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Bt.ıgilr.: 

Beşincide: Pamuk 
işçi meselesi 

ve 

Hataylı ar Tam Bir Gal.ebe Kazandılar 
istiklil imtihanını Türkler ve ' 
Hataylılar parlak gecirdiler 
~---------~-----------------, 1 

Balkan Erkanı harbiye Reısleri 1 
y 

Büyük davamızda Bütün tazyiklere rağmen . 
hükümet partinin intihaba karışanlar 
itimadını' kazandı yüzde beştir, arala-

Ankara. 11 ( A.A) - Bugünkü Parti Grupu içtimaıncla, 
milli fehitlikler ı'e milli kültür üzerinde açılan müzakere eı~ 
nasında, A

11
tak)'a 11e lskenclerun hakkında vuku bul~n ~ sua. 

ve talep üzerine Hariciyt. Vekili Dr. Ara., Fransız hukıımetı 
T" k' ye ~ar~ı 

ile teati edilen notalara Jair malumat ve ur rye k " 
muaheclelerle temin edilmif olan lskenclerun ve ~n.ta ya 
Türklerine ait olan haklann takip olunduğuna daır ızahııt 
vermiştir. · d' ' · N l tebliğe göre heyecanla beklenılen ve ımenı-

l beırob una:uan sonra BQf1)elıil ismet lnör.ii, söz ala> ak, 
en u eyan · h"k t' 

h 
··L!'! t'n hattı hareketini müdafaa etmı, ve u .ume m uRUme ı • • . 

hukuki ve ıiycui delillerini tebariiz ettırmıftı.~. - .. 
Bundan sonra Parti, büyük tezahüratla hukumcte tıma· 

[Arkası 9 un~uda] 

nnda Türk yoktur 
Ankara, 17 (Tan Muhabirinden) - Yakın bir istik

balde görcceğiınjz müstakil Hatay devletinin vatan
daşları tamamile yekpare bir kardeş kütlesi haJini al
mışlardır. Antakyadakl Fransız delegesi Daryo'nun ve 
arkadaşlarınm tazyikler, teb'itler, tevkifler, para tevzi 
leri, n1inardcrc yerleştirilen mitralyözler, Antakya 
şehri üzerinde dolaştırılan tayyarelere rağnıen meyda
na getirdikleri n~tice işte şudur: • 

241 bine k:ır!I 190. 

41 .. bin nüfus~ o~an Antakya şehrinde 77 Sünni, 37 
Alevı, 76 sı Hı~ıs~ıyan olınak üzere 190 ki§i intiba. 

Yunan, Türk, Romanya ve y l l k ~J (Ş h . • d ugoa av gene urma)• başkanları bir 
arwıa. e rımı~ e buluna M 1 - . Ç n are,a r evzı akmağa ait haberler 

ikinci •aylaclaclır.) 

Beyrutta Kanlı 
Bir ihtilal Çıktı 

batta rey vemıı~tır. . 

_::=::::=====-----::::ı_,~...,-::--,.-:----~-----~=-=---·..--=-:--::~-- ~ ~n tak~ada ilk intih~~P gunu Alevı gençleri intiha-
bata iştirak etmemekte Halk M "' ) Y " E d 
Türklerle beraber ısrar ey~ agaza an agma ip Oto-

3 ölü, 98 yaralı 

Tarihe 
l(cuiı 

Bir Vazife 
Ahmet Emin Y ALM.4N 

S enelerce Türkiyede bu
lunmuf, Türk inkılabı· 

ıun manasını, Türk ruhunun hu-: . 
ausiyetiıni kavramış bir ecnebi j 
diplomatı ile konutuyorduk. 1 

Diplomat dedi ki: : 
-Antakya ve lıkenderun me- i 

selesi hakkında Türkiye ile 
F ra.ıua aruında ne gibi notalar 
gidip geleceğini, neler konufu- ı 

• Antakyada 0 fkence gö ren Türklerden bir gnıp 

la.cağını, itin ne aafhalar geçire
ceğini bilmem. Kat'i surette bil~ 
eliğim bir teY vana o da bu me
selenin neticede mutlaka Türk 
Prensiplerine muvafık surette 
ha.Uedileceğidir. "Türkler filan 

,eyi yaptılar, fakat ,unu yapa· Sancak Tu·· rklerı· 
hıa.zlar.,, yolundaki her iddia, 
'\takayi tarafından tekzip edil· 
Jniftir ve her vakit tekzip edil- • • 1 t t ~~=~.ın::.:nıan ekseriyet· yuz erce pro es o 
le Istanbulda geçen va.züe senelerim- f 1 kt• ı ~e8?"ğdanaoldanhergünm?Se1Aşöy- telgra arı çe 1 er 
de~~~ui~~~~~:~~l~~:~le~i~u;:: 

Demiryollar Türk mühendisleri ta- Dörtyol, 17 (Tan muh~~ir'.~· 
l"afından Türk parasile yapılınca ve den) - Sancakta hiçbir Turkun 
birçok memleketlere gıpta verecek ve diğer anasırdan da kahir. _bi~ 
bir intizamla işletilince menfi fısıltı- ekseriyetin iştirak etnıediklerı ıntı 
lar susmıyordu. Lisa.nı şöylece değiş- habatı Sancak Türkleri tarafından 
tiriyorlardı: "Demiryolu evet... i'en şu müspet maddelere dayan~lara~ 
herycrde birdir. Para, mühendis ve Suriye Fransız yüksek komıserlı· 
lllalzeme olduktan sonra herkes de- ğine karşı protesto edilmiştir. 
lniryolu yapar. Fakat mesela yeni "1- Belediye heyeti intihabatı mu 
11istemde, yeni ruhta bir terbiye mü- amelesine karıştırılmamış, müntehi· 
e5sesesi vücuda getirsinler de göre - bi saniler hükumetçe tayin edilmiş • 
lim t " ., ır .• 

Böyle sözler söyliyenler bir Türk 2 - Sandık başında belediyeden, 
lnektebinin kapısından bakmamış a- e,taftan, ruhani reislerden kimse bu 
damlardı. lundurulmamış, yalnız cami imamı 

Ben birçok Türk me~eplerinl gez· cebren bulundurulmuştur. 
dim. Gördüm ki, en ~ 3 -Müsellih kuvvetlerle getirilen 
(!n, büyük muvaffakıye ~.~· ''aylülerin, çocukların ellerine des • 
hası bulmakla beraber 4k ~raL te~rle rey pusulaları verilerek attınl 
tıcr faaliyetlere de giri,ilmişiİr. •J nuş! 
. 'l'ürklerin tüccar olamıyaclğt,·~iJ· 1 Kimseden hüviyeti sorulma. • 

tısadi kalkınma harekA,lerini.jğ!lre mtş r. 
~eı:niyeceklcri, devamlı l;i'- teraJau.1 5 - intihap defterleri hiç tetkik 

[Arkası 9 unct?ia] (Arkası S ünciülc) 

Sancakta tevkil edilen 
gen~lerclen Ş. Fehmi 

lcı ışıeraır. M 1 a u hukü- mobilleri, Tramvayları Yakıyor 
~et buna. kızmı.ı ve gençfo-
tlfi şeflerıni tevkifo kalkış· Pari•, 17 (Radyo) - Beyrutta Pazar ·· .. d"' 

1 mıştır .• Hükiımet kuvvetleri- talddar ol'."uf, bir çok kimseler ölmüt veır;:::.~:~~n kanlı ~a~g~. 
'le Alevı gençleri arasında si le sebep bır kaç gün eY"el imzalanan Fransa L. b tır. Bu ıhtıla-

1

' Iahlı çarpışmalar olmu~tur- sıdır. İhtilalciler bu anlatmaya tiddetle h" - d u ııan anla~ma-
Al 

" "' · l · l d' ucum e n nutukl · evı gençleri arasında epey emı, er ır. ar ~oy. 
j ce yaralı vardır Jandarma - Beyrut, 17 (A.A.) -Havn.s bildiri--===---------
·ı lardan biri de yaralanmışt yor: Pazar akşamı şiddetli karışıklık-! Jr-~~------..::::;::; 

ır. lar olmuş, Uç kişi ölmüş "e 28 ki~i M d •t Y l 
Ortodokslar laz.yikçileri yaralanmıştır. Polis ve asker kuv- a rı anıyor 

taılıyorla.r vetleri hükünu iade etmişlerdir. 

Anta.k. yada intihabata Jı::tirak etme- . ~adiseler hakkında aşağıdaki taf-

kt 
"' sılat verilmektedir: 

me e ısrar eden ortodokslar kilise _ ?e .toplanmışlar ve kendilerini zorla Müslilmanlar Basta camii civann-
ıntihabata sokmak için gelen memur- da yaptıkları bir tezahlirden sonra 
lan taşla.mışlardrr • Hı~stiyan mahallesini soymu~lar ve 

polıse kar'§ı silah istimal •tmişler-

Krrkhan rıaziyeti dir. Mkeri kuvvetler sükfınu iade 
. Kırkhanda 700 Ermeni ve 19 Müs- eylemişlerse de bu sefer Hıristivwlar 

lilman intihabata karışmıştır. Fakat Miislüman mahallelerine girerek dük
bu Müslümanlar arasında Tür1c yok- kanları yağma etmişlerdir. Polis ve 
tur . asker kuvvetleri yeniden mü iahale 

700 Ermeninin 752 rey verdiği an- eylemişler ve sükunu iade etrnı!ller
anlaşıldığından 52 fazla rey atılmış- dir. Birçok tramvay arablları, ~ak
tır. Kırıkhanda bu kadar rey veril- siler ve hususi otomobiller yakılmış
mesinin sebebi burada tazyikin son tır. 
h_adde vardırılmasıdır. Keşap nahiye- Fevkalade komiserlik. bir bı:ya~ 
sınde intihabata karışan Ermeniler a- na~e neşrederek tahrikatı takbih ey
rasmda namzetler yüzünden silahlı l~ış ve bu kabil tahrikala kat'iyyen 
çar.pışmalar olmuş, iki kişi ölmüş musamaha edilmiyec~ğini b!'iinmş-
altı ki~i yaralanmıştır . ' tir. Bütün dükkanlar kapalıdır. Polis 

[Arkası 9 uncuda] kuvvetleri, biltün sokaklarda karakol 
gezmektedir. 

Fransanın 
notasına 

cevabımız 
PAR!SE VERİLDİ 

FrAnkara, 17 (Tan muhabirinden)_ 
ansız notasına karşı cevabi nota

m~z bu sabah telgrafla Paris sefareti
mı7.e çekilmiştir. Sefaretimiz derhal 
~otayı Fransız hükfımetine tebliğ e-

e:ektir. Notamız Türk davasındaki 
:~gruluğu, ha_kkı, dUrüstlU~ bütiln 

unyaya teslım ettirecek açık ve 
~ukni bir lisanla yazıtm1ştır. Va
z_ıyet çok kuvvetli bir mantıkla tah
hl edilmiş, zaruri neticeler ortaya 
konmuştur. 

70 YARALI DAHA 

. Beynıt, 17 (A.A.) - Haıas bıldi
rıyor: Bu gece yeniden vukua gelen 
kanşıklıklar neticesinde 70 kişi ~ara
lanmıştır. Bütün sokaklarfa müte
madi surette devriyeler gezm~ktedir. 

Beynıt.. 17 (A.A.) - Havns bildi· 
riyor: Şehrin bütün dükanhırı hiila 
kapalıdır. Sokaklarda polis devriye· 
leriyle aBkeri kıtalar dolaşmaktadır. 

Deniz ortasında 
otuz sekiz kişi 
mahvolmuş 

Ymuıden ·Felemenk, 17 (A.A.) _ 
Dignitas adındaki Italyan gemisinin 
38 kişiden ibaret olan mürett~batı ile 
geminin Cenova - Yumiden seferi es
nasında vukua gelen fırtınalar esna
sınqa mahvolduğu zannedilmektedir . 

Madridi müdafaa eden lr"ikümet 
kuvvetlerinin kumandanı 

General Miyaho 
(lspanya ihtilaline ait en son b 

herler üçüncil sayfada) n-

Bir infilak 
nefzcesinde 

Elli iki Ölü 
Paris, 17 (AA) . 

banıthanesind~ . - Saınt - Chamas 
ınm· k . vukua gelen şiddetli 

a netıcesind . 
bıt edilen . e _saat on bırde tes-

ınsan zayıatı 52 or· 
rahdır. infilak kurbanı u, 160 ya. 
daha fazla ol d an sayısının 

mnsın an ve bir 
yaralıların da hastanelerde öl ç~k 
den korkulmaktadır B" rnesın-. • . ırço\{ k' 
rın hala yığınlar altmd ırnflele-

ld - a bulu 
o ugu da sanılmaktadır nmakta 
Nazırı Daladye hadisede~ Harbıye 
olur olmaz kabine . t' haberdar 

· ıç ıma mış, tayyare ile h8.d' ını terket • 
miştir . ıse Inah.-ıne git-
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Ankara Mektubu 1 

Kambiyo kaçakçıh-1 

ğının önüne geçiliyor
1 

Layihada Yeni 
Tadilat Y apıtdı 

Balkan 

Erkanı har 

biye Reis 
leri top-

lantısı 

Bahkçllar, kongrenin 
toplanmasını bekliyorlar 

CEMiYET REiSi DiYOR Ki : 
1 Bir günde 500 
1 binçiftpa!amutu 

denize döktük . 
Balıkçılığımızın inkişafı 

için İktısat Vekaleti tarafın
dan bir kongre toplann1ası 

1 
hakkında dün Ankara mu
habirimizin ve:diği haber 
şehrimiz balıkç1lan arasında 

: memnuniyetle karşılanmış-
tır. 

1 lstanbul balıkçıları, ötedenberi ge
niş mikyasta balık tuttukları halde ge 
rek lstanbul halkının az balık yeme-

, si, gerek hariçte alıcı piyasaların mah 
dut olması yüzünden satış yapama • 
makta ve mühim bir kısmını denize 
dökmek mecburiyetinde kal>n ıltt:ıdı!'-

~iyaset Cilemi 
Hindistanda Hareketler 

1-1 indistanın şu veya bu şehrin· 
de birtakım kargaşalıklar vu· 

ku !bulduğuna dair haberler Keliyor· 
sa da Hindistanın asıl meselesi bu 
ma~lli patırdılar değildir. Asıl me • 
sele, H i ndistanın umumi vaziyetidir. 
Hin~atan bugün h,ala bir lngiliz müs 
teml-.kesidir. Gerçi lngiltere bu meın
leket*ı seviyesini ve beynelmilel iti
barım bir nebze yükseltmek için yeni 
bir Kanunu Esasi vermiş ve bu Ka • 
nunu Esasi ile Hintlilerin Hindistan 
idares--.e iştirakini bir parça daha 
genişle.\tıııiş ise de Hintliler bu vazi· 
yetten hoşnut olmadıklarını apaçık 

gösteriJor, ve bu hoşnutsuzluğu da
ha tesirlli bir şekilde ifade etmek için 
hazırla,,..yorlar. Hindistan milli kon
gresinin gelecek ay yapacağı toplan
tıda nıet'zuu bahsedeceği meselele • 
rin en belli başlılarından biri budur. 

Ankara, 16 (Hususi muhabiri
mizden) Kambiyo, esham 
ve tahvilat kaçakçılığının takibi 
hakkındaki kanun layihası mali -
ye ve adliye encümenlerin?en geçe· 
rek bütçe encümenine verilmiştir. 

Adliye encümeni, Türk parasının kıy 
metini korumak için zaman icapları
na ve hadiselerin doğuracağı ihtiyaç· 
lara göre alınması lazım gelen ted· 
birlerin kanunda tasrihine imkan 
ol'l'ladığmı gözönünde tutarak . her 
vakit değişebilecek olan bu tedbırle· 
rin bir kararname ile tes\:.-iti esasını 
kabul etmiş, layıhada ona göre de· 
ğişiklik yapmıştır. Encümen lüzu· 
muna kail olduğu hükümler için ay· 
n bir kanun ile ek bir kanun yapıl
ması yerine asıl Türk parası kıyme
tini, 4 üncü maddeyi değiştirici bir 
layıhanm tanzimini maksada daha 
muvafık bulmuş ve hükumetin tek· 
lifi ile maliye encümeninin tadili şe· 
killerini toplu bir halde 4 üncü mad· 
de içerisine almıştır. Adliye enc~
meninin tadilen hazırlamış oldugu 
yeni madde şudur: 

Bükreşte toplanan Balkan Antantı erkanıharbiye reisleri, görüşmelerin 
ferine dönmüşlerdir. Yukariki resim, dört devletin erkanıharbiye reisi ile 

nihayetlenmesi i.izerine memleket -
maiyetlerini bir merasim esnasında 

lnr. Bunun neticesi olarak her yıl 

memlekete mühim bir varirlıt temin 
"debilecek olan balıkçılığımız, son 
:amanlarda tamarniyle ölü bir vazi
yete girmiştir. 

Balıkçılar Cemiyeti reisi Ahmet 
Merder, bu hususta kendisiyle görü
şen bir muharririmize şunları söyle
miştir: 

Hindistan halkını, ieniş bir mulı
tariyet istemeye sevkeden amillerin 
en mühilQ1mİ Britanya imparatorlu· 
ğunun di ier parçalarına nazaran im
paratorluğa hizmette geri kalma • 
mak, bel!<li daha fazla fedakarlığı gö· 
ze almak, bilhassa Umumi Harp es
nasında lrtgiltereJıin alakadar oldu· 
ğu her cepheye k.oşarak canla başla 
harbetınek ve neticede muhtariyet 
sistemine !)ıak kazanmaktır. 

Fakat Hindistan hakikaten büyük 
bir meseledir. Memleket, bir memle· 
ketten ziyalde bir kıta sayılacak da -
recede büyilktür. Nüfusu yüzlere• 
milyona va11r, ve bunların içinde in· 
sani seviye~in her çeşidine tesadüf 
edilir. 

• 

M. Sato 

gösteriyor 

Plan yapılıncıya 
kadar Beledi-

dün gitti , yeni~ alacağı 
Japonyanın Paris sefiri ol•tp Mont- tedbzr /er 

"Her nerede ve ne suretle olursa 
olsun Türk parası kıymetinin ko· 
nınması için lcra Vekilleri Heyetince 
ittihaz olunan kararlara aykırı ha · 
reket eden veya ettiren banka yahut 
müesseselerin müdürleri ve alakalı 
memurlarile bunlardan başka şahıs
lar 3 aydan bir seneye kadar hapis 
cezasile cezalandırılırlar. 

Kararnameye aykm olan fiil, ecnebi 
paralarını ve her türlü esham ':.e 
tahviller ile yabancı memleketler u· 
zerine çekilmiş çek ve poliçeleri izin 
&iz memleket dışına çıkarmak veya 
kaçırmıya teşebbüs etmek suretile 
işlenmiş ise failleri yukan~i fıkra~a 
yazılı hapis cezasile mahkum edıl· 
mekle beraber zaptedilen yabaneı 

röde Japon murahhas heyıdne riya
set eden M. Sato, şehrimize gelmiş ve 
dün akşam Yunanistana gitmiştir. M. 

Belediye, müstakbel Istan '1ul pl!nı 

yapılıncıya kadar şehirde yapıhıcak 

Sato'nun seyahati hususi mahiyette binalar için mühim ve yeni kararlar 
olmakla beraber gittiği yerl~rde Ja. 
pon diplomatlariyle temas etmektedir. 

vermiştir. Bu cümleden olmak üzc:re 

gE:nişletilmesi matlup caddelerde, ka· 
Atinadan sonra ayni maksatla, diğer nununun mevcudiyetine rağmen, be
Balkan devletleri merkezlerini de zi. 

( . . .. 
paralar, esham ve tahnllerın musa· 
deresine de hükmolunur. Bundan 
başka zaptedilen: 

A - Yabancı paralann zaptolun
duğu tarihteki borsa rayici üzerin
den tesbit edilecek kıymetinin bir 

katı, 

B - Esham ve tahvillerin "alahi· 
yetli makamlarca bildirilecek değeri· 

nin bir katı, 
c - Çek ve poliçelenn ifade ettik

leri kıymetin yakalanan tarihteki ra
yicine göre Türk para..sı olarak tuta-

rmm iki kRtı, ' 
D - Yabancı paralar ve esham 

ve tahviller kaçırılmı, olupta zap
tıolunmamış ise A ve B bentlerine 
göre tesbit olunacak kıymetin iki 
katı nisbetinde ağır para cezuı alm
muma de. hükmedilir. 

Bu maddeye göre kaçak olarak 
tutulup zaptedilen para, esham ve 
tahvillerle çek ve poliçeler hakkında 
ubrt varakası tutulur. Bir örneği 
de suçluya verilir. Zaptolunıln. şey-
ler makbuzu mukabilinde o yerin 

mal sandığına teslim olunur. HUk

molunan para ceza.eı tahsil edildik

ten son.nt çek ve poliçeler hamilleri

ne geri verilir. 
üzerinde beyanlarına uymıyarak 

izinsiz bulunacak yabancı para veya 

başka menkul kıymetlerin Türk pıt
rası olarak tutarı yüz lirayı geçmcz-

8e bunlar hakkında 118 saytlı kanu· 
nun 18 inci maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

Bu madde hükmü 118 numaralı 
kaçakçılığın men' ve takibi kanunu· 
n& ıöre tatbik olunur. 

Ege Mıntakasında 
Satılan Tütünler 

yaret eder.f'Jctlr. ___ _ 

Japonyanm Ankara büvük elçisi 
Togu Gava mezunen Japonyada bu
lunduğundan M. Sato, dün şehrimiz
deki Japon konsolosluk erkanile te
mas etmiştir. 

M. Sato, lstanbulda iken Hariciye 
Vekilimiz Tevfik Rüştü Araş tara -
fından Ankaraya davet olunmuştur. 
Fakat kendisi, bir günden fazla ka
lamıyacağı cihetle, dün Hariciye Ve
kHimize bir telgraf çekerek mazereti 
ni esefle bildirmiş, vaki davete tt} -
şekkür etmiştir. 

Japon diplomatının, sekreteri, ken 
disile görüşen muharrirlmize Mon -
tröde Japon heyeti murahhasasmın 
Türk noktai nazarma azami müza -
heret gösterdiğini söylemiş ve m uka
velenin tasdik edileceğini ilave etmiş
tir. 

Hukukta imtihanlar 

lediye salahiyetini istimal ederek t!

ni inşaatı mencdebilecektir. 

Bundan başka yeni yaprlar.ak bil • 

tün binaların irtifaları ne olursa ol

sun su ve abdesthane borul:ırı cad

deye kat'iyyen indirilmiyeccktir Ye

ni inşaat yapılacak olan arsat.ı.ria a· 

ğa~ mevcut ise ve bina sahibi bunh

n kaldırmak isterse evvela 11elediye

den müsaade alacaktır. Belediye bu 

müsaadeyi mahallen yapacağı tetkik-
ter.. sonra verecektir. 

Bir Genç, iki 
Kızı Birden 
Kaçırmış! 

Jandarma, dün müddeiumumiliğe 

Beykozun ~ahmut Şevketpaşa köyün-
Hukuk Fakültesinde dört senelik den Süleyman adlı bir genci teslim 

tahsil, birinci sınıftan maada ikinci ~tmiştir. Dün müddeiumumiliğe ay
sınıfa da teşmil edildiği için birinci ni köyden Kezban ve Nebiye adlı iki 

ve ikinci sınıfa devam edip te geçen 

umumi imtihanda dönen talebenin 

bir kere daha imtihan edilm~leıi ka

rnrlaştırılmıgtır. 

Birinci sınıftaki bu gibi talebeler, 
bu ayın 30 unda ve ikincı sınıfın im
tihanları bir Kanunuevvelde baş!ıya
caktır. Imtihanlar eskisi gibi eleme 
imtihanları ve şifahi olmak üzere iki 
kısnn olacaktır. 

Nahiye Müdürleri Arasında 
lstanb:ıl nahiye müdürleri arn

smda yeniden tayinler yapılmıştır. 

Kısıklı nahiyesine Beyazıt nahiyesi 

mildürU Mitat, Beyoğlu merkez nahi-

genç kız da müracaat etmiştir. lddi
alarma göre, Süleyman her ikisini de 
kaçırmıştır. Müddeiumi.ımill~ kızla
n tabibiadillere muayene ettirmiştir. 

Sırmalı cepken, şalvar, köy kundu
rası ve renkli kalın köy çorıbı giyen 
bu iki müstakbel ortak, söz birliği ya
parak Süleyman aleyhine dava aı;mış
lardır. Bunlardan Nebiye, bir nıuhar
ririmize davalarını şöyle anlı ·:nı~tır: 

"- Süleyman beni gölge gibi takip 
etti. Çok yalvardı, seninle evlenece
ğim, dedi ve beni kaçırarak köyde 
bir eve getirdi. Annemin, ba b.ımm ha
beri yoktu. Ben yavaşça l~omşular
dan bazı kadınlarla konuştum. Onlar 
bana: 

Eie mmta.kasında tütün ıatıılan 
devam etmektedir. Evvelki güne ka
dar Eie mınt&ka..smda 25 milyon ki
lo tütün 1e.tılmlştır. Fiya.+:la.r geçen 
yıla nazaran yüzde on niaııbetinde bir 

yesine Küçükpazar nahiye müdürü 

vasıf, Beyazıda birinci komiser Züh
tü, Küçilkpazara birinci korn:~er En· 
ver tayin edilmişlerdir. 

"- A kızım, o yaramaz oğlan, ge

çenlerde Kezban adlı bir kız daha ka

Çırdı, iki mahalle aşırı bir evde oturu
yor. Araınra onun yanına da gidiyor, 
zahir ikinizi de alacak.,, dediler. Kan 
beynime hUcum etti. Aldatıldığımı 

Liaelere Alınan Meccant Talebe anladım. Hemen evden dış.arıya. fırla-
Orta. mekteplerle liselere bu yıl dmı. Muhtarı buldum. Jandarmaya be 

kabul edilecekler hakkında raber gittik. O sırada Kezban da 
meccanen ld ... "ğ · O d yükselme kaydetmektedir. . .. 

1936 yılı Ege mmtakasınm tüfün 
rekoltesi 32 milyon tahmin olunmak
tadır. Bu hesaba göre, bugüne kadar 
11atılan 25 milyon kilo tütünd<?n maa
da 7 milyon kilo satılmamış stok tü
tün bulunmaktadır ki bunlar c'a pey
derpey l!!ı8.tI§8. arzedilecektir. 

geçen eylUI başında açılan mfüınbaka benim kaçın ~gnnı o re~mı.ş.. .a 
imtih kazananlardan 16 kişi Is- jandarmaya mUracaat ettı. Şım~i. ikı-

anını ld k B' i ld t kegı da tanbul mekteplerine dağıtılmış, bun- miz bir o u · ız a a an er -
lann emri dün Maarif mUdüriyetine va ediyoruz.,, 

· · K" l Müddeiumumilik, doktorhdım ala-gelmiştir. Kendilen bır anıınuewe -
den itibaren kadroda gösterilen mek- cağı rapor üzerine tahkikata devam 

teplere devam edeceklerdir. edecektir. 

- iktisat Vekaletinin bahltrılık 

hakkında verdiği karar bizi olduğu 

kadar, bütün memleketi sevindirecek 

mahiyettedir. 
Maarif 
Sisteminde 
Değişiklik 

Burada henüz yarı medeni insan "' 
lara tesadüf. olunduğu gibi, medeııi 

Denizlerimizde hiç bir memleket seviyenin en yükseğine varmış cemi• 

M aarif VekA.leti talim ve 
terbiye heyeti orta ınek 

teplerle liselerde takip edil -
nıesi iktiza eden maarif sis
temi hakkında epey zaman · 
danberi yapmakta olduğu tet 
kikatını bitirmiştir. Talim ve 
terbiye heyeti, şimdiye kadar 

denizlerinde bulurunıyacak kadar bol yetlere de tesadüf olunur. Yüzlerce 
balık vardır. Fakat ne yazık ki nü.iş· milyonu aşaa bu nüfus yüzlerce dil 
teri bulamadığımız için bunlıı'In mü- ile konuşurlaır v~ yüzlerce çeşit, ve 

biribirine zıt dinlere saliktirler. him bir kısmını denize dökm:?k mec

buriyetinde kalıyoruz. Bu yıl, günü

nü pek iyi hatırlıyamıyorum, bir gün 

denize tam 500 bin çift pahmut dök-

Bu yüzden .Hindistan meselesi ha· 
kikaten karışılk, ve içinden çıkılmaı 
bir meseledir. 

Buııunla beı;abar Hindistan milli· 
tük, ki bunun en aşağı kıymeti 5 bin yetperverliğiııiM uyanmış, hatta te • 
liradır. Bunun haricinde hemen he- kanıUI etmiş olduğu, bir hakikattir. 

• - "l~f'\ '"""t"fVI iV ,,____. VV ,_. - ı....-ı·-..ı- '"-'-'·-- ....11.- ··- ı... ........ _ ı.t--

bik edilen Fransız terbiye ve 
tedris sistemi yerine Alman 
terbiye ve tedris sisteminin ka 
bul edilmesini ve buna lise -
lerin 12 seneye çıkarılması ka 
rarile başlanılmasını muva -
fık görmüştür. Keyfiyet Ma· ı 
arif VekS.letince tetkik olu • 
nacak ve tasvip edildiği tak -
dirde orta tedrisat sistemin
de mühim değişiklikler yapı- ı 
laca.ktır. 

gün denize külli~·etli miktarda balık 

döküyoruz. Eğer bunları ~ıı.~acak bir 

merci bulunur veya konserve ede

cek bir fabrika kurulursa muhakkak 
ki memlekete milyonlar kaz·rndıra bi
liriz. Bir defa her şeyden evvel, hal
kımızı balık yemeye alıştırın ık lazım
dır. Fiyatlar hemen herk?3tn alabi
leceği kadar ucuz olduğu halde maa
lesef kimse haftada bir defa olsun bir 
kilo balık almıyor. 

