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Fransa Sancak icin Veni Teklifler Yaptı 
Sancak ihtilaf znzn halli için rFransız Elçisi 

Cenevreye gitmeyi istiyor 
Suriye Komi
s.eri Parise 
Gidiyor 

Fırka grupunda dün 
ismet inönü ve T. R. 
Aras izahat verdiler 

Ankara, 24 (A.A) -- Ulus gaz~tesi yarınki nüshasın
da aşağıdaki haberi n~~retmektedır: 

asileri 
yapıyor 

Bir Yunan Gemisi Arandı 

Hükumetin Bir Denizaltı 
Gemisini Kimler Batırdı 
A Londr~, 24 (Radyo) - Henüz teeyyüt etmiyen ma

lumata g~re lapany~ asileri ahlokayı tatbika başlamış
lardır: Atmadan verılen malumata göre bir Yunan vapu
ru, 8:ııler tar8:~ında~ yakalanarak taharri edilmiştir. 

Antakya. 24 (Tan muhabi
rinden) - Sancakta men'us 
seçiminin aldığı son vaziyet 
üzerine Suriye fevkalade ko
miseri Kont dö Martel yakın
da Parise gidecektir. Meb'us 
seçiminin tehiri muhakkak 
telAkki edilmektedir. 

Sancakta hayat normal bir 
hale gelmiştir. Sancaklılar 
büyük bir sabırla müzakere 

lerin sona ermesine m.ınta- r 
zırdır. 

"Hususi olarak ö;yrendiğimize göre FranRa hükUmeti 
ihtilafın halli hakkı;da hükumetimize iki teklifte bulun
muştur. Bu tekliflerd~n biri mes~leni~. ~~ili için 'lfilletle~ 
Cemiyetine gidilmektır. ~en~vre. de but~.n davanın yen! 
baştan tetkik olunı-rak 1ııyaıı ve ıktıaadı ıcap)1ara ve ahd1 
haklara uygun bir karara varılmak fırstını bahşedecek 
olan bu talep hakkında hükfunetimizin Cuma günü Ka
mutayda beyanatta bulunacağını zannediyoruz.,, 

Poll80nun geri ~ağınla<'ağı veya te. 
kaüde se,·kedileceği hakkındaki haher 
saJiblyettar mahafi1 tarafından kat'l. 
yetJe tekzip edilmektedir. 

Y ıne teeyrut etmıyen ma!Umata göre bir İngiliz vapu
runa. da ~ynı n:.ıu?mele tat'?ik edilmiş bulunuyor. İngiliz 
bahnyesı bu hadıselere daır henüz maIUmat ainıamıştır. 

Fransa İngiltere gibi hareket ederek asileri muharip 
tammamağa ve Fransız hukukunu müdafaaya. Fransız 
bayrağını sıyanete karar vermiştir. (BU husustaki Ankara muhabirimi

zin telgrafını 3 UncU sayfada bulacak
sınıı.) 

General Franko Barsclonada bir emniyet mıntaka
smm tefriki için İngiltere tarafından vuku bulan mü

Ferahlığa 
Doğru 
Adımlar 

Ahmet Emin YALMAN 

FIRKA GRUPUNDA 
Ankara, 24 (A.A) - C. 

H. P. Kamutay Grupu, bu
gün 24/11/936 öğleden 
sonra Trabzon Saylavı Ha
san Saka'nm Başkanlığında 
toplandı. 

Dışişleri Bakanı Dr. Aras 
1929 aeneaine kadar mem- İskenderun ve Antakya me

, leketiınizin vaziyeti ira- selesinin ne tarzda yürüdü
!lıu.~aQ f~laaını yi.I~!l.~!!...~Lr!.~ a;; h::alckınd;ı P;ırti~P. 1malı1-çok f ı mat arzettı ve muute ıt ı1a-az aaını hariçten satın ah -
Yorduk. 1929 da dünya buhranı tiplerin suallerine cevaplar 
kartısında kaldığımız zaman te- ve izahlar verdi. 
diye muvazenemizin açığı ıene - Bundan sonra Başvekil Ismet Inö
de doksan milyon liraya kadar nü söz alarak bu meselenin cereya
çıktı. 

lstihsallerlmiz miktarca zaten 
nı üzerinde aynca izahatta bulun -

Edirnenin 15 
inci Kurtuluş 
Yıldönümü 

Bu1ıün Edirne kurtuluşt.
nun 15 inci yıldönUmüdilr. 

Bu münasebetle Edirnede bü
'l.iik şenlikler _yapılac\iktır. 
A1ağıtta -gazet Edtmenm-"tt" 

racaata cevap vermiş ve bu 
emniyet mıntakasınm baş
ka yerlerde tefrik edilmiş ol 
duğunu söylemiştir. 

İngiltere hükumeti emniyet mınta
kasmın Barselonada tefriki için tek
rar müracaat etmiştir. 

lta1ya ve Abloka 
Roma, 24 (A.A.) - Röytcr Hn!

yanm Franko tarafından lspanyol U 
1 manlanndn tesis edilebilecek bir ab -
lokaya karşı manevi muzahcrette bu· 

f Arka ı 3 üncUdl' 1 

muştur. 
lalnahduttu. Maliyet masrafı, iptidai 
~ihsaı usul1erimlz dolayısiyle, nlsbet. Başvekil lsmet lnönü diğer bir 

mumt bir ,.,.,........,., drO
yorsunuL BugUn yedıncı 

sayfamızda Edirnenın tarihı 

iibidelerine, Edirnenin tarihi
ne ve bu güzel yurt parçası· 
nın geçirdiği işgal facialnrına 

dair çok şayanı dikkat tetkik 
yazıları bulacaksınız. Türk filosunun hararetle İ!.fikbal eclilcliği Maltac/a Ya1ettu limanı 

:ı dere(.'ede yiiksekti. Dünyanın iş- mevzua geçerek Manisa Saylavı Sah 
d l'a kudreti azaldığı, normal hayat ri Toprağın B. M. M. azası arasın -
lll'duğu, fiatlar müthiş bir sukuta dan vekaletlerde siyasi müsteşarlık. 

tlhadığı zaman en kolay ezUebUe - lar bulundurulması teklifinin ıuzum 
~k. sarsdacak memleketlerden bi. lu ve faydalı olacağını izah etmiş 
li bizim memleketimizdi • t t 

liiıkümet, fevkaJAde teabi ·Zere sa- ve bunun intacı için lizımgelen e • 

~lınak ihtiyacını duydu. ithalata sıkı kikatın yapılarak müsbet bir layihn 
ayıtJ11r konuldu. lhracatı teşvik ede- projesi hazırlayıp partiye getirmek 

Cek tedbirler düşUnüldü. Kambiyo. Uzere reis vekili Hasan Saka•nın ra
t'U anıı.htar altına almak icap etti. portör olarak memur edilmesini tek 

1 
.
0
nra. kendi ham maddelerimizi fab- lif etmiştir. 

ıkaıar.mızda kullanmak ve hariçten 
§eker, pamuklu ve yünlü ~ibi bUyük Teklif partice kabul ve tasvip olun-
~.ekun tutan ithalat eşyasınrn gelme- muştur. 
~~ne sed çekmek için geni~ ve seri. aa- ·-------------·--------------------_.....=.::.. 
• ~~2;~;~bsıkıkayı'Ltraltım Türk- İngiliz dostlugv una 
hsyatın :ncfed:~ıbir Dey değildi. Bu 

~.\::~~~ ::=::::~. ~~ı:..~·!~ as 1 a ha 1e1 g e 1 em ez !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

h
ti. Fbakat bunı_ann hepsi am~~::ı Agva sahilinde 

esa ma acı bır zaruretti. 

Alınan neticeler EDEN il BÖYLE B i R ş Eyi p aris il zırhlısını 
B um:!:k!a:;~aS:man:~::~:~~ AKLA GETiRMEYiZ,, DiYOR Nasıl batırdık? 

liceler iyi oldu. 1930 senesi ıde ezil-
miş bir vaziyette bulunacak yerde bi- L ONDRA 23 (A.A) - Röyter Ajansı tebliğ edi-
lakis ılk defa olarak ticari muvazene- yor: A v~m Kamaraı~d.a s~ru~an bi~ ı~al ile ~':'· 
Jrıbi \e tediye muvazenem~zi lehimi- nun cevabı İngiltere hükfun etının hıçbır veınle ıle lngılız 
ıe çevirdik. ve Türk dostluğuna halel ge tirilmeaine imkan hile tasaV· 

Lehimize husule gelen fark, 1929 d ed" 
t!an c•vvel aleyhimizde mevı:ut fark vur e emediğini göstermekt ır. 
k Müzakere esnasında bir meb'us şu',...--------------

adar büyük değildi. Fakat seneden suali sonnuştur: Akdenı·z -·-
Seneye arttı ve artmakta elh~tte de- ~ 
Vaın edecektir. Merkez Ciimhuriyet - Akdenizde ltalyan ıır- lngiliz I 
b menafiilıe au olarak im.:!.l edilebile- Meselesı· ve ankaHnın kasasındaki allının kıy-
ltıeti '1932de13 milyondan ' baret iken cek her hangi bir itilaf münasebc-
ıo_::ıa aa yı'rmi dört milyona yilksel- tile, Türkiycye karşı olan pek eski T •• k• 
.,.. dostlıığıtmuza veya Tiirl; manfaat- Ur ıye 
.. ıl!Jtir. Ecnebi bankalarındaki altını- ı nı erine zarar iras edebilecek mahi-

ıı bir milyondan altı mılyona çık- yr:ttc her han.gi bir ka l/rlı ı rıgili.: 
kbııştır. Bu mUddet zarfında memlc- hü'-·m ı· · k b · t 11;ıt e mın ·a ul etmemc .. ine E-
ı" kendi teahhütlerini tutmu§ ve den itina gösterecek rrıidir1 
~rllerfn ticari teahhütlerini tutabil- Eden, şu cevabı venniQtir: 
es•ıe •n- . ':I :s· -m imkan vermıştır. .., -· Bıı muhakkaktır. Şurıısıııı sö!J· 

»ttıll'den çok kuvvetli ikti~ıdi uzvi- llmekle bahtiyarım ki, /ngiliz. 
ettıe bile buhran neticcsi.:ıde gö- T'i:r'k dostluğuna halel verebilecek 

• 
Sahil Batarya Kuman· 

danlığı eden emekli yüzbaşı 
M. Ertuğrul hatıralarını an
latıyor. 

• 
Bu hatıralar büyük httrpten se

refli bir yaprağı açıyor ve bize kü
çük bir bataryanın koca bir düş
man zırhlısını nasıl batırdıqını nak
lediyor. 

• 
Bu meraklı vak' ayı birkaç gü

ne kadar Tan sütunlarında oku
yacakıınız. 

Donanmamız 
Cumartesiye 
Yunanistanda 
Atina, 24 (Hususi) - GazeMcr 

1 Yunanistanı ziyaret edecek Türk do
nanmasının cumartesi günü Faler h
manına geleceğini ve altı gün Yunr.n 
sularında kalacağını haber vermekte. 
dirler. İlk defa olarak Yunanistnw zi
yarete gelecek Türk donanması ~~rc
fine şenlikler ve resmi kat>ulle! ha • 
zırlanmaktadır • 

Paramızın 
Kıymeti 

Ankara, 24 (A.A.) - Türk parası 
kıymetinin düşürUleceğine dair bazı 
ecnehi matbuatında mevzuıı bahsolan 
h~~rıe:ın tamamen asılsIZ olduğunu 
bıldırmıye Anadolu ajansı mezundur. 

Ereğli Şirketi 
Satın Arındı 

STAUN 

Sovyet Birliğ~nde 
Yeni Parlamento 

Stalin Baaiin Mühim 
Bir Nut11lr Irat Edecek 

Londra, 23 <Radyo) _ 
Yarn;ı .bütün Sovyet Birliği 

Ankara, 24 (Tan muhabirinden)- Meclısı toplanacak ve Stalin 
Ereğli Fransız şinketiyle HükUınet a. Yoldaem bir nutkunu dinli
rasmda yapılmakta olan görüşmeler yecektir. 
sona ermiştir. Şirketin hakları ve te
sisatı hUkumetimiz tarafından her se 
ne faizsiz olarak Uç buçuk milyon lira 
ödenmek ve on senede itfa edilmek 
şartiyle satın alınmıştır. Mukavele bir 
iki gün içinde imzalanacaktır. 

Demir Fabrikası 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden) -

Karabükte kurulacak olan demir fn b. 
rikasının anlaşması da İngiliz Pras
sert firması mUmessillerile iki gilne 
kadar imzalanacaktır. Tesisat dünya 

Meclisin son toplantı ı ' 1mn ı muh 
temel olan hu içtimaı mut~nkıı) ~eni 
So\)"et ı•arlfımeııtosu seçilecek • , c 
~\·~·et Birliğinde i1<1 mf'r.llsli bir par
lamento en yiik ek saliiJıiyeflerl haiz 
ola<'.aktır. 

Bu iki meclisin biri IJlitlin ınesl<'lt. 
lerin en hüyiık mümf'sslllrrlncfon di
ğeri umum seçim ile eçilen rı :z.ad n 
ıniitcsekkil olar.aktır. 

Bu suretle ~·eni Kanunu E asi foU.lk 
me~kllne glrml olacak \C bu kanım 

[ArkaJıI 9 uncuda1 rArkasr 911ncudal 

Paris, 24 (A.A.) - Delbos 
dün Sovyetler Birliği ve Tür
kiye büyük elçileri ile görüş -
müştür.· Akdeniz vaziyetile 
ispanya dahili harbi muhte • 
mel tesirlerinin bu görüşme
de mevzuu bahsolduğu öğre
nilıniştir. 

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nın en modern kuruluşlanndan Korbi 
sistemindP. vapılacaktır. 

ile bUtun liberal hllrrlyf"tlC'rden isf i. 
fade edilecektir 
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Tayyarelere Karşı 

Madrit sokaklcir1nda 
hicret edenler 

M ADR IT, 21 - Madrit otuz altı ıaattenberi bom
bardıman edilrr.iyor. Bugünlerde bira:! rahatız. 

biraz daha yaşamak imkanını elde ediyoruz. 
Bundan iki gün evvel ıon bombayı atmıslardı. Bu 

bomba bir tabuttu. Evet bir tabut. Bir gün Madrit ahaJi
si gökte bir asi tayyarenin uçtuğunu gördü. Herkes s:tğı
naklara kaçıyordu. Fakat tayyare, öldürücü bomba ve-
rine bir ölü attı: -

Tayyareden bir paraşüt Bu taşınan eşyalar içinde küçük 
f ırla<lı. Paraşüt yavaş yavaş kuş kafesleri bile var. 
süzülmeye basladı. O za- Eşekleri öyle yüklemişler, öyle yük 

'"' lemişlcr ki, zavallıların ayakları bu 
man Madrit ahalisi bu para- kadar ağırlığa taharnmUl edemiyor, 
şütün ucunda bir tabutun sendeliyor fakat her şeye ra~men 
bağlı olduğunu gördü. Para- düşe kalka çamurların içinde i~rli • 
şüt aşağı indiği ı:aman açıl- yor. !ihtiyarlar .arkadan gehyorlar. 
dı ve içinden genç bir tay- Hem önde gidenleri takjp ediyorlar. 
yarecinin cesedi çıktı. Hem de bir şeyin düşüp kaybolma -

.Madrit 0 günden beri artık bombar- masına dikkat ediyorlar. 
dıman edilmiyor. Niçin? General 
Iı,ranko tayyarelerine ne oldu? Bom
ba atacaklar, fakat berek~tversin 
hava müsaade etmiyor. Sema. iki 
gündenberi bulutlarla örtülü.. Gök, 
adeta şehrin üzerine kapaklanmış 
gibi .. Mütemadiyen yp.ğmur yağıyor. 
Ve şehri tayyarelere karşı maske • 
liyor. 

Halk hicret ediyor 

H a!talardır sefalet içinde kıv
ranan, yiyecek, içecek bula

mıyan halk, havanın bu nimetinden 
istifade ederek gökten yağacak ateşe 
karşı müdafaa çareleri arıyor. Şeh -
rin bUtün mahallelerinden, bütün so
kaklarından Salamanca mahallesine 
doğru bir akın var. Salamanca bir a
lev parçasına düşmüş pervaneler gi
bi t'ütl.in Madrit halkım k~ncfisinc doğ 
ru ç~kıyor. Çünkü Salamanı-a se -
faretlerin bulunduğu mahalledir. Bu
rasının Franko tayyareleri tarafın -
dan bombardıman edilmiyeceği zan
nolunuyor. 

Rivayet edildiğine göre tisi tayya -
reler bundan birkaç gün evvel, si • 
\'illerin bu mahalleye iltica etmeleri 
için birtakım beyannameler atmış -
lar. Fakat bu beyannameleri gören 
yok. Buna rağmen herkes Salamanca 
nın bombardımandan mahfuz kala -
cağını zannediyor. 

Sokaklar, Salamancaya doğru hic
ret edenlerle dolu. Kadın, erkek, ço
luk çocuk hep oraya akın ediyor. Bir 
çok kimseler, aile babaları şilteıen
ni başlarının üzerine almışlar, ilerli
yorlar .• Arkalarında elleri sepetli ka
dınlar ve çamurlar içinde yuvarlanan 
çocukJar ... Kimisi ufak l'ekçek ara -
balarile taşınıyor. Kimisi bütün ma
lını sırtına yüklemiş ilerliyor. 

Yöriikali 
Plajı için 
Verilen Karar 

YörUkali plajı hasılatının kendisi -
ne terkedilmesi için Adalan Güzelleş
t irme Cemiyeti tarafından belediye
ye yapılan teklif, meclisin dünkü cel
ıesinde tetkik edilmiştir. 

.Meclis, bütün vergi ve masraflan 

tamamen cemiyete ait olmak üzere 

plajdan intifa hakkının 15 sene müd
dettle terklne karar vermiştir . 

Bu müddet zarfında cemiyet tara
fından yeni tesisat yapıldığı takdirde 
15 inci senenin sonunda bu tesisata 
ait bedel farkı beledivece ödenecek -
tir, 

Borsa Acenteleri 
Tahdit Edildi 

Hükfunetçe yapılan tetkikat netice
Einde borsa işlerinin daha az acente 
ile idare olunabileceği anlaşılmıştır. 

Vekiller heyetinin kararı üzerine 
acentelerin sayısı 1~ olarak tahdit e
dilmiştir. 

Ancak mevcut acentelerin haklan 
mahfuz bırakılmıştır. Bundan böyle 
borsa acenteliğinden çekilecek olan
lann yerlerine başkaları kabul edil -
miyecek ve daima 15 acente borsa 
işleriyle meşgul olacaktır. Halen İs
tanbul borsasında çalışan acentele • 
rin 11ayll5I 19 dur. 

ilci mefre murabbaı yer 

S atamanca herkesi alacak gibi 
değil. Tasavvur edin ki, eli si 

lıih tutmıyan bütün Madrit ahalisi 
orada. Bütün evler dolu. Açıkta ~a -
dır kuruyorlar. Yağmura, rüzgara 
ve şi"ldetll soğuğa rağmen açıkta ka
la,. ... ar da var. 

Geç kalanlar, bu çadırlılara haA • 
retle bakıyorlar. Hiç olmazsa asfal
tın üzerinde kendilerine ikı üç metre 
murabbalık bir yer verilmesini rica 
ediyorlar. Asfalt! Çünkü asfalt hiç 
olmazsa yağmuru tutmuyor. 

Fakat artık fazla sıkışmıya imkan 
yok. Yer nerede ki? işte o zaman 
yeni gelenler, etrafı da dolaşıyorlar 
ve hiç olmazsa buraya en yakın bir 
yerde yerleşmiye çalışıyorlar. 

Bunlardan birçokları zaten Mad -
ritli de değil. Asiler ilerledikçe kaç
mışlar, ilerledikçe kaçmışlar ve ni
hayet Madride gelmişler .. 

Bir ihtiyortn lıikôyesi 

Badajoz nunt .. ı.o.eınd'"" &<:.luıc 

bir ihtiyar tanıdım. Evvela 
Talaveraya hicret etmiş. Sonra To -
lcdoya taşınmış. Sonra buraya gelip 
Madrit halkı içinde kaybolmuş. lki 
çocuğu harp esnasında kansı Madri
din bombardımanında öldürülmUş. 
Şimdi burada yağmurun altında Sa
lamanca mahallesinde yapayalnız ha 
yatın! bekliyor. 

