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BAŞ M U HAR R l R l : A HM ET EM l N Y A L M A N 

BLıgilrı: 

5 incide: Tiirkiyede Gaze 
teden Evvelki Zamanlar 

Teati edilen notalar neticesi te
bellür eden apaçık dava budur 

Yurd kaçakları 
Sancakta para 

dağıtmaya yeıtenmi. 
1skenderun, 19 (TAN) Mu

habirinden) - Bilanda bu • 
ıunan yurt kaçakı;alanndao na
hiye müdürü Mehmet Ali inti
hap günlerinde miintehiplere 
şu teklifte bulunmuştur. Rey
ıerinizl kullanınız. Yanm Su 
riye lirası mükafat alacaksınız. 

Fransa taahhütlerini ihlal 
etmek istiyorsa muahede 

yok demektir 
Ank:ar-a, 19 (Telefonla) : 

Ahmet Emin YALMAN . . 
d S k mcselesıne daır 

T .. ki ·ı Fransa arasın a anca h l ur ye ı e . . B 1 uzaktan usu e ge-
~otalar gelip gıtmektİd~r. un arJ: çok esaslı bir prensip 
tıreceği tesir, iki m~m c e~d:dır. itler yakından tahlil 
fa~~ mevcut old~f~r Y~akikatte iki memleket arasında 
e~ılınce 1!1e~el~ ~eg ~ · Bütün mesele şudur: 
hır prensıp ıhtılafı.yoktur.d h ati bir mesele diye telak· 
k' Bi~ bu işi bi:i?cı de~=~~n ees=~na giriyoruz. Vaziyetin 

~. e?ıyoruz ve ışın en ,1 f e bakımından da çok yakınız. 
butun unsurlarına n:ı_~-·a i biidiselerin çerçevesi içind~ki ehem· 
Diğer taraftan ~ransa ı~ın, .umum B mühim Türk davasına ikınci, 

~iyetini ilk hamlede ka.Y~~:ımı~~:· tır ~k notamıza büyük bir tP.ahhür
liçUncü derecede. bir:~-gozuyl:,::uhu!a ;okulamamıştır. 
le cevap vermesıne ıagmen, " 
ı- ransa vazıyeti kınrrasaydı .•• 
-. la hareket etaeydi ve iyice te-
Eğer Fransa tam maUi~at ve kav=!ı hiç yazmazdı. Hukuki bakım

llevvur etmiş bulunsaydı,. bıze ~nt.noameli surette idare ve tatbiki bakı-
dan · nazik bır vazıye ın çetin ve . v.~ . hlile tahammülü olmıyan bir takım iddialara ve 
:tllI~dan en kUçu.k b~r. ta di Ortaya koyduğumuz esaslı prensiplerin en 
:u?akaşalara hıç g~rışmez ~akeresini kabul ederdi. Bu sayede bidbinne 
erı bir surette tetkik ve m. 1 "ki memleket arasında muvakkat 

Çok dost ve vakın olması lazım. g~ en ı . 
bir . ~ · ısa abenksızlık havası esmezdı. 
~aman ıçın bılbe o o~ı hakkında aldığımız malumata göre, notada 
.L' ransanın ceva ı n uı· d"l b·ı· C>Ma k ··..ı; .. tarıı §övlece h asa e ı e ı ır: 

• ~ Ya onulan go. '"'!t • • 

Cu" Y S . ·ı hudut anlaımaaı ..• a urıye ı e .. 
- 'hl' Ankara ltilafnamesini 25 Nisan 1920 tarıhın· 

Fransa 1921 tarı .' • .1 mandaya istinaden yapmıştır. 1922 
d k d' . S ·ye 1~ 1 n verı en .. b e en ısıne urı . d h'tnamesinde Suriye ve Lu nan na· 
tarihinde ikmal edıleh. man d a 'Fransa bunları istiklale doğru gö
n:'.ile iki devletten ba ıs v~rv~r.tecavüıden korumak gibi vazifeleri 
!urmek ve burasını te~efı~fnamesinin mahiyeti Türkiye ile Suriye 
uzerine almıştır. 1921 ı1t d 'barettir Bu münasebetle güm-
a d b' h dut an aşmasın an 1 

• v •• k L .~asın a ır u ,. . . I ler arasında Sancagın Tur ana-
,~~ itilafı, atfı umumı gıbı bm~:d: kurulacak hususi idareye ait hü
ısıne tanınacak haklara ve u S ca - ına Suriye devleti çerçe

kümler vardır. Fransa lskenhderun k an tTle Ankara itilafını tatbik 
~esinde hususi bir idare ba şetme . sure 
etmi§ olduğu kanaatindedir. 

~da çerçevesi içinde... .. . . . .. ---=-.....::.:---;._-- d F mn mustakıl Surıye ıle mu-
Pariste teati edilen muahe e, ransa t B muahede kat'iyyet 

nasebetlerini tanıim 9ayretile haıırlanmı~ ·~· u 
kesbedinciye kadar manda hükümleri carıdır. k ahar bir dev· 

Fransanın gerek Suriye ile olan anla~ması v~ ~er~aricine çıkamaz 
letle yapacağı müzakereler, manda ahıtnamesının ki bir itti
\le Fransa 1921 de Suriyenin eczasından ola~. ~~n~~ b~r aJ;~let kur_ 
fak muahedesi akdetmek, fiilen ve hukukan uçuncu 1. ma .. da 
mak domektir. Bu da Suriyenin teceııisi manasına. ~e 'sr v~ h .... 
.ah't 1 f 1921 lt'l"'f · Sancak ır.ın urıye arı ... ı namesine mua i tir. ı a namesı ! I · f. 
cinde bir varlık imkanını derpiı etmemi§tir. Sancaga. tan~ a~ ;.~1 ~ 
Yazlara dokunulmıyacağı tasrih edildiği takdirde Surıyenın b 1 

ha: 
line endişeyi mucip bir keyfiyet gözile bakılamaı. Fransa . u u 
susta Türkiye ile. müzakereye amadedir ve bu müıakereye Surıya de· 
legelerini iştirak ettirebilmek hakkını muhafaıa eder. 

~hi notamızda ku<lret ve berraklık 
1"1'a1Jsaıllll notasında ortaya konulan bütün bu e.u.cılar hiç bir tahlil 

\•e tenkide dayanmıyacak kadar ~ürüktür. Fra1Lcıız harici)efii son Tür~ 
"~"abi notasında, haz ve iftihar ,·erici bir görüş berraklığı, huk~1 

!:-t'Jyyet ve mantıkla ileri ~iirülen delilleri tetkik ettilden sonra dk 
arnJecıe bu meseleye layılc olduğu ehemmiyeti ,·ermediğini elbette 

lak<Ur e&cek~ Bizi asıl müteessir eden nokta Fransız notasının Parl 
IJe 4nkara aras~da ~k büyük bir manevi uzaklık bulunduğunu ortaya 
lloYrnuş olmasıdır. FransızJann bizi herkesten iyi anlamasını bekler ve 
isterdik. Bu notaya bakınca teessürle görüyoruz ki memleke*1izdekl 
~i'ikj n.ziyet parfse kat'IY.Yen a.ksedememlştlr. Buna sebep buınıaktan 
1~· · · · · bu ~kılap Türki esinin her işi aı;ık ve berraktır. Memleketimız ıçın . 

ltaaar de . b" Y
1 

miyeti olan bir meselede Fransa ne kadar yanlış bır 
l'oı Uteri~:C ~r.le ı:ğunu ve bizim ne kadar dürilst pr~siplerlc hareket 
•ttiğinıizı b du un raki yazılarımızda oku~uları~ız~a başbaşa ~~ nok· 
'ta un an son _ _ r Arkası 3 üncude] 

' :nokta tahlil cdeceğiJıı. ~ 

Sancalı Jaoamız luıklıınJa Mil· 
let Mecliıinde izahat vermui 

kuvvetle muhtemel olan 
Ba,vekil lımct lnönü 

Fakat Mehmet Alinin teklifi 
kimse tarafından kabul edUme
ınlştir. Bunun üzerine reyleri
ni kullanmı)·an bazı kimselere 
bizzat daya.k atmıştır • 

ı·ıne yurt kaçaldanndan 
Kustaf a Asım ve Adanalı Mah
mut CeliLI intihabatta mahalli 
hükfımetin kazanması için aza
mi faali~·et sa.rfetrnişler, fakat 
halk tarafından büyük haka • 
retle karşılanmışlardır. 
HATAYULARIN MUAZZA..'1 

\' AHD.t.."'Tİ KARŞISINDA 
Adana, 19 (TAN ~luhabirin

den) - Kusyeri ailesinden Su
riye ziraat veziri olan Mustafa 
Kusyerl, Sancak Türklüğünün 
azametli nhdetl kaf§ısmda is
tifa P.t.mi v~ konılMnln Sancak 
rürldüğU tarafına.. ilfedll
llHJ91 alyulyle Antalqa rttrk 
komitesi ba,~kaııı Abdülgani 
rürkmene 'lehalette bulunmus-
tur. (Arka.sr 8 lincihle) 

1Salengronun ölümü 
Fransada nümayiş -

lerle karşılandı 
Müntehir itham Ediyor: 

------------~------~~~ 

Ölümümden Müfteri, Sahtekar ve 
Yalancı Düşmanlarım Mes'uldür ! 

. Paris! 1~ (~ususi) --: Dahiliye Nazırı Salangronun 
h.ırde.nbıre ıntıhar etmesı, he~en bütün Fransada çok de. 
rın hır heyecan, korku ve endı§e uyandırmıştır. 

Salangro, intihar ederken bıraktığı 
~ ... ...----------..ııııııtıı~ acı ifadeli bir mektupta, ölümünden 

General Franko kuvvetlerinin abl k h l d ki l o aya azır an ı arı Barıe-
onda halkın cüil ere karıı tezahüratı 

F ranko hükümetini A vus
turya, Macaristan ve 

Japonya da tanıyacakmış .. 

3000 Ölü Daha 
iki Taraf Donanmalarının Akde

. zde~\;~Dışmalan Bekleniyor 
L~n~ra, ~ 9 (Radyo) - 1 talya ile Almanyanın İs an 

ya hukumetı nezdindeki kon soloslan ve sair h . . P • 
murlar M d 't h"k" . arıcıyc me-

l a rı u unıetıne ait topraklardan ayr 1 k 
tadırlar. Barse1onadaki konsoloslar da ayni ~ekil~ m~ -
reket ettikleri gibi A1man ve İtalyan tebaası:. da bu~al a: 
dan uzaklaşıyor. ar 

General Franko, ltalya ile Alman-ı------~---
ya tarafından tanınması Uzerine Bar- D - 
s:ıona~ı abloka altına alacağını, bil- r. Şah t Ata tür ke 
tun alakadarlara bildirmiş ve hiçbir 
yabancı geminin bu tarafa yaklaş • Hitlerin Resminı· 
~amasmı istemiştir. Franko bugün, 
ıhtannı yeniliyerek denizden bom • Takdim Ettı· 
bardıman yapacağını da ilave etmiş-
tir. . . Ankara. 19 (A.A.) _ Dün, R .. 

RUSYAYA KARŞI 

General Frankonun, bilhassa Rus
yadan Barselona tarikiyle Ispaııya -
ya erzak ve mUhimmat gönderilme _ 
sine kat'i surette mani olmak için bu 
hattı hareketi takip ettiği anlaşılı -
yor. 

LiMANLARI ABLOKA 
İtalya ile Almanyanın Franko hil· 

kUınetini tanımalan bu hükümeti bey 

[Arkası 3 üncüde] 

ısıcunıur tarafından kabulü es
na~ı~da B. Şaht'ın Alman O"'vlet 
Reısı B H "ti •· . , · ı er ın resmini Ata-
tUrk e takd ' tt"ğ " .• . ım e ı • ögrenilmİf-
tır. 

YENi TEFRiKAMIZ 
muha.Jifleri mes'ul tutmakta, onlan 
çok ağır itham etmektedir • --================= 

ltaiyada 
testıhat 

gayreti 

Bizans Saray
lannda Bir 

Türk Genci 
Korkunç bir korıanlık 

macercuile ba#ıyan bu ta· 
rihi vak'a, bastan baıa bir 
heyecan kaynağıdır. Bir 
Türk genci, Bizanı ıart1)'· 
/arının haımeti ara•ınJa, 
bin bir gece ma•allarındcı 
bile görülmemiş bir hayal 
ya,adıktan sonra, Bur•a 
ıaraylannın kuytu bir kö
fe•incle ıönüp gitmekte· 
dir. Aıkı, ihtirası ve kah· 
ramanlıklan ihtiva eden 
bu tefrikayı yakında oku
yacaksınız. 

B~vekil Blum, intihar haberini a- ı 
luıca .. şiddetle sarsılmış, büyük bir BA ~DA 1 TAN 
teessur ve heyecana kapılmı§ ve der- • 
h~I Salangronun ölmüş bulunduğu ı 
Lıl şehrine hareket etmiştir . 1 

· TAN ,, F aşiıt Meclisi "eni 
Kararlar Verdi 

GAZETELER ARASINDA 
Gazeteler arasında münakaşalar 

~evanı e~iyor. Sağ cenah gazeteleri 
alangroyu intihar etmekle asker 

kaçaklığı cürmünü itiraf etmiş sayı-
~:r.1~~· .. Sol cenah gazeteleri ise bu 
tilcı olumden muhalifleri manevi ka-

olarak itham ediyorlar • 
Ölü nazrnn cenazesi pazar gu·· •• 

bU "k nu 
mti- nı~rasimle kaldırılacaktı.·. K<>-

. nLstJerın bu münasebetle bil '"k 
nUma ·şı yu Bu . Yl er yapacaklan söyleniyor. 

. gUn Pariste ve Lilde bazr nüma • 
Yışler olmuştur • 

BLUM LIL'DE 
Lil, l9 (A.A.) - Blum, dihı öğle. 

~en &onra buraya gelmiştir. Başveki
Jın yilzü sapsan idi. Ve son derecede 
heyecan içinde olduğu görülüyordu. 

[Arkası 3 Uncüde] 

Roma, 19 (Radyo) - Büyük f 
şist meclisi dün toplandı l• 1• 

8
: 

h . • d h'lf • ~uso ını, 
arıcı, a ı , ~s~cri ve ıkti s<ı.di vazi. 

yet hakkında ıld saat kad . 
verdi. ar ızahat 

Bil .. k M · ' . yu eclıs, Graziani'nin H 
sıştanda sulh V" s'u' k... abe-" unun te · · · · 
sarf etmekte oldu ~ mını ıçın 
yeti sena t . .gu gayret ve faali

c mı§tır Mecr il . 
askeri hazırlı v • • 

1~· m letın 
bilhassa d . gının tacıı edilmesini ve 

enız ve hav k . 
hususi b' h . a uvv tlcrıne 
iste . . ır e emmıyet atfol:.ınmasını 

mıştir. Meclis, bilhassa milli ın .. 
dafaa sanayii için iktisadi ~-
yet tal b' ır.ubtan. e ınde bulunmuştur N 'b 
M, Ciano'nun Berlindeki m:. ık ayet, 

· · uza erel rını ve Berlin protokoll . e
C . . erını ve M: 
randının ademi mUdah 1 • 

sindeki hattı hareketıni a e . konıite. 
tir. tasvıp etmi§ .. 

Hikmet Süleyman Bey li Bund~~ başka Ciano, lstra . 
I~~km yeni Başvekili H ikmet Suleyınan B ' ~an:ınıden müteşekk·ı b' ççı, So-

TAN. m ~aidat Muhabirine beyan ~Y yenı bır korporatif 
1 

ll' komite 
verdı. ikinci sayfadadır. il je hazırlamakla rnecfüsi için pro~ 

meşgul oln r. :ı.ktır. 



• 

2 

Bağdat Mektubu Zeytinyağlar 
Irak Başvekili Bağ- mahliit 
dat muhabirimize olarak 

beyanatta bulundu scitılabilecek 
lrakın Britanya ve Türkiye 

ile Dost Münasebetleri 
B ağdat, 13 (Hum!si Muhabirimizden)- Yeni Irak 

Başvekili I-fikmet Süleyman, bir kaç defa kabine 
azalrğmda bulunmuş, iyi icraatile bütün Irakhlarrn sev
gisini !~azanmıştır. Bir kaç sene önce Nasturi isyanı mü
nasebetile gösterdiği ~,ararlık ve arkadaşı Bekir Sıtk! Pa
şa ile beraber kıyanu ınahallinde bastırmak hususı.ında 
kazandığı muvaffakıyet o zamanlar Türk n1atbuat1 tara
fından da takdirle kayıledilmiştir. 

Son inkılap hadisesi üze
rine kendisini dairesinde zi
yaret ettim. Tebrike geleı:-· 
!erin z:yaretlerini kabul edı-; 
yordu. 
Yanına girdiğim zaman, son 

Şehir Meclisinde dün, yağ meselesi 
görüşülmüştür. Üzerlerine mahHlt 
olduğunu gösteren etiketler asılmak 
şartiyle lstanbulda muhtelit yağ satı
şına müsaade olunması hak':<rnda be
lediye riyasetince yapılan teklif bir
çok münakaşalara yol a.;mıştır. Mül
kiye ve sıhhiye encümenleri bunun 
yalnız zeytinyağında yapılmasını, sa
de ve tereyağının muhlfıt batılınaroa
smı muvafık görmüşlerdir. 

Azadan Hasan Fehmi, Tereyağı, 
sadeyağı şeklinde bir tasnıf yapılamı
yacağını ileri sürmüş, Feridun Man
yas, buna cevap vermiştir. Galip Bah
tiyar, mahlut yağ satışına meydan 
vermenin fena neticelerini ~.nlatrnış

tır. Neticede mahlut sade ve tereyağı 
satışının men'ine ve yainız mahlut 
zeytinyağı satışına müsaade olunma
sına karar verilmiştir. 

Meclis, Beşiktaş pazarının Pazar· 
bei hükumet hadisesinin hemen he
men gürültüsüz bir şekilde temin e
dilmiş olmasını ştikranla karşılana
cak bir hadise diye anlattım. 
"- Bunun. kadar tabii bir şey o-. 

lamaz, dedi. O hareketi, yine halkın 
kendisi yaptığı için kimsenin zarar 
görememesi icap eder.,, _ . . 

· tesiden, cumartesiye çevrilmesini u
zun mlinakasalardan sonra kabul t>t
miştir. Feriköy pazarı da paza.rtesi 
günleri kurulacaktır. 

Hikmet Süleyman, son hadıseyı 
birkaç kişinin tertip ettiği bir kom
plo şeklinde göstermek istiyenler -
den bahsederek dedi ki: 

"- Bunlar, sabık hükumet erka -
nmm, yahut onların nimet ve lutuf-

ları ile perverde olmuş birtakım Irak ta son hük um et darbesinde 
muhterislerin çıkardığı şayialardan 
başka bir şey değil.. Ordunun kah- büyük bir rol oynıyan General 
ramanca hareketini, halkın kendisi- Bekir Sakı 

Sanayi Birliği 
Kongresi Bugün 
Toplanıyor 

Sanayi birliği umumi heyeti, bugün 
saat 10 da fevkalade olarak mühim 
bir toplantı yapacaktır. 

ni nasıl karşıladığını, yekpare bir 1 - ----
kütle halinde milletin inkılabı nasıl 
benimsediğini ~~p~esiz ~~r?ünüz. l lialktan Alınan 
Hadise birkaç kışının tedbın ile ya-

1 

Bu toplantıda birlik katioiumumisi 
tarafından hazırlanan birliğin yeni 
yıl çalışmaları hakkındaki rapor oku
nacak ve heyeti umumiyeye arzedile
rek her sanayi şubesinin noktai naza
rı sorulacaktır. 

j Birlik, birkaç ay sonra mer'iyet 
mevkiine girecek olan ihracatı müra
kabe ve ticarette mata tağşiş ka
nunlarına esas olmak üzere geniş 
mikY~ tc.U<.ik<>t .ı><>:rı~l".Akt.tr.. 

pılmış olsaydı, dört gün süren bu Fazla Paralar 
umumi bayrama bütün bir m1 lıet 

iştirak etmezdi. Zaten General He- ~ 
kir Sıtkı ve arkadaşları srrf halkın Elektrik şirketinin hesapları üze
arzusunu yerine. getirmek için. ha - rinde tetldlfa"f yaf>an'HheJe':'; mesai~
rekete geçmişlerdir. ni bitirmiş, fezlekeyi hazırlarruya baş

Harici n yasette değişiklik yok 

Y eni Irak Başvekiline sordum: 
- Irakm harici siyasetinde 

değişiklik olacağını söyliyenler var. 
Bu, ne dereceye k~dar doğrudur '? 

- Yeni hükıimet iktidar mevkilne 
gelirken böyle bir değişikliğe mzum 
olduğunu hatırından bile geçirme -
miştir. Biz, bu inkilabı ne harici si
ya.seti tebdil, ne de dahili nizamı tağ
yir için yaptrk. Bizim faaliyete geç
memizi icap ettiren şey, devlet niza
mını ellerinde oyuncak ederek hü
kumetin şerefini, maliyesini ayak • 
lar altına alan cür'etkarları ve bu
na göz yumanları işten ayırmaktır. 

Harici siyasetimizde kıl kadar in
hiraf göstermiyeceğimiz gibi, dost
luk hareketlerine ziyadesile itina e
deceğiz. Ezelim.le Britanya ve 'für
kiye ile ve diğer devletlerle tesis et
tiğimiz yakınlıklar bizim devrci hü
kumetimizde azami haddini bula
caktır. 

Arabistan alemindeki vaziyetimi-
ze gelince, ırkan ayni . k.an~an ol -
duğumuz memleketlen bU: oz kar -
deş gibi görmekten ibarettir.,, 

Celil Yakup 

Umumi al 

B 
a.ğdat, (TAN) _ Yeni kabi
ne eski hükUınet zamanında 

kapatılan 
1

gaztelerin tekrar intişa
rma müsaade etmiştir. Bu arada 
Bağdatta çıkan yegane türkçe gaze
te (Yeni Irak) a da imtiyazı iade e
dilmiştir. Diğer taraftan, yeni ka
bine tarafından umumi bir af kara
n ilan edilmiş ve bu karar !rakın 
her ta.rafında büyük tezahürata se
bep olmuştur. 

Hikmet Süleymanm kabineyi kur
ması üzerine sabık hükfımete isyan 
eden bir Arap kabilesi dehaletini 
bildirmiştir. 

Şüpheli Bir Ölüm 
lnhisar idarelerine ait Cibalideki 

tütün fabrikasında çalışan 55 yaşla
rında Ayşe dtin birdenbire hastalan
mış, ha.etaneye kaldırılmak üzere bin-

· nldi v• otomobilde ölmiiştür. Olü-

lamıştır. 

Halktan fazla olarak tahsil edildi
ğ: anlaşılan kofra parası Nafıa Ve
kilinin dünkü nüshamızda çıkan beya 
natında da söylediği gibi, iki milyon 
liraya yakındır. 

Anlaşıldığına göre, şirket kofra 
denilen her sandıkçadan bir lira al
ması lazımgelirken, her müessesede 
bu kofraya bağlı ne kadar müşteri 

varsa hepsinden ayrı ayrı ayni kira
yı almıştır. 

Tahkikatın neticelerine göre. saat 

kutuları ücreti olarak mlişterilerden 
bir veya iki lira alındığı halde ayrı
ca devamlı olarak bir de saat kirası 
tahsil edilmiştir. Yeni bir müet1sese
ye veya ikametgaha elektrik verile
ceği sırada şirketin aldığı bir lira, 
bağlama ücreti ve cereyan kesildik
ten sonra tekrar açma iÇ'in alman 
bir lira da şartnameye uygıın gqrül
memiştir. Usulsüz bulunan noktalar
dan birisi de sanayi müesseselerinde 
tenzilatlı tarifeye tevfikan bütlin e
lektrik istihlaki bedelleri saat ölçü
süyle tahsil edildiği halde, ayni mü
esseselerden bir de tenvirat vesilesiyle 
maktu ücret alınmasıdır. Hususi a
bone ve müessesata tatbik edilen ta
rifelerde de usu~süzlük görülmüştür. 

Bu cihetler hakkında teftiş heyeti 
raporunda esaslı deliller bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

iki Yeni H ayvan Borsası 
Kuruldu 

tktraat Vekaleti gördüğü lüzum U
zerine Mersin ve Karsta olmak üze~ 
re iki yeni hayvan borsası kurmuş -
tur. 

Mersin borsasından, Irak, Suriye, 
Filistin, Mısır, Rados ve Maltaya, 
Karstan da Rusayaya hayvan ihraç 
edilecektir. 

1
--;;;;:~·-· _ ........ =ı 

Bankada Ti.irk paran mı var? 
1 1 Korkma., çünkü; Türk parası en ı 

: sağlam paradır. 

ı1 Ulusal Ekonnrni ve 1 
Arttırma Ktırttrnu 

Bundan başka, iş kanun•ınun tat-
bikatında işbaşında bulunanlara kuv
vetli bir yardımcı olmak üzere fabri
ka ve amelelerin bütün va~iyetlerini 
açık bir şekilde gösterecek doküman
lar hazırlanacaktır. 

Temiz 
memba 
suyu 

Memba sularının küçük şubelere 
taksim yerlerine ait sıhhi şeraitler 
hakkında hazırlanan yem talimatna
me neşrinden dört ay sonra mer'iyet 
mevkiine girecektir. Bu talimatna
me, memba sularının damacanalara 
ve şişelere doldurulduğu yerlerde sıh
hi birçok tesisat yapılmasını temin 
etmektir. 

Depolarda, dükkanlarda bulaııık, 
tortulu su bulundurmak veya vasıf
lan değiştirilmiş su satmak ayni tali
matname ile menedilmekte<lir. 

Boğazda 
Bir Lise 
Açılacak 

Şirketi Hayriye, dün Maarif Mü -
dürlüğüne bir müracaatta bulun
muştur. Boğaziçinde bir erkek lı
sesi olmadığı için liseye devam mec
buriyetinde olan gençler, hergün Is
tanbula inip çıkmak için birçok 
masraf etmektedirler. Bu masrafı 
fazla gören aile reislerinden bazıla.rı
nın Boğazı terketmek ıztırarmda 
kalmaları Boğazın günden güne sön
mesine amil olan sebeplerden biri -
sidir. Bunu nazarı dikkate alan Şir
keti Hayriye, bir kısım ma.sarıfi de 
kendisi ta.rafından verilmek üzere 
Boğazda bir erkek liseli tesis edil • 
mesini istemiştir. Maarif Müdür
lUğü, bu teklifi esas itibarile muva
fık görmüş, ve tetkiklere başlamış
tır. Teferruat üzerinde de anlaşma 
hasıl olduğu takdirde gelecek tedris 
senesinde bu lise Boğazın münasip 

.. d a ılacaktır. 

. Şebelcenfo efeba~ılart : Garson Al-lmet, Maide ve Mahmut Cefcil . . 

Bir ihtiyarın var1nı yo
ğunu dolandırmışlar 
ŞEBEKE ELE GEÇTi 

Polis, karışık bir dolandırıcılık hadisesini n1eydana çı
karmıştır. Fatihte oturan Eğinli kasap l\1ustafanrn 
2 8 7 8 lirası ile iki bin lira kıymetindeki ahrrını dolandı
ran sabıkalı Mahmut Celalle karısı Maide ve garson Ah
met cürmü meşhut halinde yakalanmışlardır. Vak'anın 
tafsilatı şudur : 

MUHIM BiR SIR 

Bundan on ay evvel Mah
m ut Celal, bir fırsatını bula
rak Hacı Mustafa ile tanış
mış, ve kendisine bir sır tev· 
di ederek şu tek1ifi yapmış
tır: 

"- Amerikada bı,ılunan Ermeni 
çetelerinden bir mektup geldi Top -
kapıda Tekke sokağında 16 numara
lı evin bodrumunda binlerce lira kıyr 
metinde bonolarla bir altın nalın sak
lı olduğunu bildiriyorlar. Eğer bu 
nal çıkarılır ve kendilerine gönderi -
lirse 35 bin lira verecekler. Sen bu e
vi kiralarsan bunları çıkanp gönde -
ririz. Parayı da paylaşırız.,, 

Hacı Mustafa bu işe hemen razı ol
muş ve Mahmut Celalin \carısı Mai -
deye ait olduğunu farketmedcn Top
kapıda adı geçen evi yüz liraya kira
lamıştır 

Bir iki gtin sonra, Mahmut Celfil -
le beraber bodhimda araştırma baş-
lo..,_,•• •·- ::.~-:s a......_ .. ___ - •--~- .... . ..... 

bir t akrm makbuzlarla üzeri kömür -
lenmiş bir sarı nal bulunmuştur. 

Evde saklı bulunan garson Ahmet, 
tam bu sırada bodruma inmiş , Mah
mut Cela.Ii de •lammıyormuş gibi dav 
ranarak hükumete haber vereceği ba
hanesiyle her ikisini tehdide kalkış -
mıştır. 