Deniz Harp Oku
lunda Merasim 

Bundan başka memleketin her ta
rafına balık gönderme inıltil.nlannı 
temin etmelidir. Devletlerle yapılacak 
ticaret muahedelerinde balığa mühim 
bir mevki ayrılmalıdır.,, 

Deniz Harp okulu ve lisesinin 161 
inci yıldönümU bugün büyük mera • 
simle kutlulanacaktır. Bu münase
betle büyük erkanı harbiye reisimiz 
Mareşal Fevzi Çakmağın bir söylev 
vermesi muhtemeldir. 

Bugünkü merasime, bütün eski de
nizciler davet edilmişlerdir. Merasim 
öğleden evvel başhyacak, ak~ı na ıra
dar devam edecektir. 

MeyVacıhk Mütehassısı Tet
kiklerine Devalll Ediyor 

15 Kanunuevvelde mer'iyet mevkii
ne girecek olan ihracatı milr<J.kabe ve 
ticarette tağşiiyetin men"i ka~ununun 
tatbikatı ile meşgul olmak üzet·e şeh
rimize gelen, lktisat Vekaleti meyvn.
cılık mütehassısı Dr. Bade diln Ve
kaletin tayin ettiği 28 kontrolörle be
raber tetkiklerine devam etrrıiştir. 

!ki hafta kadar şehrimizde kalacak 
olan kontrolör stajiyerler iki kursa 
ayrılmışlardır. Birinci ku"S sabah· 
ları Yüksek Ticaret mektebi labora
tuvarında, ikinci kurs öğleden sonra 
Ticaret Odasında toplanma.'tt.adır. 

-

Bir Kadın 
Motosiklet 
Altında Kaldı 
Sultanahmette Kemeraltında otu • 

ran motörcü Salahattin ve arkatiaşı 

Mahmut, evvelki gece saat 23 te hü

viyetini bilmedikleri bir kadınla. be

raber motosikletle Beyazıttan geçer
lerken motosiklet birdenbire devril

miştir. Kadın, motosikletin altında 

kalmıs, ifade veremiyecek derecede 

başından ağır surette yaralanmıştır. 

Salahattin ve Mahmut ta hafif su
rette yaralanmışlardır. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

Dört Kişi Zehirlendi 
Süleyrrıaniyede Silahçı çarşısında 

31 numarada oturan Hakkı, Isa, Ah· 
met, Mustafa dün gece yattıkları oda
da bıraktıkları yanmamış man~aldan 
zehirlendikleri için hastaneye kaldı
rılmışlardır. 

1 
11 lkincl tetrin 
ÇARŞAMBA Bu~ hava: BULUTLU 

Hava rant merkezlerinin teabit ettitine 
röre buıün htanbul mmtalı:asında hava 
lı:ısm~n açık ~eçe~ektir .. Mem~ek~timizde 
umumi hava vazıyetıne gelın~e; ruzıar muh
telıf istikametlerden eaecektır. 

Dun sabah tstanbul ıehri, Marmara, Bo
tazic;i ıisliydi. Sis dokuz.• ~adar s!irmil~t~r: 
Hava kısmen açık geçmı$tlr. Havıı. taryıkı 
762, en çok sıcaklık 17, en az 4 kaydedıl
mistir. 

1355 Hicri 

'Kaaım: 11 
1352 Rumi 

1
11 inci ay Gün: 323 

Ramazan: 3 5 Ilı:iuciteşrin 

Güneı 6,51 - Oile: 11,59 
tkin: 14,33 - Akşam: 16,48 
Yatın 18,24 - Ims.ik: 5,08 

Bilhassa büyük lharbin sonundanbe-
, 11 , 11 ııuı:>Lc:ı.r 1111 .. .::L\.ıırgı 1101110 u1.1ı::,11.1 

pek geniş adımlar atmış, bazan mil• 
liyet ruhunun b'-itün Hindistanı ku· 
cakladığı görültnüştür. Fakat her 
şeyden evvel Hi .. distanın içinde hal 
olunacak meselel'er o kadar çok. ve 
Hindistan birliğiAi sağlamlamak o 
kadar güç bir iştiı· ki.. Hindistan işi· 
nin ağır adımlarlaijlerlememesine im• 
k!n yoktur. ı , 

Hatta Hindistan•n en meşhur U ,. 
derlerinden olan Qa.ndi, son seneler 
zarfında nıuhtariyeıt ve istiklA.I m• • 
selelerile meşgul c4lnıayı tamamilı 
bırakarak Hindistan.ın dahili mese • 
lelerini bertaraf etmeyi tercih etmif• 
ve her feyden fazla ~findularla Par• 
yalar arasındaki müiıasebetlerl 11 • 

laha çalışmıştır. H!ll da bu hattı 

hareketi takip etmektıedir. Çünkü blJ 
mesele de kolay kolay halledileceğe 

benzemiyor ve Hindular Paryaları in• 
san saymamak üzerinde ısrar ediyor· 
lar. 

Bununla beraber gelecek ay içinde 
toplanacak olan Hint milli k.ongr• • 
sinin pek mühim mesel~lerle mef • 
gul olac~ı şüphe Kötürınez. 

Hindistan milli kongreısi, Hint 111il 

!etinin en mühim teşkilatıdır. Btıtüı1 
Hindistanı temsil eden nıurahhasl• -
rın lştirakile toplanan !Mnire, bLI 
memleketi buıUnkü uyaınıklığa v• 
bugünkü seviyeye kavuşturmaya mLI 
vaffak olmuştur. 

Bundan böyle de daha iftarı muvaf 
fakıyetler kazanacağı şüp.--siz sayı

lır. 

Ômer Rıza DOÖRU L 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Y abancı ve azlık 01ntUanıı
~·ekrueten muallim ta)in eıJl1• 

meel icap ettllli takdirde bu.nJann dl 
muallim mektepleri mezunlan ardl'
da.n seçilmeleri kararlaştın.lmıJtU'• 

• • 
K ızdt.4prak, Göıtepe, Erenllff 

ve clvarmd&ld !enerl w;~· 
lerln itilim& batlaıunıştır • 

• • 
• ı;tanbulda i.lkınekteplerln ~-
1 rolan ta.mamlanmı& ve g~ 

asaleten, gerek vekaleten münhaU1' 
mamıştır. 
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Madrit müthiş 
dıman felaketine 

bir bombar
daha uğradı 

YÜZLERCE ÖLÜ VAR 
- ,• . 

Koca şehir 
Alev er 
içinde .. 

Londra, 17 (Radyo) - Mad· 
r-idin timali garbinde vukubulan 
ınuharebeler hakkında alınan en 
son haberlere göre asiler Oni· 
't'erıite tehrinde kı5men yerlet· 
ıniye muvaffak oimuşlardır. Bu
ra.da iki taraf arasında şiddetli 
bir muharebe vukubuhnaktadı~. 

Asiler 'bu muharebeyi kaza.mnaga ~ i 

A leviler 
Ka·an 

Arasmda 
Madri t 

lnuvaffak oldukları takdirde şehir !l 1 

içinde ilerlemeleri çok kolaylaşır ---===---·---------=~------=---------
Çünkü Üniversite şehrinden asıl şeh- Fı· ı 0 muz çana kka ı e-
l"e doğru mükemmel yollar u.zan.ma.k· 
ta.dır • 

YEN!BOMBA.RDIMAN l- den Akden·ıze açıldı · Fakat asilerin bu tarafa. g~ 0 

lnalarmdan daha çok tesirli bir hadi-
se, Madritin bugün uğra.dığı bombar- A) "Yavuz 

Çanakkale, 17 (A. · -
dnnandır. ~ 

Şehır. halkı, du··n gece bir lahza uy- zırhlısı,, . . . tesbit edilen 
H • Malta seyahatı ıçın .. 

ku uyumağa im!can bulamadılar. da rogram mucibince birer gun fasıla 
\>adan atılan boınbalarIIl, • kaz:~ an ~ Istanbuldan hareket eden donan 
savruıan ;mermilerin infilakı, otede ::anu:zın denizaltI filosu dün gece 
beride biribiri ardınca yangınların e harp filosu da bu akşam beşte Ya 

·· ·· dayan- v da ve çıkması alevlerin gök yuzune vuz ve Yavuzun dümen su~ 
ınasi blltün halkI taciz etmiş, ve halk harp nizamında filotilla oldugu. hal: 
bütün gecçyi mermilerle mahvolma~, de Türk kahramanlığının bir ~b~~e~~ 
ateşler içinde diridiri yanma .kt~hlı- olan Çanakkale B~ğazının kopuklu 
keleri ve Jrorkula.n içinde geçırmış • sularını yararak geçmiş ve şanlı 
lerdir • Türk bayrağını dost memleket ~ula-

1K1 trmLAK d d 1 alandxrmak üzere engı.nle-
• ..., • lt rın a a g "Ulle1llUli:1. ,l.YJ.t;UUU::::\.\;11' 

~ ·,..,.:ı ·ı,; ,..,;;+t-.;cı 1nT1 ıı 1~ cı."'uuu9ı..u • .>,J 

<>lınu';,';"'b~ .. Grlilik' yüzünden bütün abidesinin önünden geçerken Yavu-
§ehir sarsıntı geçirm~tir. zun sancağında asker toplanmış bu-

Aı3ilerin bugün bombardmıanlarm~ lunuyordu. Bir sübay Ça~a~kale şe. 
hedef ittihaz ettikleri yerler, ask~n bitlerinin hatırasını ateşlı hır nut~k
ba.rakalar, yüksek binalar. ve saıı:e la canlandırmış ve abide topla sel~m 
idi. Tayyareler, bunları istihdaf etmış lanmıştır. Bunu tnüteakip geınıde 
"e fasılasız deneeek surette bomba bir dakika sükut edilmiştir. Donan-
l'ağdırmrştrr. Kilitten geçerken müstahkem 

d ma . h~-:ı bu-
Bugüne kadar Madrit bu erece mevki komutanı ile heyetı auı.u 

Şiddetli bir bombardnnan ile karşı- ıunan muş karşı çıkmış ve donan~a 
laşmamıstı. Avrupanın en yüksek bi- yı ug-urlamıştır. Diğer taraftan bogaz 

· f b" d"k··1 halk ta tı.aJanndan sayılan tele on masmm boyunca sahillere o u en 
Ust katlarına bir kM mermi isabet et- donanmamızı candan selamlamış ve 

:tniş bulunuyor.u u:ğ~u:r:la:m:ı:ş:trr:.. --------, 
200 ÖLÜ !!I 

Bugünkü bom'bardmıanm ne kadar 
zayiata sebebiyet verdiği henüz ma -
hiın. değildir. Fakat son üç gün zar -
fnıda bombardmıan yüzünden 200 
kişinin maktul düştüğü, 500 ~inin 
Yaralandığı anlaşılıyor . 
Bombardıman esnasında Roman -
~ sefaretine bir bomba isabet etti 
ll'akat sefaret heyeti iki gün evvel bu 
?adan ayrıldığı için bomba bir kimse 
~e isabet etmemiş bulunuyor. 

YANGIN ÇIKARMAK İÇİN 
ld:adridin müdafaasını idare eden 

heyet, isi bombalarının 3 hastaneye 
isabet ettiğini, hastanelerden birinin 
l'~ndığını, gerisinin harap olduğunu 
büdiri.yor ve asilerin yangın bomba
ları kullandıklarını ilave ediyor. Bir 
bonıba da Fransız sefar etinin damını 
berhava etmiştir. Sefarethanenin ci 
\>anndaki bütün binalar harap ol • 
tnuştur. Sabaha doğru Savoy oteli 
kam.ilen yıkxlnuş bir halde i~i. 

Madridin şimali garbine giden y~l
lann imdat kuvvetlerile dolu oldugu 
'7e hükumetin asileri buradan püs -
kUrtmek için elinden geleni yaptıgı 
anlaşılıyor. 

Eski Bir Yunan 
Başvekili 

Daha Oldü 
Atina, 17 (A.A.) - Eski Başba • 

kan Papanastasiyu, kalb durmasın • 
dan ölmüştür. 

• • • 
Papanastasiyu, Yunanistanda işçi 

'-'e çiftçi partisi lideri idi. Birkaç ke· 
te Başvekillik makamını işgal etmıs
ti. Yakın senelerde Istanbula da ge -
len Papanasta.siyu, Balkan haftası 

Alman -Ja
pon ittifakı 
Oluyor~.uş . 

17 (Radyo) _ Jurı.ale d !-
Roma, l" t 

f dan verilen ına uma a 
t ıya tara ın a ile Japonya arasında 
göre Almanya . . · al 

ünizıne karşı bir ıttıf ak ımz ~~ 
kom trr Bu suretle komu· 
ması yaklaşmışph~ alan devletlerin 
nizme karşı ce . . 

_..n cak ve cephe genışlemış 
sayısı aı..... . J 

ktı Çünkü Almanya ıle apon 
olaca r. · ·h k t 

d baska bu cepheye ılti a e . 
;:iş a:ıan İtalya, Avusturya ~e Mac:· 
ristan da vardır. Bu cephenın bu ş -

. . bebiyet veren kilde genışlemesıne se . 
. Uh'mmi Sovy""~hrın son 

8.ınillerın enm ı ' ~ te 
günlerde faşistliğe karşı al<Ukları 
cavüz vaziyetidir. 

Dr. Şahta 
Ziyafet verildi 
Ankara 17 (Tan muhabirinden)-

' . t 
Şehrimizde bulunan Almanya !ktısa 
Nazırı Dr. Şalıt şe:refine Almany~ s~ 
fatetindc bir öğle ziyafeti verıldı, 
Rüştü Aras ile Dahiliye, Iktisat, Ad
liye ve gümrük vekilleri de hazır bu 
ıundular. Akşam da Hariciye genel 
sekreteri Numan Rifat misafir nazır 
şerefine bir ziyafet verdi. 

kongrelerinde Yunan-heyetine reis." 
lik yapmıştı. Bununla son bir sene ı
çinde Yunanistan beş devlet adamı 
kaybetmiş oluyor. Gariptir ki, gerek 
Çaldaris, Gerek eski Başvekil Demir 
cis ve Kondilis hep kalb sektp_qinden 
ölmüşlerdi 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

B ir Fransız tayyaresi Pa 
risten 30 saatte Ka.ra-

şiye uçıııuştur. 

• • 

M illetler Cemiyeti uıııurni 
katibi Avenol Londra

ya gitmiştir. 
• • 

L enısıanan. Y anuaııer a . 
ley hind& rı i.imayişler 

devanı etmektedir. Birç.cık. nıa 
ğazalar tahrip edilmiştir. 

• • 
T

ransilvanyanın Roman
yaya ilhakı yı l döni.imi.ı 

münasebeti le Ronıanyada bü
yük tezahürat yapılacaktır. 

ingilterenin 
Deniz, Hava 
Kuvvetleri 
Londra, 17 (A.A.) - Daily Tcleg

raph gazetesi deniz muhabirinin_ h~
ber verdiğine göre, lngiliz b:ıhrıyesı-

. · milcvasta. nin hava kuvvetlerı genış ~ 
.. donan

artmış bulunmaktadır. Bugun 
cısi varmanın elinde 179 harp teyy;ı.r 

dır. Bu rakam yakında 480 e çıkarı
laca.ktrı. Bunlardan 130 u, tayyare
lerin havalandırılmasına ınah-aus man 
cınıklarla mücehhez olan ıırblı T v~ 
kruvazörlere yerleştirilecektir. \: e~ı 
inşa edilen Ark Royal tayyare gen;~
sinin 170 makineyi ihtiva ed~cek b\l· 
yüklükte olduğu. söylenmektedir. J?~
ba küçük olan Vıctorians ve rnustrıl.!S 
tayyare gemileri ancak ellişer tayya
re ta.şıyabilmektedirler. 

Sancak Türkleri 
[Başı 1 jncideJ 

edilmemiştir. ' . 
6 - Bir muhtar iştirak ctmıyen 

mı.ihtarlara tevkil edilmiş, tanırnad.ık 
Iarmm da pusulalarını kabul ctmış· 
tir. Hatta Suriyeye tabi Harim kaza
sından bile kamyonlarla adamlar ge
tirilerek rey verdirilmiştir. 

7 - Hülasa sandık hileli rey pusu
lalarile doldurulmuştur. Seçim kanu
ni sarahate muhalif olarak yapılmış 
tır. Intihabat kat'iyyen ıneşru değil
dir. 

Bu protestomuzu Milletler Cemiye
tine, Fransız Hariciye Nezaretine bil 
diriniz .. ,, 

Reyhaniye belediye reis ve azala
rının bu protestosuna Antakya, Is -
kenderun, Bilan ve diğer kasabalar 
da iştirak ederek yüzlerce rrotE'sto 
telgrafı çekilmiştir. 

AKDENiZ 
Enayilik! 

"lngiltere yalnız değildir, 
kuvvetli dostları vardır,, 

Bir tuhaf \'e endişe \'erici mi.i
5
a

lıedede buJunclum • 

Yazan : Winston Churchil 

Mesela: Birisi size para \'erirken 
fazla. veri~or, cl·inize gidip hesabınızı 
yaptığınız zaman fazlayı buluyor ,.e 
gidip sahibine iade ediyorsunuz. Ger
çi bu fklam o Jum·ketinizden menı • 
nundur. Lakin bu gibilerin yüzde dok
sam hadiseyi anlatırken: 

İngilterenin sabık Bahriye Nazın - \'ay enayi! Parayı nasıl tıpış 
tıpış getirdi .. der . 

Avrupanrn ilerisi bakımından çok tehlikeli görünen 
bu yıl üzerinde, İtalya ile İngilterenin Akdeniz. 

deki münaAebetleri mühim bir rol oynamaktadır. 
200 seneden her i İngiltere, pek cüz'i fasılalal" istisnasİ· 

le, bu denizde hakimdi. . 

On dokuzuncu asrın ortaların· ı 
da birleşik ltalya Cavom'un A kdeniz devletlerinin birihirine 

dehası ve Garibaldinin himmeti ile emniyet vermeleri, bu denizi 
yeniden yükselmeye başladığı za • bütün harp kasırgalanndan uzak tut 
rnan. lngiltere ile Fransa demokra - maları lazımgeliyor. Avrupanın ara
sileri bu yükselişi şevk ile temaşa e- zi yüzünden karşılaştığ1 zorluk 0 ka
diyorlardı: dar kafidir ki, Akdenizi de bunlara 

Ingiltere donanması bu yükselişe ılave etmiye hacet kalmıyor. 
yardım, Fransa ordusu da ona mü - • • • 
zaherct etmişti. Elli yıldan fazla bir A kdenizi küçük büyük bütün 
zaman önce Italya tarafından ya - milletler için hür ve em~ 
pılan miiselles itt.ifa~ın gtı:li bir mad bir geçit telakki ederim. Sinyor Mus 
desi, ltalyanm hıçbır vakıt, lngilte- solininln de son nutkunda, bundan 
reye karşı harbe girmiyeceğini üade fazlasını istemediğini görüyorum. 
ediyordu. 1 Fakat Italya hlikfımetiı efkarıu • 

Umumi Harp sırasında iki garp mumiyesine lngiltercnin günü geç _ 
demokrasisinin (lngiltere ve miş devlet olduğunu, gün geçtikç<' 

Fraruıanın) askeri kuvvetleri karada bu devletin inhitata uğrayacağını 
ve denizde Italyayı sabık müttefikle- telkine devam ederse anlaşma yolun
rine karşı besledikleri gibi Britanya- da ilerlemeye imkan kalmaz. Çünkü 
nm serveti de ayni şeyi yapmıştı. bu hava içinde ltalyan ihtirasları, ve 

Harpten sonra lngiltere ile ltalya İngiliz itimatsızlığı artar. Biz bu ÇP.· 

arasmda kıskançlıklar baş gösterdiy şit tehlikeli düşüncelerin Italyada 
se de 1935 senesine kadar Ingiltere- yer bulmasından ve ilerlemesinden 
ltalya dostluğunu bozacak hiçbir ha- hayret etmiyoruz. Çünkü geçen yıl
dise vuku bulmadı. larda lngilterenin silahsızlanma için 

Fakat Fransa ile !talya arasında- çalışıp durması, sulhçülük propagan 
ki ayrılıklar da 1935 senesh1in ba- dasınm alıp yürümesi, Hindistanda 
şında memnuniyet verici bir şekilde Ingiliz otoritesinin zayiflaması, lngi
tesviye edildi. Ve Akdeniz devletleri liz gençlerinin harpten başka zaman
arasında tam bir anlaşmanın hüküm tarda orduya girmeye heves göster
sürdliğünc kanaat hasıl olmuştu. memeleri bu dUşUncenin yaşamasına 

Manzara bugün tamamile aksine- saik olmuştur. 
dir. lngiltere Milletler Cemiyeti mi· Bugünler geçiyor. İngiltere geniş 

sakına gösterdiği sadakat dolayısile, ölçüde silahlanıyor. Ingilterenin scr
tt.~1:·: ... n•n U.-hc9ic:ıh:ııı1 iı:;t.il~ mPc;ı>\ı>si vet vP itibari, İngiliz müesseselerinin 
yuzunden onunla arası açıldı. Ital - tesanüdü, lngiJiz sanayiiP.in genişU
yanlann Maltayı yakıp yıkacakları - ği yeni kalkınmasını beslemektedir. 
na, Ingiltere donanmasını Akdeniz - Ingiliz donanması hala Avrupa . 
den çıkarıp atacaklarına dair ileri sü- nm kıyas kabul etme~ derecede en 
rülen tehditlere karşı Ingiltcrenin Ak kuvvetli donanmasıdır. lleride her vıl 
deniz ile Süveyş kanalından istifade donanmanın masrafları artacaktır~ 
ederek Italya ile müstemlekeleri ara Yeni Alman donanmasının Baltık 
smdaki müvasalayı kesece!hne dair denizinin dışına çıkabilmesine birçok 
savrulan tehditler biribirile yanş e- seneler geçecek. 
diyordu. O ·· ·· d k. d" t b ld 1 ·ı· numuz e ı or eş yı a ng: ız 

• ki taraf aylarca harp tehli • 
1 kesile karşılaştı. Tehlike geç

ti ve Ingiltere donanması hare • 
kete geçmediği gibi Italya da Habe -
şi istilaya muvaffak oldu. lngiltere -
Italya münasebetleri namına uğurlu 
veya uğursuz olan bu fasıl kapan -
mış fakat fena ve tehlikeli bir tesir 
bırakmış bulunuyor. 

İngiltere de, ltalya da A'.{d~nizde 
emniyet hissetmiyor. Bunların her -
biri, ötekine• fenalıklar yapabilecek 
vaziyettedir. Sinyor Mussolini, Al -
man naziliğile flört yapıyor, fakat 
bu hareket lngiltere ile FransaJn 
karşı hasmane bir siyasetin mi, yok
sa yenilenecek bir anlaşmamn baş -
langıcı mıdır. Henüz belli olmtyan 
nokta budur. 

• • 

D aha mühim bir nokta Ingilte -
renin artık yıpranan, ölme -

ye yüz tutan, ve demokrasi yüzün -
den köhneleşen, Akdenizdeki bütün 
mamülküoü ltalyaya miras bıraka
cak bir devlet olduğuna ltalyada bes 
lenen kanaattir. 

Bu kanaat Italyada kökleşirse, cid
di bir anlaşamamazhğın öntinü al . 
maya imkan kalmaz. 

Tayyareciliğin en belli başlı silah
lardan biri olmak üzere inkişafı bu 
noktai nazara daha vahim bir ma. . 
hiyet veriyor. 

· Deniz kuvvetine istinat eden eski 
müdafaa sistemi,lngilterenin Akdeniz 
d~ki vaziyetini korumaya kafi değil
dır. Son derece kuvvetli hava kuv
vetlerine ve iyi müdafaa olunan üs
lere dayanmıyan donanma en vahim 
tehlikelere maruz kalır. 

donanmasının vatan sularında hare
keti daha çok kolaylaşacaktır. Harp 
ten evvelki vaziyete ve bugünkü do
nanmalara göre Ingiltcre deniz bakı
mından daha çok kuvvetlidir . 

Yeni ihtiralar Tahtelbahir tehli -
kesini azalatmış bulunuyor. Akde . 
nizin derin ve berrak suları tahtel • 
bahir harbine şimal ve Manş deni . 
zinin sıkça ve siyah sularından daha 
az müsaittir. Hava meselesi kalıyor. 
Fakat bu yolda yapılan na::>rafh.r 
da netice verecektir. 

Sonra Ingiltere Akdenizde valnız 
değildir. Kuvvetli ve değerli d~stları 
vardır. Hadisat Ingiltere ile Fransa 
arasındaki münasebetleri sıklastıra-
caktır. , 

Yunanistan ile Türkiyenin lngil • 
tere ile iyi münasebetleri çok iyi ol
~u~u malumdur. Bugün Ispanyanm 
ılerıde ne şekil alacağım hiç kimse 
tahmin edemez. Fakat Akdenizde 
sulhü temin etmek istiyen devletler 
var. ltalya da bu yeni itimada ve Pm
niyetine dayanan mıntakavi pakta.gi
rerek hu tarihi suları hür hareket ve 
e~niyet sahası yapmaya yardım et
sın. 

Bir Çin Vilayeti 
istila Edildi 
Pekin, 17 (A.A.) - Şimali Çin ga

zeteleri 14 Ikinciteşrinde başlaPuş 

Suiyan vilayeti istilası hakkında mu
fassal malumat vermekte ve Japl')nya. 
yı mütecavizlere yardım tıtml'kle itti. 
ham etmektpdirler. 

lstila kuvvetleri pazar sabahı Tao1 
ni ve Hsingho mmtakalan:ı·la top~u 
ve bombardıman tayyareleriaın yar
dımiyle kuvvetli bir taarııuzıı ge~mış
tir. Fazla miktarda kar yağmış olma
sına rağmen taarruz pazartesi günü 
de devam etmiştir 

Birisi yolda para bulur, sahibine 
\'erirse, dostları onu cna~ ilikle ithanı 
ederler. 

Birisinin sizde alacnğl vardır. Gi _ 
der gelir. Nihayet kızarsınız. Çıkarıp 
parasını \'erirsiniz • 

Bugiinkü telflkltiye gi>rc bir ena • 
yilik etmi:;; olursunuz. Kefilsiniz ,sö
zünüzü tutar, imzanıza sadık kalır • 
sanız; borçlusunuz borcunuzu inkar 
etmezseniz, alış\'Cri}te karşınızdaki _ 
ni aldatmaz, haksızhğmızı inkar et
mezseniz, dalına ena) isiniz. Çünkü 
son devrin telakkileri nra...c:;mda hakkı 
kabul etmek ena~ iliktir. Amma ena • 
yilikte biraz a alet vardır. O da ol -
masa bu kadar enayi ne ile teselli 
bulurdu. 

B PELEK 

[~SiL ~;.~~-
Bıt avunma bir sabah rii1Ja8ı kadar 

bile sürmedi. Klomaıısoııu;ı ve Veııs
ton Çörçiliıı görcWkleri ycııi mcydaıı 
harpleri ortaya çıktı. - Sadri Ertem, 
Kurun, 17 • 11 - 1936 

.. Ruhiyatpları.n söylediğine gore, .-n uzun 
ruyaları bıle bır an içinde görürntl.iS\!..:· de
mek ki "gece rıiyası,. ile "sabah ruyas;,. a. 
ras~da b!r _muddet farkı yolıtuf... Fakat 
~eş_bıhte, !stıar~de ilmi doğruluktan ziyade 
ıntı~_a ~?grulu.gu aranır; 0 halde Sadri Er
t~m ın · ·. · ~ır sabah rüyası kadar :.ı.irme
di,,. deı;:esı bır .. "Yanlış.. degildir. ("Bile:,, 
yerme da,, .o cumleye daha ya~ ışıyor). 

Amma Wınston Churchil'in adını "Vcns
ton Çci_rçil", ~iye yaımıya ne oiy~lım~ ... Ne 
yazıld~gı. ~ıhı, ne de talaffuz edill!i~i gibi.~ 
Ecnebı ısımleri asıl imlaları ile yazmakt,ın 
başka çare yoktur; c;unkiı naı;ıl talliffuz edil. 
diklerini bilsek bile yazı ile cesbit edeme
yiz. Hiç olmazsa şekli muhafaza c..!clim. 

• • 
. .. M. Largo Oaballcro, limJa.,-; ajan. 

sı muhabiriııc §U beyanatfr. bulım
muştıır: 

lll'!drit, asl<l t'isflcrin eline dii.şmi,vc
cckfır. ( ... ) ller halde, T'fl!Jitahtın 
muhtemel sul.-:utu cisilcr iç:ıı ancıtl~ 
maııcvi bir zafer olacaktır. - A. A. 
telgraflarmdan, (Tan, 17. 11 - 1936) 

.Largo. Caballcro'nun :: "Madrıt <>sla duş
mıyecektır., dedikten sonra: "Payitahtın 
muhtemel sukutundan .. bah~e•m(?sine aKıl 
e:mez. Acaba o: "Farzı muhal sukut etse 
bı.le ... ~ukutu farzcrlılse bile ... ,. ıtıb, bir scy 
~oyledı .de "muhtemel ~ukutu,, Ilı.. A. mı 
ıcad ettı? 

Bu!adaki "manevi zafer., in de ne demelı: 
oldugu anlaşılamıyor, 

Ahfeş 

Atatürk İtalya Kralını 
Tebrik Ettiler 

r ~~~ra: 11 ~A.A.) - İtalya kralı 
Uçuncu Vıttorıo Emanuelin doğumu-
nun yıldönümü münasebetiyle Ata • 
türk ile Uçüncü Vittorio Eınnnuvl 
arasında aşağıdaki telgraflar teat.i o
lunmuştur: 

Majestelerinin doğumu yıldönümU 
münasebetiyle en samimi tebriklerimi 
ve ayni zamanda şahsi saadetleri ile 
ltalynnın refahı hakkındaki temen .. 
nilerimi arzederim . 

K.ATATÜRK 

Ekselansınızın isal lCıtfunda bulun· 
dukları nazik tebriklerinden ziyade
siyle mütehassis olarak har:ı.r.!tle te-. 
şekkür eder ve şahsi sıtadetleri ile 
Türk milletinin refahı hakknıdaki en 
iyi temennilerimi yeniden arzeylerim. 

