
SALI 

24 
2 NCITEŞRlfl 

1938 B A Ş M U H AR R 1 R 1 : A HM ET E M 1 N Y A L M A N 

Bı.ıgilrı: 

Beşincide: Anadoluda 
Türk Medeniyeti, Eserleri 

Tiirkiye, Siyasi Manevralara KabineA.tatürk 
Karsı Cok Uyanıktır evinde toplandı 

Fransanzn Cevabı Gecikmemeli Harici işler Görüşüldü 
Ankara, 23 (A.A.) - icra Vekilleri Heyeti b 

akşam Çankayada Atatürk Evinde toplanmış, hari 
ci itler üzerinde n1üzakereler yapılmıt ve İçtima 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

lir intihap oilaJ1mn Oitiiitn 
uyukluyan bir nöhlçi 

Notamıza 
Cevap 
Bekliyoruz 

Ahmet Emin YALMAN 

AntoAyaclaki "TAN" muhabirinin 
göntlertliği resimlere/en: Jant/ar
malar içi bomboı bir intihap 

sandığını göfürüyotlar. 

Beş Ayllk 
Varidat Fazlası 

r 
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İngiltere, ispanya 
işile çok meşgul 

1 

l Limanların Ablokası 

Bunun Akdenizde Büyük Tehlike· 
ler Doğuracağı Endişesi Va 

Londra, 23 (Radyo) - ispanya dahili harbi beynel • 
milel siyaset aahaımda gittikçe büyüyen bi" gedik açı • 
yor. Bugün Madridin kenarlarmda harp ne kadar kız. 
gın ve şiddetli bir vaziyet almqaa, bunun A vr .ıpa si· 
yasetine airay~t eden karııtmcı vaziyeti de o derece bii
)'Ümüştür. 

Madrit önünde harp çok §İddetl~n
rniştir. Asilerin iki gündür lc...,Jidn 
bcmbardıınanı tekrar baş1arıı3 ve 
Franko kuvvetleri şehrin k3nar ma
hallcJerinden bir kaçına, mr.ı.ı."md:uıe 

1 M . , bir mııkavemett kmhktan sonr4 gtr.. 
I JOO. mifJerdtr. "8mue hastanesi ctva~ 

da şiddetll bir çarpqma olu .,..,f'. Haa-1 

Ai\)aıa, 22 (Tan aıuhablrhJeu) - tane harap olmuttur. Ik1 ta" dm ' 

Almanya ile Japc nyomn, miicadeleye girişmiye loroı . 
Rusyodon hir görünuı: K.111/onJunun kadın rteı "1 er~ıkferı rer eıı 

fTafaillt 3 tlnctı sayfada So h •· 
'"' n abe!'le'tde) 

') 
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Yeni bir 
··hendis 

s f ı 
Nafia Fen Mektebi tek

nik Okulu Iialini Alacak 

Ankhra, 22 (Tan muhabirinden) -
M<>vcut mühendis ve fen me uurları
nm memleketin bayındırlık işlerinde
ki ihtıyacına tam tekabül etmediğini 
ve fen memurlarının <la vil'ıyet ve 
bc!ediyelerde mühendis vazif~sıııi g<. r 
dl!"'ilnü göz önünde bulundu:an N'afıa 

~ b' Vekaleti yüksek milhendis mE'kte ı 

mezunu ile fen memuru arasrnda bir 
smıf mühendise ihtiyaç old·ığ'ı ıu t<>f:
hıt ederek Nafıa fen mekteb!ııi "Tek
nik okulu,. haline ifrağa ~u,.ar ver

miştir. 
Mektebe orta mektep m ":::unları 

!mlihanla alınacak; iki sen..?dc fen 
memuru, dört senede müheu:lis yetiş
tirilecektir. 

Devlet Dcmiryollarının cer kndro
ııu brJşluklarını doldurmak ve günden 
güne inkişaf eden sanayi işl?rinin ıs
tc.diği elemanları yetiştirebtlınf'k i:;ın 
mel>tebe bir makine kısmı kurulacak 
\'C nıakme mühendisi de yetiştirile-

cektir. 
Giri~ imtihanında talipler göstere-

cekleri muvaffakiyct derece-;i:ıe göre 

6eçtiklcri §Ubcnin mühendis ve fen 
memurları kısmına ayrılac ıklardn·. 
Birinci sene nihayetinde yanılacak 
imtihanda liyakatleri görül niyenler 
mühendis kısmından fen ınemurn kıs
mına geçeceklerdir. Birinci okum:ı 
yılı inşaat, mühendis ve fen mem~r
ları için ta.mamen mtişterelc; ma kıne 
rr.üheııdis ve fen memurları birkaç 
ders müstesna, diğer dersleri ~iribir
leriyle ve inşaat kısmiyle mlir;terek 
olacaktır. !kinci sene nihayetinde 
talebe mesleğine göre bir ser.e müd
detle ameliyata gönderilece:{; okudu
ğu ve okuyacağı derslerin tatbikatını 
~ apmış olacaktır. 

Fen mektebinin eski mezunlann • 
dan Vekaletçe ehliyetleri gö:-ülen -
]erden yaşı 35 i geçmiyenler Me~tep
ten çıkıı;ı senesi itibariyle ~ıraya k~ 
nularak beş sene içinde birer senelik 

kuısa tabi tutulacaklar ve knrs niha
yetınde yapılacak yoklamada muvaf
fak olduklan takdirde inşao:ı.t muhcn
disı diploması alacaklardır. intikal 
devresinde mektepte olan talebenin 
ne suretle mühendis veya ft:n memuru 
olacakları hakkında bir niza·nua.me 

yapılacaktır. 
Yüksek milhendis mektebi meıun· 

Iar.ı "Diplom Mühendisi,, a<\iyle ay
rı bir ı:ıınıf olarak kalmakladtr. 

Nalbantlar Muhakkak Mek-
tepten Mezun Olacaklar 

.Ankara, 22 (TAN) - As~~ri ve 

zirai büyük değer ve ehemıniyP.ti o

lan tek tırnaklı hayvanlanmızın cahil 
ve iptidai nalbantlar elinde i~ yara
maz bir hale gelerek milli scr ... etin 
yok olınası karşısında Ziraat Veka
leti mıntaka nalbant mektepleri aç
mıya karar vermiş ve bu m:: <teplerle 
askeri nalbant mektebinden mezun 
olmıyanlann nalbantlık yaQ na'nrına 
müsaade edilmemesini kar .ı.rl%tır
mıştır. Halen nalbantlık yapmakta o
lanlar da kurs göreceklerdir. 

Belediyelerimiz Arasında 
Şümullü Bir Anket Açıldı 
Ankara, 22 (TAN) - Dal:ıiliy~ Vt:

kalet.i, belediyelerimiz arasmda şehir

lerimizin büyilk işleri üzerin ie bir an
ket açmış ve matbu sualler gnnder
mı~t ir. Belediyeler tarafııı.Jın sual
lere verilecek cevaplar Vekalette se
çilecek olan hususi bir komisyonda 
tasnif edildikten sonra gerek ?n ted
birler alınacak ve derhal tatbikat sa
hasına geçilecektir. 

Iç Bakanlığınm hazırlad1ğı cetvel
lerin birincisinde belediyenin erkek 
ve kadın nüfusu, bağlı buhıntl:ığu vi
lii.yet, kaza ve nahiyenin adı, hududu, 
hududunu tesblt eden kara'"Ildnıe ve 
nihayet belediyenin son yıl bUtçesi 
sorulduktan sonra esaslı sualhre ge

çilmektedir. 
Ayrı ayn cetveller halin1e bcledi

yelt:rimlzin temizlik vesait ve teşki
ıatı, yollan, pazar ve panayır yerleri, 
§ehrin havagazı, su ve elektrik vazi
yeti, mecra ve lağımları, "ahilde ise 
iskeleleri, mezbahaları, meZlr!ıkları, 
,.e itfaiye vesait ve teşkilatı hakkın
da türlü sualler sorulınakta. v~ mal(l
mat i!tenmektedir. 
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Kazhçeş

mede Bır 
intilak oldu 

IYeni liman projesinini 
tatb.kine baslanıyor 

Barbarosun 
Mezarı 
Tamir 
Ediliyor 

Şark Demiryol
larına Ait Mal
zemeye Kıymet 
Biçiliyor 
~ıuk Demiryolları ile Nafia Ve1<a

leti arasındaki görüşmeler miiııascbı:.
tiyle kumpanyanın bıraka C'.':tğı ışlet

me mııJzemesinin kıymet tak<.lirı i-1 
çin demiryolları cer daıre·i reisı Se
dat, işletme baş müfettiı:i Mazhar, 
De:v1et Demiryolları malzeme müd:.ir 
muavinı Tarık, Nafia Ve'iÜ1..?tinrten 
Fahri, Devlet Demiryolların laı1 yol 
rntifettişi .Müeyyet, yol memuru Ha
di \'C köprüler mütehassısı nıühendis 
Galipten müteşekkil bir hey~t. hat U
ıer'ııde gezerek tetkiklere başlamış
tır. 

Balık Tuzlayıcı 
Dükkanları 
Tem:z Tutulacak 
Galata ve lstanbul Balıkp~~arların

daki balık tuzlayıcı dükk.folarmm 
gayri sıhhi şartlar altında calıı;lığı 

be!tdiyenin nazar dikkatini celbctmiş 
ve bunu men için bir talimatname ya
pılna:jtır. 

Şehir Meclisinin dünkü ce'*'sınde 

kabul edilen bu talimatnameye göre, 
balık tuzlama yerleri tamamiyle kar
gir binalar içinde olacaktır. Bu gibi 
dükanlnrda gelEl,n balıkların dıırması, 

ayıklanması, tuzlanması, fıçılara dol 
durulması için ayrı ayn hu':lusi yer
ler bulunacaktır. Dükkanlarda tec
didi hava aletleri konulacak, zemin 
ile ıerninden iki metre yükse•diğe ka
dar her taraf çini veya merm~r döŞtı

neec.ktir. 
işçilere hususi iş elbisesi verilerek 

ve bu gibi dükkanlarda behemehal 
terkos tesisatı bulunacak. balıklar 
halen olduğu gibi kat'iyyen Halıç su
yu ile yıkanmıyacaktır. 

.............................................. _ ................. . 

UMARIZ Ki! 
Kadıköy lskelet>İ 

Kadıköy iskelesi bizi köhne is
keleden kurtardığı için Akaya te· 
şekkür etsek yeridir. 

Fakat bu iskelenin de bazı ku
surları vardır ki bunlardan tashi
hi kabil olanlar üzerine Akayın 
dikkatini çekmek istiyoruz. 

Bunların bll\)ında kitap ve gR.ze
te satış yeri olmaması gelir. 

Filvaki iskelenin içinde öteberi 
satmak için bir küçük baraka var
dır. Fakat bu baraka ııazete ve 
kitap barakası olarak yerinde de
ğildir. Vapura giren yolcular is
kelenin içine girip barakadan ga
zete almıya vakit bulamazlar. On
lar yolları üzerinde rastgeldikleri 
yerden, vakit kaybetmeden, gazete 
ve kitap alabilmelidirler. 

Bunun için de iskelenin tam ~
nüne ve iki merdivene küçtlk bir 
köşk oturtulabilir ki hem bu ihti
yaca cevap verir, hem iskeleyi süs
ler, hem de Jirkete bir varidat 
membaı olur. 

Umarız ki Akay idaresi bu ihti
yacı görmüştür ve böyle küçük 
bir köşk yaptırıp iskelenin önüne 
koydurmayı ihmal etnıiyecektir. 

lnf ilôktan sonra di.Jkkcnın manza•ası 
ve yorolı Cemal 

infilakta iki 
Kişi Y ara'andı 

Dün Kazlıçeşm~de bi:- infilak ha
disesi olmu§tur: 

Artaki isminde biri Ahmei usta

nın tamirhanesine tamir edilmek ü
zere bir saç depo gefümiştir. Kalfa 

Cemal, oksijenle saçı keserken için· 

de bulunan ve mahiyeti belli olmı· 
yan bir mayi patlamı~tır. Bu infilak 
neticesinde Cemal bacdklarından, 

Amele Ali de yüzünden yaralanmıı· 
lardır. 

Bir Yelkenli Devrildi 
Iğnf'adadan kömür yükü ilı:- lima

nımıza gelen 28 tonluk bır yel'<en ge
misi, dümeni kırıldığı için birkaç gtin 
önce Rumelifenerinde Öreke taşma 
bindirmiştir. Yelkenlide bulunanlar, 
denilr..ıe tehlikesi karşısında istımda
da haFlamışlardır. 

&ıhi!de bulunan lsmail nt.:~ıc arka
daşları Ibrahim, Davut, Me'.ı net, Ah
met, Htiseyin, Abdullah, Ka1ir, Rem
zi. Mustafa, Münir, Recai, Hasan, 
Mehmet ve Zülkifl balıkçı kaytkları 
ile felaketzedelerin imdadına koş -
muşlardır. 

Tam bu sırada kayık, dalgalann 
tcs;riyle devrilmiş, içindekiler muhak 
kak bir ölümden kurtanlmı~1 ırdı,., 

Muallimlerin Adresleri 
T esbi t Ediliyor 

Tedris senesi ba,şlamadan önce ve
ya tedris senesi içinde muallicnler a
raflmda yapılması zaruri değişiklik
lere t!Sas olmak üzere Maarif V't:kalc
ti bi:tün muallimlerin adres!erini tctı
bıt ettirmektedir. 

inhisarlar idaresi Bir 
Tank Yaptırıyor 

İnhisarlar idaresiyle 'belediye arasın
da yapılan bir mukavelenameye gö
re belediye, münhasıran inhifıar fab
rikalal'ına lüzum olan ham VE>ya nim 
mamul mil§taal madde lç!n iki milyon 
litre müştaal madde istiap edehilece~ 
bir tank yaptırması için inhi3arlar u
mum müdürlüğüne mezuniyet vermiş
tir. Arıcak yapılacak tankla"rn }Jl.in
lan belediyece tetkik olunacaktır. 

Vekalet 
Tasdik 

Etti 
Bir müddet evvel Anka:aya gıden 

liman umum müdürü Raufi :Manyns, 
dün şehrimize dönmüştür.Unum mü
dür, Ankarada 18 giln kadar kalmış, 
lktısat Vekaletiyle temasla"'da bu
lun~rak limanın yeni alacağı şekil et
rafındc. esaslı direktifler alm•ıtır. Li
maınn ıslahı için hazırlanan p:-o.ıc:: Ve
kalet tarafindan tasdik edil niş~ir. 

Bu projenin anahatları ;;unl.udır: 
1 - Maliyet fiyatlarırHn asgari 

hadde indirilmek suretiyle liman hiz
mt l'erı ücretlerinin asgari ha'lde in
dir: mesi. 

': - Tahmil tahliye aınEksinin 
bugünkü iptidai vaziyeti yerine va
pur:arııı doğrudan doğruya ı:ıhtımla

ra yar.aşarak asri ve mekaralt vesait-
1e eşyanın antrepolara nakli, ve bun
dan sonra da ayni şekilde kamyo:tla
ra nakli. 

3 -· Vesait ve işçi bürolarının te\'
hh.lı suretiyle vasıta ve işçi rcvkiya
tının tesrii, ve bu ~rada co'k munta
zam bu yolcu salonunun inda.iı. 

4 - Kömürlerin sür'atle \'apurlara 
veı il ip alına bilmesi için, teı:;h!t edi
lecek kömür mıntakasında asri tek
nik vesaitin kurulması. 

rı - Rıhtımların uzatılmcısı ve bu 
rıhtımların üzerine umumi nınğa7.a

lar, ve frigorifik antrepo!arı:l kurul
m:ı~ı .. 

Dün, şehrimize gelen umum mü für 
Raufi Manyas, geç vakit [kti.,;at Ve
kitletı müşavirlerinden Fonı:ler l'orten 
ile U7.un bir konuşma yapmış ve tas
dik ile mesai projesinin tatbikatı et
rrfında görüşmüştür. 

l"ı ojenin bugünden itibaren tatbi
katına geçilecektir. 

Amerika ya Bir 
Avuç lürk 
1 oprağı 
Gönderi ecek 

Ameril adaki Lejiyon Cemi
~·etinin bir karariyle Amerika.da 
bü~ ilk bir parkta Umwni Harbt
i~tira.k etnıi!> de\·letlerin tarihçele
rini havi birer abide dikilf'cektir. 
Abidenin önünde küçük bir va7.o
nun içine ana\·atanclan getirtilmiş 

bir avuç toprak kon~tır. Ameri
ka Lefü·on ve Eski Muharipler Ce
miyeti hükumetimize mi.ira<'aatta 
bulunarak tarihi bir mahalden a
lınmış bir miktar Türk toprağı is
temiştir. 

Bu t-Oprağın Başkumandanlık 

rneplan muluırehe:cıinin Cf're~·an .-t
tlğl ~·erden almmMı münasip gö
rülmüştür . 

Topprağı alacak Amerikan ht-Y~
ti ıtelt-cek aynı 12 ıinde 'e~lu 
1ttlectktir • 

Beykoz llçe Kongresi 

Genel Kurmay Başkanlığı 

ıle Dahiliye ve Maarif Veka· 
ıetleri müştereken Belediye
ye gönderdikleri bir tezke· 
rede Beşiktaşta Barbaros 
Hayrettine ait türbenin etra
fının açtırılınasını ve burada 
muntazam bir park tesis edıl
.nesini bildırınışlerdır. Bunun 
uzerine Belediye imar ı•vıü· 

dürlüğü bir proje yapmıştır. 
Bu proje. Makamca muvafık 
görülmüş, Şehir Meclisinin 
tasvibine arzedilmiştir, pro
ıenin müzakeresi mcclisi11 
buiünkü son celsesine yetış
tirilecek ve Belediye derhal 
projeyi tatbik edecektir. 

Boğaz Çirkinleşti
rilnüyecek ! 

Şehircilik nı ü t e h a S· 

sısı Prost, Belediye Reisliği

ne gönderdiği bir tezekerede 
Boğaz sahillerinde bugünktı 

11ıevcutlarına ilaveten yenı

den mayi mahrukat depola· 
rı tesis ettirilmemesini ve şe
.:irde yeniden açılacak olan 
:;anayi müesseseleri için ruh 
satiyeler verilmeden önce bu 
işin bir de estetik bakımdan 
tetkik edilmesini istemiştir. 
Belediye Riyaseti bu teklifi 
muvafık görerek keyfiyeti 
Şehir Meclisine bildirmiştir. 

Mesele, meclisin bugüııkii 

celsesinde müzakere edile· 
cektir. 

Şehir Meclisi 
Bugün 
Dağıhyor 
ŞP.hır ~celisi dünkü toplaııt!smda, 

umuma mahsus ~eşmelerden sakala
rın su almalarma, alanların tecziye 
edilmesini temin için de be' ~ı'I!. ve za
bıta talimatnamesine bir ek ynpılma
sma dair encümen kararını knbul et
miştir. Halıcıoğlunda Sütlüce cadıl<!
sinın başlangıç kısmının dar ve 1ir
sek teşkil epnek suretiyle top ~u mek
tcbı er.ünden geçmesi hasebiyle bu yo 
lun Kumbarhane camii önü ı ien ve 
yine mektebe ait talimhane ard.Zisın
clen geçirilmesi hakkında fen r.ıüdür
tüğü tarafından yapılan tt>klif, kn
pa!.ılncıı.k yol ilzerindeki bin:ıı irın is· 
timlılk edilmesi kaydiyle kabul edil
miştır. 

ı-·ırınlardan ekmek ve francai'\ nll
munelcriyle beraber un nümunesi de 
alınması hakkındaki teklif mUnaka
ı,alara yol açmıştır . 

Temyizden, sarfınazar olun\Af·ak d:ı.
vıılarda bu salahiyetin kime ait -:>laca~ 
ğının tesbiti için e\'Velemirde nuıkam 
t::ıı-aiından bir talimatname tanzim 
edilmesi daha doğru görillm i~ttir. 

Et.ndan sonra Dlitkünle~v.nin 93'1 
yılına ait hesabı kat'i raporu okun
mu§ ve kabul edilmiştir. 

Meclis, bugün Te3rinisani içtima 
Cümhuriyet Halk Partisi Beykoz dcvr~inin son celsesini aktedetek-

tıçe kongresi pazar günü Beykoz Par- tir. 

ti r.ıerkezinde toplanmıştır. Ilc:e reisi • 

sene1ik raporu okuduktan so:mı. kon
gre reisliğine Imar Bankası direktö
rü Celal seçilmi§, mUıakere sırasın
da halkın dilekleri de dinlennıiş. bun
dan sonra yeni idare heyeti ~eçiwine 
geçilerek, §u zevat intihap e<ii.lmiı;tlr: 
Eski idare heyeti reisi Meh net Ali 

Gökçen, A ':'llkat Cevdet Fahri, Asaf 
Akant. Ferıt Erinal, Doktor Hüsnü 
ve yeniden de Bahriye Kurta·ı, Emek-

Bir Genç Kız Ağır 
Yaralandı 

Dün Beşiktajta bir yarala na :11di-
!!eai olmuştur. Çırağan c~ iıif's•:t1e 
oturan yirmi yaşında Melahat, kendl
s' yle ötedenberi konuşmak istiyen 
Kemal isminde bir gence yilz çevir
miştir. Buna kızan Kemal, kı:ı:ı bıça -
la nğır surette yaralamıı ve kaçmış
tır. Melahat hastaneye kalitrılmiş
tir. • li Atıf asli azalığa seçilmişlerdir . 

u .... ==c:::=:===~~====="'"====-:::======================================= BiRKAÇ 
SATIRLA 

K aJn.nuş l!iikelesi ile Ft-ner ara,. 
smdakl ~ıkmaz sokağın !:•· 

kar bir hııle konulmasına belediye 
fen. heyetince karar verilmi~tir. 

• • • 

P a.,abahçede her pe11embe gü. 
nü blr pazar kurulması ka. 

rarlaştınhnıs, §ehlr meclisinden mu. 
saade istenilmiştir . 

[JAkVh\\fl~HAVA] 
l 24 lkir.ci tctrln ı 

~Aı.ı Bugünkü hava: KAP ALI 
Ruat merkezlerinin teabit ettitine ıore, 

bugli:ı ~stanbul mmtakası:nda nav~ lı.:·ıpalı-
dı:-. -ı:ıu;mur yafmasr muhtemeldir. Mcmle- 11 inci ay Gün: 329 Kasım: 17 
kctimııde umu~i ~a-:-a vazi:vetine ıelinre; USS Hicri ı~sz Runıı 
yurdumtı.ıdı ıokylizU ekıeriyctlu kapalı ve Ramu:an: 9 11 Ikinci'c,·rın 
zaman zaman yafışlr ıeçecektir. 

D .. L• lı Giınea: 6,SS - Oile: 12.01 . . . . . . . unl(ıi ova . k 
· · · • · · · · · Ildndı: 14,30 - A şaın: 16.4• 
~ün. hava kapalı~d.ı. Biraz yağmur c;ısc- Yatsı: 18,21 - Imslk: r;,14 

Iemıııtır. Hava taryıkı 764,S kaydcdilmiıtir. 
En fazla sıcak ı9, en az 2 dir. 

. .... , __ . ··, ~,, .. : ...... :.' ...... ~: .. · ·: ... , 

.ş iy.~~.~ı;~~,;;ı.e_..i 
. . . ... :ıe. ·~·: '! '.. . . ..,~· ~,,,. ... ·~ 

Amerika Birliği 

A ınerika Cüınhurreisi Mister 
Ruzvelt gelecek ay But

nos Aires'te toplanacak Amerika 
konferansında hazır bulunmak üze
re yola çıkmış bulunuyor. Telgraf· 
lar, hergün bu seyahat hakkında ırın· 
ICınıat vermekte ve konferansın •· 
heımniyetinden bahsetmektedir. 21 
Amerika devletinin iştirakile aktedi· 
lecek olan konferansın hedefi, Yeni· 
dünyada sulhü sağlamlamak. bi.itün 
ihtilafları sulh y.olile halletmenin ça· 
relerini bulmak, bundan başka ha • 
riçten vukubulacak her taarruza 
karşı daha geniş bir emniyetten is· 
tifade etmektir. : 

Konferansı toplamayı ilk düşünen 
Mister Ruzvelt, bu senenin başların• 
da Şako harbinin son bulması dola• 
yısile, bu hadisenin ileride vukuu 
muhtemel olan ınuhasımaları kısalt· 
mak veya tamamile bertaraf etmcl< 
için fırsat sayılmasını, bunun içırl 

bir konferansın toplanmasını teklif 
etmiş, bütün Amerika hükumetleri 
bu teklifi kabul ettikleri için konfe• 
ransın ruznamesini hazırlamak üze• 
re bir komite seçilmişti. Arjantin. 
Meksika ve Ouvatimala devletlerinirl 
Vaşington mümessillerinden ınüte • 
,ekkil olan komite, uzun müzakere• 
lerden sonra ruznaıneyi hazı rlaırııf 
bulunuyor. Ruznamenin başlıca 
maddeleri, Amerika milletleri ııra • 
sında nizalar çıkmasına mft.nı oımal< 
ve çıkacak ııizaları sulh yolila hallet• 
ınek, bitarafların hukuk ve vaz;fele• 
rini tayin etmek, silahları tahdit et• 
mek, beynelmilel hukuku taknin et• 
mek, iktısadi tesanüdü sağlamla• 

ınak, muvasalaya ait meseleleri ııal• 
letnıek, kültürel münasebetleri inki• 
şaf ettirmektir. 

Anlaşılan konferansın bu seferki 

toplantısında her şeyden fazla sul• 

hün takviyesi ile iktısadi münasebet• 

lerin sağlamlanınası meseleleri görtl• 

,ütecek, diğer meseleler konferansı11 

daha ileride vukubulacak top!antt • 

farına bırakılacaktır. Cenubi Anıeri· 
kanın Latin Cümhuriyetleri .., . nail 
Amerikanın Birleşik Cünıhuı ·~ 41e " 

rine ötedenberi şüphe ve kıskançlık 
ile bakarlardı. Mister Ruzve.~ "çeıt 

dört sene zarfında bu vaziyeti değff' 
tirmek için çalışarak muvaffak ol • 
nıuş; Avrupa hadiseleri, Aınerikl • 

lıların kendi dünyalarında sulhii sJ• 
lanılaınak için hissettikleri arzu.Y11 

kuvvetlendirmiştir. Amerikalı de1' 

letlerin maksatları Milletler .,..,nıiyr . 
tine rakip olacak bir teşekkül vüc&I" 

de getirmek değildir. Bilakis Mi• • 

ter Ruzvelt, Milletler Cemiyeti11• 

yardım edecek. ve harbe karşı gel • 

meyi istihdaf eden veya edec oW' 

bUtün teşekkülleri takviye -:elC 

anlaşmalar başarmağa teşebbüs edr 
ceğini söylemiştir. 

Abloka meselesi: 

A bloka, Hukuku Düvelin en 1<•• 
· rı· rışık, en nıuaddal bahisler• 

dendir. Yabancı milletler arasırıd• 
muharebe koptuğu zaman n.,ıok: 
içinden kolay çıkılmaz bir nıesed' 
teşkil eder. Dahili harp vukuurı 
ise bu mesele büsbütün çatallaşır· 

Amerika dahil( harbinde bu mese; 

ortaya çıkmış, fakat o zaman htl14 

met, asileri abloka altına almak ;str 

mişti. Bu defa ise asiler, hükOnıet r 
1• • t ek ir' ınde olan lıınanları abloka e nı ·w 
tediklerini ileri sürüryor ve bu Y'd• 

den mesele büsbütün ıarabet p•'i 
ediyor. Hukuku Düvel bak1nıı11dıırı 

1 ••• 
Oeneral Franko bir muharip dntı 

,,ıco
yılmaz. Bu yüzden General Fre. ef 
nun gemileri yabancı bir gemiye nt .... 

k t••· açacak olursa, korsan sayı.fıııa 

likesile de karfılaşabilir. 

Fakat vazih olan bir nokta. ııblr 
kanın fiilen tatbik olunmadıkça. H; 
kuku Düvel bakımından tanınnı.\,, 
ğıdır. Bir ablokanın tanınmnsı ı9 ,. 
b·u·tu"n ·ı · b' ı· varf11 gemı erın ır ııııana ,ı 

oerıer 
sına mA.ni olması lfizınıdır. ,t· 
Frankonun da bu şeklide hareket ,ı 
mesi icap ediyor. Halbuki Gene· tl 
Frankonun buna kuvveti ve kudr• 

yetmemektedir. er•' 
Bunun neticesi olarak oerı 

111
..,.. 

Frankonun ilft.n ettiği abloka ti 

nıiyetle tanınnııyacaktır. 

ômer Rıza ooCRV ı 
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Londradaki Alman sefiri te
maslar, görüşmeler yapıyor 
Alman - Japon Anlaşması 

Bir İngiliz Gazetesine Göre 
Bertin Memnun Olmamış 

1/ KÜÇÜK HARiCl 
HABERLER 
• nO'iltere - Fransa - A
l ~ıerika arasındaki al

tın anlaşmasına lsviçre ve 
Felemenk de iştirak etmek-

Londra. 2 3 ( Hadyo) - Bugün Londrada mühimce 
bir diplomatik faaliyet göze çarpmakta idi. Almanya -
nın büyük elçisi Fon Ribbentrop bu sabah başvekil !v!is
ter Baldvin ile görüştü. Mister Eden İspanya sefırini 
kabul etti. ' 

tedir. 
• • 

A merikada liman ve de
niz amelesinin grevi 

büyümektedir. Kaptan ve 
çarkçılar da greve i~tirak et
miştir. 