Ya~mur şiddetle yağıyor. Yağmur 
ve soguk_ a~tmda kalan halk, yağmu
ru ve sogugu takdis ediyor. Havanın 
açılmasından bir parça mavi sema 
g?rmekten korkuyor. Çünkü, eğer 
bıraz hava açacak ve güneş görün<! _ 
cek olsa, tayyareler de derhal Mad • 
rit semasını saracaktır. 

Hariçten40 Bin 
Ton Çimento 
ithal Edilecek 

Ç·ır.ento ihtikarının önıine geçmek 
için Iktisat VekUeti harıçterı mc·ınle
kethnıze 40 bin ton çimento getirtil
mc·sine karar vermiştir. 

BJ çimentonun 10 tonunu Partlant 
cinsı tfşkil etmektedir. Bu mıktarı 
Siır.ıer Bank getirecektir. ikinci ve 
asıl olan kısmı 30 bin tondur iti. bu 
da Mr·nıurlar Kooperatifi tanıimdan 
getin1ecektir. 

Dün buna ait talimatnamn Aııkara
dan Gilmrilkler B~müdıirlüğüne bil
tlirilnıiştir. 

Liıe ve Ortamektep Mual
limleri Arasında 

Malatya lisesi edebiyat 8t:ı.jiyeri 

Süreyya Haydarpaşa lisesi edebiyat 

muaJlimliği stajiyerliğine, Hcvbeli or
tamf'ktcbi musiki muallimı Ziya Hay
darpaşa lisesi musiki muaılimliğıne, 
Gazi Osmanpaşa ortamektebi türkçe 
muallimi Ali İstanbul lisesi türkçe 
muallimliğine, deniz gedikli mekte
bi riyaziye muallim muavini Mazhıır 
Kadıköy ikinci orta riyaziye muallim 
ımıavınliğine, Ankara Gazi lıscsi ta
rih muallimi Nazire Fatih ortamek
tehi tarih ve coğrafya mual!imliğine 
ve Arif Bedii Pertevniyal birınci dev
re rlyıtziye muallimliğine nakil ve ta
yin edilmi§lerdir. 
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J Yugoslav Gazetecı 

' 
l Elektrik şirketi mu

rahhaslar. dün 
Ankaraya gittiler 

Siyaset alemi 
Mıaır lie Arabistan 

Anlaşması 

M ısır ile Arabistan devletlerinin 
on senedenberi araları açıktı. 

Mısır, Hicazın, Necit tarafından ilh&· 
kını tanımıyor, ve Hicaza göndernıek 

Yugoslavyalı gazeteci. Matbuat U
mum Müdürlüğü Mü1aviri Kemal 

Altın/caya ile berobe, 

Yugoslavyalı 
Meslektaşımızın 
Intıbaları 

M. Svetovıki Dün 

lzmirden Geldi .. 

Cümhuriyet Bayramından beri 
memleketimizin misafiri bulunan Yu
goslavyalı gazeteci Svetovski, tzmir 
ve clvarındaki tetkiklerini bitirerek 
dün şehrimize dönmüştür . 

Yugoslavyalı meslektaşımız, bura
dan Belgrata gidecektir. M. Sve
tovski, İzmirde yaptığı temaslar mü
nasebetiyle intıbalarını §Öyle anlat • 
mıştır: 

Cümhuriyetin eserleri: 
Ziyaret ettiğim her yerde Cilmhu -

riyetin, uyanma, maarif ve refah de
mek olduğunu hissettim. Her yerde 
gördüğüm mektepler Cümhuriyetin 
hediyesidir. Yeni yollar, ıcopruıer, 

resmi binalar, yeni ruh ve zihniyet. 
kütüpaneler hep Cümhuriyetin. 
Cümhuriyeti se\k ve idare eden ve 
Türk milletinin timsali olan Cilmhu -
riyet Halk Partisinin eserleridir, bu 
seyahatten derin intıbalar edinme • 
mek imkansızdır. 

Fakat beni en ziyade heyecana dü

şüren tezahür şudur: İzmirden tu -

tunuz da en ücra ve küçük köylerde 

bile Yugoslavyalı ve Belgratlı oldu -

ğum anlaşılınca halk arasında sami. 
mi bir dostlukla karşılaştim. Bunu 
hiç unutmıyacağım ve her yerde, her
kese söyliyeceğim. 

Dostluk ve tanışma : 
Yakında lzmirin Kültür parkında 

bir Yugoslav paviyonunun da yükse
leceğine eminim. Bu paviyonun vücu
de getirilmesine amil olacak s~bep 
ticaret değil ,dostl_u~ ve karşılıklı ta. 
nııımak arzusu olacaktır. 

Zut<:n Başvekilimiz Dr. Stoyadino
viç'in Türk milletine karşı beslediği 
dostluk hislerini yakındnn bilmekte
yim. Türk • Yugoslav dostluğu Bal • 
kan muvacehesindeki dış politikası
nın mihverini teşkil etmektedir.,, 

Türkiye Tıp E ncümeni 
Toplantısı 

Türkiye Tıp Encümeni lkincite ri
nin 25 inci çarşamba güuü saat on 
sekı~ buçukta Cağaloğlu E• ibba Oda
sı salonunda toplanacaktır. Bu top
lantıd& Prof. Tevfik Sağlam, klini
~in·Jen Dr. Müfide Kazım menengo
koklu menenjitin yıldırım şeklı ve 
müzmin apandisitinden Heri gelen ür
tiker, Dr. Osman Şeraferldin ve Do
ccnt Besim mide kanamıısı vt anip. 
li dııı:anteri, Prof. Nazım Şakir de 
sar'a tedavisinde kuduz aşııH üzerine 
tr.hliğ yapacak vak'alar gösterecek-

tir. 
Geçen seansta Prof. Akıl Muhtar, 

kalbin cazip kuvveti, Pt'Of. Tevfik 
Sa~lam, tetanoit hamlesı gösteren 
sıtma vak'ası, Dr. Ihsan Şükrü dahil 
dimağ tazyiki artmış nezifler üzerine 
tcşrihi marazi piyesleri takdim etmiş, 
vak'aların münak~alarına Etem A
kif, Fahreddin Kerim, Ihsan Şükril 
iştirak etmişlerdir. Encümen Jçtima
larına bütün hekimler iştirık edebi
lirler. 

Nafia Vekaleti ile 
müzakerelere 

derhal başlanıyor 

N afia V ekaleti ile E
lektrik Sirketi ara -

smdaki ihtilaflı meseleler ü
zerinde temaslarda bulun
mak üzere Elektrik Şirketi
nin Brükseldeki merkezin
den salahiyettar bir heyet 
şehrimize gelmiştir. 

Heyet Borşe ile K l e r e p • 
tGn m Ü t e ş e k k i l d i r. Mu -
rahhaslar, Elektrik Şirketinin vazi • 
yetlıti ve hesaplarını gözden geçir -
mişler ve konuşmalara başlamak üze
re dün akşam An~araya gitmişlerdir. 

Bursa Elektrik Şirketinin muka -
vele harici olarak kullandığı malzeme 
raporunu da tetkik etmiş ve dün şir. 
ketin ı idare meclisi u.alarını tir top
lantıya davet ederek uzun müddet 
görüşmüştür . 

Şirlcef namına vekaf etle fe

maslordo bulunaccs* olan so· 
/ôhiyeffar heyet ôıasındon 

Bor;e 

Meclisin Son 
Top antısında 
Görüşülen işler 
~chir Meclisi, bu yılın toı;ı!antıları

nı di.tn 1:-itirmiştir. Her perşembe gün
leri Paşabahçede bir pazar kurulma
sı Kalamış iskelesiyle Fenerbahçe a
rc.sı. ı<..!a çıkmaz sokak halimle "e he
nüz tlzt:'rine bina yapılmannş kısmın 
çıkar sokak haline konu!ıu:ısı, Ş~n

zndelJaşında Şirvani arsasın'.ia:ı geçi

itiyadında bulunduğu vakıfları, sur· 

releri, Kabe örtülerini kesmiş bu!u • 

nuyordu. Halbuki Mısır eskidenberi 

bütün bu hediyeleri resıııi ve mükel· 
lef merasimle gönderir, bu hediye • 
lerin Mısırdan hareket edeceği gün 

bayram sayılır, bütün resmi, hususi 

müesseseler tatil edilir; bu hediyeler 

Mısır ordusundan müfrez bir kıt'a· 

nın muhafazası altında Mukaddes 

Arza izam edilirdi. 1926 da Mısırdar1 

ayni şekilde hareket eden hediyel11r. 
Mekkede çok fena karşılanmış, hat· 

tA Kral lbnissuudun askerleri Mısır 

askerlerini taşa tutmuş, ve Mısır a9" 

kerleri ateş açmıya mecbur kalınış

lar, bizzat Kral lbnissuudun müda• 

halesi, bir muharebenin vukuuna ına· 

ni olmuştu. 

Bu hadise üzerine Mısır ile Ara • 
bistan arasında münasebetler bo • 

zulmuş, arada soğuk bir IAkaydi hÜ• 

küm sürmüştü. 

! riler. \'Olun on beş metreden fazla ol
! mamn.sı dünkü celsede kararla§tırıl
i mış~·r 

Vaziyet ancak geçen senenin nıa• 

yısından itibaren düzelmiye başladı. 

Habeşistanın u&radığı istila üzerin• 

Bahriahmer üzerinde sahili olan biJ. 

tün memleketler gözlerini dört aç • 
mak ve aralarındaki münasehetıe.·I 

düzeltmek lüzumunu hissetmişler, 

Mısır ile Arabistan arasında da yr 

kınla~ma temayülleri kendini gös • 
termiş ve iki taraf anlaşmıya çalı• • 
mışlardı: Ceçen mayısta Başvekil 

Ahmet Mahir Paşanın, Suudi Ara • 

bistan Hariciye Nazırı müsteşarı Fır 

at Hamza ile başladığı müzakereler 
iki memleket arasında bir dostlLJIC 

muahedesinin inızasile neticelenmift 

daha sonra bu müzakerelere devaı11 
edilmiş ve aradaki ihtilatların hep • 
sini h.Artar .. f al'fen bir anlaşma vucıl" 

Küçük Ressam 
Turguda Bir 
Mada~ya Verildi 

Küçük ressam Turgut Canseverin 
Halkevinde bir sergi a~t ıı;'lnı yaz. 
rruştık. 

Dün akşam bu münasebetle Halk -
evinde bir toplantı yapılmış ve ken -
disine Halkevi tarafından bronz bir 
madalya verilmiştir. Bu madalya me
saiyi temsil etmektedir. Ayrıca ho. 
cası Sami Boyar tarafından da ı.an'a. 
ti temsil eden madalya verilmiş • 
tir. 

Yul<arıdaki resimde mesaiyi t~ııısil 
eden madalyayı görüyoruz .. 

Yeni Polis 
Enstitüsüne 
Kimler Alınacak 

Ankarada kurulan "Poııs Enstitü
sil., nün i~.şaatı bitmiştir. Enstitil, ilk. 
ortn. Vt' yuksek kısımdan müıekkcp 
vlncaktır. llk kısım pohd memuru, 
oıta kısm baş memura kafar olan a
mir sır.ıfı yetiştirecektir. Yüksek kı
sırn, ihtısas şubesidir. 

Ilk veya orta kısımlarda üniforma
lı ve siviller için iki şube bulunacak
tır. tık kısma orta veya be' senelik 
mf:iftl:'P mezunları alınacıtkttr. 

OrtR kısma: komiser nıua ·inliğine 
liyakat ve kıdem itibariyle terfi hak
kı ı:azıınmış olan üniformalı ve sıvil 

ta.;;·~kı türbesin·i; g~rek bU~r.ikİımi
ralin şeref ve hizmetleri ve gere~ T~r 
kün Y.ıymetşinashğı ile mi.Jte11ıısıp hır 
şei:J~de tanzimi ittifakla kabul edil

miştn. 

Meclıs, Boğaziçi sahillerinde mev
cutlanndan başka mayi mahrukat d~
posu tt>sis edilmemesi hıı.l~kınd:ı mu
teha~sıs Prost tarafından yapılan 
tekl:fi ınuvafık görmüştür. 

F'lrınlardan ekmek veya francala 
niln ıunelerini alırken un rıümuııe.:;i de 
alınması hakkındaki teklif Merliıste 
üçUnrü defa müzakere edılnı <j, uzun 
münakaşalardan sonra ouıht~Ht en
rilnıt>n tarafından tekrar tetki:n nıu
vafık görülmüştür. Şehir Meclisi .bun 
dan Eonra bir şubatta :ıçılnrn.k lizcre 
toplantılarına nihayet v~rmis..ir. 

-
Dün 2600 
Göçmen Geldi 

nvmanyadan göçmen alm :ı.k ıçin 
Kostenreye giden Nazım \'apuru dün 
lime.nıınıza gelmi§tir. Bu vapurda 
:?fiOü g0çrnen vardır. 

CDc;menlerin gilınrük ve iskan mu
ameleleri derhal yapılarak iskan erlilc 
cekıer: mıntakalara sevkedllerekler
dir. 

""u. .~ .. .. ı, ..,..:r,.. 
Bu aıılaş.mıya göre Mısır hükCı • 

ıneti artık bundan böyle, üstü ınu • 
sanna puşidelerle örtülü bir tahtırr 
vandan ibaret olan, fakat Suudi A • 
rabistanda putperestane bir nünıayıf 
ve gösteriş sayılan "Mahmel.,i Hicl" 
za göndermiyecektir. Halbuki Mısır 
hükumeti, ta on üçüncü asırdanberi 
bu "Mahmel,, i göndermek itiyadıl1" 
da idi. Onun bundan vaz geçmesi. 
hiçbir kıymeti olmıyan bir adeti teP 
ketmekten ibarettir. Bununla bera' 
ber Mısır eskisi gibi makarnatı ırıiJıı 
barekeye ait puşideleri göndereceJC 
ve yine eskisi gibi bu puşidelere Mısır 
ordusuna mensup askeri bir kıt'a rr 
fakat edecek, bu askeri kıt'a Hica'' 
da misafir sayılacak ve Suudi p.rr 
bistan Kralı tarafından konuklar11' 
caktır. 

Bu suretle Mekke ile Kahire ar"' 
sında tam bir anlaşma yapılını~· ~· 
10 senelik ihtilaflara son verilıniştıf• 

Mısv ile Arabistanın bu şe1<ild' 
anlaşmaları, iki taraf için de ıuıu"1" 
lu ve hayırlı bir iştir. 

Omer Rıza DOCRU L 

Mağazalarda T utulaca1' 
Def terler 

Belediye vazifesini gören meınut'; 
!arın günlük çalışmalarını göstertti 

polis nıemurları alınacaktr. bir defterle belediye polis ve arnirl~ 
Fo1 ıı:ı teşkilat kanununun hiiküm • tarafından teftiş edilen dükkfL11 ,ti 

teri dl'iresinde birinci sınıt polis me _ mağazalarda görecekleri noksaJ1
1 

• 
mm !...ı~na tayin olunarak 0rt:ı kurs _ kaydetmek üzere mağazalarda ~ 
ta tcıhsil eden ve bu kur~u muvaffa • ca birer defter tutulması Şehir tJtll
kiyctll" bitiren lise mezunları ile em- lisinin dünkü celsesinde kararlaf , 

t ~mı'rlı' kl · mı•tır. Bu defterler Belediyece ~,. nı)r; a. erıne terfian hak kuan- 7 ~-
mış başkomiserler de ylık~k kısma dikli olacak ve az bir ücretle e&Jl 