Mustafa, kendisine hakkı sükut o
larak 425 lira vermiş, fakat garson 
Ahmet bundan sonra mütemadiyen 
para çekmekte devam etmiştir. 

Bu suretle adamcağızdan yedi, se
kiz ayda tam 2878 lira para alınmış 

ve ikisi arasında paylaşılmıştır. 

BiR AHIR IJIKAYESI 
Aradan bir müddet daha geçmiş, 

Mahmut Celal bir başka suçtan do -
layı bir hafta hapse girip çıktıktan 
sonra Mustafa, kendisine bonolarla 
nalı Amerikaya gönderip gönderme -
diğini sormuştur. Mahmut Celal, hap
se girmeden önce bunları Maideye 
verdiğini , fakat şimdi kadının bunları 
iade için 300 lira istediğini söyle -
miştir . 

Hacı Mustafa, bu sefer de iki bin 
lira kıyınetind~i ahll'!nı Maidcnin ü
zerine çevirtmiş, fakat 1000 lira da
ha vermediği takdirde dP.fine kaçak
çısr olarak hükumete teslim edileceği 
tehdidi karşısında kalmıştır . 

CVRMU MEŞHUT 
Neden sonra bir dolandırıcı şebe -

kesinin içine düştüğünü anlıyan Mus
tafa, nihayet polise müracaat etmiş 
ve bir cürmümeşhut hazırlanmıştır. 

Para yerine borç senedi vermesini 
kabul eden Mahmut CelaıJ.e Maide, 
bu senedi Galatada bir kahvede al -
mak üzere sözleşmişlerdir 

Evvelki gün, bu kahvede Mustafa 

Dolandmlon kasap Mustafa .. 

tam senedi imzalıyacağı zaman kap
tan ve tayfa kıyafetine girere~ diğer 
masalarda yer alan memurJaı: cürmü 
Mlışııuatryaprnışıaraır . 

Mahmut Celalle Maide ve Ahme~ 

suçlarını it iraf etmişlerdir. Her ikisi 
hakkında başka suçlardan da tahki -
kat yapılmaktadır • 

Hukuk 
Talebesinin 
Bir Müracaatı 

Hukuk Fakültesinin dört seneye ~ı
karılması kararının ikinci sınıf tale
belerine de teşmil edileceğı haben ü

zerine, bu sınıftaki talebeler alaka
darlar nezdinde teşebbüslerde bulun~ 

mayı kararlaştırmışlardır. Hukukun 
ikinci sınıfındaki talebeler, mülkiye
de ve Ankara hukukunda olduğu gi
bi, ikinci sınıf talebesinin bu karar
dan hariç tutulınasmı rica edecek
lerdir. 

Zonguldak Limanında 
F ırtmanm T ahrihatı 

Uç gtin evvelki batılodos fırtına -
smdan Zonguldak limanı ve civar is
keleleri büyük tehlike atlatmıştır. 

Ani olarak bastıran boradan vapur
lar güçlükle kaçabilmiş ve sahillerde 
bulunan küçük vesaitten birçoğu ka
raya dlişmüştür. Bunlar arasında 
muhtelif kömUr kayıkları, takalarla 
yüz elli tonluk ve 8 - 10 bin lira de
ğerinde bir motör vardır. Motör, 

dün uzun çalışmalardan sonra sağ

lam olarak kurtarılmıştır. Fırtına

nın gündüz vukua gelmesi nüfusça 
zayiata sebep olmamıştır. 

Bugilnkü Hava: KAPALI 

Hava rasat merkezlerinin t esbit ettiiine 
cöre, buıün lstanbul mmtakaamda hava ka
palı olacaktır. Memleketimizde umumi hava 
variyetine gelince; rüzgir ,imalrlen eseC'.ek. 
ekseri yerlerde kapalı ıeçecek ve ara.sıra 
yağmur yağacaktrr. 

Dünkü hava 

11 inci ay 
1355 Hicr! 

Gün: 325 Kasım: 13 il 
1352 ~umı 

Rama:ı:an : S 7 Jkinciteşrin 

1 

Güneş: 6,53 - Oile: 12 
lkindi : 14,32 - Akşam: 16,47 
Yatsı: 18,23 - Imsik: 5,10 

Dün hava kısmen bulutlu. krsmen açık 
ıeçmiştir. En çok sıcaklık 10, en az !'i kay
dedilmiıtir. Rıizcir ıima.lden saatte 15 kilo- metre sür'atle esmistir. 

20 - 11 • H~lf, -
Siyaset . Cilemi. 

İspanya H ülrumeti 

B ugün ispanyada bir değil i~İ 
hükumet bulunduğunu hepı· 

miz biliyoruz. Bunların biri Mad· 
rit hükumetidir. Büyük bir isyan 
ile karşılanan Madrit hükumeti, bu· 
güne kadar varlığını müdafaa et
mekte ve isyanı bastırmak için ia • 
lışmaktadır. Fakat asiler de, ispanya 
nın büyük bir kısmını işgal etmiş 
ve bir hükumet vücude getirmiş bU· 

lunuyor. Cörünüşe göre bugün asi· 
ler, Cümhuriyetçi hükumete nisbet· 
le daha hakim ve son galebeyi ka • 
zanmıya daha çok namzet bulunu
yor. Çünkü iki taraf arasındaki 

mücadele hükumetin merkezi içinde 
ve etrafında vukubultnakta ve 'ıü • 
kCımet · .. merkezinin günleri sayılı 

görünmektedir. Bununla beraber 
neticenin ne olacağını bir kimse kes· 
tiremiyor. Belki de son nefesfoi ve
riyormuş gibi görünen hükumetin 
son dakikada göstereceği muannida· 
ne bir savlet harp t alihini değişti• 

rir. Yahut belki Madridin suku • 
t undan sonra daha başka sahalarda 
devam edecek mukavemet bugün 
beklenen neticelerden daha başka 

neticeler verir. Belki de bütün bıJ 

ihtimaller boş çıkar, ve asiler kısa 
bi r zaman içinde bütün ispanyaya 
ha.kim olurlar. 

Bu yüzden herkes hadiselerin n&

ticesini beklemekte ve ona göre ted• 
bir almayı münasip görmektedir. 

ltalya ile Almanyanın neticeyi 
beklemeden Ceneral Frankonun hÜ· 
kOmetini tanımış bulunmaları :se 
daha başka mahiyette olan saiklere 
istinat etmektedir. 

Bu da ispanyada asi parti namına 
hükumetin şefliğine get irilen Qene• 
ral Frankonun faşist ve korburatif 
bir devlet tesis edeceğini göstermi~ 
olmasıdır. Birkaç gün önce Napo .. 
lide beyanatta bulunan Ceneral 
Frank.onun kardeşi, ispanyada evve
la askeri bir diktatörlük, sonra da 
korburatlf bir devletin teşekkül e "' 
deceğini söylemişti. 

ispanyada bu mahiyette bir devle
tin teşekkülü Avrupada kendini .;b!" 
teren faşist cepheyi takviye eder• 
Q;_t.t...- • r-_ _____ :•• 

hemhudut olduktan başka Akdeni .. 
zin garbı methaline hakim olan .bir 
devletin bu cepheye katılması, mut• 
tesna bir kıy.meti haizdir. Bu de~· 
let, Almanya ve ltalya ile teşriki f118" 

sai edecek olursa, lngiltere ve Fraf1• 
sa müşkül vaziyetlerle karşııa,şıl"' 
lar. Ve faşist cephe karşısında ço~ 
mülayim bir vaziyet almıya mecbur 
kalırlar. 

Almanya ile l talyanın Franko hD' 
kCımetini derhal tanımalarının hilC • 
metini daha fazla bu noktada ar" 
mak icap eder. 

Aln1anya ile l talyanın Franko ıı~ 
kumet ini tanımaları, şüphe yok I' . 
bu hükCımetin beynelmilel vaziygtirl

1 

takviye edecek, faşist cephenin fat1' 
sağlamlanmasından hoşnut olnııyll11 

devletleri düşünmiye ve bir hattı ~ 
rekat kararlaştırmıya mecbur e 
cekt ir. 

ômer Rıza DOCRUL 

-------- .... ~-·.:J i<SJW<UUNUW-- -l~zaxar_z 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Y eni adliye sa.rayı lnşsı&~ 
başlandıktan sonra hapl!ı r 

nedeki maJıkiimlardan bir kıs111ı # 
kifhaneye nakledilecek, diğer ~tr 'ef 
mı da İmrali ve Zonguldağa goıad 
lecektir • 

G elecek d:rs :en:Inden itfb-ı: 
tedrisata başlamak uzert' }'6.' 

tanbnl köylerinde yeniden §eklı 
mektebi açdacaktıl' , . 

• • • ti 
Y eni matbuat kanununun :ı/ 

kindenberi toplanan pi r~ 
geçen sene olduğu gibi Ma.nrif ~~ 
Jeti bu sene de An.karada etnoi! 
müzesine koydura.caktır. . . . ~ 

S iitçüler Cemiyeti İdare yıe~ 
ne Ali Cemal, İbrahlrı'• fi 

tafa., Mehmet, Sütçü Haf rz ~119 

Ferenkll Mustafa seçllmL,ıerdlt• . . . ~ 

G timrük muhafaza teşkllltl I 
ça.kc;ılan karada. dıılı1~ /. bir şekilde takip edebilmek IC!:ıf 

hafaza memurlanna 15 rn"t 

getirtml~ttr • / 
~ .............. _.. 
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TAN 

F ranko hükUmetini A vus
turya, Macaristan ve 

Japonya da tanıyacakmış.1 

3000 Ölü Daha 
iki Taraf Donanmalarının Akde
nizde Çarpışmaları Bekleniyor 

[Baft l incide] 

llelrnneı bakımdan takviye etmiş sa -)'lhnaktadır. KOÇUK HARiCİ 
Bununla beraber lngiltere hilk6m~ H &BERLER 

ti bu yeni vaziyet hakkında henüz bir ,,. 
tey aöylemif değildir. Yalnız :eane - E ıki euıpr Bqvekili 
lonayı abloka meselesi bahriye neza· profesör Çankof Ber-
l'etinde müzakere edilmiftir· tngilte- line ıictecek, Belırattan ıe-
~ile Fransa.nm aonuna kadar ademi çerken vucoslav ricalile gö-

Almanya Hariciye Nazırı 

Fon Nöyrat 
~Üdahale siyasetinden .ynımıyacak- ru,ecektir. 

lan anlaşılıyor. • A 
Fakat General Frankonun 1span - f ransada Bordo'da ec- t )'a.nın Akdeniz umanlarmı abloka al- nebi bir devlet kon- vus urya 

Ya 1921 Anlaşması Bü
tün Neticesile Vardır 
Yahut Fransa Bunu Bir Taraflı 

Olarak Bozmuştur 
Bugünlilk ı,u kadarmı söyliyellm: Türkiyenin hedef !~ 1 incide] 

ali.kadarların ileri sürmek istedikleri oibi bi uahed dili .~aye, .bıı:z1 
B·1ı:.k· bUt" •· r m enin tadılı dP.ğildir ı... ıs un gayretlerimizin hedefi, mevcut bir muahed . . . tılınas~na meydan bırakmamaktır. Bilakis Franaanm enın tadıle uğ~: 
şey, bır muahcdenin tadiJidirı hattl muahedenin bir yapmak latedı~ 
olunması ve bo~ulmasıdır. Bezı memleketlere kartı ol:ı~ı olar.ık ta~ 
de, muahedelerı11 bir taraflı tadili itiyatl al hin .; Unuebetlerın
Fr&JIS&• ayni yola dü§mek istid:ıdmı iMA ante .eyti e .,-ddetle hücum eden 

e- rmıı r. 

Sancağın millı alameti ..• 
Son cevabi notamız, bütün bu vaziyeti itiraz k bul . 

ve iabat ettikten sonra zarorl netice u.ze'nnde dU:U :~~z delillerl! izah 
Suriye yoktur, Fransa vardır. 1921 de Ank ı:u· Bizim k:ır-1ınuzda 
man Suriye diye bir gey dUn)'a yüzUnde yokt ara Fran8I. mı yaptığımız za
ğın müstakil varlığını, Suriyeden aynlığmı v: bize ~~ kat'151, Sanca
suıı o kadar sarahatle kabul etmiştir ki Sa ağın yak ğını ve alaka-
_,ı;._, t ._.,ı,·1 tm ' t ne • Türk baVPIUftYI a-e """9"'ı e esıne bile muvafakat göaterm' ti ~---&&m milli 

ba 
- it ıt r. On bet ıııe 

Türk . yra~ a .~nda ayrı ı.ir varlık süreceği Franaaca ka ne evv~l 
TUrk kütlesı bugun nasıl Suriyeye esir diye .1. bul edılen bır 

E
v F b" ven ır. 
ger rensa ıze kerıı bütün teehh"tl • • . 

ortada muahede yok demektir. Türk· u ~ıını ı~lll etmek istiyorw 
edilmiı bir hudut da yoktur. Bu ta(;. dı • FSurıye ~rasınde tahdit 

• "d T" L• ır • rens. ıle L• L geçıp yenı en urıuye ile cenubundak' h.I K '11"•rııya 
hakktnda yeniden konuıabilelim C 

1 
tM b ·~. •~asındaki hudut 

kül halinde bir de Suriye bulund. .. enu~. • ugun 
11Y•Sİ bir teıek· 

S 
• • uguna gore ancak b- 1 b" L mıya urıyenın karııması caiz 'Olabilir. oy• ır KOnuı-

Çek değil, ciro edilemez. 
bna almakta güçlük ~keceii umu- solosu hesabına yapılan yüz-
bliyetıe kabul olunuyor . ıerce bomba ve binlere• f if81< Al ~kü bu limanlar Madrit hUldlllıe musad•r• edilmİft bunları . manya F h. k A 
"'-•~ . ıarü k"f ı ransa u umeti Türk harici siyaset" d wııin elindedir. Bunun neticesı o yapan mUhendiı ıev ı o un- ğu gibi tamamile açık ve berrak bı"r vazı'ıynetekmutat doldu-
hO.kametin elindeki denis mnetleri muttur. A d 0 .t d . k' .k. arşısın ad ile bilerin denis kuvvetıerl ......,.ıa • • rasın a .m• ~ erız .ı ı 1 devlet arasında aktedilen bir ır. nıtıthi' bir çarplflll& vukuu beklen· yunanı-da ııaşvekl· n~n akı~ za~anında mevcut bile olmıyan bir devi:ıuah~e--lr -,.,.,ııut bir genç- cıro edılemıyeceğini Fransa da takd' d k .. lehıne 

Halbuki .. .s..: ._ __ ,_ etlerindeki de- ıı·k t•kkUIU vUcude ı•tiril- Hitler Doktor Şmitle k t aras d k' k . ır e ece ve . kı mem 

Saç ve Fikir 
Ne kadar blrlblrlne benzerler· 

mem, dikkat ettiniz mif. , bU-

Şapkam1111 çıkanp başlllllZI açnıea 
uçnnm var mı yok mu, ağzmuu ' 
wlmbl çıkarmca fikrimiz va~ r mı 
yok mut Hemen anlqıbr. Lakin kl-
mlmhde uç ~k, 1lldr yoktur, kimi • 
mlsde fikir çok uç yoktur. Klmls'n. 
de ikisinden de birer par~ ya Yar 

ya yoktur. ' 
Saç imam süsler, flklr insanı be&. 

Jer. Saçı modaya göre ondüle yapar • 
lar. Altı ay kadar sürer sürmez, tek_ 
ıv ba§ka biçimde kıvmrlar • 

Flal de modaya göre kmnrlar. 
Bereket ki onun da ondillis) onlan 
altı aydan fazla sürmez. 

Çünldi aiti aylıktan fazla saç kıv • 
nntilll JIMll modul geçmek tehl'kesl. 
ne marm oldap için makbul değilse, 
altı aydan fazla ayni kıvnntılan mu
hafua eden flklrler de fJ8klmiş sayıl. 
mak tehlikesine maruzdurlar. ~ ... 
n kesip tıraş ettikleri gibi tlldrlerl 
de kesip tırq ederler • 

Saçlar da boyamt', fikirler de.. 
San, kumral, siyah saçlann yum

da, siyah, kırmm, mali, yeşil fikirler 
vardır. 

Beyaz uç bir kabahatmiş gibi na
sd herk• onu boyamıya 8&\"BŞırsa, 

beyaz fikri de ayni titlzllkle sakbyan. 
lar vardır. 

IDo llllÇI olmıyanJa.r içinde ~I 
görUneylm diye periike taşıyanlara 

rut geliriz. Takma fikir sahfplerl 
bunlardan da ~oktur. Ve nihayet, 
fUdr biraz girift olunca "arap saçrna 
döncltl,, diye ıt6zden dliser • 

BDmem neden f Birisi başnnmn tts-=· it.eıd - eğer varsa- içinde o'an 
~yl. Allah, başın bllttln dl;ttor iliz kuvvetlerinu ~-yukarı biribirine mı-+ır. Görüştü c ın a ı ço nazık vaziyetin muallikt kal -.....,. ,... meydan bırakmıyacaktır. a rrıasına 

denktir. HUJdllDetin denis kuVVetle - Berlln, 19 (Radyo) .-- Avusturya 
>inden eı..eriol Kaugeııaıı.4ır· Yal- Hariciye Num Şmit, Alman hükft- Alımef Emin YALMAN 

abamı gibi ~ olsun diye mi bu ka. 
dar blrlblrlne benzer )'ar&tm~ • 

B. FELEK ııııs Malagada birkaç tahte)balıir var· - ,. .. metinin miııaflri olarak buraya p. ~:=:==========~==~~====~.:::::= 
.sır .LK KOMLJR di. Aimanyanm Viyana Elçisi Fon Safengronun G ~LMAN zABITLERI 11111 1 Papen de beraber geldi enç!er miting ınt1er, bugUıı Avuııturya Dıtlfleri Olümü 1 ~1::~:,:::: TRENi :::ı.~~·~~buım:ıe':! hazırlıyor N"'
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L vAZıvonuz? ! 
>et göstermll ıan lsilerbı elindeki NKARADA etrafuıda Ud -t gllrilfmU,tür. Bu 81 [llqt 1 incide] [Bqı 1 lnclde] Klltcm -- kalemin pek y;ı.. lııı,ftı. ~ AJmM alıitleri mülikatta Almanya l>ıflfleri Bakanı um ı.tuyonda l<en~ialnl bekli;ıoıı . Sancü Tllrldtljtbıtın, bllttln taz. ,..kliğin 11G/ıttd4 rııh büy;İıcııı.ıaı,;ı,. 
.__. edil ....... - i'"inde V N" t A t Be l' El . eski~ muhariplerden ve Salengronun yıklere, teb'itlere, tehdit ve tevuftere parlaY'f', rok ö•7-~,~ ... , .. .... :r :v.rlık ~dan tdare mea""' ·~ ~ .. _ , .. ,. <'"". ·n> ,. __ __ ,. :r..u on nvrA vus urva. r ın çisi ,_ d auı " "'Kaie:t"''"- vı .,... • .uıLl11ıuuuaı uwuu· Alın v· Bn ... n1r El · ~11 r., oı:ıtlcı.nndAn ol ,. · -.;;,._ S · tı Bu 1.- • - ..... -- '

0 

yoo battmm dllıı açılıo ıııeraaimi >"'" •e anyaıım IJ'1UI& ..,_ ııı- n 1- il ""_.,. .. Nazı. '~"&™eıı unye lnlihabatma iştirak • "".....,.,....,olmakla öviınUy ;:tta oı.ıııpıu ileri ~ • Jlllaa rııyoo _ ~ - ile yurt .ı do - 1ıu1ıııım,..ı.rcıır. CatMoııı .:.:::"' ~.!!'~ ;..,. ~ ~ - n o= nı.ı. - s. Geqlıı. x ......... ı~. 11. ~ 
. ıoıııe ballanmll bu)wıan Zonguldak ııarılnuftır • _,~ ~- "llh'at. - .... ~~ .......... ·~· 
FRANKONUN SIJZLERI k&ntlr havzasmm ilk kömür treni Jll t •• · · tanda gmlf bir aevtnc; ve heyecan ile lime, hel; !uza~t BnniSeUr. Fakat bta· lce-lrı on TO llqvekil. lıunduı ııoııra hemen Sa· ~· Killi Tllrk Talebe Bir· <oklitif;n. pok ,.,t,· ı!"'.'!,~·Hkleı, >'~:U ">'

11

• 

Salemama 19 c.A.A.> - aeneraı buglln 14 te Aııkaraya gelmit ve me- lengronun ıkam tglh lı b bil teacanhk b' .. .... m tezcan. 
>ranto, dilD '_ı, .. m tararPhl umu- ruimle karfılanmı,ıır 11.ukavelesı· müddet tlnt he m.•.gitmiş ve bir gı u yUk hldileyl kutlamak ve ....... ..:...:· :.=·:iı pekyij, ... , , .. _ -v-- dırlı ırı ı . - m e lr Dahilıye Nuırmm ana vatanın Sancalı Tllrldüği le be • ..... • ....,. .,, ...... :::"' """''•"• ~ bıılJımundaıı ıı6yledlil nutukta. Bqta Bayın k Bakam Ali Çetin· ceııedı onUnde teeınmW vakf eııi g,.,.. raber olduğunu ...x.+.... k Y . hatla birleıttrerek :yazma!~ ç olmazaa bır 
~ile ııaıyannı ..,.cııtıert b- kaya olduğu halde Ekonomi Bakam Cenevre, 19 (A.A.) - Tllddye mı, ve Sal ~ır· bU •--rme mabadile "Pa.ıa,,.,. ••itil .... .._ 
,.,._ T---ya bayati 11-rtndeki bO- Celll Bayar, GUmrUk tnhı• .. rlar Ba - hU. kikmeti, . Mo. ntrö mukavelen. amesi- be engronun kendisine hita - ı yük bir miting tertip etmeğe karar di: " ... nah buyillcİutun~ pa';ı denilmelıy-._,. ...,.... - - n yazDUf olduğu 18 lofriıılaanl ta. vermiştir ..,.,..,., "••••• .. hm · ......... O 

ttlk eh . ....,.;ni ,_ ... ..:1attikteD ııonra kanı Ali RAna Tarhan, meb'uslar, nın 9 Ikıncıtetrln 1936 tarihind'n rihli mekt b k '" lamadan· parlama''< eıının manasmı an. emmı,- _,,_.... U U 0 umuotur. llilll Talebe Birliği dUn bu k lık" deiUdir 0 11 veya parlayış) bir "var-

lloeilııııe doıııiftlr ld: Bafvekllet mıı.tepn ve ~k aivil itibaren mer'lyete geçtiğini evrakı MIJNTEHI bir • aran .. • . · . • """"'""' iti h . 
•-Portekis ile ve ..,,_ıllt ı.. ve uteıi erkin Dit lı6mlir -1 muhafazaya nıemur Franaız bükft • RIN MEKTUBU latlda De vU&,ele anetmiftlr. ııu- .:f.l'.;tu '/;i:."b: 1 

"''"' ·"'"'"· .,,:j.~~ 
llaaJa ile bl~ ,._,. ve ItaZ· brwdamlllardır· metine bildlrlDİf olduğunu )(JUetler idi Bu mektupta eacllmle tunlar yazılı aaa:e1:er.ı-rığl takdirde miting yann ""~~· .r, ·.~lı::.;r ,::::.::;";_, ..... ~ bugllıı Jurlatİyanııtnı .., ~~ . Dokus ~ut bu il< k&nllr treni Cemiyetine if'ar etmİftlr. : aaa te Ileyuıtta Cllmhurlyet dimi:'..~ .. ,:j!"b-' olm""la ..... ;.,.,,, 
:A..,,,pa Zdlltllrllnllıı nılld&fua ıçm totaayoııa gırerkeıı Aııtara - • "Ruhu iftiralarla teııılrllmiş ol Keydanmda yapdacalrtır. Bu oevlnç ........... ,.,,..:.' ,. .. ..,, ••"••'- o.,J lıtr aed teoldl ~· AJnıaDY"'" nunda buluıwl' bllttln lok..-ıller de- A1nwı lktısat Nazın karım, 18 ay evvel öldD, gitti. ~ : = teahUratma bllttln genç. ::~~.,,: da"'."s":::."'F:~~~~r!'.!': ltaıy.,,... _.ııeıı. ~ vaııı1ı ııunıtte dUdDk ço]mak ııuretlyle Tahran yolunda aıuıen. benim lıaldıııııda bol bol ya edecek, orac1on Dlvan:ıo- •ot• hl• • ., .. ,.•~;:;;, "";!"' •an ,.....,.., ıı.q. mllcodole için~ blrlıgtne teıııli- ba gDRI lıldileyl ııeZlm]uDılludır. pılan oalıte ittlhamlarm teolrlyle ...; lu,. Aıılıara eaddooi, ltllpril, Şişhane, ~ ...... dma., >aı...aİ• ::~ .. :' d=P•"'-lerılıın do lltınkJ içbl .ı;pr ıııemJe- Zonguldalı: nllolnln ~ Adana, l9 (A.A.l - AlıııaD ıttı · derece bitkin bir bale geldl. Bana ge. :.:-ılı ca4deol ,..ıt)'le Talaılm Cilm- na ::::.::::; ~.:,~"''"" Muhum; .~~:: 
ketler • __ ,_ ....... bir •--'• gilJi te- ıı.,..t gtı..ı bir ıııalıf- içinde bir Zril At nuın Dr. Şaht bu Abah tayyar< lince bütün kuvvet ve ceoaretlml yet lbldeııi llııllne gidUecelrtlr .. ~ ......... !"'idi'., ...:,•:::ı•rlz., ,...,,, 
1&L•. ~JDUau WV"... Ba·-"-'Mr Bak ile §e}ırimbe geldi, on dakika kadar mücadele ettim. ._,..t art* d e Gerek Beyuıtta, gerek Tabimde nu- 'daha •11 olurdu. oyle ıeli1or -uı o!nnnıaJıdır.. mııı; parçumı .'-"" anı Ali ·- aya • tuld ııilyl • Roma, 

19 

(A.A.l _ )(adritteld Çetıntayaya hediye ~ Adaııada kaldılrtaıı _..a Halebe doğ- naınıyacağmı. Kuvvetlnı tamamiyle Z.: .._t, tezalıllrat yapıla - l'ekk llııklkal ltaı,. aefareti m~"· General 106 Yaşında "'hareket etmittlr. tükendi. Diişman)anm beııl, pref •• ca . ••6,,.,.·oıu_, .'...ı:;:::'" di!i'.'. ıriçl• >ı-.bı.o hlllıftmetİ ııesdiD8 nıuJabat. ;ı-uaumu hat.ite muvaffak olamadı • s.,,__ l!o.. Poata 18 11 an ı.ıueyyet, 
IGzar ta-'- _ ..... _ .... ı.. e· ş h•t Bankalarda ar. Fakat ölUmUmden mes'uldUrl MillJ Talebe Birliği miting için fU Bu cüml,. • -1936 ;f&M ecıuııu...-· Jr a 1 Ben ne k f1rariai · er. beyannam yi h l kati Jazm enın manaıı ıudur: "Felek haki 
lt\r ARJSTAN H u er ymı, ne de bain. e uır ._tır: ,.,,.,, H~'"· buno ''"' • .,, "'"" • 

USTURYA, MAC M hk d ••ıd•• ç J ayatnnm en tatlı demleri B011yalist Arkacl.tl ıöylem;k i:tlbuk:, B. Oıman Mueyyet e':n': 
VE JAPDNY A 8 eme e 0 U a IŞ8n ııartiıılnde çaJlfbimı zamaolar o1nı... Aylardır lııl-Wo lılmyaa Aııta1ı '! P,ı,• ... ~ m!i',,;, ba';t'ı; ••••odım •• 'D~ 19 (n-..1vn) - Bunya ge- tur . -· 1" " ...._ .U - dl-ı-: turkçelinden dotru detifıe.~?,. Soyledıii de 

t.._ ... ,...., .n.mu,,- u. tzmir. 19 <Tan muhabirinden> _ Me I .... ,,__ ........ • ;:'~berJere g&e. A.,,.ıurya ne. -- Eold ,.y1ı1erc1eıı 108 yafD1da Ali be.- m Ur ar SALANGRODAN Tlblı -- - - benbor Liae ,,. orta .,.kt Z...d 
-- Almanya .. Italya gibi ba· ba, bugÜll bir davada plıit olarak KARDEŞiN E ~.....,,. do - Ye &il • CGfti olmak ıı..ro :!.,_ •. "'11l! ..... 

l'eket ederek General Fr&JlkODUD hll- mah __ , Barem ' ~ • ,, ..,_ emlll olarü blytik bir -u.ı..&.. m···- ~--" •:')ltshandca ~ kmd& ıuuyacatıard""· ifade ~keıı teme -onunda ....,yı " -· S..Zengro, intihar etmedMı ••· n - lıolıllyor Pabt -- ·-ffak --.. ... - Son Prut ~ ..... )ıalıeriere göte. I· .-oZdll • bası Hazırlandı vBel karciettne bir mektup yunu!lbr. boolı7tııı - ı,ı. . buglla ıs • 11 • 19$6 a, ~ •- ti Ce- u mekı.ıpta ezcümle anyle d1'uor.· iltbn ' eaeeı hapis, nefiy, • Ba climle1e sare imtihan "le l' 
ile ~ )ıal'Oko tar. Çllııkil .. hri yeniden iki kere bom Ankara, 19 (Tan m ~b· inıJ>den) "F ~ , Ye - luJlk gibi 1ıumı °'• lmio; onua da .. d..,.k oı/ f• moc<L ~ !Dahafilini çok millkill bir va- bardmıaD etmitlerdir. lkincl bombar- - Bir imtiyaz veya hu113--~~ kanunla luk ~~a çalı§JDanm verdiği yorgun- dolnman hMlıleler ..__da aa DUJor.M u u anla, .. ...,,1'te in si wsı iftira Artık tah daha f·-•- _,_.. artık ''. .. le)'ll meccaalJfk,, ve:ya " 

hal dlitllrmilflllr· Ceıı8Y""' • dmwı sırumda hUktlmetin avcı tay- devletten bir bak temin ..ı veya bi 'bal ··· . amınül edilemez - -- luı!m ıru• (..,._. - ,,.) için ,,. ~""' ı.,.. 
lor lllalıafill ., -11 ~ yarelerl lailere nıuJıavemet etmiı ve ııermayeleri tamamen en ıamne• zir e geldı .. Bwılara keder de in- llr. _. _......_ • ..., •• oluri:,'mtihanda 

: bombardınıanm devanıJD& mani ol- devlete alt olan banka;:.;:. m- ye= etti ve her UçU birlikte beni -. &r ......... ,....... I ;:==========A:h:f:~~ 
- llU!etıer Oomtşeti top1antmmda muetur. selerin memurlarmm U ti ri Zıalı· d . ~me, Jeaımette ve ııaıuı. ve· -- iiılilnde -b 11 1aııa..,.,. kim -.O ..ı-J<t!r! Tayyare bombardımBDI dlln, bil • kmd& Zıuırianırua olan-:.,.::,. proie· aJ Leonıe'ye kaVUflllly& gidiyorum.,. yorm, O.an 11.'iıo :":."" ııaim· R 

..:: ..ıe heıılls cevap ver11ememek- tUn gece devam etmiştir. ai yalanda llillet Kecllalne ve~· ve :.=,,ııeıte, l:f· SaZeııgronun yeğeni l&ter"" gllr-lltr .....ı:::: US YADA 
• .Milerin verdikleri maJ<ımata göre, ta. nıe de olmill olan karıoıdır. "" ~ da ... ıı.a ,-ı. 