Rıbben Trop'un başvekil ~lt' görüş-.------
mesınirı mevzuu hakkında b • rada bir 

Ribbentropun 'başvekil ile görüş -
makamatı bu yolda bir şey ::.nid.tmı
yorsa da gayri resmi maKaınlar, mü
lakatta İspanyadan fazla Rusyadan 
bahı:olunduğunu anlatıyorlar. 

Üçlü anlafmıya muhalefet 
bafladı 

!stokholm, 22 (A.A.) - Komüniz -
nıe ıfüşman olan birçok büyük buıju
va gazeteleri, Italya, Alınan ·ra ve .fa
Ponycı.da komünist aleytarı bir blok 
Viicuda getirilmesini ten~it e~ruekte· 
diı 1er. Dagens Nyheter g':l.zet.e~i. yu
zıy0.: 

,Bu manevranın demokrıt devlet
lerin mıuvaffakiyetini temin etmesi 
ihtimalı mevcut değildir. Bir tarai tan 
bu ceYletler bolşevizme düş nan ol
dukları kadar nazizme ve faşizme de 
düşmandırlar. Diğer taraftan ne ln
giltert ve ne de Fransa, :::iovvet Rus-

• Yanın zafa düşmesinde ffiPJlfaattar 
dtğildirler. 

Stoc·kholms Tidningen gazetesi, ko
nıür. ist aleyhtarı cephenin dahili ko
tnün;st propagandasından kat'iyyen 
en<l.feleri olnuyan devletler tarafın· 
dan vücuda getirilmiş olduğuna na
zarı ciikkati celbetmektedir. 

Berlin memnun değilmit 
Bt>ı lin, 19 (Niyüz Kroni kl g !Zeteı;ıi

rı~n m1lhabiri yazıyor) - Uzık Şark

ta .Aimı:ınya ile Japonya 1.ra ımda. an
ti ltomünist bir anlaşma y-tpıldığına 
dair gelen haberler burada meınnuni
Yetınlı kle karşılanmıştır. Çü.11\•i bu 
ha be, ter 1935 mayısmdanlı."'ri iki 
lrıellllı?ket arasında devam erlr.n mü-
2::ı.ket"eleri ihlal edecek nıahiyette
dir. 

Anlaşıldığına göre, Al."'tlanyanın 
Jnponya büyük elçisi Do'{~ ~r Vorı 
birkoıen geçen yaz Almanyı l<'n Tok
~oyıı avdet ediyorken Alman hükü
lbetinden üç noktaya istina.t eden ta-
1inıat almıştı. Bunlar: 

1 - Bolşevikliğin tevessüüne karşı 
rt.üttehit bir cephe vücuda g.!tirmc.k. 

2 - Ya Almanya, yahut Japonya, 
Rusya ile harp ettikleri tak:r de biri
bn ier iyle istişarede bulunma1.ı.r..ıır te
min eden bir pakt imza f'hr.ek 

3 - Almanya - Japonya arasında 
ııılahalıuna tesanüdünü temin etmek. 
.~aponyanın ancak ilk tekl_;fe karşı 

musbet bir vaz· t 1 w • . ıye a dıgı a111aşıJıyor. 
Halbukı Almanya içı·n .. h" t k . . . . . . en mu ım e -
Iıf ıkıncısıdır. Çtinku·· Alnı ., anya, ::ıov-
yet Rusyaya karşı yapılacak h\!-.·1ı.an-
gi harbin iki cepheli olnıas.na laraf
tardır. 

Şam Trablusu 
Muhasara 
Altında 
Benıt, 23 (A.A.) - Havas bildiri

yor: Trablus Şamda vaziyet hiç bir 
suretle değişmemiştir. Cumartesinden 
beı-i ateş teatisi devam et'lt(;ktedir. 
Meıkez mahalleler, askeri kıtaların 

ablokası altındadır. 
Bnn.:t ve Saydada sükun hüküm 

aUrınektedir. 

Profesör Çan kof 
Belgratta 
Sof ya, 22 (TAN) _ Eski Bulgar 

Başvekili Çankof bir AvruP'i seyaha-
t" ' ıne çıkmıştır. Once Belgr1.:h. uğra-
Yıp Yugoslav Başvekili M. Stoyadi-
111.ovıçle go·· .. kt" · ruşece ır. 

Açlık Grevi 
Yapan Talebeler 
Va.rşova, 23 (A.A.) - Wilno üni

versiteı:1i talebesi, üniversite binasına 
kapanmışlardır. Talebe, üniversıtc 

ın:ıkamatını Yahudi talebeye ayrıma
haller tefrikine icbar etmek için bir 
ka<; gündenberi açlık grevi Y ıpınalı:
tadır!ar. 

Kar Yağıyor 
Kars 23 (A.A.) _ Kars ve bölge

si düne
1

kadar görülmemiş iyi yaz gün 
lcl'i yaşıyordu. Dün devam eden yağ
mur g~ce kar şeklinde Jüsnıiye b:ış
lamış ve bugün her taraf 1 O ;,:an tim 
karla örtülmüştür. 

* * 

S ovyetlerin Çekoslo -
vakyada tayyare ka

rargah ı kurdukları haberı 

tekzip edilmiştir. 
• • 

• tal yanlar Habeş top-
1 raklarında ailelerile 

yerleşnıeğe başlamışlardır. 

* ... 

Rusyada altın ist ihsal.a
tı geçen seneye nıs

betle vasati üç buçuk nlisli 
artmıştır. 

• • 

L ehistanda geniş nıık -
yast a müstemlcktı 

propagandasına başlanmış · 
tır. 

Türk Bahriyelileri Mal
tada samimi ve derin 
bir dostluk buldular 

Spor Müsabakaları Yapılifı 
Valetta, 23 (A.A.) - Donanma-! 
mız dost İngiliz sularına gele-1 "'N t m za 
lidenberi denizcil~ri~i~ geceli, 1 o a 1 
gündüzlü çok samımı hır tarzda 1 c 
ağırlanmaktadır. EvJ~r~e, klüp- eVa P 
lerde resmi ve hususa zı yafetler 
veri_li~or ' .. gezintiler, eğlenceler Bek 1 i yo ruz 
tertıp edıl:yor. . 

l ın;an; gece yarılarına kadar d~- [Başı 1 ıncıde 1 
\·e!.1ileri limandan gemilere "~ gemı 
'.c.·rden limana götüren muşlarl.ı dolu
dur Ingiliz filosu kuman<ianı ~rı'.~al 
Sir lJudley Toundun, Amirafün.z Şuk
rü Oırnn'a gösterdiği dostl1Jk ve . sa
mimı"et çok derindir. IngHi~ ~ıır.a~ 
li bfr~at Yavuza gelerek A•mrahnnzı 
almaHa ve motörle gezintiler y:ıptır
maktadır. Maltayı ziyaret eden do-

l dan hiç biri b:ı deı-r.ce 
nanına ar 

l k ve samimi ağırlanmamıştır. para .. . 
Bilhassa tngiliz amirali Turk amm~-
line gösterdiği hürmet ve yakmlıgı 
kimseye göstermemiştir. . 

Maltadaki bütün fotoğrafhanelenn 
camekanları Türk donanmasının Mal 
tayı ziyaretinin resimlerile doludur. 
Malta gazeteleri Türk donanmasına 
karşı yapılan dostane kabulden ha -
raret ve ehemmiyetle bahsediyorlar. 

Atatürk denizcilerine karşı derin bir 

alaka gösteriyorlar . 

SPOR MÜSABAKALARI 

Valetta, 23 (A.A.)- Dün Tilrk ve 

tngiliz bahriyelileri arasında yapılan 
futbol maçında 3 _ 2 İngiliz takımı ga
lip gelmiştir. 

Kayık yarışları da çok 

muş ve bahr iyelilerimiz 
kazanmışlardır . 

parlak ol· 

bunu 3 - 2 

BAYRAK MERASİMİ 
Kayık yarışlarından sonra bizim 

üç yüz askerimizin ve 'bandomuzun 
da iştirak ettiği hükumet konağın

daki sancak indirme merasiminde 
amiralimiz Şükrü Okan, maiyetle-

rile ve büyük ünif orına ile ve 

akşam filotilla kumandanı amiral So
mesling' in ziyafetinde ve gece de İn
giliz amiralinin sarayında şerefine 

tertip edilen baloda hazır bulunmuş-

tur 

anlaşmamazlıklar zuhur edebilir. 
Bilhassa böyle anlaşmam;ızlıkları 
körüklemekte alakadar tar::ı.ftar d~ 
eksik değildir. Mesela lstanbulda~ı 
münevver gençlik hükumetçe t.~s.~ıp 
edilmiyen ateşli miting teşebbusun· 
de, Hatay Türklüğünün ıstırap.ııı.rı~~ 
iştirakten, intihap mücadelesınd~K~ 

Tü. klerını zaferlerinden dolayı Hatay r . 
sevgi ile selamlamaktan, muahede1e· 
re saygı istemekten başka bir gaye 
takip edilmediği halde mesele Fran
saya bir ilhak talebi şeklinde akset
miştir. Gençlerimizin ellerinde taşı
nan bayraklarda tekrar edilen talep. 
(Muahedeye saygı) dileğinden başka 
bir sey değildi. Gençlerimiz, dost 
Fra~sanm bir taraflı muahede boz· 
mak gibi bir hareketten tevakki et
mesini ve muahedeleri saymasını ıs

tiyorlardı. 

şurasına şüphe etmiyoruz ki v~~~~ 
yetin muallakta kalmağa taham~ulu 
olmadığı Fransada da takdir edıle • 
cek ve notamıza ne tarzda olursa ol
sun, bir an evvel cevap verilecek-

tir. 
Ahmet Emin YALMAN 

ANKARADAN KISA 
HABERLER 

Ankara, 23 (Tan) - Meşhut Cü
rümler Kanununun Memuı'i.n Muba · 

kemat Kanununa aykırı gö~ii!~n ta
rafları tefsir yolile halledil..!cek~ir. 

• Kaymakamlar zafer bayr rnıla -
rında, fevkalade ahval m 1<;tesn:ı, 
mutlaka merkezde bulunacatchrdır. 

• Maliye Vekaleti 937 yılı döviz 
bütçesini hazırlamaktadır. 

• Istanbul maliye te~kilatnın ye -
niden tensiki etrafında tet1d'rat ya
pılıyor. 

Bakkalköyü cinayeti 
esrarı cözüldü 

Genç kadını kocası öldürmüş, 
Delikan : ı tevkif edildi 

[Başı 1 incide] l 
ertesi gün sabahleyin ortaya çıkmış- ı s r 1 . d 
tır. Usküdar Müddeiumumi muavini U gar 1 S tan a 
Orhanla tabibi adli Hikmet Tümer 

hadise yeri~e g~tt.ikleri zaman evvel_a Yen 1• Seçı· m . 
cesedin vazıyetım ve parasını tesbıt 
etmişlerdir. Kadın giyinmiş bir va- H , , k ,... t 
ziyette bulunmuştur. Tabibi adli ce- ve U Um e 
sedin başında üç yara tesbit etmiştir. 
Birisi alt çenesinin sol tarafında ve Sofya, (Hususi muhabirimiz ya-
3 5 santim genişliğindedir. Çene kı- zıyor) - Kabine yeni seçim kanunu 
r~lmıştır. !kinci yara kafanın tam hazırlığına başlamıştır. Esas tutula
arkasrnda, üçüncüsü de sol kulağının cak olan şimdiki seçim kanununda 
üç dört parmak yukarısındadır. Ve bazı değişiklikler yapılacaktır. Seçim 
bu~lar da üç santim genişliğindedir. listelerinin basılmasına d .. başlan • 
Kafatası kırılmamış, fakat kadın çok mıştır. 
kan kaybettiğinden ölmüştür. Cese- Bulgaristanda evvela belediye bila
din vaziyetinden kadının ant bir hü- hara parlamento seçimi yapılacak -
cum karşısında kalarak öldiiruldü- tır. Fakat burada bazı mahatıl ara
ğü anlaşılmaktadır. Elbisesinde el- sında söylendiğine göre, seçim hazır
lerinöe ve bluzunda boğı1şara!{ ve lığına girişmekle muhakkak sıtret -