alın~c&klardır. _v_er_n_e_ce_k_ti_·r_. ------~ 

~~~~~~:=:;,~~~~~=== ., 
lTAkVu.\tl~HAVAI -;; 
l 25 lkınciteşrin · ı 

ÇA!"ŞA~BA 

Kı~ kendini ıöstermI,tir. Rvvel!<i eece 
ıehre ve civara kar dUşmüştür. ı:ayııdaiı 
ve Maltepenin üstündeki dail.Ar, yama.;l•ı ı· 
na k.\dıı bembeyazdır, Raaat merkezlerin
den alının malGmat ıröre, şchrimtzcle bugün 
de ı.. .. r yfmaaı y\izdc ıckaen ihtimal dahi
lindcdır. Me"!~eektte umumi hava vuiyeti
ne ,eııncc: ruzıir!ı, kapalı, yaitilı ve k11 
men karlı ıcçcccktır. 

Kar Muhtemel 

11 inci ay Gun: 330 KHım:' 18 
1355 Hicri ı~~z ~umı 
Ramazan: 10 12 Ikincite15rın 
Güne&: 6,59 - Ofle: 12.01 
ikindi: 14.30 - Akşam: 1'5,44 
"t ıtsı· 18,21 - Imılk: 5,15 

SATIRLA tt. 

K adıköy Su Şirketinin ,.,ı1;tll' 
nl konuşmak için !i~ 

mümC!lilslll Muraşe dün akşaırı 
raya hareket etmiştir 

• tol'.: 

S lrkeclde gilmrük önUnde dr 1' 
ı;tı ...... 

d~n bir ceset çıkanıırı• İtviY"~ 
ya.')ında kadar olan cesedin il 
tesblt edilememiştlr • ,,,,,,,,1 

Dünkü hava tür. En fazla 11caldık 4 tilr. Rüıclt' ,ırnal- ... 
pıin ııulclık derecesi 1 e lı:adar düımiiı- den uatte 30 kiometre ıüratle eamiitir. tıııtalllt .. alll· .. aıııııe .. aııııı· .. aı11•lllalll'·llla .. 7'-lll•'-••._ııııı-'_..-



TAN 

ispanyada asi kuvvetler şimdi 
Abloka usulünü ~~oK HARlci 

tatbika başladılar A~~;!~~~~~~t~: 
• 

[Başı 1 incide 1 ~ 
tunacağı ve fakat maddi ve askeri p 
hiç~u: muza~erette bulunmıyacağı onso 
bildirilmektedir . gerı 

çağrılmış 
değildir 

İtalya ademi müdahale siyasasmı 

takibe devam edecektir. 

Asiler Sıkıştırılıyor 
' Londra, 23 (Radyo) -Ispanyadan 
gelen en son haberlere göre Madrit 
cephelerinde tam bir sükun hüküm 
sü~y~r. Havaların bozulması yüzün 
den ıkı taraf ta hiçbir hare!<ette bulu
namamıştır. Dün iki taraf arasında 
toPÇ'ı düellosu olmuş, Madri:Hn anla
tışına göre asiler üniversite şehrin
de fena halde sıkıştırılmıştır. Mad -
rit, üniversite binalarındaki alat ve 
edevat ile kitapları taşımıya ve asi -
lerle daha serbest döğüşmiye karar 
''ermi§tir. Asiler, şehrin garp tarafı
nı kamilen işgal ettiklerini iddia edi
yorlarsa da bu iddia teeyyüt etmemiş 
tir. 

Aıi Kumandanların 
Konferan!I 

Paris, 24 (A.A.} - Radio ajansı

run ~ı:tlamankadan haber verdiğine 

gör<-·, General Franko, Mo!a, Verala. 
Sabkuet dün Beganes umumi karar
gahında bir konferans akdetmişler

dir. Madrit cephesindeki karlist go
nUHüleri şefi albay Rada da bu kon
feransa iştirak etmiştir. MnJa ve Sab
kuet Beganesden Mavaicanıeroy:ı 
hareket etmişlerdir. 

Cervantes Zırhlısını 
Kim Torpilledi? 

Londra 24 (Radyo) Madrit hükii
lnetinin elinde bulunan Cervantes 
iffiilınını kimin tn ..... •1ı ... A;~ ı..A::-•:-

Ankara, 24 (Tan l\ıiuhabi
rinden )-Fransız Büyük E l 
çisinin geri çağrılacağı ve 
tekaüde sevkedileceği hak
kındaki haber gerek harici
yemızın salahiyetli mahfil
leri ve gerekse sefaret erka
nı tarafından tekzip edil
mektedir. 

Bu haber Madam Ponsonun mu -
vakkat bir zaman için memleketine 
gitmiş olmasından galat olsa gerek-

ti 
rŞurasına da işaret edilmektedir ki, 

büyük elçiler için 60 yaşını doldur -
muş olmak, bir tekaütltik ve tahdidi 
sin meselesi mevzuu bahsolamaz. 
Ponsonun 60 yaşını doldurmuş ol -
ması itibarile ayrılacağı hakkındaki 
haber son günlerde Fransa parlamen 
tosı•ndan çıkan bir kanundaa galat
tır. Mösyö Ponso Suriye Fev~rnlaue 

komiserliğinde bulunmuş bir zattır. 
Halihazırda da Türkiye ile Fransa. 
arasında en büyük ve esaslı mesele • 
nin de sebebi ve davası olduğuna gö
re büyük elçinin değiştirilmesi ihti
mal dahilinde görülmemektedir. 

[ lst anbuldaki salahiyetta r Fransı z 

mahfelleri de bu haberi kat 'i surette 
tekzip etmektedirlerl _ __ _ 

hiliye nezaretinde bir celse 
akdetmiştir, bu celsede Ma . 
caristan, Yugoslavya ve Al . 
manya murahhasları hazır 

bulunmuşlardır. 

• * 

Yunan ziraat ve sosyal 
yardımlar vekaletlerı 

memurlarından mürekkep bir 
Yunan heyeti dün tayyare ile 
Tahrana hareket etmiştir. Bu 
heyet Yunanlı işçilerin grup 
halinde 1 randa ça l ıştırılması
nın temini için Tahran hüku 
rnetile müzakerelerde bulu -
nacak ve iki hükOmet arasın 
da bir ticaret mukavelesi e. 
saslarını tamamlıyacaktır. 

• • 

Atinadaki Romanya elçi
si lunka Raskano el · 

çilerin en kıdemlisi olmak rnü 
nasebetile dün Kral Kost an -
tin ile Kraliçe Sofya ve Ol · 
ganın mezarına kordiploma
tik namına çe lenk koymu~ -
tur. 

• • 
Pet rol ile müteharrik 

Kost antinos ismindeki 
Yunan şilebi batmış tayfası 

tamamen kurtarılmışt ı r. 

lngiltere 
Mısır 

anlaçına3ı 

l .KIŞ BAŞLADI 

Geçen sene ele §elırimiıcle şidclefli bir kış olmuş, Şubol aymm sonlanna 
doğru bütün lsfonbul büyük bir kar tipisi altında beyo1/aşmıştı •• 

Evvelki gece 
ilk kar yağdı 

Bir kaç giindenberi başlıyan soğuk, evvelki gün şidde
tini büsbütün arttırdı. Hararet derecesi, düşn1ektedir. 
Dün, vasati hararet ( 3) derece kaydedilmi!?tir. Geçen se
nenin ayni gününde vasati olarak (3,5) derece idi. Akşa
ma doğru hararet bir dereceye kadar düşmüştü. Şehrin 
rnanzarasını birdenbire değiştiren bu ani kış, bilhassa ka
dın kıyafetlerinde t esirini gösterdi. 

Dünden itibaren mevsim-ı --

lik mantolar atrı:nış. b~ya~~ Bir Şirkete Yu··z 
Iarımız kışlık agır kllrklu 
mantolara bürünmüşlerdi. B • l • ı k 

Evvelki gece yansından sonra baş- 1 n 1 r a 1 
ııyan yıldız rüzgarı, saat ilkiye doğru c 
s:ın.yede (30). metre sur·at~e esnıeğe eza Kesildi 
başlamış ve bıraz sonra saganak ha-
linde kar yağmıştır. Bazı kimseler, 
burıu dolu zannederek yataklarmd'ln 
fırlamışlardır. Yağış, kuvvetli. fakat 
süreksiz olduğu için yerle;· tutmamış
tır. Buna rağmen, Çamhca, Kayış
dağ, ve Boğazın bazı yüks~k tepele -
rinılc karlar dün aksama k~dar eri -
memişti. 
Havanın sertliği , d ü n akşıımıt ka -

İttihat Değirmencilik Tür!< Anonim 
Şirketine bir vergi meselesinden do. 
layı 100.000 lira ceza kesilmiştir. 

Şirl<etin meclisi idares!:lde bulunan 
hissedarlardan biri, esas vazifesi mu
rahhas azalık olduğu halde komis -
yoncu gibi gösterilmiştir . 

Komisyoncular. yalnız oturduğu 
yerin iradı gayri sat'fsıne göre ver _ ş. mdmI§trr. Hır rıvay~te gcıre, 

hiı!tfımetin e linde bulunan fahtelba
hirlerden biri asilerin tarafına iltica 

~tırı!ş ve bu hadiseye sebebiy~t vermiş 
tir. Fakat bu haber teeyyüt etme

ın;ş bulunuyor. Habe!' verildiğine 

göre, bir Alman muhribi bu hadise

l'e sebebiyet vermiştir. Fakat Al -
bıanyanın resmi mahafili gP,Çc~ıı pa -

ıar günü Kartagenada hiçbir Alman 

lllubribinin bulunmadığını söylemek 
teair. İngiliz bahriyesi tarafından a-

Negüsün 
yeni bir 

protestosu 

Londra 23 (Radyo) Ingiltere Dış 

Bakanı Mister Eden bugün Avam ka 
marasma Ingiltere - Mısır muahede
sini takdim etti ve bu münasebetle 

dar devam etmekteydi. 
YP.şilköy askeri rasat met'kt~:ı:inden 

aldığ•mız malumata göre, bııgiin kar 
yağınıık ihtimali çok kuvvi!tlidir. 

giye tabi tutuldukları i~in, bu zat 
hakkında da ayni muDmele yapılmış, 

buhran, kazanç, müvazene vergileri 
alınmamıştır. 

lınan malumata göre geçen Pazar 
g\inü Kartagena limanında bir Al • 

lllan muhribi vardı. Diğer taraftan 
Madrit hükumeti Alman ve ttalyan 

~ll'hlılarırun ötedenberi asiler hesa-
ına casusluk yaptıklarını ve hükfı.

ınet donanmasının hareketlerini Asi
lere bildirdiklerini, hükumet donan

:ası tarafından geçenlerde yapılma 

bı ~~karrer olan bir deniz muhare
esının bu .. 

buki htiku~uzden bırakıldığını, hal 
kadar h et zırhlılarının Centaya 

areket ett'kl · · 
arruzun asil 1 erını, fakat ta-
l ere haber v rild' v • • Iyarak vazge e ıgını an-
ı. · d • çnıek nıecbur· t' 11.al ıgmı, geçen eylüld . ıye ınde 
~ıı yapılan bir harek ;. Bılbl Jya k.ıır. 
kilde Almanlar ve It:/n de ayni şe
dan ifşa edildigw ini b~al n_Iar tarafın 

. ı dırmekt d' 
Almanya ıle ltalya bu if e ır. 
.., ' t .. 1.. şaatı ga>™ .. arı ve gu unç BaVYnaktad ,, •• ,,._._. ırlar. 

Rusya ve ispanya 
meselesi 

Londra, 23 - Niyüz Kronikl yazı. 
Yor: Sinyor Mussolini Franko hükii. 
llletini tanıdıktan sonra İtalya ile 

Alınanyanm İspanya .meselesi üzerin
de birleşik olduklarını ve Rusyanın 
İspanyayı siyasi veya askeri bakım. 
dan komünistlik için bir üssillhareke 
01

:"2'ak kabul edemiyeceğini ihtar et
:ıı;ıtir. Sinyor Mussolininin terctima. 

saYIIan Sinyor Gayda diyor ki: 

Cenevre, 24 (A.A.) - Nee:aşi. B. 
Avcnol'e aşağıdaki proteato telini 
göndermiştir: 

"Milletler Cemiyeti mukave1ename
sine ve bu cemiyetin vemııı; olduğu 
kararlara rağmen Avusturya ile Ma
car;st..an, Habeşistanm !talya tarafın
dan işgalini tanımışlardır. Bu iki dev
let, mütecaviz devletin reis;ni Habeş 
imnaratoru olarak tanımışlardır. 1-
talyanm Habeşistan macerasına bir 
niht~yet vermek, imparatorluğun mül 
ki tamamiyetini ve istiklalini yeniden 
tesı& eylemek için insanlar içi11 müm
kün obn bütün gayretleri sarfetmek 
husurnndaki azmimle, hü1u·ımctimin 
ve milletimin bu baptaki azmini tek
rar ederim. Milletler Cemiyetinin bü
tün azasına bu cemiyet mukavelena
mesirıin 10 uncu maddesinin kendile
rine tahmil etmekte olduğu teahhüdü 
hahr latırım.,, 

Yunanistan 
Buğday 
Satın Alıyor 

Atina, 24 (Hususi) - Ekonomi ne. 
zareti Balkan memleketleriyle mev • 
cut Klering ve mübadele ustıııeri ha. 
ricinde serbest dövizle bu memleket _ 

lerden 100.000 ton buğday satın al _ 
mağa karar vermiştir. Gıritin ihtiya. 
er için de yine serbest dövizle 1.300 
ton buğday ile 300 ton arpanın zira
at bankası tarafından alınmasına izin lı: "13UYtik devletlerin biri Montrö 

c:ı~tıfe~nsmda A.kdenizin ka.pılarmı, 
bJ;n ıhtillline hizmet eden ve mü • 
~errı_~at. ve silah ile yüklü olan Rus 
Ue <i~~rıne açmayı düşündüyse İtalya 
.\v~ger ~vvetli Avrupa devletleri 
hattı ~anın ızmihlfiline hadim olan bu 
ltitıer a:rekete karşı gelmeye amade. 

verilmiştir . ... 

.... 

Çankof Belgratta 
Belgrad, 24 (A.A.) - Eski Bulgar 

Başbakanı Çankof dün tayyare ile 
buraya gelmiş ve Stoyadinoviç tara
fından kabul edilmiştir. Bugün Ber
line bıı reket ederektir . 

bir nutuk söyliyerek müzakerelerin 
senelerce devam ettiği, fakat iki ta
rafın da müşterek menfaatleri gö
zetmesi yüzünden iyi bir netice ver 
diğini söylemiş, daha sonra Nahas 
Paşanın Mısrr parlamentosunda i. 
rat ettiği nutuktan parçalar alarak 
bu sözlerin müşterek anlaşmadaki 

kuvveti gösterdiğini anlatmış, daha 
sonra muahedenin maddelerini teş
rih etmiş ve meclisin muahedeyi tas 
dik etmesini istemiştir. 

Bir Mısır T ayyaresi 
Kayboldu 

Londra, 24 (A.A.) - "Mısır Hava 
yollan., kumpanyasına mensup bir 
tayyare, Hayfa - Portsait arasında 
yapmış olduğu bir uçuş esnasında 
kaybolmuştur . 

Tayyarenin denize düşmüş olma.. 
smdan korkulmaktadır . 

Tayyarede biri Japonyalt Sugiya -
ma olmak üzere iki yolcu bulunuyor
du. 

iskan Dairelerinde 
iş Takibi 

Ankara, (TAN) - Iskan trmuın 

Müd;i•füğü vilayetlere tamım yapa
rak iskan dairelerinde anclk noterden 

mus~ulJak vekaletnamesi bulunanla

rın iş takip edebileceklerini bildirmiş

tir. Yuksa iş takibine müsaade edil

miyect>ktir. 
Iskiin dairelerinde yalnı'?: ana, ba

ba, .Jğul, kardeş, karı ve koca biribir

lcri"lin işlerini takip eJebilecekler

dir. 

Hava rüzgarlı, yağışlı ve kapalıdır. 
Karadenizde, başhyan fll'tma, eski 
şiddetini kaybetmiştir. Vaptırl \r, mun 
tazaman seferlerini yapabil"lıi.şlerdir. 

Bazı Avrupa gazetelerinde, bu se. 
ne kışm çok şiddetli olacağıım dair 
yapılan neşriyat, birçok kimselerı he
yecana düşürmektedir. 

Sürekli soğukların başl::ı.ması üzeri
ne, bu heyecanın bir kat daha arttığı 
göı i.Hüyor. 

Dün, kömürcü ve oduncu dükkanla. 
nnm önü, mutattan çok fazla kalaba
lıktı. 

Oclun fiyatları, soğuk havalardan 
şimdilik müteessir olmuş gö::-ünmU -
yor. Kuru meşe odununun <:Pkiııi 350 
kuruş;ı kadar alınabilmekt~·li-r. !yi 
Rmn~li kömürünün kilosu < 4 ) kurue,· 
tU1". 

Maden kömürü fiyatların la. da de
ğişiklik yoktur. 

Bu sene, halkın büyük bir kısmı, 

sobalarında maden kömürü yaktıklan 

için, odun fiyatlarının yükselmesine 
ihtimal verilmiyor. Şehrimi:r.cfo man
gal kömürü ve odun stoku, birka.ç 

kışı gı>cirmiye kafi gelecek derecede
dir. Bununla beraber tğneada ve ci

varından, Bandırmadan her gün ka
yıklarla kömür nakliyatı yapılmak
tadır. 

Bu sene, kışın gerçeltten şiddetH 
olacağı rivayetlerini bazı P-"~ki balık

çılar da teyit ederek palamutun faz
h Çtkmasını, kırlangıçların, leylekle
rin çok erkenden çekilip gitmelerini 
b\h a delil olarak gösteriyorlar. 

Bir kısım kimseler de. :ıyvnnın. kı
zrl"ığın bolluğunu ileri siirP.rek. ya
man bır kış geçireceğimize şitphe et
miyorlar. 

Ancak, biitün bu rivayetler. herse
ne tekrar edildiği ve çok .iefa, iJdia 
edilenin aksi çıktığı için bir kıym~e 
ifade eder şeyler değildir. 

Urla Hakimini Öldürmekle 
Suç!u Olanlar Beraet E tti 
İzmir, 24 (Tan muhabirinden) -

Bundan sekiz sene evvel sulh Haki. 
ro.i İhsan Ziya sokakta dövülerek öl
dürülmüştü. Bir yıldanberi, bu cina • 
yetten suçlu olarak muhake'lleleri gö
rülen Avukat Yasin Fehmi ile arka. 
daşlarmm muhakemeleri bugün neti
celenmiş ve suclular beraet etmişler. 
dir, 

Soğuklar, içinde bulundu~muz 
mevsime göre normaldir. Bir bakı
ma. kışın vaktinde başlama!'!, bahar 
ve yaz aylarının iyi geçeceğine bir i
şaret sayılmalıdır. Geçen kısın, ta
mamPn ga:vri tabii eekilde. ılık ve ya-

Tahakkuk eden ceza 10(1 bin lira
dır. Müstahdemine ait olan vergi -
leri müesseseler vaktındP. keserek 
maliyeye vermeğe mecbur oldukları 

için bu vergi müesseserlen istenmiş -
tir . 

Şirket, Devlet ŞurasT"ldan tehiri ic
ra karan getirttiği için kanuni mua
mele devam etmektedir . 

Burdurda 
Orta mektep 
Binası 
Burdur, (TAN) -Tahsil hevesi 

gittikçe arttığındaı. rnevcud ilk mek· 
tepler ihtiyaca kafi gelmiyor. 

Bugünkü orta mektep binası da 
ihtiyacı karşrlamaktan uzaktır. Bu 
sebeple yeni bir orta mdı:tep inşasına 
başlanılmış. ilk temel taşlarını İlbay 
ve Kültür Direktörü koymuşlardır. 

iki Vapur 
Çarpıştı 

Paris, 24 (A.A.) - Masina adll 
Norveç gemisile Colmitg Jor~e aalı b 
giliz kaputaj gemisi, Lizord burnu şi 

mal garbisinin 17 mil açığmd:ı. çar -
ıpışmışlardır . 

İngiliz gemisi mühim surette haı:ıa· 
ra uğramış ve mürettebat geıniyi tah. 
liye ederek Masinaya iltica etmek 
mecburiyetinde kalmıştır 

ğışsız geçmesi, yazın zararr.ıa olmuş
tur. 

Soğukların şiddetlenmesi ü1crinP, 
l\fahmutpaşada, ve diğer hazır elbise

ci mağazalarında palto satı~lan çok 
hararetıenıniştir. 

Fırtına Azaldı 
Raradenizde başlıyan şiddP.tJi fırtı

na biraz dinmiştir. Karaden!zdeld va. 
purlar, az teahblırle limanımıza gel -
miş ve limanımızdan sefere çıkacak 
va:ourlar ~tmişlerdir. 

-

Osman Pasa! 
, Ben Osman Pa,';ia hakkında bir ya
l zı yazmak isterdim. Lakin damdan 
1 düşer gibi olmasın di:re fır:ııat bekli • 
; yordum. Bir iki gündür gazetelerde 
1 (Barbaros) un tlirbeo;ıi tamir edilece-
' ~ Y,iııi okurken artık fazla beklemiye 
! Jüzum görmedim. 

Gazi Osman Paşa ismi, halk türkü_ 
lerine giren milli kahramanlardandır ' . 

Şimdiki ~ençler belki işitmemi5ler. 
, dir amma ben: 
· "Tuna nehri akmam diror,. 

''Etrafımı yıkmam diyor,. 
"Şanı bii;rük Osman Pa5a,, 
''Pilevneden çıkmam diyor.,, 

tiirküsünün çağnldı~ zamanlan pek
ala bilirim. 

Osman Paşa Pile\'Jledeki kahra -
ma.nhw ile bizim tarihimize yazdı • 
~ parlak sarfalardan başka memle .. 
ketine sadakati. doğrulu~u ve ahla -
kmm sa~lamlığiyle de hizmet etmi' 
bir b1iyük knmanclandı . 

İste bu aclamm J;'atihteki türbesi 
ha~p bir haldedir. Gerçi eskiden ne
den ' 'elayet kazandığı bilinmiyen ve 
evliya ismini alan bir takım ölülerin 
mezarlannı ziyaret edip onlardan 
ya bir mansrp, ya bir erkek c,·ıat 

gibi maddi hacetler isterdik. Llikin 
bir bü)iik ada.mm hayatındaki hiı • 
metlerini takdir için türbesini ziya • 
ret ptti~imiz pek de \'aki de~ihJi.. La. 
kin bu kartsızhğm Osman Pa~nmn 
türbesi harabe haline gelinci-ye ka • 
dar temadi etmesine do~rusu miitees
slr olmamak kabil de~ildlr . 

Hayattakiler, gecıni<:-teldJerin hiz
metle.rini takdir ettiklerini onların 
mezarlarına karşı gösterdikleri hür -
metle ~·eni nesle: anlatabilirler. Mezar 
bir hatıradan · ibarettir. Yoksa bir a. 
\.'UÇ topra~n ne kıymeti olur • 

Pariste iJk <lefa Napoleon Bona • 
partın tiirbt>sini ziyaret etti~im za • 
man binanın, lahdin azameti önünde 
lıa.':'yet duymustum. 
Kapıdan içeri girince müteaddit 

yerlerde iri ha rflrrle: 
"Ey zi)·aretçi ! Burada gömülü olan 

adamın aza.metini düşiin! Ve ona g().. 

re bir ihtiram yaz'ı al!.,, 
İlıtan yazılıydı. Napolf'on F ransa

ya büyiik zafer 1adı tattırmış bir a. 
dam ise de memleketine ~ iiksek hiz
metler etmiş olduğu müııalm'5a) a de
ğer sonradan tiirerniş hir imparator
dur. Buna rağmen Cümhuriyetçl 
Fransa bu adama en biiyiik hiirmetl 
göstermekte ,-e göstertmckt~dir. 

Bizde de Osman Pa'.:)a gibi kalıra.
manların türbeleri harap olmakta _ 
dır. Kadir!:'inashk aleminde hazin blr 
tezat değil mi?. 

11. FELEK 

,_~ASIL ~A·z~v°ORUZ? 1 
Başlaki adamlardan epfoacıi cömert 

yiircfic değil, hasis ve .scciyes;z ır~aDrt 
lmımet verebilecek yapıda uııı·cııdi
yei1f'r. - Fazıl Ahmet Aykc:ç, Ak
§a rı1, 23 - 11 - 1936. 

Fransıı_ca "gencreuıc., kelimesi "cö
merd,, manuına &eldiği ı;ibi "asıl; tab m· 
da .asalet bulunan; yiıit,, manalıı.rırıa da 
ıelır. Fakat türkçe «ccimerd» kelimesı o 
manalara ıelmeı. Yukarıdaki cümledeki 
ıcömerd yürek• tabiri fransııca ccoeur 
gcn_ereux• diye düşıinulmuş, Tiırkçeye 
tercumc: ... edilmemiş. 

«Ttynettu yerine c yapıda. iyi: fakat 
«İnsanlar» yerine cmcvcudiyetlcr:o deme
ye ne lıizum var? «Onlar için in~anhğr 
faıla bir şeref sayıyor. onlara insan de
meye dili varmıyor» mu diyec:e ko;ıniı.~ 
İyi ama Öyle ise cmahluklar, herıflu » dı
yebilirdi. «Mevcudiyeh kel~mes!nde bir 
mücerretlik edası var; adeta hır felsefe 
ıstıl ahı. , . 

Yine o yazıda F. A. ~yka~ dıyop kı: 
Belli ki kafası ile gonlıt aa•sıııda 

irttiat kayı§ı kopmıı§ biı"isi 1ıaliııclc-

yim. 
Birisi quel~ll 'U!l · · · Belli . ki b~~ da 

fransızca duş~ınulmuş; muha.r:ı: turk_çe 
diışünseydı, hıç olmazsa «bırısııı yerınc 
chir adam't .derdi. .. H~tla climleye belki şu 
şekli verirdı: cqonhıTu kafama birle~ti

ren t,ağ: kaybctmışe dondum.;s. 

* 
''Halk opereti,, diye bir tiyatro te

şt'l.:J, ılli· vardır. "Fran8ı ~ tiy ıtrosu,, 
tobrlô.sını taşıyan yapıda geçen yıl 
1:crıiiı}i temsillere her gece l>iiyi" k Viı" 
kataııalık toplıymı bu opu"f il.i tıa
lı:ımdarı beni alakadar edı•r. -- Oılıan 
Selim, Akşam, 23 - 11 - /9%. 

«Operetıı, ismi - has olarak J.ullff:nılm
ca, operet oynıyan bir tiyatro 'ıevetı ma
nasına ıelcbilir: cHalk Op.er.etu gıbı Fa 
kat bu takdirde bütun terkıbı mııhafaza 
etmek ve büyuk harfle yazmak llizıındır • 
Halt.ukı Orhan Selim: " • t<:ıolıyan bu 
operet .... diyor; höyl~ denince bir O!ıcret 
hcyetı deiil, sadece bir ?peret rlemelı: olur. 

" ... ıki bakımdan benı alfıkaılar edıyor., 
değil. "beni ıki baknndan alakadar ediyor,, 
demek lli.ıım ''Beni,. mefulu "~l3.1<a l:\r edi
yor .. fıilınin hemen yanına getimirıce ope-
retin Orhan Selim'in şahsı ıle bir mıinase. 
beti olduğu manası çıkar. 

'4.hles-~~--
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Bir Tüccar dün sahtekarıık 

Dükkancı 
ile Müşteri 
Arasında .. 
Bugünlerde müşterilerle satıcılar 

arasına bir geçimsizlik düşmüş, ola
cak .. Günde en aşağı iki, üç müşteri 
ve dükkancı davası görülüyor. 

Katina, isminde bir kız, Mahmut 
Paşada basmacı Kirkorun dükkanına 
gidiyor, kumaş almak istiyor. Fakat 
gösterilen desenlerin hiçbirini beğen 
miyor buna hırslanan Kirkor ''sabah 
sabah boş yere neden herkesi yoru· 
yorsun? .... diye kadına çıkışıyor. Ve 
birinden birini alması ic;in ısrar edi· 
yor. O, kabul etmeyince iş tokada 
dökülüyor. Müşteri kulağı yaralan • 
dığı için polise baş vuruyor. Ve dük· 
kancıyı dava ediyor. 

Dün, bu işin muhakemesine bakıl· 
mış, suçlu bütün iddiaları inkar et • 
miştir Duruşma, şahitlerin çağırıl • 
ması için başka güne kalmıştır 

Sultanahmet ikinci sulh ceza mah 
kcmesinde yine bu çeşit bir davaya 
bakılmıştır 
Mahmutpaşada bir kundura mağa

zasında alış veriş ederken diikkan 
sahibini tokatladığı iddiasile mahke 
meye verilen Marika isminde bir kız, 
tiç gün hapse ve 25 lira para ceza
sı ödemeye mah~iım olmuştur. An
cak. işte tahrik görüldüğü için ceza
sının üçte ikisi indirilmiş, evvelce 
mahkiımiyeti olmadığı için o da te • 
dl olunmuştur 

Hüıeyin Cahidin Açtığı 
Davalar 

suçundan hapse 
mahkUm oldu 

Suç Af Kanunundan Önce lş'endiği 
için Ceza Tatbik Edilrniyecek 

Ağır ceza mahkemesi diln 6 cnelık hir Eırıhtekarlık davasını neticelt:>ndir· 
miı;tir. Davanın mevzuu ,şudur: Agop Ap·.ı'vıtn isminde bir tüccar 030 yılın
da gumrüğe 5451 numaralı Lıı· lıey;rnname vererek Marsilyaya bir denk 
halı gbndereceğini bildirmıştır. Bu ı~ini cJe Lazari adlı bir :ıd&.mı takip 
eimış!..ır. 

Ago;,. ApaJyan dengi yaptıktan ve E-
Nalb1r.tzade müessescsınjen de bi. •• 
f~~ura aldı~tan sonra Luyd sıgorta Soz Atan 
ııırn:e,inc müracaat eder~k 04) bin S 
Ingıliz lirasna bunu sigorta ettirmiş uçtular 
'e bıından sonra da AT mnrkah bir 
de.n:.ı umartin vapuruna te~lim et- Ceza Yediler 
mış~_r. 

Sultanahmet ikinci ceza hakimi 
Bir müddet sonra da sıgorta şirke

tine başvurarak dengin kaybolduğu
nu söylemiş ve sigorta b<> 1 li olnn 
(l4 l bin lngiliz lirasını 1stf'mıı tir. 
Şirket, bu talep karsısmdJt faaliyete 
geçmi~. araştırmalar yaptnnnş ve ni
hayet Marsilya gümrüğünd0 sahibi ta 
rafınr~an alınmamış bir dwk bul
muştur. Denk açılınca için•len h~lı ye
rine çaput çıkmıştrr. 

Sigorta şirketi aldatl!.:Jıöma ka-
na2.t getirdiği için mahkcmcve mü -
racrıat ederek Agop Apa!v:ı.n aleyhi -
ne bir dava açmı$tır. Iş+~ dün ne -
tice'<:nPn dava budur. Muhal·eme ccl

dün iki söz atma ve yaralama suç
lusunu mahkum etmiştir. Ali ile .Mus 

tafa isminde iki kişi Selimin refika
sına söz atmışlar, sonra da kendisini 
çakı ile yaralamışlardır. Selimin yara 
sı birdir. Fakat suçlu ikidir. Hakim 
suçlarını sabit görmüş, Aliyi on beş 

gün hapse ve 14 lira para cezasına, 
arkadaşını da yalnız H lira para ce 
zasına mahküm etmiştir. Yalnız, ça

kı kimin olduğu bilinmediği için suç

lulann cezaları yan yarıya indi. 
rilmiştir. 

se.31 ı>.ı;ılır açılmaz, reis, m·ılrnı;:eme- ~============== 

nln bittiğini söyliyerek da.vncı ~irkc- ,,. M REN 
tin pvukatma ve suçluya söytiyecek ..- .,. 1 den ..ıı 
b. 1 . 1 1 ~ • " 1 ır E:ey crı o up o madıgım ::ıornımıtur 1 ş k 8 Agop Apalyan: · . 1 • ayanlar, Model yünlü ve 

Muharrir Hüseyin Cahit, evvelisi .1 ıpeklı kumaşlarile şapkalarını en 
- B11y reis, ben kırk :;eı,edrnherı . 

gün müddeiumumiliğe müracaat ede- ucuz fıatlarla alabilirler. 
ihracat ticaretiyle meşgulii ın. A vru. 

rek İstanbul Valisi ve Belediye Reisi payR birçok mal ihraç ettim. Şinıdiye 
Muhiddin Üstündağla Açıksöz, Ku. kaıfa r hiç bir fönalığım g<irlilıne·li 
run, ve Son Posta gazeteleri aleyhi- Mahkeme lca.punnı nn1 nğrPnrli•n. H•ı 

ne bir ha~aret davası açmıştır. Müd- al1ı.rıığ:m para benim servetimin yüz
dei~mumlik milracaatı tetkik etmek. de },.pşi bile değildir. Bu ka i:ır para 
tedır. İcap ederse dava en yakın yer ic;m ben şöhretimi kirletemem. Ada
olmak hasebiyle İzmit ve yahut Bur- !etinizi beklerim, demiştir. 
sa mahkemelerinden birisine gönderi. Bur.nan sonra mahkeme müzakere-
lecektir . ~e <:.<>kilmiş ve hazırladığı karar tef-

T~~k.l(l(J'JR 
ll'ızrınız Nüveyre'nin ço:< act kay-

bın ;lııJı bızi tcsliyeye ~itap eden \ 'C bi
zim,~ matemimizi paylaşan dost ve 
ya"kırılnrımıza kemali teha .. süsle te
fjekkür ederiz. 

Şerif Rı::a Birsel ve çocukları 

~EHIR TU' ATKOS 
DRAM KISMI 

him c..Oilmiştir. Bu karard<>. Agop ----------- - -

BugUn 
2(1,30 da 
BUYUK HALA 

KOLTUKLAR: 50~ 40 .ı~ ııı u:ş 

ŞEHiR TiYATROSU Operet Kısmı 

1111 il 1!! 11 'lj~· Bu akşam 
, il 'il l\ 'ı \ 1 eaat 20,30 da 
ıı , 1 1 ı \ 'I A 8 K A R A 

.ı;ıı miiimlli·11
• u ~: 

ÇocuK i.•yatroeu FATM A C 1 K 

A pal yanın N albantzadele1 den halı al
madığı ve be~inci notere veril.•n ve 
in~ilizce sureti alman fat•muun aslı 

nCiterde bulunmadığı ve iflfıs eden 

Na?hnntzadeler şirketine sorı•?d.ıu o
fortla r;ilinerek böyle bir kayıt yapJl
dığı ve Yunanistana kaçan I..nzarinin 
orııJırn mahkemeye: "Bu iş:n faili be

nim Agop Apalyanm suçu yoktur , 
şı:kliıırleki mektubunun da bir mana 
ifndr etmediği yazılmış ,.e suçlu bır 
s.-ne sğır hapis cezasına mııhkum e
dil•niştir-. Yalnız suç. af kar.unundan 

''0 kızı kart diye alıp evime götUrmc,zsem anam 
avradım olsun. Şakirin kim olduğunu belletme!i o 
yabanın Yusufuna!" diye yemin etmişti. 

Teşcklüir - Vefatile ınüteellim ol
duğumuz sevgili annemiz Nazire Ali 
Cenaninin gerek tedfinin<le bulunarak 
ve gerek bi7.za t veya telgrafla ve 
mektupla bizleri teselliye koşan bil -
tün dostlarımıza teşekkürlerimizi su
narız. - Çocukları. 

e\•vel işlendiği için ceza ta+;'Jik edile
ıncn.iştir. Reis. davacı şirk~t avukat
larına zarar ve ziyahlarmı istemek i. 
ç"n hukuk mahkemesine miirnt.:aatta 
serbest olduklarını bildinn.iştir. 