'ta Dıter taraftan Japmıyaıım da pek hftkbıetçiler oon gilnlerde 3000 mat· Bu Zlylhaya göre bu "b" ııankal•· "ONU OWORDIJ LER t • YAKALAN 
.. ::- Franlıo hlllı4metlnl taıııY&- tul vermi§lerdlr ld buniarlll 700 U ec- rm memurlarma ..riı..! 1 urranıiye Kard_,; gazetecilere IU be ·" bazı heyecanlı teahllrier yapdnuftır. AN ba~ veriljyor.. nebidir-_ . .• • ve temet"!' manfaatleri, maSf mlZıta· lıtı;',tııımuttur: Y&natta Halkçı eeplıe partilerlne meaoup bin· ALM l'tt..tnt önlerinde muharebe Jladridın verdrğl malllmal~':İ rmı geçmıyecelı, ancalı tabail dereCO· h . - Onu öldünlüler. Kendisi ale Zerce genç. sal ceııalı ~ öııllıı· ANLAR 

1 

_, ,,.siyeti. ..ıı gill>ldl JıoınbaıdıııWıd Hafta !erine göre, devlet memurtarınm gire- t.•ııe tevcih edilmiı olan vah,;~.., ;'; do giirilltiUU teahllrierdo bulunmtlf- M k 
,_:-uqqra, 111 (Radyo) -lladıit mu- umıı,. 800 itişi yaraJanmlŞbr· -lderl derecenin en gole Ud dere- ıraJara lrurbaıı gitti. Onun k • tar ve blrP guetelerin ve bu ara.. ."'! _ova, 19 (A.A. )- Ro i:'!~ hıjdmıd& gelen lıalıerler. bqıııdanberl 61enler ııoo, yaraJan&D· ce llotilndeld Dcret verileblloceiıtlr· vetli bir karakteri olduğunu ~ll Zıu; da J'lpro pmteol blııumm ....,ıan. :;:bınııın h:Jdirdiğiııe giıre :r _mu. ~--· ~ .,.... tar 1200 dllr. BuıılarDI eJaıeriol JıadıD Aııealt bu ııcret, devlet yarclmımıD en ;t""'· Anlı araaı lteollmi;ıoıı ıe.a!:.. m ltırııııı;laıdl. ~ill'clU..-, an • . ıeıı Almanlann ilki buı:Ün T kıf e. tı maıtlıııata göıe, mJHIZel', lailerl .., gomlıtur. ;vUJıııelt de._ıni pçzmıı1yeı<:eZttir. ere kara nnUcodole oW Kul< et calt pce yarmna doinı dairtılabU cıvarıruıa N.....lbirsk maJık omsk ııı!-"' !JO)ırlnde -altta .., U- Türk sefareti de bomba J(lı...eoe mlldilrll, idare meella re- ~rdl. Fakat buıoıı in.net= de ıııletlr. • zu~ ~•kaeaktır. •mes; hu. 
4i r&itıı bbıalarmı ı.ttrdat etme1ıte- albnda 181 ve uaiarmm ıııaat ve tah-tmı ududu vardır. - aıhhatl ııanııı TAHKllCA.T Stlclılıng Lamlndeki b 
..:· .\atıer iae llerJedilderlnl oöylll.Yor· AldJtnım malllmata göre. )(ııdrit. V eklller Heyeti tayin edecektir. Bu mlftt. Bitkin bir holdeydi.,, • Pario, 19 (A.AJ - R Leon BI ~dlol, azaaı bulundu· u •na.den mü • 
...; Umumı,..ııe vutyet dllne _.. teki Tllrldye elçlllk biJıUmOda tıonıba gıbl banka memurlarına verne..k GIJRIJLTIJLIJ TEZAHIJRAT - n.ertne. milddeiumuml ;mun nızaayonunun talimatı~ f~ş••t orga. 
n,, ~ ..,,ıır. Y~ bu· ı .. bet etmlı. fakat haarat ve sayı&! munzam vuifeler Veldller Heyetlııin Pario, 19 (A.A.) _ B leııgro baııgi ,.raıt tahtında öİ.nıİ 83

• de sabotaj yapmakla uze~ıne m•den 
r ha- Jılldm ııörilnDYo"- oımanuotır. Jwvma baih olacaktır. nun intihan haberi • S..leııgro. duğu ba1dmıda bir tahkik t ıoı. Ceza kanunu mu b' mUttehemd' lberlne dUn pce tır a aÇllllf- zuı ida d cı ınce bu s ır. 

• kemede m ır. Alman konsola uçun ce-

_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~wı.a...ı.ıı..:.."----._.....--... ....... _.....__~~--.__~.:_ __ __,...,...._~Wıııiıiiiııİııııılliıılilıııııııııw. ....... ~~~~ ........... ..._.~~~~~~~~- hazırbulunacakt SUmuha-

ır. 
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YENi NEŞRiYAT . ' 

~ahkemele.rde 

Bütün Sar.yerin 
Elektriklerini keyif 
için mi söndürmüş? 
Sarıyer elektrikleri havai hat olduğundan her zaman bozulurmuş, ,.e 

elektrik şirketinin Boğazi~i mmtakası şefleri, o civarda otuı·an elektrik 
mı:ılzemcsi satıcm Celal isnıinde bir gençten, gece knntrolli buluumndığı 
bir anda bir hal vaki olursa YEıpması için ricada l>'Jlunmuşla.r. Celal de 
bu işi üzerine almış. 

Güneysu 
Vapurunda 
Bir Hadise 

Dün Sultanahmet Sulh Uçüncü 
Ceza mahkemesi, Denizyolları Işlet
me MUdürU Zekeriya ile Nejat ve 
Reşit adlı Ud komisyoncuyu dövme 
suçile sorguya çekmiştir. Davacı, 

Halil isminde bir komisyoncudur. 

Bir akşam ansızın elektri der sön
müş. Mahalle bekçisi, Celale gelip ha. 
ber vermiş. O da, elektrik kofrelerini 
muayene ederek düzeltmiş. li'akat, iki 
saat sonra, esasında bozuk olan kof. 
reler tekrar cereyanı inkıtaa u~ratın· 
ca, bunun, arkadaşlarının o gace ter
tip ettiği bir eğlentiye çağrıl ımyışına 
kızan eeıaı tarafından yaptldığı id
dia edilerek aleyhinde dava açılmıştır. 

Dünkü celsede, şahit olarak dinle
nen mahalle bekçisi: 

Bir plak 
Piyasadan 
Toplattırıldı 
Yeni doldurulan plakları tetkike 

memur Müddeiumumilik birinc:i tet
kik bürosu şefi Meliha, yeni pi:·~cıa
ya çıkarılan Balıkçı şarkısının müs
tehcen olduğunu iddia ederek mah· 
kemeye müracaat etmiş ve musade
resi hakkında bir karar almıştır. Oğ· 
rendiğimize göre, polis dün bu plak
ları toplamıştır. 

Bir Cinayet Davası 
Mustafa isminde bir cııınyet suçlu

sunun muhakemesine dün nğır c:ezada 
devam edilmiştir. Mustafa Hasan 
isminde bir kahveciyi öldilrmek • 
ten suçludur. Müddeiumumi, evvelce 
lE sene hapse mahkum olan suçlu
nun yaşı nazarı itibara alınarak tec
ziyesini istemiştir. Duruşma, tetkik 
için kalmıştır. 

Beyoğlu Noter'nin 
Muhakemesi 

Maarifte 
Yapılan 
Yeni Tayinler 

Ecnebi Dil 
Mektebinde 
imtihanlar Universite Edebiyat Faklil!l'si coğ

rafya doçenti Cemal Alayö.z:, Ankara Üniversitı:ye yeni kayıt edilen tale
tarih ve coğrafya fakilltesi b~şeri coğ beden ecnebi dil mektebine d~\·amdan 
rafya profesörlilğüne, mülga Darül- muaf olacaklar için bir imtihan açıla
fiinun fizik asistanı Celal EI"l'n'Unı li- caktır. Bu imtihana girmek istiyen
sesi fizik stajiyerliğine, 'llUlga Da- ler bu ayın yirmi birine kadar men
rülfünun edebiyat fakültesi asistan- sup oldukları fakültelere müracaat 
lığından açıkta Nezihi Afyon lisesi etmiş olacaklardır. Bunların 2:i Teş
tarih ve coğrafya muallimliğine, er- rinisanide imtihanları yapılacaktır. 
kek lisesi tabiiye muallim yardımcı- lmtihana girmek için herhangi bir 
lığına Hatice Hulkiye, Mardin orta dilden yazılı ve sö.z:lü olarak tamami
nıektebi riyaziye muallim muavinliği- le meramlarını ifade edebil :nek ve 
nı. Kemal, Diyarbckir Akşam kız sa- bir ilmi eseri o dil tizerinden takip 
nat mektebi moda muallim stajiyerli· edebilecek derecede lisan bilmek !ıart· 
ğine Melahat Ali, Beyoğlu .ık~am kız tır. 

sanat mektebi elektrik mualllm staji- Ecnebi liselerinde, ecnebi Univer!i· 
yerliğine Ismail, lzmir mmta'm sanat tE'lerinde ve Galatasaray lisesinde o
mektebi elektrik stajiyerliğine Basan kuyan veya bunları bitirip Univer8i -
Kadıköy akşam kız sanat m~ktebl di- teye girenler esasen yabancı diller 
kış muallimi stajiyerllğine Saide, mektebine devamdan muaftırlar. 
Ankara ticaret lisesi ekonomi ve coğ-a Universitenin geçen seneki tale-
rafya muallimliğine Dr. Nih'lt Cel 1

1
: belerinden olan ve dil mektebinde (C) 

Gaıi Osınanpaşa türkçe m•1allimliğ 
kunına devam eaenler de bunlarla 

yardımcılığına. Melahat tayin edilmig.. birlikte imtihana tabi tutuh.caklar
lerdir. 

Fatih Kazası Parti Kongresi 
Toplantısı 

Cümhuriyet Halk Partisi Fatih il· 

dır. 

İ'zmir Şehir Meclisi 

Nüfua Sayımı Neticeleri 
Genel nüfus sayımına ait kat'i ne· 

ticeleri gösteren eserin 28 inci cildi de 
ne§l"edilmi§tir. 

VARLIK 
81 inci sayısı Yaşar Nabi, Samet 

Ağaoğlu, Nahit Sırrı, Osman Şevki, 
İhsan Devrim, Sabri Esat, Ziya Os 
man, Melih Cevdet, Fazıl Hüsnü, Re .. 
şal Cemal'in makale, hikaye ve şiirle
ri fransızca ve rusçadan çok güzel 
tercümelerle çıkmıştır 

Banka mecmuası 
Bu mecmuanın 3 Uncü sayısı da 

neşredilmiştir. 

Kitap ve Kitapçılık 
Bu faideli mecmuanın 20 inci sa • 

yısı da çıkmııtır. 

Y atamak yolu 
Istanbul Verem Mücadele Cemiye 

ti tarafından çıkarılan bu aylık mec
muanın 82-84 numarası intişar et 
miştir. 

Dit Tabipleri Cemiyeti 
mecmuaaı 

Bu mesleki ve ilmi mecmuanın 70 
inci numaruı da ne,redilmiftir. 

Öğretmenler gazetesi 
On beş glinde bir int!Jar eden b 

gazetenin 20 inci ııayı!ı çıkmtftlr. 

lddiaya göre, Halil, dün sabah 
Mersine hareket edecek olan Gü -
neysu vapuruna gitmiş, lzmir için 
eşya yüklemek istemiştir. Işletme 

MUdUrU Zekeriya buna itiraz etmıt 
ve "Güneysu vapuruna Izmirden 
sonraki iskeleler için mal alacağız, 

sizin eşyanızı cumartesi günü kalka
cak olan vapurla gönderelim . ., de
miş. Halil bu teklüi kabul etmeyince 
Zekeriya ile komisyoncu Nejat ve 
Reşit bir olmuşlar, Halili dövmü9 -
ler ve elbisesini paramparça yapmıt· 
lardır. 

- Ben Celalin oradaki, adını bece
remediğim demiri mahsus bozduğunu 
görmedim. Günahı, suçu yoktur, bay 
reis ... Kaç defa bizi karanlıktan kur
tardı. 

Müddeiumumt, suçun isb:ıdiğine 
dair bir kanaat edilemediğinrlen 

bcraetini istedi. Duruşma karara kal
dı. 

Izmir, (Hususi) - Aym birinden 
itibaren toplantılarına devam et • 

Ağırceza mahkemesinde, dün, ih • çe kongresi, çarşamba günü toplan- mekte olan tzmir şehir meclisi işle-
tiliıs ettiği iddiasile tevkif eJilen mıştır. Kongrede Muhiddin UstUn- rini ve müddetini bitirerek diln ikin
Beyoğlu Noteri Salahaddinin mu - dağ, Saylav Yahya Galip, Ah•net Ka- ci teşrin devresi toplantılanna son 
hakemcsine devam edildi. Mahke - ra, Necip Serdengeçti ve Şehir M:ec- vermiştir. 

Taksim Maksim Tiyatrosunda 
Halk Opereti 

Suçlular bunu inkar etmişlerdir. 

Şahit olarak dinlenen polis: 
- Ben vapura girdiğim zaman 

Halil bir köşede oturmuş fanilasını, 
donunu parçalıyordu. Dövüldüğünü 
görmedim. Demiştir. 

Davacı bu 9ahide itiraz etmit: 
- Müddeiumumllikte hiçbir şey 

görmediğini ıııöyltiyordu. Burada pe
nim üstümü, başımı kendim yırttı • 
ğımı söylüyor, demittir. 

Mahkeme, vak'anın diğer şahidi 
Güneysu kaptanı Nezihinin çağırıl
masına karar vermiştir. Vapur se
ferden döndükten sonra bu şahit de 
dinlenecektir. 

§ElllR TIYATROSl 
DRAM KISMI 

Bugün 20,30 da 
'.AYAK '.l'AKIMl 

ARASINDA 
KOLTUKLAR: 50, ;u ICUTU~ 

~EIDR TIY ATROSU 
d OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

MASKARA 

Hırsızlık suçlusu 
iki çoc~k 
Tevkif edildi 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceı~ 

hakimi, dün Fazıl ve Hasan adlı iki 
çocuğu sorguya çekti. İddiaya gö
re, iki suçlu bir olmuşlar, Yemışte 
yağcı Ahmedin ardiyesinden çaldık
ları bir teneke yağı yangın yerinde 
bir kovuğa saklarlarken yaka'nn • 
mışlardır. 

Poliste hıl'Bızhğı bUlbUl gibi itiraf 
etmişler. Mahkemede inkar etliler 
ve: 

- Bay Hakim poliste bizi dövdü· 
ler. Saçlarımızı yoldular onun içın 
itiraf ettik, dediler. 

Hakim tenekenin ~azıl tarafından 
çalındığı neticesine vardığı için onu 
tevkif etti. Arkadafını serbest bı-

raktı. 

• 
Ahmet isminde bir çocuk da Ye

mişte Yaninin dUkkAnı önünden bir 
teneke gaz aşırmıştır. Mahkeme o
nu da tevkif etti. 

Müddeiumumiliie Davet 

İstanbul Müddeiumumiliğinden : 
lstanbulda olduğu anlaşılan Çemiş

kezek C. Müddeiumumisi Mecit Tec -
manın derhal memuriyetimize müra
caati. 

Şaşırdım kaldım. Evin içine girdim, baktım Se- ı 2 
yit efe yok, Kübraya sordum, kız ağlamaktan iki 
yana bakacak halde değil. Biraz susunca anlattı: E-

me, Belediyeden noterlere verilen 
kontrol pullarına ait son çıkardığı 
bir tamimle Salahaddine muhtelif 
belediye şubelerinden verilen pulla
rın miktarını sormuştu. Belediye 
tamimi göndermiş, fakat diğer liste 
gelmemişti. Mahkeme bu listenin 
getirtilmesi için muhakemeyi 3 Kfı.

nunuevvele talik etti. Bu sırada 

Hazine vekili mahkemeye bir isti
da vererek birinci istidalarmda iste
dikleri paranın miktanndak1 yanlış
lığı düzeltti. Evvelce 3522 lira iste
mişti. Yeni istidada bu miktarı 

3641 lira 35 kuruşa çıkardı. 

Gelin Tacı Doiandırmrşiar ! 
MüddPiı•tt:ııımililr dUn DiicdiincU 

Istintaka bir gelin tacı dolandırıcı. 

lığı evrakı vermiştir. Iddiaya göre, 
Mehmet isminde birisi Kapahçarşı

da bir koyumcudan bin lira kıyme

tinde bir taç dolandırmıştır. Tah -
kikata "tlevam edilmektedir. 

VEFAT 
Emekli Kurmay General Şakir 

dünkü gün eceli mev'udiyle vefat et
miştir. Cenazesi bugün 1stanbulda, 
Gedikpaşada, Cami sokağında kfiln 
20 numaralı evinden kaldırılarak na
mazı öğlede Beyazıt camisinde kılın 
dıktan sonra Edirnekapıdaki makbe· 
resinde defnolunacaktır • 

Merhum muhtelif cephelerde Va -
tana hizmet etmiş değerli ümerayı 
askeriyedendi. Taıından mağfiretler 
dileriz. 

ve gelince babası kucağına almış, dört bir yanından 
kızı şapır şupur öpmiye başlamış; kız babasının yü
züne bakınca korkmuş: "Baba, hasta mısııı? Neyın 
\'ar? Ne diye ağlarsın?,, demi9. 

Ya, koca adam çocuk gibi ağlarm19. Ben halbuki 
karısı oldum olalı gözünden ya9 geldiğini görmemiş
tim. Seyit efe kızını bir daha, bir daha bağrına baa • 
ıruş, l!!Onra dolaklarını sarını~, duvardan martinini 
tekrar almış, gözlerini çevresıne kurulayıp yürümüş 
gitmiş. Bir baktım kızın göğsü bağrı açık: "Ne oldu?,, 
dedim, "babam giderken boynumdan muskamı aldı, 
kendi boynuna taktı!,, dedi. Ağlamaktan katılıyor -
du zavallı. 

MEMLEKET ROMAI\I 

"Aman kızım, ne diye ağlarsın? Takibe gitmiştir, 
muska ona uğur getirir de çabuk döner inşallah!., 
dedim, amma benim gözlerimden de yaş seller gibi 
akıyordu. Kız: "O gelmez artık!,. dedi, "nerden bili
yorsun?,, dedim. "Gidişinden belli idi!" dedl. Sahi • 
den de o glin bugündilr Seyit efenin yüzünü görme
dim. Daha ertesi günü evi gelip aradılar. Sordum, 
sordum bir şey diyivermediler. Gittim, o zamanlar 
sakallı bir kaymakam vardı, ona çıktım. Kim olduğu 
mu söyleyince acırmış gibi yUzUme baktı: .ıHatun, 
kocanı biz de arıyoruz, Yeni DUnya dedikleri Hayri
yeyi aln1Jş, kaçmış. Amma kabahat sende: Kocanı 
zaptetmesini bilmemişsin .. Artık ondan sana hayır 
gelmez. Başının çaresine bak! dedi.,, 

Kadm uzun müddet durdu, kızına baktı, tekrar 
başladı: 

"Bu olmasa hiçbir 9eyi tasa etmezdim, lakin baba
ııı gidince kızcağzım elime bakar oldu. O zamana ka
dar da bolluk içinde değildik amma, tUkUr Allaha 
darlık da görmemı,tJk. Seyit eteclğlm gideceği güne 

kadar bir şeyimizi eksik etmemişti. Gittikten sonra 
bile on beş gün evimizdeki bulgurumuz, yağımızla ge 
çindik. On beş gün aonra kapta kacakta ne varsa tü
kendi. İki gün, Uç gün aç oturduk. Kızcağzım sesini 
çıkarmazdı amma, onun bu sessizliği, bu melilliği be
nim yüreğime büsbütün dokunurdu. Bir sabah: 
"Anne, dedi, başım dönüyor, yataktan kalkamıyaca
ğım ... ,, evlatcağzım açım, dermanım yok demiyordu 
da başım dönüyor diyordu. O zaman aklım başımdan 
gider ol<lu. Eyvah, dedim, kızım gözümUn önUnde Ö· 

lüp gidecek ... Sen daha ne duruyorsun, a karı dedim, 
evladın mum gibi sönilp gidiyor da sen daha ne du -
ruyorsun ? hemen kıvrağımı sırtıma aldım, sokağı\ 
fırladım. Bizim komşu pabuççu Yunus ağa olanı bi· 
teni haber almış, bize gelirmiş. Yolda rastladım; a
dam yilzilme bir baktı, her şeyi anladı. Kolumdan 
tutup: "Am:ın kızım, dedi, dünya bu, beterin beteri 
var. Kendini topla da akıllı uslu çalış. Maşallah elin 
kolun tutuyor, hem kendini hem kızını Allahm iznile 
namerde nıilhtaç etme!,, adamcağız nurlu yüzlii bir 
ihtiyardı. Bana her zaman nasihat verir, yol gösterir 
di. Bu sefer de onu önüme Allah çıkarmıştı. "Yunus 
ağa, dedim, nerede çalışayım, ben burada garibim. 
kinıscyi tar.ıyıp bilmem. kim bana iş \•erir?., Azıcık 
düşUndU, "bizim ihtiyar bir şeyler diyordu, fabrika
cı Hilmi Beyler bir kadın mı ararlarmış ne imiş, gel 
bir eve kadar gidelim!,, dedi. YUrüdilk. Evlerine var
dık. Sahiden dediği glbi imiş. Hllmi Beyler orta hiz • 

lisi üyeleri bulunmuşlardır. 

Kongre başkanlığına Sırrı Enver, 
ikinci başkanlığa Sami, sekreterlikle
re de NacI ve Remzi seçılMl~lerdir. 

Pazar gUnU matine 16, sUvare 21 de 

. Pipiça 

TDRK Sinemasında -
En büyük F ranaız ıüperfilmi Avukat Cemalettin Fazı•m okudu· 

ğu senelik mesai raporu aynen kabul 

edilmiştir. Bundan sonra dilekler 
müzakere edilmiş ve il kongresine 
verilmek üzere notlar alınmıştır. 

Yesil Domino 
Yeni yönkurul seçimi rıeticesinde 

asli azalıklara Cemalettin J:t"'azıl, Sır

rı Enver, Osman Fikret, tsmail Sıtkı, 

Hüsnü IJgaz seçilmişlerdir. 

Filminin ilk iraesi n1iinasebetile BOYUK GALA 

Oynıyanlar: DANiELLE DARRiELJX 

Berberlerin Hafta Tatili 
Berberlerin bafta tatili ha_kkmdaki 

kanun henilz resmi ceridede intişar 

CHARLES VANEL
MAURiCE LESCANDE 

etmemiştir. Bu itibarla bu kanunun 
bu hafta tatbik edileceği henüz ~üp
helidir. 

r:-~rı.n.1-e.._..,,,,.. ___ ••y••••..a•, ... •·-~-- "'!s'._ • ;-.,•a 

ğer biitün filmleri r,öl~cdc bırakacak bir taheıer. 
Bir film değil... Bütün •ehir halkının görmek ıstiyeceği bir 

harika. llaı:eten: fra11s17ca EKLER JURNAL en •on dünya 

Yeni kanuna göre, berberl~r pazar ~ •••••••••• 
-----------------------------------~~--~~-~----

havadisleri ... 

günleri sabahtan akşama kadar ka-

palı kalacaklardır. ~,ok balığını bile güldilrecek bir film! 
Can sıkıntısına karşı mücadele!! 

TEŞEKKÜR 
Ziyaı bütün ailemiz için büyük hic

ran olan kızımız Ş ERlFE ŞEFlKA 
t;\'RENOSOGLU'nun cenaze merasi
mine bizzat gelmiş veya sair suretle 
bizleri taziye ve teselli liıtfunda bu -
ıunmuş olan kıymetli dostlarımıza bü
tün ailemiz namına derin şükran ve 
minnetlerimizi arzeyleri.z:. 

Candan ve kahkaha ile gülmek ilacı!!! 
hte, Pariı'in Miclıef tiyatroaunda 1300 defa oyııanan vodvil 

ERKEK HALA 
Oynıyanlar: 

MARGUERlTTE l\10RENO - LUCIEN BAROUX 
GEORGES RlGAlJD - MONlQUE ROLLAND 

Ônümüzdehi l'ru.arteıi alıııamımlan itibaren 

Ba'bası: İhsan Evrenosoğlu, 
A.mcası: Rıdvan Evrenosoğlu 

Dayısı: Hilmi Naili. 

YILDIZ SINEMASINDAGALA MUSAMERESI 

SA BAHA TT i N A L I 
metine bakacak bir kadın ararlarmış. Yunus ağanın 
ka.rısı hemen kıvrağını giydi, beni yanına aldı, bera
ber gittik. Hilmi Beyin hanımı şişman, her yanı in
cili, elmaslı bir hanımdı, Yunus ağanınki başımdan 
geçenleri anlattı. Meğer öbürleri de bu işi duynıuşlar 
mış. Hanım! "Erkek kısmına inan olur mu hiç? de. 
di, sen şimdi çalış da kendi elinin emeğile yaşa. Bu
rada kocanın evinden daha çok rahat edersin!,. Ha· 
nım biraz kibirlice idi amma iyi kalpliye benziyordu. 
Bana k:ılsa kocacığımın evi olsaydı da daha az rahat 
olsaydı. Amma ne yaparsın? Elevinde çalışmak ne
kadar güç gdse kızımın hatırı için yapacaktım ... Ney 
se, uzatmıyııhm, hemen ertesi gilnU Hilmi Beylere 
taşındık. Kilbra ile bana küçUk bir oda verdiler. Ne 
yatan söyliyeylm, lş biraz ağırca idi amma, karnımız 
tok. sırtımız pekti. Ne de olsa insan yavaş yavaş ah· 
şıyordıı. Ker•di kendime: "şurada gayretle çalışıp 
kendimi efendilere beğendirirsem ömrümün sonuna 
kadar oturuı um. Kızcağzımı da namuslu bir esnafa 
vcdrsem içini bUsbUtUn rahat eder. Kimbilir, damat 
belki çok hayırlı çıkar da beni de yanına alır, ben de 
elevinde çalışacağına kızımla damadıma saçımı sü
pürge ederim; onların çocuklanna bakarım!,. derdim 
Artık bUtün Umldim KUbrada idi.., 
Kadın kendini tutmak için çok çalrştı, fakat göz -

yaşları ouua. daha kuvvetli çıktılar ve bu ııefer ses·. 
siz ıess!z yaşlarının yarısını içine akıtarak ağladı. 