lu.vemet ederek ölclürütdüğünü te seçim yapılacağı sayılamaz. 
~~teren hiçbir yırtık, sökük ve çizgi Çünkü evvelce de Başvekilin ve 
go~tur. Tabibi adli yaraların kasa- diğer nazırların, seçimin yapılacaf;ı 
yo gibi bir tarafı keskin ve öbür hakkın~a verdikleri talimat ve bu yol 
~~~:fı küt bir aletle i.şlendiğini .tes - daki beyanatları tahakkuk edemedi. 
b·t etmiş ve bu tesbıt de netıceye Nitekim teşrinievvelin sonlarına doğ 

ı a·· u·· tu··r ru umumi seçim yapılamamıstı . k uygun uşm ş · · 
ço Kasatura çok kuvvetli indirildi!

0
i Şimdiki seçim hazırlığının da asli 

. . kadının boynunda bulunan •> çıkmıyacağını sanan liberal, ~ifçi, 
ıçı~ r altından üç, dört tanesini ıki- radikal sosyalist, Sgovor ve demok
k: :ölmüştür. Kadın sahur yemeği- ~at partileri mü.messilleri, geçen gün 
Y. lamak için, yattıkları odanın ımzaladıkları bır muhtırayı, kralın 
nı hazır h • k 1 dir kt·· ·· · ittisalindeki mutfağa gir~iş bir elin-

1 

~susı a em e orune vermıı;;lt'r-
de ıaınba, öbür elinde bır patates dır. . . 

• Idug·u halde sofaya çıkmış Bu muhtırada, bıran eYval eskı ka 
tabagı 0 

· · · d · · b rada öldürüldüğü için lamba nunu esasının ıa esı ve seçınw aş -
ve bu sı 1 · k ·11 · b ve tabak yere düşerek parçalan - anması ıstenme te ve mı etin u 

hususta daha fazla bekliyemiy.!c~ği 
bildirilmekteymiş. 

mıştır. 

Fatma neler anlatıyor? 
Müddeiumumi Orhan hadisenin 

yegane şahidi ahiretlik Fatmayı sor
guya çekmiş, aldığı cevap şu olmuş
tur: 

"- Gece Paşaköylü Süleymanla 
Mehmet geldiler. Hanımdan para is
tediler. O da vermeyince Süleyman 
bıçağile hanımı öldürdü. Mehmet de 
ağzma bez txktı. Bundan on bı•ş gün 
evvel bunlar bir daha gelmişlerdi. 

O gün de hanımla konuştular. Gi -
derlerken Süleyman bana beş kuruş 
verdi. Konuştuğumuzu Seytetline 
söyleme demişti. Hanım da bana 
bunların geldiğini Seyfettine haber 
vermememi tenbih etmişti. Ben al
dığım beş kuruşu anneanneme ver-
dim.,. 

Bundan sonra köy muhtarı bulun
muş ve hadise Müddeiumumiliğe ak
setmiş, Seyfettin de vazifüsindLn 
çağırılmıştır. Seyfettin başaltındaki 
yastığın içinden bir çıkın çıkarmış 

Başvekil Köseivanof, Bulgari:ıta -
nın dış ve ıç siyaseti hakkında ge
çen gün Avala ajansı muhabirıne be 
yanatta bulunurken seçimin yapıla -
maması sebepleri hakkında dPmı~tir 
ki: 
"- Tc~rii seçimi tehir ctmenıe bir 

çok sebepler vardır. Başlıca sebep, 
beynelmilel vaziyetin çok ciddi nlma 
sıdır. Biz halkı ayrılığa sevk t•lmc•k 
istemiyoruz. Bilakis h:ılk 111·asında 

vahdeti temin etmek emelımizdir. 
Teşrii seçimin tehirinden memnun 

kalmıyanlar, halkın umumi m"nfa:ıt
leri yerine kendi parti mcnf..ı.atle:·i•ü 
takip edenlerdir. Biliyorum, ki millet 
memleketinin idaresine iştirak etmek 
istiyor, fakat partizanlık yol •1la de
ğil. Demokrasiye muhalif olmadığım 
gibi ben, demokrasi ruhıınH gore te~
rii ıslahat yapmak yoluyla milleti 
mizin ekonomi vaziyetini ivil •ştirnıe

yi takip ediyorum. !darenir. başında 

bunun içinde altı tek ve beş de yarım bulun.malJda beraber bir~ok ı;;ebepler
liralık altın bulunmuştur. Raftaki den dolayı işler kolaylıkla başarılamı
tebeşir kutusunun içinden de iki on yor . 
ve 2 beş liralık kağıt para ile üç al Bunlardan biri de, devlet maliyesin

de 2 milyar leva kadar bir ı:ıçığın bu-tın bilezik, iki pırlanta taşlı yüzük, 
bir iğne ve bir gerdanlık ile bir a 
vuç dolusu inci çıkmıştır. Seyfettin, lunmasıdır. Iktısat yapmakla ve ma-
sadecc: "- Rafta bir cüzdanın için- !ml bir ekonomi siyaseti takibile bu 

de (55} liram vardı. Evvelisi gün açığı ehemmiyetli surette azlatabil -
eve geldim, beş lirasını harçlık ola- dik.,. 

rak aldım. Elli lirası kalmıştı. O, Bulgar ihtiyat zabitleri birliği, es-
yok .. ,, demiştir . Jri Zağre kasabasına~ toplanan kon-

Kız, ifadesini değiştiriyor gresinde birliğin yeni idare işlerini 
tanzim ettikten sonra Bul~:ı ·ista'lın 

Pazar günü Müddeiumumi Orhan 
Kartal jandarma kumandanlığı da
iresinde tahkikatına devam etmış ve 
Paşaköylü Süleymanla Mehmedi ve 
ahiretlik Fatmayı oraya getirtmiştir. 
Orhan, Köyden çağırdığı 10 kişinin 

arasına Süleymanla Mehmedi sok -
muş ve Fatmaya: 

"- Haydi bakalım, bunların için
den bana Süleymanla Mehmedi gös
ter! demiştir. Fakat kız, hiçbirisini 
lanımarnışlır. Bundan sonra Süley
manla Mehmet ayrıca kıza göstenl -
miş, yine tanıyamamıştır. Fatma, 
evvelce bunları iki defa gördüğünü 

söylediği için hadiseden sonra kendi
sine bazı şeyler öğretilmiş olması 
ihtimali belirmiştir. Nitekim, kız 
sıkıştırılınca ifadesini değiştit"erek 
şunları söylemiştir: 

"-O gece Seyfettin eve geldi. _fa. 
nımı kasatura ile öldürdü. Çocuklar 
odada uyuyorlardı. Bana da: "Eğer 
kimseye bir şey söylersen seni öldU
rürUm . ., dedi ve beni odaya koya -
rak yatağa yatırttı. Sonra da soran
lara hanımı Paşaköylü R Hevmanla 
Mehmet öldürdü dersin.,, dedi. Ka
pıyı üstümden iple bağhyarak gitti. 

iç ve dış vaziyetini de tetkik ederek 
şu kararı almıştır: 

Birlik, krala ve Bulgar milletinin 
ideallerine ve dahilde bütün milli kuv 
vetlerin birleşmesine karşı değişmi
yen sadakatini tekrar tasdikl0miş v~ 
devletin ıslahı ve milletin inkişafı yo
lunda hükumete yardımda b:ılunma
yı kararlaştırmıştır. 

Yeni idare heyeti seçiminde, sahık 
Bulgar "Milli Müdafaa - Rodna Zaş· 
tita .. teşkilatı reisi olan General Şkoy
nof, birlik aleyhinde bulunmak ı:n:GUY
la idare heyetinden çıkar1lmı~tır. 

........ ~~~--------~ -
Ben yatakta uyumuşum. Sabahleyin 
kalktım. Zorla kapının ipini kopnr-

• d· · haber drm ve anneanneme ha ıseyı 

verdim.,, . .. d b 
S·· ı n hadise gecesı koy e u-u eyma . k. 

lunduğunu (9) Mehmet de beş ı7ı 
ile isbat etmiştir. Bundan sonra ha
dise aydınlanmış ve Müddeiumumi 
Orhan suçlu Seyfettinin yakal~.n.a
sı için alakadarlara emir vermıştır. 
Seyfettin, dün sabah yakalanmıştır. 
Seyfettin, her şeyi inkar etmiş ol -
masına rağmen şüpheler Ü"' ·ıie 
toplanmış ve zannaltına almmıştrr. 

l 

fflEK 
Numara 

Hayat bir numaradan ibarettir, 
derlen;e ltiç dü~ünmeden: 

- Hay haay! deyiniz. Çünl<ü her 
safhasr bir numara ile ifade edilebi
len fıa~·atııruz artık kerrat ceheline 
dönınü!";tlir • 

N c gibi di~·eeeksinizf. 

t,te : 
- Do~duğunuz tarih bir numara

dır. 

- Her foiene birer birer artan bir 
rakam yaşmızı gösterir. 

- Boyunuzun ölçüsü bir 
radır . 

- Ağırbğmrz keza... . 

numa. 

_ Şapkanrzın numarası \"ardır. 

- Kundurannın, eldh·en ,·e ço
raplarınızın, gömlek ,.e ~·akanızın 

keza. 
- Sa~mı:r.ı kesen makinenin nı1-

ma rası vnr<lır . 
- Gözlii~üniiziin km wtini na • 

mara ile ifade edersiniz. 
- 14~,·inizin numarası ~·ok muclur! 
- Telefonunuzun numarası? 
- Paranızın mil.tarını numara 

ile ifadı> edı>rler ... 
- İmtihana ~irer numara alır -

smrz. 
- Bindiğiniz tramva~·ın numa -

rası, 

- Vapurun numara"ıt. 
- ümit hağladığınız Jlİ)"anl!O hl· 

!etinin numarasr, 
- :\lt>ktı>p!ilerin numarası. 

- Aynı numarası, )ılın numara· 
sı, ,·archr, nnchr. İnsanlar ,.e insan
ların ha rı>ketleri hirihirlE:'rİ;\"lf' an
cak hır numaralarla kl)':ts «>clilebl • 
lir . 

Yany:.uıa ~,.ıemiyen iki aclamclnn 
han~isirıln rlnhn zengin, daha hoy
lıı, ilı1ha aj!ır ,·eya yaşlı olduğunu 

hf'm«>n kestirı>hili~iniz. Bu nuına -
ranın J!İrmediifi ~·t>r yoktur. Yalnız 

bir sevdi' a<'izdir. Bil~i ve vatan -
oc>n·erliı!i m~emi:ror. Onun if'in<lir 
ki in .. •ınl:ır arasında bu ,;izclen miina
lut"" Plı:!>iil\ ohm,·or. Herkeı.; ne nu -
marıı fıliın ,·e ne numara vatanper· 
\'f'r o•ıluoıınu bilse nıımara"'ı lmdnr 
laf NfocPk \"e araclıı ihtilfıf knlnuya
e.akt•r. Snnun ela hir nıımaralanma
•m•m ~ oJnmı bulsalar ne mhat ola
c•ıı l<.. 

R. FELEK 

Ustmlııı lil scııelii: 1ıay1tf 1 1•daki lırr.

tıralanııı hiç olmazsa ku:j ual .• ~ı diıı
Z..mck rica.smda bıılııııdımı. - H. F. 
ılkşmıı. f i - 11-1936. \ 
"Kuş bakışı dinlemek., müdafa1 edilebilir: 

"K uşbakışı., ; "tafsilata gırışmcden soy
le toplu olarak,, manasında kullanılıyor, 
bakmak, gcirmek fiılleri gıbi anıntmak. b h 
setmek, kavramak, dinlemek fulleri Je bir
leşmesi belki bir gün gayet tai.ıii gciruhir. 
Fakat ışimdilik tuhafımıza gidiyor 

"Dinlemek ricasında bulundum, ; "din
lemesini rica ettim., demektir, halbukl mu· 
harrir ''Anlatmasını rica ettim., elemek ıs ti· 
yor. Onu "'dinlemek lutfunıla bulunmak:,, 
tabiri saşırtmış olsa gerek. 

Bütün hataların;s rağmen o cum1enin ma
nasını, muharririn ne demek isted ğini anlı· 
yoruz. Asıl şaşılacak şey bu! .. 

~ 

Parfa, 19 ( A.A.) - Düıı uk~ianı, cT{,
scrisi genç olmak ii;;cre yid0 rcc; iır,. 
wıı Champs - Elııscede tmılm•ııııJla.r . ' 
Vf' Jl.1. Salcng,-o aleyhinde 11eşr;yatta 
buluıımu§ olaıı gazeteler va bili.a.fı.<,a 
bir gazete lıiiıa:mıa kar:~ı niima)işler 
yapmı~lardır. Bu bi11aı1111 camları ln~·
laıımıştır. Niimayi~çilcı·, lmı•·u miife
aldp biiyii1( bıılvadara gitnıi8lr>:·dir. 

Orada birçok gazete m ii ııczzileri, 
halkçılar cephcsiııiıı organı ola il gnZ.f'
t /erin hıısusi 11iis1ıalnrı 1J((ğıra ba
ğıra satıyor/arılı. Nümayişçiler, "Lr.-
011 Blum'iin ömrü uzun 01su11. Salcn
groııım inlilicımııı.ı a1acağız,, diye brı
ğıraıı ııii11ınyi§lcriııc dcvmr. etmi~for

diı. 

Jliçbir arbede, hiçbir Jı<i fün o1ma
m1ştır. 

Terciıme lisanı: "lkinci,. vey;ı "hususi 
tabı .. yerine "hususi nusha,, ; '•bai:ıren nü
mayiş .. gibı yanlışlar hoş gonilebilir. l'ak•ıt 
bir matbaanın camları indirildı"'İnı ı;oyleılik
ten sonra: "Hiçbir arbede. hlçb:r hadise 
olmamı~tır .• ne demek? Hadise arı.ıede d"yc 
daha ne istiyor? ' ' 

•·• AL<lUlmecit 'h·ı::lar11ıdmı Tıehicc 
Sı1llrnı ıluğimfüıdeıı ancaı.; cJıı il:ı gı<ı 

• l 
soıım vereınden ölmiiştıır, - Nıhat 
8ırrı, Varlık, 15 - 11 - 19%. 

Buradaki "ancak , fransızcanırı ... 
ne,; nıanasmda kullanılmış, 0 ,1 ıl· a .Pci
pek lrnn bir zaman olduğunu go. '1 i:1.ı1 itn 
tiycr. lıalbuki "ancak on iki '!.l'rnıek ig. 
tiırkçr de zamanm uzunlu~ gun Sdnr 
"g~ı; kaldı, vaktinde ölıne~Und-l,ı şikaycu~·· 
ltaırır hurad:'. " ... daha o '".,~~cnıer.tir Mır, 
den dıyebılırdi rı ı,.., ı; i •U· 

-· · ' ""'"nıe-

A.hleş 



ı 4 N 
24 - 11 - 936 -

-

1\1.lahk.emelerde 
lkı Müvezzi 
Mahkum Oldu Birkaç tavuk 
Beyoğlu poetaneaine gelen mektup

lardaıı buliannı gizlice "~tt'<ları id
dıasıy!E: mahkemeye verilen Cevat ve 
Şefi isminde iki mtivez.ziin duruşma
sı dün bitirilm~tir. 

için bütün gün 
Dayak yiyormuş! 

Cünnü IMfhut yapıldığı uman, Ruç
lulardan birinin cebinden 29, diğe .. ı
nin c~binden de 8 mektup çıkmıştır. 

Bunlar evveli bu işi, mektup ~a hiple
rin in arzulariyle yaptıklarınr r.CylP.
m:şlerdir. Fakat, yapılan yl:ı:\P.ştir

mede bunun doğnı olmadığı anlaşıl
mıçt ır. 

Mahkeme, her iki suc:hınıın üçer ay 
h:ı.pıs!erine karar vermi1', ancak ev
\'eke mnhkümiyetleri bulun o<ıdı~ı i
ç!n mahkumiyetlerini teri! etmiı;tir. 

1200 kuruş tutan mahkeme masrafı 

kendilerinden mtiteaaviyen alınacak
tır. 

Tevfik Ali 
Bir Sene Hapse 
Mahkum Oldu 

934 senesi martı içinde, Bakırkö
yünden 1stanbula gelirken Topkapı 
hat icirıde bir otomobil ka7.8SJ olmuş, 
Zingıtl orman şirketi müdüriı Tl'!vfik 
Alinin idare ettiği hususi otomobil 
Ceın&.!ettin isminde bir gend çiğni
ye-rek ağır 91.lrette yaralamı"!tı 

Cemalettin, bir müddet sonra öldti
günden, Tevfik Ali aleyhinde bir ölü 
me sebebiyet davası açılmı:ş bulunu
yordu. 1' .. ti senedenberi devam eden 
mul akeme, dün Uçüncü ce7.a mahk~
mesinde neticelenmiş ve Tevfik Ali
nin suçu sa.bit görUldüğündeo bir sene 
hapse mahküm olmu§tur. 

Bir Cinayet Davası 
1932 yılında balıkçı Salihi oldtiren 

"Vurur Dayak, Hergün Dayak, 
Nah Dayak, Nah Dayak..,, 

Yüzünü çarşafile sımslkı örtmüştü. Ancak burnunun 
yar ısı g orünüyordu. ~l'opallıya topallıya iceri ""ircli. Ha
kim. kimden ne dava ettiğini sorunca o~ıu .. d~~ını kal
dırdı: 

-- Neznam!. 
-Adın ne? 
-- Neznam!. 
- Buraya niçin v,eldin? 
-Neznam!. 
Davacı (Ü mmiihan) ın 1 

Pomakçadan başka rlil bil-1 ÖLÜM 
mediği anlaşılmıstı. Pomak- Ekşinozlu Bay Ali vefat etmiştir. 
Ça anlıya b. · · "' l l Cenazesi bugün saat 11,30 ıla Yusuf· n ırını arayıp JU - . • d Ü .. paşada Sofular caddesınde fj numa· 

ular. mm'.than, sorulan ralı hanesinden kaldırılarak naınazı 
şeylere tercümnn vasıtasile Kocamustafapaşa camisinde kılın -
cevap vermeye ba5la<lr: dıktan sonra Silivrikapıda aile me-
Davacının anlattığına yöre. suçlu, zarlığına defnolunacaktır. Allah rah

Halckan yahut Hokkan, bir ?akıma met eyliye. 

Poyran adlı bir kadındı. 

Müba~ir, her üç adı da yük ıek sesle 

koıidnrda bağırdı, fakat gc'~n olma

dığı ar.laşıhyordu. Okunan clava evra

kına göre, bu Ummühan, H:ıkkanl ?) 

ile bir gün Bahçeköyünde ayni eve is

kan edilmişler. Hakkan kad•.1. tavuk

ları, k"ndi odasına girip üteye beriye 
pi!!ledı:Clerini bahane ederek Uı.ımlı-
han kadını her gün evire ~e·m·e dövll-

yormuş. Hattiı., bir defasında merdi

venden aşağıya yuvarlıyarak, Ummü

hanın bir ayağını kırmış. Bu yüzden 

20 gün kadar da hasta yatmış ı.nval· 
lı ... 

Radyoda Bir Konferans 
:laJyoda bu akşam Or. Jbrahim 

Zati; soğuk ve soğuğun uzviyet üze

rine l1'5iri ve soğuktan ge:w arıza ve 

haı;tr,lıklara karşı alınması lazım ge
len tedbirler hakkında konfuans ve
recektir. 

Taksimde Maksim Tiyatrosunda 

HAJ,K OPERl."'Tİ 

Bu akşam saat 21 de 

Pipiça 
Büyük Operet ''8" 

Faruğun muhakemesine dün nakııan 
devam edilmiştir. Dünkü ceUıcde su<'
lu vekili müdafaasını yapını§tır. Ka
rar birincikanunun sekizinci güniı 

tebliğ edilecektir. 

Bqmüddeiumumi Mezun 
I~tanbul müddeiumum•aı Hikmet 

Onat, senelik mezuniyetini dünder. 
itibaren kullanmıya başlamıştır. Hik 
met, bir ay kadar istirahat e<lcı.;ek

tir. 

l ·mmühan, arada bir, tür',~e de söy 

!emek gayretine düşüyor, fak lt bü~ün 

!'Öyle-eliği üç, dört kelimeyi geçmiyor: 
- Vurur dayak! Her gti':l dayak: 

ŞEHiR Tl\'ATROS' 
DRAM KISMl 

Bugün 
2(1,30 da 
BUYUK HALA 

111.1111111,1111 

1 1 ııı...111111\ 
ııırıııu 

lmralide Tetkikler 
Hapisaneler umumi mildür vekili 

Mutahhar, önümüzdeki bay :a ·n :ati
linden istifade ederek, ltrraude bazı 
tftkikatta bulunacaktır. Bu seyahate, 
Huku1': Fakültesi mezunlan"ldan bazı 
bayanların da i§tirak etmesi muhte
melldir. Genç hukukçular, tmrali 
mahkf.ı.mlarmm yaşa~ tarmu tet
kik edeceklerdir • 

42!! 

Nah dayak, nah dayak!.. KOLTUKI~A R. f'ı() ~· 
Hakım: 

- Peki amma, Ummülıan, dedi, görün.iz! 

ba daycıkları hep tavuk için m. yiyor-' lJmmühan. iki eliyle boğa :ını sıka-
sun 7 rak, boğulmak üzere bulunan b:r ada-

Suçlu: ının sesini taklit etti: 

-- Evet, dedi, tavuk için!. - Beni, bu Hakkan boğacak! de· 

~uçlu mahkemeye gelmemışti. Bu- mek istiyordu. Hakim: 

nun çağırılması için duruşma başka - Jandarmaya müracaat et! Ha -

gıine bırakıldı. ya"rıın tehlikede olduğunu anlat. On-
Hakım, davacıya: la.r, seni korurlar, dedi. 

- Gelecek sefere, sen iste:'l'len g-el- Ummühan, pomakça teşekkür ede-
me! dedi, biz davayı sen yokken de rek topallıya topallıya dışarı çıktı. 

Hilmi Bey ile Şakirin bu Kübra meselesiuden bi
raz fazla telaşa düştükleri, hatta hiç tetiğini boz
mıyan Hacı Ethemin bile bugünlerde suratı asık ol
duğu söyleniyordu. Yusufun Kübraların eviud~ ya
ralandığı da gizli kalamamUJtı. Buna da bin türlü 
ınana verenler vardı. 

Borçlar ve Ticaret 
Kanunları 
Birleşt:rilmiyecek 

Ankara, 23 (Tan muhabirindenl
Ticarct Kanununda ikilik ·ıeva bir -
lik sisteminin kabulü etrafın.da bir 
karar vermek üzere Adliye Vekilinin 
reisliğinde toplanan komisyon Borç -
lsr Kanunu ile Ticaret K:in•ınun ın 
bir kanunda birleştirilmesi şeklini uy 
gun bulmamış ve müstakil bir Ticaret 
Kanunu yapılmasını kararlı :~ırmış -
tır. 

Yeni Maliye Tayinleri 
Arıkara, 22 (T.AJ.~) - Kll? malmü-

dürü Süruri Bala malmüdürlüğüne, 
A.<~u.ray malmüdürü Şah:ıp Karasu 
ınalmüdürlüğüne, Cezre n111'ı;ırn:rat 
kalir_-.i Tahir Genç malmüd:.i ~mğüne, 
Seyhan muhasebe katibi M~·harrPm 
Dörtyol malmüdürlüğüne, divanı mu
hasebat mürakip muavini Nuri Aksa
ray nıııimüdürlüğüne, muntazam borç 
lar muhasebesinden Tahsin Gi.ımüea
ne muhasebe müdürlüğüne. Viranşe
hir malmüdürü Atıf Birecik m-ılrnü
dtirltiğüne, Uşak eski tahsil müfettişi 
Ali Rıza Datça malmılrltirlü~ürıe. 
muı:tazam borçlar mern•JP!arından 

Sac .ı:Jrıh Kızılcahamam ma1 uıidür!U
ğune, rııuhasebat umum nıiijürlüğii 
rne1uu1larından Fuat Mudur ıu mal
ınlirlürlüğüne Kastamonu ı.'ıthasehe 
katibı Enver Pertek maırnu fürliiğU· 
ne. askeri fabrikalar muhaseiesı ka
lıbi Oarnan Karğı malmuti!i:-lü!{üne, 
Berganıa varidat katibi Na~ni · Kaş 
malırıüdürlüğüne tayin ül~mmuşlar
tlır. 

lktısat Odaları 
Tıl·aıet odalarının kaldıı ı ınası ve 

menıicketin iktisadi ihtiyaçbrını kar
i'ılıya bilccek tarzda geniş bir ?roje i
le iHısat odaları tesisi hakl<mda lk
tısat Vekaletince bir kanun hazırh1n
mıııtır. 

Bu kanunun bu seneki iç~inıs. dev
resındl' müzakeresi yapılaC'a !cltr. A 1-
clı:{'ınıız malumata göre, tiı:::t-et oda

lan:ıın yerine geçecek olan ılrti~at o
d11 !arı ofislerle her husu:>ta t•:ışrii: i 

mesa~ edecektir. Biitün tica-:ıt odala
rının ''aziyet ve ehemmiyeti ıe göre, 
icahf'.den yerlerde yeniden •Jfi.Jlcr teş. 
kil olunacaktır. Iktisat va~ t.,ılarmın 
da ofisler gibi idaresi ve büt~~JC'rinin 
ha?.ırlanması gibi işler Vek81etçe ida
re clunacaktır. 

iz mitte 
Bir Kadının 
Başına Ge enler 
Izmit, (Tan) - Askerdeki oğlu

na para göndermek üzere ineğini bu
radaki pazara getirip 25 liraya satan 
bir köylü kadını zarfçılık suretile 
dolandırılmıştır. 

Kadın, köyüne giderken öııün~ çı
kan biri güya yerde para bulmuş ve 
kadına: "Kimseye söyleme, paylaşa
lım.' 'demiş ve tam bu esnada ürü:ı
cti bir şahıs gelip: "Paramı çaldı -
nız!" diye kadının üzerini aramış 
ve 25 lirasını alıp savuşmuştur 

Kadın ağlıya ağlıya gelip polise 
müracaat etmiş, dolandırıclar he 
men tutulmuştur. 

Cemiyetler Kanunu Proje
sinin Yeni Esasları 

Ankara, 23 (Tan) - Cemiyetler 

kanunu projesi dahiliye encümeni aza 
lu.rı arasından ayrılan hususi bir ko

nıisyon tarafından tetkik edilmiş
tir. Komisyon projenin iht.i :a ettiği 
esasları kabul etmiş, yalnız Hilii.liah
mer, Himayei Etfal gibi menafii 11 _ 

mumiyeye hadim cemiyetlerin bu ka
nun hükümlerinden istisnasını mu _ 

vafık bularak projeye lazımg~len hü

kümleri ilave etmiştir. Komisyon 

Türkiye milli hudutları dahilind~ ya-

-
Karışık Un 
Kullanılmıyacak 
Bazı fırıncıların halitaya uygun ol· 

mıyan unlardan da alıp hal!~J.ya uy· 
gun olanlarla karıştırdıklar belediye 
tarafından yapılan teftişlerd~n nnla· 
l)ıhmştır. Belediye, bu husu'3caki kon· 
trolür şiddetlendirilmesine karar ver· 
mi~tir. 

Diğer taraftan buğdaydaki çav::ıar 

nisbctinin de tetkike değer bir ehcn1· 

miyct ::ldığı görülmilş , bu hususıın 

da tetkikine başlanılmıştır. 

Trabzonda 
Kültür ve 
l<öy işleri 
Trabzon, (TAN) - Uçüncil ırrnu· 

mi Milfettişlik mıntakasmı teşkil e
den sekiz vilayetin doktor ve mual· 
lim ihtiyaçları tamamen temin edil· 
mek üzeredir. Ayni mıntakada 3 ot· 
taokul da açılacaktır. 

şıyan a.zlıkların haklarına dair oıaıı 
kanun projesi hükümlerinin Oımiyet

ler Kanunu için.de yer alm1sını mu• 

vafık bulmuştur. Ve bu hususta bit 

kaç madde ilave etmiştir. Proje ö
nümüzdeki günlerde dahiliye encÜlJle

nince tetkik edilecektir. 

r~ Pek yakında 1 D A K Sil'tEMASlrtDA ~ 
Pek mükemmel ~ir Fransız opereti, muhtefem bir mizansen 

büyük temafalı hır rövü, daima terennüm edilecek ,arkılar, 
bir kahkaha tufanı 

B€!kEtr E'7lll~r 
MC'NA PIZELLA GOYA ve 

~---------~ tarafından ~--•••••••iP' 
,.. Bu perşembe akşamı SÜMER Sinemaıt 

Samimi ve büyük bir eser. Dt:ynıa k istemedikleri bir masumun feryadı 

Ben Dldürmedim 
Tamamen Fransızca sözlü hissi, müessir bir film. 

WAR N ER BAXTER'in 
Or, Alexandcr Mudd rolündeki mUcssir "tyiizUnU hiÇbir vakit unuta· 
mıyacaksınr7 

feqer.,J::c. ~o •. 
mafi,.f'!rin., ı"'rf .... , 

J 1f~U ku~~ı ·ıım 
1'.ıf A. QtNF.T .T .AST 

"MAZURKA,, nın unutulmaz Yaldızı ı Önümüzdeki Perşembe 

Atl.ELEk POLA N EG Ri 
Ve 

, 

SAKARYA DON 
ve n1cşhur 

KAZAICLARI 
Sinemalaranda birden tarafından emsa]siz bir 5urette yaratılan 

Mosl<ova - $anghaı 
Nefis ve görülmerYıiı ::lorecede güzel, hareketli bir şahete!' 

tarak yavaş<:;a kendine çekti; ağzını onun saçların~ 
yaklaştırarak kulağına: 

· "Sana çok daha iyi kocalar bulunur, Muazze .. 

Salihadrun Bey de hariçten kulağına gelen bu 
havadislerle iktifaya mecbur oluyordu. Kendi evin· 
de olan bitP.ıı işler hakkında dışardan duydukları ile 
kanaat etme~, adamcağıza güç geliyordu amma, 
Yusuftu bu, işlerine pek akıl ermezdi... 

MEMLEKET ROMANI -16- SABAHATTİN ALİ 

Ne yapacaksın elin serserisini?" dedi, "Sırası JJ1I 
bôyle şeylerin şimdi? Hem sen o Şakir Beyin rı• 
mal olduğunu bilmezsin. Böyle bir adam için ağla• 
nır mı?'' 

Muazzez başını hızla çekti. Gözlerinde yaşlsı1 
kurumuştu. Anlamak istemiyen bir ifade ile, hW 
bir şey s<lylemeden Yusufun yüzüne baktı. Bu ba• 
kışlarda hem hayret, hem sitem, hem de biraz dar• 
gınlık vardı. Fakat böyle şuradan buradan duyduğu rivayet

lerle asla iktüa etmiyen birisi vardı: Muazzez! 
Muazzez her şeyin aslını öğrenmek istiyor, fakat 

biraz olsun iyileşmeden Yusufa sormıya cesaret 
edemiyordu. Kübranın annesinden öğrendiği iRe onu 
doyurmuyordu. Kadın vak'a;'I pek kısa anlatmıştı: 

"Kı:ıım hastaydı, Yusuf Ağamız pirinçle yağ aldı, 
hatır sormıya geldi. Sağ olımn, zaten pek. ~~rha
meUidir. Tam çıkıp giderken karanlıkta bınsı fır
layıp bir bıçak soktu; her halde herif Yusuf Ağayı 
benzetti. Yoksa ne geçmifi olacak ki?··" 

Muazzez sordu: 
"O gece Kübra hasta mıydı?" 
"Ya. yatakta yatardı! . .'' 
"Peki, Yusuf vurulunca ikiniz de onunla birlikte 

geldiniz, h::ısta kız yağmurda sokaklarda dolaştı da 
bir şey olmadı mı?'' 

"Ah kızcağızım, biz ah~kınız böyle şeylere: az 
mihnet mi çektik? Kızımın korkudan bir ~eycikleri 
kalmayıverdi. Yusuf Ağasını pek severdi." 

Fakat bu laflar Muazzezi tatmin etmekten uzak
tı. Nihayet daha fazla dayanamadı. Bir gUn Yusu
fun yattığı odaya gitti, onun yatağının kenanna 
oturdu ve sordu: 

"Yusuf Ağabey, söyle bakayım artık, bütün bu 
~ler ne demek oluyor? Sonra kim bu kız'! Bu 
XUbra? ... • 

Burada hiç sebepsiz yüzü kızardı ve önüne baktı: 
Yusuf: 
"O da bir Allahın garibi, Muazzez" dedi. "O da 

çok çekmiş, yüzüne bir baksana!" 
Muazzez çocukça bir konuşkanlıkla atıldı: 
"Biliyorum Yusuf Ağabey. Fakat tuhaf bir hali 

var. Yaşı benden küçük olduğu halde beraber ol
du~umuz zamanlar bir çekingenlik. ne diyeyim, bir 
üztintil duyuyorum. Hem görsen, beni nekadı:tr se
viyor. Bazan durup dururken koşup boynuma sa
rılıyor, yanaklanmı filim öpüyor. Seni de çok sevi
yor hE'r halde ... Birkaç kere senin oda.nın kapısında 
içeriyi dinlerken gördüm. Beni görünce ay1p bir 
,ey yapmış gibi önüne bakarak hemen aşağı indi. 
Fakat dedim ya, bir türlü ona yakınlaşamıyorum. 
1ste~em bile yapamıyorum. Beni çocuk yerine ko
yacak saınyorum. Ne acayip şey değil mi?" 

Yusuf r.evap vermedi. Yorganın üzerinde uzanan 
elile oynamakta olan Muazzeze dalgın dalgın bakt
yordu. Ona daha fazla bir şey söylenemiyeceğini 
anbynn Muazzez başka bir şey söylemek ister gibi 
bir hareket yaptı, fakat cesaret edemiyerek durdu. 
Nihayet biraz daha tereddüt ettikten sonra sabre
dC'medi: 

"Biliyor musun, Yusuf Ağabey;" dedi, "Beni is
tediler'" 

Bu sözü o kadar açık ve kısa olarak nasıl söyle 
diğine kendisi de şaşıyormuş gibi gözlerini açarak 