~~~~~ MELEK 
MAZURKA 

Sinemalarında 
birden ve SAKARYA 

POLA NEGRi 

Aşk karşısmda KADIN - Analık hisleri karşısında KADIN Rusya saraylarının ihtişam ve sefahatle . 
rinden sonra IHTILAL maceraları 

DON KAZAKLARININ nefis sarkrları 
Yarın gece suvareler ic;in biletlerinizi şimdiden· aldırım 

Telefon: MELEK: 40868 - SAKARYA: 41341 ---~ 
i PEK 

SiNEMASI 

Ayrıca: 

. Sayın halkımızdan gördüğü MUAZZAJ\ıl rağ·bete 
hır şükran karşclığı olmak üzere, bu CUMA matine-
} d . ' b er en ıtı aren MUAZZAM BİR Program hazırlıyor. 

A z A K Sinem~larmda 
bırden -

Ayrıca: 
Mi LLi SiN E M A DA A Z AK S INEMASINDA 

EHLi SALIP MUHAREBELERİ BlR A Ş K GECEs r 
Türkçe sözlü büyük film GRACE MOORE'un büyük temsili 

,, ______ ... 
1 YEGANE HAKiKi 

HARP FlLMl 

Halk Opereti 
Bu akşam saat 2i de 

Pipiça 

Yarın akşam SARAY 8inemasında ' 
. S . H 1 R L E Y T E M P L E' nin 

En scvımlı eda ve vaziyeti ile en mükemmel temsili olan 

S H i ~- L E Y K A P TA N 
Fransızca sözlü fılmınde küçüklere zevk ve neşe saçacak ve büyükleri 
hayrette bırakacaktır. 
Hamiş: Shirley Temple'nin resmini havi ağraflı madalyonlar ve br 
fotola:ı çocuklara meccanen. değrtılacaktır. Çocuklara mahsus fiyatı;~ 
Hususı ve Balkon 25, umumı duhuliye 20 kuruştur. 

~-KADIKÖY SÜREYYA-
ÇARŞAMBA Av l 
~t~~EMB:ENJAMINO GIG'? KA~E~G~ i A I 

°f1f1"Ş~l1wfi°b"M'I"~ \j~ 
TÜRK slnEMASlnDA 

Görenleri hayran etmi,tir. 
CHARLES VANEL. MAURICE ESCANDE Fransızca ıözlü 

~·---ilaveten: EKLER J URNAL (Franıızca ) I 

Pek Yakında 

di. Mua.t.zezi istedikten sonra herhangi bir hafifli· 
ğini grreu yok. Birçokları: "Şaşıyoruz, bu ele avu· 
ca f ı:;mıyan delikanlının nasıl böyle uslu uslu dur· 
duğuna!" diyorlar. Demek ki çocuğun mayat;ında 
iyi taraflar varmış. Sen de tabü uf ak bir geçmişten 
dolayı bu işe karşı komazsın!" 

Bu sözleri Şakirin her zamanki sarhoşluk palav
ralJrı zannedenler yanıldılar. Her yerde ve daima 
hilkmünü yürütmiye alışmış olan bu şımarık deli
kanlı herkesin içinde yediği yumruğun acısını bir 
türlü unutamıyor ve ancak Muazzezi almakla Yu
sufa tam bir mukabelede bulunabileceğini zannedi
yordu. O zaman Yusufa dönüp: 

MEMLEKET ROMANI - 17 - SABAHATTİN ALİ Saıahaddin Bey bu sırada Yusufun kendisini din• 
lemiyer~k perdenin püsküllerini saç örgüaü J1bl 
örmekle meşgul olduğunu gördü. Canı ııkılaral' 
derhal :iözünü kesti. 

"Bu muydu benden sakındığın kız? lşte onu evi
me avrat diye götürüyorum!" diyecekti, ve başka 
bir şey istemiyordu. Ba_bası evvela bunu dinlemt!k 
bile istemedi. Oğluna bır memur kızı almayı, (bu 
nıemıır kim olursa olsun) aklından bile geçit erncz. 
di. Fakat Şakirle bir odaya kapanarak yaplıklan 
uzun bir münaka,adan sonra razı oldu. Nedense bu 
baba oğul biribirlerinin sözünden çıkamıyorlarOı. 
Hatta Hilmi Beyin oğluna karşı biraz da çekingence 
olan bir hali vardı. Çok kere şiddetle muhalif ol
duğu şeyleri böyle bir hususi ve gizli münak3'adan 

sonra kabul ederdi. 
Sonra bu meselede pek fazla ısrarı da lüzumlu 

bulmadı. Rir kaymakam hazan zengin bir eşraf kı· 
zından daha çok işe yanyabilirdi. Ve ihtimal Şa
kir konuştukları zaman babasına bu izdivacın ayni 
zamanda hizumlu olduğunu da isbat ederek onu 
kandırmıştı. Fakat ikisi de, nedense, doğrudan 
doğruya kızı istemeden evvel Salahaddin Beyin eli
ni ayağını bağlamayı muvafık buldular. Bunu belki 
işi sür'atle bitirmek için yapmışlardı. Salahaddin 
Beyin mütereddit cevaplarından memnun olmıya
rak k-afi bir neticeye varmak teşebbüsünde bulun
maları da. bu işte beklemeyi pek istemedikleriııi 
gösteriyordu. 

Bilhasaa Yuıufun yaralanması ve Kübra ile an
ııesinin kııı.ymakamlara ta,ınmalan onlan daha c:a-

buk olmıya sevketti. Memleketin bütün sozu ge
çer takımı seferber haline gelerek Salahaddin Be
yi sıkıştırmıya başladı. llk zamanlarda rica ve kan
rlırma yolu tutan bu adamların sözleri Salahaddi~ 
Beyin mütemadi rcdleri karşısında yavaş yavaş bır 
tehdit kılığı alır oldular. Zavallı adam işin bu şek· 
le gireceğini düşünmemişti. Memleketi asıl idare
leri altmda bulunduran bu adamların karşısında 
bir hükumet memurunun nekadar az kıymeti ola· 
bilecegıni, bir kaymakamın, aşağı yukarı, kendisine 
itibar edilen, fakat işlerine engel olmıya başlayın
ca derhal tüydürülen bir kukla olduğunu bildiğı için 
'vaz.i~ ett\!rı tamamen ümidi kesmiş gibiydi. Eldi} bu
lunan b!r tek çare, yani burayı bırakıp gitmek 
Hilmi Beyin elinde o senet kaldıkça imkansızdı. Hal
buki bu vaziyette biraz daha beklemek meınlcket· 
t~kı nüfuzlu kimselerin müştereken kendi aleyhin~ 
ha•·ckete geçmelerine, azline, en sonunda kepaze 
olmasına bile yol açabilirdi. 

lçkinin zayıflattığı sinirleri, daha fazla tahammül 
cdemiyccck gibi görtinüyordu. Yavaş yavaş başka 

türlü düşünnıiye ve kendi kendine sormıya başla
dı: Bu kadar ısrarın manası neydi? Şakirin bu iş
ten vazgeçmeyip bilakis daha fazla üstüne düşme
si ondaki bu arzunun geçici bir heves olmadığını 
gösteriyordu. Bu kadar kuvvetle bir şeye sanlan 
bir adamın zamanla kendini ıslah etmesi hiç te ol
mıyacak şey değildi. Hatta ihtimal Şakirin yaşa
dığı kirli hayata karşı duymıya başladığı nefret 

ve iğrenme ona bir aile hayatı kurmak arzusunu 
vermişti. Bütün bunlara mukabil kendisinin orta
ya sürdüğü sebepler ve itirazlar nekadar manasıı· 
dı : Şakir.n yaptıklarını, ayni şekilde ve bu kadar 
ileri giderek olmasa bile, gençliğinde kendisi de 
yapmamış mıydı? 

Diişündükçe şimdiye kadar aldığı tavırları ma
nasız imluyor ve kendisini de, başkalarını da boşu· 
na yere sıkıntıya soktuğunu zannediyordu. Avukat 
HulCıı:ıi Bey de eski itirazlarında o kadar ısrar et
miyor: 

"C'~- bilirsin, hayırlısı ne ise o olsun!" diyordu. 
Adamrağız bu şehirde oturduğunu ve bu ~ehirdcn 
ekmek yiy~ceğini unutmamak mecburiyetinde idi. 

Nihayet bir gün Salahaddin Bey ifi Yusufa da 
açtı; bir akşam yemeğinden sonra onu bir kenara 
çekerek: 

"Yusuf! dedi, Muazzez artık evlenecek çağa gel
di; kendisini istiyenler de var. Ben sana şimdi • 
~·e k:ı.dar açmadım amma, sen her halde dışardan 
duymuşsundur: Hilmi Beyin oğlu Şakir! .. Senin bu
nunla aran iyi olmadığını biliyorum. Fakat masele 
kardeşinin saadeti meselesidir. Evveli ben rle bu 
işe taraftar değildim, ben de bu Şakir Beyi pek 
edepsiz biri olarak tanıyordum. F akat sözlerine 
itimat ettiğim birçok kimseler onun aslında hiç te 
fena bir delikanlı olmadığını,· yalnız gençliğin ve 
Lıazı fe.1s. arkada.şiarın tesirile biraz ta,km ve bi
çimsiz bir havat ııı:ecirdiiini ıövlediler. Amma fim 

Yusuf perdenin kenarını bırakıp ona döndü: 
"Sen kd.rarını vermişsin, bana bunları ne diı • 

anlatıyorsun'!" dedi, "Kızın babası sensin, onu tJd.11 .. 
ı.len çok düşünmen lazım. Bana ne?" 