Tam b'.l sırada hiç beklenilmiyen bir şey oldu ve 

. 

kaduım lıi1<8.~ t:sinı yarım bıraktırdı. 
Dışar<la yağmur damlalarının boğuk aesi arasında 

bir aya.K tıpırtısı peyda oldu, kapıya yaklaştı ve hızlı 
hızlı vurdu. 
Kadın birdenbire sapsarı olara. yerinden fırla.dıi 

kapıya yaklaşıp sordu: 
"Kim o?,, 

"Aç, aç, benim!,, 
Yusuf derhal Hacı Ethemin ıeatni tanıdı. 
"Açeana be!,, 
Kadın yava9ça kapıyı açtı. Dı9arda, yağmur ıul&

rının altında, sırtında kocuğu ile Hacı Ethem gö • 
ründü. İçeriye doğru bir adını attı, fakat Yuıufu ıö • 
rür görmez derhal geriledi. Herhalde onu bu vakitt• 
burada göreceğini ümit etmiyordu. 

Maamafih kendini çabuk topladı. Gülerek: 
"Akşamlar hayır olsun, Yusuf efe!,, dedi. aonra o

na başka bir nazar bile atmadan kadını yanına ça • 
kerek bir şeyler söylemek istedi 

Daha ağzından birkaç kelime çıkmamıştı ki, kadı
nın yüzü değişti. Ellerini yumruk yapıp ona doğııl 
uzatarak bağırmıya ba9ladı: 

"Daha ne istiyorsunuz benden? Ha? Daha ben· 
den ne istiyorsunuz? Yetmedi mi bana ettikleriniz? 
Yetmedi mi? Hacı Ethem, söyle bakayım ne diY8 

geldin buraya? Haber almıya geldin değil mi? işlet 
nasıl gidiyor, yolunda gidiyor mu diye haber aıııııya 
geldin! İşler hiç yolunda değil Hacı Ethem! Dolapl~ 
iyi çeviremerlin. Belayı bu de!Jkanhnm ba,ına sardı • 
ramadık. Ne yapalım, daha sizin kadar kansız otaınr' 
mışız. Daha bu işlerin acemisiyiz. Öyle öldilrecek gtbl 
ne yüzüme bakıyorsun? Yok, bana kızma! BenlıO 
hiç kabahatim yok. Ben belki i;ıi ııonuna kadar glS • 
tUrUrdUm, fakat ,u kızı görüyor mll!un '! O dayan•· 
madı. 

'(Arkam var) 
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Başmuharriri 
Ahmet Eınin Yalman 
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- Top ve Düdük 

Tan'm hedefi: Haberde. fikirde, 
herteyde temiz, dürüıt, samimi 
olınak, kariin ıazeteıi olmaJ• 

çalıtmaktır. 

Giiniin Meseleleri 

- 6CLıR5'N .SE.Nİ 
'/İN~ ..SıJ>.IE MAY 4 

6ÖTÜRME:K 
ı57C.Y0RUM 
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-AMMA BANA BAK~ 
CJYLE ıJ<ıDE B•R .Sv 
IÇMf:Gr KALKMAMAK 1 

.ŞARTı İL[;.~ ... 

1 ~ ~-p--;---1<~-; ~) 

İspanyada Faşist 
devlet 

Faşist de\•letler isi Frankoya rel-

lnen tanıdılar • , 
TÜRKiVEDE GAZETEDEN 

l>aba Mad.rlt dUpıeden, harp bit. 

lbeden, İspanya httkftmeti hail mev - • kinciteşrin 17 56. 
CUt.ken, Almanya ve ttaıyanm tspan- f l"ersane zin~anı~da bu. 
Yada Fqist hUJdimetlnl tanımala- lunan Malta esırlerınden o-

_,.. · yavaş ya-
l'nını nılnuı ,.e bütün dünyayı ... • tuz kişi gizlıce ve 

1
• 

kadar eden bir e1ıemnıtyetı vardır. vaş zindanı ka~arak ve a-
Baıear adaJannda ttaıyanlar tim- ğım deliklerinden yol bulup 

diden ferle§lyorlar. ıı Uktetrinden • geceliyin ka~tılar. 
L_ --••Plftda ldug~undan ll· 
uerf Ceno,·a Ue Majorka ~ ••• Bir tanesi ,ı,man ° ö 
~ ve tbaz Umanl&rl anamda ğı · · de sıkışıp kalmıf. Ceza g • 

- ..1111- •-+ir m ıçın ._-an• 
lbtuıtazam seferler tesı. euuuu9" • kl•..;nden tellşa düıen ı.e& .. 

d 
özti rece ,,..... _. __ ı r ola· 

lta.ıya.ıım Tanca ,eıırtnde e g b'tleri her tarafa aga.uu& -
za ı . · Beyog 

\'ardır. Daha ıbndlden ttaıyaıılar bu- k kaç&n esirlerin ekaerıll 
l'ada faaliyete pçmiflerdlr. :nda ve Jııtranca tara.flarında ya· 

t .. _.. _ • .ıı • .ıh ...a. . d 8 konuldu ve 
augutere Ue Frans&JUD anuf't' n,.,-· kalandı. Tekrar zın an 

.., - . • bir surette 
~ vaziyet bu Od Fatlst dev •• -- oeea t klan yol muhkem 

1 .. ...1. aç ı dil zindanı ınu 
l'et.lendlrm1tt1r. AJmallY1' ve ... ,ya kapatıldı. Gece gün z -
~ açığa Asilerin muvaffakryetf· hafazaya memur tersane ~~uının 
ile Yardım etmJtlerdlr· Franko biik4· vazifesine tekUUl göeterdigı ~nla-
""-6.1-· drktan IODra da ıandınldı ve vardiyan-
_,,WJU l'MllleD tanı ,ııarak cesa . 
bq YardımlamU daha 1M1rbest bir bafılar birkaç gün bapıı olundu. 

lekllde yapmak fD1ki.nmı elde edecek· Tersane kethUdaaı H~~aı:r'etti~ ~a 
1 ..... 11_ • da azlolunarak Midillıye ıürül--uu- • ,a 

8u tuınnanm dopn.bDeceğl neti • dil,, ( V aaıf tarihi l · 
eeler fudur: Bir defa Akdenlsde bir 
1"1tlst devleti daha konlluyor, de • 

inektir. Bu suretle Fransa battan ha
h bir Fqlst ba1ka içine diifeeektir. 
t'tanaanm Ful& olan muvualMI 
tebuıceye d~· lngHU,re için 

Cebelöttank ve )blta fllllhl olmaktan 
.. •• • ıA •..--." ......... EJCIJ c:tl UU LCJtu• 

lctı1er1 gÖ8tererek .tnıntere De daha 

lnllaalt bir aalatm& YapaıaktU'· 
)f&anıaflh Jıarp henüs bitmemifth'. 

~ de Almanya De ttaıya bu &ce-: 
le edlalarinın cezaamı görecMierdlr. 

• • 
l tal yanın yeni usülleri 

ltaıyac1a bir tetkik teyahatlnden 
dö.._ meb'ue Paal ııeynaoJd, bagil • 

lctl ltaıyayı anlatan usun bir JUi • 
llllda diyor ki : 
"ll&befastanda kolayca muvaffak o-

hlt lta.ıyıuım lftlbuDU bJJedL A)maıl· 
hda oldup gibi ttalyada da halk, 
dtbayayı d~ yeni JIAdl&elere 

bıt1aaren ıbdr içindedir· ttaıyantara 
ag..., P'ranu artık Ddnd derecede bir 

~ mevldlne dÜflllllfttil'· lngUte • 
~ ise t.ereddi halinde bir aılllettlr. 
l'"Uı ona evvelce 1.ınt1yub mevki 
"~tL Fakat bugtln artık bu Jmtl
~~ l&yrk detDdlr. Binaenaleyh bu 

bılnetıer1ıı llyık oımadrklan IMlrvet • 
•etdeıı bir kısmmı almak ttalyanDI 

~- 7.atm gençUte, tt.aıyanın 
~ lnıparatorlupnun varisi oldu· 

~u IÖylemlyorlar mı! Boma.da Nla 
~ İlnpero meyd&nma elld BoJllUlll 

:ıl'lkada ve Aayüaki tıopnJdal'llll 
~ eden bttytlk )larltMI ........ 

:• llddlrf Şimdi de onUJI yanma 
~ lmparatorlupnUJI reni ba

llU l8nıadılar mı! 
-ııu •uretıe halka bir taraftaD ııarp 

~ki, bir taraftan elde edilecek yer· 7 hııwı veriliyor.,, ~ 
taln. eeld Roma ımparatıortutan° 
~- ku.rmak 1ç1n h~ bir fınatı 
-~·lllll)'aeaktlr. hpanyanm faflst 
;::--•. Baıear ve Hajorka adaJanlllll 
~Y- llllfuzu altma glrlnMlne yar
,_,,. ve lqot.ereye bu prol • 

'et ~mini 0.....-
11 b~it için, ttalyanlanD w.edl • 

lsu Vadyettır. 
.. lebeple lapuyaam fatlst oıaıa
~ DlalıaUJ bir hUIH oımaJda 
...... _-:-· ~ " tnglltereyl kal'" 
!it~ bir vulyet t.evtlt edebi • 

• 

Afultoı 17~. 
"Mimar Sinan mahall~l hal 

kından uçan bir hnıs andal be· 
,. .., deltanl yanm • 

~ ı--- da bir klrgir 

f,~
tJ-~jl"" ~ı\\~ dükkln üzerine 
r \\' "'-. _ ~ıkıp kuma ile 

_ ~ cubbe9inin te • 
~ 'T1 pe camlarmı kı-'/ r-e- rarak dükklna ı-
~ ;...-- nip bir miktar 
~ ~ 1 e,ya çalmı, iken 
~ 1 \ ıı \ bekçiler tarafm-

farkına varılıp çaldıiı efy& ile 
dan yakalandı ve divana geti • 
ber&ber 

di 
ibret olmak l\zere kuma bo· 

ril · Jirdiii dükklnm bir ta -=:a uıiarak idam olundu.,, (Va-

m tarihi>· 

•• • 
ONCEKI 
•• 

GUNLERDE •• 
,,,..,. -Toplayan: Reşad Ekrem -....""' 

Bugün her sobalı, lıer ol<ıam gaıetemiıi alıp, lıôcliseler~en lıa
berclar oluyoruz. Günün lı6cliseleri lıaUtnaa alôka Ye salôlııyet s~-
h ·b· ı ··t lealorını o*uyoruı. Falcat bu memlekette hen11z 

ı ı yazıcı attn mu a u b''t·· 1ı.ec1· 
gazete elenilen günlük mecleni yayım yas.tası ~oıı..ııı.en u un g ıse-
ler giıli kalıyor, esrar perc/esi/e örtülüyordu .. Bız ıu memlekette he
nüı gaıete çıl<maclığı günlerin, sacJece tanlı saylolarıncJa kalan 

akislerini ıuraclo Yeriyoruz. 

kaldı. Birçok ihsanlardan başka 

cambaz Şahine ve ustasına hil'ati 
fahireler giydirdi.,, (Fındıklılı ta • 

rihi). 

2 
4 temmuz 1665 Cuma. 
"Bir cariye Topkapı sarayı. 

nın Harem dairesine ate, vP-ı-di. O 
zaman hüküm -

dar bulunan Dör
düncü Mehmet 
Edimede idi. Bil-

li, Adli köşkU , 

,{ubbealtr dıt 

fter 

puıı, kara ağaların odası, vaide sul 

tan dairesi, ve iç mutfak tamamen 
yandı. Yangın esnasında bütün ha 

rem halkı çayır köfkilne kac;tılnr. 

()radan Beyazıtta bulunan eskı sa

raya naklolundular. Istanbul mu

lbafızı Süleyman Paşa Edirneye gi
derek yangın hakkında izahat ver
di. Dordilncil Mehmet saray yan • 
gınmı aükftnetle dinledi ve hiçbir 
teessür ve hiddet eseri gösterme • 
nı Ya.ıı r;ını \iıhııu.u cın l,> e Ediı ne

ye getirildi. Boetancı bafıya tee -
lim edildi. Bostancılar tarafından 
boğularak boğazına bir taş baglım
dı ve cesedi Tuncaya atıldı . ., (SJ • 
liıhtar tarihi) 

2 O Şubat 1664. 

"Istanbulda \'alde hanında 
oturan çok zengin, zeklsı ve bilgi· 

si ile ' öhret ka
zanmış ve evvel· 
ce Maksut Paşa 
nın hocası ve 
imamı olan vr 
arasında Li 
Mehmet Efem 
nimile töhret Vl 

şan bulan bir a 
dam zindık ola -
rak itham olundu. La r1 Mehmet E
fendi haşır ve ne,ri, fınatlan , na. 
maz ve orucu inkar ediyor, şara
bın içilmesi helal olduğunu söylii
yordu. Kırktan ziyade şahit ile Is
tanbul kaymakamı Ibrahim Paşa
nın huzuruna çıkarıldı. Paşanın 

sarayında bütün müderrislerden, 
şeyhlerden, Ulemadan , imamlar • 
dan ve hatiplerden mürekkep bir 
meclis toplandı. lttifak ile Mch • 
met Efendinin idamına karar ve
rildi. Bir hüccet tanzim olundı•; 

İstanbul kadısı Merhaba zade e • 
fendi idam hUkmUnü imzaladı. Teş 

hir olunduktan sonra Parma'. :ı.
pıda boynu vuruldu . ., (Silahtar ta
rihi). 

Birinci kanun ortaları. 1754. 
"Şiddetli soğuk oldu. ({ışın 

şiddetinden zengin ve fakir halk 
çok sıkıntı çekti. Defterdar iskc · 
lcsile Sütlüce arasındaki deniı don 
du. Bir. k kimacl rin buz üz('rm
den yürüyerek k.,.,.dan k•J"fıya 
geçtiği görilldU. Bu sıralarda Edlr
nede yirmi karış kar yağdığı si;y. 
lendi. Denizin donduğu için söyle
nilen meşhur tarihtir: 

"Buz üstünden geçen geldi 'bıma 
yaz dedi tarihin 

Deniz altmış sekizde dondu buzdan 
bendeniz geçtim.,, 

(Vasıf tarihi). 

GÖRDÜGÜ~ ŞEYLER 
Erkek!er Yaş'annı Saklıyorlar 

Geçen ak9am radyoda 
kadmlapyorlar) mevzuu 

(erkekler yaptığım iddianm bu fıkrada iabat na ekseriya "kızım , evladım., diye 
üzerinde edilmif olmuıdır. hitap ederler, üstat bu derecede mü· 

bir mUıahabe yaptım. Müsahabede ben a,ağı yukan fU· 
Bu mUaa.habeyi benim için çok nu söyledim: 

mes'ut bir tesadüf neticesi yarısın • 
dan dinlemeye ba'hyan ıayın üstat 
Bilrhan Felek te nedenae bu mevzu• 

allka duymu,. 

Çünkü mevzuubahsolan (kadınla • 

tan erkekler) in bizim memleketi • 

mis erkekleri araaında olnıadJiını 
ben milaahabenin bqmda ıöylernlt 
ve bu tip erkeklerin bilhuaa A vru • 
panm en mUterakld addedilen nıem· 
leketlerinln yUksek ve orta tabakala· 

rmda olduğunu pek açıkça söylemif· 

tim. 

"Erkekler kadınla~ıyorsunuz ve 
bunun bir mi.lali de timdi kadınlar 
gibi ya,lannızı saklamaya başlamı, 
olmanızdır. 

Uıtat Felek bu iddiamı fıkrasında 
bana (valde) diye hitap etmek say. 

gııını göıtererek iıbat etmit olu • 
yor. 

ÇUııkU Ustat yafta hattl kendisin· 

den birkaç Y&f genç kadınlar bile ba· 

bali.ga ile yaş saklanır mı? 

Ben radyodaki mUsahabemde· 
"Erkekler kadınla9ıyoraunuz eski za
man kadınları gibi yaşlannızı saklı
yorsunuz . ., 

Demiştim. 

Ve bunu söylerken iddiamın bu ka· 

dar çabuk, bu kadar değerli bir hU· 
kümle isbat edileceğini Umit etme • 
mI.ftim. 

Ustada ebediyen minnettar kala • 
cağım. 

Suat DERViŞ 

bir 

1293 sın aşanda '.lürkil enin bi
rinci bü3 ük taksimi başladı; ikinci 
bü3iik tak im dünl a kavgasında 
Harbi Umumide oldu. Birinci 8a,·q~ 
ta, el altından imparator Fransu,•a 
Jozef , .e Metenılh ile Çar AJeksandr 
ve Prens Gorcakof anla.'.1tılar. Bo!ina 
\'e Hersek eyaletltrinl - lllll'\'H.k~aten 

kaydlyle - Anıstu11·a le Ma('aristan 
hükumetine bıraktılar. Yeniıta'lar 

Sancağının millki idaresi l'ürki) ele hı 
rakrldığı halde askeri idaresi yine A
vusturyada kaldı. A\'U turla \'e Ma
caristan hükiimeti Bo na , .e Hersek 
eyaletlerine bir \'8.lil umumi ~önder _ 
dl. Bu vaHI umuminin adı Baron 
KaJleydi • 

• • • 
Hırfstlyanlanla i.dettir: Paskal3 a -

da Katolikler Procesıion yaparlar; 
.güya Hazreti lsanın timsalin) bir kl
Jlseden bir kiliseye götürürler. 

Ortodoks Rumlarda &dettir: Pas
kalyada ü~ gün Uç gece ıllih atarlar: 
Hristo AnesU \'&Ve) lbmı göklere 
..,kanrlar; gfı)·a Hazreti lsanrn öl -
dükten sonra dirildiğini halka ilin e
derler. 

• • • 
Bosna, Henefln ilhakından btr 

kaç ay ~eçlnce paskal~ a steldl. Rum
lar bermutat "ilah atmağa başladı
lar. Baron Kalley: 

"- Bu ne! •. dedi Vf' Hrrlstiyanla -
nn <1ilatı nt'Tll\sım )"R..4'ak etti • 

Aradan birkaç RY gM,;inr.e Hama • 
zan ~eldi: Raron Kalle)·'in rl:raset et.
tlif hUkum.-t iftar fonu. ghur topu 
atmı>~n h""'"clr. Rıı clefa da Boc;na 
flf'rsek Hırt tiyan ahali l aya~a kalk
tılar : 

"- Ru Df'!! .. flrdllrr. Jlaron KaftPV 
bizim paskal)·adf' !llıtnh atmakbfimı ~
zı 'rı"""ttl Va kendi Ramazanda neye 
top fttı)·or! ... 

Bo~na Herst"k l'alH 11mumlıııl ıtlkl

yf'tlel'f' ı,u rf'\'ahı \ 'f'rdl: 

"- Sb ortodok~lann athlıtıız ıd

lihm. ~f'll i ~liul !Ull'Urdulunuı kur-
111unlann hiçbir minMr ~·oktur. Kor • 
şunlar ras~elp ahlı) or; kazalar olu

yor, ~·aralananlar bulunu~ or. Ölen • 

Jer de eksik olnil)or. Bir de mütel'all 
sJWt ~I, lntlaumns alJAh IHllll, ma
halle aralannda ıkrlan kuburlar hal· 
ka heyecan \erl~or. Herkes'n rahat 
n huzur ile ya.,amala hakin , .•• 
dır. Bu hak inkar ,.e ihlal edllemes. 

Gelelim Müslümanlann tnpuna: 
- Müslümanlar için ahlan top 

bir fayda~ı mutuammmdır. Saati ol
mı)·anıara saaU ihtar eder. Saati 0 • 

lanlan gaflf'ttcn u~·andınr. Va.kit ve 
8&8t gcldiflnl halk du\ar. Nice saat
IMdir aç duran oru~İuıar onıçlannı 
bozarlar. GeC't" Jtafletle onıca baıtla
mamı!J olanlar ahur tonu n .. orucun 
ba. .. ıa~l\k zamRnr r;elcllğini anlarlar. 
Ha~ di gidin isin ize!.,, 

• • • 
Sene 1911 idi. 1908 mt"Şnıtlyt"tfnl 

tP.s'lt ~in Almanlar bir gezinti tt"rttp 

ettll.-r. 1'1üne, , ·er bir kafile tstanbul

dan kalktı; Alman) ayı gezmeğe bq -

ladı. TUrk seın ahlar kafilesi Ba''Ye· 

rada Baden • Baden'e, sular ıtehrine 
uğradı. 

Akşam Baden - Baden belediye tda
reRI Türk seyyahlan ıtereflne, bele • 

dl)·e dalrHlnde bir ztyaf Pt \'erdi. 

Zi~·afet uzun UrdU. Nutuklar nztm 

sürdii. Saat on bire ~eldlğl halde be
lediye reisi nutkuna de\ am ediyordu. 

Derken şt-Jırln blitiln kiliaelerl acı, a
cı ~ ~aımaıa bafladılar. Çan sesleri 
ziyafet salonunu t.rnlattı. Belediye re

isi: 

"- f;fendllf'r?.. Bili~ or mmııunuz, 

bu uzun \'e B<'I çan sesJerl nedir! 

Baden - Baden'de asırlardanberi l _ 
dettir: Her gece aat on birde bu 

çanlar tekerrür eder. nu çanlar aha

liye: - Gaflet ile u~ııma~·rnıı! 
Türkleri, Türk akrn<'Jlan~ı un~tma •• 
~ınız ! .. İhU) atlı bulununuz \'e ihtl: 
~atlı u~ u~ unuz! Demektedir. 

Çünkü Ti.irk akıncılan, asırlarca 
Baden - Baden'e geceleri akın etmiş
lerdir . 

••• 
Büyük Şark mU tesr'ık'ı 

proft ·· 
\ 'amberi, UtilncU veya <Wrd·· • or 
d • • unc\l sa aretlnde, Ylldız ara" .. • • rnın b 
~)inci odasında ad aşma • 
) a dedi ki: ra7.anı Sa it P~a-

Tarlhbıl bllmtyen i 
ve lznıllııi.ı m lletıer mah 

e mahkfınıdurıar v 
Abci · 

urrahman Adil f.RF.N 
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eşiktaş -Fener: Kim Kazanacak? 

[ Paris - Peşte maçı 

ringiliz Antrenör Niçin Bu Oyun 
da Hakem Durmuyor? 

Parislen gelen fU hu$usi lottlğral ıon Pariı- Peşte ma:çınJan he
yecanlı bir •ahneyi c-anlandırryor: Peşte kale01ine gol 

Basketbol en evel 
istanbulda mı, 

izmirde mi oynandı? .. 
İzmirden gelen 15 Teşrinisani tarihli "Yenı Asır .. reiL 

kinıizcle intişar eden ve Türkiyede basketbolun tarihine 
ait şu yazıyı aynen neşrediyoruz: 
İstanbul spor m.mtakası, Türkiye - ~----· 

de il'k defa basketbol oynamak şere- B LJ .{,f 
fini kendi klupıerine maıetmek isti - U 11 a / ~ an l n 
yor. Bizim bildiğimize göre, Türkiye-

de ilk defa olarak İzmir şehri basket- Lig MaP/arı 
bol tatbik etnilş ve klüpler arasında Y 
çok eskiden bu oyun taa.mmüm et- T. S. K. lstanlntl bölgesi Futbol A-
mişti . janlığından: 

Bundan 22 sene evvel, yani 914 CUMARTESi GüNU YAPILACAK 
senesinde İzmirdeki Amerikalılar bas LIG MAÇLRI 
ketbolü İzmire getirerek, hususi sa
halarında Türk gençlerine basketbol 
öğretmişlerdi. 1919 da Mr. Cenings 
isminde bir misyoner basket mac;lan 
tertip ederek muhitte bir hareket 
yapmak istemiştir . 

Bu tarihten sonra ise Altay ve 
~ltmordu gibi başlıca klüplerimizi 
basketbolle uğraşır görmekteyiz . 

Çok kıymetli basketçi elemanları, 

senelerce kadrolarında bulunduran 
bu iki klüp, karşı karşıya maçlar 
yapmışlar, hatta işgal senelerinde ta
nınmış Yunan klüpleriyle mac;lar 
tertip ederek zafer denecek kadar 
kıymetli neticeler elde etmişlerdi. 

Bununla şunu söylemek istiyoruz 
ki, Türkiyede ilk defa oynıyan şehir 
1zmir, basketbolü oyuncularına göste
ren klüpler de Altay ve Altmordu -
dur. 

İstanbul; (Y. M. C. A.) klübü de 
qahil olmak üzere basketbolü İzmir
den çok sonra tatbik etmiştir • 

Cim Londos 
Parise 
Gelecek 
Afrilrn.da iki muvaffakiyet kazanan 

iYunanlı güreşçi Cim Londos, Parise 
davet edilmiştir. Kendisine hasım o
larak Avrupa şampiyonu Unvanınl 

haiz olan Bulgar Dankolof'un çıka
tılması düşünfümektedir. 

Cim Londos henüz bu tekliie bir 
cevap vermemiştir. 

İngiltere Lig 
Maçları 

Taksim stadı: Eyüp - GUneş B. 
takımları, 13,20, hakem Samim Talu. 
Galatasaray - Hilal B. takıınları, 15, 
hakem Tahsin Ozsöz. 

Şeref stadı: Istanbulspor - Bey
koz B. takımları, 13,20, hak~m Ek
rem Ersoy. Fenerbahçe - Beşiktaş 

B. takımları, 15, hakem Feridun Kı-

lıç. ' 
Fenerbahc;e stadı: Süley"ll ıniye -

Anadolu B. takımları, 13,20, hakem 
Halit Ozbaykal. Topkapı - Vefa B. 
takımları, 15, hakem Rıfkı. 

• 
PAZAR GUNU YAPILACA.K 

LlG MAÇLRI 

Taksim stadı: Alan gözcüsü Adil Gi 
ray. Kasımpaşa - Anadoluhisarı A. 

takımları, 11,30, hakem Kadri Celal. 

Eyüp - Güneş A takımları, 13,10, 

hakem Şazi Tezcan. Yan h<ıken•leri 

Bahaiidin ve Samim Talu. Galatasa

ray - Hilal A. takımları, 15, hakem 

Adil Giray. Yan hakemleri Müfit ve 
Feridun Kılıç. 

Şeref stadı: Alan gözcüsü Muhtar 

Oygur. Ortaköy - Karagümrük A. 

takımları, 11, hakem Emln Fuat. 
Beykoz - Istanbulspor A. takımları, 
12,45, hakem Ahmet Adem. Yarı ha
kemi Rıfkı. Fenerbahçe - Beşiktaş 

A. taknnları, 14,30, hakem Sadi Kar
san. Yan hakemleri Nuri Bosut ve 
Adnan Akın. 
Fenerbahçe stadı: Alan gözciiaü Sa.im 

. ı 
Turgut. Davutpa.şa - Beyıe.:beyı A. 
takımları, 11, hakem Burhan Apak. 
Süleymaniye - Anadolu A. takımla
rı, 12,45, hakem Saim Turgut. Yan 
hakemleri Ekrem Ersoy ve Halit Oz
baykal. Topkapı - Vefa A. takımla
rı, 14,30, hakem Sabih. Yan hakemle
ri Tank, Tahsin Ozsöz. Geçen hafta oynanan Ingiltere lig 

maçları neticelerine nazaran Ports
mouth takımı birinci gelmektedir. debilir. 
Bu takımın hemen peşinden ikinci va- Meşhur Arsenal takımı vaziyeti ya-
zıyette gelen Sunderland takımı bi- va§ yavaş düzelterek ilerlemektedir. 
ricinden ancak iki puvan geridir. Fa- Arsenal'in ilk haftalardaki sarsıntı
kat birinciye nazaran bir maç daha sı geçmiş gibidir. Nitekim Birming-
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-
Beşiktaş Havadan Oynarsa. 

Fener Güçlük Çeker 
YAZAN: EŞREF ŞEFİK 

Pazar günü lstanbulun en zorlu macslarından biri daha oynanacak. 
Feııerbahçe ile Be~iktaşın kdr~ılaşacağı bu müsabakanın ehemmiyetini 
bildirmeğe lüzum yoktur. Milli küme meselesi var. Milli kümeye ayrı
lacak dört lstanbul klübü içinde sıra almak meselesi var. Velhasıl var. 
var •.. 

Pazar günü biri sarı-lacivert. di-ı 

ğcri beyaz-siyah formalarla karşı 1 ı-------------. 
karşıya çıkacak iki takımın şansmı 
muhakeme etmezden evvel, hatırıma 
gelen bir şeyi şuracığa iğnelemeden 
gec;emiyeceğim: Hakem. 

ACABA NIÇlN? 
Beşiktaşla Galatasaray karşılaştı

ğı vakit müsabakanın hakemliğini 
Ingiliz antrenörü yaptı. Ingilizin 
futbol telakkisi ihtimal birçok ha -
kemlerimizden başka idi. Fakat o
yunda hic;bir sızıltıya meydan ver -
meden, halkın itirazına sebep ol -
madan, oyuncuların çığırlarından 

çıkmalarına fırsat bırakmadan mü -
sabakayı otorite ile idare etti. Biraz 
"kemikli" oyuna müsaade ettiği 
halde lngiliz hakemden mağlup o -
lan Galatasaraylılar bile şikayet et
mediler. 