Yusufun yüzüne baktı. Öteki derhal yatakta doğ
rulmuştu , sordu: 

"Kim?'' 
"Hilmi Beyin oğlu Şakir için istediler. Annesi 

goldi... Benden güya saklıyorlar amma, 9ehir.ie bil
nıiyen de yok ... " 

''Babamın pek gönlü yok. Yalnız annem istiyor 
galiba! lki günde bir ya annem onlarda, ya oular 
bizd~. Hilmi Beyleri pek zengin diyorlar. Anneme 
de daha şimdiden hediyeler filin vermiye başladı
lar. Sonra .. . " 
Sağ elini Yusufa doğru uzattı. Kolunda çok ince 

işlemeli iki altın bilezik vardı. 
"Bunları rıa Şakir Beyin annesi bana verdi!" 
Yusuf Kıpkırmızı kesildi. Muazzezi elinden tutup 

bağırtac:ak kadar sıkarak sordu: 
"Desene, iş bu kadar ilerledi ha? Demek una 

şimdiden gelin gözile bakıp bilezikler filan verili
yor! Allah versin, senin de canına minnettir. Zen
gin diye ağzının suyu akıyor, baksana! .. " 

Muazzez bu sözleri hiç beklemiyormuş gibi evvela 
hayrete düştü; sonra 0 da Yusuf gibi kıpkırmızı 
olarak ayağa kalktı. Gözleri yaşarmış gibiydi. Du
dakları titriyerek birkaç kere: 

"Yusuf Ağabey!" dedi. 
Sonra bileğinden altın bilezikleri şıcıcıetıe ÇtKa

nırak yorganın üstüne attı. 
Yusuf Elinin yanına düşen bu iki halkayı par

maklarının arasında ezdi, büktü, sonra ufak bir kül
~e halınde odanın bir köşesine fırlattı. 

Muazzez bu sefer adamakıllı ağhyarak yata~ın 
bir kenarına oturmuştu. Yusuf onu ellerinden tu-

Yusuf devam etti: 
"K et ızım, sen de gençsin.tabu akranıarını gorun 

senin de için çekecek. Hele böyle Şakir gibi hovar 
daları kadın kısmı nedense pek beg-enir son ur.da 0" , 'bl 
b~ş~~ı taştan taşa vurur. Sen de böyle çocuk gıet 
duşunme de biraz ağırbaşlı ol. Hayırlı bir kıstll t 
çıksın hele! Seni evde koyacak değiller ya, el~ 
bi:isine verecekler. Anan olacak kan seni ne dı~~ 
ıkıde birde Hilmi Beylere götürür ki? .. Çocuk değl 
misin, elbet o evin şatafatr gözünü alacak. Neyse• 
sen akıllı kızsın, bu kadar sabırsız olma!!" 

Yusuf daha fazla devam edemedi. Muazzezirı yU· 
zü onu korkuttu ve şasırttı. Genç kızın iri gözle" 
rinin içi ateş gibi yanıyor, dudaklarının kenarı. to
kat yemiş gibi titriyordu. tJJ 

Ağlıyarnıyacak kadar çok ıstırap çektiği, şidd·~ll· 
bir buhran geçirmek üzere olduğu görülüyoı ı; 
Fakat Myle bir şey olmadı. Muazzez yavaşça ya ti 
ğın kenarından kalktı, ağır ağır, başı önde dı~:S, 
çıktı, VE> Yusuf hiçbir şey anlamadan arkasın 
baka kaldı. 

-15-
11· 

Şakir bayram günü Yusufla kavga ettikten scı 
ra Hrhoşlukla: 

(Arkası vıJ.r) 
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Anadolunun 
Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herteyde temiz, dürüal, aamimi 
olnıak, kariin ıazeteai olmaya 

çahtmaktır. ' 

[ GÜno~ Meseleleri 1 

Fransa ve Sancak 
Sancak hakkındaki Fransız nota • 

aına ()dmhuriyet Hükümetinln ce\·ap 
\'e~ olduğunu biliyoruz. Bu ce -
vabm Fransız hariciye11inl ikna ede
cek bütün delilleri yeniden sa),p 
döktüğüne şüphe yoktur. }'a.kat biz, 
diplomasi edebiyatını yeni bir dosya 
Ue zenginleştirmek değil, gecikme • 
ainl, gerek Fransa ile aramızdaki 

dmıtluğu inkişaf ettlrmN<, gerek ye
ni \'e mü.~t.a.kil Suriye de,·ieti Ue 
Türkiye arasında denmb ,.e pürüz • 
süz bir dostluk kurmak bakmımdan 
hiç dt> hayırlı telakki etmediğimiz bir 
meselenin mümkün olduğu kadar 
ıür'atle halline yardım etmek isti -
yoruz 

Biz G~rplılar, klasik 
malumatımız hari

cinde kalan herşeye, hat
ta son günlerde fevkalade 
alakalandığınuz Bizans 
eserlerine hile karşı la
kayt kalıyorduk. Nasıl o
lur da Türk abide!eri ile 
meşgul olurduk. Halbuki 
Türkler, bu abidelerinden 
tesadüfen bahsedilen mil
let, Anadoluda mahvol
muş şehirler ve medeni
yetler üzerinde yepyeni . . . ' 
OrtJınal bir medeniyet kur 
dular ve beşeriyete iftihar 
verecek eserler varattrJ.;1r 

B u sözler A n a d o 1 u d a k i 
Tüı k eserleri ve abideleri 

hakkında yazdığı büyilk bir eser ve 
müteaddit tetkikler yapmış olan, 
ve lstanbuldaki, Fransız Aı~eoloji 
Enstitüsü Direktörü Mösyö Gabri
el "Union Franç:ıise,, salonlarında 
geçen gün verdiği konferanslardan 
&lınmı"tır. 

Bu konferamnn mev.r.uunu "Ana
doludaki Türk medeniyeti,, olara.k 
gösterebiliriz. Sözlerini, projdcsi
yon ile gösterdiği fotograflarla da 
teyit eden Mösyö Gabriel, konfe
ransına şöyle başladı: 

. 

Türk 
YAZAN 

Bir hal tarzı ancak ahidlt-re ve ha
diırıeierin hakikatine ~tinat edeblllr. 
Bu hususta bizim hiç tereddüt ve 
lrılinakaşa.ya muht~ görmedi~imlz., 
\'e Fransa tarafından anla.şıhna.k 11-
Sllngelen birkaç M&slr nokta ,·ardır. 
~ noktalardan biri şudur: 19ıet de 
.\ıakara ittli.fnameslni bizimle imza 
ecle.ı zat, Osmanlı imparatorlu~nun 
herhangi birkaç vili.yetinl işgal al • 
tıı.da bulunduran bir de,·letin delege
li idi. Biz lmparat-0rluğun Türk ol
blr)·an krınmlan Uzerinde hi~bir iddi
a beslemediğimiz h:in, sadece Türk 
Olan Saneağı, ilerde ne şekli alae.a.ğı 
beuı olmıyan bu lıııgaJe hangi şartlar
ı. emanet edeceğimlzl konuşuyor • 

''-Size garip bir seyahat yaptı
racağım. Bu seyahati ben kısmen 
yirmi sekiz sene evvel, kısmen de 
bundan daha bir hafta evveline ka-
dar yaptım. Bunun için bazı resim
lerde göreceğiniz kıyafet değişiklik
leri sizi mütehayyir etmemelidir. 
Bu seyahatle beraber, bir de tarih 
dersi yapmam lazım. Maksadım. 

bilginize, bir ders vermek suretile 
bir "hakaret, değildir. Sadece hatı
ralarınızı tazelemektir. Böylece A
nadolu tarihinin ana hatlarım ta
yin edebileceğiz. Anadolunun is.kin 
tarihi hakkında muayyen ve vazih 
bir mal\ımatnnız yoktur. Yalnız 

Bu resimler 250 sene evvel.<i bir Türkmen ladını kıyo!ethıi gösteriyor. 
nin ne dereceye korlar ilerlemiı o/Juğunu aa göslermukfccJir .• 

cluk. , 

İşpı topraklannm Arap parça • 
la.n iberlnde Fransanm vasiyet ve 
"21felert ne olacaksa, 0 ,.aztyet ve 
\•azifeler Sancak için de aynen teah
hüt ~ilmiş olacaktı. Surl:re krta"ı 
~nde Türk ekalliyetine hak değil, 
•kseriyeti ,tarlM .. •hlW Ttlrk oı.. 
Dıuayyen bir bölgeye hU8118i ldartı 

istiyorduk. 
Bizimle miizakere eden Fransız 

clelegesinln, davamııan doğnıluğu 
lıaJckrnda o kadar şüphesi yoktu ki, 
~ea~, milli alametlerimizl t8'I • 
~ bir balTağr ohnuı hakkında.ki 
l~~~nıizl ha.kir bularak, bunu ken • 
dl hlikfimetine kabul ettirmeyi va -
4etrnı, ti. 

ll'tansanm Suriye ve Sancak me
'eles1 karşısındaki vasiyetini tayin 
eclen muhtdlf müzakerelerden biz 
hlnız birinde, kendlshıl Sancak 
baltJanda taahhüt altma alan l 921 
Allkara mttzakerelerinde karşı karşı
,._ buhınduk. 

:Ne Suriye irin Fransaya manda 
\"eren 1920 Sanremo, ne de isgal 
tGpraklarnun TUrk olmıyan kıs~ • 
larnu ve mandayı ikiye bölen Cenev-
1'! milnaka.§alannda bulunnaadık. 
ed Bu miinak&§&lar bizi ne ali.kadar 
tak':' :e de iki devletin ayn bir mm
ahhüt.I~ blriblrtne karşı te . 
zim için Udn~"':r ~eblllr. Bl
dır ki: o da, Lozan daha var • 

llluahedelert akt· 
olunduğu aman, ~e Franım del 
~Minin Ankara tthltnune81nbı he
blr suretle halel bulmadrfnu b.:: 
resmen teyit etmiş olmunıcJan lba-
l'!lttir • • 

-Paleolit"!< zamanlarda, Anadolunun 
ıarkmda mUteklsif bir nüfus bu 
lunduğunu ı;niyoruz. 

Neolitik devre hakkında daha 
vazih malumatımız var, ve Türk 
arkeologları Alacahöyükte yaptık
ları hafriyat ile hakikaten ''sen
aationnel,, vesikalar toplamıtlardır. 

•ı şte ben, size bu geniş sahanm 
A~eolojik zenginlikleri ara

sında itibari, hayali bir seyahat 
yaptıracağım. Evveli. sizi Likya 
"Lycie., ye götüreceğim. Radoa ile 
Adalya körfezi arasında olan bu 
veri lsvicreve benzetebiliris. Bura 

halkı Yunanllerin hatta Romalıla-
nn istili.lanna kadar medeniyet • 
lerini lisanlarını muhafaza etmiş • 

lerdir. İşte size bir abide. < Projek-

siyan) bu abidenin hususiyetini 

hiç bir Anadolu eserinde göremez
ıiniz. Bu bir mezardır. Ev şeklin • 
dedir. Burada evler ahşap idi. Ta-
ıın üzerine onun bir kopyasını 

yapmışlardır. İşte bir tane daha 

(projeksiyon), bu da bir mezardır. 
''Bas relief.. leri görllyoraunuı 

ki yoktur. Onu "British Mııseum,, 

da bulabilirsiniz. Bu eserde Yu-

nan tesiri var gibi görUnUyor. Fa

kat değildir. Ve eğer mı· \kak 

bir tesir aramak istiyon.anı .. , size, 
bir yeni nazariye ~urrnak isteme
diğimi söylem~·de beraber, bu te
siri Uzak Şarkta aramak da_ha 
doğru olur. Şuraya da nazan dık· 
katinizi çekmek isterim ki, bugiln. 

Anadolu evlerinin, hepsi bu mezar· 
da gördüğünüz §ekilde yapılmış· 

tır. 

Eğer Fransa bizim iştirak etme • ı 
d~mlz konferaııA ve mecUsle.rde Su- t 
rfyA da\'88mt ŞU,' veya bu tarzda haJ. r 
lettiğt zaman, Sancağı bu kıtaya 
lnaletrnek gibi bir niyet gtttmü~, 

bunun ,Mkl mul, ~sil vMlkalar be- ' 
1'1de arazi takshnl veya Dhalo an • TürUer, lolı#a üıerincle iş/emec/e tamamın lcenclilerfne !tas bir son'al 
latmalanndan ne farkı olabOlr! göstermıılerclir. Bahriye mi:zesir.Je olan ıu esli ltarp gemi;ir.i:ı üıcrinc/e-

Jl'nnı., 1920 de yalnız Suriye tes- l<i teıyinot, bu vac/icleli lcuôretlerine bir cleli!clir •• 
lhlye olunan Arap latayı; 110nralan, 
k&h ~. ki.h lkb-e böldü. Snrive ti- --------------------------, 
~linde dansı oİmIJ•an Türkiv;. l8e Sancakta bqka ekalliyetler oklutu / ıUmıgeldiil mlinakaşasmı :;::' 
lrlti~madiyen ,mrar 

0

Ue, Sanca.İc te ~ gibi! detfllzdlr. Blllkls, Sancağı, : 
Uthütlerlnln erine getirilmesini ıs· Fakat Sancak Türklü~U, .ıı ten, kendi cenubundakl Arap böll 
tly01'd y yukan, bir Suriye ekalllyetl gibi dU- den.yani Suriye mWI hududundan 

bla u • şünmeğe ne hak ne de hakikat mü • &YJmllfızdrr • 
ll:lb im için Fransa Arap Suri~·e ,.e saatle edebllfr. Fransa, San~ Su· HuliAa Sancağm Suriye Ue değU, 
llıhı "&n gibi, Türk Sanca_iı da ıstik- rlye ile kendisini ne kadar mttnue • Sancağın Fransa Ue, ve tıpkı Fran· 
_.. e kavuşturmak lmk~lannr ha- betli addettiğini, aksine delU baJmAk sa ve Suriyenln k&J'lılıkh vaziyetleri 
~la mM,gul ve mük~Uef bir için sarf olunan her tUrltl fena py- gibi, bir vaziyeti vardır. Türkiye, bu 
"-ıı, ~r devlet idi. !mdl hıçblr za.. retlere rağmen, intihap gtinlerbıcle vuJyetln de dlferl gibi kat'I ve sarih 
ln..a Sancağın, lstikl&.llne kanışan ı tı olarak hallohmmumdan -yrf bir 

- •Ye"'e .. -•· t bb.. .. d an amrş r • ,..-, 
t..ı...::..,., . aevredilmt"a * usun e llt.emekte dellldlr _ uı118 ~~ hayal bDe etmf~·ordok. 1921 de Suriye Ue küçük Asya• tef • • 
-...... Yede 'l'lirk ekalllyetlerl ,...mr: raamda tabu budut.ıarm ne olmMI F alili Rıl in ATAY 

O aha sonra, Fethiye civarın
da toplu halde şu mezarla

" görüyorsunuz <projeksi~on). 
Fakat burada iki tip vardır. Birisi 
ev şeklini muhafaza ediyor. Öteki 
Yunan eserlerinde olduğu gibi sü
tunlarla yapılmıştır. Ayni memle -
kette Yunan tesirinden sonra Ro
ma tesirini görüyoruz. Fakat da
imıt bu tesirler haricinde, bu mil
letin hususiyetlerini görüyoruz. 

Ş imdi, Frigyaya girdik. Kar
şınızda (projeksiyon) Ya

zılıkaya denilen ve kulaklarının 
uz. ,luğu ile meşhur Midasun me
zarı var. Bir gün, sizlere ayrıca bu 
mezardan bahsedeceğim. Çünkü 
birçok kimselerin buranın Mida -
sun mezarı olmadığrnı iddia et
melerine rağmen, ben, aksine ka
niim. Ve bir şev bulacağımı ümit 
etmemekle beraber. bu mezarı an
yacağım. Oıerinde Frigya v~ Lik
ya yazılan var. Birincisini okuya
biliyoruz. Çünkü Yunan yazıı;ına 
benziyor. Fa.kat ~incisini okuya
mıvoruz. 

M ösyö Gabriel bundlln son
ra, dinleyici ve seyircileri

ni, sözleri ve projeksiyonlan ile 
Afyonkarahisardaki Aı;lankaya • 
ya, Çifteaalanlara götürdü. Orada 
halı dokuyan köylUleri gösterdi, 
halılarm el'in ilk. iptidai şekilleri
ni ve motiflerini muhafaza ettiğini 
•öyledi, Aılan taş Abidesinin çok 

kuvvetli ve yüksek bir zevk eseri 
olduğunu, ayni mmtakada ve bil

hassa Bayköyde büyük denilen te
peciklerde yapılan hafriyatın e

hemmiyetini anlatarak dedi ki: 

- Bizler (yani Garplılar ve 
Avrupa11Jar) kluik olmıyan her

leye likayı ve yabancı kaldık. 

llatta bugün, bu kadar ehemmi • 

Yetıe meşgul oldufumuz Bizans 

Ue "Aşatr • lmparat-Orluk1 , diye a-
likadar 1m-..a.ı. nı~a•• ijn•• o AUIA, &r~UD uz, 
Türk e.erlerine karşı ne kadar 
lika)·t kalmdabUlrdl Onlardan, 
sadece, tesadüfen bahsediliyor
du. ffa.lbuki Türkler, Anadoluya 
glrdlJderi zaman, orada bü
Yiik bir teY bulmamı,ıardı. Va
kla bir tok tehirler vardı. Fakat 
harap olınutlardı. Büyük mede
niyetler vardı, yıkılmışlardı. 
Türkler. fethettikleri bu memle • 
kete, bagajlan ile geldiler. itiraf 
edeUm ki, bapjlan ağır değllcll, 
fakat yavaş, yavq. lstul Ue be
l'BIM!r inşaata ba41ad.rlar ve zevk
lerini birinci pllna «etlrdller. 
Sel~uklann e1erleri, Konya buna-

Fikıet Adil 

Üzerindeki i;lemeler, Türk son'ati-

na delildir. Türklf'rin eserleri, 
medenip•te iftihar ,·erecek eser
lerdir. Konya<lan başka, Kazıl • 

ırmak bo~·ıınra Sirns, Tokat, A· 

mas) a ~~ihi ~f'h irll'ri 

hayret cdeC'd<:sinlz. 
gcıerseniz 

8 akmrz (projeksiyon) Af-
yonkarahisan görüyor -

sunuz. Gü7.e.I bir şehir. Şimdi asri
Jeş~rlar. Ha~~ beJkJ de JU..U

mundan fazla ve kaba bir şekilde 

asrileştiriyorlar. lşte Kütahya, Sı

vas. Tokat (projeksiyonlar), son

ra da Anadolunun bence en giizel 

şehri ve ''elması .. Amasya. Bura
sı Selçukiler ve Osmanlılar devrin

de en tellektilel bir merkezdi. Da
ha sonra Niksar ... Küçük bir İs

viçre şehrine benziyor. Ve Kayse
ri, ortasında kalesini görtiyorsu • 
nuz. Bılinemez ne sebeple bu kale
yi, belediye çarşı, pa_zar yapmak 
istedi. Fakat Kayseri de dahi in
sanlar bulunuyor, vazgeçirdiler. 

İşte Silifkeyi görüyorsunuz, 
( pojeksiyon), şu gördüğünüz cami 

(projeksiyon) , Afyonkarahisa -

rmda Anadolunun en yüksek yerin

deki camidir. Ahşaptır. Ahşap sü
tunlarındaki stalaktitleri komşu 

devletledn medeniyetlerine atfet • 
rne'A istediler . 

Fakat kimse OrtaMya medeni
yetini \'e tesirini zikretmedi. Hal
buld tahta üzerine bu tarz çahşış, 

tamamen Ortaasyaya aic bir ça

lrşmadır. Birçok kimseler Partlar, 

Sassaııitlerden bahsedl~·orlar, fa

kat kimse, TUrkten hahsetrni~·or. 
Halbuki ~urası muhakkak ki, 

Tiirkler ellf'ri boş gelmediler. 

Mah,·olmu~ medeni~ etler Uurine, 

mesela, idari, askeri ,birçok teşki
lat getirdiler, kurdular ve fethet

tikleri ~·erlere, bunlan adapte et
tiler. Bu, artistik sahada da böy

le oldu. Bu gördüğünüz ahşap ca
mi ve işlemeler bu sao'atlann bir 

nümunesldlr. 
Daha da çok var ya .. Vlkıa Yu

nan veya Bizanam Osmanlılar Ü· 

zerine tesiri olmadı değil, fakat 

bu tesirleri onlar liyle kullandılar 

ki, ona öyle bir hususiyet verdiler 
ki, bunda tamamen yeni ve bam
başka bir "conception,, görmemek 
ola.mu. 

Meseli fU KUtahyada türbenin 
(projeksiyon) içine ve oradaki su 
bolluğuna bakınız. Bu san'at ve 
tellldci bir ithallt metaıdır. tranm 

Abdülhamit de\ rinde, bahriyede 
me,·ki sahibi olmuş iki Hüsnü Paşa

lar vardı Biri Heybeliadada Mekte-
bl bahriye nazın Hüseyin Hüsnü Pa. 

şa, biri de bahriye nazın Hasan Hüs
nü Paşa idi. Bozcaadalı bahriye mu.a. 
n Hasan Hüsnü Paşa donanmayı 

Halice bağlayıp çürütmüş, memleke

ti müdafaasız bırakmış idi. Trablll9-
garp harbinde ltalyaya karşı çıkara

cak gemimiz bulunmadı. Balkan har

binde bir A nrof Adalar denizini 

kesti. Şamdan, Beyruttan, Adana • 

dan asker göndermeğe mani oldu. 

j Bahriye Nazın Hasan Hüsnü Pa

l şa hutaJandı. Uzun müddet, Orta • 
1 köyde, çifte yaldannda yattı. Mek -

1 tehi Bahriye Nazın Hüseyin HllsnU 

Paşa ho' ı.özlü, hoş sohbetli bir zat 
idi. Afiftl, namuı.tlu idi, memleketini 

ve milletini &elerdi • 

Hüseyin Hüsnü Paşa Heybellada. 

dan sıksık &ğazlçine, &ğaziçinde 

Ortaköye taşınırdı. Bahriye naztn 
Hasan Paşayı sıksık ziyaret. ederdi. 
Hasan P81J& da Hli8nü Pqanın ziya. 

retinden b~laıurdı. Ona iltifatlar e
der, onunla deruni, sa.mlıni sohbetler 
ederlerdl • 

HüıJeyin Hüsnü Pa.~a 1818 kışla • 
nnda hemf'n her sabah denUec.ek ka
dar sıksık Heybeliadadan idare) 

Mahıusaıun 19 numaralı \'&puruna 
biner, na.zır paşasını görmeğe gider. 

di. En son gidişi Hasan Paşanın ö
lümünden üç ~ evvel oldu. 

Roz<·aa<lah Hasan Paşa o gün ar

tık öleceğine kani olmu~ idi. lstiğfa

n zünup kabilden olarak Hüse~in 

Hüsnü Paşa~·a dert yanmağa hafla· 
dı. Bahriyenin herbatlığından, do • 
naonıanm peri~anlığındao bahis aç
tı: 

" .... • Do - L"e yapa~,m. nanmayı Ha-

lice bağla elediler. Ben de bağladım.," 
'U' ,,.._ .._ .. ftlfıa •n"*"ele et

ti: 

.. _ Paşam? Donamnayı Halice 

bağla dediler, amma türilt demediler 
ya?.,, 

Abdurrahman Adil EREN 

tesirinden bahsedenler olabilir. 

Fakat on ikinel ve on ü~ilncll 

•~urlarda, yani lranda yapılan ~ 
rnkkller e! nasında hUkiımet ba
şında Türkler ,·ardı. Bunu söyle

mekle Jran medeni~ etini lnkir et
ml!f olmuyorum. Sadece 0 MU'

larda, Şark Ue G&.11> araınndald 
nüfuz mücadelesinin Uzak Şark 
lehine neticelendiğlnl söylüyo
rum. 

Ş i'll~.i. Mösyö Gabriel, yalnız 
Türklere has olan bir şey

d~n bahsediyor. O da, dahili tez
yınatta kullanılan çinilerdeki si
yah ve açık mavi rengin tezadıdır. 

İlk bakışta, kaba ~rilnen bu te
zat, insanda uyandırdığı hayreti, 
biraz sonra hayranlığa çeviriyor .. 
ve o zaman bu tezatta derin bir sa. 
fi yet f arkediliyor. 

Ayni renkleri ve ayni hayretı 

halılarda buluyoruz. ÇünkU Türk 

halılannda bir ''abide,, telakkisi 
• 

yapılışı vardır ve bu, çok kuvvctll 

bir dekoraıyon zevkini gösterir. 
Hakikaten çok mütebahhir ve 

müdekkik olan hatip, .daha sonra 
bize minberlerden bahsediyor ve 
bizi, projeksiyonu ile Bursaya ge. 
tirerek bir mezarlık m .. t anzarası 
gos ererek diyor ki : 

. - Bakınız, iki mezar taşı ve 
bırkaç seni ile nasıl bilyilk b' 
san'at eseri yapılır. ır 

Mösy? . Gabriel JfıkJarın Yakıl
masını ıstıyor. Yakılıyor. Saatine 
bakıyor ve bu gtızel, eşsiz k f 

on eransın daha U7.amasını · . 
dinleyicilerin teessUf ve ;sbyen 
arasında kürsüden iniyo a kışları 

Ben de tamamen ka r. 
çen bu konferansta ranııkta f'&. 

ğim notları tophyo n zaptedebnaı. 
ransı OkUyUcu}arı l'Urn Ve konf • 
tarak verdiği.rni ına T>ek eksik e 

zannediyorum. o-
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~~-- ~r Bugün 

s t » D o ~ ~:.~~:~. kuvvelli ve unutW-
...,,.......... ............... ...,.~..-..-_._,..-........._~_._.......,.,.._._ ....... ~ maz hatıralarından biri, bir mualli

OLiMPiVAT MASRAFLARI 

Sun'i bir be!kcmiği vücucla fafbik ediliyor 

Laboratuarlarda spor 
sırlarını meydana 

çıkarmıya çalışıyorlar 
Sporculcır hergün yeni bir re~or kazanıyor, hergün biraz daha büy:.ik 

muvaffakıyetldre İcavuşuyorlcır. insan vücudu, gün 9eçtik·~•3 değişti mi? 
Daha kuvvetli, daha müteharrik. daha elverişli mi oldu? Eski insanların 
ne kusuru vardı, ac~b.ı doğru spor yapmayı mı bilmiyo·litrdı 7 Yoksa 
koşacak sahaları, top oynıyacak, c;ayırlı meydanları mı yoktu? 

Bunlardan hiç birisi mevNu bahis.------
cieği1dir. Spor bilginlerinin çu_ğ·rJma
ıma sebep gittikçe daha fazla bir in
san kalabalığının sporla uğraşması 

ve sporun bir gençlik eğlencesi olmak 
hn kurtularak dünyayı sarını§ bulun-
maudır. 

TABiAT KANUNLARI 

Bir iki nesildenberi vücutlann 
ıpora daha elverişli bir duruma gel
mi;; olduklarını kabul etmek te doğru 
olmaz. Şurası muhakkaktır ki tabiat 
kısa bir zamanda bu kadar faaııyet 
gösteremez. Çünkü kanunları yavaş 

kr.rı.kterlidir. 

Çocuklanmızın bugün daha kun -
dakta iken bol havaya, bul güneşe 
ka\'uşmaları, ilk mektepten ba~lıyan 
bir dikkat ve ihtimamla spor hayatı
na girmeleri de rekorların gıttikçe 

yükselmesiyle pek alakadar değtldir. 
SPOR VE ILL'\I 

Ir. ı:ıan vücudunun kabili Jetlerini 
ort~ ya koyan şey, spor teknığini bes
liyen ilimdir. Bu da son seneı ~:de or
tan çıkmış olan bir ilim ~ubesidir. 
Bu j}im sporculara, en iyi ne suretle 
koşabHeceklerini, sıçnyabilecekıeri
ni, yiızebileceklerini vesaireyi öğret
mektedir. 

Bu ilim sporcuları yalnız, kalp, ci
~eı, nefes muayeneleriyle muhtelif 
~·iyccekleri kıymetlendirmek, veya 
~orgunluk alametlerini anla.nıak, 
muhtelif vücutları, muhtelif spor şu
belerine ayırdetmek gibi hıı'3u.iirtle
riyle yükseltmiyor. Sporcuhra: Fiz
yolojik kanunlara müstenit yollar 
gösteriyor, azami muvaffakiyet~ u
lıı.~mak için vücudunu her an ne va
ziyette bulundurması icap ett!ğini söy 
lüyor, ayni zamanda dinamik kanun
larına istinaden az kuvvetle azami 
muvaffakiyet elde etmenin sırlarını 
oğrctiyor. 

LABORATUARLARDA 
Mesela Laypzig'deki ens :itilyü ele 

a!&.hm : Burada bir koşu ''pist,, i la
boratuarJan varclır. Bir pist suyu ça
buk geçiriyor mu? Çabuk kuruyor 
mu? Elastikiyeti, sertliği, mukave
meti ne kadardır? Ustünden ne kadar 
atlindir geçirilmelidir. Meyli ne ka
dar olmalıdır? Bunları anlamak la
zım olduğundan li.boratuardaki nü· 
mune pistler üstünde mütemadiyen 
Umf araştırmalar yapılmakta ve ça
bt=ılmaktadır. 

Bu şube, baıthbaljma bfr bilgi mil-

Japonların 
Tenis için 
Bir teklifi 
Eirkac; haftadanberi J1ponyw.:h 

profesyonel maçlar yapan Amerikalı 
1'ildrn"le Vienes'in karşılaşı:nahrı çok 
rağbet gormüştür. 

Kıymetli amatör tenisçilerin profes 
yonel olmaları dolayısiyle amatör te
nisin profesyonel tenisle maka vesesi
ne imkan vermek üzere Japonlar bir 
teklif yapıyorlar. · 
Japonların teklifi amatfü·Eik nizam 

larını altüst edecek mahiyettedir. 
Fakat kendileri bu fikirlerini tatbik 
sahasına koymuşlardır. Tild~n ve Vie
nes·e karşı kendi amatör tenisçi!erini 
oynatan Japonlar; dünyanın en meş
hur amatör tenisçileriyle pr >f?syo:ıel 
tenisçilerinin bir emrihayır için kar
şılaatırılmalarını ileri sürnı 1!i1erdir. 
Bu teklifin Amerikadan ve Frans1 -
dan ne cevaplarla karşılaşacağı ma -
lCım değildr. 

Franmlann yeni tenis nesilleri 
Ingiliz tenisçisi Perry'nin prıJ..'"esyc.ı

nelliğe geçmesi dolayısiyle C1vis ku
pası maçlarında, her milletin şansını 
ölçen gazeteciler, Fransızların yeni 
yeti~en tenisçilerini de elektı>n geçir
miye başlamışlardır. 

F! ansızların daha gelecek seneki 
kupayı alacakları ümit ed:l.ııiyorsa 
da yeni ,Yetişen neslin çok isti ·htlı ol
duğu ileri sürülerek istikbald.m ümit
li gföünilyorlar. 
Fransanın eski tenisçisi Bc-ussus, 

yazdığı bir makalede genç Destre
mau mm en müstait Fransız genci ol
dnğunn iddia etmiştir. 

essesesi halini almıştır. 

SUN'I BELKEMIGI 
Uypzig enstitüsünün diN'ktôrü

nUn ilmi araştırmalar maks1ıliyle vü
cuda getirmiş olduğu sun'i amudi fı
kari dikkate değer. Tamamiyle sağ
lam bir insan umudi fıkarisi §eklin
de olan bu bclkemiğindekı her boğum 
normal elastikiyeti olan şeylerdır. 

Kemik üzerinde tahammül ve inhina 

Hesaplar Murakiplerin Elinde 

33 bin lirahk ecnebi 
teması da aynca 
tetkik edilecek 

, İstanbul n1atbuatının üzerinde ehemmiyetle durduğu 
i Berlin ~limpiyadı n1asraf1arınm baştan aşın çokluğu me
! selesi nihayet Türk Spor Kurumunu da harekete getir
i nıiştir. Bir Ankara haberine göre, Spor Kurumu 3a:ıkanı 
Olimpiyat hesapları evrakının hesap mural~iplerine tevdi 
edildiğini ve aJınacak neticenin efkarı umumiyeye .Jildiri-. 
leceğini söyleıniştir. 
Ağustos sonunda avdet etmiş o- r:::-

lan olimpiyat kafilesinin teşrinisa-1 .-------------.. 
, ni sonuna kadar hesaplarını vere -

1 memiş olması da şayanı dikkattir. 
1 Bundan başka yine §aya "'lI dikkat 
görülen nokta bu hesapların rntlra
rakıpler tarafından tetk~idir. Ha
ber aldığımıza göre umumi merke
zin olimpiyat seyahat ve işlerine iş -
tirak etmemiş azası hesabatm bir an 
evvel tasfiyesini şiddetle iltizam et
mekte ve hesaplar tetkik edilirken 
yalnız sarfiyat makbuzlarının im -