"Aman Yusuf, böyle söyleme! Muazzezi bende.il 
çok senin dütündüğünü bilmez miyim? Sen oıı• 
ı.em ağabeylik, hem babalık yaptın. Ne yalan sö'i• 
liyeyim, ona ana.sının bile senin kadar emeği geç· 
memiştir. Şimdi bana ne? filan diye ters cevapla! 
vermenin sırası mı? Bak ben seninle akran gibi ıco
n uşuyor, danışıyorum. Eski hıncını filan bir t~raf' 
bırak, bu işte bir fenalık görüyorsan aöyle • .rJi~o 
bunun lakırdısını bile etmek istemiyorsun? Bil(iljiP 
bir t;ey mi var?" 

"liildiJiıu bu Şakirin bir it olduğudur. Böyleleri" 
ne kız filA.n verilmez!" 

"Yusuf, ben de böyle düşünüyordum. Fakat br 

men kestirip atmak doğru mu ya? Her~es şaıtıtiO 
artık adamakıllı değiştiğini söylüyor." 

"Neden değişti dersin?" .ı1 
·ııeT? 

"Neden olacak, uslanmıya, adam olmıya aıı 
de ondan!" 

"Sen gene öyle zannet'" 

"Va nt:dP.n uıla.ndı ?" 



--
TAN 

Gündelik gazete 
Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

' Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde. 
herteyde temiz, dürüat, ıamimi 
olnıak kariin gazetesi olmaya 

1 

çalı•maktır. 

Kontenjan sistemi 
kalkıyor 

zaruretten do~an işler, zanıret 

kalkınca kendiliklerinden yok olur • 
lar. 

Kontenjan bir zaruretin doğurdu -
ğu bir netict>ydi. Bütün dünyada 
otar~i hareketi başlayınca. \'e her 
millet büyük sana~·ici memleketlerin 
istilasına. karşı mahaJJi sana:rli ko • 
rumak derdine dü~ünce kont~njant • 
man si"ıtemleri, gümrük takyidatı 
filan orta.ya ı;ıkh. Paraların ınYmeti
nl muhafaza arzusu da kambi.}·o ve 
dö\iz mü)külatmı doğurunca beynel
milel ticari münasebetler fevkalade 
darlaştı ve giiç bir hal aldı. Biz de 
bütün dü:nyanm tuttuğu yolda yürü • 
tneğe mecbur olduk. Vaziyetimizi, 
yeni doğmağa ba5hyan sanayümizi 
korumak tedbirlerine bao;vurduk. 

Bugün konten,ian sistemini kalclr -
~·oruz. Demek ki artık bir çok mad
delerde kendimize güveniyonız. Bazı 
8anayiin lnki~afı i~in bir takim ham 
tltaddelere kapmnzr açmak imkanını 
buluyoruz • 

:Bu karar, bb:lm için t.-rakki ve in. 
ki afm en büyük delili, en kuvvetli 
\'~lkasıdır. 

••• 
İyi bir an'ane 

Gördes halıları bütün dün~·ada 
lne~hurdur. 

Türk hahcıh~ G(lrdeste şa.ht:serini 
l'aratınıştır. Gör<leste bulunan rir 
dostum bu muvaffakıyetin srrrıru 
anlattı : 

- Orada, dedi uanm a.•nr evveli· 
t ·' ne kadar hüküm süren bir an'ane 

\'ardı . Her genç kız evleneceği za. 

göfürnıek me bÜri~~etinde ~ idf. . y ai
nız bu halı o vakte kadar yaprJmış 
olan hahlann ne desen, ne dokuma 
ltibari~·le hiç birine benzemiyecek, 
~·epyeni ve orijinal bir şey olaeak -
tı. Genç kız munffak olmak için ze. 
k&...,mı ,.e yaratma kudretini knllan
lnıya mecburdu. Bu an'ane G&rdf"S 
hatrıanna bi.ifün dünyaya şamil şöh
tetınt temin etti.,, 

E:t , .e ev işleri arasında en ziyade ko 
t'unması, ileriletilmesi, t~vik edllıne • 
•i laznngelen bir santatimiz varsa ha
hcıbktır. Makine, halıcrtrğm katili 
Ohnustur. Türk hahcılığmı makine. 
nin tahribinden kurtarmak luzımdır. 
811 da ancak onun evlerde \'e ktiçtik 
tezd,hlarda. dokunmasını temin ile 
hıümkündür • 

Acaha bu ve~ileyle hu an'ane tek • 
rar canlandmlamaz mı? 

Hah dokunan yerlerde .ırrn<> knlar 
böyle bir an'ane ihdasına dav~t edJ -
lemezler mi?. 

• • • 
Silah fabrikaları 
faaliyette 

İ<ipanyadakt dahili harpten mern 
nun olan yaln hl . • . ız r zUmre \'&I': Sllih 
fahnkalan .• 

l AN 

AD ANADA 
Amele 

işlerinin 
tanzim.i 
Yazan: Mümtaz Faik 

Geçen günkü yaztmızda Adanada pamuk an:eı~~:i 
ile \·iftçi ara~mda mutavassıtlık eden ekılerın 

amele ücretlerinde oynadıkları rolü bütiin tafsilati'e 
anlatmıştık Bugi.m de amele ücretlerile amele m~s~_1 e
sinin sa~lam biı şekle bağlanması hakkında ne duşun-

düğümüzü izaha ı;.alışacağızİI. •••••••••••••••-•-•••••••• 
Pamukçulukta iki defa ameleye 

büyük ihtiyaç vardır: Çapa zamanı 
ve toplama zamanı. Çapa zamanı 
amele haftalıkla çalışır. Her amele 
kafilesi bir elçinin idaresinde 20·40 
kişiden ibarettir. Bu ameleler şu 
suretle tedarik edilir. Ameleler çar 
şamba günü öğleden sonra şehre 
gelirler ve Seyhan köprüsü civa -
rındaki kahvelerde elcilerle temas 

lŞ BÜROSU YAPILMALI 

1 rva ve iska nasıl pa~uk m~.h~u
lünün miktarı üzerınde muhım 

bir tesir yapacaksa arnele işlcriniı7 
tanzimi de pamuk fiyatlarında ayııı 

tesiri halkedecektir. 

ederler. 
Orada ücretler tesbit edilir ve 

ameleler perşembeyi de istirahatle 
geçirerek cuma günü sabahlcyın 
işe başlarlar. Eskiden ameleler 
pazar günü şehre gelirlerdi. Şimdi 
bu, çarşambaya dönmüştür. Ame
lelerin çalıştJğı günler, cuma, cıı

martesi, pazar, pazartesi, salı giın
leridir. Çarşamba günü de öğleye 
kadar çalışırlar. Demek oluyor ı:i 

haftalık olarak verilen ücretler beş 
buçuk gün içindir. 

Amele bir müddet yağmur ya
ğar ve işine devam edemezse gene 
ücretini alır. Ancak yağmur ya· 
rım günü geçocek olursa kendisi· 

Mesai müddeti 8 - 11 saattir. 
Bunun için sarahatle tPS• 

bit edilmiş bir had yoktur. Ekse
riyetle güneş doğarken işe başla
nır ve öğleyin iki saat istirahat ya
pılır. 

lşte bütün bu sebepler dolayISı

le amele haftalıkları • 3,5 lirıtdan 

8,5 liraya kadar fırlamıştır. 

Adanada şimdiye kadar amele 

ücretlerinin bu kadar yüksek ol

ması - 1929 senesi müster ı ol· 

mak üzere - hiçbir zaman görül· 

memiştir. 

1929 senesine gelince, bu sene 

Adana pamukçuluğu için gayet 

müsait bir sene idi. Filhakika 

amele ücretleri yüksekti. F.ı.l{ı:ıt 

pamuk fiyatlan da o zaman bu se

neki fiyatların iki misli idi. Bina-

mele kazanmıştL 

Adanada fazla ameleye ihti
yaç olan ikinci nıevsi -vı pa. 

muk toplama mevsimidir. i aria 

ücretler tamamile başka ~ekilde-

dir. Kilo başına hesap edilir. iane 
Ameleyi çiftlik sahibi doyurmak 

mecburiyetindedir. Sabahle~'in ve Klevland pamuğunda beher ki-

kahvaltı olarak ekmekle zeytin ve- lo çekirdekli pamuğun toplama :1c-

rilir. Saat 10 pilav zamanıdır. Ya- reti 2 kuruştur. Çalışkan bir ame-
nm eaat yemek için ietirahat var- le günde 100 kilo pamuk toplıya-

dır. O zaman ameleye bulgur pi- bilir. Ve binaenaleyh 200 kuruşa 
lavı ve ekmek verilir. Saat üçte 
gene kahvaltı zamanıdır. Amele 
bu sırada ayranla ekmek yer. 
Akşam iş bittikten sonra bulgur 

veya mercimek çorbası verilir. Bü
tün bu yemekleri çiftçi tedarik et
mek mecburiyetindedir. 

kadar ücret alabilir. lane ve Klev

land pamuğunun sür'atle toplan -

ması matlup olduğundan fazla a

meleye ihtiyaç vardır. Ancak bun
lar toplandıktan sonradır ki sıra. 

koza pamuğuna gelir. Bunun top

lama ücreti koza olarak "aynen" 

verilir. Amele topladığı pamuğun 

onda birini Ucret olarak alır. A· 

Çapa zamanı amele ücretlerine 
gelince: Geçen sene haftalık asla 
3,5 lirayı geçmemiştir. Halbuki bu 
sene 8,5 liraya kadar yük!'!elmiştir. 

mele de zaten ücretini aynen al
Bunun sebebi ikidir: 

mayı tercih eder. Çünkü koza. pa· 1 - Sıtma. 

2 - İdareten alman bazı tedbir- ı muğu ne zaman olea paradır. Bu-
lerin hatalı olması. nu derhal borsaya arzedip para 

haline kalbetmek mümkündlir. 

pamukların gerek çapa z;ama -

nında, gerek toplanmasında da lıı,,. 

çok kadın işçiler çalışır. Bu hu -

susta erkeklerle aralarında bir far.K 

yoktur. Onlar da erkekler Kad ıı.r 

ücret alırlar. Hatta pamuk tüpla· 

masında kadın amelenin t! rk ~P. 

tercih edildiği \;Oktur. Çünkü ka

dınların erkeklerden daha ça mık, 

daha çok topladıkları görülmiiştiir. 

Pamuk toplanmasında 12 yaşın -

dan itibarım çocuklar da kullanı

lır. 

B i.itUn bu şimdiye kad :ır \'er
diğimiz izahattr.n an l a:;;ıiı-

yor ki, Adana pamukt;uluğunda 

amde meselesi, pamuk tohumla

rının ıslahı, irva ve iska kadar 

mühim bir mevki tutmaktadır. ')

nun için denilebilir ki Adana pa

mukçuluğun un ilerlemesi bir ta

raftan da amele meselesinin ısla

hına bağlıdır. Mademki pamuk 

meselesini zirai siyasetimizin ana 

hatlarından biri olarak ele alryo

ruz; o halde bunun lazımı gayri

müfariki olan amele mcsclesın! de 
sür'atle tanzim etmek ve bu .şi 

kahvelerde arz ve talepleri idare 

eden elcilerin eline ve keyfine bı
rakmamak mecburiyetindeyiz. 

Bizim Adana mmtakasında yap

tığımız geniş tetkiklerden sonra 

vasıl olduğumuz netice şudur: 

llk iş, merkezi Adanada bulu

nan ve civar vilayetlerde şuhe.1 erı 

olan bir amele bürosu tesis etmek 

ve bunu devlet kontrolti altma al-

maktrr. Bu suretle gerek ilcretler

de, gerek mesai tarzında bir istik. 

rar vücuda getirilmiş olur 
Bu bürolar ayrıca çiftçi ile amele 

arasında çıkacak ihtilafları da tıaı. 
leder. Civardan Adanaya gelecek 

amelenin miktarını t csbit eder. • 
Iş arz ve talebi üzerinde nazını ::ıi r 

rol oynar. 

Şimdi gerek çapa zamanı, ~er~k 

toplama zamanı Adanaya gelen a

mele miktarı hiçbir kayde lahi de· 

ğildir. Halbuki o zaman iş biiro· 

su muhtelif vilayetlerdeki şuocı·~· 

ri vasıtasile bu miktarı tcsbit cı'~ r, 

fazla amele gelmesinin, eksik ama· 

le olmasının önüne geçer. Bıı su

reLlt:: ıuımuk flyaUıtn üzerindt> iı: 

rayı tesir eden mü•pet veya mC!'n· 

fi ihtimaller , şanslar ortadan kalk-

mış ve fiyatlar tabiı şeklini bul · 

muş olur. 

• r va ve iska nasıl pa mnh 
1 mah:mlüntin miktarı iLw -

rinde miihiın bir tesir yap:ıı·a t<sıı 

amele işlerinin tanzimi de p:ı · ıı~ 

fiyatları üzerinde ayni tesiri halk 
edecektir. lş bürosu devlet knn 

trolti altında bulunacağmdun hi ç

bir haksızlığa meydan vcrilmcınış 

bilakis gerek çiftçinin, gerek ame

lenin menafii liiyikile gözetılmış 

olur. Ucreller ne haddinden fazll\ 

yükselir, ne de fazla aşağı düşer. 

Çünkü arz ve talebin ve ücr •ı i•ı 

ayarı iş biirosunun elindedir. Bu 

s uretle he r iki taraf için makul 

fiyatlar dahilinde amele temin edi· 

lirken, orta mahsullü bir sen<>de 

cihan piyasasının fiyatlarına mu

vazi olarak bir maliyet fiyatı cldt· 

etmek mümkündür. 

Para bulduktan ROnra silah b 
mamak mümkün deı;.ıJdir G 

01 
• 

""' .. eneral 
Frankoya do!lltlan, ileride birk~ mis-
ti faizi ile alınmak üzere holhoJ pa 
\·eri~·or1ar. O da bu paralarla Avnı: 
devletlerinden, artık e!llki model Aavı
Jacak tayyareler, tanklar ve h~ 
malzemesi alı~·or • 

Birkaç kere yazdığımız gibi srt-

1

_ 
ma bu sene Seyhan mmtakasında 
salgın bir halde olduğundan birçok 
işçiler bu hastalığa tutulup işleri
ne devam edememişler ve mermE!
ketıerine dönmüşlerdir. Bu yüz

GÖRDÜGÜM ŞEYLER 
Silah fabrikalarının ne vatanı, ne 

de milliyeti ,·ardır. O malını satmak 
tartiyle herkf'jlie yardım eder. Ade _ 
mi müdahale kararma en ~ok sadık 
kalan Fran"ia , .e İngiltf'reden bile 
ispanya cf'phelerine tan·are ve harp 
rnatzem~I ı:itmistir. Şimdi de Sov -
~·t>tler hükumet tarafına en modem 
tan'llreler n harp malzemesi gönde. 
lisorJar. 

den bir amele buhranı başlamış· 
tır. Fiyatlar da tabiatile yükl!!lel -
ıniıştir. 

İkinci sebebe gelinc;e: Amele her 

nedenee idari bir kararla bu ıene 
şehre sokulmaınrştır. Amele ~cn
rin dışında kalmrş. ne elcilerle'. ne 
de çiftçilerle temas imk!nmı bula.. 
mamıştır. Filhakika bu karar bi
lahare geri alınmışsa da birtakım 
amele memleketlerine geri dönmils 
bulunmuşlardır. Bu dıt amele buh· 
ranr üzerinde mühim bir te!lir 
yapmıştır. 

~ladrit <'lnnndald harbin iki taraf 
1!:1n de ~ünrlrn ~ine kanlr ~ekil al

illa.<;, hundamlır . ====="-===========
h lıspan~ıadaki harp, bize mlistakbel ziyet değişti. Şimdi Madrit harbi da.-
l\tpte tayyarenin ovnıyacağı büyük ha zi~·ade tayyare harbine çevrUdi. 

"
0

: .. i<;hat ~tmlştlr .' Ve kimin ta~·yaresl fazla İ!lle harbi o. 
dtıldıtkfrrnrt kuvvetleri ta~jareslz oL nun kazanma.'Jı ihtimali arttı. 
J' arı mi\ddetc:e mukavemet edemi- Müstakbel harbin mukadderatı ha. 
• 

01'1ard F ı-...ıı t k "-ret 1• akat onlar da modem tay- \'8. ıuua P amır edecektir, diyenlu, 
erıe nıücehhez olunca derhal n- hak kazanıyorlar • 

Büyüğüne Ders Veren Bir Nesil Y etişt riyoruz 
Tramvay içindeyiz ... Onlar önli~- - Bi_r tane, Tlinel. ter, diyor, ıutfen bir bilet daha ah-

deki sırada yanyana oturuyorlar. Bı- v• - .Bır tane mi? .. Çocuk sizin dt!· nız. 
risi kırk beş elli yaşında bir kadın.. gil mı? 
Başında siyah bir şapka var ama, - Benim ama ona bilet alınır nu? 
insana nedense sıkma bq çarşafı - Kaç yaşında? 
hatırlatıyor ... Ustüne el'an yeldirme· - Daha dördünü bitirml'di. 

- Parası için değil, diyor, fakat 

çocuk daha dört yaşındadır. Maama

fih iki bilet kesiniz. 

Biletçi iki bilet kesiyor. Uzakleşı-likten kurtulmamış bir siyah manto Sarı bukleli küçük yaramaz: 

giymiş... - Şaşırdın hala, diyor, benim ya. yor. Siyah mantolu kadın küçüğe 
Elinde yılan derisi bir çanta. ya • şım Yedidir. dönerek: 

nındaki beş yaşlarında gösteren sa- . Biletçi bir siyah şapkalı kaduıa, 
rışın bir bebek, tiroliyen bir şapka... bır de Çocuğa bakıyor. 
Kemerli alangle bir palto giyiyor ve ~ _Baksanıza diyor, çocuğun ya şı 
ayaklarında. pınl pırıl parlıyan ru. - yedı ımiş. 

gan iskarpinleri var. - Çocuk ne bilir. Kendini büvü· 
Bir bUyilk anne ile torun galiba... tüyor. · 

Konuşmuyorlar. Siyah mantolu, si· - Ben kendimi bliyütmüvorum. 
yah şapkalı kadın bir gazete oku • Geçen ayın on ikisinde yedi yaşıma 
yor. basrnadım mı? 

Biletçi yanlanna yaklafıyor: Biletçi: 
- Bilet. - Bayan, çocuğa da bir bilet Uı-

- Utanmaz, diyor, ben sana e\·d~ 

gösteririm. Rezil ettin beni. 
Küçük çocuk sesini alçaltıyor ve 

halasının kulağına doğru: 

- Ayıp hala, diyor, hiç para l~ln 

yalan söylenilir mi? Ben yedi ya~ıt· 

na girmedim mi? .. Yalan ay1p, çok 

ayıptır hala. 

Suat Derviı 

Herşeyi Kendisine Dert 
Edinen Adam 

Her şeyi kendisine dert edinen a 

damı siz . de tanır mısınız? Hele bi 

düşünün bakalım muhakkak ht'ltır 

lıyacaksınız. o. benim ahbabım ol 

duğu kadar sizin de ahbabını:zdır. 

Bu adamın işi ~ücü hadiseleri a 

leyhe tefsir etmektir. 

Hava biraz kapalı olsa hemen: 

- Aman, der! Caliba yağmur ytt· 

1 ğıcak. Gazetelerde okudun mu. Bu 

1 sene kış şiddetli Dlacakmış. Her ta
ı 
rafı kar saracakmış. Daha kı~!ık o-

dun, kôınürü de almadık. Kışlık de

dim de hatırıma geldi. Çocuk pa'to 

ister. Haıııın manto ister. Ben astık 

isterim .. Allah fakir fukaraya imdat 

eyliye ... 
Eğer hava kapalı olmayıp ta bira: 

güneşli gitse söyliyeceği söz şudur: 

- Hava da mevsimsiz sıcak yal'ı 

yor. Bu sene mahsulde bet bereiı:e 

aranıa. Yagınur yağmalı ki. ekinler: 

büyüsün. Böyle giderse bu sene ek 

nıek fıyatları muhakkak artar. Al 

lah fakir fukaraya imdat eylıye. 
• • • 

Bu zatı geçen giiıı gördüm. t:ien 
ziynrete gelmişti. Yüzü bir karı~ sa 
kallı idi, ilk sözü şu oldu: 

- Anıaıı birader sorma. Diin öy 
le canım sıkıldı ki. Berberler de haf 
ta tatili yapıyorlarmış. Pazar glın .. 
hafta tatiliııiıı sırası mı'? Herkes ge 
miye eğlennıiye gider. Traş ctl•r 
Ben bu kadar yaşıma geldim. Traş 
sız bir gün geçirdiğimi hatırlaırn; 
ruın. 