Acaba bu maçta ayni hakemi ne
den koymadılar? Bu sual benim ha
tırıma geldiği gibi yüzlerce kişinin 

aklından geçecektir. 
Her ne ise "zahir bu Ingiliz ha

kem yalnız Galatasaray ma_çlannda 
hakemlit:: edecekmiş., deyip geçelim 
ue gelelim takımların şansıarma ... 

BEŞIKTAŞ TAKIMI 

Galatasaray oyununa kadar Be -
şiktaş takımı meçhul kadrolu bir 
heyet halinde şayialara göre, "a
riyede kah şöyle, kah böyle tertip 
olunuyordu. Halbuki Galatasaray 
maçındanberi anladık ki, Beşiktastan 
ayrıldıkları söylenen oyuncular mü -
him maçlarda Ankaradan gelebili -
yorlarmış .. 

Pazar günkü maçı o kadroya na

zaran inceleyiniz. Herkesin bir nok

tai nazarı vardır. Ben sağ iç Hak

kının merkez muavin mevkiinde ra

kip oyuncuları tutmak ve kendi o

yuncularını beslemek itibarile ıyı 

bulmadım. ihtimal ilk oyununda 
öyle idi. Fakat bilhassa kıvrak ve 
işlek Fener muhacimleri önünde 
Hakkının Beşiktaş müdafaasının or
tasında boşluklar bırakması ihtimali 
fazladır. 

HAV ADAN OYUN 

Hakkıyı muavin oynatan Beşikta
şın müdafaa elemanları da hayli a -
ğırlaşıyor. Böyle bir müdafaanın 

Fenerin ufak ve işlek muhacimleri 
önünde muvaffak olabilmeleri için 
kendi sistemlerini hakim kılmaları ve 
havadan oynıyarak top kontrolünün 
dar murabbalarda mümkün olabil
diği kadar azaltılmasını temin etme
leri lazımdır. Fakat mütemadi ha
vadan oynamak gayretile kendi hü
cumlarının Fener kalesine yaklaş

tığı sırada da beyaz-siyahlılar top~ 
havalandırırlarsa, gol çıkarmalarına 
imkan kalmaz. Çünkü Beşiktaşm 
gol yapabilecek oyuncuları hava
dan gelen topları vole yahut pek s~
ri indirerek şilt c;eken cinsten değil 
!erdir. Daha ziyade sürüş esnasın
da topu isabetli kullanırlar. 

UYGUN OYUN 
Netice olarak diyorum ki: 
Pazar günkü oyunda iki takımdan 

hangisi kendine uygun tarzı hakim 
kılar ve bu tarzı rakibine kabul et
tirirse o taraf kazanacaktır. Beşik

taşlılar boylarına, cüsselerine uygun 
sistemi hakim kılmak için bu sefer, 
lngiliz hakeminin idare ettiği maçb.
kinden daha fazla akıllarını yornıa
ları lazımdır. Çünkü Sadi Karsan 
oyuncu temaslarına sık sık düdük 
çalan titiz bir hakemdir. 

Ah su 
' 

lfakikat! 
Hakikat, şu mahut mavi 

boncuk gibidir! llerkes onu be 
nim gibi yalnız kendisinde sa
nır. Nitekim "Osman Müey
yet,, arkail~umz da "bas
k~tboldeki gevşeklik,, müna
sebetiyle bana yaıdığ'I ikinci 
yazıda bunu kendisinde gö
rüyor. 

Bu münaka.<;amızda Osman 
l\lüeyyetle birleştiğimiz bir 
nokta var. 

- Basketbolün durgunlu -
ğu. 

O, bunu kah fecleras~·on re
isinin bu oyunu bilmemesine, 
kah ~ alruz kalmasına, kih 
mevsimin gelmemesine atfe-
uı:t u•. 

Bak, buna di~·ecek yok! 
A~kolsun, vefalı c:ocnkrnuş. 

b c::- ~'!.)~. 
~ 

# ~ 

~imdi geliyorum, "Osman 
Müeyyet" in bana sorduk
larına: 

1 - Basketbolcle dört ay
da ne yaptım?. 

2 - Teniste ne yaptım?. 
Yaptığım şeyleri yalnız 

kongrelerde söyler ve ileri 
sürerim; gazetelere yazmam. 
Yapmadıklarımı da orada 

kimse yüzüme karşı söyle
mez, sonradan arkadaş!ar, 

gazete sütunlarında imalar 
yaparlar. Sist.em ve itiyat 
farkı. Başka bir şey değil. 

Mahaza Osman Müeyyet 
bu iki şeyi mutlaka ö~en
rrıek istiyorsa dostluk müna
sebet!eri pek sıkı olduWı an
laşılan yeni federa.<tyoua. mü
racaat edebiHr. Orada bir 
şey öğrenemezse, basketbo ü 
zamanımda basketbol kom.i -
tesi re'.si olan fıfıarnnTe teni-

u~., ' 
si de, tenis komitesi reisi 
olan Tevfik Taşçıya sorsun. 
uına.nm ki bu iki arkada.5 
kendisini icap ettiği kadar 
tenvir ecle<>eklerdir. 

- Son söz olarak şunu hatrr
latmak isterim ki; spor işleri
ni ten kit elliyorum diye bana 
cevap lfıtfunda bulunanlar 
ileri sürdüğüm fikirleri mev
zuu bahsedeeek yerde "zama
nında sen ne yap~n?,, diye 
bana sual sormıya kalkarlar
sa münakaşa usulüne ve 
mantığa karşı yürümüş olur
lar. 

FELEK 1 ·----B. 

20 - ıı - u:J6 

r------~--------~--~----~~---~ 

1 He.rgün Ayrılmak J 
\.. Bir Hikaye 

Atıf elindeki sigarayı tablanın 

içine attı. Başını arkaya dayadı. Göz.. 
leri odanın tahta tavanıp.da bir müd
det dolaştı. Sonra: 

- Ya!. Ya!.. diye söze başladı. 
Ben de bir zamanlar tpkı senin bu
gün geçirmekte olduğun buhran 
içerisinde kalmıştım. Tıpkı senin gi
bi bütün insanlığımla insana "ken -
dini koru,, diye bağıran bütün işti
yakımla o kadından ayrılmak ister
dim. Beni sevmediğini bilirdim. Ba
na bile, bile, istiye istiye eza ettiği
ni bilirdim. Yanımdan ayrıldığı za
man bir başkasiyle, daha bir başka
siyle, bir çok başkalariyle beni 
aldattığını veya fırsat bulsa alda -
tacağıru bilirdim. 

Bana karşı en küçük bir merbuti
yeti olmadığını farkederdim. Buna 
rağmen tıpkı bir ağa tutulmuş ba
lık gibi kıvranır durur da onun sev
gisinden, onun yakınlığından, onun 
tesirinden kendimi kurtaramazdım. 

Güzel olmadığını bilirdim. Hiç 
bir meziyeti olmadığını bilirdim. 
Hatta simsiyah oluşuna hayran ol
duğum saçlarının bile boyama oldu
ğundan haberim vardı. Akıllı değil -
di. Dünyanın en saçma sözlerini 

1 söyler~.i. ~em_iz a~lak!ı değildi.-~e~
eli degildı. Hıç hiç bır şey degıldı.. 

1 Değildi amma, onu severdim iş-
te ... 

Kendisini kıskanırdım. Müthiş 
kavgalarımız ve benim erkeklik izze
tinefsimin isyanları olurdu. Ona her 
şeyi söylerdim. En ağır sözleri, hat
ta, onu döverdim bile .. Fakat ona: 
"Ayrılalım,, diyemezdim. 

Hayatta herşeye tahamül edecek 
enerjim vardı. Fakat onun eksikli
ğine .. Hayır .. Bana öyle gelirdi ki.. 
Melahat benden uzaklaşsa ben Mela
hati bir kere daha görmesem, onun, 
giinün saatlerini nerede geçirdiğini 
bilmesem, çalıştığım zaman, akşam 

muayyen saatte onu evde bulacağım
dan emin olmasam, yaşıyamam. O 
benim için adeta teneffüsü mümkün 
kılan şeydi. 

Tıpki hava gibi... 
Melahati kaybetmek.. Melahatteü 

avrılma~. Bu, bir. .baca.~ını ... !hatta 
iki bacagını, hatta ıkı gozunu 1iay -
betmekten daha güç bir şeydi... Ca
nını kaybetmek demekti. 

O sanki benim için canım gibi bir 
şeyim olmuştu. Onu öyle çılgınca, 
öyle hasta, öyle bambaşka bir sev -
giyle sevmiştim ki... Büyülenmiş gi

biydim. 
Onun yanında olduğum dakikalar 

da bile, ona karşı olan iştiyakım, o
nu özleyişim tükenmezdi. 

o benim zafnnı bildiği için bana 
karşı günden güne daha ziyade mer
hametsiz olurdu. Bende en temiz 
hisleri, gururu, sevgiyi öldürmek 
ic;in adeta yapacağını şaşırmış gibi 

idi. 
Her dakika benim kendisine na-

sıl esir olduğumu, kendisine nasıl 
muhtaç olduğumu, onsuz nasıl ya -
şıyamadığımı görmekten hain bir 
zevk duyardı · 

Nihayet bir gün yine onun bir 
ihaneti karşısında, fakat bu defa is
ba t edilmiş bir ihaneti karşısında bü
tün varlığım silkindi.. Zincirlerimi 
kırdım... Ve o gece kendimi onun 
başdöndürücü ve bayıltıcı k/Jkulu, 
sıcak odasının kızıl ışrklı abaju
run un, siyah gözlerinin esaretinden 
kurtardım. 

Ben de bilmiyorum. Nasıl oldu. Ka
ranlık bir gecede kendimi karanlık 
kaldırımlar üzerinde yapayalnız bul
dum .. Kalbimde ondan ayrılmak aza
bının verdiği sonsuz acıyla karanlık 
sokaklarda bilmiyorum, baş açık :rnç 
saat yürüdüm .. Onun yumruklarım 
altında morarmış. omuzlarının ha -
yali gözlerimin önünde idi.. 

Ne kadar feryat etmiş, ağlamıştı .. 
Ne harap olmuştu .. Ve her zaman 
bana hakaret eden, beni istemt>ıliği
ni yüzüme çekinmeden söyliyen bu 
hırçın kadın, gittiğimi görünce ona 
yaptığım ve hiç alışık olmadığı bu 
muameleye rağmen: "Gitme, gitme,. 
diye yalvararak yerlerde sürünm.ış· 
tü .. 

Fakat buna rağmen, içimde o kor
ku yoktu. 

- Ondan ayrılamam, ondan ayrı· 
lırsam, ölürüm .• 

Korkusu! ... 
Ondan ayrılmıştım.. Ona dönmi • 

yecektim.. Buna karar vermiştim ... 
Buna emindim .. 

Ve en korktuğum şey bir hakikat 
oluverince kıyamet kopmamıştı.Öl • 
memiştim. Çıldırmamıştım. Yaşıyor

dum. Nefes alıyordum, nefes alıyor
dum ve onu hayatımdan silmiştim .. 
Inandmıyacak bir şeydi bu ... 

Çok perişandım. Çok perişan ve 
yorgundum. 
Müthiş bir ameliyattan yeni çık • 

mış, iki kolu, iki bacağı birden ke " 
silmiş bir insan kadar yorgundum .. ~ 
Yorgundum amma ölmemiştim .. 
Odanın en loş köşesindeki sedire 

uzanmış olan genç adam birdenbire 
doğruldu, ve: 

- Hiç bir daha ona dönmedin ınit 
diye sordu ... 

Atıf: 

- Hayır, diye cevap verdi .• 
- Bir daha onu görmedin mi!. 
- Gördüm ... Sokaklarda bir ktl" 

duz gibi sürünerek sabahı ettiğim o 
geceden sonra... Bir otel odasınrn 

yabancı, soğuk duvarları arasında 
tek başıma günlerce kapalı kalara1' 
akşamlara kadar bir kadın gibi ağ• 
ladığım günlerin üstünden iki a1 
geçmişti. Bir gün ona rasgeldim. lJ .. 
zerinde kendisine son hediye ettiğiIJJ 
kürk vardı ... 

Fakat, iskarpinlerini tanıyama " 
dım. Benden sonra almış olacaktı·• 

Bilmediğim şeyler giyiyor, diye içiJl'l 
burkuldu. Ve o benim yanımdan bıt 
yabancı gibi gec;ti, gitti.. Yanında 
uzun boylu, sarışın bir delikanlı var
dı .. 

- Ne hissettin?. 
- Kalbimin müthiş çarptığınl 

hissettim. Yüzüm muhakkak ç.:>k s:ı· 

rarmıştı.. Ona iyice bakamadım ve 
köşeyi dönüp kaçtım. Fakat onu tıı.· 

kip eden ikinci karşılaşmada kalbi• 
min artık ilk defaki kadar titreme ~ 
diğini büyük bir hayretle gördillll· 

Aradan dört av 2'.ecmistL Ustünd~ 
oızım oeraoer oıcıugumuzu n:atırıa 
tan hiç bir şey görmedim ... 

Elbiseleri, şapkası, her şeyi değir 
mişti. Tanımadığım elbiseler i('.indCı 
hiç tanımadığım bir kadın gibi idi· 
Onu görmekten mütevellit heyecı.ı" 
nım o kadar hafifti ki.. Bunu düş il' 
nebildim: "Biraz zayıflamış galiba!,, 
Üçüncü, dördüncü ve daha onu tıı.
kip eden tesadüflerimizde ise heye
canım gitgide eksildi. !nan bana, Il1' 

hayet bir gün, ona bakmadan ge9' 
tim .... Ve kalbimde en ufak bir 1'1' 
pırdantı hissetmedim. 

O benim ic;in sokakları doJdursP 
yabancılardan biri oluvermişti .. 

Atıf sigarasını bir nefes çektilC' 
ten sonra: . 

- İnan bana yavrum, dedi, ~evgI' 
!iden ayrılmak, sevdiğimiz zaJll~ 
onunla beraber olduğumuz :ı.:arrı 

tasavvur ettiğimiz kadar feci değil' 
dir. Bu işte en güç şey aynlrk JEY 
ğil. Ayrılmağa karar vermektir. ,,, 
Hintli Boksör 
Bayıldı 
Horoz siklet dünya boks ganıpiY0~ 

luğu için Nevyorkta aslen Hintli ol 
Kuintana ile dünya şampiyonu J<.JScO' 
bar arasında bir maç ya pılmıştı:r · 11 

Maça daha bruılarken Ameri1'6; 

Hintlinin çenesine bir yumruk yerle~ 
tirerek onu sersemletmiş, ikin_d ~t 
yumruğunu karaciğeri üzerine ısa 
ettirerek rakibini bayıltmıştır. , 

Müsabakadan evvel Hint linin ti ı 
raftarları pek çoktu. Çünkü ıı~, 
Hintli geçen sene ayni şampi~~lıı' 
yaptığı on devrelik bir maçta h3 

111
1Y 

dövüşmüştü. Bu seferki intikaJll ıct' 
c;mm böyle bir dakika içinde net gff 
lenmesi herkesi, bilhassa ılk maçı 
renleri çok müteessir etmiştir · 

Ve ben dinlemedim. Odadan ko
ridora ,koridordan kapıya, kapıdan 

taşmerdivenlere ve nihayet sokağa 
fırlamıştım. Ve büttin gece sokak -
Iar, biribirini takip eden daracık ve 
karanlık sokaklar, girintili, ı:ıkıntı
h sokaklar dolaşmıştım. 

,,, 
Romanya - Yunanistarı1,, rasında Devamlı T enıas r1 

Romanya futbol federasyontl 1,tf 
yortulan münasebetiyle Yuna.rıll tiP 
biı·kaç teklifte bulunmuştur. ~I 
ve Pire muhtelitlerine karşı U.0 ı1' 
ya milli takımının iki maç yaPI< 1 

teklifini Yunanlılar kabul edece·}!! 
ziyette değildir. Çünkü ayni tarı~ 
de Avusturyanın A!imfra tnlt' 
davet etmişlerdir 

Müthiş bir kazaya uğramış bir 
insan gibi idim. Perişan bir hali.m 

ı . ·---------~--~~------~---
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v~rıi ş~hrt yEıpı:-.~ı:ı.k~ 

Ablcl~l~rl ke>rLiı:-.-ıcı.k 

Cami 

üzerine 

asılan 

reklam 

Milli abideleri bakımsız 0:~::~z 
kalmaktan kurtarmak için .0i~:hb~de, 

lstanbulun plAnı 
turist şehri olarak 

yapılmalldir. 

Koruma işi 
tek idareye 
verilm~lidir 

T" k rnedeniyetıııı. sa
Istanb_ulda ~r mek için abidele-

hife sahıfe takıp et kafıdir. 
. k hemen hemen 

rı tanıma d"r,, Camiler 
Bu abideler neler ~ ~eler, ha : 

türbeler, medreseler, ç ş 
marnlar ve hanlar. 

1 1 hanlar hemen hemen 
Hamam ara . . 

h · şahısların elındedır kamilen ususı 
Evkaf yalnız camilerle ~eşgul o~u

.. bel ·n bir kısmı ile, tarıhi 
yor. Tür erı ·ı .. 
ve bedii kıymetleri olanları ı e mu -

1 
aşguldür. Medreselerle çeş • 

=e~;r: gelince, bunlar da Belediye - Bu türbe Sarıgüzeldedir. Süleymani.,.cnin 11uyollarmt yapmış olan Mehmet Efen· 
a· dinindir. Pencerelerinde gc_>rduğıinüı: P.armaklıkl~r~ yontma mermerdir. Maalesef harap Fevkani Camii 

nin idaresinde ır · k 1 olan turbcnin. bu kıymetlı pencerclerınden bırının çok aan'atkarane olan mermer par-

ı-ı u•• RMET Camı·, Evkaf tarafından ba hı ıyor, b ı maklıit ortadan kay o muııtur. 
. d" Yanındaki medre~ an~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ temız ır. b 

h t Belediye tarafından ır "TME SiNi yıkık. ya u k f kir C. nalbanda kiralanmıştır, pe. . a. . 
. . t" tahsis edılmıştır. 

Z 
lenn ıkame ıne T" be ıse b)LMELIYJ B" kelime ile berbattır. ur . ' 

O v~~tile kapatıldığı gündenbeg a~ıl~ 
d Ziraat tır sahipsiz kalmıştır. am a H • ti h • 

~ '1<.arak-Oy köıı1?1sü ~a§l::~--ırasını ~a::1m:ş. üzerindeki kurşuı~~kar ~a- angı sem ere angı 
ankasının dmııze o arı . ·murlardan ,.atısı ço muş-k • i ·vıymuıyı 1 ış yag 1' 

apltyan bu fevkanı cam ' f ınm ' ·· ddet kapalı l d • k• ı ı · d • ? K ra uıısta ıı .. Yahut ta uzun mu w 
tnu~ara etm•-<l olan a '"' b"'-~ tur ar 1 1 me l ır ":.' l t r ıw· kald. ıgı- 1• rin, iri belki_ f arclere YU\.·~ agaç • 
f)~a tarafuıdan yapttrı mış 1 

' "' ı. h t ı._ olmuştur. Veya yatagıdır, ~-a u .. ıçı 
•ı-qre tamir ettirilmi§tir. k un mezarına donmuş - l B .. · k · f · 

Bu camt"ı"•ı 1·: .... erı"nde bfr ta.knn rev:~- Tutan am~n .. . rdeki böcekler, İstanbulun aP;açlanması ya nız ogazın ı ı tara ındakı 
, , t'" açıldıgı gun, ıçe . - 1 d .. "ld Ş } . h d 

l<imıar görüyonlZ. Türk <1t-~ıla~:ıı bı~r- ur, . h. r •eceklerdi.r. l boş ve çıplak tcpelenn agaç anması egı ır. e 11r u u-
'"tunnw~ oraya gclenlerı ze ır 1~ b ı · · h n şehri ihat e<l 11 Y«na surlarına kadar go ·r ... ıek C .1 . edreseleri, tür e erı, du içine gireı· genış sa cım , a en yo arının 

· tte go " amı erı, m k • İ b 1 ·b· ·· 1 l"f · 1 <l<hımrn eserini bu. vazıye !eri bir tek idareye verm.e. da a üaclanması demektır. stan u gı ı uç mu lte ı Jt!O o-
b' çeşme .. 1 h m mıllı o ~ . . 1 . d kk"") . . .. 
ır hayli acıdır. . . bil- doğru olmaz mı? Boy ece. e J'ik zamanın nnılıtelıf devır erın e teşe u etmış arazısını 
B .. .. . •• et etm1Jst11ı . h tarihimız kurtul- • b"l k. . 1· h . - 1 uy1tklcrıne hım» 1 hiir- abidelerimız, cm, muvaffakıyetle ağaçlıya ı me ıçın evve a şe. rın agaç a-

nıiy"""ler, k..;ır.;"·Lerinde» n(l.~J olur k h ı 11 
"" '"ır·(.I\ muş · nacak mıntakalarını ayırm_a . ve er. mınta.<::n_m y_o arı! 

tnet beklcrler1 -====~~===:==:==:====== meydanları ve tepe ve meyıllı yerlerıne göre agaç cınslen 

Şehir A ğaçlandınllrken 

Müzeler Müdürü Anlatıyor: 
M üzeler l\ı1üdürü Bay Aziz, sualimi dinlcdikter 

sonra: 

- İmar için evvela para lazım. 
Diyor. Sonıyorun1: 
- Fakat parasız olarak yapılacak işler de yok mu? 

l l'ılcsern mevcut abidelerin muhafazası gibi. 

- Evet tarihi bir §ehir olarak mevcut abidelerin mu-
1 hafazası için y~pı}:\c:ak bir çok şeyler var. İmkan nisbe. 
tinde bunları haşarmıyo çalışıyoruz. 

Bay Aziz uzun uzun san'at ve tarih kıymeti olan abide
leı·in muhafazası işinden bahsediyor ve nihayet ~ÖrÜ§me· 
n1izin esası olan ınevzua ~öyle temas ediyor: 

- latanbulun müstakbel ı>lanı rum, Zeyrek gibi kiliseden mUnkalip 
hakkında belediyenin rniitehaa- camiler, sarnıçlar gelir. Bunlar U· 

aıslara aiparif etliği muhtelif m_umiyetle a~ak~. olan abidelerdir. 
. . . Bızans medenıyetinın toprak altııı 4 

pro1elerı tetkık eden encümen- da kalan eserleri de var. 
de aza bulunuyorum. - Sırası gelmişken sormama mil-

Gerek projelerin tetkikinden, ge- saade eder misiniz? Bunlar, yani 
rek vazifem dolayısiyle abidelerle toprak altında kalmış olanların çı • 
meşgul olduğum ıçın, Istanbıılun karılması için bir düşUnceniz var 
iman hakkında birkaç şey söyliye - mı? 

bilirim. Bence, Istanbul, tabii gü - - Metodik bir surette hafriyat, 
zellikler ve tarihi abideler ihtiva et- bizantolog ve arkeologların blssele • 
mek itibarile bir turist şehridir. rine düşen bir vazifedir. Müzeler ı· 
Şehrin planı yapılırken, en fazla daresi. halen, bllyük mikyasta bir 
dikkate alınacak cihet bu olmalıdır. arkeolojik.. hafriyat deruhde etm.if 

Bay Aziz pl!lnın teknik kısmının değildir. Fakat zamanı gelince, bir 
mütehassıslar tarafından yapılması iki yerde, mesela lğrikapı, Laleli, 
ve onlara bırakılması lüzumunu Aksaray taraflannda hafriyat yapa. 
kaydederek şunları ilave ediyor: cağız ... Evet.. Bizans eserlerinden 

- Uzun zamandır hep lstanbulun bahsediyorduk ve iki nevi abide var 
imarından bahsedilir, artık diyebili- demiştim. ikinci nevi, TUrk mcde
rim ki, bu iş tahakkuk etmek üze- niyetine ait olanlar, camiler ve bu 
redir. arada çok zengin çin'ilerle döşenmiş 

ABiDELER bazı türbeler, çeşmeler, sebiller, lıa-
- Sizce mamur bir lstanbulda a- marnlar var. Mamur bir lstanbulda, 

bidelerin vaziyeti nedir? bu eserler ehemmiyetlerine göre, de· 
- 1stanbulda iki nevi a'bide var. rece derece ayrılarak kendilerine bi

Birisi Bizans medeniyetine ait olan- rer mevki vermelidir. 
!ardır ki, bunların başında Istanbu- - Bu mevkiler nereleri olabllh:? 
lu çeviren surlar ve Ayasofya, Kn- Büyük hareket Jllerkezleri mi, yok· 
riye, Küçükayasofya, imrahor, Bod- sa? .. ~ = tfakları ayırmaklf.ızım~elir. 

S•ınan mu • • Boğaziçin~ jeoJ~& t~~~.~~~~~~~~~~ 
şekküla tına göre buralar~ . ed ılıyor yalnız fıstık çamı dikil~~sı 

- Ne demek istediğinizi anla-
dım. Evet, iki fikir vardır. Bazıla· 
rı, tarihi abidelerin, herkesin, gözü
ne çarpması için bUyük hareket Tam 1 r Boğazın güzelleştirilmesı l -

çin çok isabetL olacakt!r. b _ 

Mercan Yokuşu Başında . merkezlerinde. kalabalık yerlerde ol
masmı istiyorlar. Bazıları da, Abide· 
lerin tenha yerlerde daha rahnt, gü
zelliğine daha çok nüfuz edilebilir I 

·. 

-. • tfakların bulunduğu 
· ·• eıının ıJe mu 

T opkafn ·sarayı muzJ ·zJen görüniifÜ 
k mın enı . .. .. , 
ıı .. de çıksın içınde sonsıın. 

ki, ateş ıçın . ' .. . . . 
Büyük Türk Mimarı Sinanın ese· Demişti. Carip bır tesaduf, ıkıncı 

ti Olan ve Saray Müzesinde bulun~n Mustafa zamanında bu mutf~larda 
ltıutfakların tamirine karar verıl· yangın çıkmış, Sin~nın yaptıgı kı -
hıiştir. "stesna. dığer kısımlar yan 

1 sınılar mu 
Bu mutfaklar, denizden gelen er 

!atafından, Sarayburnunun sırt_ı_a ü- mı~~· mutfaklar 26 kubbelidir. için· 
ındaki müze binası yanından gor - h e helvahane, reçelhane. ~a-

tıu'· k kolay- de aş an ' k ı Jh ne gibi . r ve bacalarından tanıma bunhane, çinihane, a a· a 
dır. ki vardır. Helvahane kısmın -

;ı1. a oca ar d 
1
_. Vaktile sarayın ilk kuruldu&u v • d b" de mesçit vardır. Burada. u
"'ıt r:-- • ' f k yaptır - a ır · · · t efer • ratıh, buraya mut a . 8 olurmU?· Duada bırıncı or ~ .ı 
tnı~t .. d çıkan oır d h 1 ola 

T 1• F'akat 982 tarıhın e meğinden karavanaya a 1 
• 

~angında bu mutfaklar kısmen yan· yek hissesi olan padişah ta hazır bu-
tlııştı. ikinci Selim mutfaklar ya - ~;nurmuş. Sayısı on bine yakın sa
~a~ken Beykozda ' Tokat köşkiin~.e ray halkı, muhafızlar buradan yer-

u t.ınt.ıyordu. Ve derhal Mimar _,. 
"an f k yap lerıniş. · d"ld kt lt'ı ın, bt.ıraya yeniden mut .a : Bu mutfaklar ta.mır e ı ı en 
asını •l'hretmic:ti. Mimar Sı,nan da. b" tec:hir salonu olarak kul-
- Q T • 5onr81 ır T 

erı öyle bir mutfak(J&payım 

Zaten Boğazın bugünkü agaç a 
kımından güzelliğini · gösteren şem· 
siye gibi tepeleri örtmüş olan fıstık y 
çamlarıdır. Bu cins, Boğazın iklim 

Harap Bir Abide 
~ şekilde seyredilebileceğini ileri süriı-

yorlar. Bence, bu iki noktai naza • 
rı? da tatbiki doğrudur. Ve bunu, 
planın icabntı ile, şehrin topoğrafik 
\'aziyeti tesbit edecektir. Mesela 

Şu resmini gördilğünüz cami Mcr-
ve arazi vaziyetine göre çok iyi ~·e· 
tişmektcdir. Boğazın hiçbir yerme can yokuşu başındadır. Uzun miid -
kışın yapraklarını döken ağaçlardan dettir harap bir vaziyette durııyor. 