zalan ve pulları yerinde olup olma
dığının değil, sarfedilen paranın rna
halline masruf olup olmadığının 

da incelenmesini istemektedirler. 
Yine haber almaktayız ki: Türk 

Spor Umumi Merkezi olimpiyat ve 
Rusya seyahatlerinden sonra bütün 
federasyon reislerini toplayıp esash 
bir içtima yaparak 90 bin liraya 
malolan bu seyahatlerde elde edilen 
neticeler hakkında biç bir müzake-
rede bulunmamıştır . 

Bundan başka olimpiyat kafilesi-

ne ithal edilen ve adedi otuza yak-
la.şan idarecilerin de listesi umumi 
merkez kararına iktiran etmiş de
ğildir. 

Bu halde hesap murakiplerinin 
olimpiyada gidenleri tesbit için, mü

sabıklar için federasyonların ve ida

reciler için de umumi merkezin ka
rarını arıyacağı söylenmekte ve 
incelemeler sırasında yalnız seya -
hat masraflannm 33 bin liralık ec
nebi teması ve 8 küsur bin liralık 

kamp masrafları da aynca tet~ik 
mevzuu olacağı söylenmektedir . 
Sporculuğumuzun şimdiye kadar 

sağıam ve pürüzsüz kahuş olan 
para ciheti için bu an'aneyi muha -
faza ve sporculuğumuzun, ben düş
memiş olan bu cephesini tc• .. :1.e çı-

karmak hususunda ya.pılan titizlik
leri tamamen yerinde bulmaktayız. 

Hesabat tasfiye ve tasnif edildik
ten sonra umumt merkezin t~vibi
ne arzedilecektir. Ancak olimpiyat -
lara giden idareciler umumi merke
zin yarısından fazla olduğu için he
sabatm tasdik edilmemesi ihtimali 
varit görülmemektedir • 

Zile Muallimleri Araımda 
Değişiklikler 

Zile, (TAN) - Sakarya Okulu 
başöğretmeni ve Kültür işyarı Ne -
cati Göksek, Altın Yurt Okulu baş
öğretmenliğine; Artova ilçesi Kül
tür işyan ve başöğretmen Nazım, 

Necmi Muammer Okulu başöğret -
menliğine: Artova Gazipaşa Ilkokul 
öğretmeni Nahide, lstiklal okuluna; 
Necmi Muammer başöğretmeni Rüş
tü, Kervansaray köyü başöğretmen -
liğine, iğdir köyü öğretmeni Ekrem, 
Reşadiye ilçesinin Başçiftlik köyü
ne; Bıldış köyü öğretmeni Nes'et 
Tandoğan, iğdir köyüne; Boldacı 
köyü öğretmeni Mahmut, Sivasm 
Divrik Istiklll okuluna; Altınyurt 
öğretmenlerinden Omer, Artovaya: 
Necmi Muammer öğretmeni bmail 
Hakkı, lstiklal o>.ulu başöğretmenli
ğine nakledilmişlerdir. 

denemeleri yapılmakta, bu suretle her 
boğumun idmanlardaki şekil, vazife, 
ve kabiliyetleri tebarüz ettirılmekte
dir. - SAK 

Daha Çabuk 
Davransak .• 

Bazı karilerimizden her 
hafta yaı,.ıacak lig ma~ları

nm hangi sahalarda oynana<'a • 
ğı \'e hakemlerin kimler ola· 
<'.&~ hakkında lstanbul Futbol 
Ajanlığı tebliğinin ma~ ~iiniin· 

len birkaç gün e\.'\'el inti~ar et 
nediğine dair ı;;ikayet mektup
'an almaktayız. 

\'eni \'erilen karar mucibin· 
<'e hakemleri intihap eden en· 
cümPn ~t'!·tiği hiıkem isimlerini 
ınıntaka~·a ancak çarşamba gii 
nti ,·ermekte, bu sebeple isim· 
ler gazetelere per~embe günii 
\'erilmektedir. 

Bu yüzden tebJfğler, gıu.ete

mizde maç giinüne ~ok yakın 
·ıan edilmektrdir . 

Mıntaka baı;kanlığiyle ha 
kem encümeninin bu hmmsbt 
daha ~abuk dananmalarını di
leriz. 

--~ 

Meşhur Ovvens 
Mükafat 
Alamıyacak mı ? 

Amerikada büyük oir m;ı .,afnt 

vardır, ismine sumvan mü!<ıifatı de

nilen bu mükafat her sene, o sene i

çınde en ziyade temayüz cdeıı spor

cuya verilir. 
Bu senenin rnüki.fatı klinur.uevvel

de tcıplanacak ..Arnerikan atlefom bir
liğınin içtirnaındaki bir kararla veri
lecektir. 

Bu sene en ziyade temayUz t'<len 

sporcunun meşhur ko§ucu .;e atlayıcı 
Zenci owens olduğu muha\ckaktır. 
Buna rağmen Amerikalıların ~iyah
lar!a tıaşlannın pek hoş <>Wtadığını 

bilenler, bu seneki Sullivan mükafa

tının Zenciye layık görülmiyece~ini 
hissetmişlerdir. 

Bir Fransız gazetecisi, Amerikan 
atlt'tızm birliğinin umumi katibi Dan 

Fcrriye müracaatla bu husus~aki fik
rıni sormuştur: 

Umumi katibin verdiği revaplar, 
Franaıza biraz şüpheli gözükınüştilr. 
Dan Fcrri §Unları söylemıştir: 

- Evet, Sullivan mükafatı sene i
çinde en ziyade muvaffak ohn spvr

cuya verilir. Owens'in şansı çoktur. 

Fakat şunu da unutmayın ki meşhur 

,koşucu cezalandınlmıştır. O cezası, 

ihtin•al ekseriyet kazanmasroda tesir 

yapacaktır. Maamafis Owe"ls'in mii

kafatı hak etmesi ihtimali çoktur. 

lıtanhulıpor Kongresi 
Jstanbulspor Klübü Başkıın!ığm

dar.: 29 - 11 - 936 pazar giinü sabah 
saat tam 9,30 da Cağaloğlundaki 
Halkevi salonunda senelik kongre 
yapılacaktır. Azanın teşrifleri... 

menin evlenmesi hadisesidir. ~1uallı
me, diyorum, çünkü o zamanlar ka
dın öğretmenlere muallime dcnili -
yordu ve muallimelerin sayısı pek 
mahdut olduğundan nazarı dikati 
celbcderlerdi. 

O, her sabah, siyah çarşafı, sıkıl· 

mış başı, peçeli yilzile evimizır. ö -
nünden geçerdi. Güzel miydi? Bil
miyorum. Fakat bildiğim hir şey 

varsa, o, yüzünün bugün tasavvur 
ettiğim çizgilerile şimdi mevl.!Ul ol · 
saydı, muhakkak herkes ona iı.:;.ı]{ o
lurdu, demiyeceğim hiç olmazsa o
nunla, güzelliğile alakadar olurdu. 
Çünkü, Greta Garboya benziyordu. 
Yalnız, o zamanlar, zevkler Garbi -
leşmemiş, "Harp sonulaşmamı~ .. ve 

sinema yıldızlan güzellik mefhumla
rını standardize etmemiş oldukları 

için, onun çirkin olduğunda "lcmaı 
ümmet,, vardı. 

Bir gün, mektepten dönüşümde, 

ninem dedi ki: 
- Müjde, senin rnuallime evleni

yor. 
Bu haber, benim için, hakikaten 

bir müjde idi. Çünkü, kaç kere. 
ninerne, onun ne için hergün erken
den sokağa çıktığını sormuş. o da 

bana: 
_ Ne yapsın yavrum, kimsesi yok 

ki... Çalışıp, didinip kazanması la -
zım. Eğer bir gün kendine bir koca 
bulursa, artık o da bir hanım olur. 

o zamanın ve bilhassa ihtiyar ni
nemin zihniyeti için, muallimelik iç
timai bir meslek değil, kavaflık, boh
çacılık gibi bir zanaattı. Hatta, mu
allimelik hocahammlıktan büsbütün 
başka telakki ediliyordu. "Hocaha
nımlar,, mevlit okumasını, tecvit. il
mühal okutmasını bildikleri için 
mergup, muallimeler ise ahirzama
nın geldiğine birer işaret irlBer. 

Demek, ninemin dediği gibi. beııim 
muallime evleniyordu. Karda, kıya
mette, siyah çarşafı, sıkılmış başı ve 
peçeli yüzü ile erkenden sokaklara 
çıkmasına lüzum kalmıyacaktı. Bu 
sevincin neş'esile hemen sokaı;a fır· 
!adım, kendime bir çikolata ikram 
ettim, yemek vaktine pek az olması
na, yersem iştihamm kapanacağı 

için babamdan azar işitmek ihtima
line rağmen mükemmelen ycJim. 

Aradan beş on gün geçmisti. De -
nim muallime evleneceği ,böylece is
tikbali temin edileceği için onunla 
meşgul olmuyordum. Sabahları. o -
nun geçişini görmek üzere pencere -
lere bile k~şmuyordum. 

• • 
O cuma, babamın misafirliğe git

mesinden istifade ederek öğleden son 
ra eve de haber vermeden mektep 
arkadaşlarımla beraber denizt! gir -
meğe gitmiştik. En büyüğürnüz on 
iki yaşında idi. Deniz kenarına gel
dik, soyunduk, girdik. Fakat ara
dan biraz geçmeden, uzaktan bir po
lisin koşa koşa bize geldiğini görün
ce, hemen çıktık, elbiselerimizı giy
meğe vakit olmadığı için kucaklayın
ca kaçmağa başladık. Hepimiz, çıl 
yavrusu gibi, birer tarafa dağılmış -
tık. Ben, ayaklanma batan taslara, 
dikenlere ehemmiyet vermedeıı ko -
şuyordum. Nihayet takatim kesil -
mişti, bir bostan kenarına da gP.l
miştim, çitten içeri atladım ve ora
da, elbiselerimi, nefes nefese, evden 
haberleri olmasın diye kurulanacak 
bir şey de almadığım için ıslak ıs

lak giydim. Ve olduğum yere yığıl
dım kaldım. Aradan nekadar geçti, 
bilmiyordum. Bir titreme ilı::: kendi
me geldim. Akşam olmak üzere idi. 
Sular kararmıştı. Fakat beıı her 
şeyi kızıl görüyordum. Kulakl~ rını 

zonklıyarak kalktım, yola koyuldum 
Eve nasıl geldiğimin farkında de -
ğildim. Kapıyı, bereket versin, ni -
nem açtı: 

- Nerede kaldın ... Hınzır, kafü? 
Allahtan baban geç kaldı, daha geı
medi... Hem gel, sana neler a.nlataca
ğım! 

Diye beni içeri aldı. Son bir gay
retle sordum: 

- Ne var, çabuk söyle! 
_ Senin muallime yok mu, dün 

düğünü vardı. Güveği gelmiş, koltuk 
olmuş, fakat adam gelinin duvağını 

kaldırıp yüz görümlüğünü takacağı 
zaman, bırakıp kaçmış ... 

- Neden? 
- Gelini beğenmemiş, düğiın ı:>vın-

de bir rezalettir kopmuş, g•:!lın ..... . 
Etraf beyazlaşıyordu. Islak bulut-

YazatJ: Fikret Aclil 
lar içinde uçuyordum. Gökyilziinde, 
bir pencere görünüyordu. Pencere• 
nin çerçevesi içinde, gelinlik elbise • 
si ile, benim muallime, ellerinı yüzd· 
ne kapamış, duruyordu. Bir aralık, 
yüzünü açtı, pencereden baktı ve 
kendisini boşluğa attı. Ben haykırı
yordum: 

- Yapma .. Yapma! ... Biraz bekle. 
büyüyünce ben seni alırım... Atma 
kendini! ... 
Koşmak, arkasından, bir kuyruklU 

yıldızınki gibi açılan gelinlik elbise· 
sinin eteğinden tutmak istiyordum. 
düşmesine mimi olmak için elleriıni 
uzatıyordum ... Fakat muazzam, • 
yaklı saatlerin rakkasları gibi JS 

rar ile sallanan binbir çanın seselerl 
feryatlanmı ve hareketlerimi don 
duruyorlardı, o, benim muallirtı 

düşmekte devam ediyordu, nerde ilB 
kamış kalemlerine bcnziyen minatei 
lerin uçlarına saplanacaktı ve beDt 
bütün varlığımın gırtlağımdan akı~1 
gittiğini duymakla beraber: 

- Bekle .. Büyüyünce ben seni ı 
hrım. 

Diye haykırıyordum. 
• • 

Gözlerimi açtığım vakit, odad 
kimseler yoktu. Çini sobada çıtır 

çıtır ateş yanıyordu. Acayıp şeY 

Ağustos ortasında soba da yakma 
kimin aklına gelmiş! Kalkmak il;" 
bir hareket yapıyordum. Fakat ki 
pırdamanın imkanı yok. Haykırı)'~ 
rum: 

- Nine! .... 
Bana öyle geliyor ki sesim çık 

mıyor: 

- .Nine! ... 
Cevap yok. aıran, ne oıcıugulll 

anhyabilmek, hatıralarımı yoklarn 
için susuyorum. Kapı açıhyor. ice 
yavaşçacık ninem giriyor. Beni 
kendisine baktığımı görünr.P., kede 
li yüzünde bir nur parlıyor. 

- Nine, diyorum, karnım aç ••• 
- Peki paşam .. Şimdi... Dur balı' 

na haber vereyim. 
Yaşından umulmaz bir 

odadan fırlamak isterken 
yorum: 

çeviktild 
alıko)'U 

- Nine, benim muallime ne o 
du? 

- Ah, paşam, düğünün eı 

günü, kalktı buradan gitti, ne • 
gittiğini kimse bilmiyor. iki 
bir haber de alamadık. 

Tütün 
Satış farı 
Ege mmtakasından alınan habef' 

lere göre; pek kısa bir zamanda 
milyon tutan tütün rekoltesinin 
milyon kilosu 70 ila 90 arasında 
tılmıştır. 

Mahsulün bu yıl iyi bir fiatle 
kısa bir zamanda satılmış olması ç 
çinin yüzünü güldürmüştür. 

Amerika şirketlerinin bu yıl rnO 
him miktarda mübayaatta bulunlll 
ları malın hem iyi fiat ile hem de 
manında satılmasına sebep olmuşt 

Geride kalan 4 milyon kilonun 
bu ay sonuna kadar satılacağı uııı 
maktadır. 

Letonya Gümrük Resirrd 
rinde Tadilat Yaptı 

Lctonya hükümeti birçok rn:ldd~ 
!erin gümrük resimlerinde yüzde se 
sene kadar bazı mühim tenidat Y' 
nn~tır. 

Tenzilata tabi olan madJe!"?r srf 
smda memleketimizi aliı.kad-ır il 
fındık , badem, yaş meyva, Z•\i'~in.dJf• 
bu bat, bakla vesaire bulunma cta 

---· 
Polonyaya lhraÇ 
Edilecek Mallar 

Polonyaya ihraç olunacak Jl'lıll~tJ 
n enşc şahadetnamelerine m ılıll 
şmda esas teşkil eden bedeli"ltn 11 
mıhr.ası lazım geldiği dün Ikti~t il 
kuletiııden alakadarlara bildırilJ1l 
tir. 

Zilede Fakir Çocuklar• 
Yardım 

Zile, (TAN) - Çocuk .f,si~~ 
· ve ,. Kurumu son 4 senede, şehır 

deki fakir mektep çocukların~ 
takım elbise, ayakkabı ve kas; 
miştir. Altmış çocuğa da be 
kap yemek vermektedir. )1 

Bu hayırlı yardımları gören 
kımız, her fırsatta Kururna 
yardımlarda bulunuyor. 
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Sancaklılar Doryonun mu· 
T AN 

7 

Eski Konak lar 

• 
l&yim tavrına ınanmıy«.>r Saip Ps.nın Ortaköydeki 

_ iki rey, bunlarla bazı Turk olmıyan 

• haiı lerindir. ı 

Neler An latıyor ? 

Görülüyor h.1 bütün memlı:ıketten ya 1s1 
yetmiş sekiz rey kazanmışla.~.ıır. .Bu 
da dediğim gibi süpürgeci, kapıcı ve 
bazı yüzelLiliklerden başka kimseler 
değildirler. 

ve konağı 

Sancak rnanzaralarmdan: Bilôndan bir görünüş. 

Ifaber aldığımıza göre hal'içteki 
Tiırk köyleri kat'iyyen reye iştirak 

etmemislerdir. Bazı Arap köyleri de 
j anc.:ak k'ısmen iştirak e.~m~şse ~e .gön
' derilen memurların suııstıma 0 ıerı nc-
1 ticesi fazla gösterilmiştir. 
1 Antakya nahiyelerinden Orju nahi-
1 yesi Türkleri kat'iyyen iştir ık etuıe
' dikleri halde bazı mmtakalara jan -
! darmalar vasıtasiyle, Cisirş·ı0"1.ır top
i raklarından seyyar Araplar toplana-
rak getirilmiş, bunlar rey kulhnarak 
defterler işaret edilmiş . 

• 
Rilmniye nahiyesinde de b.ına. ben-

[Başı 1 inci de J 

Kapıkulları 
milis ve jandarma ve polis devriye -
leri ikame edilmişti. 

zer işler ve suiistimaller yapılmıştır. 
Harem yani Halep kazasından yine 
seyyar Araplar toplanarak iştirak e
dıyor gösterilmek istenmişse de ora 
Türklerinin müdahaleleriyle i.ntihap 
sekteye uğruyor bahanesiyle bazı 
kimseler oradan uzaklaştırılmış ve 
hapsedilmişlerdir 

Bunun üzerine Fransızların kapı
kulları olan ve daima her türlü e-

Her bir kaç adımda bunla ·a. ard
da süvari jandarma devriyesine de 
tesadüf edilmekteydi. Fikirlerince. 
intihaba gelecekler tecavüze u~rama
sın ve serbest gelip gitsinler dıye .... 

mellerinin mürevvici ve müşevviki 
bulunan Mehmet Adalı, Mustafa 

Ruseyri, Moses'der Kalosyan, Sadık 
Maruf adında dört Türk düşmanını 
namzet gösterdiler. 

Bunlardan Adalı Mehmet, medre • 
tıeden yetişmiş sarıksız bir yobazdır. 
'.l'iirkiye ve Türkler hak.kında dil u
ıatmaktan çekinmez. Fransızlar bu
raya geldiğindenberi şahsi menfaati 
uğrunda Türklere ihanetten zevk al
lnış, tam manasiyle Fransız uşağı, 

ahlak düşkünü bir adamdır. 

Rum ve Af evi/er 

İntihaba Türklerin iştirak etmiy~
'k Rum ve Alevı-cekleri mukarrer ı en . . 

ler de o gün bize iltihak ederek ıştı-

Bilan nahiyesinde hiç kim'3e iştirak 
etmemiş, Antakyada olduğu gıbi, ba
zı küçük memurlar mecburen iştirak 
etti,. ilrnişlerdir. 

A li Saip Paşa, Seras
ker ve Tophanei 

Amire Müşiri iken 309 
da, Abdülhamidin ~nsızm 
saraya çağırması, fıncancı 
katırlarını ürküttün diye
tutturarak sigaya çe~m~
si üzerine, mabeyıncı
Ierin birinin odasında ha
fakanı tutmuş, bir yanı 
boydan boya uyuşuk hal
de (Beynelhayat velme
rn~t) konağına dönmüş; 
ertesi gün de Azrail Aley
hisselama tekmil haberi
ni vermiş. 

. · il A • ettiler rak etmiyeceklerını an · • • 
Hatta aralarından intihaba işti

rak edecekleri tehdit ettiler. lntibap 
gününün başladığı 14 teşrinisani 936 
cumartesi günü protesto makamında 
gerek Türk, gerek Rum ve gerekse 
Alevi çarşıları kamilen kapandı. Ez
cümle kahveler bile açmadı. Memle -
ket baştanbaşa kapalı bulunuyordu. 
Halk caddelerde vakur adımlarla ge
ziyor, hiç kimse rey vermeğe gitmi
yor, asayişi muhil bir hareket olma. -
dığmdan bu kadar janda:ma ve ~Iı
sin vazifelerinin ne oldugunu kestı -
remedikleri yüzlerinden anlaştlıyor -
du. Sandıklar, bomboş, intihap me
murları işsiz bekliyorlardı . 

lngiltere ispanya 
ile Çok Meşgul 

lBaşı 1 in'!'.de] Osmanlı hükumeti zamanında hu
kuku umumiyeden iskat edilmesine 
ve itibarı iade edilmemesine rağmen 
bütün intihaplarda Fransızlar tara
fından meb'us çıkarılmıştır. 

Evi yüzellilihler ve Türkiyeden ka
çan hainlerle dolar, boşalır. Memle -

ketin başının belası ve yüzkarası bu 
herif son günlerde hB.dis olan mesele
ler ve Türkiyenin buralar hak.km • 
da gösterdiği alakadan kuşkulana
rak kendi gibi birkaç haini toplamış, 
buraların mukadderatı hakkında al
drkları direktife binaen, bir mazbata 
Yapıp buraların şimdiye kadar oldu
ğu şekilde idare edilmesi hakkında 
taleplerde bulunmuştur. 

Iü bir vagonun üzerindeki sevk kiiğı

d1 esrarengiz bir surette degi;;tirile

rck Ispc.nyaya sevkedilmış~ir. Hüku
met ehemmiyetle tahkikat yapıyor. 

SiYASI AKISLER 

Yalısı Ortaköyde, camiin Boğa
za doğru ilerisinde, konağı da Fa
tihin ötesindeki Çarşambada idi. 

Yalı sonraları sultan saraylığı 
etti. Çarşambadaki konak ise kav
şamış halde bir zamanlar mektep, 
ardından ahzıasker şubesi oldu. 
Şimdi duruyor mu, yoksa o da en
kazcılara mı maledildi, bilmiyorum 
doğrusu ... Haremli, selamlıklı, kt:ır
vansaray kılıklı bir binadı. 

llu mazbataya imza koyanlar biz
t.e malumsa da bunun nereye gön -
<!erildiği anlaşılamamıştır. 

Türklere kar~ı feclbir 

Mustafa Kuseyri ise: Mektep med
tese görmemiş, imzasını atmaktan a
tiz olduğu halde geçen devrede yine 
Ineb'us tayin· edilmiş, hatta ziraat 
Vezaretine tayin edilmiştir. Diğer iki 
namzet de Türk düşmanı diye tanın
mıştır • 

Hükumet Türklerin bu intihaba iş
tirak etrniyeceklerini iyice anladığın. 
dı:ın buna karşx tedbir olmak üzere 
tedhiş siyaseti kullanmağa teşebbüs 
etti. 

Evv ı· b 
e a u hususta propaganda 

yaptıkları öğrenilen birk Tü' k 
gencin· b aç r 

.. 
1 azı .bahane ve suçlarla bila 

muddet tevkıf ettiler. Bunlar hak _ 
kında tavassutta bulunanı r h . 

1 . ~ a ı apıs e tehdıt etmege başladılar. Hatta hap-
ıedilenlerin müdafaalarını deruhd 
eden avukat Sun'i hakkında hiçse~ 
bepsiz tevkif müzekkeresi kesildi. 

Bundan haberdar olan avukat an. 
eak kaçmakla nefsini kurtarabildi. 

Fakat imanı çok kuvvetli olan bu
ra Türltleri bunlara hiç aldrrış etmi
yerek icap eden herşeyi yapmaktan 
çekinmediler. 

Hükumet de aczinden ne yapacağı
nı şaşırarak gfıya icraat yııp ;•l)rum 
diye pek gülünç işler yapmağ:ı kal -
ktştr. 

Belediye ve maarif kendi memur -
ları'la her halde reylerini isıtrr.ıll et
melerini emretmiş, ve reylerini kul
landTkla rma dair alR'kadar memur
lardan kağrt getirmeleri emredilmiş
ti. Bunların bu hareketlerine sebe.p 
Mustafa Kuseyrinin gerek 1:1~a:ıf 
reisinin ve gerekse belediye katıbı • 
nin amcalarr olmasındandır. 

ikinci gün 

Muallimler Türklüğe karşı bu de -

naeti irtikap etmektense azlolma:ı 
· · kullanmaga göze aldırarak reylennı . .. 

. d' y lnız beledıye su-gelmemışler ır. a 
1 · ile mektep pürgeci ve hademe erı • 

buna ai.-1.!rek aklipmları halk gru ı:: • .. • -· 
mirlerinin kendileri için soyledıgı 
sözleri yapmadı~Iarı takdirde g~~ -

'f . den atılaca.klarını bıldırzen vazı esın 
diler Aldrkları hususi müsaadeyle rey 

verdiler . .. 
O gün bunlardan, ve bi!'1<aç yuz-

. 11 d klan reylerden elliliklerın ku an 1 • i 
başka kimse sandık ba?.ına gıt.med .• 
ğinden intihap ikinci gune tecil edil-

miştir . . 
tık .... Türk mmtakalarmda hıc; 

gunu · t' Alevi bir hadise zuhur etmemış ır. 
mmtakasiyle Rum mmtakasmd~ ba -
'7.I hadiseler olmuş, bu ararla bırkaç 
jandarma yaralanmıştır · 

İkinci günü mutad saatte sandık· 
lar açılmış, fakat Türk mmtakala : 
nnda bu defa jandarma kuvvetlen 
almarak diğer mmtakalara göt~r?I
ınüş ve fazla takayyüde lüzum gorill
rnediği gösterilmiştir . 

Tasnif neticesi 

Londra, 23 (Radyo) - fogiltere 

kabinesi bugün ispanyanın vaziyetini 
tE'tkik etti. Frankoya mens ıp harp 
cremileı·inin Madridin elinde bulunan 
Vahnsiya limanını bombarrlt"rnn fik
rinde bulunması hükumeti çok meş
eı.ıl edıyor. Çünkü böyle bir bomt-ar
dtman takdirinde Akdenizde k:ırrşık 
hadiseler çıkmasından korkıı·,.uyor, !:ıu 

na karşı şimdiden çareler d;i.'lünülü· 
yor. F'ranko, Valansiyaya q ')[ . ı'\'...l :at~ 

bi~ ettiği takdirde İngili~ gemilerı 
tehlike mmtakasmdan uzak.laş~ak 
emrini almışlardır. Barselo·ıc.ıakı Jn-

. . .1 · ·0 şu gu··nıerdı> gılız harp gemı erını . 
ba~ka bir limana gitmelcrı ~(ık mu?-

"' . A •ı ın 
ter-ıeldir. Bununla beraber ası er 

. . 'e~ hcc'nüz böyle bir abloka~a gır ışe~ · 
kuvvette olmadığı söylenıyor. 

Asiler bu ablokaya giri2erek. u:_nu 
. . kt ye ugr ·tına. sa mı seyrüseferı se e • . 

J zanıau beynelmilel çok ciddi tehlıke-
ler ba:;gösterecektir. 

EDEN DİYOR Kİ: 
. . e Londra, 13 (Radyo) - Harıcıy 

Nazırı Eden bugün Avam kamarasın 
da İspanya işlerine ehemmiyetle te· 
mas etti ve abloka meselesinde şun· 
larr söyledi: 

" lngilterenin İspanyaya karşı siya 

seti şudur : Hiç bir tarafı iltizam et· 

memek ve hiç birisine yardım yapnıa 

mak. Esasen biz hiç bir taraf için 

muharip hakkı tanımıyoruz. Bu se

beplerdir ki İspanya limanları ablo~~ 
edilecek olursa ticaret gemilerimızı 

himaye edeceğiz İngiliz gemilerinin !s 
panyaya silah taşıması da bir k~nu~ 
la yasak edilecektir. İspanyaya aıt b~ 
tün meselelerde Fransa ile beraber~ 
rüyoruz ve aramızda fikir beraberh
ği vardır. 

ALMANYA VE İTALYA 
O gün sabahtan saat 16 ya kadar 

devam eden sekiz saat zarfında beş 
Türk mıntakasında yirmi m,~mur re-

H aleplen Janclarma!.. yini isı-imş.l etmiştir. 
~emleıkette sanki umumi bir kı - Bugün saat 16 da resmen intihap 

Yanı ve isyan varmış gibi Halepten hitc..m bulduğundan reyler tadat ve 
Ve etraftan birçok jandarma milis ı.!lsnif edilmiştir . 
ku'VVetıerini Antakyaya top~Jdı. Inti Abdülgazi mrntakasmdan 1000 reye 
haptan bir gün evvel memleket Türk ka. şı 12, Şeyh Mehmet mıntakas:n· 
i'ençleri.nin ileri gelenlerinden dört dan 500 kUsur reye karşı 8, Yenica
lanesini Humusa teb'it ettiler ve in- mi mrntakasından 500 küsur reye kar 
tihabr ,.. b caklarmı işaa et- şr 14, Habibünneccar mınhk ısından 

Londra, 13 - Deyli Meyi gazet~ • 
sinin Berlin muhabiri, Almanya ~e 
İtalyanın icabında Frankoya h~r tur 
Jü yardımı yapmaktan çekinmıyece
ğini bildiriyor. 

. ...e ren yapa . t 
tıler. Ahali bundan hiç bir surette 10Cl0 reye karşı 22, Osmımıye mm a-
rtı.Uteeasi 1 d b"tün bu hareketle kasmdan 400 reye karşı 22. 
. r o ma ı, u 

0 
. k . · ol rı lleftetı •• ıl d smanıye mınta ası lıse cıvarı -1 e 'J\arş a ı. _ .. . . ır 

nt.ihap günü bütün intihap dairele- dugundan asker yuzellilık mua .. ım : l'ltıe bırer manga jandarma ve yollara ler burada oturduklarından bu ~ınnı 

Almanya da 
Asabiyet 
Berlin, 23 (Radyo) - Rusy9.cla sa

botaj ve tethiş suçundan doımz kişi 

hakkında verilen idam kararı Alman 
matbuatında hiddet uyandtrmıştır. 

Yalı de vükelakari. Arkasında 
boydanboya koru; koruda aleIU
sul, rutubetli havalarda domatesi 
(yani romatizması) artanlar iön 
köskü. 

A 1i Saip Paşa; az zam~nın a
damı değil. Mektebı Har

biyenin kuruluşundan sonra, Ü
çüncü kademe olarak çıkanlardan 
ve erkanıharp. 

Askere 1840 ta girmiş. Mektep 
künyesi ~li Efendi Balat. Onu Ya
hudiye benzeterek, (Balat kapısın
dan yirdim içeri; yuzeller oturmuş 
iki geçeli) diye alay ge~erl~rmiş. 
Sınıfının piyade ve süvarı~erı :s.51 
de, o da erkanıharp oldugu ıçın, 
bir sene sonra çıkmış ... 

Her halde, gerisi Kırım muhare
besi adım alan seferde bulunmuş. 
Çabuk ta (tefeyyüz) etmiş olacak 
ki 20 sene sonra müşürdür. 

Bosna ve Herseğin ayaklanması 
sırasında, orada vali ve kuman -
dan bulunan Lofçalı Derviş Paşa
nın kündeden atılması, Sadrazam 
Esat Paşa ile Ali Saip Paşanın a
ralarındaki ihtilaftan çıkmış ve 
Derviş Paşanın yerine Müşür Ah
met Muhtar Paşa geçmiş. 

Sırbiye muharebesinde, Aleksi • 
nacın zaptına yürüyen kıtaat ku
mandanları arasmda, Ahmet Eyüp 
Paşa ile beraber Ali Saip Paşa da 
var. 

1885 teki Rumeli gailes!nde, 
Bulgaristan prensliğinin Şarki Ru

meli ile birleşmesi ve Sırbistanın 
Bulgarlara harp açması, Devleti 
Aliyenin ise uzaktan seyirci olma

sı demlerinde serasker, hazrettir. 

304 senesi askeri salnamesli'de 
8 adet (yaveri ekrem) ve 40 adet 

(mUşiranı izam) mevcuttur ki, 
(sahibi tercüme) de onlar meyam
na dahildir. 

Ali Saip Paşa; Rumelinde ve 
Arnavutlukta hayli dolaş

mış. Bu (eyyamdan bergüzar) bir 
nesne varsa o da çok evvel öl
müş karısından olma, biricik ol?-

Sadi Paşacağız ahirete göctük • 
ten sonra, çoluğu çocuğu büsbü· 
tün ver yansın etti. Yanına bir 
mislini daha ilave ile köşkü genif· 
]ettiler. Cadde tistilne kanarya 
kafesl gibi bir selamlık böltiğü 
kurdular. 

Serasker ve Tophane Müşiri Ali Sa
ip Paıa ve Ortaköy camiine 