VİTl'ORlO EMANtJEL 

Dost gazeteci Ankara.ya ve 
Başvekilimiz~ ihtisaslarını 

bildirdi 
Ankara, 17 - Ankarada bulu 

Vrcme ga t . b nan . zc esı aşmuharriri Svetovs 
kı, şehrimizden avnlırken ln . . . ı us ga. 
zetesı~c Türkiye hakkmdaki intibala
rını bildirirken Ankara için ve B 

kir · aş-
.ve. ımız için kıymetli ve hararetli 
ıhtısaslarım kaydetmiştir. 

kuvvetlerine karşı koyacak ı.~~ 
ne de tayyare vardır. ' 

Çin mahafilinC'e beslenen ka. 
naate göre, Kuantung .Japo 1\a. 
dünyayı bir emrivaki k n 1

' 1f'iU 
arRH 1da h 

rakmıya hazırlanmakt d 1-
1 "k"· . . a ır. N"nk' ıu umctının alacag· ı . ın 

vazıyet b 
tıkla beklenmekted' D ..ıa n·sız. 

ır. nla 
lara göre, Suiyana h k Şan şa:via-
1"' are et et . 

Eski emniyeti sağlamlamak için 
bu yeni silahtan istifade tazım. Bu 
Yolda sarfettiğimiz gayretler, ttal
yayı yeniden hiddetlendiriyor ve I -
talya bu yüzden hem Akdenizde, 
hem bütiln Avrupada aykırı bir ~iya
set takip ediyor Suiyan miidafilerinin elinde istila 

•lareşal Şang _ K . mış olan 
vilayete varmış b a; -Şek elvevm bu 

u unmaktadır. 
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Muallimler Araıında -
Tayinler ahkemelerde 

yol Kesen Bir Bera et karan alan 
Suçlu Hapse b. I . 
Mahkum Oldu ır SUÇ U sevın-
Arkadaşları Mustafa ve Hasanla cinden bayıldı 

gece, Markonun yolunu ke3?rek ce -
binden parasını almakla maznun Arif 

~::~:t~ir.~arar dün ağır cezada BU SEViNÇ HAST AS Cebır ve şıddetle !oygunculuk ya • 1 N 1 
pan Arif yedi eene hapse mah:..i'ım e- ZORLA AYILTTJLAR 
dilmiş, bu müddetin yarısı indirile -
rek Uç sene altı ay ve suçu işlediği 

tarihte 21 yaşını ikmal etmediğinden 
iki sene on bir aya indirilmi~tir. Arıf, 
o kadar müddet te emniyeti um~miye 
nezaretinde bulundurulacak ve 2800 

Hazir~nm yirıni beşinci günü Edirnekaprda Acıceşme 
~alıalle::;ınd~ _ı 3 numaralı evde oturan kundura boyacısı 
Yaşar, ke_n~ısın~t~n ay:ı yaşamak istiyen kansı Refiayı ek 
m~k .bıçagı ıle dort yerınden yaraladığı için tevkii cdil

kuruş mahkeme masrafını ört=yecex- mıştı. 

tir. Müddeiumumilik Yaşan~ 

K
. K. . öldürme kastiıe varaıama su vet . v 
1 m 1m1 ÇU ile. a~ırceza ~ahkemesine J 4 mış .n_uruşa 

vermıştı. V k G .. Dolan d 1 rm ışl Diin muhakemesi bitirildi. :\fahke- l azı ' unah-
me, Yaşarın karısı Refiayı öldürme 

Davacı bir kadındı. Suçlu da bir kastiyle yaralamadığı netic;ısine va- f T / L/ h · 
kalaycı. Kadının bakırlarını kalayla- rıldı ve kendisini 2 ay 20 gUn hapse f r Va Q [ •• 
ma.k üzere almış, günler, haftalar mahkum etti. Müsaadeıi.t bıC'i\k taşı
geçtiği halde kaplarının ia.de edilme- dığı için de bir lira hafif vara cezası 
diğini gören kadın da baktrlarının verdi. Reis, Yqara bu katan tefhim 
<;ahndığını zannederek kalaycı hak- ettiği zaman o, sevincinden yere ka-

B~lıkçılar kahvesinin işsiz'erinclen I 
Haçık, balıkçı Mircamn evıne giıii-

1 

kmda dolandmcılık d&\'a8ı açm~ dır eğilerek: 

Reiı ıuçluya: "- Allah ömUrler versirı., dedi. 
- Bak, dedi, bu kadını doland1r- Yaşar, altı aydanberi mevkuf bulu-

mı~ın, öyle mi? 

O, siyah posbıyıklarını uu~ırcası
na çektikten ııonra başını '4al!ıdı: 

- Yok, ben onu değil, o, beni do
landırdı. 

yor: 

- Efendi balıktan geldi. diyor, a

yakları ıslanmış .. Pabuçlarını istiyor. 

Her zaman eve öte ber1 getirip gö
tilrdUğU için karısı ~1ircanın yeni yap 
tırdığı pabuçlarını vcrıyor. ~'akat. 

Haçik pabuçları sahibine gntürecek 

yerde kahveciye 70 kuruşa satıyor. 

Ve kendinden sorulduğu zaman; 

"- Karnım açtı, bir yerd"n para 

Donanma Cemi
yeti piyangosun-
da kazananlar 

Donanma Cemiyeti lkramiyeli Tahvi 
litı Pij'angosunun 16 İkincite3rin 
1936 günü yapılan 62 nci keşidesinde 
ikramiye ve amorti isabet eden tahvil 
numaralanm gösterir cetveldir: 
KEŞİDEDE lTFA OLUNAN TER

TlP NUMARALARI: 
298 1435 2228 3572 4573 

5967 7457 7792 7797 7816 
9723. 
İKRAMİYE İSABET EDEN l\'U -

MARALAR: 
İkramiye T. L. 

100<. 
3()(' 

lOt 
10( 

50 
5( 

10 
1( 

H 
10 
10 
• .. 
~ 

Tertir 
No: 

7816 
7792 
9723 
7797 
9723 

298 
7792 
7816 

5967 
5967 
7792 
9723 
3572 
7816 
7816 
1435 
298 

9723 
972:'1 
596i 
7816 

Sıra 

No: 
71 
62 
4 

85 
73 
14 
87 
38 

-73 
67 
44 
88 
30 
89 
85 
14 
88 
51 
79 
83 
24 

Baladaki tertiplerin hizalarında 
gösterilen ~ıra. numaralarından mlite
vaki ayni tertiplerin diı?er ı:ııra numa
larma ve 2228, 74!17, 4573 No. lT ter -
tihP kiı.milen amorti isahet etmi~tir 

tkrnmiye ve amorti bedelleri 23 

Kadın Hekimleri T oplanhıı 
Türk Ginekologi Kurumu bu a),n 

toplantısını evvelki gün Prof. Kenan 
Tevfiğin başkanlığı altındı B~yoğlun
daki Tıp Cemiyeti konferan~ !alonun
da yapmıştır. 

Bu toplantıda: Dr. Ahmet Ası;n O
nur: Patlamış ve dı~ gebeliği taklit 
eden hat ve delinmiş bir ap:mdi3İt, 
keza yeni bir ciBimle yapılmış avort
man hakkında tebligatta !> •1lunmuş 
ve bu hastalara ait ameliyatla <;ıkar
dığı müstahzarları göstermi~tir. Dr. 
Necati : Adet durması ve hvpophise 
tümörleri hakkında izahat vermiş ve 
filmler göstermiştir. Bu vak'alar 
hakkında yapılan ilmi münak:ışalara 
Kenan Tevfik, Aziz Fikret. Ahmet A
ıs?m, Tevfik Remzi, Hadi lhsan, Ne
cati katılmıalardır. 

ŞEmR TIVATROS• 
DRAM KISMI 

Bugün 20.30 da 
AYAK TAKIM 

ARASINDA 
KOLTUKLAR: 50, 

! ılılll/llll j 1111 ı · ')ERiR TIVATROSU 
1,

11 11

, OPERET KISMI 

j 1 ... 1'11 Bugün 20,30 da 
ı lllll!llllılllı MAS~ :e R A 

Çoc"'" 1'ıyatroıu FA TM A C 1 K 

!kinciteşrin 1936 tarihinden itibaren 
tediye edilecc~tir. Amorti bedeli be -
her tahvil için bir Türk liraaı on ku
ru~tur. 

Kumkapı Tirciyan mektebi mua.I· 
!imlerinden Maıo, YUre orta mek· 
tebi tarih muallimi stajiyerliğine, 1'515 

inci ilk mektep muallimlerinden Ni
hat Galatasaray li.seıi ilk kn:nına çe 

Emirgin orta mektebi tarih ve coğ
rafya mualli mstajiyerliğıne, Jıı. yşe 
Muzffer, Cümhuriyet orta mektebi bi· 
r inci devre riyaziye muallnıliğine 
Dirayet tayin edilmişlerdir. 

. Vefat 
Tahlisiye muamelat müdürlüğün • 

den mütekait İshak Günayın hare .. 
mi, Amasya müddeiumumisi Cemal 
Günayın ve Ziraat Bankası mtif ettiş 
muavinlerinden Rıza Günaym valde
leri Şerife Günay müptela olduğu 
karaciğer kanserinden rehayap ola • 
mıyarak vefat eylemiştir. Cenazesi 
Ramazanın Uçüncü çareamba günil 
Beşikta, Bayat Pazannda B. İshak 
apartımanmdan \taldmlacak, namazı 
öğleyin Beşiktaş camlinde kılmacak· 
tır. MevlA rahmet eyle11ln. 

Ölüm 
Sabık ticaret vekillerinden mUtı ~ 

vef fa Bay Ali Cenaninin refikaSI Ba• 
yan Nazire Ali Cenani öteden• 
beri müptela olduğu hastalık 

sebebile evvelki gece v e f a t et· 
mi§tir. C e n a z e 8 i bugün 1aat 
on birde evinden kaldınlarak Te~vi .. 
kiye camiinde na.mazı kılındıktan son• 
ra Edirnekapıdaki ,ehitliğe defnedile
cektir . 

Pr. ZATi SUNGUR 
Bu geceden itibaren 

-~FERAH. SiNEMADA 
- Nasıl olur canım, 1en onu!\ kap

larını kalaylamak için almadın ını ?. 
- Evet, aldım. 

nuyordu. Jandarmalar dışarıya çı

kardığı zaman koridordaki annesinin 

elini ve yilzünil öptü. Sonra maznun

ların bulunduğu bir ınraya oturdu ve 
biraz sonra Yaşarın bayıldığı anlaşıl

dı Arkadaşları yüzüne kolonya sür
düler ve bu sevinç hastasını ayılttılar. 

Annesiyle beraber giderken: 
bulamadım. Her zaman otelleri götür- ---••••••••••••••••••••••••••••••••••llİI•••,• 

- Sonra da ıeri getirmedin değil düğüm evden kırk yılda bir de, ben 

m. ?. 
- Yok, getirmedim. 

"- Dört ay fazla yattım.,. diye ha
yıflanıyordu. Annesi: 

birşcy ala),m, diye yaptım,. diyor. 
Müddeiumumi, çaldı~ı eşy ının kıy

meti göz önünde tutularak cezasının - Oyleyae kim. kimi dolandmyor? - Zarar yok evladım. Sen sağ ol. .. 
- O, beni.. 
-Neden? .. 

Hiçbir şeyin ehemmiyeti yok, diyor

du. 
kesilmesini istedi. 

Davacı: 
- Neden olıun, bayım. Rana kap-

la.rı verdiği evden çıkıyor. Yf'ı'1 .tdr -

gini de haber vermiyor, sırtı ııdı ltü
f:?, sokak sokak peşinde gezctım. Böy
lece kaç günüm gitti, işimden kaldı:n, 
o kadar da pabuç eskittim. Buyurun 
bakalım, §İmdi, kim, kimi dolandır
mış .. 
Davacıdan soruldu: suclunun iddia 

ettiği gibi ev değiştirdiğini seıyledı. 

Mahkeme, ıuc;lunun beraeti ıe k.lra.r 
verdi. 

Eroaaaa Bir 
Rüşvet Cürmü 
Meşhudu 

"- Pabuçlara yanmıyor-Jm, diyor
du, barı aegerıne satsaydı. Altı llraya 

yaptırmıştım. Altı kere bile gıyme -

dim. Yetmi§ kuruşa vallahi iiinah -

tır .,, 

Taksimde Maksim Varyete 
Tiyatrosunda 

HALK OPERETİ 
Bu ak§am aaat 21 de 

PİPİÇA 
• • • 

Yunaniıtandan gelecek arti1Jtlerin 
bnzı eıbap dolayısiyle gecikmesinden 
dolayı rolleri roma.ya tehir edilmi~
tir . 

Fakat Yusufun aklı böyle ,eylere ermedi~i ıo 
ve arkadaşlarının kendisine karşı muame -
lelerine de ~k kulak asmadığı için hiçbir feyın far· 
krnda değildı. 

Ta kı~a kadar hiçbir yerden hiçbir ses çıkmadı, 
yalnız kı~un bazı vak'alar kendisile uğra,anlar bu
lunduğunu ona anlattı. Yuıufa kalsa gene işin far
kına varacağı yoktu, bereket venıin hiçbir zaman 
ondan ayrılmıyan ve yapılan teklif ve tehditlere 
rağmen Yusuf u terketmiyen Ali ona birçok bilnle
diği feyleri öğretiyor, pek körükörUne yUrUmenıe
ıini temine çalıftyordu. 

Bu vak'alann en mühimmi ve Yuıufun ilerdeki 
hayatı üzerinde de tesiri olanı zeytin i~çi!i mesele

ıiydi. 
Adamakıllı ıoğuk bir günde Yusuf gene erkenden 

zeytinliğe gitmişti. o gün işçiler arasınd.a tanı"_l:a
dığı bir kadınla on iki ya,larında kadar bır kıt gor· 
dil. lş~ilerin ba~ı Kö8e !brahimi çağırarak bunların 
kim ojduklarını sordu: 

İbrahim: 
"İfçi, ağam! Şakir Beyıilıerde ~aıı~ırıarmış, dayak 

atmıflar, maiyetine ıelmek iıterler, boğazı toklu
ğuna da ol!a. ıenin yanında kalacaklarmıf!" 

Yusuf kadını çafırdı: 
"Ne diye ağanı bıraktın da buraya ıeldin yen· 

ıe?" 
"DöfdUler beni ağam! .. " 
"Durup dururken adamı d~ferıer ını ! .... 
"nöğdiller işte! .. " 
Yus..ı{ anlamadığını gösteren bir tavırla ornıız· 

.-ını ıilkti: 

"Peki ama ben ne yapayım seni'! Benim i,çtm 
llJlı.am!" 

.. Aman ağam, kulun olayım, beni ters yüzüme çe
~rme ! Kızcağızımla ikimiz ortalarda kaldık!" 

MEMLEKET ROMAI\.I 

Yusuf kadının yanındaki kıza baktı. Birdenbire 
hiç ~ebcpsiz tüyleri ürperdi. .F'akat gözlerim uzun 
mUddet kı;:.dan ayıramadı. ince, ve yaşına nazaran 
uzun boylu olan bu kızın sapsan, insana korku ve
recek kadar sarı bir yüzü vardı. Fakat bu sarılık 
bir zayıflık Vt> kansızlığın verdiği renksizlikten zi
yade bir hastalıktan doğan yeşilimtırak sarıhğa 

benziyordu. Bilhassa siyah, ince fakat çok keskin 
kaşlarının gölgelediği gene simsiyah ve iri gözleri 
çok feyler hllıyor hissini veren görmüş geçirmiş bir 
bakışla ve hiç çekinmeden insanın yüzüne dikili
yordu. Soluk ve ensiz dudaklarının kenarında, ge
ne çok "yaşamış" olanlarda görülen tecrübe çizgi
leıi vardı. Bütün yüzünün ifadesinde bir bezgin
lik, hatta daha ziyade bir nefret aksediyor gibiydi. 
Bu çehre \'e bu bakı~ Yusufu adeta suçlu imie gibi 
eziyor, ,a,ırtıyordu. Göılerini kızdan ayırmıyarak 
terkar annesine sordu: 

"Siz buralı mısınız?', 
"Yok, Çineliyiz!" 
"Ne'? Çineli mi? Aydın Çinesinden mi?" 
"Öyle ya!" 
"Ne diye geldiniz buralara'!" 
Kadın birkaç kelime ile bir zaptiye başçavuşunun 

kansı olduğunu, kocası ile buraya geldiğini, ~onra 
kocasının bir orospu ile kaçarak bunları yalnız bı
raktığını ve şimdi orospuyu da bırakarak herifin 
Manyas taraflarında tütün kaçakçılığı ettiğini, fa-

Yarın ıık,am: Binlerce gözlerin ıabıraızldda beklediji methur Pariıli muı&nni 

T i N O R O S S i ' yi 
dinlemek için S Ü M E R SiNEMASINA koşacaklar 

ve ilk temsili olan M A R İ N E l l A filmini görüp dinliyecek ve 
taK'curıe auaşııyacaıucu "'". 

Sahne arkadaşı YVETTE LEBON 
Vincent SCOTTO Bu filme 40 Korıikalı Gitarist İştirak edecektir. Muıikiıi: 

Yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. T ~lef on 42851 

......................... , 
... Y.!t$..lt .... 

SABAHATTiN ALI 
kat bunları hiç aramadığını anlattı. 

Yusuf bunların Çineli olduğunu öğrenince bir 
akr:ıbasına rastgelmişı Aydın ve Nazilli taraflarına 
dbnmiiş gibi oldu. 

"Çalışın bakalım, bir kolayını buluruz!" dedi. 
Kadın adamakıllı iyi işliyordu; fakat kız akşama 

kadar ağaçların dibinde oturarak, annesinin yanın
da dolaşarak, yahut zeytin silkenlere bakarak boş 
gezeli ve hiç kimseyle hiçbir şey konuşmadı. Ak
şam üzeri sepetlerini kollarına alıp giderlerken Yu
suf onlara: 

"Sıkılmayın bakalım, hepsi geçer!" dedi. 
K:ıdın envai türlü dualar, teşekkürlerle Yuıu!un 

ellerı,:ıe l'larılıyor ve kız hiçbir harekette bulunma
dan ystbancı ve Boğuk gözlerle bunlara bakıyordu. 
Kadın ertesi gün 'eldiği zaman kızı yanında 

yoktt•. Hastalanmş ve evde yatıyornıu,. Yusuf: 
"Evde kiıniniz kimseniz vıu· mı'! Kim bakar haa· 

taycı?" diye sordu. 
"Kimsemiz ne gezer? Yalnız yatar fıkaracık!" 

. Yuımf sesini çıkarmadan arkaSinı döndü ve yU
rüdil, fakat akşama kadar, evde hasta hasta yatlln 
ve bakacak kimsesi olmıyan bu kızı düşUndU. Onu 
sert bir yer yatağında, kara gözlerini tavana dik
miş. hiç kımıldamadan yatar görilyordu. 
Akşam üzeri, iş paydosundan evvel kadına ken

disilc gelmeBini işaret etti. Şehre kadar hiç ses çı
karmadan yilrüdiller. Hafif vağrnur çiseliyor ve 

yoldaki araba tekerleği izlerini dolduruyordu. Aşa· 
ğıçarşıyı ieçtiler. Yuısu! Bayram yerinde Alinin 
dükkanına girdi. Biraz yağ ve pirinç tarttlrdı. Ba· 
;;ile kadına bunları almasını itaret etti. Tekrar be· 
raberce yürümeye b&fladılar. Kadın tbrancakdy 
yolu üstünde Değirmenönü denilen bir yerde oturu• 
yordu. Ayvalıbahçı dedikleri etrafı çit çevrili bü• 
yük bir bahçeyi geçtikten ıonra arkaaı tepeye da• 
yanm.ş, keı·piç bir kulübeye ıeldiler. Kayalık ve dilı 
tepede çıkın bir yab&nl inclr ağacının dallan kulü· 
benin damına sarkıyordu. 

Ortalık daha oldukça aydınlık olduğu ha.ide ku• 
lübenin içi züiri karanlıktı. Kadın ocak kılıklı bir 
,eyin Uzt.rlnden bir yağ kandili alıp yakmıya uğra• 
şırken Yusufun gözleri karanlığa alıştı ve kö9ed• 
bir yer yatağında yatan kızı gördü. 
Kız başını duvara çevirmi9, UıtUnU örtmiye ça

lışıy(. rdu. Ymıuf daha kapının önünde dururken 
içerde ıür'atli bazı tıpırtılar olmut ve aonra bir· 
denbire keıilmişti. Şimdi kızı böyle telaşla yatakta 
kımıldanır rörünce nedense aklına onun timdi, bun· 
!ar ıelin~e yatağa girdifi dUfilnce!i geldi. 
Kadın kızına: 

"Hay<li Ktibri., doğrul azıcık, Yuıuf Afı seldi!'' 
Kıı batını çevirdi. Yuısufa dofru baktı. Sonra ya· 

VilfÇ& doğrularak sırtını duvara dayadı ve yorsanJ 
cöğsUne çekti. Siyah aaçlan omuzlanna dökUlUyor 
ve bu onlan cerlye atmıya ufratıyordu. Omuıla• 
nna kadar çıplak olan kollan Boğuktan dike1S 
dikendi. 

Yusuf odanın bir köteaine cekilip yataktaki kıı• 
uzun uzun baktı. Kız da hiç batını çevirmeden burı• 
bakıyordu. Bir müddet ıonra Yuıuf yonılduğunll 
hiuetti ve gözlerini odada dola,tırmıya batladı. 

( .A.rka111 var)' 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

1'e.n'm hedefi: Haberde. fikirde, 
herteyde tenıi2, dürüst, ıamimi 
olına.k, kariin gueteıi obnaya 

çahtmaktır. -- - ----ı Günün Meseleleri 

A.kdenizde sulh 
:tski İngiliz Nazır1armdan ve A· 

\·anı Kama.rası azasından Mister 
Winston Churchill Akdeniz mesele
sine tahsis ettiği bir yazısında diyor 
ki: 

''lngUtere Akdenizde yalnız değil
dir. Kıymetli ve ku\tvetJi dostları 
'18.tdır. Avrupadaki hadiselerin ala • 
cağı şekil, Fransa ile İngiltereyi blrt
hlrme daha ziyade yakınlaştıracak • 
tn-. Yunanistan ve Türkiyenin lngll· 
tere Ue olan dos~a münasebeti de 
llıalfimdur. tspanJanın ileride ne şe~il 
alacağını da bugünden kimse tahnlln 
edeınez. Her halde Akdenizde snlhi.in 
ldatnesinde alakadar olan muhtelif 
\'e nıüteneni kun·et membalanna 
llıalik birka.ç devlet bir arada bulu
nuyor • • 

İsteriz ki İtalya. da bu mmtakavı 
iti.mat ve hfümüni~·et paktına girsin, 
\·e bu tarihi suların serbest ''e sakin 
harekete müsait, geniş ve mühim bir 
'aha kalınasms. yardım etsin.,,, 

* * :(. . 
Bu sözJer, İngiltere ile İtalya ara.-

tnıda. Akdeniz sulhil etrafoıdald mtt-
2:a.kerelerln mahiyetini anlatmağa. 
Yardım edebHlr • 

İngiltere Akdenizde sulhiln ida • 

!nesini tsti;or. Buna temiıı için bütün 
.\kdeniz devletleriyle anlaşmış bulu

nuyor. Bu anlaşınıya muhalif va.zi • 
rette kalan yegane devlet ltalyadır. 
O, '.Akdeniz • devletleriyle anlaşacak 
Yerde İngiltereyi kendisiyl~ anla~m~
~a ınecbur etmek11si~ gut · .. ·-- .. ·· -
~yeceğini anlıyarak onunla anlaş-
ll'tağa yanaştı • 

İşte şimdi Londrada Mr. Edenle 

ltaıya sefiri Grandi arasmds konu-

6tıJduğu söylenen ve İtalya. Hariciye 
~8.Zırmm Londraya bir seyalıat yap

tna..41ma yol açacağı bildirilen temasın 
lllahiyeti budur. Bu müzakereler l
t.alyanm da Akdeniz sulh a.nJıu;ması

!la lşt:fraklnden başka bir netice ,-e-
tenıez. 

• * ~ 
liarp şimdi başlryor 
~t hükıimeti Başvekil Largo 

ltabaııero böyle söyiüyor. 
1 

llu sözJerln manası şudur: 
Şitndiye kadar htikfunet kuvvetleri 

llıotöri7.e harbi vasıtalanndan mah
l'lnn bulunuyorlardı. Şimdi oolann da 

ta.yyarelerl, tankları ve motörize kuv

\ı'etJeıi vardır • 

Şimdiye kadar harbe girmemiş olan 
'8.ta.ıonyalıla.r, Madrlt cephesine M· 

ker göndermi~lerdir . 
ı\sfort maden amelesi de Madrit 

ta.ı-amıda cephe almıştır. 
l>enıek k1 Ma.drlt hlik6metf. yeni 

~e taze kuvvetlerle, yeni ve taze va
•rta1arıa, yeni bir harbe başlıyor. 

İspanya da.ha uznn müddet ha.rbe, 
tahribe, ölüme sahne olacaktır • . "',,. 
l3ir küçük imtihan 

nu- İngiliz gazetesi okuyuculanna 
l'll S11alJeri soruyor : 

"lspanya hükumeti Madrlti terke· 
derek (&rseıone), (BaJba-0) ya, (To
ledo) ya, (Valencia) ya. VP.)'1l (Ma· 
'-.ga) ya çekilmiştir. Hangisi doğnı
durt 1 • "' .. 

''Koıonel BecJ< Lond:rayı ziyaret et
!tlI~tt!'. KoJoneJ Beck (Maoarlstan)· 
llı, (Romanya) nın, (bveç) in., (Ho-
lctıda.) nın, (Polonya) nın Hariciye 
~~dır. Ha.n(lsf doğnıdurf. 

lng01z gazetesi bn snallerl, o'kuyn· 
'tıI8.l'lnm dUn,·a bidiselerinl takip 
b.tısuınıııdaki dJkkat ve all'katannı 
~tkiJ( maksadlyle tertip etmiştir. 

sı. de kendi. kendinkl imtihan ed.l· 
IUz \·e ho lllUalJerin cevaplanm nr • 
J:tı.e~e ca.Iısnuz • 

TAN 

[ Pamukçuluk inkişaf Ederken J • 

Ameleler 
Ve 

Çiftçiler 
, 

. Ad da i•ri ile çiltçiler 1Jralmda mu· Bugun ana Tr • I 
tl k den ııe elçi tabir edilım bn ısını 

t<;ıva.sı ı e b 
d l ,. bu elci denilen adamlo.>a mer ut· 

tıar ır. şç . 
tur. Ciftç; amele bulmak için elçıy_e b~..ıurur. 
El . -amele işinde yegane söz ıöylı.ven adam_· 
dı~ı Pamukçuluğun inkişafı için işç~ meselesr. 

. .. ' tle iyi bir esasa bağlamak lazımdır. 
nı ııur a 

YAZAN: 

Mümtaz Faik 
~ .......................... . 
İ Adanadan 193-l • 
i 1935 )ılında ihraç 

edilen malların 

kıymetini göste· 
rlr grafik. Bu 
malların içinde 
pamuk, 5 milyon 

Arfonada hükumet caddesi 
fidanların mchsulü havanın vazi
yetine, yağın ura, fırtınaya esir o
l ur. 

A danacla her sene ekilen vasi . ~amuk 
tar laların da çalıştırmak ıçın on 

binlerce ameleye ihtiya~ vardır Onun için 
Adananın zıraat am~lesı başlı b~şına tet
kik edilecek ve üzerınde ehemnuyetle du
rulacak bir mevzudur. Pamuk ziraatinde 
ve pamuk toplanmasında kullanılan bu 
amelenin bir kısmı Adana şe!1rin .. den ve ~~
varından tedarik edilmektedır. ı~ akat mn-

7'11 bin lira ile bl· ıLL-w.+++t-t-H-1 

Ne yazık ki şimdiye kadar elci· 
ler yüzünden hem amele, hem çift
çi büyük zararlara duçar olm..ı.ş. 

fakat gene de hem amele, hem 
çiftçi elciden vareste kalamamış
tır. Nitekim şimdi gene, bu bütiiıı 
tehlikelere rağmen avans şeklinde 
para verilmeye devam olunmakta
dır. Amele meselesi esaslı bir teş

kilata raptolunmadıkça bu usul 
sürüp gidecek, ve mahzurla~ı da 
günden gtine eksilmeyip bilıikı:. 
arlaf'aktır. 

him bir krsmı Anadol~ yayl?s.~ndan ve 
hatta Şarktan gelmektedır. Bu ıt_ıoarla A
dana pamuk mevsiminde dehşetlı kalaba-

rinci gelmektedir , 
Adantulan bir bu
çuk mil)"on liralık 

iplik ihra çedilmlş. 
tir. 

lıktır. 

Adanaya amele en çok, 
Niğdeden, Bordan, Aks.a
r..av ve havJl]i~in('lPn r,r;Jir
Antepten Maraştan, ~ 3:~ 
ziz ve havalisint-Ien de mu 
him miktarda amele akını 
vardır. Bunlar münhası
ran amelelikle geçinen ve 
pamuktan hayatları~.r ~a
zanan insanlar degıldır-
ler. 

Seyhan mıntakasmın zira.at 
1• ın ve mevsimile Anadolu yay asın 

şark vilayetlerinin ziraat mev.s_iı?· 
!eri biribirine uymaz. On~n ı~uı 
k eli k .. 1 . de kendi çifthklerın· 

en oy erın "ti 
de ve tarlalarında işlerini bı ren 
ameleler pamuk zamanı, Adanaya 
doğru akm11ya bıışlarlar. Burada 
derhal tarlalarda iş bulur~ar, 4 - 8 

hafta çalışırlar ve bir ınıktar pa: 
gene kendı ra. kazandıktan sonra 

k "'zere memişlerine devam etme u 
lekete avdet ederler. Adananın 
içinden ve civarından çalışmıya 
gelenler de munbasıran am~le ~e
ğildirler. Bunların da kendilerımı 
göre işleri vardır. Fakat pamuıt 

. . bı·raz fazla para. kazan-mevsuru . 
mak için işlerini ona göre tanz.1~ 
ederler. Çapa işleri, toplama bıttı 
mi tekrar gene keneli tarlalıırına. 
bahcelerü1e dörıerlı:ıır 

P 
anmk zira.atinin geni,Ie~il: 
ınesi için amele ıneselesını 

radikal ve rasyonel bir şekil~.e hal· 
!etmek lazımdır. Çünkü bugun p~-

k . l . de çalışanlar, esaslı bır mu ış erın . .1 kontrol altında değildir. Bu ışçı e-
rin bir zaptı rapt altına alınması 
hem kendi menfaatleri, hem de 
pamuk müstahsillerinin menfaat· 
leri icabıdır. 