Universitenin yanıbaşında ve lsts:ırı

bula gelen bütün seyyahların geç • 

tikleri bir yolda olan bu camii yeni

çeri ağalarından Yakup Ağa yaptır-

dikmemelidir. Çam cinslerinin ara -
sında en çabuk büyüyen nevilerı me
yilli araziye ve şemsiye çamlarını 
tepelere dikmek muvafıktır. Köknar, 
sedr ve ladin gibi çamların yeri he~ 
halde Boğaziçi değildir. Bu cinsle:-ı 
yalnız Kayışdağ ve Yuşa. tepesine mış ve Sadrazam Ali Paşa onu he • 
dikmek muvafık olur. Adalar, Ka • 
yışdağından ve Çamlıcadan başlıya· 
rak Maltepcdeki Derağuş tepesine 

men hemen yeniden inşa ettirrrı' 'ir. 

Camiin önünde güzel bir sebil ve 

kadar uzanan bir teşekkülden :ıyrıl- altında da bir kahve var. Bugiin i

mıştır. Toprak cinsleri de h<!men çinde oturanlar dahi mevcut. "'<ıkat 
aynidir. Adaların kendisine mahsus 
olan çamlarını da gene bu mıntaka
da dikmelidir. Ada çamı sarı çam 
cinsinin bir nev'idir. Mutedil ikhm
den daha ziyade hoşlanır. Çıp1° 1' a
razinin çam cinslerile ağaçlanması 
hem manzara, hem de sığanak ol -
ması itibarile tercih edilmelidir. He
le fıstık çamı şemsiye şeklile isteni· 
len her işi mükemmelen görebilir. 
Çam fıstıkları da ayrıca bir kazanç 
getirebilir. 

!anılacaktır. 

Şimdilik, tamirat, üst kısınıdaki 
kubbelere, bacalara ve kurşun ak • 
sama inhisar edecektir. Bilahare di· 
ğer tamirat tedricen yapılacakt•r. 

kim, nasıl burasını kiraya vermiş? 
Burası meçhul. Kubbesinin üzerin _ 

deki kurşunlar yok. Kim çalmış? 
Minarenin ucu da yok. 

lstanbulda bu camiye benzer bir 

cami daha var. Bunu da Sadrazam 

Ali Paşa tamir ettirmiştir. Bu, ,1ıa.
yet konağının avlusu içindeki cami· 
dir. lsmi Nallımeaçittir. 

Bu camileri harabiden kurtarmak 
için kolay tedbir alınabileceğini zan

nediyoruz. 

Hiç değilse, ilk önce olduklan vazi

yette kalmalarını temin etmek bu iş.in 

Yakup Ağa cami inin bugiinkii 
manzarası 

en kestirme tarafıdır. Şu veya bu 

sebeple bugüne kadar bakımsız kal· 

mış olması, bu işi güçleştirmez. B ın

larm tamiri ikinci derecede dU§UnU

lecek bir iş olarak kabul edilmelidir. 

t 

Beyazıt cnmiini veya Yenicamii iste-
diğimız kadar tenha bir yere çek • 
mek istiyelim, buna kadir olamayız. 
Buna mukabil mesela Kariyeyi kala
balık bir merkez haline koymak ta 
kabil değildir. 

ŞEHRiN MERKEZi 
- Şehrin sıklet merkezi sizce 

neresi olmalıdır;? Beyoğlu ci'heti 
mi, lstanbul ciheti mi? 
.- Kanaatimde yanılmıyorsam, 

m~z:ıcr, Universitc, camiler gibi 
kUltur ve san'at müesseselerinin bu
lund~i,;ru İstanbul ciheti, müstakbel 
şehrın merkezi sıkleti ve en hare 
kelli kısmı olacaktır. • 

- Son bir sual. Sizce Istanbulda 
yapılması lfı.zım en mtihim iş ncd" ? 

~ IT. 
- vabımı kendi ihtisasıma t 

all€'ık eden zaviyeden vcrebilec •· a
Şehri bir turizm şehri tasa , cgım. 
tiY• d .. V\ ur et. 
gım en, en muhim iş , milli • . 

lcrin, daha evvelki med . abıde • 
. enıyct.. ·t 

eserlerın muhafazası ·ıı h - aı 
c ntap 1 tarın zaman ve imk~ . o an-

. . cı.n nısbe•ind 
mın ve bunları en 1 . . " e ta. 
göstermek... En ınur hır şekilde 
budur. iın i,, bence 

Fikret ADIL 
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Memleketten 
Röportajlar Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Adana da 
Birkaç 
Gezinti 
~ 

Parkta 

Heykel 

~ 

.... ~ 
Ayran ve Biber 

Adanamn iki lı•tsu<ı-iyet~ ~;ar: Biri ayran, öteki biber. Hemmı he~ 
liikkanda köpii klii ay~ rın bıı lıım~r. Ve han.gi lokmı ta.ya otımıraam:: 

nuhakluıl.; öııüniızc bfr tabak bıber ~ıo domates gelır. 

'-----------------------------J Geçen günkü yazım
da, Adana mezba

hasında gördüğüm temiz
!ik dolayısile hiç tanımr.
dığım, ismini bile bilme
diğim Adana belediye re
ısını göklere çıkardım. 
Fakat eğer mezbahadaki 
temizlik kontenjanı dola
yısile içeri giremiyen şu 
kara sineklere şehirde de 
tesadüf edilmese o zaman 
Adana belediyesi için söy
liyecek ufak bir tenkit bi
le bulamazdım. 

Maalesef Adanada sinek sürü ile 
crdu iledir. Bir lôkantaya gittiği
niz zaman sineksiz bir taraf bul
mak için muhakkak vantilatörün 
altını tercih etmek mecburiyetin
de kalırsınız. Bu vantilatörün el
tı da daima tutulmuştur. [ster
.eniz sıra beklersiniz. 

Bir berberde traş olmak müthiş 
bir azaptır. lşte "Rakımülhuruf,, 
bu azabı tadanlardan biridir. Be
nim tra.ş olduğum berber dükka
nında insanın her sakalına bir si
nek isabet ediyor desem caizdir. 
Hatti bazan açıkta kalan sinek -
ler bile vardır. Onun için berber 
dUkklnlarında mulıakkak bir yel
pazeci görürsünliz. Bu küçük bir 
çıraktır. Elinde kocaman bir hav
lu vardır. Bu havluyu mütemadi
yen yukarıdan aşağı sallar ve siz 
de iskemlenin üzerinde bir Çin 
mandarini gibi kurularak traş o
lursunuz. 
Vakıl btt yelpazelenmenin hik

metini sıcağa atfedenler bulunur. 
Ve esasında herhalde sıcaktan do
layı icat edilmiştir. Fakat sıcak

la beraber sineğe karşı da kuvvet
li bir devadır. Maazallah eğer ber
ber yüzilmli traş ederken bu yel
paze olmasa sıcağa belki taham
mUl edebilirdim amma, sinekler 
de gözümü oyardı. 

Adanada bu kadar bol sinek ne
den oluyor? Doğrusunu lııterseniz 
orasını pek iyi anlıyamadım. So • 
kaklar çok güzel ve temizdi. He
le 8.!falt cadde hergUn sulanıyor 
ve süprlilüyordu. Mevsim de şeker 
kamışı mevsimi değildi. O halde? 
O halde elbet bu sineklerin bir 
vatanı olmalıydı! Adanada bunu 
araştırdım bulamadım. Adana Be-

lediyesinin bunu elbette ÇQk ya
kında l.mlun meydana. ~ıkaracağı
nı tahmin ederim. .Fakat benim 
de kuşku11Rf.1:~m bir cihet rl.aı : 
Galiba bazı düklüi.nlara pek bakıl
mıyor. Hele iç sokaklarda dükkan 
sahipleri, bilhassa sebze, meyve 
satanlar temizliğe pek dikkat et
miyorlar. Onun için bu karasi -
nekler de gözlerini açıyorlar ve ön 
ayaklarını birbirilerine vurup ma
kaslıyarak etrafta harvurup kara 
bir harman savuruyorlar. Bun
dan dolayı değil midir ki zaten 
geçen yazımda mezbahanın salha
nesini benim yattığım otelin oda
sına tercih ederim demiştim ... 

Adananın Parkı 

A danada güzel bir park var. 
Söylendiğine göre yeni te

sis edilmiş. Fakat elhak çok mü
kemmel yapılmış. Bütün Adana 
halkı akşamüstlcri bu parkta bi
raz serinlik yüzü görüyor. Parkın 
içi renkli ve kokulu çiçeklerle 
döşeli.. Kapıdan girer girmez, bu 
çiçeklerin vücude getirdiği boyalı 
bir paletle karşılaşıyorsunuz. Bu 
paletin arasında Atatürk heykeli 
yükseliyor. Hele güneş arkadan 
batarken bu heykelin çizdiği silu
et nekadar canlı bir şekilde se
maya irtisam ediyor ... Birçok şe
hirlerimizde bu kadar heykel gör
düm. Fakat bunun kadar meha -
betlisine, bunun kadar san'atka -
rane yapılmış olanına çok az rast
geldim. 

Heykelin etrafında Adananm 
kurtuluşunu hatırlatan birkaç fi
gür göze çarpıyor. Ve bunların 

arasında büyük inkılabımızı tem
sil eden bir genç vücudü elinde 
altıokla yükseliyor. Eğer bu hey
kel, bu genç figürü altıoku sağ 

eli yerine sol eline almamış olsa 
idi, biraz ok atan bir adamın he
yecanını taşısa idi. Vücudü biraz 
cazibei arziye kanunundan dı9a
rı çıkıp da dimdik, bulunduğu yer
de çakılı olmasa idi, biraz atılan, 
biraz parmaklan Uzerinde yükse
len bir hali bulunsa idi, bu heykel
lerin heyeti umumiyesi bittabi da
ha canlı, daha manidar ve daha 
gUzel olurdu .. 

Atatürk heykelinin önünde bir 
havuz var. Bu havuz bu abide -
nin manzarasını daha genişleti

yor, daha gUzelleştiriyor. Bütün 
figUrleri kuru bir halden çıkarı-

yor ve daha munis yapıyor .. Fa· 
kat bu heykeller yapılırken abi
deye çelenk konulacak yer nesap 
edilememiş. Onde havuz olduğu 
için çelenk koymak çok zor ola· 
cak gibi geliyor bana.. Meğer ki, 
söz temsili, havuzun içine kUçük 
bir sandal konsun! Yoksa çelenK 
koyarken biraz heyecana kapılan 
soluğu derhal havuzun ici~de 
aıı.r_ 

Fayton sürtükleri 
• stasyon caddesi Adananın 
1 piyasa caddesidir. Burası 

her aksam dolup dolup boşalır 
Zaten park da bu Istasyon cadde
sinin Ü?.erindedir. Bu yeni park 
yapıldığı zamandanberi, Seyhanın 
üzerindeki Belediye Parkı itibar

.-dan dU~mUştUr. Herke• •imdi bu-

raya akın ctmiye başlamr~tır. iki 
tarafında biıyük, Okaliptüs ağaç
larının gölge saldığı bu cadde her 
akşam kalabalıktır. Yayalar bir 
taraftan gider. Faytonlar bir ta -
raftan akar. 

Bir akşam ben de bu caddede 
bir gezinti ya;>tım. Kalabalığın 
dalgasına uydum ve yürüdüm. 
Fakat bu gezinti esnasında bir şey 
nazarı dikkatimi eelbetti: 

Faytonların ekserisinde boyalı 
boyalı kadınlar, gözleri etrafta av 
arıyan kadınlar, o iki parmağı a
rasına sigarasını sıkıştırıp, duma
nını savuran kadınlar görünüyor · 
du. 

Bilyük şehirlerde "trotteuse., 
denilen k a 1 d ı r ı m c ı ka
dınlar vardır. G e c e n i n geç 
bir saatinde, o r t a 1 ı k t a n 
elayak çekildiği zaman, bunlar da 
karanlık köşelerden birer bayku' 
gibi çıkarlar. Ve gelene geçene 
icabı hale göre işmar ederler. Ge
len adam biraz çakır keyifse göz 
koyarlar. Başlarile işaret ederler. 
Biraz sarhoşluğun gradosu yük
sekse söz ~tarlar. Eğer yolcu a
damakıllı değil de sarhoş akıllı 
sendeliyorsa kollarından çektikle
ri de vakidir. Fakat bu iş gizli 
olur. Kimse farkına varmaz. Be
yoğlunda bile böyle nazarı dikkati 
celbedecek şekilde dolaşanlara na
dir tesadüf elilmektedir. 

Halbuki bu kadınlar, daha vakti 
kerahat gelmeden böyle bütün A
dana halkının kaynaştığı bir so -
kakta sellemUsselam nasıl dola
şıyorlar? 

Adanalı bir dostuma sordum; 
dedi ki: 

- Bunun hikmeti vardır. Na
sıl bir dükkancı camekanında mal
larını teşhir ederse, bu kadınlar 
da caddelerde cilvelerini ve etle
rini teşhir ederler .... 

- Eeeeee? 
- lşte bu ... 
- Fakat bunda ne klrlan 

olur? 
- Kendilerini tanıtırlar. Sonra 

birisi eğer onlan beğenecek olur
sa, hemen bir faytona atlar ve ar
ka.sın dan takip eder. 

- Faytonlu takip desene ... 
- Evet .. 
- Demek bUtün bu gezintile-

' 
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Yeni 
Müzenin 

'<uru lduğv 
bina 

Edirne Etnoğrafi müzesi 
bu hafta açıhyor 

- istanbuldan da 
40 parça 
Eşya gönderildi 
Edirne, (Tan) - Trakya Umumi 

Müfettişi General Kazım Dlrik tara
fından Edirnede bir etnoğrafi müze
si tesisine karar verilmiş, mUze için 
tarihi arastaya bitişik ve Mimar Sl
nanın en güzel eserlerinden biri o
lan (Daıillsübyan) seçilmiştir • 

Bakımsızlık yüzünden harap ~lr 
hale düşmüş bulunan blı gUzel ese
rin - orijinalitesi muhafaza edil • 

Eclfrmule Etnograli müzesi mek üzere - birkaç aydanberi de-
(Bu bina Mimar Sinanın en gıizel eserlerinden olan Sarülsubyan'dır.) vam eden tamiri bitmiş, etnoğrafik 

-----------------------------,- eşyanın teşhirine mahsus yeniden 

• 1 Bursa ovasını 
Keşanda yenı Sulamak için 
Bir Kooperatif Yapılan tesisat 
Keşan, (Tan) - Çamlıca, Kcşa -

nm şirin bir nahiyesidir, havası gü
zeldir, Trakyanın en iyi kozaları 

Çamhcada yetişir. Umumi müfcttış 
lik, burada geniş mikyasta koza to· 
humu çıkarılması için tedbirler itti

hazını düşünüyor. 

Hükumetçe verilen karar üzeri
ne, 684 numaralı tarım koop<!ratiıi 

Çamlıcada açılarak işe başlamı;tır. 

Gönderdiğim resim, açılma törenin
de kooperatif müessislerini bi.ı nra
aa gösteriyor. 

/ zmirde Polis 
Müzesi 
Kuruluyor 
Izmir, (Hususi} - Şehrimiz polisi 

için mühim ihtiyaçlardan biri sayı -
lan bir emniyet müzesi tesisi takar -
rür etmiş ve müzeye konulacak eser 
!erin derlenmesine başlanmıştır. nu 
müzede eski devirler polis üniforma 
elbise ve sil~hlariyle manitacılık, 

yankesicilik, esrarkeşlik, kasa hırsız 

lığı ve saire cürümlerinin alat ve ede· 
vatı ile kokain, eroin, esrar, gibi u

yuşturucu maddeler nümuneleri bu
lundurulacaktır. Müze, polislere ol

duğu gibi halka da dalına açık bulun 
durulacaktır. · 

rin sebebi bu! Istanbuldaki kaldı
rım eıürtüğU kadınlara mukabil, 
Adanada fayton sürtüğü kadınlRr! 
Yalnız arada bir fark var: lstan
bulda bu iş bu kadar göze batar 
şekilde değildir. 

Ayran ve Ye§il biber 

A dananın .iki hususiyeti n~
zan dıkkatimi celbettı: 

Bunlardan bir tanesi ayrandır. 
Ayranın ne hususiyeti olur deme-. 
yin! Vakıa Adanada satılan <lY
ran da. bizim bildiğimiz ayrarıdır 
amma üstünde köpüğü vardır. 
Tıpkı bira gibidir. Ben ne yalan 
söyliyeyim, ayranın burada böyle 
olduğunu bilmiyordum. Bir gün 
bir dondurmacı dükkanında otu -
rurken birisi bir şey istedi. Bak
tım koskoca bardakla Uzeri kö
püklil bir şey getirdiler. Ben de 
işaret ettim: 

- Ondan getirin dedim. 
Baktım dükklncı bir yerden bir 

miktar ayran koydu. Sonra bafk& 
bir yerden üzerine bol bir köpük 
illve etti. Enfes bir ,ey bu Ada.
na ayranı! Alarivayeten üstün
deki köpUk ayranın yağı imiş. Fa
kat ben pek yağ tadı alamadım! 
Adananın ikinci hususiyeti de 

yemeklerde yeşil biber ve domates 
yenmesidir. Hangi lokantaya o-

Bursa, (Tan) - Bursa ovasıur 
ıslah işine devam edilmektedir. Ev
velce Mihraplıköprü yanında yapı -
lan büyük toplama havuzunun ka
paklan bu kış işliyecek, sel halinde 
yukardan gelen sular; burada topla
nıp teressübatı ve sür'ati azaltı1 "lık

tan sonra müteharrik kapaklar vn
sıtasile dışarıya akıtılacaktır. 

Böylece, suların taşarak ovayı is
tila etmesinin önüne geçilmiş, ku -
rak zamanlarda da arazinin sulan -
masına yardım edecek kanallar va
srtasile "BU verilmiş olacaktır. 
Ovalım ışark"klStnl Kaniil tcşkllatı 

sayesinde tamamile ıslah edilmiştir. 
Bataklıktan kurutularak kazanılan 

arazi köylülere ucuz fiyatla satılmak 
tadır. 

KOÇUK MEMLEKET 
HABERLERi 

G azlantebin yeni defterdan 
Nanul< Pekergin işe başla

mıştır. 

• • • 

G lreıııun şehir medisl yeni lt
timaJarına ba.5larnış, reis 

\"ekilliklerine Alaf'ddin Alpay ve ec
zacı Ziya Deımirok s~Umişlerdlr. 

• • • 

E ıaziz belediye meclisi Kemal 
Şedelinin riyasetinde ~ıl

mış, Aksaray mahallesinin ilga.sile 
köy haline kalbi teklifi reddedilmL5, 
e\'lerln üzeri kiremitle örtfilmeslne 
karar \·erilıniı;tlr. - nw vaaz 

turursanız oturun muhakkak önü
nüze bir tabak biber ve domates 
gelir. Sıcakta domates ne ise 
amma biberi pek anlıyamadım. 
insanın içini büsbütün kavuru
yor. Adananın biberleri de acı ını 
acı! Fakat Adanalılar bu acı t:ıi
beri tercih ediyorlar. 

Adanalı dostuma sordum: 
- Nasıl tahammtil edip de bu 

biberleri yiyorsun uz ? 
GUldU: 

- Hava burada eııcak da onun 
için ... 

- Daha iyi ya. Hem sıcaktan 
şikayet ediyorsunuz, 4:5-46 1erece 
hararet altında eriyoruz, diyorsu
nuz. üstelik dondurma, buzlu li
monata gibi soğuk şeyler durur
ken ağu gibi biber yiyorsunuz 
bunu anlıyamadım! 

O işi alaya vurdu: 

- Mademki yandık diyonız o 
halde çifte kavrulalım! Adamın 

dışı sıcaktan yanarken içi serin 
olursa ne olur? ... 

Ben de alayla cevap verdim: 
- Korander olur, hakkınız 

var ... 
Biber tiryakiliğini başka ne ıle 

izah edebilirdim? 

Mümtaz FAiK 

yaptırılan raf ve camekanlı dolaplllr 
da yerlerine konulmuştur. 

Müze için Edirne ve Trakyanın 
muhtelif şehirlerinden getirilen et • 
noğrafik eşyadan başka Topkapı ıı.., 

rayı milzesinden kırka yakın çeşitte 

eşya gönderilmiştir. 

Müzenin açılma resmi Edi~~0nln 
kurtulu§ g il nü n e rastlıyan 25 
lkinciteşrinde yapılacaktır. 

Edirnede kadınlarımızın san'at 
saıhasmda bilhassa kendilerine la • 
zım olan işlerde bilgi edinmelerini 
ve çoklarının da müstahsil vaziyete 
geçmesini temin etmek gayesile kıl 
san'at mektebi açılmıştır. Bina çolC 

mükemmel bir hale getirilmiş ve ~ 
dirnenin hemen hemen en güzel kUl• 

tür müesseselerinden birisi olmuş • 
tur. Mektep, kadın ve kızlamnızııı 

çok fazla rağbet ve mUracaatlle )tat 

şılaşmış, öğleden evvel ve akşam ol• 
mak üzere günde iki parti tedrısat 
yapmayı kabul ettiği halde, kadro!ll'" 
nu doldurmuş bir hale gelmiştir. SU 
yıl yalnız biçki, dikiş ve moda dert" 
leri verilecektir. 

Mektebin direktörlüğüne Hayri>" 
tayin edilmiştir. r 

lzmite yeni 
bir hastane 
lazımdır! 

İzmit, (Tan} - İzmit memle~~ 
hastanesi, bugünkü ihtiyaca kaJ' 
gelmemektedir. lzmit Sıhhat Mudil' 
rU Rıfat Dedeoğlu, bu hususta batl1 

şu izahatı vermiştir: 

"- lzmit hastanesi, vaktile, b8' 
talarm daha ziyade havadan fctlf•• 
de etmeleri nazariyesile yapılnııf 
tır. Bugün ise hastalar hava ile dl' 
ğil, birçok fenni usullerle tedavi ~ 
diliyorlar. Şimdiki hastane ile her 
hangi dUz bir yerde yapılacak hastr 
ne havası arasında hemen hemen ~ 
bir fark yok gibidir. Buna muka p 
ta uzaklardan gelen hastalar fi ı4 
ararken, yorulmaları, terlP1"""1~ 
ve UşUmeleri ~olayıslle, tehlikeli ti 
hale dUşüyorlar. Halkın tR"'".., 
verdiği büyük ehemmiyet baseb~ 
hastane bugün ihtiyaca cevap v:;,. 
mez olmuştur. En küçük bir h " 
lığı olan bile, derhal memle. ~ b p't'_ 
tanesine koşmaktadır. Bu sP~, 
uyanık fikirli lzmit halkını takdıt 
mek lazımdır. : it 

Elli yataklı olan tzmit Memle~f' 
Hastanesi, başka bir: işte kuııanı, 
rak, yeniden tam teşkilatlı bir ~ 
tane yapılması, bugün için bir ı tt. 
ret olmuştur. Bu zarureti duyan icJJ' 
li Hamit Oskay, umarım ki, Iz~ 
lere güzel bir hastane hediye e 
için tehalük gösterecektir. ,J. 

BugUnkU hastanemizin birço1' ~ 
sanları arasında nisaiye, göz '16 

lak mütehassıslarının da bulun~ 
ması, bize aynca bir hUzUn ver ııt 
tedir. Tahsisatının azlığını da 
edersel ... bu hüzün daha acı olııf 
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Melanet Şebekesinin Erkanı Birer 
Köşeye Sinmiş Bulunuyorlardı 

1 
.Saray, daha fazla tela, ve heyecan 

Çlndeydi .. Bir kısım saray dalkı:ı. · 
"Uklan ortadan silinivernıişlerdi. 
Vahdettine sadakat gösterenler ise, 
b~na gelecek i.kibeti hissetti~ • 
leti için müşkül bir vaziyete girmış· 
lerdi. 

Vahdettin artık tutunacak hiçbir 
dal~ kalmad;ğın ıanlamıştı. (Izınir)· 
in ıstirdadını takip eden günler zar· 
f t" lllda ,fena halde bucalamıştı. Hat a 
ııaraya girip çıkanların arasına 
~adoludan gelme fedailerin de so
kulabileceğini düşünerek saray da
hilinde tedbirler aldırmakla bera • 
her, artık harem dairesinden dı9arı 
Çtkrnaınıya başlamıştı. 

P'akat, bu kurnaz adam, son da • 
klkaya kadar hissiyatını saklamıya 
karar vermişti. 

U3üyük zafer) hakkında coş~~n 
memnuniyetler izhar etmeleri tçı? 
bendegi.mm teşvik etmişti. Hatta 
Vahdettin daha büyük bir kurnaz -
l k , b" . 1 göstermişti. Sakarya har ın~ 
en •iddetli devresinde, kayınbiraderı 
Zeki Bey telaş içinde saraya gele -
t'ek: 

- Bugün, Veliaht Mecit Efendi • 
tıfn başağası ile görüştüm. Cuma se· 
lltnııldannda muzika çaldınnanızı 
'Yll>hyorlarmış · "millet kan ağlar • 
ken, padişah v~ halife marş çaldı. • 
ra.rak selamlığa gider mi~ .. ,, deyıp 
duruyormuş .. Bu sözler mıllet sra -
•ına yayılırsa, fena bir tesir husule 
tetlı;r 

. nenı"işti... Istanbulda da, aleyhin -
de Yapılacak propagandadan kor -
~an Vahdettin, o günden itibarense: 
arnlıklarda muzika çalınmasını me 
lletrn.işti.. İşte şimdi, ~u elim va_zi -
:Vette bile milleti iğfale çalı~an Vah· 
~:,ttin, Babıaliye şöyle bir ırade teb-
ıg -~t· . . 

q, ırmışt1: 
mADE SURETf 

(~ir müddettenberi devam eden 
llı"aJ.i mUe.ssif ei milliyenin, biham· 

denıillatıi taaJA. mübeddili sünır 
almasına mebni, cuma selamlık res-
?tıl llisi esnasında, marşı tıii osma
l.inlıı kemafissabık terennümsaz ol
l:rıaınıa iradei bazreü padi~ahi ir· 
t ' an buyurulmuş olmakla ... ) 
. Vahdettinin bu iradesi, adi ve se· 

tıı bir şaklabanlıktan ibaretti. Guy~ 
bu irade derhal millet arasında şa) 1 

alacak· 
• . Milletin 

- Aşkolsun, pad1şaha... . 
feı· · ~; .. ak edı • 

lket ve meserretine ışı.u 
l'or • 

Denilecekti. , 

Valıclettini karara kim 
tq(}ik etti 

"'- 1 - ı ba· .uarnat Ferit Paşa, \hasta 1.gı~ 
hane ederek Avrupaya gitmışti. Is· 
tanbutdaki (fesat ve melanet şeb~
kC«i) nin ert<ln ve rüesası da telaş 
için.delerdi. Bunlardan bazıları 
~ doğrudan doğruya, ve bilvasıta -
:V-ab.dettine müracaat ederek, bu va
ti:yet karşısında ne yapmak. lazı?1 
teldiğine dair talimat isteınışlerdi .. 
\l ahdettin, bunlara şu kısa cevabı 
~ermişti: v 

- Telaşlı hareketlerle yar ve ag
)llın nazarı dikkati ceıbedilmesin .... 
:~ı gelince; gemWııi kurtaran 
lPtandır. 
l:>eınifti .. 
Bu meli.net şebekesinin erklnl, sui

ltaat korkusundan birer köşeye sin. 
tn.işlerdl. Ve, firar saatini beklemek· 
teıercU. lttihatçıların, başka fırka • 
Ctlara göz açtırnıadıklan devirden -
~ert llomanyada. ikameti ihtiyar ~en 

1 
boktor Ibrahim Temo Bey) ~ gun-
erde latanbula gelmişti. Ve bır ak
faıtı köprüden geçerken, - bir ~a~an 
ar, Orman ve Maadin Nezaretı mus· 
te,arbğmda bulunan - (Avukat ~b 
ti 'Bey) e rasgelmişU. 
~Sabri Bey bu eski aşinayı görür 

tornıez . 
- Ca~ım nerelerdesin? Biz de se

~i arıyoruz. Efendi hazretleri, ı~tan
Ula geldiğini haber almış. Acele, 

'ent g·· . i ormek ıst yor .. 
f Demişti. Ve .. Doktor Tem~ Beye, 
fendi h tl . . (aizlice ıkamet b azre ennın e.- . 