Haremde bir sürü hanende ve 
sazende hanım ve bir alay ekti. 
Selamlıkta beylerin misafir arka
daşları zamane dalkavukları, Bo
razan Tevfik, Morazan Tevfikler ... 

Mahdumlar, rahmetli büyük pe
der hukukunun güme gitnıesi, 
kendileri hala yüzbaşı olduğu hal· 
de akranlarının kaymakamlığa, 
miralaylrğa ermesi sebebile yuka· 
rıya küskün. Artık cicili bicili 
üniformaları hiç giymez olmuşlar, 
işi caf cafa vurmuşlardı. 

bitişik yalısı 

lu Sadi Beye (sonra paşa olmı:ış
tur) aldığı huri misal, Arnavut ge
lin. 

Keşiş değil ya bu; gene dünya 
evine dahil; bir hatunla evli ... 

Aleme iş lazım. Çayı görmeden 
paçaları sıvayanlar çoktur ya ... 
Fol yok, yumurta yokken, paşanın 
hanımına dair de bir dedikodu ya
kası açıyorlar ... Mesele, bermutat 
Abdillhamlde aksediyor. Sakallı 
köpürüyor. Hatunu Ispartaya sll
rüyor. 

Paşa süt baş ve süt sakal ama 
eski toprak. Gene keşiş misali, 
durmuyor ... Cariyelerinden, 18 - 19 
yaşında, selvi boylu, kara kaşlı, ka
ra gözlü, bir civana nikahı ba.sı -
yor; sera~er hanfendisi ola
rak yalının ve konağın başsedirine 
oturtuyor; birkaç sene sonra da 
teneşirde paklanıyor • 

8 al tutan parmak yalar el
bette... Ali Saip Paşanın 

da hayli irat ve akar sahibi oldu
ğu söylenirdi... Bir vakitler, kırk 
bu kadar hisse olarak satılan Be
yoğlundaki eski (Santral) biraha
nesi başta olmak üzere, Tarlaba
şında, Kalyoncukulluğunda, Gala
tada, Balıkpazarında, Asmaaltında 
birçok emlakinin bulunduğuna da
ir de laf geçip dururdu. 

Bir numaralı mahdum nekadar 
süitin gibi, babacan, derbedercene 
ise iki numaralısı o kadar azamet
li, davalı ... Mükellef at araba, Ma
car kadanalan kosulu brik mirik 
derken, Hassa Müşürü Topııl Rauf 
Paşanm (kep) tarzrndakf araba
sının örneğini getirtmiş, içine tru. 
rulınuştu • 

Her cuma ve pazar, Fenerbah
çenin gediklisi. Obür günler de, 
(alaneglije) kıyafetle, yaylı bir 
kira arabasında. Hemen bir kena
ra çekilip, Gazi Osman Paşazade, 
canciğeri merhum Piyanist Cemal 
ile ve Kurt Ismail Paşazade Cbra
him Beyle başbaşa; fiskos fiskos .• 

Zavallıcık civan yaşında ölrlil. 
Ağabeysi de perişan halde . ı ıcvla
sına kavuştu. 

S u terazisinin karşısındaki 
yeşil pancurlu köşk, sonra

ları Sultan Muradın oğluna ve 
ardından veresesine geçmistir ... 
Yerliyerinde durduğunu uzaktan 
görüyorum. Fakat şimdi kimde, kf. 
min üstünde, oralardan maluma .. 
tım yok. 

Sermet Muhtar ALUS Bunların hepsi veresesi elindE; 

hallaç pamuğuna çevrildi. Ardarda, 
çatır çatır satılıp savrularak, pa -
raları kül edildi. 

1 M . 
1 acarıstan 

Biricik mahdum, Yaveranı 
Hazreti Şehriminariden Fe

rik Sadi Paşa, Allahlık bir adam .. 
O kadar saf derun ki Kurbağalıde. 
redeki Sultan Murat Kasrının ı.z 
ötesinde köşk kurduruyor... Bu 
sebepten dolayı esmayr üstUne sıç
rattı ve gözden dUştü, derler. 

Köşkü, Kayışdağı caddesinde, 
su terazisi karşısındaydı. 

Serasker zade babasına çekme
miş. Erkek ve kız evlatlar tümen 
tümen. Erkekler 10 - 12 yaşların· 
da hünkar çavuşu; 13 - 14 ~nd~n 
sonra da mülazım olarak hunkar 
yaverleriydi. . . 

Sırtlarında pırıl pırıl Unifor'l'l'la
lar, göğüslerinde nişanlar, R.yakla
rında gıcır gıcır çizmeler, şehzade· 
gaııı civanbahtan ( ?) maiyetine 
memurlar. 

S u terazisinin ka~· .:taki 
en cakası kıyak, keyfi bol. 

mirasyediliği tamam bir köşktü ... 
Gel kevfim gel dünyası or:uıı ... 

1 Krallığa 
Doğru Gidiyo..-

Paris, 23 - Figaro gazc, • aca-

ristan Kral Naibi Amiral 1.uıtinin 
Roma seyahatini, Maca.r t<thtına 
Prens Otto'nun kral olarak oturtul

ması tasavvurlariyle aıa ka j,1 r görü

yor. Esasen .Macaristanda krallık ila
a.ına Almanya taraftardır. Italya ise 
yakında İtalya kralının kıziyle ~vlene 
cek olan Prens Ottonun Macar tahtı
na çıkması, Italya için, Almanvanrn 

Avusturya ve Macaristanı ı!h lk .arzıı. 
suna karşı bir koz olarak kahul et
mektedir. 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Kral Nai
b.i Amiral Horti Romaya hat· ~ket et
tı. 

Tuna Köprüsü 
Belgrat, 23 <TAN) _ Rornaıı . 

Yugoslavya arasında 'I'nna U ~ ıle 
km-ulacak köprün" ztlrtnde 

un tnukav ı . 
rada her iki devlet .. e esı bu-

tnunak t· zırları tarafından iınza el at na-
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Memleket Mektuııiarı 1 

TRABZON 
DENiZLi HALKEViNDE Tarhalada kiraz 

Üzüm ve uçurtma 
Bayram lan 

Karadeniz in 

Bakımsız Kalmış 
Güzel Beldesi 

(YAZAN: v. A.) 
-TRABZON:-

K aradeniz sahili, Tireboludan sonra güzelleş~~o.r. 
Trabzon. yeşil dağlara arkasını dayamış. sanılın 

bu kısmının en güzel yeri. Alçak olan sahil bir noktada 
birden dikleşmiş, denizicre meydan okuyan bir hal!c çı. 
kmtı yapıp içeriye doğru kıvrıldıktan sonra yine müııhat
laşıyor. İşt<' bL· dik burun Güzelhisar ve koy ela Trabzon 
limanı. 

Geriye doğru yükselen şehrin ar
kasındaki Soğuksu tepesi ve Boz. 
tepe, eteklerine sığınmış evleri gôl
gelendiriyor. Birinin başı yemı eşil, 
çamlık ve ağaçlık, öbü~nün kafas~ 
çıplak, ismi gibi... Degı~endere:ı 
tarafında eskiden kalma bır mendı
rek var, bakımsız kaldığından ya -
vaş yavaş sulara gömülüyor. Her 
halde yeniden ve geniş bir saha üze
rinde yapılacak olan Samsun ve ~for
ein limanlarından çok az bir para 
ve himmetle mevcut mendirek ıs • 
lah ve temdit edilirse iyi bir liman 
elde edilebilir. Liman işi, umumi mil 
fettişliğin yapacağı işlerin başınrla 
geliyor. Bilhassa denizli havnlarrla 
gemi ile sahil arasındaki muvasala 
pek fena ve yolcular pek acınacak 
bir halde. 

M otörle sahile yaklaşırken dü
şUnüyordum. Memlekete 

bunca münevver \"e büyük adam ye
tiştiren Trabzon hiç şüphesiz ma • 
mur ve birinci sınıf şehirlerimizden 
biridir; kim bilir ne güzel yo!ları, 
binaları, belediyesinin, halkın ve 
şehrin ihtiyacına uygun ne büylik 
eserleri vardır diye ... Gemiden ka • 
ranlıkta çıktığım için etrafı pek iyi 
göremiyorum, yalnız iskeleden ayrı • 
lır ayrılmaz tırmandığım yokuşta 

mksık ayağım çukurlara giriyor. 
"Belki, diyorum; denizde sallana 

sallana düzgün yürüyemediğim içın 
ayağım sürçüyor, yoksa Trabzon gi
bi bir şehrin yolları bu kadar bozu;c 
olamaz!" 

Ertesi sabah güneşli bir havada 
tehri gezerken görüyorum ki düzgün 
ve temiz bir yol yok. Geçtiğim yol
lnrın içinde genişçe ve düzgüniine 
rastlasaydım belediyenin yavaş ya • 
vaş bunları ıslaha çalıştığına hlik -
medecektim. Mekteplerde hendese 
dersi veren hocalar münkesir hattı 
tarü için talebeye Trabzon sokakla
nnı göstersinler. Halk, belediyeden 

haklı olarak şikayetçi. Şehrin suyu 

yok, iptidai bir şekilde bile kanali -

sasyonu yok, hiçbir şeyi yok. Trab

IOn gibi yaslandığı tepelerin her 

karış toprağından iyi ve temiz sular 

fışkıran bir şehirde sıhhat kaidele -

rile hiç alakası olmıyan Değirmen
dere suyu kullanılıyor. Yazları ba
zan kuruyan bu derenin suyunu halk 
hem içiyor, hem de bununla yıkanı
yor. 

O n sene evvel şehrin esaslı bir 
haritası yaptırılmış. Fakat o 

zamandanberi ilzerinde işlenmiyen 
bu harita belediyenin dosya dolabın
da çürümekte. Her şehir, bu umumi 
kalkınma savaşında bütçesini tevzin 
Ue buna göre bir program altında 

çalışmıya başlamışken, Trabzon, or
ta çağdan kalma bir şehir halini mu 
hafaza ediyor ve umumi müfettişli
ğin mUdahalesi olmazsa bu gidişle 
edecek te .. Trabzon münevverlerin
den birkaçına soruyorum, nihayet 
yapılması lazım olduğunu söyledik
leri işleri gene kendileri yapacak 
olduğu için .. diyorlar klı 

- Bize, mansup bir belediye reisi 
ister. Şehircilikten anlasın, becerik
li, bilgili ve tecrübeli olsun. Yoksa 
bu iş bizlere kalırsa, biz gene yapa
mayız! 

Aczini, kusurunu itiraf etmek ne 
büyük bir olgunluk eserıdır! 

Trabzonlular okumayı çok se
viyor. Fakat mektepleri az. 

Hele köylerde ... 
lki veki11n geçen ay yaptığı seya

hatle herkes candan alakadar. Bil • 
tün halk, bu seyahatin sonunda pek 
hayırlı işler çıkacağını umuyor, bu 
işler velev ki doğrudan doğruya 

Trabzonu alakadar etmese de ... He -
le Iran transit yolunun Trabzondan 
geçmesi bütün yerJileri sevindiriyor. 

Fena bir tesadüf bana çok kötii 
bir şey gösterdi: Gece şehrin ıslah:ı 
çok muhtaç bir halde olan sineması
na gitmiştim. Arkamda on beş. on 
altı yaşlarında iki mektep talebesi 
oturuyordu. Bunlardan biri arkada
şına o gün aldığı bir bıçağı gösterdi 
ve diğerinin büyük sustalı ça kısile 
mukayese etti. Ellerine ancak ki -
tap yakışan bu yaştaki meJ.t t.eplı 
gençlerin, eskiden kalma cehalet yn
digiırı kötü bir adetin hala tesııi al
tında kaldığını ummuyorum. Heı· 

halde bu iki genç her nasılsa böyle 
kötü bir şeye özenmiş olacaktır. Fa 
kat tesadüfe bakın ki gösterilen film 
haydutluk ve sergüzeşt filmi ıdi: 

Boğuşuluyor, silahlar. çekiliyor, ta -
bancalar patlıyordu. Neticede fazi
letin mükafatlandığını gösteren bu 
yoldaki filmlerden belki alına<:ak ib
ret dersleri vardır amma, tecruoesiz. 
genç dimağlarda ve cahil halk taba
kası arasında yapabileceği fena tesir
leri de gözönilnde bulundurarak 
bunların gösterilmemesi daha ha -
yırlı olur sanırım. 

T rabzon deyince akla en evvel 
yağ ve fındık geliyor. Büyilk 

Harpten e\"Vel gene Trabzon yağla· 
rının kendine has bir kokusu vardı. 
o zamandanberi bu güzel kokulu yağ 
piyasada bulunmaz oldu. Pazartesı 
günleri kurulan pazara köylerden 
yağ getiriyorlar, bütün satıcıları 

gezdim, hepsinin yağını tattım, hem 

o koku yok, hem de ayranlı ve te • 

miz değil. Yayla yağı dediklerı en 
iyi yağ lstanbulda satılanlardan ne 
fiyatça, ne de cins itibarile farklı ... 
Tüccardan birkaçına sordum, "Se!lhı 
dediğin yağlar hususi yapılır ve ev
lerde yenir." dediler. "Peki ammu 
eskiden bu yağlar dükkanlarda satı 
lırdı, şimdi neden yok?" sualimi de 
cevapsız bıraktılar. 

Bu sene fındık Trabzonda az, fa
kat iyi bir fiyatla satıldığından mem 
lekete gene ayni paranın gireceği 
umuluyor. Fındık gibi değerli bir 
mahsulü olan Trabzonun köylüsü fa
kirdir. Köylü yesin diye hariçten mı
sır gelir. Zonguldakta maden ocak • 
lannda çalışan ameleden mühim bir 
kısmı buralı olduğu gibi Trabzon, 
dünyanın dört bucağına da insan ih
raç eder. Çarlık zamanında Rusyaya 
ve diğer memleketlere giden Trab-

D.ınizli Say/avı Necip Af; Kiıçükka, Halkevi salonu:ıda iç vecit~ İ§le
rimiı mevzulu bir konferans ... ermiı, bundan sonra evin niizik kolu gıiıel 
boıt parçclar çalmı~ttr. Yukanki resim, Halkevinin müzık kolunu bir ara
da gösfon~ıor. 

Trabzonda 
10 Kişi 
Boğuldu 
Trabzon, (TAN) - Perşc 1 .1be gü

nu çıkan fırtına, denizde feci kazala
ra sebep olmuştur. 

Odun yüküyle buraya gel'llekte o
la.ıı bır kyaık Sürmene civarrndo. bat
nuş, içındeki 7 kişi boğulmuştur. 

Ayni akşam diğer bir kaY'k ta 0-
rakli burnu civarında devrilmiş için
deki!erden 2 kadınla 1 ~ı.>cuk boğul
muştur. 

Zil ede pehlivanlık 
Ve At yarışları 

Zile, (TAN) - Zilenin bu s\'.'neki 
sonbahar panayırı, eskilerinden çok 
rağbet görmüştür, komşu vilayet ve 
kazalardan binlerce halk gelmiş, kah 
velerde bile yatacak yer kalmamış -
trr. 

Panayır münascbetile at koşuları 

ve pehlivan güreşleri de yapılmıştır. 

Arap atı koşusunda; Çorum vilaye 

tine bağlı Alaca kazasından Silley • 

man oğlu Ismailin Yıldırımı birinci

Ji<Ti, Yozgat vilayetinin Maden kaza

sının Ahısha vi mahallesinden Ahmet 

oğlu Mustafanın Hayranı ikinciliği 

kazanmıştır. ı 

Yerli hayvanlar koşusunda; Sivasa 
bağlı Yıldızeli kazasının Şeyhali kö
yünden Ali oğlu Mahmudun Yıldm 
birinci, Yozgada bağlı Maden ka1aaı 
nın Karamakara köyünden !~mail 

oğlu Şakirin Şahini ikinciliği almış

tır. 

Tay koşusunda Auıasyalı Musta -
fanın Uçağı birinci, Yozgada bağlı 
~iadenin Bağcılar köyünden Ahmet 
oğlu lsmailin ceylanı ikinci gelmiş -
!erdir. 

Hendek 
Elektriğe 
Kavuşuyor 
Izmit, (Tan) - Hendekte imar 

hareketleri görülmektedir. Belediye 
reisi Osman Nurinin gayreti!e, 10 
kilometre uzaktaki Baraklı suyun
dan elektrik istihsali işi yakında bi
tecek, yalnn Hendek değil, birçok 
köyler de elektriğe kavuşmuş ola
caktır. 

Gene Hendekte eczacı Kamilin re-
isi bulunduğu Gençler Birliği iyi ça
lışmaktadır. Pek yakında orada da 
Halkevi açılacaktır. 

Köy ve kasaba yollarının yapıl -
ma.: na devam olunuyor. 

Tüfün mahsulü 
Kozası ve hububatı ile de meı:ıhur 

olan Hendek, bu !!lene 1,5 milyon ki
lo kadar tütün yetiştirmiştir. Malı -
sul pek nefistir. 

KOÇUK MEMLEKET 
HABERLERi 

* Balık~ir vili~·eti dahilinde bir 
ze~ tincilik enstitüsü kurulması 

diişünülmektedir. ~lütehassı 
Nizamettin Bürhaniyeye gidip 
bu hususta tetkikatta bulu -
na<"aktır • 

* Balıke~ir civanndald Korucu na-
hl:resinde bir park ve bir . , 
heykel yapılması için beş dük • 
kan ~1kılmı,tır. İki camı de ta
mir ettirilmiştir. 

• Vakfrkebir beledi~esi yeni bir is
kele yaptırnu~tır. İskelenin ulak 
tef~k noksanlan ikmal edilmek 
üzeredir • 

* Trabzonun Beşikdtizü kamununda 
5 mıf lı yeni bir ilkmektep bl • 
nası )apılrnakta.clrr. Bunun ln~a
• 1 bitince yeni~ine ba..,ıamıaca-
ğı Ö) len ilmektedir • 

Bu atların sahiplerine ikramiyeler • 
verilmiştir. 

Arapkir hükumet t.abibi Şerif öz 
Anuısya ~rhhat ~=-ekt·· ı·· • ·· • uu- or ugune 
ta~·in edilmiştir • Pehlivan güreşlerinde birinciliği 

Zilenin büyük Karayün köyünden A
li oğlu Mahmut, ikinciliği de Zilenin 
Ağılcık köyünden Mustafa oğlu Hü
seyin kazanmışlardır. 

Bunlara da münasip hediyeler ve
rilmiştir. 

• Kemaliye hükumet tabibi Necdet 
Ankara Nümune hastane!'ıl ço
cuk asi~tanhğına tayin olun
mm1tur. 

* Köylere telefon: Trabzon kazala
nndan 88 köyü olan Akçeaba -
dm 30 köyünde telefon nrrlır. 
Diğer köylerde de telefon te8i
~atı \ilcude getirilmektedir • 

* Çanakkale Niı.ftı" "l .. d .. ·· n·· ·· "' ·' u uru usnu 

Her Biri Sekizer Hafta Süren 
Bu Eğlence.ler Nasıl Yapıllr? 
Soma, (TAN) -- Som4?nın 3,5 kilometre cenubunda, 

tabii manzaraları gtizel ve tarihi değeri olan ''Tarhala,, 
koyü, görülmeye şayan bir oyunun da kaynağıdır. 

"Tarhala., çok dik bir ya- ı 
maç üzerine kurulmuştur. 
Arazinin vaziyeti ziraate j 
müsait olmadığından, halkı-~ 
nın hemen hepsi debak ve 
çizmecidir. 1 

Çok çalışkan olan Tarhalalılar, 

uzak pazarlara kadar gidip, yaptık
ları çizmeleri satarlar. Ticaretlerin ·· 
ki istidat ve kabiliyetleri, civarda 1 

söylenilen birtakım efsanelere vücut 
vermiştir. 

Köyün yaptfııı başkac!tr 
Tarhala köyü yalnız Soma ve Ma

nisa bölgesinde değil, bütün Ege 
nuntakasında ayrı bir hususiyet ar
zeder. Folklor bakımından ehemmi
yetle tetkika şayandır. Burasının 

Trovalılar zamanına kadar d:ıyaııan 
bir tarihi olduğu söylenmektedir. 

Köy, yapılış itibarile de bambaşka 
bir şekildedir. Bir evin damı, di
ğer evin avlusu veya bahçesi halin
de üstüste yapılmıştır ve ilk gören
lere hayret vermektedir. 

Bilmecliğimiz 3 bayram 
Debağhk ve çizmecilik ile uğra

şan Tarhalalılar bir hafta durmadan 
çalı rrlar, bir gtin de tam manasile 
eğlenirler. Köyün hep bildiği miz 

bayramlardan başka, kendine malı -
sus üç bayramı vardır: Kiraz bayra
mı, üzüm bayramı, uçurtma bayra
mı... Bu bayramların herbiri sc:ıciz 

!\afta sürer, ortaoyunları ve diğP.r 

eğlencelerle devam eder. 
Tarhalalıların, Anadolunun başkR 

bir tarafında bilinmiyen oyunları, 
görülecek )eydir. Bu oyunun kendi
sine mahsus 600 beyitlik bir türküsü 
vardır. 

Oyunu öğrenmek için beş yıl, tür
küyü öğrenmek için üç yıl çıraklık 
etmek şarttır. Oyunun 12 figürli var 
dır ve oyun 6, 8, 12 kişilik gruplar 
tarafından oynanır. Türkü söyliyen
ler ayrıdır. Bu oyun, hiç durulmadan 
beş saat sürer. 

Ôc!emiş lıapisa?esinde tüfiin 
diziyor/cır 

Ödemiş 
Hapisanesinde 
Mahkumlar 
ödemiş, (TAN) - Odemiş h&~ 

hanesi, direktörll Ziya Doğu 
gayretile, bir terbiye müesacscsi .ba 
!ine gelmiştir. 

!nzibatı çok sağlam olan hapish; 
nede, her şey, çalışma ve istirab 
saatleri bir programla tesbit olıll\ 
muştur. 

Hapishanede okul, muhtelif san'll 
atölyeleri, müzik kolu, spor kolu 'V 

dır. Teneffüs mahalleri de munt3 
zamdır. 

Mahkümlar ezcümle tütünciil~; 
çorapçılık, dokumacılık ile meŞ~"I 
oluyorlar. Hapishanenin temiıl1 

sağlık ve fakirlere yardım gibi if 
lerle uğraşan teşkilatı da vardır. 

Gündüzlerini çalışmakla geçire~ 
mahkümlar, gecelerinJ, muntaıs~ 
hapishane bandosunun parçaları 

dinliyerek, milli ve terbiyevi oytJJl 
la geçirmektedirler. 

Cebeliberekette orta
mektep binası ıazım 

Kaza Merkezindeki Ortam~ 

tep Çok Güzel Çalışı~ 

zonlular orada senelerce çalışıp pa
ra biriktirdikten sonra gene döner • 
lerdi. Bugün bile Polonyanın bütün 
büyük şehirlerinde ekmek ve p!lSta 
fırınlarını işleten Trabzonlulardır. 
~fütarekenin ilk senelerinden sonra 
işsizlik ve buhran yüzünden kendi 
vatandaşlarını besliyemiyen memle
ketler bu yolda muhaceretleri bin 
müşkülat göstererek veyahut ta a • 
çıktan açığa kabul etmediğinden 
Trabzon için büyük bir servet kay • 
nağı kurumuş. 

Konya~ a nakledilmiştir • 
• Trabzonun Kavak me\·danı sem

tindeki e'lkl li e bin~~mrn tami
ri için 60 bin lira temin olun - ' 
muştur . 

Çok çalışkan olan Trabzon köylü
sil ekine elverişli dimdik dağ ya,.,,aç
larını bile uçurumlara yuvadanma
mak için alpinistler gibi kendini bağ
hyarak sürer, eker ve biçer. Tabiat 
vermezse Trabzon köylüsü ne yap
sın? 

• Trah7-0nun bir a~·hk lhra('ah : 
Te'irinie\·vel içinde buradan ee
nehl lirnanıara 2.045.0·tO kilo 
fındık içi, 12.250 kilo krnk iç 
fınclık, ıoıo kilo çürük ıç, 5000 
kilo sivri fındık, 29.280 kilo fa
sulye, 487.760 adet ikin<i, 
414.720 adet birinci, 51.840 a. 
det de ü~üncü boyda yumurta 
ibra~ edilmiştir • 

"Osmaniye,, ilk okul talebesinden bir grup 
at -

Cebelibereket, (TAN) - Kas:ıbamızda okumak hevesi her sen~ ı;u'f' 
tıyor. Mevcut üç ilkokul talehesi bu yıl daha fazladır. Yalnız yed 
de mektep vardır ve hepsinin talebesi 1000 den ziyadedir. rJC 1C 

Kaza merkezindeki ortamektep güzel çalışıyor. Son senede 7~ ~c 11. 

ve 12 kız talebenin sınıf gecmesine mukabil 12 erkek ve 2 kız t .. e ( 
nıfta kalmıştır. Mektepte izcilik teşkilatı da kurulmuştur. Yll t 1 13 
tamektebin binası ihtiyaca kafi değildir, bahçesi de hiç yok gibıdır· 
noksan ikmal edilse çok iyi olacaktır. 
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BORSA 
lstanbul 4 üncü lcra memurluğun- Yeni Neşriyat 

dan: Yorgiye 5,000 lira mukabilinde -------

~- . .., Radyo birinci derecede ipotekli olup paraya Al~ - Bu isimle yeni ve mükem
çevrilmesine karar verilen ve tama- mel bir san'at mecmuasının yakın
mına üç yeminli ehlivukuf tarafın • da intişar edeceğini memnuniyetle 
dan 3660 lira kıymet takdir olunan haber aldık. Memlekette yepyeni bir 
Beyoğlunda Feriköyünde Hammoğ- san'at hareketi uyandıracak olan 
lu sokağında eski 51 mükerrer yeni bu mecmua her ayın birinci günü 
79 numaralı beden ve bölme duvar- kıymetli yazılarla, zengin resimler
ları kagir hane. le muntazaman çıkacak ve memle .. 

No. 118 

lstanbulun muhtelif yerlerine. ve 
bilhassa, Kabataş iskelesinden baş • 
lıyarak, Galatada Atina Bankası ö
n üne. Şişhane karakoluna, Glatasa
raya ve Taksim meydanına muhteşem 
zafer takları yapılmıştı ... Dana sa -
hah k a r a n 1 ı ğ ı n d a n itibaren, 
Millet Meclisini temsil eden Refet 
Paşanın geçeceği bütün yollan bir in
san dalgası kaplamıştı . Refet 
Paşa, Mudanyadan Gülnihal vapuri
le gelmiş; öğle üzeri, Kabataş İ3ke
lesine çıkarak Istan bul toprağımı a
yak basmıştı ... lşte o zaman, bir 
milletin hakiki sevincini gösteren 
çılgın bir alkış başlamış, medit bir 
uğultu halinde Istanbulun sem,1ları
na doğru coşkun bir dalga halinde 
taşmıştı. 

Bu bir tek kelime, bir anda, Sirke
ci iskelesinden Ayasofya meydanma 
kadar bir yıldırım sür'alile intisar 
etmiş; daha meydanda görülen hiç
bir şey olmadığı halde, tasvir ed!! -
mez bir coşkunlukla bir alkış kasır· 
gası başgöstermişti... işte bu sıra -
da, tertemiz alay sancaklarile dona
tılmış olan ( Şirketihayriyenin 57 
numaralı vapuru) - Kızkulı~si w;ı

ğrnda duran (Giilnihal vapurundan 
aldığı - (Kahraman Bölük) ismin
deki müfrezeyi taşımaktan miitcvel· 
lit bir gurur ile Sarayburnunu ge -
çerek, süzüle süzüle Sirkeci iskele
sine takarrüp etmişti. 

Vapurdan: gür ve mağrur bir a
henk taşıyor; kahraman bölüğün 

söylediği: 

Serdarımız, 

Mustafa Kemal Paşa ... 
Marşı; denizin . üstündeki binlerce 

ve binlerce elin kopardığı alkış fır
tınasına, limandaki vapurların kalın
lı inceli düdük sedalarına kımşıyor
du. 

Sirkeci iskelesindeki halk. nı tık 
zaptolunmaz bir hale gelmişti. 

- Yaşşaaa!! .. 
Sesleri, zaptedilemiyen hıçkırık -

lar, feryat halini alan dual~rla. k~rı
şarak bir uğultu şekline gırmlljtl. 

23 İKİNCJTJ;.~RJN PAZARTESİ 

Paralar 

A 1 ı ş 

Sterlin 612,-
1 Dolar ı22,-
20 Fransız fr. 112,-
20 Lırcı 125,-
20 Belc;ıka tr. 82.-
20 Drahmi 20,-
zo bvıc;rc h ~65.-
20 Leva 20,-
ı f"lorın 62.-
2n (,ekoslovak ku- 73,-

ı Sılını 
l Mark 
t Zlotı 
ıo Ley 
hvec kuronu 
Alım 
R~nkno• 

Çekleı 

Lontlt cı. 
ll:evyork 
J'aı iı.: 
rt:,•aııc 
Rrı.kı.el 
Atim 
C<r.evre 
g,,fya 
,\ ın•terdarn 
f'ıag 
\'17~na 

Madıid 
Beriiı• 
'\ı rr FCVI! 

UuC:11reşıc 
Rük•eı; 

Hclınat 
Vokohama 
Mo•kova 
Ştokholm 

Tahvilat 

ronu 
20,-
23.-
19.-

12.-
30.-

983,
.?40.-

613,-
0,7978 

ı 7,155 
15,1.S 
4,7185 

89,07 
3,4714 

65,2525 
1,4743 

22,5425 
4,2610 
7,4225 
ı.9825 

4,23 
4,355 

109,2975 
34,655 

2,79 
24,75 

3,1640 

Anadolu I ve II kupon kesili 
111 

S:ıtış 

6ı6,-
126,-
116,-
130,-
85.-
23,-

~·s.-

23,-
06,-
80.-

ı2 •• 
2ö.-
20,50 
14-
32.-

984.
L42.-

ô13,-
0,/984 

17, 15 
l:»,16 
-i.7185 

8Q,J7 
,,4718 

65 ,::>25 
1,4743 

22,5425 
4,26\0 
7.4225 
ı .~836 

4,23 
4,355 

10'.1.2975 
.• :.65 .~ 
2.79 

l.4,75 
3,1640 

,,, .. 

Mumeuı 'rn 

42,85 
ıı, 70 
45,30 

Mısır tahvilleri 

Bugünkü program 
lstanbuJ 

öile ne,riyatı - Saat, 12 30: Plakla 
Türk musikisi: 12,50: Hav~dis· ı3 05· 
Pliklı hcı:fif müzik: 13,25 • 14: 

0

Muhİelif 
plak neşrıyatı. 

Akşam neşriyatı - Saat, t8,30: Plakla 
danı musikisi: 19.30: Konferans: Dr. İbra
him Zati tarafmdan: 20: Vedia Ru.'l ve ar
kada$1arı tarafmdın Türk musikisi ve 
tıalk şarkıları; 20,30 Türk nıusıld heyeıı: 
21: Sehir Tiyatrosu artistlerinden Bedia. 
Vasfi ve Hazım tarafmdan stüdvo orkes
trası refakatile (Deli Dolu) operetinden 
bir nhr.e: 21.30: Orkestra: 

ı - Veber: (Preciosa) uvertür. 
2 - Ziehrer: (Dağ Çocukları) vals. 
3 - ]. Brahma: (Fa minör sonatından 

Andante) 
4 - Dvorak: (Slav dansı No: 4) • 
S - Alfred Grünfeld: (Gavotte). 
22: Plikla sololar: 22.30: Ajans ve bor· 

51 haberleri 23: S O N. 

Günün program özü 
Senfonik konserler: 

.ll,15 Varııova: Senfoni; Zl,Z:) '3tikreı;: 
Senfonik radyo orkestrası; 2ı .~o Pariı:. ve 
diıt.r p<>st~l~r: Don Juan ve Ron'ıeo: 23,40 
Miliııo: Mılano. 

Jlafif konserler: 

13,15 Bükreş: Sandu Marku orkestrası; 
16 ~rüııo Prar v.s: Hafif mıısiıd; ı;,15 Ko
Joııya: Yeni eserlerden konser; lll.15 Barı: 
K 1ı ,~,k konser; 

t8,Z5 Viyana: Konser saati; 19 Mıinih: 
g;Jen-.eli musiki; 19,30 Nis: Seıl • Sen ies
livalô; l!l,40 Hamburg: Büyük orkestra, te
nor: 19,4!i Roma (2 Ro): Ksıloıon •nusıki
si, ı ı, ı cı Kolonya: ]ohan Straus musıkisi. 
zı,10 H1tmburıı;: Karışık konseı; 21,15 l\ıik. 
re~: l\1arıdolin orkestrası; 21.55 Prag: Or
kcst:a . piyano; 23,15 Bnino: ')rammel mu· 
Eik•ri: 13 20 Bükrcş: Radyo orkestrası; 23,30 
Lh'Pr ;ıı; : Halk musikisi . 

Opt>ralar: 

Evsafı: Demir kapıdan giıildikte ketimizin en tanınmış san'at~arla ., 