- Peki amına dedim. Cunıarte 
sinden traş olabilirdin .. 

- Olmadım işte., 

- Peki Pazartesi gnüü niçin trat 
olmadın'? .. 

_ Akıl etmedim ... Fakat duruy 
runı duruyorum da bu berberleri 
pazar gün kapatmalarına aı<lım ar 
ıniyor ... 

• • • 
Herşeyi kendinsine dert edinen a 

dam sıyasidir. Farzı muhal Oeııer 
Franko ufak bir zafer kazansa; 

- Eyvah! Der, dünya faşı~t olu. 
y.or! 

Madrit kuvvetleri biraz ınukave 
met etse:: 

- ispanya kızıl kesildi! Oiy• 
hayiflanır. 

Uzak şat :.ta ufak bir karal;ol hil 
disesi onun için bllyük ve uımmı1 
bir harp vesilesidir. Şehirde nıahl~ıt 
zeytinyağlarınm satılmasına ım.isa • 
ada oluııınası. bütliıı 1 stanbul halkt
nın midesinin bozulduğuna alfünet• 
tir. 

• • • 
Size her Şt!yi ke11disi11tı dert adin~" 

adamı anlatırken bedbinliğe dair ıki 
küçük fıkra hatırladım: 

Bardağı yarı yarıya dolu olan 'Jed 
bin bir adam: 

- Bar~ağ~ınııı yarısı boş! dermiş. 
Halbukı nıkbin adaın; 

bardağının yarısıtıın dolu old.ı<Yuııu 
söylermiş. 

0 

Bir fıkra daha: 

Bir bedbitıle bir nikbin uzun bir 
yol yürüyorlarmış: Bedbin · öııüııdeki 
yola baknıış ve demi~ ki: 

- Eyvah daha nekadar yol yiirıı. 
yeceğiz! 

Nikbin ona şu cevabı vermiş: 
- Bir de arkana dön de bal<. şinı· 

diye kadar ııekadar yol katettik. 
• • • 

işte hülasatan diyebiliriz ki. her 
şeyi kendisine dert edinen adam, bar 
dağının yarısını boş gören ve yahut 
katettiği yollıı.rın uzunluğlınu hesa. 
ba katnııyarak önündeki yolu ıızıın 
gören adamdır. 

MümfQz FAiK 

- Bunlara bCJkt!trSa, yürüm~k in
sant ıaydlafmıyor. 
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Tenkit 
Şeyh Bedreddin 

Destanı 

Bergttn I 
Bir lliklye 1 Bir Ruh, iki Kadm 

Nalı.leden: H. H· 

Nazım Hikmet, Simavne kadısı - Bundan üç sene evveldi. Fatma 

Bir başpehlivan her zaman ve 
herkesle güreşmek ~z . 0 • encı wens 

oğlu Şeyh Bedreddin destanı (l) a- bir gece birdenbire yataktan fıı ladı. 
dı ile çıkardığı yeni kitabını, yanıl- Avaz, avaz bağırıyordu. Yanındaki 
mıyorsam, bundan dört yıl önce ilan karyolada olduğum için onun ferya
etmişti. Şairin eserinde mühim bir dile ben de uyandım. Hastalandı 
yer tutacağını ümid ettiğimiz için zannederek onu kollanmın arasına 
bu destanı merakla bekliyorduk. Ki- aldım. "Ne oldun!" diye sordum. 
tabda umduğumuzu bulduk mu"! "Nen var çocuğum?" Fatma hıçkı-

Bu suale cevab vermeden önce Na- rarak ağlıyordu. "Oh,, diyordu oh ... 
zım Hikmet'in bir sözünü zikredece- Meğ ... ı· bir kabusmuş, amnıa ne fena, 
ğim: destanına zeyl olarak çıkardı"'ı ne müthiş bir kabustu kocacığım ... 
Milli gurur (2) adlı küçilk kitabda Ben dünyada hakikate bu kadar çok 
diyor ki: "Ben, benden i.:;tt>nenin an- benziyen bir rüya görmemiştim." Ve 
cak bir karalamasını becerebildim. sonra biraz daha sakinleşince rüya
~aha iyisini de yapmağa çalışaca • sını anlattı. Bir otomobil ile geniş
gım." Şairi memnun etmiyen nedir çe bir şoseden gidiyormuş. Otomo -
bilmiyorum; fakat ben kitabı eksık bil kırmızı bir otomobilmiş. Bir spor 
buldum. Nazım Hikmet bize on otomobili ve direksiyonu da kendi
"Şeyh Bedreddin destanından par- si kullanıyormuş. Tam bir çeşme -
çalar" veya o destanın sonu diye nin önüne gelince otomobili cturdur
v~rseydi çok daha iyi ederdi. Çii.ııkü muş. Karşıda ayakta duran bir er -
kıtabın eksik olan tarafı başıdır. kek varıpış... Lacivert kalın palto -

bancayı bulduk... Evet, size y 
ederim ... Bu böyle oldu ... MektıJ 
tanınmış kibar bir insanın kar 
imzasını taşıyan birtakım aşk tO 
tuplanydı. Bu mektupların içindi 
kadının kocasının haberi olnı" 

dünyaya getirdiği bir çocuk ta 10 
zuubahs oluyordu. Son mektupl 
kadın tehditlere cevap veriyor. 

mecbur1yetindemi? Profesyonel 
Oldu 

di serveti olmadığını, bütün zeng 
ğinin kocasına ait olduğunu ve 
nilen binlerce lirayı tediye et 
imkanında bulunmadığını söyr 

T ekirdağlının 
Başpehlivanlığı 
Meselesi 
Geçen gün Tekirdağlı Hüseyinder. 

aldığım mektup dolayısile, federas 
yon u olmıyan yerlerde dahi, bir ba~ 
pehlivanın her zaman ve herkesle gü 
reş tutmıya hazır bir vaziyette bek· 
lemek mecburiyetinde olmadığını yıu 
mıştım. O yazımda, Tekirdağlı gibi. 
bir teşekkül tarafından açılan müsa· 
bakalann birinciliğini hak eden bır 
baş pehlivanın ne şartlarla güreştiri
lebileceğini de izah etmiştim. 

Pehlivanlık işlerinde son zaman • 
tarda peydahlanan Naci Sadullah be
nim yazıya Son Postada mukabele 

etti. 
Bay Naci Sadullaha göre; federas-

yonu olmıyan yerlerdeki bir başpeh
livanın her aklına esen rakibinin mey 
dan okumalannı hemen kabul etme
si lazımmış ... 

Federasyonu olmıyan yerlerde şam 
piyonlann ve şampiyon namzetleri
nin nasıl belli olduğunu ve bu husus
taki adetleri esasen bildirmiştim. On
ları burada bir daha tekrarla Naci Sa 
dullaha meramımı anlatabileceğimi 
hiç zannetmiyorum. Yalnız Dinarlı 
Mehmedi müdafaa için bana ve Te
kirdağlıya çatan Naci Sadullahın 
garibime giden bazı fikirlerini me -
raklılar önünde de aydınlatmak is -
terim. 

Pehlivanlık i.Jlerinde son zaman -
tarda. peydahlanan Bay Nacinin eöz· 
terini şöyle hlilisa edebiliriz: 

Ankarada bqpehlivanlığı kaza • 
nan Kara Ali de, burada ne şera
itte majlOp olduğu malum olan 
\1ülayim de bqpehlivanlıtı iddia 
edebilirler. Tekirdajltnın Taksim -
de yendiği insanlar esasen evvel -
ce mailCıp ettiii pehlivanlardı. On
ları birer kere daha yatırdı. Halke
vinin verdiği kemer gibi ba?ka bir 
müessese de kemer verebilir. 

Aradaki lark 
Pehlivanlık meselelerinde hcmfi -

kir olmamıza imkan bulunmadığını, 
Taksim güreşlerinin devamı sırala • 
nnda Basm Kurumunda bir akşam 
görüştüğümüz zaman zaten kanaat 
getirdiğim Bay Naciye şunlan ha _ 

tırlatırım: 

Kara Ali Ankar&da yağ güreşinin 
başpehlivanlığını kazanmıştı. Son se 
ne içinde Kara Ali Tekirdağlı ile tut
tuğu yağ güreşinde mağliip olmuş -
tur. Bu suretle ikl pehlivanın yağ gü
reşi Taksimden evvel ayırt olmuş gi
biydi. Taksim güreşlerinde iae, Kara 

'.Ali kolundan sakat olduğundan mü
sabakaya giremiyeceğini söylediği 

vakit, kendisine başpehlivanlığın 

mevzuu bahsolduğunu hatırlatmış -

tılar, o da tabii bulmuştu. 
Mülayime gelince, serbest güreşte 

Tekirdağlı ile kapıştı. Ve hakem he
yetinin karan bütün gazetelerle ilin 
olundu. 

T ekirrlağlı Başpehlivanl:ğı 
ltaıanclıktan sonra 

din meydan okumalan neticeyi de _ 
ğiştirir mi bilmem ? ... 

Yeni bir iclclia 

. ~imdi ortaya bir iddia çıktı. Hoş o 
ıd~anın mahiyetini de yazdık idi ya .. 
Dmarlı Mehmet Tekirdağlı ile tutuş
mak istiyormuş ... 

Biz vaktile bütün karı pehlivanla
ra ait olmak Uzere 500 lira mükafat
lı bir mUaabaka 116.n c1.111i9t,lk. o -il.-

sabakamrzı başpehlivanlığa namzet 
görülen bütün pehlivanlar kabul et
miştiler. Yalnız Dinarlı bir bahane 
uydurmak üzere gazetemizin kan i

çin güreşmiyeceğini yine Son Posta
ya bildirmişti. Halbuki bütün !{arın 
pehlivanlara bırakılacağını yazdığı • 
mızdan Son Posta tahrir heyetini ha 

berdar etmediği için gazeteyi de yan 

hş bir iddiaya alet etmiş oldu. Dinar
lının sözlerine hemen cevap vermiş
tik. Ondan sonra da gazete sütun -
lannı güreş meydanına çeviren mn
lum Dinarlı sustu ve Selaniğe gitti. 

Ayni şartlarla yapılmak üzere bi· 
zim müsabakayı Halkevi bizoe haber 

vererek yaptı. Dinarlı gfıya bir mües 
sese namına güreşeceğini söylemiş • 

ti. Yine gözükmedi. 
E1ıel ŞEFiK 

Siyah Kaplan 
iki Kişiyi 
Hakladı 

Holivutla Konturat Yap· 
tı, Sinema Artisti Oluyor 

Berlin olimpiyadında Uç dünya bi
rinciliğini almağa muvaffak olan zen
ci koşucu Owens nihayet profesyo -
nel olduğunu resmen ilan etmiftır 

Zenciye şimdiye kadar Amerikalı· 
lar hayli müşkülat çıkarmıştılar. Se 
nenin en iyi sporcusuna verilen Sul
livan mükafatını bile ona vermek is
temiyorlardı. ikide bir cezalandırdık· 
lan da caba idi. 

Zenci amatör kaldıkça bu gibi rnua 
melelerin devam edeceğini pek iyi 
anlamıştı. Diğer taraftan her gün 
büyük paralarla profesyonel olması 
teklif ediliyordu. 

Zenci nihayet Holivutun son tek
lifini kabul ederek bir film çevirmi· 
ye muvafakat etmiştir. 

Zenci daha şimdiden 50,0000 do · 
!arı cebine yerleştirdiğini söylemiştir. 

Owensle konuşan bir mnharrıre 

meşhur koşucu şunlan söylemiştir: 
Buğune kadar binlerce karlı tek· 

lif alıyordum. Bunlardan birinden 
birini kabul etmemek için deli olma
lı idim. 

Esasen iki aydanberi amatörlü · 
ğüm laftan ibaretti. 

Holivuttan bir fılm çevirmek 
üzere yapılan teklifi kabul ettim. Çe 
vireceğim filmde bir koşucu rolU oy. 
niyacağıırı. 

Bu Hafla 
Yapılacak 
Lik Maçiarı 

T. S. K. lstanbul Bölgesi Baş\{an
lığından: 

28.11.1936 da yapılar.ak li~ maç -
lan 

Taksim Stadı: 
Galatasaray - Anadolu B takımları 

saat 13,20 hakem Sedat Akçaoğlu 
Güneş - Beykoz B takımları saat 

15 hakem Feridun Kılıç 
Şeref stadı: 

Topkapı - Eyüp B takımları saat 
13,20 hakem Bahaeddin Uluöz 

Beşiktaş - lstanbulspor B takımla
n saat 15 hakem Halit Ozbaykal 

Fenerbahçe stadı: 
Hilal. Vefa B takımlan saat 13,20 

hakem Samim Talu 
Fenerbahçe - Süleymaniye -B ta -

kımlan saat 15 hakem Rıfkı Aksoy 
29.11.1936 Pazar günü yapılacak 

lig maçlan 
Taksim stadı: Alan gözcüsU Halit 

Galip Ezgü 
Doğan - Galata Gençler A takım

lan saat 11,30 hakem Kadri Celal 

du. 

Şeyh Bedreddin müridi Börklüce lu, ince kara bıyıklı bir erkek ... Bu 
M:ustafa'nın idaresinde müslüman delikanlı kendisine yaklaşmış ve: 
hiristiyan, musevi on bin kişilik or~ "Eğer istediğimiz parayı şimdi ver · 
dunun şehzade Murad ordusu ile çar- mezsen bu mektuplan kocana götü
pışmasını, mağlubiyeti, kalanların receğiz ... Bir broşür şeklinde neşre
kılıç~an geçirilmesini, Mustafa'nın ve dip bedava dağıtacağız" demiş. Ka
şeyhın idamlarını görüyoruz. Fakat rım: "Kağıtları bana iade ediniz. ls· 
cereyanı? nasıl doğduğu anlatılmı - tcdiğiniz kadar param yok" diye yııl
yor. Nazım Hikmet B d dd" ,. . varmış. 14.,akat genç adam gene ısrar 
"Be . • e re ın ı. -· ~ gayn zuhur ve huruç edece _ etmiş, bunun üzerine kanm çanta . 
gım demesinden, yani "action" sından bir rüvelver çıkarmış, bu rü 
karar vermesinden sonra alıyor-

0 
~ velveri birdenbire delikanlının üstU

dan evvelini bırakıyor. · ' n ne boşaltmış... Delikanlı bir kere 
Elbette ki bir destanda Şeyh Bed- sallanmış ve hemen yere düşmüş ... 

r~ddin'in felsefesinin hulasasını, Va- Karım büyük bir dehşet içinde titri· 
rıdat'ın tahlilini aramağa hakkımız yerek yerinden çıkmış ve çocuğun 
~oktur; bunlar şür themalan olma- üzerinden mektupları almış. Elinde· 
ga pek mUsaid değildir. Fakat ş:ıir ki rüvelveri ve bu mektupları yan • 
bunu, nasıl söyliyeyim? yandan gös- daki kayalann kenarına gömmüş ve 
terebilirdi. Meseli "köylü Mustafa" otomobile binip ağlıya ağlıya oradan 
dediği Börklüce Mustafa'nın şeyhle uzaklaşmış. Ve kaçarken kendisinı 
buluş1nasını, onun irşadı ile uyan _ takip ettiklerine zahip olarak yan • 
masını, binlerce müridin heyecanını lışlıkla otomobilini bir uçuruma doğ
tasvir ederek bize Bedreddi:ı'in ha- ru götürürken bağıra bağıra uyan· 
yatını ve fikirlerini anlatabilirdi... mış... Size bu tafsilatı anlatmaktan 
Bunu belki bir gün yapacaktır. yu- maksadımı şimdi anlıyacaksınız. Bu 
kanda zikrettiğim satırlarda gördük gecenin ertesi günü akşam gazetele· 
ki destanı ikmale çalışacağını kendi- rinde şöyle bir havadis okuduk: 
si de vadediyor. :: "Acıbadem yolunda bir cinayet ... 
--- .. a "'- _. .... -·-- ~--...... -=~~O~tuz=..;;otl!_?: ~f yaş~annda bir encin 

''karalama" saymakta Naz,:n Hik • menin kenarında bulunmuştur." 
met'le beraber değilim. Nazım Hik Karım gazeteyi alır almaz sapsan 
met'in "Sanat telakkisi, Berkeley. kesildi. Tırnakları adeta koluma geç 
Yürüyen adam, Bayram oğlu, Bener-. ti. Bana: "Avni, dedi, bak şu resme, 
cı'nin başlangıcı" gibi bazı manzu • 

l 
yemin ederim. Bu resim dün akşam 

me erine hayranlığımı kaç defa sôy
ledim. Şyeh Bedreddin destanı'nda- benim rüyamda gördüğüm yerin res-
ki on bir manzumenin belki hepsi midir. lşte çeşme ... Ve işte işte mek
de onlar kadar güzel. Şairin sanati tuplarla rüvelverin saklı olduğu ka-

.. d yalıklar." 
gun en güne saflaşıyor, klassikliğe doğru gidiyor. Şiirinde artık "Or- Bunun bir benzeyiş olduğunu ka-
kestra, Bahrı Hazer, Grev" manzu· rıma izah ettim ama, o sUkünet buJ
melerinde olduğu gibi futurisma te- muyordu: "Kocacığım, diyordu. inan 
sirinde ses oyunları yok; onlar cok bana, bu dün gece rüyamda gordü
göz alıcı, çok eğlenceli idi, bunla;da ğüm yerdir." Cinayetin tafsilatını. 
belki daha gizli, fakat çok daha kök- okuduk. Çocuk, rüvelverle vurulmuş 
lü.'. bünyeden gelen bir güzellik var. Karını aşağısını okumadan: "Arka· 
Boyle saf bir edaya doğru gitmekle sı üstü yere düşmüş" diyordu. Ve 
~a~r ·~~irtuosite" sini kay~tmiyor : tafsilat onun iddiasını tekit ediyor _ 
Borkluce Mustafa ordusunun şchza- du. Kanm lacivert paltolu de~işti. 
de ~urad ordusu ile çarpışmasını Bulunan cesedin üzerinde lacivert 
tasvır eden 

9 
uncu parçayı okuyun: palto bulunduğu yazılı idi. Kara bı

sahne gitgide canlanıyor, alP.vleni _ yıklı. lacivert paltolu bir genç ölü 
yor, adeta bir zafer teranesi duvrna- olarak bulunmuştu. Ertesi gün ya
ğa başlıyoruz; birdenbire "Yenildi - pılan tahkikat neticesi hüviyeti tcs
~er" sö~U inanılmaz, bunun için de bit edilen gencin bir fotoğrafı da ko-
ınsanı .~~reten bir inilti gibi duyulu· nulmuştu. Bunu gören karım bayıla-
y
or Şıırı k cak kadar fenalaşmıştı. "Avni, di -

Polis memuru olan dostum b 
üzerine bana: "O kadının evine 
lim." dedi. 

Bu kadın, Feneryolunda otu 
du. Bir taksiye atlıyarak oraya 
tik. Orada oturduğu köşkün k 
nın önünde kırmızı bir spor 
duruyordu. 

Kadıncağız bizi salonda kabul 
Siyah elbiseler giyiyordu. ınce 
güzel bir kadındı. Ve inanılmaJ 
recede benim karıma .. evet Fat 
benziyordu. Polis olan arkadaşııf 
na meseleyi söyleyince çok mü 
sir oldu. lnkir edemedi ve b 
oraya düşerek bayıldı. 

Eve döndüğüm zaman karıını 
takta buldum. Müthiş rahatsızdJ. 
tırap ve azap içerisinde, başın~ 
doktor vardı. Oğleden sonra 
dörtte birdenbire düşüp bayı 

Ve o saattenberi inanılmaz bir 
buhranı içerisinde çırpınıyordu. 
rımın bu rahatsızlığı, üzüntüsil 
!arca devam etti. 