Şurasını ehemmiyetle kaydede· 
Hm: Gelecek seneden itibaren 
Adanada mademki iane panıuğU 
yerine munhasıran açık koz:a ha.· 
linde semere veren Klevland pa • 
muğu ekilecektir, o halde a.rneie 
~ini sür'atle halletmek gerektir· 
Geçen yazılarımızda. da tebariU 
ettirdiğimiz gibi, Klevland pantu· 
ğunu az bir zaman zarfında top· 
lamak ve binaenaleyh fazla a.me· 
le kullanmak zarureti vardır. O 
halde amele meselesi rasyonel bir 
esasa bağlanmadığı takdirde Klev· 
land ekiminin genişlemesi hemen 
hemeı:ı imJrı\nsn:dır 

···························· 

Bu mesele ettaf ındaki fikirll!'°1· 
mizi söylemeden evvel, amele m:e· 
kanizmasının bugün ne şekilde ış· 
lediğini izaha. çalışalım: 

Amele meselesinde bugtin en 
mühim rolil oynıyanlar "Elci" t_a· 
bir edilen amele müteahhitleridır: 
Bunlar, işçilerle, arazi sahiplerı 
arasında mütevassrt roHi oynarlar. 

Seyhan nehri üzerinde Romalr· 

lardan kalma eski bir köprü var· 
dır. Şehre giren yolların mUhiril 
bir kısmı bu köprüye bağlıdır: 
Köprunün öbür tarafmda yanı 
asıl şehrin dışında sıra ile kahve· 
ler mevcuttur. Bu kahveler bir ne
vi i.5 borsasıdır. Dışardan gelen 
ameleler bu kahvelere uğrarl:ır. iş 
arz ve talebi burada olur. Elciler 
bura.da amele ile temas ederler ve 
grup grup amele tedarik ederek, 
işçi istiyen arazi sahiplerine bun
ları tanıtırlar ve çalrştrrırlar. Ame· 
le bu elcilerden para alır; arazi 
sahibile hiçbir alakası yok gibidir. 
Bunları tarlalara elci sevkeder ve 
elciler çalıştırırlar. Bittabi iş isti
yenle iş veren arasına giren bu 
mütevassıtların arada epey bir 
kar temin edebilecekleri de inkar 
olunamaz. 

Elci usulU biru iptidat g~hi 
görülür. Fakat amele ış· 

leri muntazam bir esasa b&ğlan· 
madığı müddetçe elcileri kullan • 
mak Adana pamukçuluğu için bir 
zarurettir. Çünkü iş vereni ta.nı

mıyan ve iş veren kimse ile temas 
etmiyen işçinin kendisini mu
hakkak bir elciye bağlamasında 
menfaati vardır. Amele ihtiyacı 

olduğu zaman, ilerdeki çalışmala
rmm getireceği ücrete mukabil 
elciden a.van• alır. Bununla bera

ber birçok elcllP-rden para alıp 

.......... -................... . . . 
i 

1 

t<l~.:1 _ 1 l\lt!-l , ., hn. 

da Aılanadan ilı

~ edilen malla
rın miktarını gös
terir grafik: Pa
nmk ihraç edilen 
ınallann, yüzde 
2! ünü, buğda~r i
;e yüzde 29 una 
teşkil eder • 

....-·--··················i 
hiçbir tarafa gitmiyen amele de 
pek çoktur. Maalesef bunları ça
lışmıya icbar etmek için seri te
siri görUlebilecek bir mtieyyede de 
yoktur. Vakıa mahk~m(• yolile 
meselenin halli mümkündür. Fa
kat dava neticeleninciye kad:ır 
pamuk tarlalarının sahibi işçısiz 
kal!?'. Pamuk mahsulii ise amele
nin keyfini bekliyemez. Müstahsil 
başka amele tedarik etse bile elci
ler vasıtasiyle avans alıp sonradan 
işe gelmiyen ameleden parayı is
tirdat edemez. Çünkü o amele o 
parayı yemiştir. Çalışmakla öde
mek zaruretindedir. Halbuki o 
zaman da pamuk mevsimi çoktan 
geçmiş bulunur. 

Elcilere gelince, onlar da amele· 
ye verdikleri parayı vaktinden çok 
evvel çiftçilerden avans şeklinde 
alırlar. Çiftçilerden para alıp ge
ne amele tedarik etmiyen ve or
tadan tagayyilp eden birçok elci
ler de vardır. Bu sene bunun bir
çok misalleri görülmüştür. 

B u izahattan anlaşılıyor kı: 
. Mevcut elci şekli, hem iş-

~1: hem çiftçi, hem de elciler için 
ıyı bir şekil değildir. Amele nıese· 
lesi bu surette yürüdüğü takdirde 
üç tarafın da ayrı ayrı mutazar
rır olması daima ihtimal dat.Hin
dedir. Bu zararları hulasa ed(;lim: 

1 - Amelenin elci tarafından 
istismar edilmesi mUmkUndUr. 

2 - Amelenin elclyi yüzUstU bı
takınuı mümkündür. 

3 - Çiftçinin amelesi! kalmut. 
ve avans olarak verdiği paranm 
Yanması mUmkündür. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gi
bi üstelik pamuk tarlası da. yUz
üetU kalır. Pamuklar v&ktinde ça.
palaname.z. Vaktinde toplanamaz 
ve açık koza halindP eerrıerfl! verPrı 

A dana mıntataı1mda yaptı· 

ğım tctk'rltlerc göre, bu se
ne amele de, iş sahibi de bu sis
temden eskisine nazaran daha çok 
muztariptir. Bunun sebebi şu şc· 
kilde izah edilmektedir : 

Eskiden Adanada pamuk ve a
mele zamanı, her hafta, çıftçı kah
vesinde bir amele komisyonu top
lanırdı. Bu komisyonda çiftçi bir
liğinden ve zira.at odasından a;.,,a 
bulunurdu. Komisyonun reısı 

Adananın en çok sevilen ve e11 
hürmet edilen kimselerinden "Ata 
Efendi" namile maruf bir ihtiyar
dı. Bu komisyon amele ile ~iftçi 
!er arasındaki ihtilafları siir'alle 
halleder ve işin bir düzende gitme
sine çahşrrdı. Çütçi Ata Efendi 
şahsi gayreti ile birçok ihtilafları 
sür'atle halleder, gerek amclc-nin 
gerek elcinin ve gerek çiftçin!"'.l 
haksızlığa uğramalarına meydan 
vermez ve gayriresmi bir şekilde 
bu işi hlisnü idare ederdi. Filhnki· 
ka bu komisyonun elinde hiçbir 
kanuni müeyyede yoktu. F'akat 
senelerdenberi teessüs etmiş tea • 
mtil dolayısile komisyonun karar
larını herkes dinlerdi. 

Söylendiğine göre bu sene vil!~ 
yet, jandarmanın resmi sıfatı haiz 
olmıyan bir komisyona hizm~t et
mesini mahzurlu ve mevzuatı ka· 
nuniyeye mugayir görmüş, bunun 
üzerine komisyonun bu seneki fa
aliyeti de felce uı?ramıştır. 

Ş imdi ortalıkta ne mai!di ne 
manevi bir müeyyede ol • 

madığına göre amele meselesi ta
mamen mualliı.tl<a kalmıştır. Elci· 
ler, ameleler, ve çiftçiler istedik· 
leri gibi hareket etmekte ve hcr
bir taraf ayrı ayrı mutazarrır ol· 
maktadır. Halbuki her sene on 
binlerce ameleye ihtiyaç gösteren 
bir ziraat şubesinde bu işi muhak
kak surette bir disiplin altına al
mak zarureti vardır. Eğer Seyhan 
mmtakasmda pamuk randımanı -
nı arttırmak, ayrıca bu işten ge
çinen vatandaşların refahını te _ 
min etmek istiyorsak. amele me
:!ıelesini, ilk evvel nazarı itibara 
alınması icap eden esaslı mesele· 
ler arasında mUtdea etmeliyiz. 

Gelecek yazımızda bu işin nal'lll 
lıalledilmesl icap ettiğine dair dU-
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Tarihi Dedikodu 

Şimdi Alayını Toparlar 
Gelir ' 

Şimdi 44 üncü llkmektep olan bi
na, vaktiyle hem Şehremaneti, lıenı 
de Zaptiye Nezareti Jdi. A\·lu kapı • 
smdan girilince sağ koldakl daire 
Zaptiye Nezaretine, sol koldaki dal _ 
re de Şehremanetine talısi." olunmuş
tu. Allahüalem bul'i! ı haremlikli, 
selii.mlıkb bir büyük konak imiş <le 
Ticaret Nezaretinin te5ekkülünd.'.', Ti
caret Mahkemesinin ilk kuruluşunda 
bu konak devlet dairelerinden birine 
tahsis olunmuş. Ti<•aret Nezareti ve 
Tıcnret :ttahkemesi bu konıtktan kal
kıp Ticaret N e7." reti. Rabra..li <'a(Me • 
sinde P a ş a b a h c; e J 1 Rifat 
paşa kona~ına, Ti ·aret ~f"hke-
mesi de ~-anan Aya..ofyadaki adliye 
rtairesinr yerlesince konak boş kal • 

1 

mış, Şt>hremanrti, Zaptiye Nezareti 
hu konat~ VPf)psf'rilrnl.,. ('ünkü S'l
mi Paşa7.llde Hasıın Bey bu konıkta 

İkinci ~lalıkemei Tiraret Ri~ asetinde 
hut,ın<Im;ınu sö~·lerdi. 

Konajtın Şehre·,·aneti kt~mmda 

arz odası kablllnden bir oclası 
\'ardı. Şrhrt>maneti, Ahdülhan1it za • 
manmda Şehremanı>tliğinden c;ıkrp 
ela "Darülii.cezı>,. emırnetliğine diin • 
dü.ı?;ii, Ra~dııttan. Ha.,.radan, l\liinte
fiktı>n dökülüp de İstaııbula ~elmiş o
lan ho-; kaldı IJp~·lne tahsicı e<lildiğl 

7.aman Şt>hremanetinin altıdan ibaret 
olan esli uzası altmısa crkmış, hu arz 
odasında toparlanıp sıralanmıştı. 

Bu mecfüıe Mimar Kemal Beyin 
ka~,nhaba..<.,ı Halil Bey riyaset eder -
di. Sadrazam Dakkı Paşanın babası 

Remzi Efendi mdiikten sonra Halil 
Rey rPİ<; olmuştu. 

Halil Rey, zeki, fatin, \'akur. faknt 
sinirli, ha-.tahkh bir zatti. Sinirliliği, 
ha.stalıı?;ı münasf'bt>ti)'le ~laknköyttn
de ( Bakırkö~·) otururdu . 

Şehreınanf'tinin en birinci n PU 

miihim ,·arlfl'si lstnnbuhın mec.hur -
ln~unda tarihP l?P('ıni"' olan vanıvn
lannı siinıfürmekti. Y~nl!lncıl;a,., ola
rak ıln Avrunaclnn htr ntlitehasııııs tte
tirtifmi ... ti . Rtı miift>hR~ST!I! 1Ua('81'dl \·e 

n<;J<Prdi. Aclı <la Zrr('ny Palila idi 
Ze<:<'ny Pnş" F<>rik olmuo.;tu. 1ra1•e

ram hazreti sehriyaridt>ndi. Ferik ü
nlfnrma1ılyfe ~e.7.:erdl. Ya\·~rllk kor • 
donlanm takardı. İri, ~·an, kahp. Ju. 
~·afet :\'erinde, hp~·hetli ı:örtinür bir 
zattı. Şimlli Şehremaneti Encümeni 
Daimi azasndan bulunan, eski fstan
hul meb'usu Tevfik Amir RP)" de 0 

zamanın Şehremaneti l\lecfü~i ıabrt 

kat ihl buJunuyordu. 
İtfaiye tahi~atı olarak Z~eny Pa.

ı:;aya yedi ~·Uı Ura para \'erilecekti. 
Fakat kE'selerl \'e mideleri bos olan 
&7.8)1 k'\·l\ma fi.) hk nrmektPn veme. 
.,f tamiakır olan Şehremaneti, bu pa. 
rayı c:örçöp \'l\ridatmdan a~·ınp da 
hir tturlü ttfab·e ıda~, kumandanı 
Zf'çen~· Paşa~·I\ '\"Premlyordu. Para 
vermP"k, para dafıtmak giinU perşem
he:r~ dfü,U~·orcfo . Her pel"Şf'mhe günU 
~<'<:enr Pa.5a Ş e h r e m a n e t 1 n
de arz1endam eder, m e c l t 11 

k a P r s ı n d a n - çlzmPlerinin mah
muzlarını öttiirerek rr.is HBlil Be:vin 
önUnl" kadar ~elir, iı'tlio eilni bası~a, 
fe<1inc kaMrr..ral< bir ~Plam verir tah· 
sisatını l"tercll. llaJll Bf'y dt>ı: ' 

' '- Maaleo:ıf'f bu hafta paramız 
rok. İnşallah hl\ftaya olur. Gelecek 
hafta te~rif buyurunuz . ., 

Ce\'abmr \'erirdi. Zeçeny Paşa da 

ba,ını eğerek bir selim verir; tornis
tan, geıisigerlye dönerdi. 

Bu haJ, g e l m e l e r, g 1 t m e
l e r dokuz ay sUrd. H a ı ı ı 
Bey za vallısr pek ınkıhna~a b* 
ladı. Şehremaneti veznesi tamtalar • 
dı. Mideleri bo' aı.ayr kirama bile 
aııeak Uç ayda blr ayyhk verUeblll • 
~ordu • 

Bir perşPmbr. ~Unu Te\·fik Amir 
Bey, Halli Beytn l'anında otu 

· · ru:ror -
du. Ki\~htra hakırorlardı. D;rken 

meclis oda ı kaprsı a.çıld. ZP.Çf'ny Pa

şa arzıenda.rrı eyl~U. Halil Bey: Ze
çeny Pa.-.nyı ~örünct>: 

,, A 
- man şimdi yangın va.nar!. di-

ye bağıracağım,, dedi. 

Te,1fik Aınir Bey: 

"-Aman efendlın. saJaq h·~ft 
-.. :=u~. 

ymız. Eğer yangın var di"'~ ~ ~ 
sanız, Zeçeny Pa.~a derhal 

• 11 lfl .,.. "• 
gelir. SoMa ne :Yaparız' d • · 

. . " edı • 

Abdurrahman Adil ERE:V 

şilncelerimizi ve bu ü . _ 
·· ti · g nkü a ı ucre erı meselesini t n1e e 
cağtz. zııha ~ah~a .. 
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Peride Celal 

Paralar 

Alı t S:ltıış 

Kupası 
Ne Olacak? 

• 
avıs Alman- ltalyan 

milli futbol maçı 
münasebetile 

Sterlin 612,-
1 Dolar 122,-
20 Fransa fr. 113,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 82,-
20 Drahmi 20,-
20 lııvıc;re fr. 565,-
20 Leva 20,-
1 Florin 62,-
20 Çekoslovak ku- 70,-

6\6,-
126,-
117,-
130,-
85.-
23,-
~,5,-

23,-
66,-
78,-

Bizim evin pitişiğinde oturuyorlar
dı. İyi görüşüyorduk. Kızlan Fat
mayı da Edirnedeki muallim mekte
bini bitirip, tayin emrini beklemek 
üzere tstanbula, ailesinin yanına gel
diği zaman tanıdım. Zaif, esme~, 
asabi pırıltılarla için için yanan bü
yük siyah gözlü bir kızdı. Eskiden 
babasının vaziyeti iyi imiş. Fakat 
şimdi bu ince nahif kızın küçük 
muallimlik maaşından imdat uma
cak kadar sıkıntıda idiler. İhtiyar 
ana, baba kızlarının, kötü bir kasa
baya, hatta uzak bir vilayete tayin 
edilmesinden müthiş korlcuyorlardı. 

Fa ma da onlar kadar endişeli ve 
üzüntülü idi. Genç kızın uzun yıllar 
gurbette, leyli mektepte zaten sinir
leri, asabı bozulmuştu. Dışarı tayin 
edilmekten cehenneme gidecekmiş 

kadar korkuyordu. Kimse de onun
la beraber gidemiyecekti. Çünkü ba
basının bazı karışık işleri vardı ki 
bırakmasına imkan yoktu. 

ta mı?" diye hepimiz birbirimize ba
kıştık. O hiçbirimize bir şey söyleme
den, hatta annesini bile öpmeden yu· 
kan çıktı ve odasında hemen kendi· 
ni bir sedirin üzerine bıraktı. Bira! 
sonra: "Çok yorgunum" diyerek Ü• 

zerini örttürüp oracığa kıvrılıp yatı· 
verdi. Biz hala ona ne olduğunu an· 
!ayamıyor, birbirimize şaşkın şaşkın 
bakışıyorduk. Ben genç kızın uyu· 
madığmı, üzerindeki örtünün hafif 
hafif titremesinden anlıyordum. Bi· 
raz sonra bu titremeler geçti ve u· 
yudu. Hepimiz susuyorduk. Aradan 
bir çeyrek ~adar geçmişti ki kulağı· 
ma hafif iniltiler geldi. Başımı Fat· 
rnanın yattığı sedire çevirince onun 
omuzlarının garip bir şekilde sarsıl· 
dığını gördüm. Hemen yine yanına 
koştum. Örtülerini açtığım zaman 
gözleri kapalıydı.. Kirpiklerinden 
muttasıl dökülen gözyaşları soıgun 
yanaklarına süzülüyordu. Odadakiler 
telaşla başımıza toplandılar. Genç ıa· 
zı hafif hafif omuzlarından sarstırrı: 
birdenbire silkenerek yerinde doğıııl· 
du .. Islak kirpiklerini oğuşturara~: 

Meşhur 
Tenisçiler 
diyorlar ki: 
Artık Davise 
E veda Demeli 

Dünya amatör tenisçilerinin en 

kuvvetlilerinden olan Ingiliz Per-1·y

nin profesyonel olması lngiliz spor -

cularını fevkalade müteessir c;tm!ş -
tir. 

Perry'nin sayesinde cihan şampi -

yonluğu mahiyetinde olan n :wis ku -
pası maçlarını kazanan Ingilizler, ö -

nümüzdeki sene bu şampiyonl!.ığu 1aş 
ka milletlere kaptıracaklarına çok 
üziilmektcdirler. 

Tenis federasyonu katibi Sa.belli hu 

münasebetle demiştir ki: 

- Dünyanın en iyi ve en kuvvetli 
t enisçisi olan Perry'nin prof ~\yon ele 

geçmesi Davis kupasına elveı:la! de
memizi icap ettirecektir. Hatta Wim
b1edon şampiyonluğunu da m.ıhafaza 
edeceğimiz şüphelidir. 

Babaır ne diyor? 
Perry'nin babası, oğlunun so~. ka

rarından C'.Ok memnun oldu~nu. ken-

i 

Meşhur lngiliz teniıecisi, geçen-
de profesyonel olan Perry 

disiyle tamamen hemfikir bulundu
ğunu ve profesyonel oTduğu için teb
rik telgrafı çektiğini gazetecilere bil

dirmiştir. 

Austin hak veriyor 

lzalyan Milli Tcıkımı Berlin iıtaıyonunda (Sağda en basta 
tek seçici Pozzo) ' 

Ağır siklet şampi
yonluğuna yol açıldı 

ZENCi BOKSÖR 
Kazandığı Galibiyet Amerikada 

Çok Derin Tesirler Yaptı 
Dünya ağır siklet şampiyonu Hanri f 

Lewis'in l!ı~ili.z rakibi T~" :ıiArv":v' \ 
dövmesi Arnerikada büyük tesir u-
yandırmıştır. 

Memleketinden uzak bir yerde ve 
yabancı hakemler öntinde elde edilen 
bu muvaffakiyetini Amerikalılar çok 
büyük bir netice olarak gör fükl~·rin
den Hnnri Lewisi dünya ağır siklet 
şampiyonu Bradokla karşılaştırmak 
istiyorlar. 

Eğer dünya şampiyonu bu maça ra
zı olmasa "Siyah sırtlan,, na.rniyle 
anılan meşhur ağır siklet Zenci Coo 
Luvizle Zenci Hanri Lewisin karşı
laşmaları düşünülmektedir. 
Ayrıca bir teklif te Alman Şime

linge yapılmıştır. Bu Uç rakipten bi
rinin kabulünden sonra tngilizlerin 
"Siyah inci,. ismini taktıkları Levis 
Londra veya Pariste bir maç daha 
yapmak üzere teklifler alma1dad•r. 

Bu gidişle Coe Luviz Ingu+'!rede en 
büyük şöhreti temin eden ZP.nd şam
piyona milyonluk servetin yolu açıl
mış bulunuyor. 

Boks alemi iki siyahın Coe Luvizle 
Hami Lewis'in muhtemel karştla.şma
larına şimdiden meraklanmaktadır. 

Bana da o kadar büyük servet muka
bilinde profesyonellik teklii edilseydi, 
kabul ederdim. Dostum Perry, lngi
liz renkleri için uzun seneler ve elin
den geldiği kadar çalışmıştır. Perry
siz önümüzdeki mevsimde Davis ku
pasını muhafaza e<lebilirsek tuhafıma 
gider. 

Von Grann ümitli 

Malum 
Ola ki ... 

"T AN"ın spor neşriyatı 

yalmz spor havadisi verme -
ye inhisar etmiyor; görül -
düğü üzere muhtelif spor şu
belerinin kalkınması ve spor 
bünyemizdeki pürüzlerin dü
zelmesi için de madde tasrih 
ederek birtakım tenkitler ve
ya tavsiyelerde bulunuyoruz. 
Bu yazıların hiçbirisi şahsi 

istihdaf etmemekte olmasına 
rağmen eşhas bu neşriyattan 
ister istemez hisseyap olu -
yorlar. Buna da denecek bir 
şey yoktur. Ancak fikirleri
mizin, haberlerimizin ve gö -
rüşlerimizin yanlışlığı bize 
gösterilinceye kadar onları 

neşirde devam edeceğiz. 
Spor işlerinin mesuliyetini 

üstlerine alan ve bu neşri -
yatla birinci derecede alaka
dar olanlar sükutun altın ol
duğunu bildikleri için sus -
mayı tercih ederlerken ha -
riçten ötekinin berikinin bu 
alakadarların müdafaalarını 
üstlerine almaları da bizi te
dirgin etmiyecek ve neşriya -
tıınızın veçhesini değiştirip 

çığırından çıkmasına sebep o
lamıyacaktır. 

' 

ronu. 
l Şiline 20.- 22,-
r Peı:eta 
I Mark 

Tescll edilmemıstır 
24,- 26.-

1 Zloti 19,- 20,50 
ı Pencö 
20 Ley 
20 Dinar 
l Yen 

20.- 23,-
12.- 14,-
47,- ~'>.-

İsveç lruronr 
Altn 

Tescil edilmemi&tır 
30.- 32,-
987,- 988,-

Banknot 240,- 242.-

Çekler 
Londra 613,-
Nevyork 0,797174 
Paris ,7,15 
Milano 15,14 
Bruksel 4,7092 
Atina ,8,9875 
Cenevre 3,467 
Sof ya 05.2525 
Amsterd. 1 ,4763 
Prag 22,5525 
Viyana 4,3325 
Madrid 7 ,4325 
Bertin 1,9812 
Varşova 4,23 
Budapeşte 4,355 
Bükreı.ı 109,2975 
Belgrat 34,665 
Yokohama 2,79 
Moskova !4,75 
Stokholm 3,ı64 

Mısır tahvilleri ------
1903 ll 111,-
1911 m 102.-

613,-
0,79675 

1 /,15 
15.14 

4,7137 
88.9875 

3,467 
65,2525 

1,4763 
22.552) 

4,3325 
7,4325 

9812 
4,23 

4,355 
109.29i5 
3ıf,665 
2,79 

2.ı.75 
3,164 

1\2,-
103.-

Mısır tahvilinin 
yeni keşidesi 

Kahire, 17 (A.A.) - Yüzde 3 faiz
li ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye 

{illerinin dünkü çekilişinde 1903 
senesi tahvillerinden 48:5.324 numara
lı tahvil 50.000, 1911 senesi tahville
rinden 131.942 numaralı tah ıil 50 bin 
frank ikramiye kazanmışlardır. 

Bir Denizci Akay idaresine 
T e§ekkür Ediyor 

Ru1nelf fenennde uere manaııesın-
de oturan Derya kuşu motörü sahi· 
bi Eyüp, gazetemize gönderdiği bir 
mektupta diyor ki: 

"10 Teşrinisani 1936 salı günü Ru
meli fenerinden Balık yilklediğim mo 
törle Tophane hizalarına geldiğim 

sırada sise tutularak bizzarure ağır, 

ağır köprüye ilerlemekte iken bir -
denbire karşılaşt:ğım Akay idaresi -
nin Kalamış vapuru ile çarpıştık. 

Motörüm battı. Bu kazada vapur kap 
tanının hiçbir hatası olmadığı halde 

' mahza bu motörle çalışarak sekiz 
insanın maişetini temin eden bu ih· 
tiyar denizciye insani bir yardım ol· 
mak üzere Akay idaresi moförümü 
dalgıç marifetile ve kendi vesaiti ile 
yirmi beş kulaç derinlikten çıkP.r:ırak 
bana teslim etmiştir. 

Beni ve çoluk çocuğumu sefaletten 
kurtaran bu yardımdan dolayı duy -
duğum derin minnettarlık ve şükran 
hürmetlerime sayın gazetenizin ter
cüman olmasını rica ederim.,, 

işte bu en uf ak fark 

Almanların en yüksek tenisçisi ve 
beynelmilel maçlarda Perry'::üıı en ---==============-
tehlikeli rakibi olan Von Grınn, eze- tör tenisçilerden biriydi. Fakat Vi
li hasmının profesyonel old·ığunu ha- ves ile yapacağı maçların ekserisinde 
ber alınca: yenileceğini zannederim. B•.ıgün pro-

- Şüphesiz Perry'nin profesy.mel fesyonel tenis, amatör tenisten daha 

Krem Pertevin faikiyetini si
ze anlatabilir, çünkü: Krem 
Pertev• herhangi bir tesadü
fün veya mahiyeti meçhul bir 
keşfin neticesi değildir. Krem 
Pertev çok çalışılmış ve çok 

tecrübelerden sonra kibar me
hafile takdim edilmiş yegane 
Krem olup başlıca fevaidi: 
Ciltteki mesamatı yumuşata
rak kapatır Bu suretle bu 
mesamatı harici tesirattan 
muhafaza ederek cildin pü
rüzlerini defeder. Cildi besler 

ve bu suretle gençlik ve tera-olması ,amatör tenis için büyük bir çok yükselmiştir. 

kayıptır. Kendimle büyük mücadeleden 
Perry gittikten sonra bcn:m en çe- ıonra karar verdim 

tin hasımlarım olarak iki kişi kal-
mıştır. Onlar da biri Amerikalı, Busi- Perry de gazetelerde çıkan \'C ağız-
gc, diğeri Avusturyalı Kuist'tir. larda dolaşan yanlış, doğru haberler 

önünde şu cümleleri söylemi~~ir: 
Me,hur Tilden lngilizin yenile- - Profesyonelliğe karar vNmek 

veti temin eder. 
Ciltte şeffaf ve gayrikabili 

nüfuz bir tabaka yapar ki, 
yazın sıcağın, kışın soğuğun 
tahribatına mani olur. 

Nihayet bir gün işittim ki Fatma 
emrini almış, gidiyormuş. Fakat, 
"nereye??" diyince aldığım cevap 
beni epey üzüntüden düşürdü. Genç 
kız vilayet kasa'ba beğenmezken Şi
lenin köylerinden birine tayin edil
mişti. Onun giderken ağlamaktan a
deta hasta olduğunu söylediler. An
nesi: "Gül gibi evladım köylerde tek 
başına ne yapacak?." Diye, pek en
dişede idi. 

Aradan bir kaç geçti. Cumhuriyet 
Bayramına bir kaç gün vardı. Bir 
gün Fatmalarda oturuyorduk. Ka
pıya toz toprak içinde bir otobüs da
yandı. Telaş ve heyecanla koştuk ve 
otobüsten Fatmanm indiğini sevinçle 
gördük. İki ay içinde hemen belli o
lacak kadar zayıflamıştı. Büyük si
yah gözlerinde hasta, mağmum ma
nalar titreşiyorlardı. Yüzü pE!< sol· 
gundu. Annesinin kollarından başını 
kurtarınca halsiz, kırık bir sesle: 
"Cumhuriyet Bayramı olduğu için 
zaten dört gün tatil, dedi. Orada iyi 
bir arkadaş var. Yerimi beş altı gün 
o idare edecek. On gün kalacağım." 

O gece bizi bırakmadılar. Fatma 
Ü 

hem de Şileye kadar iki saat yaylı-
da gelmişti. Karşrmızda, bir yer min
derine büzülerek bize bulunduğu kö
yü anlatmaya başladı: "Öyle fakir 
bir halkı var ki diyorCiu ... 

Bir aralık "Ya talebelerin .. diye, 
soracak oldum. Acı acı güldü: 
-Oğlanlar hayvanları vaktinde sı

ğırtmaca verip geç kalmazlarsa, kız
lar da çeşmeden suları taşıyıp damın 
işini bitirdikten sonra geliyorlar, de
di. Dershaneye girerken ayaklannda

\ı:i takunyaların tıkırdısı evvela beni 
pek şaşırttı. Sonra alıştım. Omuzla

rında nasılan küçük yağlı basmadan 
keselere defterlerini koyarlar. Bazı

sının mintanlanna, anaları koyacak 
yamalık bulabilir, bazılar ıda önüm
den g~erken dışan frrlıyan çıplak 

dirseklerini göstermemeye çalışır, 
mahçu pmahçup başlarını önlerine e
ğerler ve odanın hararetine ahşıncı
yakadar morarmış küçük burunları
nı çekerek sıralannda bUzülüder. 