mermer antre ve zemini kırmızı çini rınm, ve yazıcılarının yazılarını ve 
döşeli bir taşlık üzerinde 3 dolap ve eserlerini ihtiva edecektir. 
bir mutfak. Bu mecmua memleketin sınıf ce-

Asma kat: İki taraflı merdiven • reyanlarına olduğu kadar Avrupa 
den çıkılır bir aralık üzerinde bir ki- san·at hareketlerine de makes ola -
lar mutfağa inilen bir servis merdi- caktır. İlk nüshasını ilkkiınunun bi
veni bir hela bir oda ahşap bir tara- rinci günü okuyabileceğiz · 
sa. 

Birinci kat: iki dolap, bir sofa ü-
zerinde iki oda. ı• Fransızca Der8leri 

Ikinci kat: Bir sofa üzerinde bir 1 llk \'e Orta mektepler İc'İn 
hela bir dolap iki oda bir ternıosi • ·rROLEY'in eseridir. Uç kı-
fonlu banyo dairesi. 

Bahçe: Meyva ağaçları mevcuttur. 
Hududu: Bir tarafı Cemal hanes11 

ve iki tarafı lslanbulyan hanesi Vt! 

bir tarafı Hanımoğlu sokağile mah
duttur. 

sımdır. Fransızcayı en kolay 

en esaslı şekilde öğretmektedir. 

Maarif Vekaletince mekteplere 

kabul edilmiştir. 3 kısmmm fi

yatı 110 kuruştur. lstnnbulda 

Hüsnütabiat Matbaasında ve 
bütün kitapçılarda satılmakta

dır. Toptan alanlara fazla ten
zilat yapılmaktadır. 

l'aşadığımız ekonomi ,1evrin. 
de size pahalı)·a ınaledilmek 

istenen nasihatleri şüpheli 

göriinüz. 

Her nerede ve herhangi· bir 

Refet Paşa, maiyetinde erkanıhar
biye heyeti olduğu halde. sevinC'indcn 
coşan ve çıldıran bu halk kütlesi a
rasından otomobille geçmiş .. Topha· 
ne, Karaköy, Köprü, Sirkeci, Aya -
sofya, Divanyolu, Beyazıt, tarikile 
Fatihe gitmiş .. Fatihin türbesini zi
yaret ettikten - ve, orada kurban
lar da kesildikten sonra - Kıztaşı, 
liorhor, Aksaray tarikile Divanyc.lu
na gelerek (Şark Mahfeli) ne inmiş. 
Surayı karargah ittihaz eylP.mişti. 
<Franşe Despere)nin, (Roma fatih
leri) nin (zafer alayları) na yeltenir 
gibi garip bir gururla Istanbuia giri
'i Türk kalplerinde derin bir yara 
açrnıştı. Tam dört sene, o y~ranın -~
cısını çeken Türk kalplerı, bugun 
(hakiki zaferin Türklerde kaldığını) 
ilan eden şu candan zafer alayı kar
şısında, bütün ıstıraplarını unutu -
Vermişlerdi. 

Tam, on ikiye çeyrek vardı ... 57, 
azametle iskeleye yanaşnııı;:ı:ı. Ve 
Kahraman Bölük, bir makine sür'a
tile vapurdan taşarak o kıymettar 

ı 9U3 il 
1()11 il 1 

ııı

\02.-
112.- 21 • .r,o Roma: Puççini'nin "La Rundine., 
ıoJ.- oı:.crcısı. 

Arttırma bedeli peşindir., arttır
maya iştirak edecek müşterilerin 
kıymeti muhamminenin ytizde yedi 
buçuk nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubu. 
nu hilmil olmaları icap eder. Miıte
rakim vergisi tanzifat, tenviriye ve 
vakıf borçları müşteriye ve rlcllıl!h•e 
borçluya aittir. Arttırma ~artna~ı•
si ilan tarihinden itibaren dairı..'de 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. 
Birinci arttırması 28 l2! 3G tanhint: 
müsadif pazartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar dairede yapılacak mu
kadder kıymetin yüzde yetmış beşi
ni bulduğu takdirde üstündt: bırakı
lır, aksi takdirde son arttıraııın ta
ahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
15 gün daha uzatılarak ıı 1 1D37 
tarihine müsadif salı günü saat 14 
den 16 ya kadar dairede yapılacak 
ikinci arttırma sonunda da yine mu
kadder kıymetinin yüzde yetmiş be
şini bulmadığı takdirde 280 numara
lı kanun ahkamına tevfikan sıı.tış 
beş sene müddetle geri bırakılır. 
2004 numaralı icra ve iflas Kanunu
nun 126 rncı maddesine tevfikan hak 
lan tapu sicillerile sabit olmıyan ipo
tekli •lacaklıJarta di~r alik:ıcbra • 
nm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve nıasari-

saatte Krem Pertevi kullana
bilirsiniz. Yarım saat zar
fında o tesirini göstermiş
tir, bile. 

lstanbulun hamiyetli halk zümre
llİ, o gecesini tasavvur ve tasvir edi
lemez bir sevinç içinde geçiriyor: ve 
ertesi gün yapılacak daha mühim 
bir merasime hazırlanıyordu ... Bir
çok kimseler, ve birçok aileler: o 
gece yatmamışlar. uyumıımışlar, 
gözlerini saatlerinden ayırmamışlar
dı. Ertesi gün erkenden sokaklara 
fırlamışlardı... Daha, sabah karan
lığından itibaren, Sirkeci iskelesi, 
Reşadiye ve Alemdar caddesi, Aya
sofya ve Sultanahmet meydan!an 
Ve bütün bu civarda olan evlerin 
~ncere ve damları mahşer haline 
gelmişti. Bütün bu muhit, bayrak -
lar, çamlar, tefne dalları, halılar ve 
Şallar ile süslenmişti. Çünkü bugün; 
iki yUz bin kişilik bir düşman or
dusunu on üç gün zarfında denize 
döken (Mehmetçik), dört seneden
beri hasret kaldığı sevgili lstanbu -
luna girecek, kanlı süngüsünün u -
cunda taşıdığı (büyük zafer) nişa -
nesini, Istanbulun hamiyetli halk 
ıümresine göstererek: 

- Dört sene, ağladınız. Sızladınız. 
latrrap çektiniz ... Fakat işte, biz de 
•izin öcünüzü aldık. 

Diyecekti. "' 
Caddeleri ve meydanları dolduran 

halk, içlerinden kaynryan bir heye • 
c~n içinde bekleşmektelerdi. Denizin 
Sırkeci ve s • 
r ki arayburnu sahası, bay-
a ar ve tef d . 

8 d il ne allarıle donatılmış· 
an a ar, rnavunal .. . 

dizilmişlerdi. ar, romorkorler 

Sirkeci toraf ıncla 
Sirkeci iskelesinin iki ta f 

b .. .. k .k. 1 ra ına, 
. ~yu ı ~ a s.a~cak dikilmişti. Bu 
ıkı sancagın dıbınde, yeniçeri kı f . 
ti d 'k· f .. ya e 

n e l l ne er, nobet beklemekte _ 
lerdi. iskelenin merdivenlerine, ö
nündeki rıhtıma, Sirkeci camiinin 0• 

nüne kadar, kıymettar halılar seril
mişti. Bir a.,1ıker bandosu ile, Istan
bul Merkez Kumandanlığı bölüğü de 
gelmiş, iskelenin sağına dizilmişlerdi. 

Saatler geçtikçe, halkın heyecanı 
artıyor, hiç kimse gözlerini deniz 
tarafından ayıramıyordu. Hiçbir sev 
gili bu kadar derin bir hasret ve 
iştiyak ile beklenmemişti. lstanoul 
halkı, o güne kadar hiçbir zam;ın bu 
derece candan ve kalpten bir hey-e
can hissetmemişti... Saat on bire 
doğru, (Şehr.emini Ziya Bey) ile Re
fet Paşanın bir yaverinin otomobil
lerıe Sirkeci iskelesine gelmeleri, bir 
l?ıda halk arasında büyük bir kay· 
na,rna husule getirmişti... Ve o sı
tad 

a da, deniz tarafından: 
-Y li' aş.. şaaa ..• 

lla eryatJan, çılgın bir alkış tufanı
li karışarak, Istanbulun saf ve ma

sernasına doğru yükselmişti. 
- Geliyorlar ..• 

E •ham 
halıların üzerinde sıralanmıştı. Elin- -----

'• Kank&aı il\ -
10-
ıo-
2'U' 
42.85 
ı tı 

Operetler: 

23 Stokholm: Operet parçaları. 

Oda musikisi: 
deki bastona dayanarak hüngiir hün 
gür ağlıyan bir ihtiyar: 

- Hey kadir Allah ... Bugünü gör
dükten sonra, başka bir şey görmek 
istemem ... Artık al canımı ... 

Diye bağırmış; düşmüş bayılmı-;;tı. 
Ve bu samimi feryat, asker bando
sunun çaldığı istiklal marl}ınm reftc 
refte yükselen mağrur ve tantanalı 
ahengine karışmıştı. 

Kahraman Bölüğün kumandanı 

(Yüzbaşı Hazım Bey) di. Iskı>lede, 
Hazım Beyin ilk ayak bastığı yerde; 
teller, kınalar, al beyaz kordclalarJa 
süslenmiş. bir koç kesilmişti. Uç ls
tanbul genci, üç doru at getirerek 
bunlardan birini Hazım Beye, dı;cr 
ikisini de takım zabitlerine takdim 
etmişlerdi. 

Hazım Bey, Jstanbul halkı namına 
takdim edilen o kıymettar atm haşı
m okşadıktan sonra, çevik bir hare
ketle, üstüne sıçramıştı. Tam o za· 
man, (Semiha Hanım) isminrll" coı;;

kun ruhlu bir Türk kadını •'1.ya 
fırlamış, bölük kumand~nından baş
lıyarak; kucağındaki çiçekleri, biitün 
bölük efradına dağıtmıştı. Kahra · 
man Bölüğün efradı, bu çiçek'eri. 
muzaffer silahlarının namlularına 
takmışlardı... Bağrı yanık bir hoca
nın gözyaşlarile okuduğu dua, gene 
gözyal}larile dinlenmiş: 

- Amin! .. 

1 Sesleri, deniz dalgaları gibi gürle-

mişti. 
Ve sonra, Hazım Beyin, gür sesle 

verdiği: 
- Hazırol! .. 
Kumandası yükselmişti ... Işte o 

vakit, artık alkışlar, feryatlar, dua
lar, coşkunluklar; bir kasırga haline 
gelmişti. 

Bölük kumandanının sağına ve 
soluna, yahnkıhçlı iki yeniçeri nefe
ri geçmişti. Ve Kahraman Bölük; 
rnert, mağrur ve muzaffer adımlarla 
trarnvay yoluna doğru ilerlemişti ... 
lki taraftaki binaların pencerelerin -
den ve damlarından, çiçekler, konfe
tiler, serpantinler yağmıya başla -
mıştı. Bölük Ayasofyaya gelinciye 
kadar, efradın serpuşları, omuzları, 
ç~ntaları, rengarenk konfetiden gö
runmez bir hal almıştı. 

Kahraman Bölük, 12 yi 35 dakika 
geçe Ayasofya meydanına aeJnıiş; 
cami avlusunda silah çatmıştı~ Bura
da da kurbanlar kesilmiş; bando ta
rafından - hen üz bestelenmiş o -
lan - (Gazi Mustafa Kemal Paşa)· 
ya ait birtakım rnarşlar ve havalar 
ç~hnmıştı ... Ve bu sırada, çok hazin 
bır merasim yapılmıştı: Kuaaklaşma 
merasimi ... 

Yolda, Kahraman BölüğU, Merkez 
Kumandanlığının Muhafız Bölüğii ta 

kip etmişti. Ayasofya meydanına 
gelinip te silahlar çatılır çattlmaz, 
Kahraman Bölüğün kumandanı ta -
rafından, şu emir verilmişti: 

(Arkası var) 

N 
H~mılıne 

Anadolu c;',. 60 
.. 3 100 

'' k~f ~14vr t\I• 
Tramvay 
Bomonti N~ktar 
A~lın Çimento 
Mer kl'z Bankası 
ü~rrıanl ı Hankıtıı 

% ' Sıvu 

l•tikrazlar 
Türk Borcu [ 

11 
fil 

E:~.nı A B c. 
lsı ıkr azı l •ahıh 
Sovu - En~urum ı 

ı. IJ 

20 ~· "l 4, 
13.30 
88,-
2 ... 
!.19.~I 

24 ,l(' 
22,275 
ıı.n5 
~l.-
1.19.2~ 

<l9 ~ ~ 
IOC. 2\ 

18 ıı:, Varşova: Şuman, Dcbu~i: Z'0,10 
Ri.ıkı es: Sar kılar. 

Resitaller : 

19,1() Praıı;: Piyano • Keman ,ıfozart); 
JÇ, :;ı) buda peşte: Piyano ı:tüıJ!ı:ri; 2Cl,2ı) 
I.iyıu.ig: Viyolonsel - Piyan.:> sonatları 
22,15 Stokholm: Şarkılar; 23,7.') Belgrat; 
llalk ıııırkıları: 23,30 Viyana: :;iarkılar 

Pli.k musikisi : 
18,IO · Kolonya (Grıeg) ; ıg,ıs : Bukreş : 

ı ~ :: ıı: l .aypzig ; 19,lS : Bukre1; 24: Varşov:ı 
(D;onr). 

Dans musikisi : 
23.3C: Roma: 24,15: MiUino; .t4.20: Vi

yana. 
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SAGLIK ÖGÜTLERi 

Gebe ere 
Bu mevsınıın taze sebze kıtlı

ğında, aradasırada önünüze geti
rilen terbiyeli kereviz r -· -:ini 
belki istenıiyerek yersiniz. Fakat 
bilir misiniz ki bu sebzenin, şinıdi
ki gibi bostanlarda az çok enıek
le yetiştirilen işlenmiş şekli değil, 
deniz kenarlarındaki bataklııdar
da kendi kendine yetişen yabani 
şekli bile eski zamanlarda şan ve 
şeref alaıneti sayılırdı. 

Muharebelerde üstün gelen l<o • 
ınutanlara ve kendilerini ulusa be
ğendirıniş olan şairlere yabani ':e
reviz yapraklarından taçlar ôrÜ· 
!erek başlarına konulurdu. Şair • 
!er her devirde kıskanç adamlar ol· 
duklarından, Latin şairi Juvenal 
bir imparatoru kereviz yapr •cfa
rından taç giymek için Yunanlıla
ra dalkavukluk etmekle ithanı et· 
mişti. Büyük şair Horas ta kere
vize dalkavukluk etmiş, fakat sa· 
dece, kırmızı güllerle beyaz zam· 
bakların arasında koyu yeşil renk· 
te kereviz yapraklarının pek hoş 
göründüğünü anlatmıştı. 

Bu kadar yükseklerden ibret a· 
lan halk adamları da kerevizi !<ö
kile ve yapraklarile birlikte gebe 
kadınların başları üzerine ko
yarlar. fakat kadının haberi ol • 
madan koyarak onun ilk söyliyece
ği insan adını beklerlerdi. Bu ad 
erkek adıysa doğacak çocuk er
kek, kadın adı ise çocuk kız olacak 
sayılırdı. Kimisi de kerevizin kö
künden ınuska yaparlar ve diş ağ· 
rısına karşı, ağzının bulunduğu ta
raftaki kollarına asarlardı. 
Fakat eski zaman hekimleri 

- şimdikiler gibi - böyle şeylere 
inanmadıklarından yalnız kereviz 
kökünün vücut üzerine tesirini dii
şünnıüşler ve onu ilkin sinirleri 
kuvvetlendirecek bir gıda olarak 
tanımışlardı. lpokrat hekim, ke-

LOKMAN HEKiM 

"-ereviz 
revizin idrarı arttırmak hassa~ını 
tanıdıktan sonra bütün hekimler o
nu idrar söktürmek ve karınları 
su ile şişmiş hastaları iyi etınek 
için göklere çıkarmışlardı. Ara'a -
rından bir hekim de, kereviz ko -
künü su içinde yahut şarap içinde 
kaynatarak, keder dağıtacak ilaç 
diye haylice kimselere içirınişti. 

Yeni zaman hekimleri kerevizi 
şu veya bu hastalığa karşı sağlık 
vernıeden önce onu tahlil etmis
lerdir: Kökünde su nisbeti ylizde 
_88,70 olduğuna göre besliyecek 
nıaddeleri epeycedir sanılır, h:ılblı
ki azotlu maddeleri ancak yüzde 
1,91 nisbetindedir. Yağlı maddesı 
de pek az, yüzde 0,16 dır. Yüzde 
7,70 nisbetinde bulunan türlü tür
lü maddeleri arasında şeker nisbe
ti anc&k "eser" derecede, yani he
saba katılamıyacak kadardır. 

Kereviz kökünü bazıları sadece 
haşla tarak salata halinde yerler. 
O vakit hazmedilmesi pek gliç o
lursa da, hazmedildikten sonra si
nirleri gerçekten kuvvetlendirir. 
Pişirildikten sonra hazmı pek ko
laylaşır. Onun için herkese, bü
yük bir hastalck nekahetinde btı • 
lunan zayıf nıidelilere bile tavsiye 
ederler. 

Kereviz kokusunu kiınr -· '"r 
misk kokusuna benzetirlerse de, 

herkes o fikirde değildir sanırım. 
Onun için kereviz yemeğine rağ. 
bet edenler çok bulunmaz. Bunun
la beraber, kereviz kökü büyüceı< 
P~rçalara ayrılarak yağda pışiril
d!kten sonra, Uzerine kaşar peyni
rı rendelenerek fırında kızartılırsa 
pek lezzetli bir yemek olur. Hem 
de - peynirinden dolayı karaci • 
ğerleri pek hasta, yahut kaf''<trına 
çokça üre karışmış olanlardan baş
ka - hiç kimseye dokunmaz. O 
hastalar da peyniri hazfedebilirler. 

fc dair olan iddialarım ilan tarıhin
den itibaren 20 gün zarfında ('\TnKı 
müsbitelerile birlikle dairemize bil -
dirmeleri lazımdır, aksi takı:lirdr hak 
larr tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasında:\ hariç 
bırakılır, daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 9:~5 2624 numaralı dos
yada mevcut evrak ve mahallen ha
ciz ve takdiri kıymet raporunu gö
rüp anlıyacakları ilan olunur. 

Istanbul Birinci Ticaret mahkeme
sinden: SeJanik Bankası tarafından 
Taksimde Elmas apartımanmda J. 
Kondestav Levi nezdinde ölü Ispiro 
Ai<•ksandır I...ambertidis tt:rekesine 
izafeten vereseden oğlu Ispiro Lam

bertidis aleyhine ikame olunan fl35 / 

893 No.lı alacak davasından dolayı 
ilanen yapılan tebligata rağmım mu
maileyh gelmemiş ve tahkikat ha -
kimliğince hakkında hukuk usulii 
muhakemeleri kanununun 40J inci 

maddesi mucibince gıyap kararı bi
littihaz tebliğine karar verilmış ve 
tahkikat 5/ 1 937 sah saat 1'1 de bı
rakılmıştır. Müddeaaleyh Ispiro Lam 

bertidisin yukarıda yazıl; günde mah 
kemcde ya bizzat ve yahut bir vekil 
~?ndermek suretilc hazır bulunması 
luzumu H. U. M. K. nun 141 inci 
maddesi mucibince ilanen tebliğ olu-
nur. (27620) 

Krem Pertev'in yarım asır

lık şöhreti asılsız değil -
dir. Yüz binlerce kişiden 
Krem Pertev hakkında sa
mimi kanaatlerini sorabilirsi· 
niz. 

Mukaddema Beyoğlunda Nişanta

fında GUzel Bahçe sokağında Akil 
Bey apartımanındn 2 num:ı.rada mu

kim ve Istanbulda Ananiyadi hanın

da 4 numarada icrai ticaret etmekte 
iken halen ikametgiLhı meçhul btılu
nan l<.,ikret Akil'e. 

Istanbul Uçüncü Icra memurlu .. 
ğundan: Kemal Halil ve Mehmet Ri
fat ve Şiirekaı:;ı Tatko şirketinin 

zimmetinizde 3.10.35 ve 11.11.05 ve 
9.9.35 ve 8.11.35 tarihli dört kıt'a 
emre muharrer senet mucibince ala
cağı olan 677 lira 66 kurusun 
8.3.936 tar1hinden itibaren c0 5 faiz 
ve masarif icraiye ve ro 10 avukat
lık ücreti ile birlikte ve iflas yolile 
tahsili hakkında mezkfır şirkete iza
feten ve vekaleten dairemize gelen 
vekili avukat ~le hm et Emin tarafın
dan talep edilmiş ve bu suretle tan
zim ve tebliğ için tarafınıza gönderi
len ö~eme emri zahrma mübaşirinil) 
vermış olduğu meşrubata nazaran 
ikametgahı hazırınızın rncchuliyeti 
anlaşılmış olmasına binaen bu hu .. 
sustaki tebligatın 15 gün müdd:?tle 
ilanen icrasma karar verilmiş ol .. 
makta mezkur müddet zarfında mez
kur borcunuzu vermediğiniz ve icra
nın tehirini müstelzim kanuni olarak 
şifahi veya tahriri olarak bir itiraz
da bulunmadığınız takdirde muay • 
yen olan müddetin hitamını mütca .. 
klp icap eden muameleyi lazimeye 
tevessUI kılınacağı malümuııuz ol .. 
mak ve bu baptaki ödeme emrinin 
tebliği makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

Iktısat Vekaletinden: 
1 - - V ckfüeti1ni2 Deni:t Ticareti Müsteşarlığı ıcin be-... 

her nüshası 21X29 eb'admda tal:minen ( 50) fornıad 
ibare_t olmak üzere ( 1200) nüsha (ARSIULUSAL) an 

b 1 ışa-ret kıtabmın astı~ı ması şartnamesi mucibin.:e 
0 

gün ınüdclet:e yen~de~ mün~kasaya konulmu~tur. n beş 
2 - Şartmımeyı gornıek ıstiyenlerin İstanbul ı · 

niz Ticaretı ve Ankarada Vekalet Levazım l\ılü 1~.al. De .. 
rine müracaat etmeleri. c Ur Ukle .. 

3 - Münaka~a 27 /11/1936 Cuma günü 
Ankarada Vekalet Deniz Nakliyatı Umum M··sa.~t lt) da 
de top~an~r.ak. komisyonda icra edilecektir. ldu:ıÜğiin_ 
4500 Iıraoan ıbaret olan muhammen bedel· Steı~liler· 
ı . · 1 1 . ın flı ın 
uıy e tutarı o an ( 3 3 7) buçuk lıralık ınuv k ıo 7 .5 h . 
yatırmak için Levazım Müdürlüğüne n-. .? kat t~n·ı· e~a-
.1~ ı &4•Ur "" . natı 
ı an o unur. ( 1702) (2886) acaat etmeleri 
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No. 2 YAZAN: Z. Şenay 

Halil Demir Parmaklığı Bir Tüy 
Gibi Kaldırarak Sevgilisine Gösterdi 

Dakikalar geçtikçe, kalbindeki acı 
da artmıya başlamıştı. O demirleri 
kırıp ta kurtulamamaktan :.>:iyade, 
Evdoksiyaya söylediği SÖ7:Ü düşüne
rek, teessürü arttıkça artmıştı. 

Halil onu pencerenin önüne kadar 
götürerek: 

- Bak! .. 
Demişti... Ve birdenbire &!'lılarak 

çıkardığı demir parmaklığı, bir tüy 

Devlet Demfryolları ve limanları işletme U .. idaresi llinları 

Muhammen bedeli J 500 lira olan 10,000 n1etro harici 
çift telefon kablosu 14.XII.36 Pazartesi günü saat 1 O da 
I-Iaydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme ku
nıisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 112 1/2 lira muvakkat temi
nat ile kanunun tayin t:ttiği vesaikleri, resı11i gazetenin 
7/ 5 .-36 gün ve 3297 No lu nüshasında intişar eden tali
matnanıe dairesinde aitnmış ehliyet vesikaları ile birlikte 
eksiltme gi.inü saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız ola-
rak dağıtclmaktadır. (3158) 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

MÜTERCiM ARANIYOR 
Bankamız Muhabera.t Şubesi için Almancaya ve 

İngilizceye kuvvetle v~ kıf bir mütercim imtihanla 
alınacaktır. 
İmtihanda ınuvaffak olan namzede (140) lira Üc· 
ret ve ayrıca (25) lira Ankara pahalılık zamnu 

verilir. İmtihan 5.12.936 tarihinde saat ( 10) dn ya 
pdacaktır. 

- Eğer bu demirleri koparıp ata· 
maz~am; onun karşısında mahcup O· 

Iacağım. Kafamı bu demirlere çar
pa çarpa ölüp gitmekten .. verdiğim 
sözü, kanımla temizlemekten bafka 
çare yok. 

gibi havaya kaldırarak sevgılisıne ---------------------------

isteklilerin bir İsticfaya bağlı hal tercümeleri ·ve 
tahsil vesaiki ve iki~er adet fotoğraflarıyla birlikte 
.c\nkarada Bankamız Personel Müdürlüğiine ve ls
tanbulda İstanbul Şubemize müracaat etmeleri iJan 

Diye mırıldanmıştı. 
O gün akşama kadar, bir ~are bu

labilmek için odru1ında dolaşmış; ar
tık tamamile iciı ve meftur kal-

göstermişti. 

Evdoksiya şaşırmıştı ... Bir an de
mir parmaklığa, ve bir an da Hali
lin yüzüne bakmış; derhal haç çı· 

kararak: 
- İnanılmaz şey. Mucire .• 
Diye bağırmıı,;tı. 
Ve sonra .. çılgın bir sevinç içinde. 

kendisini Halilin çelik kolları arasına 
mıştı. atmıştı. 

Ak9am: zenci kadınlar tarafından Aralarında, heyecanlı bir konuş • 
getirilen yemeklere, parmağının u · ma başlamıştı. 
cunu bile uzatmam141tı. Yatağının - Evdoksiya! ! .. Görüyorsun ya? .. 
tizerine uzanmış; gözleri ocaktaki Artık, kurtuluyorum. Seni de kurta
çrtırdıya çıtırdıya yanan odunların racağım. 
alevlerine dalmıştı. - Evet sevgilim ... Belki, sen kur-

Birden bire yüzilnde, ümitle aolu tulacaksın. Fakat ben, kurtulacağı
blr tebessüm parlamıştı. Yerind~n ma bir türlü inanamıyorum. 
fırlıyarak ocağın başına sıçr;ımıştı. - lnan, Evdoksiya ... Buradnn kur. 
Ateşleri karıştırmak için kullanılan tulduğum dakikadan itibaren, attı -
ince bir demir çubuğu almış, ateşle- ğım her adım, senin için olacak. 
rin orta.cnna daldırmış; ciğerlerinin - Ne zaman gideceksin sevgilim? 
bilttin kuvvctile ateşlerin o noktası- - Istediğim şeyleri ne zaman 
nı üflemiye başlamıştı. getirirsen, o zaman ... 

lnce demir, çarçabuk kızarmı~tı. - istediklerinin hepsi hazır sev • 
Halil Bey, artık ateş haline gelen gilim ... Ancak şu var ki, onları ka
bu kıpkızıl demiri almış; sür'ıüle pılardaki nöbetçilerin önünd('n nasıl 

pencereye götürerek demir çubuk- geçirmeli? .. 
lardan birinin gömüldüğü kunşunun Bu sual, Halili scrııemletmişti. 
üzerine bırakmıstı... Kızıl demır, Şimdi, ikisi de derin bir sükut 
soğuyuncıya kadar orada. kalmış; içindelerdi. Bu müşkül meselP,yi, na
kurşunun bir kısmını eriterek de- sıl halledeceklerdi? .. 
mirin dibinde küçük bir çukur aç- Halilin dimağında, birdenbire bir 
mıştı. şimşek çakmıştı. Bir elini dilber 

Uç günlük \alı1ma Rum kızının omuzuna koyarak 30r· 
Halil Bey. o gece de e~vincinden maya baflamı,tı. 

uyuyamamıştı. Bütün gece, derin - Bana, bir yumak ince ip getire-
hayallerc dalmış; Evdokeiya ile ge- bilir misin? .. 
çireceği hayatın ze\'klerini düşüne - Evet .. Bu, mümkündür. 
düşüne sabahlamıştı. - Sonra •. Gecenin herhangi saa-

Sabah olur olmaz, derhal ife baş· tinde olursa olsun; vakit bulup ta 
lamıştı. Mütemadiyen ocağa odun saraydan çıkabilir: misin? 
atmış; ve mütemadiyen o demir par- - !şte bu, kabil değil... Sen bura
çasını kıpkızıl dereceye getirerek, o- ya geldiğin gündenberi, Kalotetos, 
nunla kurşunlan critmiye çalışmıstı. geceleri saray kapılarını kilitletiyor. 

Bu iş, tam üç gün devam etmiş- Anahtarları da, bizzat muhafaza e -
ti... Bu müddet zarfında, beş demir diyor. 
çubuğu sımsıkı tutan kurşunlar eri· - Pek 8.18... Emniyet ettiğin sa-
miş; mermer söyenin delikleri içir.· dık bir adamın var mı? 
deki demirler, tamamile gevşemişti - Var. 

Bu müddet zarfında Evdok!'lh·n 1w - Şu halde .. Şöylece bir düzen 
defa gelmiş; gene yemetc getirmişti kullanırız ... Sen, evvela o ince ipi ba
Fakat Halil Bey henüz işini bitirııır na getirirsin. Ertesi gün de, bana 
diği için, kazandığı bu ilk muvaffa. \'ereceğin kılıç, hançer ve kalın :pi, 
kıyetten, ona hiç bahsetmemi§ti. o sadık adamına vererek bir bahane 

Demir parmaklıkların alt kt!'tmla- ile saraydan dışarı gönderirsin ... Ge
n böylece !erbest kalmıttı. Fakat, ce, ka.ııabadaki kiliselerin c;anlan tam 
gene bir mermer levha içine ımkul- gece yansı duası için c;almıya baş· 
muş olan üst kısımlan, nasıl çıka· ladıklan ıaman; o .adam, siliı.'ıl:ırı 
nlacaktı ?... ve ipi alarak benim penceremin altı-

Halil Bey; artık bütün kuvve-tini, na gelir. Ben, yukardan ince ipi, a
pazulanna vermişti. iki gün müt~- ,ağıya uzatırım. O adam, buııları 
madiyen sallıya sallıya uğraştrktan bağlar. Ben de, yukarı çekerim. Ar
sonra, nihayet demirlerin uçlarını tık, ondp.n sonrası kolay. 
eğmlye muvaffak olarak onları yer- - Ala .. ~ok 8.la .. mükemmel ... Yal-
lerinden çıkarabilmişti. nız nöbetçiler, devriyeler ... Bunların 

Halil, günlerden beri !larfettiği önünden nasıl geçebileccksin ? .. 
kuvvetten bitkin bir hale gehneKle - Onların hiç ehemmiyeti yok. 
beraber; sonsuz bir sevinç içindey- Evdoksiya ... Elimde bir demir par -
di. Kendisini esaret hayatına bağlı- çası olduktan sonra, hiç korkma. 
yan kuvvetlerden en zorlu:ııuna, ga- Söz, burada kalmıştı. f<~l'eyce za· 
lebe etmi~ti. Artık bundan !onraııı, man geçtiği için, daha fazla konuşn
yalnız bir cür'et ve cesaretten iba- mamışlardı. 
retti. Eğer E\•doksiya, istediği şey
leri getirirse, bu yalçın kayalı yUk
sek kalenin duvarlarından aşağı ses
sizce süzülecek ... ününe çıkacak her 
manii devirip geçerek civardaki dağ 
lara çekilecek .. Oradan da na:ıııl ol
sa bir yol bularak Bursaya geçip gi
decekti ... Kendisi, bu suretle kurtul