4\'UYurduklart hane) yi tarif etm1şti .. 
1 "'1kat Sabri Beyin (efendi haı:ret
·{ti) dediği adam, (sabık şeyhis~am 
lustara Sabri) Efendi idi. Hürrıyet 
~e Itilafın temel direklerinden biri 
:rı 'Mu8ta!a Sabri Efendi, (hesap 

nU) nUn yaklaşması Üzerine 

·mdiki Darülfilnun binasının ar· 

- şı d bu·· yük bir ahşap bina nın 
kasın a - .. 
bir köşesinde gizlenmışti. had i • 

Zaten !stanbula entE1fesan 
Tc-

sat görmiye gelmiş olan Doktor 
mo Bey, bu fırsatı kaçırmamış. 
dığı talimat üzerine ? ge~e ya 

al-
ssı 

ti ... vakti o köhne konaga gıtmış 
Be-Sabık şeyhislam, Doktor Temo 

yi büyük bir heyecanla karşılam iŞ· 

H 
r d korkusunu saklam ıya 

tı. a ın e, . t la ve 
çalışanlara mahsus bır c ş 

d 
Maamafih, Must 

tırap var ı... ( F 
. Ef d" bir zamanlar ır 

Sabrı en ı, ihat ılar d 
tbat) lideri olan ve Jtt 5 
. de Romanyaya. kaçtıgı zam 
rın dımı dokun 

ıs-

afa 
kai 
ev-
an 
an, 

kendisine pek çok yar . . · 
Beyden vazıyetını sa 

Doktor Temo 
k· 

·ne ıamamış: da gt 
- Galiba; yakın zaman , 

. . d. n boylıyacağız ... lşte, ha 
sızın ıya ? H şey h 

. . ~ru"yorsun ya... er 

li· 
a· 

mw~ ~ı ~ 

Al t
e bekliyoruz... m.aam 

zır. es • .11 .. 1 1 

ih. 
ın, . d rmeçatma (mı ıcı ~r 

bu senın e . · nnem 
Ist 

bula girebilcceklerını za 
i-

an .. d . ., 
Sen. ne fıkır esın · · . yorum. .. - mck ıç 

Diye; bir şeyler ogren 
·in 

suallere başlamıştı. fikrini sçık 
Doktor Temo Bey. 

ça 

söylemişti: .. d n iki y ÜL. 
- On beş gün surme e ' d . 

b
. k' ·1·k Yunan ordusunu enı 
ın ışı ı irmek vız g 

ze 

dökenlere Istanbula g · 
e-

efendi hazretleri. Ne zatı .ılın 
1~· de Yıldız Sarayında ık 
zın, ve ne . . k 

l· 

a-
z-
n. 

met buyuran efendinızın. ara go 
. . • 

1. 
andaki ecnebı zırhlıla 

lerı ıçın ım n 
1 bir top dahi atmaz ... Or.u 

gelen ere . yi 
için başınızın çaresine baksanız. ı 

edersiniz. . S· 
Dedikten sonra, bazı misa~ıe: go 

tererek vaziyeti izah eylemışt1. 
ık 

a-
O anda, sabık şeyhislamı - art 

asar ve alaimi saklanamı~a~k k 
dar - bir korku istila etmıştı. Der in 

derin düşündükten sonra: 
- Bari, yarın bir kapalı araba) 

bineyim. Yıldıza gi~eyiI?· Şevk:t.m 
ap efendimize söylıyeyım. Ingılızl 
re müracaat etsinler, başlarına b 

•a 
a-
C· 

ır 

çare düşünsUnler. e-Diye cevap vermişti... Doktor. T 
mo Bey, sabı~ şehisl.amın bu fıkri 
ne şiddetle itiraz etmış: . 

. . 

- Buna, ne lüzum var?. Emm o
lun ki; Anadoludan gelenler, '>n 
parmaklarının ucu ile temas etm 
yi bile akıllarından geçirmezler. O 
sa olsa sarayların birine bapsede 
ler ... S~kın böyle bir tavsiye?? bu 
lunmayın. Eğer bu adam Ingilızler 
iltica eder, ve firar suretile Istanbıı 
dan giderse, Osmanlı hanedanını 

f ve namusunu büsbütün PE-rba 

a 
e-
1-
r· 
-
c 
1-
il 

t 
şere 

eder. 
Demişti. . . 
Sabık şeyhislamın, ertesı glin ~a 
, gı"dip gı·tmediğini, ve Vahdet~ın 

. 
e 

ra)a d·-· . b"l . t klÜ edip etme ıgını ı mıyo 
fırar e .•. . · h k"k 

Ancak bildıgımız bır a ı a 

-
t 
-ruz. günler zarfında artık Vah 

varsa, o 1 -. in endişe ve sabırsız ıgı son 
dettın ·e gelmiş; hemşirezades 
derece)S i ile Yüzbaşı (Benet) e 

i 

' Prens am ' ı ·ıt h" . 
l Harington) a, ngı ere u 

(Genera . f k 1- d 
• inin !stan buldakı ev a a e 

kum~t kili (Mister Hendersenı e 
komıserk ve gı"zlice haberler gönder 
birkaç ere 

. 

miştl:.yük afcr) in (Ankara)da u 
(Bu z h"d" t --ı. - hissiyat ve a ısa a ge 

. 
-

yandıı~gı 

lince... . . 
• hayat coşkun b1r sr -c: 

umumı 1 

ve neş'e içindeydi. 1A~adolhuya. k_~m· . 
1 

hükumet erın epsınven 
şu o an fl .

11
• bu·· kümete tebrik telgra arı 

mı ı . .. 
gelmişti. Fakat aradan . bı~llç g·Jn 

eçer geçmez, gene garıp ır ~ere-
g t . t• 
yan zuh\ır e m1ş ı: 

_ Artık askeri vazife hitam bul-
ştur. Mustafa Kemal Paşa, bun-

d
mu sonraki siyasi işleri, icra Vekil-

an rd· 
teri Heyetine terketme ı ır. 

Tarzında birtakım mUtalealar baş-

göstermiştl. 
Halbuki: (Mustafa Kemal Pnşa -

nın {ne askeri vazifesi ıJıitam bul.· 
muştu ve ne de siyasi ve diplomatık 
meseleler ile temas ve iştigalden 
mUstağnll kalabilirdi. Onun içindir 
ki; Gazi başkumandan bir taraft:ın 
Itilif Devletleri diplomatları ve ku
mandanlarile (lzmir) de temas ve 
mtilakatlanna devam ederken; diğer 
taraf tan da Ankaradaki cereyanları 
dikkatle takip etınetkeydi. 

[Arkası var] 

1 A , 

Radyo 
Bugünkü program 

lstanbuJ 

Öi:le neşriyatı - Saat, 12,30: Plakla 
Türk musikisi; 12,50: Havadis; 13,05: Plak
la hafıf muıik; 13,25 - 14: Muhtelif plak 
neşriyatı. 

Akşam neşriyatı - Saat, 18,30: Plikla 
dans musikisı; 19,30: Spor musahabeleri: 
Eşref Şefik tarafından; 20: Turk musiki 
heyeti; 20,30: Vedia Rıza ve ark:tdaııları 
tarafindan Turk musikisı ve halk şarkıla
rı; 21: Orkestra: 

l - Mozart: (Don Juan) uvertur. 
2 - Tchaıkovski: (Casse Noısette, ıu-

vitinden çıçekler valsi). • 
3 - Rich. Strauss: (Pembe süvari). 
4 - Lehar: (Die blaue Mazur) operetin

den parçalar; 22: Plakla sololar; 22,3C: 
Havadis; 23: S O N 

4 

Günün program özü 
Senfonik konserler: 

s 

1 

18 Berlin: Şuman; 18,10 Ziırih: Yeni e
erlerden; 21,~0: Berlin: Schuricht; 2145 

Roma: Senfonı; 22,40 Varşova: Leh eser
erinden, 

Hafıf kon!WlrlP.r: 

18 Bertin: Yeni musikı: ı9 Laypzlg: Mo 
d ern enstrümantal konser; 19,20 Prag: 

1 
s 
Bando mızıka; 20 Konigsberg: Yeni marş
ar: 21: Sottens: Askeri bando, 21,15: 
trasburı: Bando mızıka; 21,45 Roma: 

t 
2 
s 
k 

Karışık konser: 22 Varşova: Hafıt orkes· 
ra havaları; 22: Münıh: E{;lenceli musıkı· 
3.20: Viyana: Viyana musıkisı · 23 30: 
~~tgart: Vende taknnı; 24,05 Çıga'n m~si: 
ısı. 

Operalar: 
20,40 Zürih: (Grisard) ısımh studyo ope

r aıı. 

Oda mu~ikisi : 
1,20 Hamburr: Friede1 triyosu: 18,15 

rar: Mozart yaylı kuarteti; 20.20 Ber -
ın: Haydn yaylı kuarteti: 23 Milin: Ku

p 

r 
a rtet. 

ı-sıtaıı .. r 

B 
17 20 Breılau: Şarkılar; 17,SO .Münih: 

ach musikisi· ıs,<ıO Pariı P. T. T: J:.'ran
ız şarkıları: is Liypzig .. v. s; Dreslten .na
l· 19 Stutgart: Vırtüoı pıyano musıki
;' 19,40 Budapc,te: Keman konseri; 20 
uluz: Operetlerden şarkılar; 21,10 Beı • 
n: Şopen valsleri: 21,15 Biıkreş: Piyano 
usikisi; 23, 25: Kolonya: Alman halk şar 

s 
ki 
si 
T 
1i 
m 

lan. kı 

21,10: Franlı:furt: 21,10: 
onigsberg; 23.45: Roma. 
19.30 Ztirih: 

K' 

ta 
yı 

L~ypzig; 22: 

be 

Portakal ve Mandalina Bol 
Gelen haberlere göre, yeni yıl por
kal mahsulü kalite itibarile geçen 
1 mahsulünden daha üstün ve daha 
re ketlidir. 
tstanbul piyasasına Mersin ve A.ı-

ta 
m 
dt 
m 

lyadan portakal ve mandalina gel
eğe başlamıştır. Seksenlik s:ın · 
klan 220 kuruştan 180 kuruşa düş-
üştür. 

BORSA 
19 1K1NClTE.,R1N PERŞEMBE 

P aral ar 
. -

A 1 ı t 

Sterlin 612,-
1 Dolar 122,-
20 rrınsd fr. 113,-
20 Liret 125,-
20 Belçıka tr. 82,-
20 Drahmı 20,-
20 l&vıçre fr. 56!ı,-
20 Leva 20,-
1 florin 62,-
20 Çekoslovak ku· 70,-

ronq 

616,-
126,
lı7,-

130,-
85,-
23,

;';'!ı,-

23,
b6,-
78,-

ı Şilinı: 20,- 22,-
1 Pcıeta 
ı Mark 
1 Zloti 
ı Pengo 
20 1.cY 
20 Oınar 
ı Yen 
tsve\ 1ı:uron1> 
Altın 
Banıı.noı 

Ç e k i er 
Londra 
Nevyorlı: 
Parıı 

Mılano 
Bruksel 
Atına 

Cenevre 
Sof ya 
Aınsterd. 
prag 
Vıyanı 

Madrid 
Bcrlın 
varşova 

Budape5te 
Bukreş 
Belgrat 
Vokohama 
Moslı:ova 
Stokholm 

T a hvilat 

Teacıl cdılmcmı,uı 
24,- 26,-
ı9,- 20,SO 
20,- 23,-
12,- 14.-
47,- \O.-
Tescil edılmemıotıı 

30,- 32.-
980,- 9!11,-
240,- .l4.l.-

613,-
0,7976 

17,15 
lS,14 
4,715 

79,935 
3,4694 

65,2525 
ı .4 755 

22,5325 
4,3325 
7,4225 
1,98 
4,23 
4,335 

109,2975 
34.665 

2,79 
24,75 

3,16' 

613,-
0,79825 

17,l 
ıs, ıs 
4,719 

79,935 
3.4ö'l4 

6!ı,2S2:ı 
1,475 

22,5325 
4,332:> 
7,4225 
1,9812 
4,23 
4,335 

109,2975 
34,665 

2,'/9 
24,75 

3,164 

.... ,.ııım 
Anadolu 1 ve II kupon kesllıt 

" 111 

l0.4t 
42,70 
42,70 
4!>,80 Mümessil 4'i ,70 

M r • ı r t a h v i l l 'e r i -1903 ,, 
ı9ı 1 ili 

E •ham 
to Bankası 

N 

11 l.-
102,-

• Hamılint 

Anadolu % 60 
.. % 100 

:>ırketı Havrıye 

Tramvay 
Bomontl Nektar 
rerkoı 

Aslın Çimento 
Merkez Bankası 
Oıımanh Bınıı.as• 
% 7 Sıvu 

B ir Batında 3 Çocuk 

ı 12.-
103.-

8\.
ıo.
ıo.-

25,35 

39,50 
l6. 
20 !-1 

9,4!> 
12.-
13,55 
83,50 
29,-
99,50 

Konya, - Seydişchirde arabacı 

Recebin refikası bir batında ikisi kız, 
biri oğlan olarak üç çocuk doğur • 
muştur. Çocuklar da, anaları da sıh -
hattedir . 

·--.. - o o =· -· ....... -- •-..ıt ......... ......... 

• • • SAGLIK ÖGÜTLERi 

.... 
ı·iyatro 

Bir vakit, lstanbulda ramazan 
.. tça 

elince gazeteler orucun vucu g 
aydaları üzerine ••makale" ler ~a
arlardı. O zamanki gazete oı<U· 

f 
z 
y 

· eıer ucuları da, galiba, saf kınıs 
duklarından aralarında o yazı· 

ara inanan ları bulunurdu. Şiırıdi 
en orucun vücuda faydası vard'.~' 

ol 
1 
b 
di ye yazsam siz inanmazsınız. eu
ün gün aç durarak, sonra tıkaba· 
a yemek yemenin, bahusus gec~
yin yataktan kalkarak tekrar yı· 
p yatmanın vücuda faydası ola· 

t" 
s 
le 
yi 
ağına. tabiidir ki, kimsenin aldı 
em ez. 

c 
er 

Zaten, oruç sırf ibadet için ol

d 
le 
içi 

uğuna göre bunun vücut sağlıği· 
alakası olmasa gerektir. ibadet 
n aç durmaya razı olan kimse 
lığın vücuda zararını da gözüne 
dırm ış demektir. Onun için !:>e· 
m oruçtan bahsetmiye hiç niye
m yoktur. 

aç 
al 
ni 
ti 

ti 

Ancak ramazan lstanbulda bir 
yatro mevsimidir de, bu mevsinı· 

de birkaç defa tiyatroya yaılıut si
maya gitmek lstanbullular için 
vvetli bir an'anedir. Bu an'ane
n, bakınız, sağlıkla pek alakası 

rdır. 

ne 
ku 
ni 
va 

la 
Eskiden insan tiyatroda ya ağ
mak için dram seyretmiye. ya

tıu 

ye 
ta 

t gülmek için komedya görm• 
giderdi. Gülmek te, ağlamak 
vücut sağlığı için iyi şeylerdir. 

pe 

Gülmenin faydasını şüpheslı 
k çabuk kabul edersiniz. auı -
ek insanın sinirlerini teskin e • 
r, merakını dağıtır, yorgunluğıı· 

m 
de 
nu giderir. 

bu 
nıl 

Ağlaııııya gelince; ilk bakışta 
nun sağlığa zararlı olacağı sa
ırsa da iyice düşünürseniz. o 

LOKMAN HEKiM 

• 
mevsımı 

da insanın sinirlerini teskin eder. 
Sadece tiyatroda değil, gerçekten 
hayatta sağlığa razı olan, insanla· 
rı korkutan şey ağlatınıyan ke
derlerdir. insan kederden ağlıya
mazsa vücutça da rahatsız olur. 
Keder insanı hiç olmazsa ağlata
cak kadar ICıtfederse o vakit sinir
ler yatışır. Ona tahammül etmek 
daha kolaylaşır. Tiyatroda hayli -
li felaketlerin sebep oldukları ağ
lamalar da öyledir, insanın sinir
lerini yatıştırırlar. 

Sinema çıktığındanberi, tiyatro· 
lar da değişti. Artık öyle tam 
dram veya komedya denilecek pi· 
yesler gittikçe azalıyor. Sinema se
yircilerin rağbetini mevzuunun 
manasından ziyade dekorlarile 
celbetmek istediği gibi, tiyatrolar 
da dekorlara daha ziyade eh~m
miyet veriyorlar. Bir taraftan da, 
seyircilere fikir telkin etı'ndk isti· 
Yen piyesler gittikçe çoğalıyor. 

Tiyatro tenkitçileri duymasın . 
lar anıa, hekimler tiyatro husu
sunda hala tenkitçilerin piri olan 
Sarcey amcanın kafasında bulu
nurlar. Tiyatrodan maksat seyir
cileri eğlendirmektir. 

Tiyatro veya sinema, komdya 

olsun, dram olsun, güzel ve par

lak dekorlu olsun, insanı eğlendi· 
reb_ildiği kadar sağlığa da uysun 
gelır. 

Yalnız, tiyatrolarda yahut sine
malarda gördükleri dram sahne
lerinden çabuk müteessir olan pek 
sinirliler tiyatrodan, sinemalardan 
zarar görebilirler. Onlara da za -
ten eğlenmekten ziyade mutlak 
surette istirahatin lüzumu vardır. 

Yeni çıktı --. 

iSPANYA 
Halkmm kahramanlık savaşını 

öğrenmek isterseniz 

HASAN ALi'nin 
0 11 d panya a neler oluyor?,, 

kitabını okuyunuz. Fiati 30 
kuruş. 

YENi KIT APÇI 
Ankara Caddesi No. 85 

~-------' 
İstanbul Asliye Mahkemesi Birinci 

Hukuk dairesinden: 

Hurdavat tüccarından lsak Pilafi
dis vekili avukat Mehmet Behram ta
rafından Beyoğlunda Panayia kılisc
'sinde metrepolit Konstantinosun 
nezdinde mukim mimar ve beton mü
tetıassısı lliya Trikcryotısın aleyhinde 
936 • 985 sayılı dosya ile açtığı hur
davat bedelinden 788 lira ve 25 ku _ 
ruşun tahsili davaeında müddl!aaley
he tebliğ edilmek Uzere gönderilen 
dava arzuhali sureti milddcanıe_,.hin 
gösterilen yerden çıkıp Ankaraya git 
tiği ve Ankaranın neresinde oturdu _ 
ğu ve ne vakit geleceği bilinmediği 
şerhile bila tebliğ iade edilmiş ve tah
kikat için tarafların 4 - Kanunuevvel 
936 tarihine müsadif cuma günü saat 
11 de davetleri tekarrür etmiş olmak
la usulün 141 inci maddesine tevfikan 
dava arzuhalile davetiye varakası _ 
nın birer nüshası mahkeme divanha • 
nesine talik kılındığı ve müddeaaley
hin berayı tahkikat tarihi m~ıkiıro11 
mahkemede hazır bulunması ve gel
mediği ve vekil göndermediği takdir
de tahkikat ve muhakemenin gıya . 
ben deevam edeceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(27527) 

Beyoğlu üçüncü Sulh hakimliğin -
den: Mahkemenin 936 • lHO sayılı 
dosyasiyle Salti Bensisan ve Davit 
Fıranko tarafından Osmanbeyde Kır 
sokağında Mehmet Şefik ve Fikri ve 
Rukiye ve saire aleyhlerine açılan 
izalei şuyu davasından dolayı dava e
dilenlerden Mehmet Şefiğin halihazıı 
ikarnetglhı meçhlil bulunmasından 
hakkındaki davetiyenin yirmi gün 
fasıla ile ilanen tebliğine karar ve
rilmiş ve muhakemesi 24 - 12 • 93fi 

saat on buçuğa bırakılmış olduğun -
dan işbu gün mahkemeye gelmediği 
ve bir vekil göndermediği takdirde 
gıyabında muhakemeye devam oluna. 
cağı davetiye tebliğ makamına kaim 
olmak Uzere ilan olunur. (275:.l2) 

H ASAN 
PUDRALARI 

İnce. hassas, kadınların en bilyük 
2.CVkleridir. Beyaz, Raşel 1 - 2, pem
be 1 - 2, Okr 1 - 2 renkleri vardır. 
Türkiyede pudra ve ıtriyatta en ziya
de muvaffak olan ve beğenilen Ha
san pudralarınm taklitlerinden sal,{ı -
nmız ve Hasan markasına dikkat e
diniz. Kutusu 30, büyük 50 kuruştur. 

HASAN 
TIRAŞ PUDRASI 

traş zevkini itmam eder. 20 - 30 
kuruştur 

Hasan Çocuk pudrası 
kutu 20. Paket 10 kunıı.tur 

Hasan Talk 
pudrası yarım kiloluk kutu 40 

kuruştur 

HASAN Deposu: 
Ankara, lstaııhul, Ilc~ oğlu 

Sabiha Zekeriyanın 

Yeni Kitapları 

CITRAROY 
ile 

BABASI 
Bu, Sabiha Zckeriyanın ilk roma

nıdr ve Türk edebiyatında yepyeni 
bir tarzın ilk ifadesidir . 

Yeni Sovyct Rusya 
Başvekil Mo!otof un 

Nutukları 
Sovyet Rusyada yeni teşkilatı <'Sa• 

siye kanunu yapılıyor. Bu kanun Sov. 
yet Rusyaya yeni bir çehre verl'!"<'k
tir. Gerek bu yeni çehreyi anlnmllk, 
gerek Sovyet Rusynnın on dokuz yıl
lık kuruluş devresindeki inkişafını 

kavramak için bu kitaptan daha iyi 
bir eser bulunamaz .. 

Yarın Cıkı or 
................... 

Pazarlıkla Eksiltme llanı. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye J;.-,nulan iş: Ankarada Meı l·e7 Ziraat 

Mücadele Enstitiisü Fitopatoloji Iaboratuvaıı inşaatıdır 
Keşif bedeli 14497 lira 63 kuruştur. . 
2 -- Bu işe ait evrak ~nnlardır. 
A - Eksiltme şartnamesj 
B - Nlukavele ıwojesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D -- Fenni Şartname 
E - ., ,. Lahikası 
F -- Keşif Cehreli 
G- Proje. 
İstiyen. le .. r_b .. u evrakı 72 kuruş mukabilind~ yapı islerı 

U. fıAüdurlugunden alabilirler. • 
3 - Ek~ılt'!1e 7,' 12 936 Pazartesi günü snat 16 da 

Nafıa Vekalctınde yapı ışleri eksiltme Komisyonu o<lc1-
sıncla pazarlıkla yapılacaktır. 

4 - Eksiltm~ye girebilmek için taliplerin 1087 lira 32 
kuruş m':1vakkat ~eminat vermesi ve yapı ınliteahhitlik 
vesikası ıbraz etmesi ve kendisi mühendis veya mimar ol
madığı takdirde işin fenni mes'uliyetini alar.dh bir mimar 
veya mühendisi inşaat müddetince istihdam .::dcceğini ka-
bul etmesi lazımdır. 

İsteklilerin bu ,·esikataı;. saat 15 e kadar Komisyon 
Reisliğine makbuz mukabılınde vermeleri mukt ... z'ıd'. ,, u~ ll . 

1803.. "3058,, 

Yeşilköy Tohum islah istasyo
nu Satınalma Komisyonunda 

MUr.ssese hayvana1 ı için ''9000 kilo yentl'k . n 
11 /9J6 Sah günü saat 14 de Def~~rdarlık 1 haıpa 24 I 
w• d 1 kl . mu asebe ·ı· ~ın e top anaca comısyon tarafından pa 1 1 cı ı. 
alınacaktTr. zar 1 da salın 

Tasarlanan tutarı .. 360,, liradır. Şart . 
de miicssesede ve Def·.erdarlık muhaseben~mı· ~~1 Yeşilk \iy-
b·ı· İ t kl'l ,, 7 ı· · cı ı ı:.·ın l ·· . ı ır. s c ı er ... ıralık temınatlar'l 'h l">. c e gorliie-
yona gelmeleri. " .. o 7 A 

1 
e 1 ale gunü k .) ., " oınıs-



ıo 1 A N 
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Devlet Demlryolları ve limanları işletme U. idaresi Hanlar. 
MAl21 .LlNTUV~NETi .. 

~omo..n ı :Mubamnıen bec1elı 15093,60 lira olan 397.ZOJ nıetre 
mikabı çam tahta 30/11/l 936 Pazartesi günü saat l 5,30 

Çevm:n. Rezzan A E. y ALMA/oı da kapalı L;arf usulü de Ankarada İdare binasında satın 
Yazan: Stcphan ZW EIG 

alınacaktır. 

"Hiçbir Şeye ihtiyacım Yok. Artık 
Benim için Herşey Bitmiştir.,. 

Bu işe ginnek istivenlerin 1132,02 liralık muvakkat 
teminat ile kan-..ınl!n tayir1 ettiği vesikaları, resn1~ Jrazete
nin 7 / 5/ 935 G. 3~97 No. lu nüshasında intişar etmiş 
olan talimatnaıne üairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 

Mari Antuanet kalemini ~!inden Altıncı Lüi daha fazla itina ve daha K 
aynı gün saat 14,30 a kadar omisyon Reisliğine verr:ıe

bıraktı. Artık en güç iş bitmişti. Bü- uzun boylu merasimle götürülmliş -
tün sevdiklerine veda etmişti. Bir- tü. Kapalı bir saray arabası içinde leri lazımdır. 
kaç dakika ku\"Vet toplamak idn perdeler inik gitmişti. Şartnanıeler para.Eız olarak Ankarada Malzeme daire
uzandı. Artık dünya ylizünde yapa- Fakat o zamandanberi ihtilal da - sinden, Haydarpaş;:ıcia Tesellüm ve Sevk Sefliğinden, Es
cnk şey kalmamıştı. Olmeı·. i~i bir ha ziyade köpürmüş ve ilcrlemL5ti. kişehir ve İzmink idare mağazalarından dağ!ttlmakta-
şekilde ölmek lazımdı. Mari Antuanet herhangi bir insan - dır. ( 2900) 

KIRK VÇVNCO BAP dan daha itina ile ve hürmetle ölü - * * * 
me götürülmiyecekti. Dul Capct i- • . ) · · · k" 

Son Seyahat çin bu tahta araba çoktu bile ... Ma- .. Muhammen he?eıı ( 51904 lıra ola? ~u~ıtelıf cıns u-
Sabahın beşinde Mari Antuanet dam Roland, Danton, Robespiyer, çuk yol malzcrnesı 4 11/ 1937 P§.zartesı gunu saat 15,30 

hcnliz mektup yazarken Paris için- Fukyc ve Hcbert, Mari Antuaneti 

1 

<la kapalı zarf mrnlü ile Ankarada İdare binasında satın 
de davullar çalıyordu. ölüme gönderen bütün bu insanlar alın::ıcaktrr. 

Saat yedi herkes ayakta, topl~r ~- da birkaç zaman sonra ayni ö- ı Bu ise girmek istiyenlerin ( 3845) lira 20 kuruşluk ınu 
tılmağa hazırlanmış. askerler 00 .. ll.ık 

1 
ıum volunda, ayni araba ile onu tn- · · · ~ 

B u " vakkat teminat ile kanunun tayın ettığı vesikaları. resm hnlinde sokaklarda dolaşıyor. ut n kip etmişlerdi. 
bu hazırlıklar bir zavallı k~dınm Konsiycrjeriden evvela önde tü- ga:letenin 7 ı 5 9 ~~ 6 gün ve 3 2 9 7 numaralı nüshasında in
ölüme gitmesi içindir. Umumıyetle fekli askerler çıkmıştı. .Arkadau, tişar etıniş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
olduğu gibi kuvvet zayıflardan kor- saltin ve mağrur adımlariyle Mari tekliflerini ayni gıin saat 14,30 a kadar Kornisyon Rcisli-
kar. . . . .. Antuanet geliyordu. Elleri bağlı V<' ğine vermeleri Hizımdrr. 

Saat yedıde bekçının kansı huc· ipin ucu da cellat Samson un elin dl' Şartnameler (:.~ 5 ~·) kuruşa Ankara ve tlayd arpa 5a 
reye geldi. Masanın üzerinde mum - idi. Etrafında yüzlerce silahlı muha· Veznelerinde ~)atılmaktadır. ( 3029 ) 
lar hila yanıyor. ~öşede . bir . jan- fız vardı. Hala kaçmasından kor • 
darma nöbet ~klıyor. Hız~ctçı ka- kuyorlardı. Ahali bu lüzum!\.UZ ve 
dın evvela Marı Antuanetı ortada gülünç tedbirlere hayret ediyor · 
görmeyince korkuyor. Sonra onun d . l u. 
yatağının üzerinde siyah elbıse eriyle • .Mutat klifürler ve hezeyanlar du· 
'-'atmış olduğunu, fakat uyumadığı-
" yulmuyordu. Etrafı derin bir sükut 
m görüyor • kaplamıştı. Samson, kadının araba· 

Zavallı iyi kalpli köylü kadın tit • ya binmesine yardım etti. Rahip ya
riyor, ölüme mahkum olan bu kra- nına oturdu. Cellat ve muavinl~ri 
liçeye acıyor. Yanına yaklaşarak: şapkalarını ellerinde tutuyor.lardı. 
"Dlindenberi bir şey yemediniz, ma· Müdafaasız, zavallı kadını ölUme 
dam, bu sabah bir şey yemez misi- götürdüklerinden dolayı adeta azaıı 
niz ?,. diye soruyor. \'e utanç duyuyorlardı. 
Mari Antuanet yerinden kımıl • 
danmadan: 

"- Hayır kızım, bir şeye ihtiy:ı -
cım yok. Artık benim için her 
,ey bitmiştir.,. diye ce,·ap vcrıyor. 