"Neden uyandırdınız?" diye, kekele
di. "Ağlıyordun!" dedim. Gözlerin· 
den çektiği ıslak parmaklarına bak· 
dı. Sonra büyük siyah gözleri odanın 
bir köşesine saplanarak,: (Sahi. De
di. Rüyada küçük köylücüklerimi gö· 
rüyordum. Tıpkı gelirken yaptıkları 
gibi: "Hocanım gitme, bizi bırakma'' 
diye, yalvarıyorlardı. Sonra kızlar· 
dan biri yine tıpkı gelirken olduğll 
gibi koynundan kocaman beyaz bit ,, 
yumurta çıkardı. "Yolluk yaparsın 
diye zorla vermek istedi. Birisinin de 
sepetime gizlice küçük bir yoğurt 
bakracını sıkıştırmaya çalıştığı:nl 
gördüm. Öbürlerinin verecek bir şey• 
leri yoktu. Fakat bana öyle mahzUil 
garip gözlerle baktılar ki ağlama· 
mak için kendimi zor tuttum. tşte 
biraz evvel rüyada yine onlatl 
görüyordum. Demek bu sefer göz• 
yaşlarımı tutamaJIU§ım!" Fatma da" 
ha bir şeyler söylemek istedi. Fak~t 
bir hıçkırık boğazını tıkadı ve bil' 
şey söyliyemeden ellerini yüzüne 1'8"' 

Bir kaç "'lıafta so'iıra.' idi. Garip g~ 
havadis işittim. Fatmayı yine ko)'• 
tayin etmişler! Meraka düşerek gi
dip onu gördüm. Annesi ile berab~!' 
eşyaları denk yapıyorlardı. Beni g~ 
rünce gülerek boynuma sarıldı. :Bil' 
şey sormama vakit bırakmadan ka!t' 
tarını alay eder gibi çatar@.k: "Gör' 
dün mü hainleri dedi. Güya Istanb\l" 
la tayin etmişlerdi. Halbuki yanlış• 
mış, hem de bu sefer Ankara tar&f· 
larmda bir köye tayin ettiler!'' HaY" 
retle yüzüne bakıyordum. Siyah göı-" 
leri için için gülüyordu. Yüzünde eJJ 
küçük bir teessür n~anı yoktu: .. 9ı1 
sefer annem babam da beraber g• . . . ,, ,,, 
liyorlar dedı. Yalnız gıtmıyorum. 

O gece epey oturduk. Evvela kö
yün adetlerini, evlerin fenalığını ten
kide başhyan Fatma yavaş yavaş 
sözü kendi vaziyetine getirdi ve ha
yattan ümidini kesmiş bedbaht insan
lar gibi boynunu bükerek kmk bir 
sesle anlattı, anlattı. Bunlar hep bir 
sürü şikayetlerdi. Belli ki köy, hiç a
lışamad1ğı bu yeni muhit genç kızı 
paslı bir zincir gibi sarmış sıkıyordu. 

bir aralık annesinin denklerin b~t' 
na doğru giderek yanımızdan ayrıl: 
dığını görünce, yüzU hafifçe kızar~ 
rak kulağıma eğildi: "Yanlış ta~ 
meselesi filan hep uydurma şeyıe, 
dedi. lstanbula nakletmişlerdi aıile
bir arkadaşla becayiş yaptık. Anıt ıJl 
min babamın korkusundan işi gi 
tutuyorum." Benim" Fakat buna ~ 
bep ne!" Demek ister gibi ha):et r4 
yüzüne baktığımı görünce göılt 1' 
düşünceli bir mana ile bulutlanııfl 
ağır ağır devam etti: • 

"Bir zamanlar köylücüklerime ço . · dn· 
bodgamlık ettim, yalnız kendıtnl • 
şUndüm. Bende onlara verecek ~~ 
şey vardı. Hem buna mecbur ol ıJ 
ğum halde esirgiyordum. HalbtJ Fatma on gün kaldıktansonra yine 

köye döndü. Fakat bu sefer biraz ü
mitli idi. Babasının ahbaplarından bi
ri genç kızı çok yakında lstanbula 
naklettireceğini vadetmişti. 

Aradan beş alb ay geçti. Fatma
dan seyrek gelen mektuplardan baş
ka bir havadis yoktu ve bu m~tup
larda ne şikayet ne sevinç taşıyan 

bir kaç satırdan ibaretti. Babasının 
genç km 1stanbula naklettirmek için 
uğraştığını işitiyorduk Bir gün anne
si bize sevinçle koştu Nihayet Fatma 
lstanbula, Boğaziçinde bir ilkmektebe 
tayin edilmişti. Bir kaç gün sonra da 
F.atmanrn tozlu topraklı otobüsü yi-

onlar benden hiçbir şe)?erin~ e~iı~ 
mediler küçük kalplerındek1 ~U) 

' 'JS" 
sevgiyi gizlemediler. Hatta kend~e. 
rinde olmıyan şeyleri de verJl'le ... • btl,. 
hediye etmeye kalktılar. ~elkı r'C 
lar bir küçük yumurta, bır bal<.,ı' 
yoğurt olduğu için ehemtl}iye• tr 
şeylerdir. Fakat o arkamda bıra~,! 
ğım yaşlı gözler, bükük boY~~1'ç' 
yok mu? Hep bunları düşündU , 

w ... .:ırl 
utancımdan ne vapacagımı ş....,, • ,., 

• ·dıY" yorum. Fakat artık borcumu ô ~ 
ceğim için değil vazüemi yapacııı:ı 
· · s' d " ··" ıçın me u um... dll" 

Benim dalgın, dUşünceli, keJl ı,J 

Perry ile beraber Ingiliz rcrıklerini 

Davis kupası maçlarında ve beynel

milel maçlarda müdafaa etmiş olan 
lngiliz tenisçisi Austin, arkadaşının 

profesyonel olduğunu haber alınca 
ıunları söylemiştir: 

ceğini aöylüyor i~in nefsimle büyük mücadeleler yap- ---------------
Zayi - Malmüdürlüğünden al-

ne evin önüne dayandı. Morlu, allı 
çubuklu kilimlere sanlı bir küçük ya
tak dengi, sepetler kapıya yığıldı. 
Fatma gelmişti.. Fakat onunla yüz 
yüze gelince hayretim çok büyük ol
du. Onu pek neş'eli, mes'ut görece
ğimi sanırken otobüsten öyle halsiz. 
bitap bir halde çıktı ki. "Acaba hl\S-

ni dinlediğimi görünce büyük .'i~ıı 
gözlerindeki bulut sıyrıldı. Sıll< ~ 
gibi bir hareket yaparak, alaycı 
tavırla omuzuma vurdu: 1 

- Arkadaşım Pcrry'nin hakkı var. 

Bir zamanlar dünyanın en mahir tım. Amerikan tebeası olacağıma •lair 
tenisçisi olduğunu oyunlariy!e isbat çıkan şayiaları kat'iyetle red:iedcrim. 
ettikten sonra profesyonel oları mcş- Holivutta oturmağa karar vc"clim ve 
hur Tilden Ingiliz hakkında §U hü- orada bir ev satın aldım. Bu da ka
kümleri vermiştir: rımın oturduğu memlekette o::- evim 

- Perry ı;;üphesiz en kuvvetli ama- olması icin yanılmıştır. 

makta olduğum maaşımda kullandı -
ğım tatbik mühürümü zayi ettim. Ye
nisini kazdırdım. Mezkfır mühürle hiç 
kimseye deyin senedim yoktur. Polis 
mütekaidi: Ali Lutfi 

- Haydi bakalım, yardıma gc oC' 
işler çabuk bitsin, dedi. Köy Jı ~ 
sını köyUnde bekliyenler va 
Acele cd~lim .. 
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f A;;~;~:'(~elecek Harbe 
ı Nasıl Hazırlanıyor? 

İki torpito tayyare filosunun 
inişini t;österen canlı bir resim 

.J. 

Hava Tehlikesi ve ltalya 
• ngiltere, hava ~ar-
1 binin ehemmıye-

tini anlamış olan ve ~a:"~ 
.. kendısını taarruzlarının . _. . 

ne derece tehdit ettıgını 

h .. rtan bir dikkatle er gun a 
tetkik eden bir memleket
tir. Hiç bir Avrupa devle
ti ile kara hud'.ldu m~v~~t 
olmaması ve kuvveth ır 

h. bulundonanmaya sa ııJ 

model bom
/ ngilterenin en •on . 

8 
l 

b d tayyarelerr. un ar, 

..... den uzun za-
ması yuzun ~- . _ 
mandan beri musterıh. ya 

ı ·ıt re nıhaşamış olan ngı . e . . 
b.. ..k harbın ıçınde, yet, uyu -

anladı ki hususi ve .... cogra -
fi vaziyetten dogan bu 

· · d yaşama emniyet ıçın e . 

ar ıman h k 
2170 ·ı •ür' atfo are et •aatte ,, mı 

etmektedir. 

- ttir ki Ingiltereyi hava kuv-kanaa • . .1• hl 1 . . k kudreUı sı a ar a 
vetlerını ço 
takviyeye ve hava ordusu kadr()SU· 

. letmiye sevketmiştir. 1935 nu genış . ,. 
1 . . de Başvekil M. Baldwın ın 

yı ı ıçın ... 

mazhariyeti de artı.~ ge~ı
de kalmış tatlı gu?lerın 
hatıraları arasma ....carış
mak üzeredir. 

vermiş olduğu bir mul~.k:lt, ln : 
gilterenin 5 yıl içinde ~·il.cuda getı-

w i hava kuvvetlerını 41 tay -

hakikati ilk haber 
Ona bu acı B"' ilk Harpte 

"'eren Almanların uy bil 
Lond;a Uzerlne ve lngiltere sa .• 

. tıkları bava taarruz \:e 
lerıne yap ld Işte bu se
ibombardımanla:X o u. .. .. Har -
b ledir ki• Ingııtere Buyuk p 

ep kuvvet-
ten sonra hava ordusunu . ve 
lendirmeye fazla ehemmıyet -

· · ld Son hafren devletlerden b1rı 0 u. . . 
t 1 . • de donanmasile bırhkte 
a ar ıçın ' . . eniden 

hava kuvvetlerını de y 
arttırmak hususunda icra~~ .?:2· 
tiwi haberini gazetelerde ?ordugu; 

~. . re •e bu yenı kararı 
nıuz. lng1lte ~ . ikidir. Birisi 
:verdıren başlıca amll 
h 1 ketin silahlanma husu-er meme w ile 
sundaki mütemadi hazırlıgı; ın· 
cisi de, ltalyan • Ha.~~ş an~aşm~
lığının kendi diledıgı şek1l~e bır 
:neticeye varmasını, ku~etlı do -
ııanmasına rağmen temın edeme
miş olmasıdır. Italya nasıl !aln~z 
hava kuvvetlerinin herhangı bır 
harpte kat'i neticeyi alamıyacağI· 
111 anlamış ve bu maksatla donan· 
nıasını da kara ordusile birlikte 
takviyeye devam etmekte bulun
muşsa lngiltere de gerek impara· 
torluğunun menfaatlerini müdata· 
a etmek, gerekse Avrupada ve 
dünyada kuvvetli bir siyasete sa
hip olmak için yalnız kudretli bir 
donanmaya sahip olmanın kafi 
gelmediği kanaatine varmıştır. Bu 

Y~ıovada Bir Ka-I 
dın Tevkif Edildi 

Yalova, (TAN) - Yalovaya bağlı 
Kadıköyünde ortaya anasır iddiası 
l!Urerek halkın arasına nüak sokma· 
ya çalışan Adalet isminde bir ka~n 
tevkif edilerek Istanbula gönderıl -

ıniştir. 

Adalet, kendisine büyük adamlar· 
la tanıştığı sUsünU vere~k akılsız: 
ca işler çevirmek ~st.emış~. m.esela 
ba kalarma ait arazının muhacırle • 

Ş wini •d 
re verilmesini temin edeceg va e· 
derek onlardan para toplamı~tı.r. A

dalet, teşebbUse girişebilm:k ıçın !1k 
önce 75 liraya ihtiyaç oldugunu soy
lemiş ve evvelki gün de bu parayı 
almak Uzere tekrar Yalovaya gel • 
nıiştir. . . 

receg .. t . o··du 
bö·ı·· -·u· olarak gos erıy • . yare ug . k' 
1 beraber muhtemeldir ı, Bununa .eli 

ondan sonra cereyan eden ha ~e-
ler bu programın daha çok gcnış-

. k l uş bulunsun. letilmesi.ne saı o m • 1940 
u bale nazaran Ingilterenın 

~hnda sahip olacağı hava kuvv:t: 
:>l . yekünu 1935 tekinin bir m1sl~ 
en · .R yenı fazla olacak demektır. ,_.u . 
k vvetin asıl kıymetini ise aded~n
d~n ziyade tayyare~erin kudret.in· 
ce aramak lazımgelır. 

1 beraber tngiıtere· 

B ununa .•. 
nin tayyareciliğe verd1gı e: 

. . bir zaman taarruzı 
hemmıyet hıç -·ıd· Birkaç 
bir mahiyet almış degı tr. te 

. . asi temaslar ve • 
sene evvelkı sıy . tirilirse 0 • 

.. ··zönüne ge ' 
zahurler go ·ı·;;.;n kaldırıl· 

• tayyarec1 le• 
nun, askerı . trni olduğu ha-
masını bile teklif e b~ husustaki 

1 bilir Onun 
tır ana · d" tu"·kten sonradır kllfl ri suya uş 
t~ e rda söylediğimiz sebep
kı - yu_k~, _ Ingiltercde ha· 
lerin de ıla' esile . t l" 

d daha sıs cm 1 
1 k hususun a 

vacı ı ba lanmış
bir surette çalışılmaya ş . . . 

.. 1 ·ıterenin kend1sını 
tır Bugun ngı 

m~htemel düşmanlarının ha.v~ ta· 
kar koruması ikı su-

arruzlarına şı B .. · düşma-.. mkündür. ırıs1, retle mu t k· 
kendi yuvasında bas ırma ' 

nını T bava hu
ikincisi de onun ~ngı lZ k Bi· 
dutiarına ginnesinı menet~e . • 
. . In ·1terenin aynı zaman 

rıncı şık _gı kabiliyeti· 
da kuvveth ve taarruz vUcuda 

. h . bir hava ordusu 
n1 aız . . ki bu da 
getirmesini icap ettınr 

rd an tayya· 
bilhassa ağır bomba ı~ lu kı· 
relerine malik olmayı ıuzum -

. .. d beri a"'ır lar lngilizlerın ote en 
1
° . 

· t yvare erı deniz bombardıman a .J • d' 
mevcut oldu~unu biliyoruz. Şım 1 

. . ayrıca bun· bunların takvıyesı ve 
ıara ağır kara bombardıman tay· 
yarelerinin de ilavesi muhtemel • 
dir. !kinci şıkka gelince: Bu da 
gayet hafif, çok sür'atli ~e fazla 
manevra kabiliyetine mal1k (av 

İngiltere İtalya 

aa.25 tayyarM! 

!ayyareleri) ne sahip olmayı l~
ıumlu kılar. Bu tayyareler lngı
ıiz hava hudutlarının neresind\? 
bir bava taarruzu tehlikesi belinr
se oraya koşup yetişerek bu teh
likeyi ortadan kaldırmaya çalışır. 

lngilizlerin hakikatte bu iki şık

tan hangisine daha çok ehemmı· 
yet verdiklerini bilmiyorsak ta 
her iki şıkkı da ihmal etınemek 
lazımgeldiğine kaniiz. 

• ngilteredc hava kıtaatında 
1 hizmet edenler kısmen 

vazzaf orduya mensup insan -
mı udan daha çok ta gönüllü ola· 
ar ' kk.'l rak çalışan sivillerden teşe u e-

d Esasen lngiltercde asırlar • er. 
d beri vurdun müdafaasına tah· an .J •• k 
sis edilmiş gönüllülerden mu.re -
kep teşekküller mevcuttur. Ntte -
kim Büyük Harpte d~ ~iman tay. 
yarelerile (jeplin) lerının yaklaş -
t klarını haber vermek üzere ku
r~lmuş olan göze~lcme te~kilatı da 

.. u .. llUlerden mlırekkeptı ve pek 
gon . . k' 
güzelJıizmetler ıfa ettı. Bu tes ı-
lat doğruca polise merbut bulunu-

rdu Ge,.en seneye kadar Ingfl-
yo · " if .. d 
terede havaya karşı pas~ mu a· 
faa için resmi bir teşekkul mevcut 
de - ildi. Ancak geçen sene bu mev 
zu g üzerinde bir layiha hazırlan -
mı bulunuyordu. Gazlere ka~ı 

ş 1.Qi ile Kırmızı Salıp 
korunma " 

Sa. t Jcan hastane te§· 
ve ın - t 

ld.. Bu husus a 
kilatları meşgu ur. . 
1928 ve 1929 yıllarında t~lım~~na· 

l vUcuda getirilmiştır. Goze!· 
me er .. .. te muvaı
leme işini Buyuk Ha{ teşkilat, 
fakıyetle başarmış o an • -

d Pılan mane' ra geçen seneler e ya t 
larda iyi bir şekilde ?aı~mış:.: 
B 1 beraber bu teş1klat ta 

ununa ktadır 
kemmül ettirilmiş bulunma d . 

Al aka ar Halen Italya ve many . 
b·ı Ing1ıtere 

hazırlanmış olmasa 1 e ·. 
. . h mıye· 

dahi hava tehlikesının e em b" ··ren ır tini onlardan daha az go 
devlet değildir. 

H alkın dikkat nazarını m?te
madi surette hava telılıke

si üzerine çekmek için bava ma~ 
nevralan esnasında matbuat ço .. 

~nku faal bir rol oynar. Ve hergu 
. • h Ik gazete-manevra tafsılatını a 

lerdc takip edebilir. 
1932 ve 1934 te yapılmış 0.tan 

d a üze. hava manevralarında Lon r 
rine icra edilen hava hücumla~ 
Ingilizlerin havacılık hususundakı 
çalışma tarzları ve umu~i p~
gramlnrı üzerinde çok buyilk bır 
ehemmiyet kazanmıştır. Halkın 
havacılığa olan alakası bu manev· 
.. a vesilesile azami hadde çıkarıl· 

ı mıştır. 

Ingiliz bnvacılığının ve havaya 
karşı korunma teşkilatının ~ısa 
bir zamanda pek büyük bir inkışaf 
göstereceğine şüphe yoktur. 

Almanya Fransa 

Yapılan tahkikat netıcesınde ~ • 
aaıet tevkif edilerek Istanbula gon· 
derihniştit, 

ı 829 tayjaresi ..._ 
~. 1510 1 8YC11 %00 ~ 
bombardmıan ta)'1&· 

(!!İdİ!ı.. 

vard'tr. SOO iı avcı, 
525 i bombardmıa.-ı 
tunrffi<Jir. 

tayyaresi 
vardır. 260 ı avcı, 
290 1 bombardıman 
tunrc:sidir. 

İstanbuldan Ünye
ye Göcedenler .. 
A çık bir kapıdan bir 

koridora girdim. 
Hava kararmak üzere .. 
Gözlerim bu loş koridor
da bir şey seçemiyor .. 

Elinde yerinden çıkmış 
bir abajur tutan orta yaşlı 
bir erkek: 

- Ne arıyorsunuz? di
ye sormadan yanımdan 
geçti. İlerledi. Kapıdandı 
şarı çıktı. 

iili • 

Evin her taratı darmadağın .• Göç hazırlığı baflamış •• 

S olda büyUcek bir salon var. O
rada Ust Uste yığılmış, darma 

dağınık bir vaziyette bulunan eş -
alar görüyorum. Daha ilerde 

~UrbUnün tersile bakılmış gibi ba· 
a uzak gelen bir noktada ön -

~Uklil bir kadın birşeyler temizli -
yor. 

ve o da tıpkı abajur taşıyan a-
d m ğibi benim burada bulunuşu -:a Jakayıt, san~i beni görmUyor .• 
Işine devam ed1yor. 

Biraz daha yaklaşıyorum. Fakat 
·ne 0 kadında hiçbir alaka görmü-

M. Çürüksulu Göcün 
Sebebini Anlat.yor: 

yı . . . b' h 0 

orum. Ve ıçıme acay1p ır ls ge-
~yor .. Acaba ben görünmiyen a
dam gibi bir şey mi oldum? .. Şef -
faf bir varlık. 

_ Affedersiniz, diyorum. Bayan 
Meziyet ÇürüksUlüyü görmek isti
yorum. 

"Köylü Köyünde Kazanır, Şehirde 
Yer. Biz, Şehirde Biriktirdiğimizi 

Köye Götürüyoruz. ,, 
Hizmet görmekte olan kadın yi-

ne ayni soğukkanlılıkla:. 

- Yukarı kattadır. 

Diyor. 
Dışarı çıkıyorum. Ve üst kattaki 

apartımana giriyorum. 
Bu apartıman da aşağıdaki apar 

tımanla ayni halde .. Tam göç ÜS· 

tünde. Koltukların kanapelerin mo 
bilyalarm hiçbiri bulunması lazım 
gelen yerde değil ... Şuraya bura -
ya çekilmiş ... Ve Herdeki bir ka
pıdan kıymetli gazeteci Vala Nu
reddinin eşini, Bayan Meziyeti bö 
rüyorum. 

Beni görünce, kızıl boyalı tır· 
naklannın daha beyaz gös .. 

terdiği ükçUk elini uzatıyor: 
- O, siz misiniz? Bonjur, diyor, 

Buyurunuz .. Oturunuz, şöyle .. 
Gösterdiği yere otururken ran

devU saatimi geçirmiş olduğum -
dan dolayı af talep ediyorum. Ve 
kendisini bu büyük işleri içinde da 
ha fazla yormamak için biran ev
vel suallerime başlıyacağımı söy
lüyorum. 

- Kimbilir ne yorulmuşsunuz -
dur? Diyorum. Eşyaların satışı bu
gündü değil mi? .. 

- Hayır, diyor mUzayedeyi dün 
yaptık ... 

- Her şeyi sattınız mı, hiçbir 
şey götUrmUyor musunuz? 

- Götürebileceğimiz şeyleri sat-. 
madık, bir kısım eşya sattık .. Götü 
rebileceklerimizi götüreceğiz. 

içinde rahat, rahat oturduğum 
ve eşleri salonu dolduran eşyalan 
göstererek: 

- Demek bunlan götürUyorsu .. 
nuz satılmamış ... Diye soruyorum. 

- Hayır, diyor .. Bunları götür
müyorum. Bunlar satıldı. Fakat bi 

ze on beş gUn daha bıraktılar. 
- Demek, on beş gün sonra, 

yolculuk muhakkak .. 
YUzünde büyük bir sevinç ifade

sile: 
- Evet, diyor .. On beş gün son

ra hareket ediyoruz. 
- Unyeye öyle mi? 
- Evet .. 
- Peki, bu fikir nereden geldi? 
- Ne bileyim ben, diye cevap 

veriyor, vallahi bunda ne entere -
san ve ne harikfılade bir şey var ... 
Birçok Avrupalılar kalkarlar, Af c 

rikanm bilmem neresine A vustral
yaya şuraya, buraya giderler. O • 
rada bir koloni yapıp yaşarlar. On
larm bu hareketi bir Istanbullu • 
nun Anadoluda yerleşmesinin ya· 
rattığı alakayı ve merakı yarat • 
maz. 

Bizı dünyanın öbür ucuna de • 
ğil, Türkiye hudutlan dahilinde bir 
yerden başka bir yere gidiyoruz. 
Halbuki aşağı yukan bu hareketi • 

miz aya seyahat gibi bir şey te -
lakki ediliyor. 

- Amma, siz şehre alışmışsınız, 
diyorum. Bir şehirlinin köye git -
meye karar vermesi için elbette 
birçok sebepleri olacak .. Benim asıl 
anlamak istediğim şey bu fikrın 

size nereden gelmiş olmasıdır. 
- Bu fikir bize bir akşam oir

denblre doğdu .. Unyede kuzenim 
vardı. Kuzenimin orada toprak -
ları, fındıkları vardır. Bunlardan 
bahsediyorduk. Bunlann lşlctflme
mesine teessüf ediyorduk. Işte biz 
böyle konuşurken ... 

Çan tamdan kağıt ve kalem çı· 
kardığımı görünce .. Birden· 

bire gülerek sustu: 
- Eyvahlar olsun, dedi. Valla

hi not alırsanız konuşamıyaca • 
ğım.. Ben güzel güzel anlatıyor • 
dum ... Amma böyle not alınırsa.. 
Kalemi elimde tutuyorum: 
- Siz yine anlatınız, diyorum, 

göreceksiniz gaıetc için konuşmak 
çok kolaydır. 

Benden aldığı cesaretle konuşma 
ya devam ediyor: 

- lşte böyle, diyor. o gece bu fi. 
kir bize geldi. Ve sonra ben düşUn
düm ve fikrimi daha benimseme -
ye başladım: Şehir hayatından bık 
tım. Biraz köy hayatı yaşamak is· 
tiyorum. Hem lslanbul esasen bü
yilk bir şehir değil ki... Istanbul 
modern bir şehrin tezahürlerini 
göstermiyor ki .. Hakiki büyük şe
hir hayatı yaşamak istiyenler bu 
isteklerini ancak bir Avrupa bü -
yük şehrinde tatmin edebilir. 

Güzel bir gülUşle: 
- Hem de kısacası, diyor. Bu 

da bir değişiklik değil mi? .. 
- Hakkınız var, bir değişikllk .. 
Artık elimdeki kalemden ürk -

meden konuşuyor. 
- Seneler bizi gençleştirmiyor. 

Bunu bilmemiz Inzım. Hayatımız
da büyük şehrin bize verebilece{,'i 
zevkleri ve eğlenceleri hep görmil· 
şüz. Artık hayatta bir gaye sahi
bi olmak lazım değil mi? Unyeye 
yerleşmek karan evvela benim ak· 
hma geldi. Ben Valaya söyledim. 
Biraz şaşaladı. Fakat, hemen ka
bul etti. 

D eminde~bcrl aramı.za s~tmiş 
olan Vala Nureddın: 

_ Otedenberi ben de bunu ister 
dim. Meziyete söylemezdim, diyor. 
Evimde de bendeki isteğin bulunu 
şu beni çok bahtiyar etti. 

_ Evet, biz Vala ile hep düşU
nUrdük .. Zengin olursak ibtiyarla
dığımız zaman böyle bir şey yapa
lım. Bir çiftliğe ~ekilelim derdik. 
Fakat bu Unyc me!-ıelf'Rile zencin 
olmadan, ihtiyar olmadan yerine 

getirebileceğiz.. Niyetimiz orada 
bir ev yapmak .. Amma bir Ingiliz 
evi değil.. Oradaki yerlilerin evi~ • . 
rinin bir eşini, fnknt tekamül et .. 
miş bir nümuncsini yapacağız. E
vimizde köy ocakları bulunacak .• 
Fakat bu ocaklar da en iyi işlıyen 
ocaklardan olacak. Su tertıbatı 

yapacağım. Eve su getirtecegiz. 
Elektrik için fırıldaktı şu hava de
ğirmenler.ile dönen elektrik tesı • 
satı varmış. Yeni cihazlar ... Bun • 
lan da getirt.eceğia. Elckb·ik yapa· 
cağız ve bu suretle gayemiz kôy ... 
lüye medeniyeti göstermek ... 

Biz, iki aile gidiyoruz .. lçimizde 
on kö. · çocuğunu okutmaya ka· 
rar vermiş olan kadınlar var. Has
tabakıcılık edebilecekler vur. 

Hepimiz" Meta bir misyonc gi
der gibi büyük gaye ile gidiyoruz .• 
lçimizde köycUlük ideali olanlar 
pek çok .. 

V tiHi söze karışıyor: 
- Oradaki hayatımız ha'fıt .' 

kında tabii yazılar yazacağımız i· 
çin kimbilir belki bu neşriyat dev
lete dayanmadan de\•letin köycü • 
lük üslubuna uyan ferdi teşebbüs
lerin zuhurunu teşvık eder. Şim • 
diki halde iki aile olarak gidiyo -
ruz. Biribitini tamamlıyan on kişi 
yiz. Bize iltihak etmek istiyen iki 
üç aile daha var. Bu işin bence hem 
sosyal hem de ferdi iki veçhesi iç .. 
timai veçhesi şimdiye kadar he • 
nüz hiçbir Türk muharririnin köy 
1ü olmayışıdır. Ben, bir ecnebi mu .. 
harrir bizden geçip tc nasıl eser 
yazarsa öyle Anadolu yazısı yaz
mak istemiyorum. Bugüne kadar 
hiçbir Türk muharriri köylü ol .. 
maya kail olmamıştır. Ben Türk 
köylUsü olarak muharrir olaca • 
ğım. Anadoluya doktor gitsin di
yorlar. Doktor gitsin de muharrir 
gitmesin mi?. 

Bir işin herkese gayritabii geli
şi şudur. Bizde köylü köyünde pa
ra kazanır şehirde yer. Biz ise se
hirde biriktirdiğimizi köye götü ~ 
rilyo uz. 
Bayan Meziyet: 

- BütUn bunlardan gayetle meın 
nunum, diyor. Yalnız bir tek eksik 
b~n~ ~düşUndUrUyor. O da doktor ek 
sıklıği ve gUlerck şaka ediyor: 

- Hiç tanıdığınız bir doktor var ı 
mı, evlenmek i.stiyen bir doktor 
Bizim oraya gitmeye habişker f ·: 
kat evli olmadığı için aramıza la 

d ~ . a a. 
ma ıgımız mezıyetli faziletli ve . 
zel bir bayanımız var 0 gü 
l d . 1. ·· nunıa cven ıre ım ve bizimle be be 
yeye gelsin.. ra r Un. 

- Ne o, diyorum evli l 
· lar Unyeye girern· o rnıyan-

- Ha ıyor mu? \ 
ma bizi:~ Ulny.ey~ gelebilirler :ıır. 

O Ontlllize biz' za eirernezler. ırn aramı .. ... . 