duktan sonra, sıra Evdoksiyayı kur· 
tarmıya gelecekti. 

Halil, bunun için birçok planlar 
düşünüyor .. Maiyetine kırk kahra· 
man arkadaş alacak.. Sessizce dağ
ları ~acak.. Kalenin civanna gelip 
saklanacak .. Bir gece ansızın kaleyi 
basacak .. Tekfur Kalotetos ile bütün 
askerlerini kılıçtan geçirecek.. On • 
dan sonra da, sevgili Evdoksiyasuıı 
alıp Bursaya götürecek .. Artık bıi . 
tün hayatını onun ılık kolları ~a -
sında geçirecekti. 

• 
Halil, belli olmamak ıçın oemir 

parmaklığı iğreti olarak yerine koy
muştu. Artık, büyük bir sabırsızlık 
içinde Evdokeiyayı bekliyordu. 

Ertesi akşam, Evdokıiya gelmifti. 

• 
Aradan iki gün ge<;mt!'lti ... Evdok· 

siya, fi.stanının altında sakladığı bir 
yumak ipi getirmiş, Halile vermişti. 

Ertesi gUn, Evdok~iya, silahlarla 
kalın ipi, kendisine !'ladık olan Yu
nanlı bir esire verecek, saraydan dı
şarı gönderecekti. Kendisi de, gene 
yemek getirmek bahanesile gelecek. 
Halille veda edecekti. 

Ve sonra .. o gece, kasabadaki kili
selerde gece yarm duasına mahsus 
çanlar çalarken o esir. silahlarla ipi. 
Halilin penceresinin altına getirec .. k
ti. Halil de, yanındaki ince iplı> hun
ları yukan çekecekti. 

Aradaki i,aret bile takarrür et • 
miı;ti... Halil, gece yarısına doğru 
ıpın ucuna, ocaktaki ince deıniri 
bağhyacak, aşağıya sarkıtacaktı. 1-
pin yukardaki ucunu da Halil ç.H.,rie 
tutacaktı... O adam geldiği zaman, 
ipi hafifçe çekecek, Hal ili geldiğin
den haberdar edecekti. Ondan sonra 
da silahlarla kalm ipi, o ince ipin u
cuna bağlıyacak, oradan çekiler.ekti. 

(Arkası var) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksıltme komisyonundan 
Zonguldak !-laf.tanesi için satın alınacak olan 130 ka

lem ilaç ve sair mal.1:cme açık eksiltmeye konuklu. 
ı -- Eksiltme Cağaloğiunda Sıhhat ve İçttmai munve

net l'vlitdürlüğ"ü bineısında kurulu komisyonda 2.12.935 
Çarşamba günü sa?.1 16.30 da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 1021 Lira 90 Kuruştur. 
3 - Muvaklcat ~pranti, 76 Lira 65 Kuruştur. 
4 -- İstekliler ş~rtnameyi ve nümuneyi her gün koınis

yondan görebilir~er 
5 - İsteklileı l.::trl st>neye ait ticaret odası vesikası ile 

2490 sayılı kanunchi yazıh belgeler ve bu işe yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte 
belli gün ve saatte i-romisyona gelmeleri. ( 2981) 

Eski Osm.:,nl 1 imparatorluğunun 

D.. u . l\~ 1· • Taksime UğramıJ? uyunu mumıyıe .ec.ısı 

huis 14 ikinciteşrin 1936 

o/o 7 11 2 faizli 1933 Türk borcu tahvill<•ri 
Han1iJforine tediyat ilanı 

Esin Osmarlı lmparatorluğunun taksime uğramış Düyunu Umumive 
Meclisi, 22 Xisan 19~~:; tarihli mt;kavelenamenin kendisine vermiş oldu

ğu saliı.hiycle istinaden, 'c 71:.: faızli 1933 Türk borcu tahvilleri içııı lhl!l· 

ci tediye akçesi olarak Birleşik Amerika Devletlerinin dolarını seçtiğini 
alakadarlara bildirir. 

~lukavelename metinlerine tc\'fikan dolarla frank arasındaki parıte: 

1 dolar 15,0750 l<'ransız frangı olduğuna binaen, tahvil ve kuponların 
üzerinde frankla ifade edilmi~ olan meblağların dolar olarak muadili 
aşağıdaki şekilde tesbit edilir: 

Her Lahvilin itibari resülmali: Fransız frangı 500 dolar 33,1675 yarı
yıllık kuponun itibari tutarı: 

.Fransız ;;frangı 18.15 ı;;:: dolar ..2438 
~ukavPlename II'Ucibincc, Meclis, her yarıyıl başlangıcında, yarıyılın 

nihayetindeki \•adenin hangi akçe ile (frank veya dolar) vacibüttcdıye 

olacağını tayin etmelidir. 
Meclis, 25 Mayıs 1937 \'adcsi için doları esas akçe olarak tayin etmiş

tir. 
Ancak 25 lkiııciteşrin 19~6 takı::idin tediyesi, yarıyıl bidayetinde Mec

lisçe tayin edilmiş ak~e olan Fr.ınsız frangiyle yapılması icap ettiğin
den, yukarıdaki hükümler bu tak~it için tatbik edilemez. 

~1eclis, F'ransız frangile l<:sbit edilmiş olan tediyeler hakkınd:ı. l Bi
rinciteşrin 1936 tarihlı yeni Fransız para kanununun altıncı maddı.;;ini:ı 
tevlit ettiği vaziyet dolayısile, !ıieclis derhal Türkiye Hükümetil~ bu hu
susta münasebata girişmiştir. işbu teşebbüsten dolayı, 25 lkinciteşrin 
1936 taksitine ait olan meblağlat için zuhüru muhtemel bir tadilat hak
kı tahvillere hağlı kalmaktadır. 

25 lkinciteşrin 1936 Taksidine Ati Tediyat 
25 İkinciteşrin 1936 taksiti i~iıı derpiş edilmiş olan muhtelif akc;derle 

yapılması lazım gelen tediyeleri, Türkiye Hükümcti, 29 Nisan l O:I6 ta
rihli 'fürk • 1',rantiız anlaşması mucibince, Fransız frangile veya Fraru11z 
franı;ı esası üzerinden yapmıştır. 

Binaenaleyh 25 İkincitcşrin J 9~6 taksiti, TUrkiyede, Ankara ve lstan
bul piyasalarında, tranş tefrik edilmeksizin, Türk lirası olarak tecHye 
edilecek ve kupon i:ıd~ıına 18,75 Fransız frangının mukabili olan l,09:i2 
Türk lirnsı verilecektir. 

lstanbul Sıhhi Müessese'er Art
tırma ve Eksiltme komisyonundan; 

Akliye ve Asa!'.>iye Haı:;tanesine lazım olan 500 adet 
Yün battaniye açrk tksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme C-:ığaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muave
net Miidürli..iğü bLn-ı~mda kurulu Komisyonda 2/12/936 
Çarşamba saat i 5 hm;ukta yapılacaktır. 

2 -- Muhammen hedd: Beher battaniye için 837 bu
çuk kuruştur. 

3 - Muvakk;ıt garanti: 314 Lira 7 Kuruştur. 
4 -- İstekliler Şartnameyi hergün Komisyondan göre

bilirler. 
s -- İstekliler Ceıri' seneye ait Ticaret Odası vesikasile 

2490 sayılt kant:nd;.ı yazılı belgeler ve bu işe yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile belli gün 
ve saatte Komisyrm" gelmeleri. '·'2977,, 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art· 
tırma ve Eksiltme komisyonundan: 

Akliye ve Asabiye Hastanesine lazım olan 2000 adet 
nevresim ve 4000 adet yatak çarşafı kapalı zart suretile 
eksiltmeye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme C'lğaloğlunda Sıhhat ve İçtima: Muave
net l\ı1üdürhlğü nin?.sında kurulu Komisyonda 2/ 1 Z/ 
1936 Çarşamba g'j-:Ü saat 16 da yapılacalhır. 

2 - Nevrr.sinıe 21 O Yatak çarşafına 11 O ~uruş fiyat 
tahmin edilmiştir. 

3 - l\'Tuvakkat garanti: 645 liradır. 
4 - İstekliler ~rtrtnamc ve nümuneyi hergün komit' 

yondan görebılirler 
5 - İstekliler :an seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle 

2490 sayılı kanLnd;..ı yazılı belgeler ve bu işt! yeter mu" 
vakkat garanti rnJkbuz veya banka mektubu i1e birlikte 
teklif mektuplarım thale saatinden bir saat e~ el ıcomir 
yona vtrmeleri. . ( 2 9 7 8) 

ESKI OSMANLI iMPARATORLU· 
GUNUN T AKSiME UGRAMIŞ 

Düyun~ U ~uı:niye Meclisi 
Parıs 18 lkıncıteşrin 1936 

OSMANLI BORÇLARI 
llan 

ı Birincikii.nun 1930 tarihinde te-
diyeye vazedilmiş olan eski Osmanlı 
tahvillerine ait kuponlarrn 2 Birinci
kanun 1936 tarihinde müruruzama
na uğrıyacnğı alakadarlara ilan olu-

nur. 

Bu meblağ, mezkür taksit ıç;in sureti kat'iyede Türk lirasile olarak 
tesbit edilmiş olduğundan 'l"ürk llrasile Fransız frangı arasındakı muh· 
temel kambiyo tahavvilllcri ne olursa olsun, kupon, bu vadenin müruru 
zamanına kadar yalnız bu ıncbliığhı tediye edilecektir. 

lşbu meblag 7 numaralı ve 2~ tkincitcşrin 1936 vadeli kupona ııı.ıka
bil tediye edilecektir. 

Karşıhkların Teşkili 
25 lkinc:iteşrin 1936 taksit t~diyesine ait karşılıklar: 

Ha~iller, işbu tarihten evvel, muh. 
telif piyasalardaki tediye scrvisile 
mükellef müesse~elere me7.kiır ku -

ı ponları ibraz etmcğe davet olunur
lar. 

Birinci ve üçüncü tranş icıin Pariste Osmanlı Bankası nezdinde, ikind 
tranş için Berlinde Deut..schc Bank und Disconto-Gescllschaft nezdinde 
teşkil edilmiştir. 

Tiirkiycde, 25 !kincitcşrin 1936 vadeli kuponun tediyesile mükellef 
müe&iesclcr şunlardır: 

Ankara da: Türkiye Cümhuriyct Merkez Bankası ve Osmanlı Bankası. 
İstanbulda: Türkiye Ctimhurivct Merkez Bankası, Osmanlı Bankası 

ve Deutsche Bank und Dis~oııto--Gesellschaft. 

9'o 7 .. ı 12 .Fai~li ~H3~ U~inci Sır~ Türk Borcu / 
1 ahvıllerı f!~mıllerıne T edıyat İlnnı 

25 lkinciteşrin 1936 taksiti için derpiş edilmiş muhtelif akçelerle ya
pılması !azını gelen tediyeleri, 'l'ürkiye Hüküıneti, 29 Nisan 1936 tarih· : 
li Türk • Fransız anlaşması ınucibince, Fransız frangile veya Franııi 
frangı esası üzerinden yapmıştır. 

Binaen.llcyh 25 İkincite~rin 1936 taksiti Türkiyede, İstanbul piyasaem- ' 
da Türk lirası .. olarak tediye edilecek ve kupan başına 18,75 Fransız 1 

frnngı mukabılı olan 1,0932 Tiırk lirası verilecektir. 
Bu meblağ, nıezkür vade için sureti kat'iyede Türk lirası olarak tes

bit edilmiş oldugundan Türk lirasile Fransız frangı arasındaki muhte
mel kambiyo tahavvülleri ne olursa olsun, kupon bu vadenin mliruru 
zamanına kadar, yalnız bu meblağla tediye edilecektir. 

. İşbu. mebl~ğ 5 numaralı ve 25 tkinciteşrin 1936 vadeli kupona mukc.
bıl tcdıye cdılecektir. 

Fransız frangile tesbit edilmiş olan tediyeler hakkında, 1 Birincites
rin 1936 tarihli yeni Fransız para kanununun altıncı maddesinin tevlit 
ettiği vaziyet dolayu;ile, Meclis deı·hal Türkiye Hükumetile bu hususta 
münasebata girişmiştir. 

İşbu teşebbüsten dolayı 25 lkinciteşrin 1936 taksitine ait olan meb-
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Bir dehıbn f;ırlı leto Yektlnrtııı 
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• 11ll' 
Istanbul ikinci icra memurl\l~ u-

dan: Bir borçtan dolayı mah~~~o 
lup satılmasına karar verfü:n pı .. ccl' 
vazo, sedefli sigara iskemlesi. se1'oll' 

I de, orta masası, kanape takıcıı1 •• 936 
sol saati, halı, gardrop 26 • l~ U ~· 
tarihine müsadif perşembe gUrı··'ldf" 
at 13 den itibaren Kadıköy .J~e ı· 
dar caddesi 96 numaralı hane ıctı' 
~ık arttırma suretile sa.tı13~8~:ı).e 
Artırma birinci ve resimle dc!l 18(11' 

müşterilerine aittir. Talip olıı~tıflôe 
muayyen gün ve saatte :nahl\ 

... .... 1

1 

hazır bulunmaları ilim olun~6·1,,, 

~------------------------' (21 ~ 
~R"f\ 17..,,."''• ""'"•"' "'•• c "1ırıt41tn• 

~· 
lağlar için zuhuru muhtemel bir tadilat hakkı tahvillere bağlı kııllJ.l 
tadır. !<elle! 

Türkiyede, 25 İkinciteşrin 19~6 vadeli kuponun tediyesile ıııU 
müesseseler şunlardır: ı<Jll' 

!stanbulda: Türkiye Climhuriyet Merkez Bankasile Osmanlı BllP 
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istanbul Üçüncü icra Memur
luğundan: 

Muhittinin tasarruf unda bulunan ve Emniyet Sandığı
na birinci derecede ipotekli olup tamamına ( 1500) lira 
kıymet takdir edilen Şehzadebaşı Fevziye mrıhallesi Mah
nıutliye Çarşısı sokağında "ikraz senedinde Mahmudiye 
çeşmesi., eski 12 yeni 22 numaralı bir tarafr Kadri hanesi 
bir tarafı Hafız Şevket ve Sadiye hanesi arkası Muhtar 
Paşa arsası cephesi yol ilt: mahdut ahşap bir evin evsafı a
şağıda yazılıdır. 

Zemin katında: Zemini toprak üç adet t-1Ömme küpü 
olan bir ınethal üzerinde ve binanın kapıdan girildikte 
sağ tarafında iç içe geçme üç oda bir apteshaneli bir kısım 
vardır. Diğer kısımda ayrıca zemini malta döşeli Lir taş
lık keza malta alaturka ocaklı içinde bir kuytı ve bir kileri 
olan bir mutfak vardır. 

Birinci kat: Bir sofa iizerine iki oda bir hela odanın bi
risinde hir yük ve sokağ<ı şahnişi vardır. 

İkinci kat: Bir sofa üzerine iki oda bir apteshane arka 
kısımdaki odanın çatısı yıkılmıştır. Elektrik tesisatı var
dır. 

Mesahası: H eyeti umumiyesi 230 m2 olup Lunun 51 
m2 ~ir kat kısım 6e,so m2 üç katlı kısım 13 m2 da bahçe
de hır kat ahşap kömürlükten ibarettir. İşbu ev açık art
~ır?1aya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmaya 
ıştırak edecek rnii~.terilt'rin kıymeti mu!ntmmcnenin 
~~ 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat ınektubunu lıfımii olmaları icap eder. Müterakim 
vergi, tanzifat tenvirıye ve vakıf borçları ile clellali ye 
resmi borçluya aittir. 20 senelik vakıf icaresi tavizi müş
teriye aittir. Arttırma ~artnamesi 2 I.12. 936 tarihine m~
sadif Pazartesi günü Dairede mahalli mahsusuna talık 
edilecektir. Birinci arttırması 11. ı. 9 3 7 tarihine miısadif 
Pazartesi günü <lairemi;:de saat 14 ten 16 ya kadar icra 
edilecek, birinci arttrrnıada bedel, kıymeti muhammene
nin % 7 S ini buldugu takdirde üstte bırakıhr. Aksı tak
dirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak ÜL:ert: arttır
ma on bes gün daha temdit edilerek 26.1.937 tarihine mü 
Sadif Salı ·günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yaprlacak 
ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bı
rakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas ka;:nmunun 126 
ıncı maddesine tevfihan hakları tapu sicillerile s:ıbit olmr
Yan ipotek!i alacaklarla diğer alaka daranın ve irtifak hak 
kı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zar
f~nda evrakı müsbiteleriJe birlikte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerHc sabit olmı
Yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Da
ha fazla malfımat almak istiyenlerin 935 - 906 numara
lı dosyada nıevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıy
nıet raporunu görüp anhyacakları ilan olun~r. (3160) 
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TAN 

Fidan Satışı Pazarlıkla Eksiltme Hanı. 

Bursa Hususi idare Fıdanllkları Mü
tedavil Sermaye idare Heyetinden: 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltn1eye konulan iş: Ankarada Merkez Ziraat 

Mücadele Enstitüsü Fitopatoloji laboratuvaı ı inşaatıdır. 
Bursa Hususi İdare Fidanlıklarında yetiştirilen her 

nevi aşılı meyva Fidanlarının, aşılı ve aşısrz Amerika as
ma <;ulıuklarının satrsma başlanılmıştır. İstiycnlerin şirn
diden Bursa Ziraat l\Hidfriyetine müracaat etmeleri ilan 
olunur. "3156,, 

Fiatlar Aşağıda yazılıdır~ 

Ekistra Ekistra Aşılı Meyve Fidanları 
Birinci Boy ~• Anıerika Çubuğu 
İkinci Boy ,. ,, " 
.Birinci Boy .. Amerikan Çubuğu 

Aşısız ,, ,, t t t f 

İkinci Boy ,, 
" 

,, 

İstanbul Defterdarlığından: 

K. 
30 

3 
10 

3 
1 
o 

s. 

50 

Senelik l\ı!ulıam
men icar bedeli 

Lira 
Mahmutpaşa Cuhacrhan ikinci kat 5 nu-
maralı dükkan 3 6 
Balıkpazarı: Nevşehir hanı zemin kat 80 
numaralı dükkan. 180 
Bahkpazan: Nevşehir hanı zemın kat 
kahveocağı. 3 6 
Balckpazarı: Nevşehir hanı zemın kat 
Ilo<lrnm. 18 O 
Galata: Bereketzade M. Yüksek kaldırım 
sokak 46 N. dıikkan. 207 
Galata: Bereketzade M. Yüksek kaldırım 
sokak 48 N. dükkan. 207 
Galata: Bereketzade ~1. Yüksek kaldırım 
sokak .50 N. dükkan 207 

Yukarıda yazılı mallaı· Hizalarında göstcrı]en mu
hammen senelik icar bedelleri üzerinden icar bedelleri 
dört müsavi taksitte ve taksitler peşin verilmek şartile 
11 12 / 936 Sah günü saat 14 de açık artırma ile bir sene 
için kiraya verileceklerdir. Taliplerin o/o 7, S pey akceleri
ni vakti muayyenınden evvel yatırarak defterdarlık Mil
li Emlak M~idtir1iiğ{incle müteşekkil satış konıisyonuna 
müracaatları. (M.) (3164) 

Devlet Demiryorarından : 
D. D.; 84 numaralı gidiş..--- dönüş yolcu tarifesinin Di

rincikanun 936 sonunda bitecek olan mer'iyet müddeti, 
Mart 93 7 sonuna kadar ve ayni şartlarla üç ay daha uza-
tılmıştır. "l 86J., ( 3149) 

YEN i 

Keşif bedeli 14497 lira 63 kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - l\1 ukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D-- Fenni Şartname 
E - ,, ,. Lahikası 
F - Keşif Ceh,eli 
G- Proje. 
İstiyenler bu evrakı 72 kuruş mukabilindl' yapı işleri 

, U. lVliidi.irli.iğünden alabilirler. 
3 - Eksıltme 7 ' 12 936 Pazartesi günü saat 16 da 

Nafıa Vek&letinde yapı ışleri eksiltme Komısyonu oclct
smda pazarlıkla yap!laccıktır. 

J 4 - Eksiltm~ve girehılmek için taliplerin l ~87 lir~ ~~ 
kuruş muvakkat ~eminat vermesi ve yapı nıuteahhıtJuc 
vesikası ihraz etmesi ve kendisi mühendis vcyeı mimar ol
madığı takdir de isin fonn, mes'uliyetini alac:a l; tıir mimRr 
veya mi.thendisı inşaat müddetince istihdam .!deceğinı Ka-
buJ etmesi lazımdır. 

l steklilerın hu \·eı;i k;i ları saat ı 5 e kadar ({omisyo11 
Reisliğine makbuz mukabilinde vermelerı mukt<:ı~idir 

"1803., "30.58,, 
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Fiyatı 7 5 kuruştur • 

ocuk Ansiklopedisi 
ÇIKARANLAR 

Faik Sabri - Salih Murat - M. Zekeriya 

Çocuklarile iftiharetmekisteyen babalara,mek 
Çocuklar, anneler, bab~- febin en İyi talebesi Olmak 1500 Sahife 

'a.ı2:~kA~:ikıo!::: isteyen çocuklara müjde 2000 Resim 
ıini bekleyiniz. Çocuk Ensiklo~isi, il~ defa nıiş. malumat çıkarılmış, yerlcrir.e 

b•mdan on beş yıl once Ingılterede yenıkrı konmuştur. Çocuk Ansık-
neşreciilmiş ve bütün dünya dillerı· lopedısi ~lfabe s~~·as.ile tertıp celil· 
ne tercüme edilmiştir. Hatti bu e· mı~ bıı· lugat dcgıldır. 
s~r kısmen türkçcye de çevri lııuşse Ço~uk Ansiklopedisinde bahisleı 
d<?, Yf.ni harflerin kabulü üzerine .\!a.ırıf Vekaletinin müfredat prog. 
neşri yarıda kalmıştır. ramı_nıı_ uygun bir şekilde ta.nzim e. 

Bu defa Çocuk Am11klopedisıni d.'mıştır. Bu bakımdan, btı eserden 
çıkaranlar aralarına Prof. ~;alih hem ÇL'cuklar. hem de nıuallımler 
Muradı da alarak bu eseri yeniden :s t itade edebilecektir. 
ve ~n son tabından dilimize çevir- .. Çtıcuk ~nsik~pedisin.ı~ en bü-
tniye teşebbüs etmişlerdiı-. yuk hususıyctlerındcn bm; resme 

Ç . . ., . verdıği ehemmiyettir. B :itUr. mev· 
. ocuk Ansıklopedısı nın nslı ln- zuhı.r en sade çocuk lisanile yazıl· 

f~lız~er tara.fından geçe°:,sene baş. mış ve bol resimle daha açık ve 
nbaşa tadıl ve ıslah Pdtıerek yep- d h k kl bir hale konmuştur 

.Yeni b'ı k"ld k · 1.. a a o una ı . .. · 
. r .şe ı e çı armış, . :>ıı un Çoouk Ansiklopedisinden bUyuk-

h_ılgınJerın en yeni malCımatıle tan- ler bile istifade edebilirler. Bu se-
~ırn olun~uştur. Bu_ itiba\'l~ bu de- heple, bu eser her evin en kıy.metli 
1~ ııeşredılecek Ansıklopedı, yepye- kıtabı, her çocuğun en ~uvvctlı Y~-
nı ve son derece mükemmel bir e- dımcısı ve her muallımın en azız 
.terdir. Içindeki lü2mmsuz v~ eski- bir rt•hbcridir. 

PEK YAKINDA ÇIKIYOR 

2 Büyük Cilt 

Dünyanın bütün 
bilgileri en oku
nakh şeklinde ve
rilmiştir. 

On günde bir cüz 
~ıkacaktır. 

Her ~ocuğun evin • 
de ve elinde bir 

tane bulunmah. 
dır. 

50 Sah'fe 
7,5 Kuruşa 



e:l!!I=======~:::::====:::!!::=::::::============ T A N 24 -11. 936 -

~uy 

9ötdünüj mü? 
~n1dunuj mu r 

1 37 
PH LIPS 

RADVOLARINI 

Bir defa dinlemekle bu radyonun 

mükemmeliyetini labat edecektir. 

Satıt salony: Calat a, V o y voda cadd esi, Jeneral H• n. Oroadl • Ba~ J l!t&l)bUI 

Ba•maceyan : Beyotıu, 1sUklal caddesi 96 

Türkiyeni n her tarafında acentelerim iz vardır. 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
n . No. 

1261 
1:?.70 

33ın 

3787 

3501 

3885 

;;951 

4089 

55?0 

5123 

S310 

Semti ve m.ahtıl1~m 

Büyükder. 

Tarabya 

Büyükada Yalı 

Kurtuluş 

~arıyer Yenimahalle 
Beyoğlu 

Yenişehh 

Küçükpazar 
Tahta kale 

Beyoğlu Hüseyiıuığa 

Feriköy Birinct 
kısım 

Beyoğlu 

Hüseyin$ 

Yeniköy 

Kurtulug 

Balat Karabaş 

Aksaray 
Katip Kasım 

Sukağı. 

Rüyükdere Cad. 

Soğuksu mevkii 

f..:. ~{acar ve 
KüçUk karakol 
Y. 23 Nisan ve 
Kilııi:k karakol 
E. ~uyolu 
Y. Eaksığan 

G.1: .. 110 

E. Hac Kosu 
Y. Varyemez ve 
Keresteci 

Balkapanı han 

R Bılezik 

Y. YP-ni kalfa 
E . R:ım kilises\ 
Arka sokak 
Y. Lala Şahin 
'l'arl&başı Cad. 

ve Hacı Ahmeı 

Çınar 

Muhtar 

Balat iskelesi 

Emlôk Nu. 

E . 132 Mü. 
132, 134 Y.13fl 

.. 3t 
E. 11, 13 

Y. 2, 15 
Ada. 6 

Pars,'l 9 

E. 27 
Y. 7 

Maha!le•ı: 2 
eski: 10 

eskı : 11 
yeni: 9, 2-1 

25 

E. 28,JO 
Y. 6 

Mahallen: 8 

E . 12, 33 
Y. 16, 33 

E. 18 Y. 20 

E. 10 Y. l2 

E. 8, 10 
Mahal' '}n . 8 

E . Langa bostanları 

Y. Parlak eski: 24, 26. 28 
Arh; 39 

Hari~: S36/ 3,4 

Cftısi ve 
his.!esi 

His.'Jeye göre 
mwhammen kıymeti 

163 metre aree 

13778 metre bağ yeri 

63,f>O metre arsa
nın 72190 hissesi 

46 metre anıa 

50 metre arsa. 

3fs metre arsa 

uıo Açık 

arttırma 

700 ,. 

580 .. 

51) " 

100 .. 

50 ,, 

Ralkapanı han fürt kat 100 ,, 
kagir odanın 10/ SO hisseı:ıi 

29 metre arsı 

Bahçeli ahşap hane 

Kagir hane ve dükka
nın bnne mahallinin 
475 , 1920 hissesi ve 
dükkan mahallinin 
300 1920 hissesi 
160 metre arsa 

90 " 

1000 Kapalı 
zarf 

?.8CO ,, 

160A~ 

arttırma 

400 " Bahçeli ahşap hane
nin 1/ 2 hissesi 
Kagir dükkan ve 
odanın 2/ 3 hissesi 

65,30 metre arsa 

- 1000 Kapalı 
zarf 

-tOO Açık 

arttırma 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 4 • 12 - 1936 tarihine 
diifı~D cuma günü saat 14 tedir. Satış muııhasıran gayri mUbadil bonosu iledir. 

r ınt, vr 
dan 20 damla almakla derhal g e

çer. Sinire, hafakana, teeıaürle 

bayılanlara emıalaiz ilaçtır. 

Sahibi: Ahmet Emin YA.LL'\IAN - Umumi Neşriyatı idare eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirl<eti. Basıldığı yer l'AN mat baam 

En muannıt öksürüklerle bron
şit, astm ve boğmaca öksürüğii
nün kat'i ilacıdır. Göğüsleri za· 
yıf olanlara vikaye edici tesirı 

şayanı dikkattir. 

Bütün eczanelerde vardır? 

INGILIZ KANZUK ECZANE~; 

• Beyoğlu. Istanbul 

1HT1RA lLANI 
"Yumurta şeklindeki el humbara· 

ları için iştial tcrtibatile birlikte kilit 
tertibatı,, hakkında istihsal olunan 
19 Temmuz 1932 sayılı ihtira beratı 
bu defa mevkii file konmak üzere 
ahere devrüferağ veya icar edilccc· 

fakat kat'i car 

Tecrübe edenlerden sorunuz ! 
• 

Baş, diş, adale ağrılarile üşütmekten ınütevellit 
bütün ıstıraplara karşı yegane müessir tedbir 

bir kaşe 

• • 1 
almaktır. 

(Mideyi bozmaz. kalbi ve böbrekleri yormaz.) 
ğinden ~lip olanların Galatada, Ik- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tısat hanında Robert Ferri'ye müra 
caatları ilan olunur. 

DAHA 

KUVVETLi 
FAZLA 

DAYANIRlAR 

BATARYALARI 
HER YERDE 

SATILIR 

A MERlKAN MA.MULA TIOIR 

istanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Beher Tahmin be- Muvakkat 

metresi · deli teminat 
metre Kuruş Lira Lira 

70,000 Çamaş1rlık Bez 24 16800 1260 
1 - Yukarıda cins ve miktarı ve tahmin hedeH ile mtt'" 

vakkat teminat miktarı yazılı yetmiş bin merre çamaş1r1 

lık bez kapalı zarf cksiltmesile satın alınacaktır. 
2 -- Eksiltme İstanbul Gedikpaşada Jandarma Dikirn 

Evi binasındaki Jandarma Satınaima Komisyonunda ya'"' 
pılacaktır. 

3 - Şartname ve evs;,:.f puslası her gün S~tınaJmn Ko
rt!'isyon unda görüle lıi; ir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlarile 
kanunen icap eden \'esikalarr havi mühürlü zarflarını ek
siltme zamanından bir ~aat evvel komisyona vermeleri. 

., 2920,. 

Si~irli ve cigerlerı A M Hülasasile ban· 
zayıf olanlar yo yapmız 

Çaın ağacınııı bütün şifai tesırlcrini haizdir. Çam banyosu teneffil· 
sil kolaylaştrrır Sinirleri teskin eder. Cildi güzeJleştirir. Kokuları 
izale eder. Neş'erıizi artırır. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede arn· 
yınız. Deposu: Taksim Eczanesi. 
(ÇA~i) isim ve markasına ve etiket üzerinde Taksim Eczanesi fir· 

masına dikkat ediniz. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu . 

Şimdiye kadar binlere~ kişiyi zengin etmiştir. 2. cı 
kt•şide 11 Birincikanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40.000 Liradır. 
Ayrıca : 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır··· 

DiKKAT: 
Bilet alan lıerk~s 7 Birincikanun 936 günü akşaJ111' 

na kadar biletim değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur··· 

,,-ADEM o ülKTü(b))AR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

RMO • 

Tabletleri .. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin 1 