Hizmetçi kadın mutlaka biraz et 
suyu içirmek için israr ediyor. Mari 
Antuanet de bilhassa kendi eliyle 
pişirmiş olduğu et suyundan kızı 
kırmamak için birkaç kaşık içiyor. 
Sonra elbiselerini d~ği.ş~irmek la -
zım olduğunu öğreniyor. 

parağacma, siyah materp elbise -
eiyle giderse halkı galeyana getirır 
diye korkuyorlar. Mari Antuanet 
hayret içinde bu fikri kabul ediyor. 
Elbisenin artık ne ehemmiyeti var ·?. 
ölilme giderken beyaz bir elbise gi
yiyor. Ayni zamanda temiz bir halde 
ölmek istiyor ve çamaşır değiştir -
mek arzusunu gösteriyor. Od .. da nö
bet bekliyen jandarmadan bir an 
için çekilmesini istiyor. lt~akat adam 
nöbetini bırakamıyacağmı ve oda -
dan çıkamıyacağını söyliiyor. 

Kraliçe, yatakla duvar arasına iki 
büklüm oluyor ve gömleğini değiş
tiriyor. Hizmetçi kadın acıyarak ö
nlinde durup yardım ediyor. Jandar
manın kendisini çıplak görmesine 
mani oluyor. Sonra kirli çamaşırla
rını toplıyarak duvann bir kovuğu
na sokuyor. Mari Antuanet bu sem 
tuvaletine çok itina gösteriyor. 

Bir senedenberi ne sokağa çıkmış 
ne de gök yüzü görmüştü. Bu son 
çıkışta temiz bir kıyafeti olmasını 
ve herkese muntazam bir halde gö
riinmesini istiyor. Elbisesini düzel
tiyor, en yeni pabuçlarını giyiyor. 
Saçlarım örtmek için ipekli bir örtü 
alıyor . 

Snat sekizde kapısı vuruluyor. Bu 
henüz cellat değil.. Fakat ihtilalci • 
lerdcn bir rahiptir. Mari Antuanet 
nezaketle ona günah çıkaramıyaca
ğmı ve dualarını yalnızca yapmış 

olduğunu söylüyor. 
Giyotine kadar kendisine refakat 

etmesini arzu edip etmediğini sorun
ca yine ayni nezaketle (siz bilirsi • 
niz.) diye cevap veriyor. 
Mari Antuanct ölüme kadar son · a
dımlannı büyük bir azimle katet
miştir. 

Saat onda Samson hücreye gcli • 
yor. Genç ve çok uzun boylu bir 
cellat Mari Antuanetin saçlarını kes
rncğe ve ölüme hazırlamağa gelm!ş

ti. Evvelô. ellerini arkasına bağla -
dı. Mari Antuanet hiç mukavtımct 
göstermiyordu. Artık öleceğine yüz
de yUz kanaat getirmişti. Namuslu
ca ve mertçe ölmek istiyordu. Hiç 
kimsenin önünde zaf göstermlye -
cekti!. 

Mari Tcrezin kızı nasıl ölür. her -
kese bunu göstermek istiyordu. • 

Saat on birde Konsiyerjerinin ka
pıları açıldı. Kocaman bir atın çek -
tiği araba kapıda bekliyordu. On 

Araba bozuk kaldınmlardan milş· 
külatla ilerliyordu. Dünya yüzüu -
deki son gidişi herkesin görebilme
si için yavaş yürütüyorlard. 
Kıpkırmızı gozleri ve sararmış yüzıl 
ile Mari Antuanet her sarsılışı, için
de duyuyordu. Halinde ;.,iç bir kor
ku allı.imi yoktu. 

Gözünün içine bakan düşmanl:ırı 
onda bir heyecan ve helecan 5ez -
meğe çok çalışmışlardır. Fakat s\\
kunet ve itidalaen başka bir ŞCJ 

görememişlerdir. 

Her taraftan gelen halk yollnı 

dolduruyordu. Kadınlar mutat 
şekilde küfürler yağdırıyorlardı. 

"lşte menhus kadın, işte Mari An
tuanet, darağacına gidiyor!) diye 
bağıranlar pek coktu. Fakat kadın, 

tunçtan bir heykel gibi, sanki hiçbir 
şey görmliyor ve duymıyordu. Elleri 
arkasında bağh olduğu için başı bi
raz daha yüksek duruyordu . 

Onüne bakıyor, sokağın gürültü -
sü ve patırdısı kendisine kadar nü · 
fuz etmiyordu. Dudakları titremi -
yor. Vücudu sarsılmıyordu. Araba · 
nm içinde sanki tahtında imiş gibi 
mağrur ve asabına hakim duruyor -
du. 

Hatta ertesi günü Herbert oilc 
meşhur gazetesinde bunu itiraf <'t -
meğe mecbur kaldı ve Mari Antua
netin sonuna kadar küstah ve mağ
rur olduğunu yazdı . 

Sen t Honar sokağının köşesin -
den bir adam ortaya atılıyor. Bu a
dam elinde kalem ve kağıdı ile .Mari 
Antuanetin son resmini yapan ihti
lalci ressam Lui Oavittir. Keskin 
gözü ve mahir eliyle Mari Antuane
tin ölüm eşiğindeki halini tesbit et
miştir . 

Bu, ihtiyarlamış, güzelliği mahvol
muş, mağrur bir kadındı. Elleri ar
kasında bağlı, gözleri uzaklara rlal -
mı,, b&.IJı eğilmemiş, tahtında otu • 
rur gibi vakur ... Yüzünün her çizgi· 
sinde ·kuvvet ve azim okunuyor. A
deta istiraptan kabuklanmış bir gu
rur ... Eski saltanat ve naşmct gtin • 
!erinden daha azametli bir hali var
dı. Adeta meydan okuyordu.. Derin 
kinine rağmen bu ihtilalci kalem 
Mari Antuanetin yüzündeki asaleti 
inkar edememişti. 

(Arkası rnr) 

Muzadı taaffün ve deriyi 

takviye hassalarına maliki-

yeti Krem Pertevin bugün-

kU şöhret ve şümulünün ba-

riz delilidir 

Gümrük Muhafaza 
lstanbul mutan lığı 

komisyonundan; 

Genel ko
Satınalma 

1 - 576 Kilu eğ~ı sabununun evsafına uygun çıkma
ması sebebiyle .; 1? ' 1936 Çarşamba günü :;aat 14 de us 
tenc:isi nam ve hc.'):ı t,vıa yeniden pazarlığı yapılacaktır 

2 - Tasınlanan rutan 404 Liradır. 
3 - Şartname l/f" t'vsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerın 31 liralık ilk teminatı ile v~:{tincle Ko-

nusyona gelmeleri. ( 2 9 6 2) -
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - Cıbalide ~-<...utu Fabrikasında yapılmakta olan filit
rcli içme suyu tesisatına ilaveten "207.65,, lira keşif be
delli su tesisatı pa7:::lrlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık ! / 12/ 936 arihine rastlıyan Çarşamba 
günü saat l 4 te Krlbataşta Levazım ve Miıbayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliledn keşifnamesini görmek üzere her gün 
pazarlık için de tavin olunan gün ve saatte <J,ı 7 ,5 giiven
nıe paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. "2976,. 

Türkiye Ziraat Bankasından 
Münhal Silo Şeflikleri için Ankarada bir mfü;c-.baka im

tihanı a~ılacaktır. Taliplerin aşağıdaki şeraiti haiz bulLm
malan lazımdır: 

1 - Türk olmak. 
2 - I-Iiç bir vcı~hile mahkumiyeti bultmma~iak, 
3 - En aşa~ı lise derecesinde bir fen veya san'at mek

tebinden mezun olmak, 
4 - - 30 yaşından aşağı ve 50 den yukarı olmamak, 
5 - Vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek be· 

deni anza ve hastalıklarla mallıl olmamak, 
6 - Buhar ve e!el<trik makinelerinde ihtıs;ı~r olıl'lak. 
Yukarıdaki maddelerde yazılı şartları haiz olup ayni 

zamanda silo. fabril:a ve değirmen gibi miicsseselerin 
fenni kısmını idare etmiş olanlar ve Ziraat mühendisi dip
lomasını haiz olup ta makinecilikte ihtısası olanlar tercih 
edilir. 

Kendilerine mesleki bilgilerine ve imtihanda göstere. 
cekleri muvaffakıyet derecesine göre "150 - 17 5,, lira 
ücret verilecektir. 

Taliplerin bu ayın yirmi beşine kadar Ziraa.4: Banka~ı 
Umum l'vTüdürlüğüne müracaat ve lazım gelen evrak ve 
vesaiki tevdi etıneleri şarttır. 

İmtihan buhar. elektrik, değirmen makineleri nazari
yat ve ameliyatmrlan yapılacaktır. 

İmtihan giin;J ayrıca ilan edilecektir. "303 3,. 

lstanbul Kültür 
lüğünden: 

Direktör-

Yeni Lis~ tık Türk Lisesi birinci ve ikinci ve Ameliha
yat okulunun birinci devresinden mezun olup bugüne ka
dar diploma alamrvan talebenin sınıf veya mezuniyet im
tihanlarile ve hangi ders yıllarında mezun olduklarını en 
son 15 13irincikanvn 936 tarihine kadar İstanbul Kültür 
Direktörlüğüne bildirmeleri ve Devlet Basımevinden ala
cakları boş diploma ve kaplarile 50 kuruşluk puJ altı adet 
en son çekilmiş kfü:ük fotoğraf ve hüviyet cüzdanlarının 
noterden tasdikli suretlerini getirmeleri ve bundan sonra 
yapılacak bu gibi müracaatların nazarı dikkate alınacağı 
beyan ve ilan olunur. "3024,. 

20 -11 . J3i 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Cinai ve evsafı Miktarı Tahmin Teminatı Tarihi 

metre mr. Tutarı Lira 
DLW Extra Wal- 827,50 2000Lr. 150Lr. 27/11/936 
ton Ca. 2,2 mm. Cuma günü 
ayar ve evsafın- ~aat 14 de 
da (Linoleum) Kültiir Di-
olacaktır. 40 hk rektörlü-
mukavva ile mu- ğünde. 
ka vvalanarak dö· 
şenecektir. Li-
noleumun ek yer 
leri soğuk tut-
kalla tutkalla -
nacak. ve f ash 
müştereklerde 
hiç aralık kalmı-
yacaktır. 

Linoleum açrk diiz renkte ve okuldaki niinıunesinin 
ayar ve evsafında olacaktır. Döşenen sathın hl.iti.in kenar
larına 25X25 ı11ak1.a1nd~ ve bir tarafı yuvarlak çıta ile 
çevrilecektir. 

Numune ve şartneımer-;i Okuldadır. 
Edirne San' at Okulu için alınacak olan cins evsaf ve 

miktarı yukarıda yazılı olan (Linoleum) 11/11 /1936 
taı ihinden itibaren açık eksiltmeye konulmuş tar. 27/1 1 / 
19 3 6 tarihinde ilıalcs1 yapılacağından isteklilerin dipo:tit 
akçalarmı yat::rdıktarı St)nra Kültür Direktörlüğünde Or ... 
ta Okullar alım kon1isyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(2967) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Şişli Çocuk hastanesi Tıp Fakültesi çocuk hastalıkkrt 
ve bakım seririyatı için lüzumu olan 68 kalem alatı tıbbi
ye açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muave
net Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 25/t 1/ı 
1936 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 76 7 Lira 70 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 5 8 Liradır. 
4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda 

görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 

2490 saydı kamında yazılr belgeler ve bu işe yeter mU"' 
vakk3t garanti makbuz veya banka mektubu ile belli güı1 
ve saatte Komisyona gelmeleri. (2743) 

Çanakkale Vilayetinden: 
Göçmen evleri için on bin metre mikap mamul çatılı1' 

ve döşemelik kereste pazarlıkla satın alınacaktır Bu ke' 
resteler Vilayetin Anadolu yakasındaki iskelelerde deP" 
edilecektir. Bu miktar kerestenin 261 O metre mikat>' 
4xg x g ve 1670 metıemikabı 3,5xgx4 ve 3190 metti 
mikabı 4 ... 12 ~ 8 ve l 100 metre mikilbı döşemelik olara: 
4 boy i 2 santım en ve 18 milimetre kalınlığında ve t 4. 
n1etre mikabı 3 ;S x 4 x 28 ve ı 090 metre mikabı da ı 2 rf11' 
liın kalınlık ve ?4 mılim genişlikte çıta olarak imal edil~ 
cektir. Çıtalık kerf'stenin beher metre ınikabı yıne bu if' 
kelelercle teslim ~artile on iki buçuk çıta ve dö~emenin ~ 
her metre mikabı yine bu i&kelelerde teslim on yedi buç~ 
lira üzerinden fiyatı takarrür etmiştir. 

Pazarlık suretile alınacak bu miktar keresteııin yüıd' 
on beş hesahile teminatı kat'iyeye raptedilecek ve bu lce' 
restenin dört bin me1re mikabı Mayıs 93 7 nihayetine 1'•~ 
dar ve iki bin ınetre ınikabı Temmuz 937 nihayetinde b 
isl~elelerde depo edilnıiş bulunacaktır. 

Ta~i~ olanların yUzde orı beş teminatlarile birlikte iki~; 
citeşrının 21 inci Cumartesi günü saat onda ÇanakkS 
İskan Komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3030) 

Iktısat Vekaletinden: 
1 - Vekaletimiz Deni~ Ticareti Müsteşarlığı ıçin bt' 

her nüshası 21X29 eb'adında tahminen ( 50) fornıadatl 
ibaret olmak üzere ( 1200) nüsha (ARSIULUSAL) it'' 
ret kitabının bastırılması şartnamesi mucibin.;e on 1"f 
gün müddetle yeniden münakasaya konulmuıştur. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenlerin İstanbulda :D~ 
niz Ticaretı ve Ankarada Vekalet Levazım IVIüdürh.ll<İ~ 
rine müracaat etmeleri. 

1 
3 - Münaka~a 27 /11/1936 Cuma günü sa:ıt ıo .. d, 

Ankarada Vekhlet Deniz Nakliyatı Umum Müdürl~ğ'll~ıt 
de toplanar.ak komisyonda icra edilecektir. 1steidıle~, 
4500 liradan ibaret olan muhammen bedelin <f'<, 7 .5 ~e. ,ı 
biyle tutarı olun ( 33 7) buçuk liralık muvakkat tt!n :ıt1~ ~ 
yatırmak için Levazım Müdürlüğüne müracaat etrnele 
ilanolunur. (1702) (2886) ~ 

Sinop Uray Başkanhğından 
7 5 beygir kuvvetinde lokomobil ile çalışan 5e11ri~ 

elektrik fabri\{asma şehri 7 5 lira ücretle bir maKinist 9ıJ 
nacaktır. İstekliltr 23/11/936 tarihine kadar ellcnnd~ 
evrakı müsbitelerile birlikte Sinop Belediyesine mür• 
atları. "2 81 6 .. 

j 



DERLER ve Şal. 
· T BOURLA B!RA 

"l'ürkiye için yeglne mumessı 1 NKARA _ lZMlR 
lSTANBUL-A . - · Mevaddı Küuhye 

lstanbul Ka?vt-~İ, Ktra8:~h:;.d;;;;u Cemiyetinden: 
Satnuyan Gazınocu ve Mu• . . tecdidi için 

. . · c ıniyet idare heyetının 
Çalıtma müddetinı bltıren e C . t azalarının ıe· 

24 . yapılacaktır. eınıye k 
/11;936 Salı günü ıeç1ın ek O"irdüncü Va rf 

· it a kadar Bahç apı c • 
Çıtn günü saat ondan ona ıy k . h .. viyet cüzclanlarıle 
h d k. C miyet ıner ezıne u 
anının asma katın a ı e . . . . 

b· .. kullanınuı bıldınhr. 
ırlikte gelerek reylcrını 

inek ve sUtlD hayvan 
Sahiplerine ilan 

. . d 1 akla berabet aüt miktarını 
b 1 • • k ym .. th hır gı a o ın . . 
Qayvan ar ıçın ı - JRU KOSPEainden hayvan ıahiplerının 

~rtu-a.n teker pancarı ~l . "k "b makıadile ttrıu edenlere 
ııtifadeaini temin için ,nndılı t~~~ e "ktarda verilecektir. Jı. 
huıuıi ve ucuz bir bedel ınukabılı~.~: ınşeker fabrikaları Ano
ti>'enler Bahçekapıda 1'ıı.' ı:anda ur ıye 
l"liın Şirketine mürAcll&t euın • 

......... 

KÜRKLER P••-• . thane•i haleli Zareh Horaıancıyan 
( EPREM) kür~ t~care eınnun edebilecek Viyanah bir usta. 

En güç beğene:1lerı bıl~ ~ hterem mütterilerine nıüjdeler. 
. ttijmı mu d 

tna.kastar angaJC e. . birinci nevi kürkleri her yer en ucuz 
li k' Jd "'u gıbı en "Jd" . er va ıt o ug kta oldufunu da bı ırır. 

fiyatlarla ıat.ın• 

~tanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan : . Muvakkat 

h Tahmın be· . 
Miktarı Cinıİ Be er. deli temınat 

ınetreıı L" Lira 
K ıra 

lltetre uruş t 6800 1260 
70,000 Çamaşırlık Bez 24 tahmin hedcli ile mn-

. miktarı ve 1 - Yukarıda cıns ve . bin metr~ çamaş1r-
'-'akkat teminat miktarı yazı~ı yet~~şalınacaktır. 
lı'k bez kapalı zarf eksi H.mesıle ~: aşa da 1 andarm::ı Dikim 

2 _ Eksiltme İstanbul Gedı Plma Komisyonunda ya
~vi binasındaki Jandarma Satına 
Pılacaktır h gün S-ıtınaJma Ko-• • r puslası er 

. 3 - Şartname ve ~~Sc! • • 

tntsyonunda görüle?ıJır. . ktUP veya makbuzlarıle 
4 -İsteklilerin ılk temınathm~ mu'"hürlü zarflarını ek-

k 'k lan avı 1 . . anunen icap eden \·~sı a 1 komisyona verme en. 
Sıltnıe zamanından bır saat evve '' 2920,. 

l hl' . Umum Müdürlüğünden: a ısıye - "1" a·ı kte . satın alınacagı ı an e ı me 
1 - Kapalı zarf usulıl~ · dari şartnamesinde bazı 

buı · ı·· n ·· noalının 1 d · · ~nan motor u c:a .~c:t örüldüğünden buna aır şım-
t~dıla t yapılmasına hız':1~ g hükümsüz sayılmıştır. 
dıye kadar neşrolun.an ıla~~r. cansandalı 6/11/936 tari
h' 2 - !vievzuu bahı~ mot~·/cıetle ve kapalı zarf u~ulile 

1nclen itibaren 45 gun mu 
Yeniden eksi1t.n;eY7,, kf~~l~~~1~f ~e rastlıyan Pazarte~i 

.. 3 - İhalesı "'1 ı ı 2 da Merkez Rıhtnn :Hanında 
~~nü saat on beşte ~?l.nta Umum Müdürlüğü Satınalma 
t>Ul'diincü katta Tahıısıyke lan mezkur sandalrn muham-
~o ' d pıl'1('B O rnısyonun a ya . · akkat teminat miktarı 1443 
ll'len b d ı· 19250 Iıra ve muv . d .. 
1. e e 1 

1.1 · teklif mektuplarını .:nl ırı-
ır;ı '7 5 k İstek ı erın . 

le· . . uruşt~r. , rne kadar sözü geçen Komısyon 
41 vakıtten bır saat CV\ e 1 

• : ve artna· 
~i·ı· -· a· tmeleri şarttır. Buna aıt res~m ş .., ıg1nc tcv ı e "2667 
~er mezkur Komisyondan parasız alınır. " 

ROMAT!ZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ağnlan TESKIN 
ve izale eder. 

HER ECZANEDB 

ACELE BtR--. 
BA YAN DAKTiLO 

ARANIYOR 
Türkçeyi, Arapça ve Latince 
harflerle bilecek ve makinede 
sür'atle yazacak. Adres: Tak· 
sim meydanında İstanbul Em
lak Şirketi binasında 4, 5, 6 nu
maralı ticarethaneye müracaat. 

,_ Telefon: 40417 - t ı 

----------:ıı------~ 1 

Türk Maadin 
Şirketinden: 
Şirketimizin hissedarlar umumi 

r in heyeti 1936 senesi K!nunuevve ın 
23 ilne mUsadif çarşamba gtinil saat 

11,30 da 9irketin idare merkezi olan 
Galatada, Ahen ve Mtinlh hanının 
4 Uncti katındaki ı ve 2 numaralı ya

zıhanelerde fevkalade surette topla • 
nacağından his!!edıı.rlann gerek asale
ten ve gerekse vekaleten malik oldt;k 
lan hisse senetlerini içtima gUnUn· 
den evvel §irketin idare meıi<czinc 
teslim ile mukabilinde makbuz aJma
lan rica olunur . 

MUzaRere nıznamcsi : 
1 - İdare Meclisine bir ua lnti -

habı , 
2 - Şirketin dahili niumnanıeııi • 

nin bazı maddelerinin tadili 

Türk Antrasiti'nin 
Kalori randımanı hiç bir vakit Kok 
randımanile mukayese edilemez. 

Son tecrübelerin ley·t 
hakikat: ettiği 

• 

Türk Antrasiti'nin 
Kalori itibarile, adi koka yüzde 
kırk faik bulunduğu sabit oldu 

SAT 1 S YERLERi: 

Merkezi: Maden kömi.ırü İşleri T. A. ş. Bahçckapı Taş Han Telefon· 21195 
Galata: TUrkiye lş Bank,,sı şubesi. Telefon: 44630 
İstanbul: Adapazar Türk 'l'icaret Bankası, Bnhçekapı Taş Han Tele. 22042 
Ankara: Yenişehir, Ali Nazmj apart.ımanı. Telefon 1162 
Ankara: Adapaza:- Tilrk Tıcaret Banku.ı Tel. fUbe 2316, MUdlriyct. 2319 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

1725/6593 Kadıkoy Ra!!im!'!!.§a 

1959 

255 
2258 

5195 

523 

1538 

8.134. 

S439 

'Edirnekapı Avcıbey 

tdirnekapı A vcıbey 

" " 
Kadıköy Osman:ığa 

Beyoğlu Kamerh ıt.un 

Ycniköy Panaiya 

Bostancı 

Beyoğlu BUyUk 

Pangaltı 

KUçUk Muıtafa.

pa.§a, Karabat 

Samatya Hacı 

Hüseyinağa 

Aksaray Molla 

Güran! Nuri Dede 

Sokağı Emlak No. Cinsi ve 
hissesi 

E Ihlamur ve Pıya. 2 Kargir hane 
ga Y. Silngertaeı ve 
Recai zade 

ivaz: Ef. 

[vaz Ef 

E. 34 Y. 28 487 metre arsanın 
3/M hissesi 

E. 74 Y. 66 147 metre arsa 

" E. 61. Y. 57 154 metre arsa 

Halfdağn Birinci E. 32. Y. 24 Kargir hane 

Fesli yan 

Çatal çeşme 

E. Çayır Y. Harbiye 

çayın ve Elmadağı 

E. 35 • ö7 210 metre arsa. 
nın 1/2 hissesi 

E.17 Y. 21 

E. 15 Mü. 

Harit.a.116 

E.\'CY. 

2-4-6 

104 metre arsanın 
1070/2880 hissesinin 

6/36 hissesi 

178 metre anıa 

285 metre arsanın 

3/15 hissesi 

Cibali Yenikapun E.14 Y. 8·2 
Ma.hallon 2-12 

Ah§ap kahve ve 

hane 

Büyük Kuleli 

E. Camiişcrif Y. 

Ahmet Vefikpaoa ve 

Millet caddesi 

E. 5 ".13 

2 Ada 202 
Harita 

2350-2351 

Ah§ap hane ve 

bahçenin 1/4 his. 

180,50 metre arsa. 
nın 1/2 hl esi 

HtSS<'YC gÖl'l 

muhnmen l~ 

32ü0 Kapalı 
zarf 

200 Açık 
artırma 

150 " 
160 ,, 

1400 I<apnh 
zarf 

210 Açık 

arttırma 

50 ,, 

290 " 

300 .. 

1900 l{apalı 

zarf 

100 Açık 

arttırma 

190 " 

Yukarda eV!afı yazılı gayri menkuller on gUn müddetle satlşa çıkarılmıştır. ihaleleri 2 • 12 • 936 tarihine du 

1cın çarıamba günü saat 14 tedir. Satıe milnhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

lstanbul Üniversitesi Rek
törlüğünden: 

Galatasaray Lir,c:>: 
törlüğünden: 

Olgunluk imtihanları yüzünden uzatılmtş olan kayıd 
n1üdrleti 25/11/936 Çarşamba akşamı sona erecektir. 

"3071,, 

Lisemiz yatılı talebesinin ikir .:i taksit 
rincikanundur. Paranın ona gör . za zamanı bir Bi 
yatırılması lazm1dır. "2824 · manında herhalde-,, 
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Radyosunun 1937 modeli geldikten sonra 
piyasada Radyo münakaşasına son verildi 

• 

1937 Modeli 

• • • 
Radyosunu görüp 
dihledikten sonra 
başka Radyo al
mağa razı ofamı
yacaksınız. 

----·----
Bugün belki başka 

Radyoya sah ipsi n i z 
fakat yann muhakkak 
surette bir 

R.C. 
ile tebdil etmeğe 

mecbur kalacaksınız. 

• • • • Beyoğlu, lstikla.I caddesi Tokatlıyan karşısında 

Beyoğlu Müşterilerimize; 

•• 
D • 

GalatasarCJyda Şubemiz 

PEK YAKINDA AÇILIY R. 
Kurukahveci Mehmed Efendi Mahdumları 

ôKiiôDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

MOBiN 
- Tabletleri .. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

$14elt.ı: 
ta. &.T, , -f LT, 

-f~~ LF, ~ 3 LT, 

Bursa Kaplıcaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Şirketimize ait olup Borsa. Çekir~" caddesinde her türlü konfor ve fenoı 
t batı hai7. (Ç'l-~UK PALAS JlOTEL - BANYO) su bütün mobil~·a , .• 
t;akrmlarile birlikte uzun müddetle icara \'erilecektir. isteklilerin gerek iı:
letme tanı ve geı·,.kse bedeli icar hakkında yapacakları teklifleri ı:> Kii.
nunuenel 9:m tarihine kadar şirketin Bursadaki merkezine bildirmeleri. 

Akay işletmesi Direktör
lüğünden; 

Adalar -Anadolu - Yalova hattında 20/11/936 
Rize icra dairesinden: Dilberzade- Cuma gününden itibaren kış tarifesi tatbik olunacaktır. 

ler ve Ata Refike borçlu olup Rizede Yeni tarife iskelelere asılmıştır. "3031,. Pek Müsait Bir Fırsat 
Tesisat malzemesi ambarımızm lağvından dolayı fazla miktarda 

elektrik motörleri şalterleri ile bavagazı teshin aletleri (gaziyatör 

ve teshi.a sobaları) pek müsait fiyatlar ile satılıktır. Yapılacak mü

rncaatıara memnuniyetle mufassal cevaplar verilecektir. 

Ankara Elektrik ve Havagazı T. A. ş. 

B ANZOP~RiN kaı~leri HER veRoe401w.R1ış 
. EFE s BORUL.lR!NI TE~ilLER. BALGAM SÖKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ HEMEN GİDERİR 

~u~ak~~ilihafiye~mn~a~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
racılık yapmakta olan Rize tüccar -
!arından Ahmet Suphi Veli İsmail oğ
lunun Rize mahkemesince 16. 10 -
1935 günü iflasına karar verilmiş ol
duğu ve mallarının basit şekilde tas
fiyesine karar verilmiş bulunduğun -
dan müflisten alacakları olanların 
ilan gününden itibaren bir ay içinde 
Rize icra dairesine müracaatla iddi -
alarmı bildirmeleri lüzumu icra ve 
iflas kanununun 166 ve218 inci mad
deleri gereğince ilan olunur. 

REVUE saatları terakkıyatı fennlyenln en 

son ıcadlarlle mücehhezdir. 

REVUE · 
saatının bugünkü tekamül hali 

eo senelik tecrübe neticesidir. 
Modeller en son ve zarif şekildedir. 

REVUE saatıarı tanınmış saatçııarda 
satılmaktadır. 

U11111111I deposu • latanbul Bahçekapı, Taş Han, Birinci kat 19, Telefon 21354 

KANZUK 
Sa~ eksiri 

Saçların köklerini kuvvetlendi 
rir. Dökülmesine mani olur. ge 
pekleri izale eder. Neşvünümas•ıl1 

kolaylaştırarak hayat kabmyetı 
ni arttırır. Latif rayihalı bir sıı< 
"ksiridir. 
tNGtUZ KANZUK ECZANf'~t 

BEVOGI.U . ISTANRUL 

1 ~~ 
Sahıbı:Ahmet Emın Y~ 

Umumi Neşrıyab idare 
S. SALIM 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk 
Şirketi. Basıldığı yer: TAN 