• 

TAN =================-- 18 - 11 - 93€ 

TJlW 
ili!ti li 

Adanada 
Kanara 

Nevşehirde Yeni [ 
Elektrik Tesisatı 
Bahara Bitecek 

Aydın Köy.erinde J M Üreftede 
bu sene 

Memleketten 

Röportajlar 

• 
Yazan: 

Mümtaz Faik 

A dananın içinde do
laşmak Adananın 

sokaklarını gezmek Sey
han boyunda uzanmak 
cidden büyük bir zevktir. 
Fakat hava sıcak olma
mak şartile. Yoksa herşe
yi güzel, her şeyi temiz o
lan bu cennetin içinde bir 
cehennem azabı yaşarsı
nız. 

Adana da ta biat, insan
la el ele vererek bu şırın 
vatan köşesini nadide bir 
hah gibi işlemiştir. Fakat 
bu güzelliğin tadını al
mak için şehre gündüzün 
girmek lazımmtş. Meğer 
ben Adanaya gece gelip 
hayran kalan bedbahtlar
danmışım. Bir akşam se .. 
rinliğinde Seyhana ku
şaklık eden Demirköprü
den biraz ilerisine geçe
rek Torosların eteklerine 
uzanan manzarayı gözle
rimle kana kana içince, 
Adananın rengini, ışığını 
daha iyi anladım. Şehre 
daha içten bağlandım ... 

Ne güzel manzara idi bu.. Her 
taraf yeşillik içine gömülmüştü. Bu 
yeşilliğin arasından evlerin munta
.ıam şekilleri sızryordu . 

Bu evlerin çatılarının biraz aşa.
fısında geniş palmiyeler yelpazele
ııiyordu. 

Ve evler, bu geniş yapraklı pal
rniyelerin yaptığı zengin yakalık
lar arasında kırmızı kiremitlerile 
bir palyaço gi'bi insa.J'n yüzüne gü
lUınsiyordu... ı 

Adana mezbahasının görünüşü 

yeridir. 
Şimciiye kadar gazetecilerin bir 

şehre gittikleri zaman mezbaha
ları gezmeleri, şehirde yapılan i
mar faaliyetleri hakkında malumat 
almaları bir adet hükmüne girmiş
tir . 

Daima !\Ütunlanmızda görürsü
nüz: "Bilmem hangi şehir, bil
mem ne ~adar lira sarfiyle asri bir 
mezbaha vücude getirmiştir. Asrt 
buz frigo tesisıttr vardır. Paçaha
nesi, barsakhanesi mevcuttur. 
Yevmiye bilmem ne kadar buz is
tihsal eder. Buz sarfiyatı şu karlar 
bin kalıptır ve saire ve saire .. ,, Hal
buki bu rakaınlar bir defa yazdır 
ve hatta okunmadan geçilir, unu
tulur 'gider. Zaten rakam kadar be
liğ, fakat rakam kadar unutulan 
şey yoktur. Belki unutulması da 
belagatin bir vasfıdır ya! .. 

Bana Adana mezbalıasmr gezme
mi tavsiye ettikleri zaman içim
den gayrj ihtiyari bu düşünceler 

geçti. Dedim ki : 
- Mezbahayı görüp te ne yapa

cağım? İşte hayvanları kesiyorlar. 
Yüzüyorlar, sonra kasaplara sev-

de rakamların nisbetleri çizgilerin 
nisbetlerine uyuyordu. Bir grafik 
yapmak için, grafik çizenlere çok 
yerde rasgelmiştim. Fakat burada
ki grafi~ler gayet doğru, ve usulü
ne muvafık olarak mikyasla res
medilmişti. Mezbahaya dair ilk iyi 
intibaım bu oldu. 
Yanımdaki dostlarım bunları 

göstererek izahat veriyorlardı : 
- Bak. 1935 senesinde şu kadar 

koyun, keçi, öküz. dana kesilmiş. 

Halbuki 1936 nm bu ayında kesi
len hayvanlar bundan ne kadar faz
la ... 

""""'='-----"----" 
Ben rakamları işitiyor, fakat ak-

hmda tutmamağa niyet ettiğim 
içih dinlemiyordum.. Nihayet yu
karıda da yazdığım gibi, bu muay
yen kimseleri, muayyen derecede 
alakadar ederdi. 

.:.._ Yine mi rakam? dedim. Fa
kat ben bu ra.kaınlardan daha 
kuvvetli, daha. cazip bir şeye şahit 
oldum. O da çok muntazam su
rette çalışıldığı ve işin bilı;ı:iye da
yandığıdır • 

kediyorlar. Bana eğer bir sürü ra- M ezbahayr )?eziyoruz. Her 
kam sırahyacaksamz, hiç lüzumu mezbahada bir salhane 
yok. Onun yerine yalnız 'başıma vardır. Burada da evvela salhane-
şehirde dolaşmayı tercih e- ye doğru ilerlemeğe başladık va.-
derim. Çünkü ben ne bir istatistik si bir taşlıktan geçiyoruz. Temiz 
tophyorum, ne de mezbaha işleri- bir taşlık eski büyük konaklarda 
ne bu kadar meraklıyım!. Okuyu- her gün gıcır gıcrr yıkanan taşlık-
cularrmı da. sizin mezbahanızda Iarda~1 daha temiz ve bittabi da-
şu kadar koyun, bu \tadar sığır ke- ha 'büyük bir taşlık ... 
silmesi hiç alakadar etmez. Hatta _ tşte dediler, salhane burasr-
Adanalr okuyucularımı bile... dır. Hayvanlar burada kesilir. 

Aadana!.. :Adananın zevkine - Olsun, dediler. Ayağın aşın- - Ne zaman kesilir? . 
varabilmek için buralardan maz ya .. Bir kere gör. Bir boş za- Her sabah ... 

fc:eri girmek ve sonra rahat ve düz manmı da bu işe veriver! - Çoktanberi kesilmiyor gali-
caddelerin Uzerinde bir faytonla "Görmek, görmemekten daha ba ?. 
a.kmak 18.zrmdır. Adana.nm içini iyidir .. , kaziyesi mucibince: - Yooo!. Hiç burada hayvan 
karı§trrmalrı Seyharıla mahmuz - Peki! dedim ve bir akşam üs- kesilmez olur mu? Bu sabah yine 

b b k 1.. dır tU mezbahanın yolunu tuttum... ild" 8.fI eraber yürüme azını . kes· ı ... 
Adana belediyesi, işte bu tabia- Gözlerime inanamıyordum. Hal-

tın güzelliğini, insanın rahatlığına,, buki ben salhaneyi tamamen baş-
k M "'zbaha, şehre aşağy, yukarı 

insanın bedii hislerine uydıırma kabir şekilde tahayyül ediyordum. bir hudut c;izen Seyhanm 
için elinden ne geldiyse yapmıştır. öbür tarafındadır. Yol muntazam- Burada ise ufak bir kan lekesi, 

Bundan dolayıdır ki Adana. be- dır ve bUyUk sebze bahc;eleri ara- hatta bir tek sinek bile yoktu .• 
tediyesini görmek, insanın içine cid- smdan uzanır. Ne yalan söyliyeyim, burun be-
den bir inşirah verir. Şurasını nim yattığım otelden bile tem.izdi. Otomobil, bizi bir c;eyrekte mez-

Nevşehir, (Tan) - Kasabamızın 
şimdiye kadar ihmal olunan ima -
rına bu yıl başlanılmıştır. Altı ay 
evvel ilbayhğa tayin olunan Faik 1 

üstünün çizdiği imar programı ye
ni ilçebay Besim tarafından tatbik 
olunmaktadır. Hükumet konağı d· 
varındaki bir han istiınlak edilmiş -
tir. Bu suretle belediyeye kadar 
muntazam bir cadde açılmasına uğ
raşılıyor. 

Senelerden beri ayrılmış olan 30 
bin liradan fazla para ile elektrik 
tesisatının ilkbahara kadar bitiril -
mesine çalışılmaktadır. 

Bir halkevi salonu da yapılmak
tadır. 

. Elektrik işin~ blitün belediye va
rıdatını yutması, imar projesinin ta
mamile tatbikini biraz geciktirecek 
gibi görünüyor. 
............... ~~~~~~~~ 

W4>~G.bLlt>-----.. ..... 
KOÇOK MEMLEKET 

HABERLERi 

M enemen beJecllyesi, kahveler
de kağıt oyunlarını menet -

mJştir, 

• • • 
İ zmir Su Şirketinin elinde bu-

Junaıı hurda ve yanlış ya -
zan saat'erin de~iştirilmesi için Av
rupa;ra yedi bin yeni saat siparişin 
karar ,·erilrniştr. 

• • • 

A dapaza n lı~pisaneslnden cüm 
huriyet bayranunda kaçan 

Ziya oğlu Salih tutulmuştur. 
• • • · E rba.a belediyesi, ya.kında ge

tirilip teslim edilmek ve be-
1Ieırta:KSitle ödenmek üzere bir a•o-
zöz sipariş etmi~tir. 

• • • z onguldakta Taş<;ı oğullannm 
mağazası geceleJin yanmış, 

pek az eşya kurtarılmıştır. Mağaza 

sigortasızdı. Zarar 60 bin lira. ' tahmbı 
olunuyor. 

• • • 
A khisarda 3 milyon kilo tütün 

satılmıştır. Fiyatlar 75 . 
125 kunış ara.~ındadır. 

• • • 

A kWsarın yeni kaymakamı Rt
fat vazifesine başlamıştır. 

• • • 

A khisarda hayvan kaçak~ılığı 
yapan Behçet oğlu Yakup 

ve arkada51 İstanbullu Cemal vaka
lannt\şlardır. . . " 

U rfa vilayetinin her tarafında 
yeni zer'iyata başlanmıştır. 

Bu yıl Ziraat Bankac,ı buğday alma
dığından fl~·atıar düşiiktür. En iyi 
buğday 3 kunıştur. 

• • • 

G aziantep trahom mücadele 
teşkilatı sen·ar doktoru 

l\lehmet AJi, idare ettiği sıhhiye kam
yonile refikasile beraber Ya.Şpmara 
giderken kamyon devrilmiştir. Dok
t.or ölmi.lştUr. 
..................................... -..................... -' ..... .......... 

-----
semin iflas ettiğini zannettim. 
Ahın dolaşıyoruz. Fakat bur

num hiç bir koku almıyor ve göz
lerim hiçbir sinek göroıiyor ... 

ttiraf edeyim ki, ben Adanada be- Hayvanların ölüm kapısı, insanla-
bahanm önüne getirdi. ' 

lediye reisini ziyaret etmedim. Son- rm rahat döşeğinden daha huzur- \ 
Harici manzarasıru gördüğüm ı .. ·· ·· b ı M ezbahadan ayrılırken bana 

radan söz arasında duyduğuma na- u gorunuyordu, ana··~ 
Z"man cidden hoşuma gitti. Muh- B d b h h bur"smı göstermek isti-

zaran belediye reisi de zaten ben "' un an sonra mez a anın mu • """' 
t 6lif pavyonlardan mür~l\:kcpti. telif 1 . . d'k kt k Fri yen arkadaşlara yerden göğe ka-

orada bulunduğum sırada mezunen ' · yer erme gır ı • çı ı . go 
Bu Pavyonların arasında bir kule tesisatı ·· d"k Buzhanesı· · d dar hakverdim: 

lstanbulda imiş. Belediye reisinin · nı gor u · nı o-
fsmini bile şimdi pek hatrrlıyamı- yükseliyordu.. laştık. Fakat terli vücud:ımu sı- _ Hakkmrz varmış, dedim, 
yorum. Fakat şehri görünce, Ada- Müdüriyet dairesine girdik. Mü- fırın altında beş derece olan bu mezbaha görülmeğe layık bir yer-
na belediyesi kafama. gayet iyi dür yoktu, Hastalanmış ve wm~z~- mükemmel, modern tesisabn kapa. m.iş .. 
~edildi. Ve bele mezbahaya }ta- niyet almıştı. Vakit geç oldugu ıçın nma kaptırara.k zatürreeye tutul- _Mezbaha değil, dediler, kana-
Clar yaptıflm ufa~ bir gezinti bele· nöbetçi bir iki memurdan başka mamak için buralarını ıyi göreme- ra! •. 
diye hakkındaki bütün intibalarnnı kimse kalmamıştı. Buraya gelece- elim.. Ve göremediğime de teessüf - Kanara? .. 
m.linmez bir hale koydu • ğiınizden kimse haberdar değildi. ederek dışarı çıktım . - Evet kanara., mez1>aha deınek-

Evet, her şehirde mezbaha bu_ Müdüriyet dairesinde bir müd- Şimdi ahırları dolaşıyoruz .. Mez. tir. Türkçedir ve eski Türkçedir. 
luna bilir. Bulunması ıaznndrr. Bir det oturduk. Duvarda çok munta- bahaya getirilen hayvanların ölü- Herkes mezbahaya kanar!\ diye bi-
eehir, mezbaham var diye övüne • zam ve çok doğru çizilmiş grafik- mü bekledikleri ahırlar .. : İdam Jir. Kanara denildiği zaman hay • 
mez. Çünkü olma.ması bir kaba • ler görüyordum. İstatistik yap. mahkfımlannm tecrit hücteleri vanların kesildiği yeri hatır' ır .. 

şarap az 
1 

Mürefte, (Tan) - Umumi isti • 
1 mara yapılmadığı için bu yılın şa· 

j rap miktarını anlamak kabil değil· 
·ı se de, tahmini olarak, bu seneki ima 
latın geçen senelerdekine göre üçte 

1 bir noksan olduğu söylenmekt.ı<f.i:-. 

1 
Sair senelerde şarapçılar fiyatla. • 

rın ucuz olmasından büyük zararla.· 
! ra uğradılar. Bu seneki vaziyet şa· 
! rapçılarm lehine olduğu için bunla· ! rm imal ettikleri şaraplardan birkaç 
1 kuruş istifade görecekleri memnu· 

A
ydın, (Tan) - Harap bir 

halde bulunan Sökeye bağlı 1 

Akköy kamU11u, yeni kamunbay Os· 
manın hinımetile tanınmıyacak bir 
hale getiri lıniş, imar olunmuştur. 

Hükumet konıağı önüııde park yapıl 
mış, parkın ortasına da AtatürkUn 
büstü dikilmiştir. ı 

Akköye muhacir yerleştirilecek o
lup bunların e\*leri için yer hazırlan
mıştır. Yeni mahallenin ortasından 
geçen cadde ve köyün iyi suyunu te
min eden bir pınar yapılmıştır. Cad
denin iki taraft• ağaçla süslenecek
tir. 

Kamunbay Osman, kendisine bağ
lı köylerin hepsi için birer bayrak 
direği yaptırmış, gene her köyde 
Ate.türk büstü konulmak üzere kai
deler lıazı rlattı rmttşı r. 

Yeni kurulan Y-eniköy, bu kamun 
içinde ve belki de Aydın içinde nü
ınune köy olacak gibi görünüyor. 
M•akur k•yün orta•ıO\aa a:•nİf bir 

bulvar vardır ve bütün evler, bu a· 
na caddeye anıut vaziyetteki sokak
lar üzerinde yaptırılmaktadır. 

Edremıt 
Köylerinde 
Çaiışmakır 
Bostancıköy, (Tan) - Edremidin 

3 kilometre ötesinde bculunan köyü 
müzde büyUk bir meyva fidanlığı, 
yollar, meydanlık açrlınıştır. Köhne 
bır halde bulunan Şüalı kaplıcamız 
asri bir hale getirilecektir. 

Havrana pek yakın olan Küçük 
dere köyiln~e .~anyolu, duşlu, tam 
konforlu, bır heyet odası" binası 
yapılm1ştır. 

HaVTandan beş kilometı-e uzak o
lan Inönü köyünde geçen sene bü
yük bir meyva fidanlığı açıldığı gi
bi bu sene de Yol ve heyet odası in
şaatın~ çalışılmaktadır. 

Şekvı_ran köyüne de ·yedi bin li
ra sarfıle su getirilmiştir. 

Ar~ın Köylülerine Toprak 
Y ın, (Tan) - ilimizin her kö 

şesinde, köylünün toprak sahibi ya 
pılması çalışmaları sürmektedir. Ger 
mencik kamunbayı Kevni, U?unkurtı 
köyünde 1300 dönümlük çiftlik ara· 
zisini 6700 liraya köylüye satına! -
ınzş ve bu arazi 30 hane a:rasrnda 
taksim edilmiştir. Köylü parayı pe-
şinen ödemiştir. \ 

,,;,,ntlp :rnlHsrlmaktadrr. 

Zahire 
Kazandıran 

Kurt 
• 
Bartın - Bartınm Kozcuğaz mm· 

takasına da geçip birçok koyun, inek 
ve hatta manda öldürmüş olan iki 
yavrulu gayet iri dişi bir kurt, Saf· 
ranbolunun Kirsin köyünden iki Uı; 

kişi tarafından kapan kurulmak ıu· 
retile yakalanmıştır. 

Köylüler kurtu öldürüp içini sa· 
manla doldurmuşlar, at üzerinde 
köyden köye götürüp halktan bah· 
şiş toplamıya başlamışlardır. 

Bu kurttan pek canlan yanını, O" 

lan köylliler, Kirsinli avcılara meın· 
nuniyetle Uçer, beşer kilo zahire ver· 
mektedir. 

Bolu da 
Kaçakçıları~ 
Çarpışma Oldu 

Izmit (TAN) - Bolunun Tahta.· 
kale mevkiinde tütün kaçakçilan ue 
takip mUfrezesi arasında bir muıa.
deme olmuş, kaçakçılar 40 kilo tt1 -
tün bırakarak kaçmışlardır. 

Yine Bolunun Bayrakçılar köyü ei· 
varında Ağılçatlı dağı mevkiinde 
Nazir oğlu Mehmetle karısı Ha.cer 
tlitün kaçırırlarken yakalanmışlar • 
80 kilo tütün, bir öküz arabaııı, bit 
at da ele geçirilmiştir. 

Bolunun Karamanlı mahalleeind• 
maltll Ahmet ile kansı Seherin e\ıin• 
de 25 kilo kıyxlmış tütün bulunmu•' 
tur. 

Mrabzonda 
Okuma Hevesi 
Fazla 
Trabzon (TAN) - Bu yıl llı!eY' 

ve ortaokullara pek çok talebe rxı\i• 
racaat etmiştir. Liseye girmek isti• 
yen 150 talebe alınamamış, lise di· 
retkörii bunların vaziyeti hakkınd• 
Kültür Bakanlığına. müracaat etınif• 
tir. 

Ortaokullar, talebe çokluğu kat -
şısında, çifte tedrisat usulünün tat· 
bikından başka çare bulamamışlal"' 
dır. 