Oteki kadın tevkifhanede bul 
duğu günlerin hepsinde kannıdl 
içine sığmıyor, inanılmaz bir 
yet içerisinde bulunuyordu. onuO 
davası olan günlerde ise kannıııt 
baygınlık geçirmesi, sebebini 
edemediği bir korku hissetmesi 
hakkaktı. Katil kadın mahk 
11:.ığu gün karım hastalandr. l 
tizma ve manyatizma mUteh 
lan dostumuz bu işi kendil 
izah edemediği için A vrupadaJI 
ili meslektaşlarına ve mesle 
yor, onlardan aK:ıl <l'anışıyor \l• 

kat oradan da sadra şifa vereO 
cevap gelmedi. 

O kadının hapishanede bulull 
günlerde karımın yüzü gülmedi
n u söyliyeyim ki, bizim için 
bir tesadüf eseri olarak biçare 
mahkumiyetinden tam altı ay 
bir soğuk algınlığı neticesinde 
Onun öldüğü gece kanm gene 
bir buhran geçirdi. O öldüğün 
ri kanının bütün ahlakı değiş 
bidir. Onda büyük bir soğukk 
ve sükunet var... Adeta öl 
içinde bulunduklarını tahmin 
miz sonsuz bir huzur içinde 

Fakat artık asabi buhranlatl 
asabi ihtilaçlan, baygınlıklatl 
kalmadı. 

Bu sözleri söyliyen adam 
ki tabip arkadaşının omzuna 
rak: 

- lşte. diyor, ben bu hadi 
terimle gördüm efendim ... 
niz buna da nasıl itiraz edeC 

Tabip omuzlannı silkti, 
gayet kısaca: 

- Bir tesadüftür. dedi. . · aç defa okudum; sonlara do~. o ınağh1biyeti öğrenceğimi yordu. bu genç benim rüyamda ol-
bildıgım halde her seferinde o '"Ye- düıdıiğiım çocuk." K a r ı mı n -====-==--=-=----~ 

Dünya Hafif Siklet 
yonu Dövüldü F ak•V. Yumruklarının şiddetile meşhur 

olan ve kendisine siyah k:ıp'an namı 

verilen boksör Coe Luviz Amerika • 
da bir gecede iki hasımla döğüşmüş
tür. Zenci boksör Wiliaın ıJmindeki 
birinci rakibini iki devrede yere ser
miştir. 

Galatasaray - Anadolu A takımları 
saat 13,10 hakem Halit Galip yan ha
kemleri Müfit ve Bahaeddin Uluöz. 

nildiler" beni yeniden titretti. ''Ben bu sözleri üzerine manyatizma ile 
tanırım bu nal seslerini'' diye buşlı- meşgul olan bir dosta müracaat et
yan parça (No: 

12
), şeyhin ölümü tim. O bana: "Git cinayet yerine. 

(
No· 14) h l dedi, mevzuubahs kayalann altın:la 

· • e e 1 numaralı manzume harikulade şiirler. bir araştırma yap. Eğer rlivelverle 
Bütün kitabı okurken Nazım Hik· mektuplar çıkacak olursa o zaman 

nıe~~i.n. sanatine sinemanın rok te3ir bu işi ciddi telakki eder ve öyle mü· 

Dünya hafif siklet boks 
nu Lou Amber rakibi :Mac 
on bin kişi önünde bir maÇ 

tır. 1. 

İkinci hasmı Tom Jones idi. Zen
ci bu rakibi de Uç devrede bayılt . 
mıştır. Ekserisi zenci olan seyirciler 
t~rafmdan fevkalade alkışlanan bok 
sor yakında daha birçok maçlar ya· 
pacaktır. 

Güneş - Beykoz A takımlan saat 
15, hakem Ahmet Adem yan hakem
leri Samim Talu ve Hikmet 

Şeref stadı: Alan gözcUsU Şazi 
Tezcan 

ttigı · -ı talea ederiz." 
e nı sezıyoruz. Şeyh Bedreddin 'in 
hayatının Cinayet yerine gı· dip birtakım ka-

son kısmını anlatıvor de-dim· dah d w yalann yanını kazmıya tek baa1ma 
• a oğrusu ondan parçalar, 

"image" lar "decouper" etmiş. cesaretim olmadığı için bunu :ıapar· 

Bu maçta dünya şampiyoııl 
vanını ortaya koymadan ı! 
Lou Amber puvan hesabile 

yemiştir. 

Fakat hasmı kendisindell tG 
çuk kilo fazla ağır geldiği içil' 
ya şampiyonluğunu kaybetıtl 

O vakitler Bay Naci Sadullah ayni 
Son Posta gazetesinde çalışıyor ve 
güreşlerle me,gul oluyordu. Kendisi
nin Tekirdağlının başpehlivanlığın -
dan şüphelenen bir yazısını hatırla -
mıyorum. Son Posta gazetesinin Te- İngiltere Şampiyonasında 
kirdağlının başpehlivanlığını bildi _ Sunderland Başta Gidiyor 
ren nüshası da mevcuttur. Dk sayfa- Hafta içinde yapılan maçlar esna
sında büyük harflerle "Tekirdağlı sında şimdiye kadar başta giden 

Fener Yılmaz - Kasımpaşa A ta -
kımlan saat 11 hakem Emin Fuat 
Topkapı - Eyüp A takımları saat 

12•45 hakem Sadi Karsan minan ha
kemleri Tahsin Ozsöz ve Halit Oz -
bay kal. 

(Frenkçe kelimeler kullandığım için ken tutulmaktan korktuğumdan po
ben de sıkılıyorum; fakat bizde bu lis müdiriyetinde pek yakından hnı
sine~a sözl.erinin karşılığı yok.) dığım bir memura meseleyi anlattım . 
. Nazım Hıkmet destanında halk şi- O bana güldü. Maamafih uırnnma 
ır ve şark 1 dayanamadı. Beraber gı"ttik. Orr.sını 

ı annın edasını andn an 
parçalar .bulunduğunu söylediği za- kanştırdık ve bir vığın mekhıplR t.a-

Kral Kupası Müsa ~ 
lsveç kralı GUstav kuPıaS! .. tt 

landa - Fransa tenis taklıııı
teı dı:amda karşıla§mışlardıt· e1S 

hem serbestte hem yağlıda başpehli Portesmut takımının Everton tara • 
van oldu,, diyordu. d ·1 fın an yenı mesi ingiltere şampiyo-

Naci Sadullah Tekirdağhnm baş- nasının sırasını değiştirmiştir. ';im· 
pehlivanlığını kabul etmiyorsa evve- di baştan üçüncüye kadar sıra ş~ şe
li çalıştığı gazeteyi buna inandır - kilde devam etmektedir: 

sın.... 1 S d l d 2 - un er an , - Portsmouth 
Efkirrumumiye ve bütün gazeteler 3 _ Brendf ord. 

Tekirdağlınm Halkevi müsabakala • d Son haftalar kendini toparlamıya 
k:i~ bafpehlivanlığı kazandığına başlıyan meşhur Arsenal takımı da 

Naci. Sadullah O Din 1 .., Middelsborough takımını 5-3 yenmış· • 
e ar ı mehme • tir. 

Beşiktaş - Is tan bulspor A takımla 
n saat 14'30 hakem Şazi Tezcan yan 

hakemleri Feridun Kılıç ve Ekrem 
Ersoy 

Fener bahçe stadı: Alan gözcüsü 
Muhtar Uygur 

Anadoluhisar - Altınordu A. takım 
lan saat 11 hakem Sabih 

Hilal· Vefa A. takımlan saat 12,45 
hakem Adnan Akm yan hakemleri 
Tank ve Ali Sait 

Fenerbahçe - SUleymaniye A ta _ 
kımlan saat 14,30 hakem Nuri Bos 
yan hakemleri Rıfkı Altsoy ve Sait. 

man, ı=ekıl taklidine kalkıştığını sa
nıp canım sıkılnnştı. Kaynaktan ge· 
len her heyecan şeklini kendi yara
tır. Fakat Nazım Hikmet şekil tak
!idin~ .kalk~amış; destanda halk şi
ırlennm, bilhassa ağlıyan şarktlann 
edasını hatırlatan parçalar (bunlar 
en çok 10 numaralı manzumede) an
cak · havayı yaratmak için konul _ 
muş. Doğrusu onlar da, hazan bır 

oyun hali olmalanna ragmen, insa

hali ile de, çok güzel bir şiir kitabı. 
Fakat Nazım Hikmet bu mevzuu bı . 

rakmaz, olgunlaştırır, Bedreddin ile 
Mustafa'nın hayatlannda "actıon" a 
"zuhf.ır ve huruç" a takaddiim edeu 
safhaların şiirini de yazarsa destan 
mükemmel bir eser olacak. Mevzu. 
ilzerinde yıllarca uğraşılmağa değe· 
cek kadar güzel ve zengin. 

Nuru/lalı Afoç 
nın içine işliyor. 
Şeyh Bedreddin ·destanı, Şimdiki (1) ı cild, 54 sayıfa, 50 kuruı. (Yeni 

Kihbevi). - (2) 5 kuruı. 

Birinci parti Holandanıll 
nisçisi olan Van Swol ile 
rın genç yıldızı Destrenıall 
idi. 

ilk set Destreman 
8-6 kazanılmıştır. ikinci "

8 

setleri de Fransız 6-3, 6.S t:t 
tır. 

ikinci parti Borotra. ue tt' 
arasında idi. Bunu da soto 
6-2 - 6-2 kazanmıştır 
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u yf a 
Edirnede Türk 
Mimarlarının 

Kurduğu A.bideler 
Yazan 

Kemal Alatan 
1 ürkle:den evvel Edirne icinde nıı-

' . . . manye ait hiç bir medeniyet ser
pıntısı yok1·u. Vaktile etrafı slırlarla çev
rılmiş olan bu küçük kasabanın, varoşla
rını genişleterek yüksek mamuresini ku
ran ve yayan Türklerdi. Tiirk kalbinin 
sevda kaynağı olan Edirne; Türk ırkmın 
yarattığı btitün önemli tarihsel eserleri 
koynunda toplamıştır. 

Edirnede güzel san'atler sitesi halinde TürlClerin 
'.Anadoludar. taşıyıp getirdiği öz san'at an'anelcrile ta • 
nıamlanan seçilmiş mimari örnekleri görülür. Bunlar ' 
san'at bakımından Edirnenin ehemmiyet ve hususiyeti 
nı fevkalade artırmıştır. 

F.dirne şehrinin ilk medeni hüvi
Yetini; Rumelide savaşlar yapan 
''Kosova, Nigbolu,, gibi iki büyük 
döğUşUn üstün zaferini kazandı · 
ran kahraman gazilerin bıraktığı 
hatıralar canlandırmıştır. Hala "I
sa Bey, Yahşi Bey, !ne Bey, Ti -
nıurtaş, Evrenos, Sariçe Paşa, La
la Paşa, Paşayiğit, l<~iruz Bey .. le
rin eserlerile beraber anılan semt 
\le şehir adlan kalmıştır. 

Edirnenin eski surlarından "Ger 
rne kapısı burcu,, na Hacı llbcğiye 
ithatcn Ilbeyi burgazı denilirdi. 
Şirndi bundan galat "yelli bur -
o--,. - .:ı;ı,. .,n,J,..,,,t,t.,Nt1" 

"' Y
ıldırımın meşhur Nigbolu 
harbinde cenah kumandanı 

()lan Vidin muhafızı Firuz Beyle yi 
ne Yıldırımın vezirlerinden Mal • 
koç Beyin Edirne içinde tarihi ca
nıi eserleri kalmıştır. 

Yukortdo: Edirnenin maruf üç ~eril eli camii oıoğıda: Ekmekçioğlu 

(Firuz Bey camii) 93 istila:3mda 
düşman tarafından tahrip edilmiş
tir. Böyle istilalar neticesi Edirne
de tarihi önemi olan birçok cserle
rirniz kaybolmuştur. Oz biçimlerini 
Irlubafaza ederek yaşıyan muhte
lif devirlere ait küçük, fakat ~ıy
nıetıi eserlerimizden bazılarım ta. 
tihlerile aşağıda sıralıyorum: 

l - Edirnede en eski olan ta _ 
tihi eser "Sariçe Paşa camii,, dir. 

Kosova muharipierinden olan ve 
Geliboluda ilk tersaneyi inşa eden 
ve Ussübahriyi kuran Sariçe Paşa
~rn Sır~sındığmm bulunduğu 

Çerrnen,. ıle Bulgaristanın "Kı • 
zanlık,. şehrinde de camileri bulun 
maktadır. 

. 
2

. - }farmankaya Beyi iken bi-
rmcı Osman . 
b. ın maıyetine girerek 
ırçok faydalı hizmetlerde bulu -

nan meşhur köse Mihal t 
orunla • 

rmdan ''Gazi Mihal Be .. 
1422 (h. • 

8 
y,. camıı 

ıcn 25) tarihı·nde . . . ınşa edil 
mıştir. Medrese ve imarctile b era-
ber güzel bir hamam eseri kalmı 
tır. Banisinin adını taşıyan Tunc! 
auyu üzerinde bir de "Gazi Mihal 
köprüsü .. vardır. 

Yine bu civarda Emir Musanın 
v~lerinden "Şnhnıelik Paşa ca_ 
mii11 olup inşası 1429 (hicri 836) 
tarihindedir. 

3 - "Kirazlı camü,, Edirnede 
bu adla anılır 1441 (844) ta

l'ihinde Şebabettin Paşa tarafın -
dan yaptırılmıştır. Banisinin Meriç 
suyU üzerinde kargir bir köprüsü 
v: Bulgaristanm Filıba şehrinde de 
bır canıü vardır. 

4 - "Zağnos Paşa camii, .. Bu da 
~~rnenin tarihi eserlerindendir. 

agnos Pasanın Bahkesirde de sa-
llat es . b: .. d erı ır camıı var ır. 

d 
5 

- (Hekim Uri camii) Edirne 
ti~ a.dına "Lfıleli camii,, derler. Fa

ıle oğlu Beyazıdın Hekimbaşı-

Defterdar Ahmet Pojantn 1016 do ın~a ettirdiği Tunca Köprüsü .• 

sı olan Lari Abdülhamit Çelebi 
il inci Beyazıdm yaptırdığı Edirne 
bimarhanesi tabibi idi. 

6 - (Ali kuşu camii) Ali kuşu 
Ayasofya medresesinde müderris 
olup birçok meşhur fetvaları ,·ar
dı. Ayni zamanda Fatihin alim bir 
heyetşinası ve rasatcısı idi. Yazık 
ki, Edirncdeki eseri bakımsızlık
tan harap bir halde durur 

K üçük eserlerimizden birka?ı· 
nı anlattıktan sonra, devır

lerine göre ayrı san'at kıymetleri
ni üzerinde bulun<iuran ''Eski Ca. 
mi, ~luradiyc, Oç Şerefeli, :5elimi
ye gibi büyük abidelere geliriz: 

'(Eski cami); Yıldırımın oğulları . 
arasında taht kavgaları olurken E
dirnede 7 sene hükilmdarlık yapan 
Emir Musa zamanında mimar Kon 
yalı Alaeddin tardf!nd9.ll .14fl1 (b0ü) 
tarihinde başlanmış ve ınşaatı 10 
sene sürdükten sonra camiin açıl
ma törenini Çelebi birinci Meh -
met yapmıştır. 

(Muradiye camii) Bursadaki Ye· 
şil ile Muradiyenin eşi olan bu e
serde içteki çinilerin renk ve terti
bi ile dekorasyonu tamR.mile gii. 
zellik kaidelerine uygun olup çok 
zengin ve temiz bir desen üzerine 
Yapılmıştır. 

(Beyazıt camii) II inci Beyazıt 
d~vrinin mimari üstat Hayreudi • 
~ın m.eydana koyduğu muhtelif 
onemlı tipleri arasında • mesnetsiz, 
~yak.sız - yalnız dört duvar 
uezr~ne kubbe teşkilini gösteren 
fennı esaslara uygun mimari bir 
hicimdir. 

M imar Hayreddinin F..dtme -
de Tunca suyunun kenarın

daki Beyazıt camiinin etrafında 
çepeçevre sıralanmış zamanının 
medeni ihtiyaçlarına cevap veren 
çok san'atli eserleri vardır. Cami i· 
le beraber Tıp Medresesi, Bimarha
ne, imaret binaları geniş bir avlu 
içerisinde bir manzume teşkil eder. 

Bu eserlerle beraber yine mimar 
Hayreddin tarafından Tunca suyu 
üzerinde kargir gUzcl bir köp. 
rü kurulmuştur. 

(Uç şerefeli camii) öz biçim;n 
en temiz şekillerilc tamamlanmış 

ilk klasik örneğidir. Bu kıymetli 
eserin her detayı üzerinde ayrı 

zevkler ve güzellikler seçilir. 
Şayanı tetkik üç şerefesi olan 

en boylu minaresidir. !çerisinde 
üç merdiven yolu vardır. Her biıi 
ayn, a)TI tertip edilmiştir. Şerefe
lere çıkanlar biribirini görmezler. 

Bu, mimaride bir f evkaiadelik • 
tir ki, bu san'at harıkasının dünya 
da ilk defa Tilrk mimarlığı JJJ.eY
dana koymuştur 

S elimiye camii; Koca Sinıtnın 
güzel snn'atler serisinde en 

yeni, en mükemmel ve en son bir 
tipi olarak şaheser bir abidedir. 

Bu yüce eserin, Kıhrıstakı Mago. 

sa kalesinin fethi ganimetile 
1569 tarihinde temellerine başlan· 
mış tam 7 senede yapısı tamamlan 

mıştır. Sinan, Sclimiycnin planın· 

da büyük kubbeyi taşımıya mııh • 

sus ikisi yarım yu\•arlak şekilde 

mihrap çıkıntısının köşelerinde di· 

ğerleri münferit olmak üzere 8 ka· 

lm ayak tertibile yüksek tekniğini 
hal ve tatbike muvaffak olmuştu. 

Koca Sinandan sonra dünya abide 

leri içinde bUyUk kubbe inşasını 

tekrarlıyacak hiçbir mimar çıkma· 

mıştır. 

Türk mimarlığının daha birçok 
kıymetli yadigarları arasında başlı· 
ca Sinan eserlerinden olan RUs -
tem paşa hanı, Selimiye etrafında
ki Arasta, Darülsübyan ve nıedre· 
seler, Ali paşa çarşısı hükumet bi
nası avlusunda hapishane ittihaz 
edilen han ile üç şerefeli civarında 
bulunan Taşhanı, bunlardan sôn
ra hicri 1016 tarihli Edirneli def
terdar ekmekçi oğlu Ahmet Paşa
ya ait Ayşe kadın hanı, en eski O· 

için 
Selim 

:amiinde n L Türk Edirn enin 
görünUş ,--

Edirnenin . 
Kurtu l uş 

Bayramı 
Bugün, Edirnenin kurtu -

.uşunun 15 inci yıldönünıü 
dür. 

Edirne, 1878, 1830 ve 1913 
tarihlerinde üç defa istila fe. 
ıaketine uğramıştır. Fakat. 
her defasında öz yurdun ay -
rılmaz bir parçası .olarak kal
nııştı r. 

Cihan harbinin sonunda iti· 
at devletleri Edirneyi biz 

den ayırmak istedikleri za 
nan, galip devletlerin bu ar 
~ularına karşı bütlin memle 
ı< et ve bütün Trakya ayak 
lanmış, şı detli bir mücadel 
.:!evresi n9ılmıştır. 26 Ağus -
tos 1922 de bnşlıyarak 9 Eylül 
1922 de düşmanların denize 
dökülınesile biten çetin bir 
savaştan sonra 25 lkinciteş • 
rin 1922 de, yani tam 15 yıl 
önce bugün, itilaf devletlerı 

ile Mudanya mütarekesi im · 
zalanmıştır. Güzel Edirne 
ıniz, bundan sonra tekrar a 
sıl sahibi olan Türklere iade 
ve teslim edilmiş, yaslı gün· 
lerden ebediyen kurtulmuş 
tur. 

Bugün, işte bu sevinçli gü 
nü on beş yıl önceki heyecan 
la kutluluyoruz. 

larak Çelebi devrinden kalma Ye 
eski cami vakfından Bedesten bi_ 
nası vardır. 

Bugünün bayındırlığına karşı 

yüksek san'at değerlerini gözönün 

de bulunduran "Meriç. Tunca, Ar

da,, suları üzerinde geniş kemer 
menfezli, selkıran teşkilatlı ve 
tahliye gözlerini havi çok aan'atli 
köprüler görUlür. 