izmirin Orduya Hediyesi 

hattir. Fakat eğer bir ljlehir "Ada.· mak, grafik çizmek ayn bir ilim- gibi ahırlar... Akşam geç vakit kanaradan ay-
~~~~~~~~~a~h~aewı~~i ~·~~~e~bMa•h~a~~~d~i~r~. ~o~k~e~r~d~e~n~i~c=e~~=·=c~e~g~a=r~h="k=le=r~~~X~u~h~af~d~e~ğı~·1~~~·~?~B~~~a~s~~~g~e~z:·~-r~ı:ld:1:k~.!Ş:~:r~e~d:ön:d:lı:"k~v~e~s~~~e~k~le~r~e~ lznıirin ordumuza hediye ettiği s~iztayyareye mer~imre ad konuldui~' >---~-J.J- V _._.._l----l.1.-..1_ - L- ~L - -- - ! ·-- -' - - LI- 1-.L!L.-. ..a,. __ ı___!..a__ -..l i'10t• 
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İstanbul Halkının Büyük Bir Ek 
riyeti Zaptolunmaz Seviç lçinde-y 

se -
d • ı 

n,ç ok 
Anadolu, günlerdenberi devanı sahillere de geçerlerse; o ~ama 

eden (zafer şenlikleri) ile sarsıl~ • büyü~ . hadiseler . başg.~s~ere 
Yordu. Istanbulda da muhtelif bıs- Bu hiı.dıseler, belkı ~e but~n 
ler ve heyecanlar çarpışıyordu ... 1~· payı altüst edecek b~ şekıl v 

ti. cek 
Avr u-
em a· 

ürkl 
tanbul halkının büyük bir ekserı- hiyet iktisap edecektı. 
Yeti, zaptolunmaz bir sevinç içindet Ingiltere, telaş içind~ydi. T 
di. Fakat, başta (saray) olmak. u- re karşı takip ettiği sıyasette 
Zere bütün muhalefet mahfellerıne layı (Loit Corç) a büyük hücu 
\.'e unsurlarına, derin bir düşünce başgöstermişti. Loit Corcu t 
geltnişti. Çünkü; (Dumlupmar) da edenler, onun siyasetine (ham 
başlıyan fırtınanın, birdenb~re ~a • karane) vasfını izafe etmekte; 
sırga halini alarak, koca. bır du.ş • imparatorluğun şerefini t~hl 
lnan ordusunu beş on gUn zart;~- koymakla itham etmektelerdı. 

e· 
n d o-
ml ar 
enkit 
akat-

\'C 

ikeye 

d~ yok edivermesi; s~~~~· Bu.bıalı- lngiliz parlamentosunda, A 
Yi, yerli ve yabancı butun muhale- Fırkası ayaklanmıştı. Daha 
fet mahfellerini hayretlere garket- Türklerle harbe taraftar olan 

mele 
bala 
Loit 

pro -
ale -

ı::nişti. Corca karşı şiddetli hücum ve 
Mağlubiyetten sonra.. testolara başlamışlardr. Çanakk 

me-Düşman kuvvetlerinin Dumlupı • nin bitaraflığını muhafazaya 
llar önünde başlıyan inhidamı; en mur olan Ingiliz kuvvetlerinin 
korkunç tesirini, bütün YunanistJLn- örgülerle muhat siperleri, ve Çan 

tel 
ak-

ruva-
da göstermişti. kale önünde demirlemiş olan k 

Başta, Venizelistler olmak üzere zörlerden, muhriplerden müre 
bir krsım Yunan politikacıları; bu koca bir filonun karşısına Türk 
tnağlubiyetten sonra artık Yunan vetleri dayanmıştr. 

kkep 
kuv· 

alay 
hükumet ve milletinin, Itilaf Dev • Çanakkale kumandanı Mir 
letleri nazarında kıymetten düştü • (Şoe Lovert), az kalsın kanlı bir 
ğünu hisseder etmez, derhal isyan ceraya atrlacaktı. Türklerin ınu 
tertibatına girişmişler .. Izmir ve mel bir tecavüzüne karşı de 
Ayvalıktan, Akdeniz adalarına ka- kuvvetli bir kol hazırlamış; ve 

rrıa-

hte-
rhal 
sila-

çan askerlerle filoyu harekete sev- ha davranmıştı. Fakat. ondan d 
aha 

izler ketmişlerdi. akıl ve şuur sahibi olan tngil 
dan lsyanın başına., (Plastiras) geç • muhtelif vasıtalarla (Başkuman 

lnişti. (Limni) ve (Kılkış) zırh_lıla- Mustafa Kemal Paşa) ya müra 
l'ile birkaç torpitonun himayf'sınde etmişler; yeni bir harbi~ .ön~ne 
olnıak üzere asi askerleri, (Atına) mek için teşebbüslere gırışmışler 
civanndaki 

1

(Laveriyon) sahillerine Vaziyetin nezaketi, bütün A 
ihraç etmiş; kralı ve hükumeti ~id- payı telaşa sev ketmişti. Hatta, ( 
detle tehdide girişmişti. tikan) sarayında bile korkunç a 

caat 
gec;-
di. 

vru-
Va-
kis-
An-
arkı 

Kraı Kostantinin vaziyeti, c.:ok ler husule getirmişti. (Papa), 
llıUşkülleşmişti. !syan ve teh~it, ar- karaya bir telgraf çekerek; [Ş 
bk önüne geçilemiyecek bır h!lle Karipte, yeniden kan dökülme 
IMnıişti. (Gonatas) ve (Fkemas) ta, meydan verilmemesi için, bütün 

sine 
kuv 
ürk ( ~neral Plastiras) ile birleşmişler- ve tile sarfı mesai eylemesinil, T 

di. Mağlubiyetin bütlin esbabını, orduları Başkumandanı (Must 
hUkumete atfetrnektelerdi. Neşret • Kemal Paşa) dan, sureti mahsu 

afa 
sa-

likleri beyannamelerde, ;e tel~izler- da rica eylemişti. 
ere le Atinaya gönderdiklerı tehdltna- Bu sırada, Istanbuldaki lngilt 
etli 
•di. 

nıeierde: Sefarethanesinde de, çok harar 
[Kral Kostantin ile onun bükü • müzakereler cereyan eylemekte} 

lnet heyetini teşkil edenle~, Itil.af Gerek sefaret erkanı ve gerek In 
be\.']etlerinin nefret ettiklerı şahsı • liz mümessilliğinin refakatinde 
Yetlerdir. Eğer bunlar iktidar mev: ıunan mütehassıslar, Türk ordus 
künde kalırlarsa., !tilaf Devletlerı na karşı bir (blöf) yapılarak teh 
Yunanistandan büsbütün ellerini çe- kar bir vaziyete geçmek fikrinde 
keceklerdir... Senelerdenberi bunca di. Fakat (General Sir Çarls H 
fedakarlıklarla. ele geçirilen menfa • rington); bütün bu fikir ve zihn 

gi-
bu-

u -
dit-
ler-
a -
i -

atıer, mahvoluyor. Yunan hilkume· yetleri reddederek: 
ti felakete doğru sürükleniyor] de -

lnektelerdi. 
Atina sarayında yapılan içtimalar 

"e tnüzakereler, hiçbir netice venne
nıişti. Ve nihayet Kral Kostantin, 
taç ve tahtını feda ederek saltanat
tan feragat etmiş ve derhal mem
leketi terkeylemişti. 

Bunun üzerine, ihtilal heyeti.:ıin 
kararile (General Nider) bir (aske
ri hükfunet) teşkil etmiş; işin başı
tıa geçmişti. Gene bu ihtilal heyeti
tıin verdiği bir kararla, (Yunanista
tun siya.si haklarının müdafaası) va
~if esi de, (Venizelos) a tevdi edil· 
tnişti. 

Diğer •ar•ıntılcrr 

'I'üFakat, iş işten geçmişti... Çünkü, 
h rk zaferinin indirdiği darbe ile 
k lstl olan bu inhidam, yalnız Kral 

ostantinin ve Yunan hükumetinin 
alt'" ust olmasile kalmamış; Avrupa -
~~n . büyük siyaset merkezlerinde de 

YUk sarsıntılara yol açmıştı. 
.. F'ransızlar ve ltalyanlar, bu bü -

Yük zafer karşısında, Türk diplo • 
lnatıarına. derhal ellerini uzatmış • 
~ardı. lngilizler; alacakları vaziyeti 

bu-denbire kestiremedikleri için ade
ta bocalamaya başlamışlardı. Artık 
0 rtada, ltilaf Devletlerinin eski kuv
\ret ve tesanüdü kalmamıştı. Büyük 
liarpte, Alman ve Avusturya ordu
la:rının aciz izhar ettiği bu beyu\a
l-'t, tanı dört sene sonra, Dumlupı
llal'dan uzanan Türk süngüleri par
Çalamıştı. 

Bu büyük tehlikeyi, en evv~l 
- lstanbulda bulunan - General 
liarington hissetmişti. (Afyon} ve 
(~kişehir) den, Marmara ve Ak -
deniz sahillerine sel gibi akan Türk 
ktt"\TV'etlerinin; (bitaraf) addedilen 
lnıntakaları da işgal ederek ttilaf 
be"ıetıerinin kudret ve satvetini hi
çe indirmek ihtimali karşısında tit· 
teınişti. 

'I'tirkler, (bitaraf) ilan edilen Ça
ftakkale nuntakasma.. ~rer ve ıc~rsı 

- Türklere, bir centlmen muam 
lesi yapıldığı takdirde, c.-ıların 
ayni centlmenlikle mukabele edece 

e-
da 
k-

lerini tahmin ediyorum. . 
[Arkası var] 

ltalya ile Maca
ristan Arasında 
Fikir Mutabakat ı 

ş-Budapeşte, 17 (A.A.) - ltalya Dı 
işleri Bakanı Kont Cianonun Bu~ 
peşteyi ziyareti, alakadar olarak " 
renildiğine göre, Başbakan Daı aıı 
ve Dışişleri Bakanı Kanya ile yapıla 
muhtelif konuşmalar neticesinde, 
Musolini'nin Milano nıutku zihniye 
tahtın.da beynelmilel tadilcilik pre 
sipi meselesi üzerinde iki neml.?k 
arasında tam fikir mutaba'<...ıtı oldu 
ğu tesbit edilmiş, fakat bu husust 
herhangi pratik teşebbüs icr ısı ka 
rarlaştırılmam.ıştır. Ayni zamand 
iki devletin, küçük antanta harşı nok 
tai nazar birliği bir kere daha teklı 
olunmuş ve Yugoslavya ile ciostı:ı.n 
münasebetler vücuda getiril ncı;i te 

a· 
ğ-

yi 
n 

B. 
ti 
n-
et 

-
a 
. 
8 

. 
"f 
e 
-

mennileri izhar edilmiştir. 

Avusturya, Macariıtan ve 
Fiume limanı 

Viyana, 17 (A.A.) - Macar mem 
bamdan tereşşüh eden ha ber;ere gö
re, Italya, Avusturya ile M<tc;ıristana 
Fiume limanından serbestçe istifade 
hakkını bahşetmek tasavvur 1 ıda bu 
lunmaktadır. Bu limana gelen veya 
bu limandan giden Avusturya ve Ma
r.ar mallarına Italyan malı muaroP-le· 

-

-

si yapılacaktır. 

Ciano Romada 
Roma, i7 (Radyo) - Kont Ciano 

Peşteden buraya döndü. Yarın büyük 
faf'ist divanı toplanacak, Ko:ıt Ciano 
ve Italyanın Londr.::ı_ elrisi Gr ındi iza

hat vere<'Pk?erdh. 

T A N 

Tarihe Karşı Bir Vazife 
[Başı 1 incide] 

nin icap ettiği hareketli müvazeneyi 
hayatlarına sokamıyacakları, şu ve
ya bu diplomasi işinden boş elle dö • 
ne<!ekleri hakkındaki her iddia ve 
her kehanet vakayiin sarih hir tek • 
zibine uğramıştır. 

Sonıuz güven 

B enim iman şeklinde vardığmi 
netice şudur: Türkl.:?r, büyük 

şeflerinin ilham, irşat ve sevk ve ida
resi altında bir şeyi isteyince, bunun 
kendileri için imkan dahilinde oldu
ğuna kani olunca ve kat'i ohrak yap
maya karar verince bunun yapılma
ması imkanı yoktur.,, 

Ecnebi diplomatını hazle. hayret

le dinliyordum. Halimize ve gidişi • 

mize bizim gibi iç taraftan, teferrü
at üzerinde durarak değil; dış tara _ 
fından mukayeseli, tenkitli bir gözle 
bakan bu yabancıda; her Türkte bu
1 unması lazımgelen milli imanın v 
güvenin azami derecesi vardı. e 

Dostum sözüne devam ediyordu: 
- Meslektaşlarımla olan müll3 _ 

kaşalarda vakayi daima bana hak 
verdi. Antakya işinde de diğer her 
şte olan netice takarrür edet:ektir: i 

Türk tezi yüzde yüz kazanacaktı r. 

n 
z 

b 
k 

F:.ansxzlar. Türk inkılabının ruhuna 
ufuz etmış olsalard.I arada bövle u
un uzad.Iya görüşmeler olmazd;, me· 

sele Yakın Şarkın bu sahasında yeni 
~r ruh, tam bir ahenk doğuracaİr şe 
ılde halledilirdi. 

ihtimallerin haıici 

Türk Inkılabınrn ruhundaki 

rüyorlar. Ben işi derinleştirdim. An
ladım ki, nutkun Fransızca tercüme
sindeki bir iki kelime, Türkçesindeki 
ruhu tamamile ifade edememiştir. 
Nutukta kastedilen mana, Sancak 
Türklerine siyasi alaka değil, kültü
rel ve ırki alakad.Ir. 

Türkler, Sancağın istiklali husu • 
sunda samimidirler. Hatta bura Türk 
lerinin tarihi hususiyetini ve istikla
le namzetliğini ifade eden tarihi (Ha
tay) kelimesini bizzat Atatürk orta
ya atmıştır. 

Fransa Irak muahedesini körükö
rüne tercüme ve taklit ederek ve va
ziyetin hususiyetlerini ve eski taah • 
hütlerini düşünmiyerek Suriye ile bir 
muahede imzalamış ve kendilerıne e
manet edilen Türklerin mukaddera
tını, Tü~k.iye. ile şöyle bir danışmak 
nezaketını bıle unutarak Suriyeye 
devretmiye kalkışmıştır. 

Böyle bir vaziyet karşısında Türk 
inkılabı, tarihi vazüesini takdir et
mez ve yapmazsa kendi keniini in
kar etmiş olurdu. 

Sulh cephesi. 

Fakat bu zaruri vazifenin ifa
sına girişilmesi, Türkiyenin 

samimi olarak bağlı bulunduğu sulh 
cephesinden uzaklaşmak demek de
ğildir. Benim aldığım malfımat doğru 
ise bu cephede bulunan hükumetle
rin hepsi Türkiyenin hedeflerindeki 
dürüstlüğü ve hüsnüniyeti takdir et
mekte, Türk teşebbüsüne tam mUza
heret göstermekte ve Fransayı an _ 
layışsızca .hareket etmek ve ahengi 
bozmakla ıtham etmektedirlı•r.,, 

Q 

Büyük davamızda hükumet , 
partinin itimadını kazandı 

[Başı 1 inci0e l 

dını göstermi, ve takip olunan hattı hareketi ittifakla l"'s • 

l 
. . uı vıp 

e ınıştır. 

-~~.rti t~bli{';nde: En yakın zamanda notalar ha~hındrı. 
Buyuk Mıllet M•:dı'ıine ve efkarı umumiyeye malumat ve : 
leceği zikredilmektedir. rı. 
Ajan~ın tahminine göre, en yakın zaman, bu holta icind 

demektır. e, 

Notaların 
Ankara, 17 (A.A.) _ C. H. P. 
Kamutay grupu, bugün öğleden 
sonra~ Dr. Cemal Tunca'nın baş
kanlıgmda topland.I. 

Ruznamede, Mu~ sayla'\.'l 
Hakkı _K~Iıço~lunun milli 'kültür 
ve şe~ıtlıkJe~ı imar hakkında 
vermış oldugu takrir vardı. Bu 
hu~usta -~öz alan birçok hatip
lerın mutalealarr dinlendikten 
sonra, Kültür Bakanı Saffet A
rrkanla İçişleri Bakanı ve Parti 
G:nel ~ekreteri Şükrü Kaya, 
Cümhurıyet hiikumeti ile Parti
nin Milli kültür yayımı üzerin
dc.ı:.ti çalış.malarmı ve elde edilen 
terakkileri ve bu hususta, her
kesçe malum olan kanun hü
kümlerine bağlı olan Cümhuri
yet hükumetinin kültürel ted
birlerini izah ettiler. Bu izahat 
ittifakla tasvip olundu 

Şehitlikleri muhafaza ve imar 
noktasından laZlm gelen tctki-

Muhteviyatı 
kat yapılarak, bu seneki bütçe 
de ona göre mütalea olunmak 
üzere milli müdafaaca hazrl.~{ 

yapılması tasvip olundu. 

Parti azasından vukubulan 
talep \•e sual i.izerine, Dışişlcrı 
Bakanı Dr. Aras, İskenderun 
ve Antakya hakkında Fransız 

hükfımeti ile teati edilen nota
lar• üzerinde izahat verdi ve 
Başbakan lsmet 1nönü de bu 
hususta hükumetin noktai nn
zarını ve takip edeceği hattı 

hareketi anlattı. En büyük ala
ka ve heyecan ile dinlenilen bu 
beyanat. çok iyi telakki olundu 
\"e hükumetin hattı hareketi it
tifak ve hararetle kabul ve tas
vip olundu. 

Notalar muhteviyatı hakkın

da en yakın zamanda B . . M. M.
ne ve efkarnımumiyeye malu
mat Yerilecektir. bir inkılap tarihe karşı 

t abü vazifelerini ihmal ede . 
tnez. Bir zaruret dakikasın • 

Kalemi elime aldığım zaman nive
tim ecnebi diplomatının sözlerim yaz 
drktan sonra kendi tarafımdan mü • 
talaalar ilave etmekti. Fakat rliplo . - :=:=:=:::::::::::=~--~~------------'--.J 

d 
s 
bi 
is 
h 

a şartlar ve kayıtlar altında Fran
a gibi ileri bir millete emanet ettiği 
r Türk kütlesinin mukadderatını, 

tiklal tecrübesine yeni girişecek, 

enüz çok geri bir millete bıraka • 
m az. Bu Türklere, kendi mukadde _ 

tlarma alakadar kalınacağı hakkın. 
a verilen sözü unutamaz ve mutla
a her fedakarlık pahasına yerine 
tirir. 

ra 
d 
k 
ge 

de 
Ben meslektaşlarımla Türklerin he 
fi hakkında birçok münakaşalara 

riştim. Vak'aları eski usul ölcülergi 
le 
te 

ölçerek diyorlar ki: "Tiirkler eski 
miz sulh siyasetlerine arka çevir -
şlerdir. Giristikleri yeni hareketin 
defi maskeli bir ilhaktır.,, 

mi. 
he 

Bu kanaatlerine delil diye Atatür
n son nutkundaki sözleri ileri sü-kil 

matın GOk alaka ile dinlediğim ve 
zihnime nakşettiğim sözlerini yazma
ya başlayınca kağıtlar doldu. Netice
de gördüm ki, eski, samimi ve bita
raf dostumuzun sözlerine ilave edile
cek hiçbir nokta kalmamıştır. 

Neş_redilmek üzere söylenmiyen bir 
h.ususı hasb~hali aynen gazeteye ge
çırmek bclkı de bir kabahattir. Fa • 
kat söz sahibinin adı ve hüviveti 
meçhul kaldığına göre dost uın Ü .t 
d 

. . , mı 
e crım kı, bana gücenmiyecektir. 

Ahmet Emin y ALMAN 

. Yunan Bahriyesi -
Atına, 17 (Hususi) Deniz ş· d.. B urası 

un aşvekilin riyasetinde toplana. 
ra.~ bahriyeye ait muhtelif meseleleri 
muzakere etmiştir. 

ar _.. ... nur:aıı• ~n.-rw..---=s-.-.....ruscw:n ~-...rewawmw· 

SAGLIK ÔGÜTLERi - --
LOKMAN HEKiM 

--
Hazım Ne işe Yarar? 

he 

Hazını tabiri, büyük ve küçük. 
rkesin dilinde. Yemeklerden ba
arı çabuk haznıediliyor, bazıla • 
da geç. Kimisi hazımdan hiç 

zıl 

rı 

ra hatsızlık duymuyor, kimisinin 
zmederken karnı şişiyor, yahut 
desi ağrıyor. Hazını esnasında 

ha 
mi 
su içmeli mi"! Hazmın başlangı • 

nda uyumak doğru olur ınu? •.. 
ulasa bu hazını işi birçoklarının 
şına işler açıyor, açmadıgı va
te de birçok kimselerin zihinle· 
e türlü türlü sualler getiriyor ... 
Hazım işi olmasaydı yemek ye
k sadece bir keyif olacaktı. lıı

CI 

H 
ba 
kit 
rin 

me 
sa 
~y 

n yemegını yeryemez, yediği 
ler doğruca kanına karışabil • 
di nekadar rahat olurdu. Oy
olduğu halde hazım işi neden 
ya karışmış? 

sey 
le 
ara 
ş undan dolayı: Yediaimiz şayia· 

• b 

rin bı rtakırııı doğrudan doğruya 

kan a karışamaz. Onları kanımıza 

ıştırabilmek için, evirerek, çe -
rek, eriterek kana karışabile -
hale getirmek fazını. 

kar 
vire 
cek 

B 
bir 

arsaklarımızın zarı gibi ince 
deri arasından geçmek hadise
fizi k ilmi adamları dial iz dersine 

ler. 
-O 

Tabiatte mevcut ınadde:er 

nların arasında bizim yediği -
şeyler de - bu hadiseyi hasıl 
edemediklerine göre iki türlü 

miz 
edip 
olar ak ayrılırlar. Zarın arasından 

bilenlere kristafloid, geçemiye
olanlara da kolfoid denilir. Her 

geçe 
cek 
kese 
belle 

lüzumlu olan bu tabirleri 
mek te kolaydır: Birinciler, 
r gibi, kristal halinde olabil • 
ri için onlara kristalloid der
kinciler de, kola gibı, tutkal 

şeke 

dikle 
ler. 1 

veya pelte halinde oldukları için 
ra knlfoid tferıe .. 011lft 

işte, hazını işinin bütün maksa
dı kolloid .olan maddeleri kristallo
id hale getirerek otıların kana ka
rışmalarını temin etmektir. 

Yediğimiz şeyler arasında bazı
ları, mesela şekerle tuz, zaten 
kristalloid olduklarından onların 
hazım işi le alakaları yoktur. 1 nsaıı 
oğlu yalnız tuzla ve şekerle besle
nebilseydi hazını işine de lüzum ol 
ınazdı. 

Fakat yemeye mecbur olduğlı . 
nıuz şeylerin çoğu, doğrudan doa. 
ruya kana karışamıyacak kollold 
ına~delerdir. Mesela, ekmeğin için· 
dekı nişasta, kendi halinde kana 
geçeınez. Herkes bilir ki insan ağ-
21!'a bir parça eknıek içi alıp ta. 
agzında birkaç dakika çiğnerse o 
e~.mek ıçının lezzeti tatlı olur. 
Çunkü ağzın içerisinde meydana 
ç.ıkan ifrazat onu şeker haliııe ge
tırn1iştir. Bu sayede nişasta kana 
geçebilir .•. Bunun gibi albüıniııleri 
Y~ğları kana karıştırabilecek, l<ol~ 
l.oıd hale getirmek için bütiin ha
~1111 cihazının boyunca türlli türlü 
ıfrazat vardır. 

1 
Bildiğiniz, o kadar uzun, saat _ 

erce ·· rı suren hazım işi, o kadar ka-
şık ve sayısız denilecek kadar 

;;:.k uzuvlardan ve guddelerden 
da~rekk~p ~a~ı~ cihazı lıep bu ka
del:ı~ bır .•ş ıçın, yani kollo1d mad-

rı krıstalloid hale getirmek 
için! .. 

1 nsanı yaratmayı gene insanlara 
ısmarlamış olsalardı, ben erniııiııı 

ki, o kadarcık bir iş için bu kadar 

karışık ve uzun, henı de çok c!efa 
zahmetli, hazım cihazına 1 • UZlltl1 

görülme7di. 

Hatayhlar tam bir 
• 

galebe kazandllar 
fBaşı l incide] 

Aktepede verilcm reyler: Sılu-
Aktepe nahiyesinde intihabata hiç 

kimse iştirak etmemiştir. Civardaki 
köylerde halkın çok sevdiği muhafa
za kolcusu hal"rı:.a zorla rey verdirme
diği ıçin tevkif edilmiştir . 

Seyyar müntehiplet 
Reyhaniyede hiç kimse intihaba 

girmemiştir. Bunu gören mahalli hü
kumet boş sandıkların etrafında hare 
ket uyandırmak maksadiyle Suriye -
nin Harim kazasından kamyonlarla 
Araplar getirtmiş. bunlar sandık 

sandık dolaştırılarak rey attırılmıştır. 
Muratpaşa mrntakasında gölden ba
lık avlamak iç;,.., mültezimlerin amele ı 
ohıra~ getirttiği Araplardan bıışka 
intihabata iştirak eden olmamıştır. 

Tazyiklerin Bi!ançosu 1 

Hatay Türkleri ve kendileriyle bir
lik olan diğer vatandaşlar parlak bir 
birlik ve olgunluk imtihanı geçirmiş
lerdir . 

Doryonun bütün tazyik tedbirleri· 

ne mukabil Sancağın bazı yerlerin -

de ancak yüzde bes, bazı yerlerinde 

yüzde on kişi intihabata zorla sokul • 

muştur ki bunların arasında Türk 

yoktur. Bazı yerlerde hiç ~imse san • 

dık başına gelmediğinden sandıklar 

sabah saat onda kaldırılmışrtr. Bu 

neticeye varmak için mahalli memur

ların müracaat ettikleri tedbirler 
şunlardır : 

1 - Halepten asker getirtilmiştir. 

2 - Minarelere mitralyözler yer
leştirilmiştir • 

3 - Şehir üzerinde tehdit ve tet
hiş makamında tayyareler uçurul • 
muştur. İleri gelenler tevkif ve 
teb'it olunmuştur . 

4 - Hükumet ve bankalara borçlu 
olanlar tazyik ve borç vesilesiyle hap
sedilmişlerdir . 

5 - Memurların bir kısmı istifa et
miştir. Bazılarına Türklerle hareket
lerinden dolayı mecburi mezuniyet 

verilmiştir. 

Umumi hayat muattal 
Her tarafta heyecan son haddine 

varmış ve ancak halkın temkinini 
muhafaza etmesi sayesinde şiddetli 
hadiseler olmamıştır. Türklı>r evle • 
rinde kapalı k~~mrşlardır. Antakya, 
Reyhaniye, Bılan, Ordu, Krrkhan 
merkezlerinde dükkanlar 15 ve 16 
sonteşrin günleri tamamen. İskende _ 

d
runda ekseriyetle kapalı bulunuyor
u. 

mıştır. Genç mektepliler milli heve ~ 
caı~a iştirak etmişler v~ intihap giln~ 
lerınde umumi surette grev yapmış
lardır. Milli heyecan karşısında inti~ 
hap günleri sandt'.dar telefonla kışla
ya bağlanmış ve sehirler arasında 
nıuwtsala ve muhabere kesilmiştir. 

HASA 

/ 

r 

Yağsız Kar Kremi 
Yağsız acıbadem 
Y ... " aglı acıbadem 

" Yarım yağlı gece kremi 
Hasan markalr kremler dünyada 
mevcut kremlerin en mükemmel ve 
en nefisidir. Fennin son icadı olan 
ve Almanyadan büyük fedakarlık
larla getirilen makinelerle yap 1 
H 

. ıan 
asan kremlcrı ayarında hiçbir kr~m 

mevzuubahsolamaz . Çirkinle . gU 
11 t

. . .
1 

• TL ~ 
ze eş ırır ve ı ıtıyarları ge 1 . . 
Ç

.
1 1 

k . .
1 

nç eştırır 
ı , e e, sıvı ce, ergenlik k' : . · ve ırl,..rı 

ızale eder. Hasan deposu. l -
Ankara, Beyoğlu . · stanbul, 

- Yeni çıktı-, 

iSPANYA 
Halkın~-~ kahramanlık savaşını 

ogrenmek isterseniz 

HASAN ALi'n· ..
1 

ın 
spanyada neler olu ? 

k·t b Yor. 
ı a ım okuyunuz . . ' 

kuruş. · Fıatı 30 

YENt KlTAP 
Ankara Cadde : ,., ÇI 

-.... sı .. fo. 85 

Bütün umumi havat muıı.ttal kal - ... ••••••••-~~-# 
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Emniyet Sandığı ilanları 

Satlhk köşk ve Evler 
ihale bedelinin Yüzda 50 si ikraza kalbolunabitir. 

Mevkii Cin•i Numaraaı Muham
Eıki Yeni men kıy

meti 

Evıafı 

Kadıköyünde Zühtü Paşa 
mahallesinde Bağdat cadde-
sinde Kö~k 

Bakırköyünde Sakrzağacın. Ev 
da Leon sokağında. 

Ü sküdarda lcadiyede eski 
Karabet yeni Kurt çelebi so-

18 128 

5 9 

kağında. Ev 6M:ü 70, 72 
• 

Sehzadebaşında Kalender -
hane mahallesinde Ke111cral-
tı caddesinde. Ev 

Bakırköyünde Zeytinlikte 

s 37 

Taşodalar soka~ında. Ev 4,6,8 4,6,8 

Mevlevihane kapısmda Mi
maracem mahallesinde 1\ılcv-
levihane caddesinde. Ev 

Üsküdarda Hace Hesna ha
tun mahallesinde Cami SO· 

75 109 

kağında. Ev 7 Mü. 13/ 1 

Kadıköyünde Tugl-.ırtl>aşı 
mahallesinde Han1di Bey 
sokağıncla. Kösk 12Mü.13, 15 

19000 Ahşaptır 24 oda 3 sofası 
Banyosu vardır. Terkos su
yu elektrik ve havagazı tesi
satı vardır. Ayrıca üstii oda
lı arabalığı ve ahırları ve ce
sim bahçesi vardır. 

1 OOU Kısmen kagir ve kısmen ah
şaptır. 6 oda ve iki sofası ve 
elektrik tesisatı ve bir mik
tar bahçesi vardır. 

1000 Ahşaptır 11 odası ve büyük 
bahçesi vardır. 

2000 Kagirdir. 8 oda 3 ~ofal1dır. 
Terkos ve elektrik tesisatı 
ve bir miktar bahçesi vardır. 

4 iOO Kagirdir. 7 şer odası elek
trik tesisatları ve bir miktar 
bahçeleri vardır. 

650 Ahşaptır. 5 orı.:un ve sofası 

ve elektrik tesisatı vaı dır. 
Bahçelidir. 

600 Ahı:::.tntır. ô odası ve kuyuEU 
vardır. 

1100 Ahşaptır 7 odası mutfağı ve 
· sair müştemilatı ve sarnıcı 
vardır. Bahçesi genıştir. 

8 25,27 3400 Ahşap. Harem ve selamlrkh 
Beylerbeyinde havuz başın- · 
da Köşk 

i~tanbul Vakıflar Dlrek•6rıoıo lllnıarı 

Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K . 

870 33 65 28 

Satılık Emlak 
Beva.zıt: Eski Sekbanbaşı Yakupağa yeni Tavşantaşr mahalle

sinde Hasanpaşa karakolu caddesinde Simkeş hanı al
tında eski 93 yeni 89 Nr: 1ı kagir iratlı dükk,hıın tama
mı. 5932. 

837 62 62 82 Mahmut o: Mahmutpaşa mahallesinde Nuruosmaniye, Vezirhan 
caddesinde clyevm elektrikçinin işgal ettiği 57/ 1 N r = lı 

730 78 55 00 ,. 
kagir dükkanın tamamı. 5937. 
Mahmutpaşa mahallesinde Nuruosmaniye c3miinin Çar 
şıkapı caddesinde elyevm aşçının işgalinde bulunan rlük 

' kann1 tamanu. 5934. 
727 36 54 00 Bahçekapı: Çelebio~lu Alaettin mahallesinde Yenicami avlusunda 

eski 9 6 yeni 4 7 N r; lı dük kanın tamamı. 5 9 6 
670 52 50 25 :Mahmut o: Mahmutpaşa n1ahallesinde Nuruosmaniye, Vezirhan 

caddesinde tlyevm pıçakçının işgalinde bulunan yeni 97 

525 6~ 40 00 ,. 
Nr: 1ı kagir dükkanın tamamı. 10242. 
Mahmutpaşa mahallesinde Nuruosmaniye, Vezirhan 
caddesinde esk: 41 yeni 4 3 N r: 1ı elyevm deınircinin iş-
galinde bulunan kagir dükkanın tamamı. 5935 . 

518 40 3 9 oo Bahçe kapı: Çelebioğlu Alaettin mahallesinde Yenicami avlusunda 
eski ~9, 90 yeni 53, 54 Nr: 1ı biribirine maklup iratlı iki 

517 10 38 80 

89 12 6 70 

dükkanın tamamı. 4631. 
Çarşı: Çarşı mahallesi nele ve içinde Çuhacı hanı üst katta 5 8 ve 

" 

59 Nr: lı kagir odaların tamamı. 4845/ 46150 
Çarş:;: mahallesjrıde Kolancılar kapısı caddes\nde 11 Nr: 
1ı dükkanın tamamı. 3802. 

263 6ü 19 80 M::ıhmut p: Dayahatun n-ıahallesinde Mahmutpaşa yokuşunda 

228 42 17 10 

193 79 14 50 

639 17 49 00 

Kürkçühan 2 ci katta 26 Nr: 1ı odanın tamamı. 2242. 
Bcya.tıt: Eski Sekbanbaşı Yakupağa yeni Tavşantaşı mahaUe. 

sinde Fırın sokağında eski 2 yeni 6 Nr: 1ı kagir dükka
nın tamamı. 5933. 

Laleli: B~labanağa mrthallesinde eski Derbet yeni Kurultay so
kağında 21Nr:1r ve 37 metre arsanm tamanu. 10S61. 

Cibali: Haraççı Kara Mehmet M. de Hisaraltı S: d~ 65 Nr: 1ı 
evin tamamı. 6~ 1. 

Yukarda yazılr mallar satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmış. 
tır. İhalesi 25 / 11 1936 Çarşamba S{Ünü saat 15 te Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdür 
lüğü Komisyonuııda yapılacaktır. İsteklilerin J\.f ahliilat kalemine gelmeleri. ( 2 821 ) 

Maliye Vekaletjnden: 
Cinai Miktarı Tahmin olu- Muvakkat t .. 

büyUk bir bina drr. Bahçc~i._ı.__,__..,....._,......___,,_...._. ______ .--....__,._~---,~ nan l,edeli. minat 
Lira Ku. Lira Ku. geniştir. 

Sandık malı yukarıda adresleri yazılı emlak 27 T.sani 936 tarihine düşen Cum.a 
günü saat 14 den 16 ya kadar Sandık Binasında açık arttırma ile satılacaktır İstı
yenlerin biçilen değerin '}10 1 O nu nisbetinde pey akçesi yatırmaları gerektir "2605 .. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
O. No. Semti vı mahallesi Sokqı Erııh\k No. Cinsi ve hiisesi Hisseye gore 

ıııuhanınıen K. 

1065 ~rnavutköy E. Yafhane E. 19-21 
Y. 124-19-21 Y. Uiul çıkmazı 

1351 
1360 

Beyotlu Emi" camii lllr 15 
E. 12 Mü. Kasımpa,a Hacı Ahmet Bezcı 

1370 Beyoilu Hüseyin&ia 

3274 Beyoğlu Hiiseyin&ia 
3357 Kadıköy Osmanata 

3464 Beyoilu Hüseyinap 
3442 Silivrikapı Fatih 

Sultan Mehnıet 

3152 Seyotlu Hüseyinqı 

3130 Ortaköy 

3834 Çenıelköy 

5083 Ortaköy 

5704 Eminönü Çılıbl oilu 

8422 Fener Abdi Subqı 

8445 Fener Abdi Sub&Jı 

Valide çeşme~ı 

Taksim çeşmesi 
E. Yazıcıoilu 
Y. Cazi Osman paşa 

Y. 31 

34 

E. 3 Y. 5 
E. 31 

Çalııcı E. 9 Y. 13 
E. Veli Ef. E. 1 Y. 9· 
Y. Seyit Nizam caddesi 9, 1 

Tenekeci 12-14 

E. Karadaf E. 9 
V. Şıracı 
Huanpqa E. 8-8 Mü. 
seddi yukarı sokak Y. 3-13 
Tqocqı E. ve Y. 29 

Balıkpazarı cad. E. 121 Y. 3~ 

Fener cad. 

E. Fener nıeydllnı 
Y. lskel! 
caddesi 

E. 320 
Y. 286 

E. 35-37-
39 

Y. 31 
mahallen 

27/ 1-29-31 

_____ , 
içinde yemiş ağaç

ları ve dolaplı ku-
yusu ve ahırı olan 100 Açık art 
bostanın 76 2400 his. tımıa 

172,25 metro arsa 450 .. 
hane 700 ., 

115 metro arsanın 
2 3 hissesi 320 
100,50 metro arsa 210 
167,50 metro arsa 670 

25 metro arsa 200 
içinde kuyusu olan 
bostan ve ahırın 

1 / 6 hissesi 500 
120 ınetro arsanın 
y2 hissesi 180 
900 ıııetro arsanın 
~ hissesi 230 
Bahçeli ahfap hane 420 

Tarlanın 7 dönüm 
mukataalı mahallinin 
120 de 30 hissesile 
icareteyinli 8 dönüm 
mahallinin 40/ 120 
his. 440 

.. .. 

.. 
,ı 

.. 

.. 

.. .. 

.. 
Bila hava kargir 
dük kin 

4000 Kapalı ·-

Kargir fabrikanın 
36 160 hissesi JOOO 
380,50 metro arsa 3000 

zarf 

.. 
ı, 

8448 Arnavutköy Derı E. ve Y. 20 Arsanın ~ his. 40 Açık art
tırma 

8461 Samatya Hacı 
Hüseyin 

Kulluk 11 Arsanın ~ his. 50 " 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 30-11 -936 tarihine 

dü .. n Pazartesi ıünü saat 14 dedir. Satı' münhasıran gayrimübad il bonosiladır. 

Sahibi: Ahmet EmJn YALMAN - Umumi Neeriyatı idare eden: S. SALIM 
Guetecilik ve Nqriyat Türk Limit.et Şiıireti. Baaıldığı yer TAN matbaası 

YazıJrlıktan sont a sıyan o
lan n1ürekkep 

10,000 Kılosu bir litrelik. 5600 00 420 00 

2,500 kilosu yarım litrelik 
7 5 O kilosu çeyrek litrelik. 

Olmak üzere "13250,. kilo. 
Dolma kalem mürekkebi 3,000 Şiş~ 
İstampa mürekkebi. 10,000 .. 
35 Gramlık Kola. 10.000 kutusu 150 gram!ık 

tstampa 

6.000 kutusu 7 5 gramlık 
Olmak üzere "16,000,. kıı.tu 

12,000 adet 2 No. 
3,0bO adet 3 No. 

Olmak üzere'' 15,000,. adet 

360 00 
700 00 

4500 00 

2190 00 

28 
52 

337 

164 

00 
50 
50 

25 

Ağaç yazı takımı 500 adet 1300 OlJ. 97 50 
,, Tampon 1500 adet 225 00 16 88 
1 - Yukarıda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usulile ek

siltmeye konulmuştur. Bunlara ait şartnanıelcr Ankarada Kırtasiye Müdiirlüğün. 
elen. İstanbulda Dolmab;ıhçe Kırtasiye deposundan alınacaktır. 

2 - Eksiltme 4/ 12/ 936 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 te Ankarada Yeni
şehir Lozan Me~ıdanmda Kırtasiye Müdürlüğiinfü: müteşekkil Komisyonda yapıla
caktır. 

3 - Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsine birden iştirak edecek İsteklilerin hizala
rında gösterilen kıymette teminat mektuplan ile birlikte Komisyona müracaat etme 
leri. "1774,. "2988,, 

~stanbul iskan Müdürlü
ğünden 

CHOPlN KONSERi 
Harkov ve Bertin Konservatuar· 
!arından mezun aan'atklr Ba -
yan SOFIA. VEKILLI tarafm -
dan 21 Ikincitetrin saat 21 de 
Taksimde Dağcılık KulUbUnde 
CHOPIN piyano konseri veri -
lecektir. Biletler Galatuarayda 

Natta'da sa~ılmaktadır . 

Göçmen evleri i,in on bin metre mikap mamul çatılık 
ve döşemelik kereste pazarlıkla satın alınacaktır Bu ke· 
resteler Vilayetin Anadolu yakasındaki iskelelerde depn 
edilecektir. Bu miktar kerestenin 2610 metre mikabı 
4 x g x g ve 1670 metre mikabı 3,s x g x 4 ve 3190 metre 
mika hı 4 -.: 1 2 .... 8 ve 11 o O metre mikabı döşemelik olarak 
4 boy 12 santim en ve 18 milimetre kalınlığında ve 140 ~----------1~ 
metre mikabı 3 ;5 x 4 x 28 ve 1090 metre mikabı da 12 mi-
lim kalınlık ve 7 4 mılim genişlikte çıta olarak imal edile
cektir. Çıtalık kerestenin beher metre '-likabı yine bu is
kelelerde teslim şartile on iki buçuk çıta ve dö~emenin be
her metre mikabı yine bu i~kelelerde teslim on yedi buçuk 
lira üzerinden fiyatı takarrür etmiştir. 

Kayıp: - 435 sicil numaralı ara • 
bacılık ehliyetimi kaybettim. Yenitl• 
ni alacağımdan eskisinin hükmü yo1'• 
tur. 

Tophanede Mumhane caddesindl 
Bay Hl.fiın değirmenindl 

lamail oğlu Süleyman Pazarlık suretile alınacak bu miktar kerestenin yüzde 
on beş hesabile teminatı kat'iyeye raptedilecek ve bu ke- -----------
restenin dört bin metre mikabı Mayıs 937 nihayetine ka- Tarlab&§J tahllil tetliğinden : Ka -
dar ve iki bin metre ınikabı Temmuz 93 7 nihayetinde bu merhatun Atıklar aokak iki nuın• -

maralı CUmhuriyet bahçesinde ıube • 
isl:elelerde depo edilnıiş bulunacaktır. mizce mahcuz 1000 adet hurrlı ..ır 

Talip olanların yüzde on beş teminatlarile birlikte ikin- dalya ile 250 adet adi tahta nı.,. 
citeşrinin 21 inci Cuınartesi günü saat onda Çanakkale 23. ıı. 936 puartesi gUnU aut ıo-
!skan Komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. da aıent müzayedeye çıkanlacağı iJ6ll 

( 3030) olunur. 



Saatli Maprif Duvar Takvimleri 
. Taklitlerini alınamik için dikkat etmelidir. 

fa . Her türlü n4ılumat;, aaa.tlc.yl, v'akiderl, fırtınaları, 
ava değlttkllk(erl:ıi, Arabi, Rulhi Ayları, mevıılmler, 

tari~i vakalar, darbnJ6eıeller, ma~tler. latıfel~r. hikayeleri 
havı bu kıym~tll Takvf'min taklidi çıkmışt1f. Aldanmamak için 
Sa"tli Maarif Takvimi adına ve ıaat reımlne dikkat etmelfJır. 

,\\crl\L' L.1 ,\\ ;ı<ıarıl Kitaphancsidir. Toptaıirılara bilyük iskontolar yapılır 

- lstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan .. 

E . t S ndı;,1na bırın-
. Al" ·n tahtı tasarrufunda ve mnıye a 0 

• k f 
mı . 1. ·· ehlı vu u 

-: · kl · 1 tamamına yemın ı uç • 
cı derecede ıpote ı o up kd' d"l Kasmıı:aıa -
tarafından ( 4080) lira kıymet ta ır e ı ~ karacı çık
da Tahtakadı mahrı~Jesinin Tahtakadı ve a . ıo ' 1 12 

.. k" 36 ycnı , ' ' tlla k gwında ~apu kaydına gore es ı o ··re 
zı so a kd" . k t ranoruna ., o 

lO/ı, 12/ 1, 10/ l, 12/~ ve ta 1~~ ıyme 
1
;'e ve bah·;esi, 

ıo, 10/ 1. 12 No. hı sag tarafı Muzeyyen ~ade bulunan 38 
Sol tarafı ölü Ahmet ve Osmanın uhdelerıF ve saire hane
No. lu arsa ınahaHi ve bazan çoban Musta aörner a,C:·anın 
· f · ı · 1 ve hazan 4 

" sı ve komiser M usta a ı e saıre er . · e hazan 
\r İf k b zan Alı veresesı v 
'L~ bazan Eda ve a at ve a Ülf t e saircnin hanele-
.ı:~üseyin Hüsnü ar~ası ve hazan e ·vı h"mlerin bahçe-
r' · k t rafları mumaı ey ı ı ~e bahçelerı ve ar a a k .. .1 ahdut aşağıda ev-
lerı ve ön tarafı Tah~akadı so agı~ e 1: ık arttırmaya va
safı yazılı mahaJlen uç hane v~ ba 5e k çtı. zemini karosi-
2olunmuştur. 10 No. lu hane: emı·~· aoda ve merdiven 
?nen bir taşlık, biriıı~e .do_lap ola~.1 ~lü küplü maltız 
altında bir hela zemmı çımento gom d r Birinci kat: 
ocaklı bir mutfak öh:ıp bahçeye kapısı_ v~r dı. ·b. merıner 
a· ı.· . de dolap olan ıkı o a ır . 

ır sofa üzerinde un-ın 0 N lnnun aynidır. 
taşhhcla.10/ 1, ı2No.luhancler:.ı o. olup arka 
Bunların ön ve arka kısıml~r~n~a ~ıre:_ bah~=rdır. Binalar 
b~h~ede üç kuyu. bir şef talı ~~:~~:rkag:e~ıisatınt havidi:. 
kagır, döşemelerı ahşaptır. .. b h 50 bucuk m2 bı
Mesahası umumu 282 m 2 olup °ı:1 ~ ~~ ı 1.İ.937 ta
na 14 7 m2 arka bahçe 84 bu.?u m 

4 
· l 6 ya kadar 

'h· . . günu saat 1 ten 
rı ıne müsadıf Pazartesı . d"l ktir. Arttırma bede-
~airedc birinci arttırmas~ ıco/a ~; ~~e bulduğu takdirde 
lı ~ıymeti mu~ammenenın kt Aksi takdirde en son 
llluşterisi üzerı:ı?,e .?ıra:~l~c~m~~ üzere arttırma 15 gün 
arttıramn taahnudu ba ı a 7 "h" miisadif Sah 
llı'"d d' d"ıerek 26 1 93 tarı ıne 
~ .?etle tem ıt e ı. katla~ keza dairemizde ?'apılacak 

~Unu saat 14 ten 16 ya a bedeli kıynıet1 muhaın
lİ<inci açık arttır~a~ındada:tt;r~dirde satış 2280 No. lu 
~enenin o/~ 7 5 ~ı bı~~:;~ıer~ bırakılır. Satış peşindir. 

an un ahkamın te\ 1 • • ler · kıyme i muhamme-
.A.rttzrmaya iştirak etmek ıstıyen . ·ır bir banka-
n i . d pey akçesı veya mı ı ' 

enin % 7 ,5 n soetın e amil bulunmaları lazrmdır ~a;c 
l'l.ın teminat ınaktubu.nu h · otekli alacaklarda dıger 
ları tapu sicilli ile s~bıt olrr;;~an fuplerinin bu haklarını ve 
alakadar anın ve irt1fa~ ha . ı s~ . ddialarını evrakı müs-
h~susile faiz ve m_a:arıfe.~~~~~:~i~aren nihayet 20 gü1! 
hıtelerile birlikte ıla_n ta~ı b"ldirmeleri lazımdır. Aksı 
~arf d b" ı· k'" daıremıze ı . ın a ır ı · e . . 11. ile sabit olmıyanlar satış be-.... 
takdirde hakları tapu sıchı ı . kal rlar Müt,..rakim vergi. 
ci ı· · ından arıç 1 • -e ının paylaş1nas ··tevellit Belediye rüsumu ve 
tnviriye, tanzifiyeden ~:vakıf icaresi tavizi ve dellaliye 
akıf icaresi ve 20 sene ı .1 lunur. Daha fazla malôm~t 

bedeli mıizayeueden tenzı o .h. den itibaren herkesın 
aı ı 12 936 tarı ın .:nak istiyenler · . · k bulundurulacak arttırma 
torebilmesi için daırede ~ı lu dosyaya müracaatla mez-
§~rtnamesi ;Je 934 / 1661 "k~· öre bilecekleri ilan olun~r. 
l<:ur dosyada mevcut vesaı 1 g ( 3043) 

Y. l ·ımanlan işletme u. idaresi llinlırı 
Davı at Demlryollı11 

60 lira olan 397 .200 nletre 
.Muhammen bedelı 15093, p tesi günü saat 15,30 

llııkabı çam tahta 30/11 / l 936 ate;{ e binasında satın 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada ar 
alınacaktır. . 2 02 liralık muvakkat 

Bu ic:e ginnck istiyenlerın 113 ' 'k ları resmi ~eı~ete-
t )/ · · ., · vesı a ' · · :lllinat ile kanun\!n tayın ettıg~. da intişar etmı~ 
nın 7 /5/936 G. 3297 No. Iu nushasın "k ve tekliflerinı 
0 lan talimatnaıne dairesinde alm~ış ve~e~sliğine verr.ıe: 
a:vnı gün saat 14,30 a kadar Komısyon 
leri lazımdır. d Malzeme daire-
. $artnameler paraEız olara~. Anka~a : Şefliğinden. Es-

ks~nden, Haydarpaşacia Tesell~m vfa ~~an dağıtılnıakta
ışehir ve !zmirde idare magaza rı 

clır. ( 2 9 o o ) * * * .. 
. oo4) lira olan muhtelif cins ku-

Muhammen hedelı (5l ... t si günü saat 15.30 
~Uk Yol malzemesi-~! 1/ 19k3 7 P:zi~aere binasında satın 
'-'a kapalı zarf usulu ıle An ara a 
alınacaktır. . . . 845 ) lira 20 kuruşluk mu 
\> Bu işe girmek ıstıyenlerm t ( 3. n ettiği vesikaları, resmi 
g akkat teminat ile _ka~unun3 ::; numaralı nüshasında in· 

ti~~~teni~ 7 /ls ,· g~:~i!~~n:~e dairesinde alınmış vesRik~ re 
t . etmış o a~ .. 14 30 a kadar Komisyon cısı· 
... C:klıflerini aynı g ıın saat ' 
~ıne vermeleri lazımdır. Ankara ve Haydarpa5a 
h Sartnameler (259) kuruşa ( 3029 ) _: e~nelerinde :;atılmaktadır. 

TAN 

lstanbul Beşinci 
Memurluğundan 

icra 
il 

ile1Wirat c~i No.1 
Emire Ayşenin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına ~'01.,~Q~. 

birinci derecede ;p')tekli olan ve paraya çevri!mesine ka- ~,.:_/. ~ ~ 
rar verilip tamamına ( 888) lira kıymet takdir olunan e»nvira1\o "-~~ Gözlerin mulıafazası için daiına 

Osra11ı lmJ amprılu kullan111ah. 

A ydznlzk temin eden bundan daha 

istifadeli menba yoktur. lierkes 

bizzat ne kadar elektrik cereyanı 

scırfettiğini kolaylıkla kontrol ede

bilir. Her ampulün ambalajı üze· 

rinde aydınlık derecesi (DLm) ile 

işaret edilmiştir. Ve idareli elclıtrik 

Heybeliadada Bayır sokağında eski 12 No. hı sağ tarafı 
mukarldem eskici Artin elyevm !marn Hafı~ Şevket hane 
ve bahçesi solu Kronikli arsası arkası Kostantin bahçesi 
önü Bayır sokağı ile mahduttur. 

Evsafı: Malta taşlı merdivenle kapıdan giraclikte zemi
ni çini bir koridor üzerinde bir oda ve 2 inci camlı bir ka
pıdan zemini çini bir sofa ve zemini malta ve r:ıaltı.z oca~Jı 
bir mutfak ve dahilinde bir hela, mutfaktan hır kapı ıle 
diğer kısma geçildikte zemini malta bir koridor üz~r!nde 
zemini toprak bir oda ve diğer bir oda ve .oda dahılınde 
sarnıç vardır. Buradan bahçeye çıkılır, hır kapı . vardı:. 
Cephedeki odanır~ ahında bir bodrum vardtr. Cını korı
dordan tahta bir ınerdivenle birinci kata çık:ldıkta tavanı 
basık bir sofa Ü7.erınde bir oda ve bir çatı arası vardır. Mal 
ta do.jeli koridordan binanın diğer kıs:nına 51k~ld_ı~ta bir 
sofa üzerinde t..ephesi camlı bir oda, bır hela, bır Kıler .. ve 
iç içe geçilir birinin üç tarafı camlı ve balkonu olmak ,.ız~
re iki oda vardır. Mesahası 108 m2 olup bunun 65 m2 l-~
na ve mlitebakisi br.ıhçediı. Yukarda evsafı yazıır g.:ıyrı-
menkul açık arttu rnaya vazedilmişti:· .. . 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştır?k e~et;k n1uşterı· 
lerin kıymeti muhammenenin % 7 ,5 nısbetmw~ pe.!' a_kçf"-

sarfiyatını da Viıt «Östcrmcktcdir. 

OARA 
ampulleri 15, 25. 10, 65, 100, 125 

uc 150 Dekalumenliktir. 

• 
si veya milli bir bankanın teminat mekt:ıbunu ~a~ıl ol-
maları icap eder. ~üterakim vergi. tanzıfat, tcnvırıye v~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vakıf borçlan borçluya aittir. Arttır!?~. ş~rtnamesı 
25 / 1 l / 936 tariııine müsadif Çarşamba .g~mı da:redc ma. Açık Ekıiltme ilanı 
halli mahsusuna talik edilecektir. Bı:.ın.~ı a~tttrr:ıası Çanakkale Sahil Sıhhiye Merke· 
7 / 11 / 937 tarih= ne müsadif Perşembe.~un~ dcıırcmızde 
saat 14 ten ı 6 ya kadar icra edile1cek5b_ır~nbcı ıd a~ttırmkaa~ıa z i Başta b ı p 1 i gv i n den 
b d 1 k t . muhammenenin ~o 7 mı u ugu ta ıre e , ıyme ı hh .. d · 
de üstte bırakılır. Aksi takdirde son .. arttıranm tda~ ·

1
':

1
' u 1 - Eksiltmeye konulan i~: Çanakkale Sahil Sıhhiye 

b k. k 1 k üzere arttırma on beş gun daha tem ıt P.c 1 e- Merkezi nakil vasıtalarına lazım olan en az 500 en ı·ok a ı ama .. ·· 14 , 
rek 2'1; 1/ 93 7 tarihine müsadif Cu~a gunu saa_t . ten 600 teneke Benzindir. 
l 6 a kaclar dairede yapılacak ikincı arttırma netıcesındt! Tahmin edilen bedeli iki bin dört yüz liradır. 
en [ok arttıranın üstünde bırakılacaktır . . 2004 ı:umarah 2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
tcra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesıne tevfıkan hak A - Eksılüne şartnamesi. 
ları tapu siciller!Je sabit olmıyan ipotekli alacaklarla <li- İstiyenler bu evrakı İstanbulda Galata Sahil Sıhhiye 
ğer alakadaranm ''e irtifak_hakk; sahip~eri?in lıu ~~~lan- Merkezinde Çanakkalede Çanakkale Sahil Sıhhiye Mer· 

ve hususile Iai. vP- masarıfe daır olan ıddıalarım l!an ta. kezinde görebi~ir1er. 
ı:;1indcn itibaren ~O gün zarfında evrakı mHsbitel~riJe 3 - Eksiltme 26 İkinc.iteşrin 1936 Perşembe günii sa. 
~ıirlikte Dairemi?e bildir~eleri lazımdır. Aksi takd~r~e at on beşte Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi binasında 
hakları tapu ~ic!tlcri~e sabıt olmı~anlar. sau1 _bedelı~ı;ı toplanan Satım:lma Korr.isyonunda yapıJacaktu". 
paylaşmasından harıç kal;r.lar. Mu~erakım vergı. tenv~rı· 4 - - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
y v tanzifiyed n v d~llalıye~er:. o B~l cdıye ·- 5 - Ek iltmcye ~irebilmek için isteklinin yüz seksen 
rüsumu ve Vakıf ı· aresı ?edelı. mu~a:reded~~ te~~nl . ol_u- lira muvakkat teminatı vermesi bundan başka 1936 .,;ene. 
nur. Ve 20 seneHk v~kıf ıcaresı tavızı de muşterıye aıttır. si Ticaret Odaeı vesikası eöstermesi lazımdır. ''2829,, 
Daha fazla maliımat almak istiyenlerin 931 ,'.3403 n~
maralı dosyada mevcut .~vrak ve mahall~~ hac!z ve takdı-

. k yınet raporunu görup anlıyacakları ılan olunur. 
rı ı (3047) 

Türkiye Ziraat Bankasından , 
Münhal Silo Şeflikleri iç}n An~arad~ bir ?1.üsa~aka im

tihanı açılacaktır. Taliplerın aşagıdakı şeraıtı haız bulun-
maları lazımdır: 

1 - Türk olmak. ,. . . 1 

2 _ Hiç bir veçhile mah~umıy~tı bulunmama~, 
3 _ En aşağl lise derecesınde hır fen veya san at mek-

tebinden mezun olmak, 
4 __ 30 ya-ından aşağı ve 50 ~en yukarı olmamak, 
5 - Vazif!sini rrıuntazarna~ ıfaya mani olabilecek be

deni arrza ve hastalıklarla rnal:ıI olmamak, 
6 - Buhar ve elektrik makınelerinde ihtısa~t olmak. 
Yukarıdaki maddelerde yazılı şartları haiz olup ayni 

zamanda silo, fabrika ve değirmen gibi müesseselerin 
fenni kısmını idare etmiş olanlar ve Ziraat mühendisi dip
lomasını haiz ohıp ta makinecilikte ihtısası olanlar tercih 
edilir. . 

Kendilerine mesleki bilgilerıne ve imtihanda göstere-
cekleri muvaffakıyet. derecesine göre "150 - 17 5,, lira 
ücret verilecektir. 

Taliplerin bu ayın yirmi beşine kadar Ziraa~ Bankası 
Umum l\ılüdürlüğiine müracaat ve lazım gelen evrak ve 

Adapazarı Belediye Dairesinden: 
Kapalı zarf usuliyle ve bir ay müddetle münakasaya 

konulmak suretiyle Adapazarı itfaiyesine bir yangın ara. 
zözü satın alınacaktır. 

Arazözün pompası "Ruzenbaver,, ve şasesi "Stüdeha
kcr,, olacaktır. ~IJuhammen bedel 6500 lira ve muvakkat 

~teminat miktarı 488 liradır. 
Tediye şartlarım öğrenmek ve tafsilat almak istiyenle. 

re şartııamesi meccanen ı;önderilecektir. 
Talip olanların kanunun tarifi veçhile yazılacak teklif 

mektuplarını 26 İkinci teşrin 1936 Perşembe günü saat 
14 buçuğa kadar Eelediyeye göndermeleri ve ihalenin sa
at 15 buçukta Belediye Encümeninde yapılacağı ilan olu-
nur. (2632) 

lstanbu\ Kültür Direktörlüğünden: 
1 - · Zincirli.Kuyu İlk Okulunda açılan Pansiyona ikin· 

ci taksit başı olan Birincikanundan itibaren de talebe alı
nacaktır. 

2 - ~a~siyon_un yıllık ücreti 80, iki aylık ücreti 20 li
radır. Buyuk tatıld' okulda kalacaklardan ayda 12,5 lira 
alınır. 

3 - Yazılmak ve fazla ma1umat almak istiyenlerin Q. 
kul Direktörlüğüne ba$vurmalan lazımdır. "2813,. 

vesaiki tevdi etmeleri şarttır .... 
İmtihan buhar. elektrik. degırmen makineleri nazari- 1 

yat ve ameliyatından yapılaca~tır. istanbul 8eledivesi ilanları 1 
İmtihan günü ayrıca ilan edılecektir. "3033,, -----------------------' 

lstanbul Kültür 
lüğünden: 

Direktör-

Yeni Lise İlk Türk Lisesi birinci ve ikinci ve Ameliha
yat okulunun birinci devresin~en mezun olup bugüne ka
dar diploma alamıyan talebenın sınıf veya mezuniyet im· 
tihanlarile ve hangi ders yıl~:ında mezun olduklarım en 
son 15 Birincikanun 936 tarıhıne kadar İstanbul Kültür 
Direktörlüğüne bildirmeleri v_e Devlet Basımevinden ala
cakları boş diploma ve kaplarıle 50 kuruşluk pul altı adet 
en son çekilmiş kü ~ük fotoğraf ve hüviyet cüzdanlarının 
noterden tasdikli ~uretlerini getirmeleri ve bundan sonra 
yapılacak bu gibi müracaatların nazarı dikkate alınacağı 
bevan ve ilan olunur. "3024,. 

1 - lah.nbul Ziraat Bankanndan maat almakta olan Mahalli 
idare Tekaüt ve öksüzlerin in 1936 yılı ikinci alb aylık yoklama· 
larma 16 T cşrinisani 1936 Gü~ü~den itibaren b14lannu~tır. 

2 - Yoklama Umlihaberlerının arkaarndaki izahl\ta göre Cf'>· 

vaplar yazılacak ve fotojrafları yapıftırılmıt ve tastlik edilmit 
olacaktır. 

3 _ Maat şahipleri Yoklaına ihnühaberlerini oturduklar1 
!erin kaymakam veya nahiye müdürlüklerine ta.adik ettirdikyter· 

t "' f t k • • t:D ıonra. reıml aene, nu us ez creaı ve ma&f ci.izdanlsnyle b' lik 
Zat itleri Müdürlü~ü sicil kalemine ıelerek vo"la.malıu·ını 11 

t 
malan ila.1 ,,Junıır. (2979) Y•pln. 

* * * 
Yapılmakta ob.n kanalizasyon ameliyatı dola · l 

1 
tarihinden itibaren Cihangird~ Fmdıkh Dere i !1sdı l:l S ~ 11 / 936 

k ... b"t"' k"l çın c agır .. 1 ıo agının u un na ı vasıtalarına kapalı b l . oa u 
u ıınaca ı ılin ol 

"B unur . 
. ,. ' '3038 

" 
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KUVVET 
Zafı umumi, Kansızlık ve Kemik hastah~!arına şifa tesirleri çoktur, Çocuklar, 
Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaştii istimal edebilirler, Hasan Deposu 
iSTANBUL, ANKARA, BEYOGLU. 

, ı y İstanbul dördüncü icra memurlu -
==~=§i~~~~~~~~~~=~~~~ .. m gundan: Üç ehli vukuf tarafından ta-

~U>" mamına 29500 lira kıymet takdir o- Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat: 

l/ ı Iunan, Mahmutpaşada Dayahatun 
'14/IU ~ 1 mahallesinin Hamam sokağında eski 9ötdünUj 

~ul/dunuj mu r 
l'l'I { 

1 
13 yeni 11, 13 No. lı sağı Mahmutpa-

ı 
şa caddesi, solu ~~yük y~~. hana na
zır arkası Kürkçu hanı, onu hamam 

1 sokağı ile mahdut, etrafı duvarla çev-
1 ~iş olup çift kanatlı kapıdan ~i-

1 37 
PH LIPS 

RADVOLARINI 

Bir defa dinlemekle bu radyonun 

mükemmellyetını lsbat edecektir. 

Satıt salonu: Galata, Voyvoda caddesi, Jeneraı Hıt n. Oroadl. Bak: latan bul 

Basmacı1an : Beyo~ıu, istiklal caddesi 96 

Türkiyenin her tarafında acentelerimiz vardır. 

VENÜS RUJU 
Kullanan dudaklardan çıkan her kelime bir atef damlası gibi 

yakıcı olur. Renklerin dudaklara en çok uyan ve yaraşanı yalmr 

VENVS rujunda buhsnur. 
Kullananların hayret ve takdirini kazanan efsiz ll E N V S 

rujunu muhakkak tecrübe ediniz. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kaclar binler~e. ki~il.:i zengin etmiştir. 2. ci 
kesi de 11 Bırıncıkanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Birincikanun 936 günü akşamı

na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonı-a bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

...... ~ •ŞE GiREBiLMEK iÇiN .. _ 
Banka - Fabrika ve Ticaretevlerınde çalışmak için: Defter yazılışın 
4 şekli, Faiz hesapları, bilanço, Bono, Çek ve Poliça kaideleri öğre
tilir. Hususi muhasebeci şehadetnamesi verilir. Programı almak ve 
yazılmak için AMERIKAN ERKEK L!SAN VE TICARET DERSA
.r-.'ESIN'E başvurunuz. 

Sultanahmet, Alemdar caddesi 23. Hususi ders de verilir. 

Teneffüs yollarile geçen has
. talıklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, hl'onşit, 
grip ve boğaz rahatsızlıklarında 
ses kısıklığında pek faydalıdır. 

Kalabalık yerlerde, tozlu mu -
hitlerde, bulaşık hastalıklardan 

vikaye eder. 
INGILlZ KANZUK ECZANESI 

Beyoğlu - Istanbul 

1 

lınce g e n i ş bir b a h ç e ıçın
de s a ğ tarafta küçük b i r 

1 bekçi odası ve bahçenin orta -
smda çimentodan yapılmış bir havuz 

1 

ve müteaddit ağaç ~e zemini çimento 
ve üzeri galvanizli saç örtülü depo 
mahalli ve zemini tahta, cephesi ca -

1 
mekanlı bir kahve, zemini çini üzeri 
galvanizli bir dükkan ve zemini malta 
k ü ç ü k diğer b i r dükkan 
ve bu b a h ç e n i n solun -
da.ki büyük d i ğ e r bahçe içinde 

1 kargir bir dü~kan ile zikrolunan kah
ı venin sağındaki kapıdan geçilince 
diğer kısımda üstü galvanizli bir 
katlı ahşap altı oda ve zemini beton 
adi ocaklı bir mutfak ve asıl binanın 
ahşap olan birinci kısmın zemin ka -
tında zemini mermer bir sofa üzerinde 
Üç oda ve diğer merdiven altı ve ze
mini kırmIZı çini diğer küçük bir o
da ve arka bahçeye çıkılaca\{ came
kanlı bir antre mahalli ve zemini tab-

i 
ta küçük bir koridor üzerinde bir oda 
ve bir hela ile diğer kısma geçilmek 
üzere bir kapı, birinci katında: Zemi-
ni çinko bir balkonu olan geniş bir so
fa üzerinde beş oda ve bir hela kısmen 
kargir ve kısmen ahşap olan i~inci 

Günde iki defa 
Kullanmak 

şartile 

Bi~l~LiN 
Dişlerinizi tertemiz., bembeya; 
ve sap ıağlam yapaı. Ona yir. 
minci asır kimyasmrn ha,.ika· 
/arından biridir, denilebilir. Ko· 
kusu güzel, lezzeti hoş, mikrop
lara karıı tesiri yüzde yüzdür. 

Li 
Kullanan~ar, dişlerini en 
ucuz şeraitle sigorta 

ettirmiş sayılırlar. 
kısmın zemin katında bir kapıcı oda- '••••••••••••••••••••••••-
sı ve mermer bir sofa üzerinde dört 
oda ve bir hela, birinci katında bir so 

fa üzerinde iki oda ve diğer bir kori

dorda bir oda ve camekanlı diğer iki 

oda. Bir ara kapısiyle geçilen kargir 
kısmın ayni katında zemini mermer 
bir koridor üzerinde bir hela ve zemi

ni mermer iki mermer kurnalı ve bir 

mermer banyolu bir hamam ve zemini 

tahta bir koridorda bir oda ve mer

mer söve ve kemerli ve diğer bir sofa 

üzerinde üç oda ve camlı bir ara ka

pısiyle geçilen diğer bir sofa üzerin

de iki oda ve bir hela ve ikinci kata 
çıkılacak merdiven altında bir oda, 

ikinci katta: bir koridor üzerinde iki 
oda ve diğer küçük bir sofa üzerinde 
bir oda ve bir hela ve buradan geçi -
len diğer bir sofa üzerinde iki oda ve 
merdivenin yanında bir dolap bulu -
nan bodrum katı ise zemini toprak ve 
tonoz kemerli kömür ve odun deposu 
halinde olan 2536 metre murabbaı 
ıniktarmda ve bazı aksamında elek
trik, te rkos tertibatı olup ahşap kıs

Kendine beyhude yere 
Eziyet ed .·yor! 

GRiPiN ~ 
varken ıstırab OF eAŞIM ! 

çekilir mi? 
BAS, DiŞ 

ağrıları 
ve u,utmekten mütevellit 
bütün ağrı, sızı, sancı]ada 
nezleye, romatizmaya karşı 

Kaşelerini tecrübe ediniz! 
Radyo]in Dıt Macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri 

mın dahili boyalı ve heyeti umumiyesi 
ha.la muhtacı tamir bir vaziyette bulu ' 
nan kısmen kılrgir ve kısmen ahşap 
otelin beş hissede bir hissesi ile de
rununa cari Halkalı tabir olunan nı -

tarafından Yapılan G R 1P1 N her eczanede vardır. ................... ~ 
Akay işletmesi Direktör
lüğünden: sıf masura tatlı suyun keza beşte bir 

hissesi dairemizce açık arttırmaya 
vaz'edilmiş olup şartnamesi ilan tari
hinden itibaren herkes tarafından gö
rülebileceği gibi, 21 - 12 - 1936 tarihi 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20/ 11 / 936 
Cuma gününden itibaren kış tarifesi tatbik olunacaktır. 

Yeni tarife jskelelere asılmıştır. "3031,. 
ne rastlayan pazartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul dördüncü 4••••••••••••••••••••••••1111• 
icra dairesinde açık arttırma ile satı
lacaktır. Teklif olunan bedel hisseye 
isabet eden muhammen kıymetin yüz... 
de yetmiş beşini bulduğu takdiı:1~ 
üstünde bırakılması yapılacak ve aKsı 
halde en son arttıranın taahhüdü ba
ki kalmak şartiyle en a?. on beş gün 
daha uzatılarak 5 _ 1 - 1937 tarihine 
sastlayan sair günü ayni saatte daire
mizde yapılacak olan ikinci açık art
tırmada, gayri menkul en çok arttı - -
ranm üzerinde brrakılacaktır. 

Satış peşindir, arttırmaya iştirak 
etmek için yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi alınır. Birikmiş vergilerle bele
diye resmi ve evk~f i:a.re ~e ~ 
senelik taviz bedeli muştenye aıttır. 
İpotekli alacaklılarla diğer alakadar
ların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususiyle fa.fa ve me
sarife dair olan iddialarrnı, ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde ev
raki müsbiteleri ile dairemize bildir _ 
meleri lazımdır. Aksi halde haklan 
tapu sicili ile sabit olmayanlar satış 
bedelinin paylaşmasmdan hariç ka -
lırlar. Alakıtdarların buna göre hare 

Şirketi Hayriyeden: 
Ramazan gPce seferleri 19/ 11/ 936 Perfembe günü ak,a· 

nundan itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler Köprü ve Boğe

ziçi iskelelerine ve vapurlara asılmıştır. 

Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman temini 
için, elektri.kle. suyu ve
rilmiş MAVi JiLET biçak-
1 arını k u ilanınız . 