,i 

E dirneye karşı en alakalı sa • 
rnimiyeti, cümhuriyet dev -

rimiz göstermiştir. Bütün Trakya 

şehirlerinin yeniden imarına hız 
verilmekle beraber ayni zamanda. 

Edirnede en hayırlı bir iş olarak 

Genel Sekreteri Kazım Dirik tara

fından "Eski Abideleri Koruma Ce 

miyeti,, açıldı Selimiyenin etrafın
daki rnimari manzumelerden eski 

(Darülsübyan) tamir edilerek mü. 

kemmel bir "Etnoğrafi müzesi,, ya 
pıldı. Bu vesile ile daha birçok kıy. 
metli eserlerimiz birer, birer ona -

nlmıya başlandı. Anadolunun al
tanında doğan 6 ok büzmesi; E _ 
dirnede kocaman bir dağ şeklinde 
olan Koca Sinanın yüce abidesi 

Selimiye üzerinden garp ufukları
na doğru uzanarak "Edirne Tüt -
kün gözbebeği olduğunu., bUtiln 
dünyaya işaret etmektedir. 

M imar: Kemal ALTAN 

Kısa B ir 
tarihi 

Selimiyec:Jcki arosfonın üst oychnlık kulesi •• 

İbrah im 
Yazan -----
Hakkı Konyalı 1 

B ugüı:' Edirne lmrluluş yı]dönümünü kutluyor. 
Edırne ta~ıyla, toprağıyla, bütün abidelerile, 

yakın ve uzak hatn·alariyle Türktür. lstanhulun csiyasi 
mukadderatı daima Edirnenin taliine bağ!anrnmtır. E
d_irnesiz lstanbulun ayakta durduğu bir devir ~ gÖsle· 
rılemez. 
Bızans, Osmanoğulların;ı açıldığı 

zn.Yı•an kapısı Edirne llllııuştu. A· 
varlar Edirneyi almadan Bizans 
ınıparatoru Morisi vergıyc bağla
:>:ııııumıolardı. T arih ç ile r ve erko
ologıar bunu yeni bir vesika ile 
kuvvetlendirdiler: Şimdil:i Bulga-

ristanda Şumnuda Madam kayalık
larında hala yaşıyan Türk • Bulgar 
113.ulaı ına ait bir kabartm:ı bu ha
kı'h.ati bütün dünyaya haykırıyor. 
Bu kabartmanın kitabelerinde; de· 
deıeı ııniz Yunan alfabesıyle tilrkçe 
keli.1ıeler ve tabirler kullanmışlar
dır. Anıtın yukarısındaki kitab('lec
de 804 M. yılında tahta geçen Kur
mt'Ş Hanın Bizanslıların inhizamı 
ve Bizans lmparatoru Nıs:eforos'un 
ölliınüyle neticelenen 811 tarihin· 
dAki zaferleriyle yine ayoı Hanın 
Sl3 de Bizans Imparatoru Ermeni 
Leonu mağlup ederek Çanakkaleye 
kac.ar ilerlemesinden ve Edirneyi 
uır,tmdan bahsediyor. Bu kitabe 
Kurmuş Hanın kardeşi Kişin Hım 
taratından kazdırılmıştn Anıtın 

aşağısındaki ilk iki sütunjrı da 0-
murtng; babası Kunnuş•fo.ıı bah
se•.tığl gibi üçüncü sütunrta k· yazı-
1&.rda da ~elemir Han Umurdağ a
ılC'sınaen bahsetmektedir. 

Bu suretle her hükü:ndar ken. 
dinden evvelki Hannı yaz. 

dığını tamamlamaktadır. Kahartma 
ela atlı bir hükümdar da tas•·ir edil
mektedir. Atımın sol elinde kud
rc:t ve kuvveti ifade edı>n bir tas 
vc.rdu. Hükümdar elindeki bır kar
gıyt aslana sallamaktadır. Yaııında 
da bir Türk Samson - So;ı.kson av 
köpeği görülüyor, muhV~lif d<;vir
lerde basılan Türk paratarırı.ın ils
tünde bu av manzarası ayıen gö
rilırnektedir. 

Rumeli Selçuklularından Erzu· 
rum Meliki Müğisettin Tnğıı.ılun. 
Tokat meliki Süleyman Şa-!'ıın, Dör
düncü Rüknettin Kıl ı :; Aslanın 
p;araları ü~erinde ayni süvariyi gö
rüyoruz. Bilhassa Melik Mansur 
Keylcubadın bir parası Ustündeki 
av manzarası .Madara l<abaıtma· 
sından kopya edilmiş gibi<iiı· Siiva
rjnin kargısı ucunda da Tlirklerin 
kııtlu saydıkları at kuyr:ığundan 
tuğ vardır. 

Edirne Murat Hiidııveı•lıgfırın 
zamanında Orhan Gazinin 

yeti9 tirmelerinden padişatıın lalası 
ve !:! mra da Rumeli beylerbeyi olan 

Şahin paşa tarafından fetlıedUmiş
til. Yalnız tarihçiler feth tarihın. 
de ihtilafa düşüyorlar. ~uışettin 
Samı Kamusülnlıimında, Ahmet 
l\ı'6m' Osmanlı tnnhın le Edırne 

tı:,thini 763 H. yılında gösteriyorlar. 
J .. utfı Pş. <Tevarihi Ali Os nan} m
da feth tarihini 761 H. yılı <ılarak 
gôst~MJ ve şöyle tasvir eJer: 

[ Badehu ultan hırat ~ok leş.. 
ger cemedip lalası Şahine beyler
beylik verip ÇnndarJı Kanl Hali
le Kazaskerlik \•erdi. Gelip Gelibo
ludan J:eçip Ruınelinde nice kule
ler fethedip Dlmotoka \'e İlbe~1 
Bergozu \'e Ç.onımu \'O Krsanı 
fethedip andnn l..ala ~ahine ;zim 
leşker \•erip 1-:Allme Uzerine gön
derdi. 1..ahı Şahin dahi Edime\ e 
gelincek Edirne kiifirleri ka~ı 
~ıkıp hayli cenk oluıı ~.ok ada.;. 
kınldı. Kafirler fıldbet miinhrzim 
olup Sultan lurn<la l<iifirlerhı 
hezimeti haberi vanr.ak sfıdolup 
doğ'ru Edirneye geldi. Meğer ol 
\'al<it Meriç su~·u ~a~ et taslun idi. 

Edirne Tel<f1irü J:Cce bir ka~ığa 
binip (İno ) a doğru kaçtı. ' hah 
ohlnkt.a şehir halkı aman dlle~ip 
kaprlann açtılar. Dalıi l\liislii
manlar Edirnevl fethettiler. Uic
rctln yedi yUz 

0

altmı hirin~e .... ] 
Ali de Künhillahbannm dördün

cü r!ıknUnün birinci cüzlinün 68 ın

ci ı..avtasınJa Edirnenin 7G2 ~ıh 

hududunda fethedildiğını söylüyor. 

E dirne fethedild.kten sonra 
93 yıl kadar Osınanoğulla

rma hUktimet merkezliğı yapmış 
ve Hw·sadnn sonra ıkincı payiLaht 
olmuı;;tur. Fatih lşt.anb•tlu alacağı 
zam·.n muhasara planlarını Edirne. 
de hazırladığı gibi ~irçok topları
nı orada döktUrmUştU. Bir daha 
tcltr.:ı' lıyayım ; Edirne, lstnnbulu!l 
kılıd~<lir. Edirneye sahip olan d-ı.i
ma 1 tanbulun anahtarını elinde 
tut&r. 

Osmanlı Türkleri Edirneyi yeni
d~ n. kurdular. Orasını birÇ('.< san'at 
beflialariyle süslediler. IEtn:ı")ul n
lındı'ktan sonra da Edını.• mü tcs
na vaziyetini muhafaza ettı ve dai
ma ikinci bir payitaht gibi imar e. 
d!t.iı. 

l<~\J.rne diln TUrktU, buı:nir Türk
tUr, varın ve daima TilrH kala<'ak. 
tır. Bugünkü göstcrilerd bu lıaki
kati dünyaya bir daha tıay'krncak
lar. 
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Köylerdeki kahveleri 
kapatmak 18zımdır! 1 

1 

Antepte 
b·r dokuma 
evınden 
görünüş 

ı.:----·-·-·-· ·" - -___ J 

Esaslı şekilde 
mücadele edilecek ı 
bir mesele 

Na-lilli, (Tan Muhabirinden) -· Ana<lo-
1uda kasabadan biraz uzaklaşım·l.. Bir saat 
ötedeki bir köye gidiniz. Herşeyden evvel 
orada bir k<thvehane görürsünfü~.. Mektep
ten, köy odasından, okuma odasından ev
vel.. 

Bu yerler, basıK tavanlı, bazı köşelerdir. İçinde hasır 
UstUnde uyuya..'1, <.!ama, domino, iskambil Öyniyanldr v:ır
dır. Elli haneli ufak bir köyde bile her şeyden önce bır kah 
ve yapılmıştı:-. Mesela, .Nazilli köylerinden seksen a\·li 
Hacıbeyli köycnde 3, yüz elli evli Aslanlıda 3, yüz ı:ıekse:ı 
evli Hamzallıda 4, iki yüz evli Yazırhda 6 kahvehane var
dır. Bu kahvehaneler kış geceleri sımsıkı dolar. 

Masalarda, hasır Uzerlerinde oyun -----

,. 
\ • 

)ar kızışır. Dumandan biribirini gör
mez olurlar. Yaz günleri de her sa -
atte buralardan insan ekşik olmaz, 
Kasabada, bilhassa köylerde, çiftçi 
yurtlarında, günün iş zamanlarında 

bu gayri sıhhi köşelerde vakit öldür
mek için oyunla meşgul kimseler gör 
mek acı bir manzaradır. Yurtta mü-

Antepte 3 bin doku
ma tezgahı çahşıyor 

cadele edilmesi liı.zımgelen köhne iti
yatlardan biri de bugünkü kahveha· 
nelerdir. 

Kasaba ve köylerdeki bu xakit öl· 
dürücü yerleri kapatmak lazımdır. 

Kasabalarda geniş Halkevleri. Köy -
terde okuma ve konuk odaları. kafi 
toplantı yerleridir. Köylerde kurula
cak okuma odalan, yurttaşların klil
türel sevgi ve seviyesini artıril!ak, 

köylüyü öğrenme itiyadına sevkct -
mek bakımından çok faydalı mücssc 
ıeler olacaktır. 

Köy kahvelerinin kuvvetine biraz 
sıhhi şekil verdiren, köy kahvelerin
deki köhne ve isli petrol lambalan 
yerine birer lüks lamba ya'.<tıran, köy 
leri biraz daha içtimaileştiren amil 
gene köy okulları oluyor. Köy okulu, 
köyün içtimai hayatında ve imann
da müessir olmaktadır. Meseıa, bir 
yıl evvel kendi halinde ölgün ve sa -
kin yaşıyan (Yazırlı) köyü, köyde 
kurulan yeni okul sayesinde değiş • 
miş, okul civannda birçok yeni bina
lar yapılmıştır. 

Köy okulu; talebesinin yeknesak 
elbi!elerile köylU kıyafeti üzerinde 
de müessir olmuş, herkes giyimine 
daha fazla itina etmek ihtiyacını sez 

Somada 
Çiftçi 
Memnun 

-ı 

Soma, lTAN Muhabirin
den) - Ege mıntakoı-ının on 

nefis tütün/erini bu sene So
ma yetiştirmiştir. Muhtelif 
kumpanya l arın tütü~ eksper
leri kazaya gelerek mübaya· 
ata devam etmektedirler. Pi· 
ya5a , 65 - 120 kuruş arasın 

dadı r. 

Çiftc;i, tütünlerin iyi fiyat
la satılması ndan dolayı çok 
memnundur. T esbit edilen 
rakamlara göre, bu seneki 
mahsulün yuıst elden çıka· 
rılmı ştır. G eri kalan kısmı n 
da bir iki hafta iç:nde tama· 
men sa tıla cağ ı umu lma ~~ .... 
dır. 

A nte.p. (Tan muhab irinden) -
Şehrimiz, çok eski bir san'at 

merkezidir . 
Mütenevvi san'at şubeleri içe· 

risindc dokumacılık il4< safta gelir. 
1913 de beş binden fazla dokuma 
tezgahı çalışırken bu miktar Harbi 
Umumi yüzünden bine kadar düş • 
müştür. Şimdi tezgah adedi üç bin
aen ıazıaaır. Btr yrıcta n .msu.uuo 
metre mensucat dokunmaktadır • 

Bir ay içinde, vasati olarak 
1.100.00 kilo boyalı ve 115.000 kilo 
boyasız pamuk ipliği sa.rfolunmak • 
tadır . 

Bilhassa alaca imal eden dokuma 
tezgahlarında üç bin erkek, 1500 
kadın ve bin çocuk çalışmaktadır. 

Çözgücü, tarakçı ve boyacılar da 
hesaba katılırsa, dokumacılık sana. 
yiinde çalışanların adedi 6200 ü bu
lur . 

Gaziantep kilimleri 

Gaziantep dokumaları, tamamiyle 
Anadoluya gönderilmektedir. Ağır 
gümrük resimleri yüzünden, Suri • 
yeye ihracat kesilmiştir . 

Gaziantebin kilimleri de meşhur 
ve ayni zamanda ucuzdur. 250 tez • 
gah, kilim yapmakla meşguldür. 

Alaca. bez. a'ba, kilim, hamam ör
tüleri ile sun'i ipekli ~umaşlardan 
daima 150 ton stok bulundurmak, 
adet olmuştur . 

Son senelerde. dokumacılık da 

Sö.kede çöp 
işi hailedil

rneli ! 
Aydın, (Tan muhabiri bil • 

Jirıyor) - Sökenin civar 
ıahallelerine dökülen çopleı 
.r müddettenberi şehir dışa· 
.s ına çıkarılmaktadır. Fakat 
,ımdi de çay kenarına döklll· 
nesi y üzünden çayın mecrası 
LJlm ı ya başlamıştır. Bu yüz· 
ıen evvelce Mendirese akaıı 

ular. şimdi tarlaları basarak 
ıüyük zararlara sebep olmai
tadı r. Sökeliler, çayın mecra 
sının açılmasın ı ve yine Men· 
di rese dökülmesini n t eminini 
ist iy orlar. 

Dörtyol İyi 
ve Temiz 

Suya Kavuştu 
Pörtyol, (TAN muhabirinden) -

Dörtyol, Seyhan vilayetinin şirin bir 
kazasıdır. Belediye. bahçe sularını zi. 
yadan kurtarmak için sekiz tıin lira 
sarfederek bunları kasabaya ulaştır
mıştır. Şimdi su bolluğur.dan bahçe 
ııahipleri memnundur. lyi ve temiz su 
kasabadaki on iki büyük çeşmeye tak 
sim edilmiştir. 

Dörtyolun elektriği, on kilometre 

uzaktaki dağdan çı~arak üç kilomet· 

rerden itibaren şehire borularla akı· 

tılan bu suyun kasabaya yakın bir 

yerde teşkil ettiği şelaleden istihsal 
olunacaktır. Ke-.aifnl'm-i hit.h•ilm .. ı. 

üzeredir. 937 yılında, Dörtyol elek· 

liriğe kavuşacaktır. 

Baıanlon işler 

T~W 

Asri hapisane 
Bartında kurulmalı 
ORTADA İKi 
AYRI NOı<.TAl 
NAZAR VAR! 
B artın (Tan) - Ağır cezaya 

mahkum olanların Zongul
dak kömür ocaklarında çalıştırılma
sı için tetkikata memur edilen ceza. 
evleri mütehassısı Mutahhar, ge -
çenlerde geceleyin vapurla Bartma 
gelmiş ve ayni vapurla sabahleyin 
Zonguldağa dönmiiştür . 

Mutahhar, vekaletçe burada yap
tırılacak asri hapishane hakkında 
alakadarlarla temas etmiş, şimdiki 
gayri sıhhi ve biçimsiz cezaevini de 
en ince teferrüatına kadar gezerek 
mahpuslarla konuşmuştur. 

Mutahhar, evvela Zonguldak kö. 
mür ocağında bir iki gün kazma sal
lamış ve amelenin mesaisi hakkında 
ameli bir fikir edinmeğe çalışmıştır. 
Mütehassısın vardığı kanaat, ağır 
cezalıların kömür ocaklarında ı::alış
tınlmalarmda iyi neticeler alınacağı 
merkezindedir. Ancak kendisi Bartın. 
da yapılması mukarrer hapisanenin 
Zonguldakta inşasına taraftardır. 

H apisane nerede yapılmaiı? 
Bu notainazar karşısmrta temas et

tiğim alakadarların verdikleri malü
mat şu olmuştur: 

"- Zonguldakta 50 • 60 bin liraya 
yapılacak bir hapisane Bartmda 
35 - 40 bin liraya çıkıtbilir. Ayni za
manda Bartın tren yolivle hükumet 
merkezine ve deniz yoliyle lstanbula 
bağlıdır. 

Cezaevi inşası için seçılen arazınin 

etrafı geniş olduğu için genişletilme-

~:>-..ı .. , sın 
Yanmay 

lçıııdc 
Ol lR ~ t.J<~ 

Kurtuluş baynımındu Atatiır 
ve nrkada~lnrına gônderil<'ll 

şükrnn telgraflarına' crdikle 
t ., aplar 

İnegö'de Halkevi köycülük komite,&. 
koy ıezintılerine devam etmektedır. '!{O' 
mite tarafrndan on beş ıünde bir (iki~ 
lan büroşür, hem okuma, hem de yurt 
dıinya hadıııeleri ıle alakadar olm.1 "'" 
rakını uyandırmı$lır. ...1 
Yukarık: resim, bu buro5urlerdcn bıflJ"' 

ıösteriyor. 

"""' 
Osman iye
de pamuk 

ve portakal 

ri hızlanmıştır . 
- J ................... --.-x.uı 

KOÇUK MEMLEKE1 
HABERLERi 

• Sı\·as belediye meclis i bir yıl iÇ~ 
de l09il metre ınura.hbaJ ) 
yaı>ını~tır. , 

mi!Jtir. Köylüler, köy öğretmeninin 
kendilerine okuduğu gazeteleri, kitap 
Jarı dinliye dinliye yurt ve dünya ha
berlerile alilkalanmıya alışmu;lardır. 
Köylerin süratli kalkınması için, ne 
yapıp yapmalı, okulsuz ve öğretmen
siz köy bırakmamalıyız. 

Havzada Köy 
işleri için 
Program 
Yapılıyor 

makinel~meğe başlamıştır. 70 tez • 
gahh büyük bir dokuma ve 2000 iğli =========================== 

* BuMi& baytar direktörlüğüne Si , 
va.ııılı Bay Ce\·det tayin ollll 
muştur. U.--

Unyenin 
Elektriği için 
istikraz 
Ünye, (Tan) - Ünye kasabası, 

hava ve suyunun letafeti, mamur ve 
geniş olması itibariyle civar kaza • 
lann bir sayfiyesi haline gelmekte • 
dir. Niksar kazasına. mükemmel bir 
eöse yapılmıştır • 

Beldemizin yegane ihtiyacı elek. 
triktir. Belediye reisi bu hususta bir 
proje hazırhyarak Nafia Vekiı.letiM 
tasdik ettirmiş ve Belediyeler ııan

kasmdan 20 bin lira istikraz edilme. 
si kararlaştınlmıştır. Muamele bi· 
ter bitmez derhal tesisata başlana • 
caktır • 

T rabzonda Bir Katil 
Tutuldu 

Trabzon, (Tan) - Yumranın BU. 
ylik Şana köyünde geçenlerde öldü
rülen 16 yaşlannda Mehmedin katili 
kim olduğu anlaşılamamıştı. Bu ci. 
:ııayeti işlediği meydana çıkan ay:ıi 
köyden :Mustafa tevkif olunmuş • 
tur. 

Havza, (Tan) - Kaymakam Şev

ket Ekerin'in riyaseti altında bir he

yet, beş senelik kalkınma programI· 

nı tanzım etmek üzere mahalli ih
liya.'Çları gormek maksadile köyleri 

dolaşmaktadır. Köylerde medeni ve 

müreffeh bir hayat temini için, bil· 
tün dertler dinlenilmektedir. 

Havza köyleri 6 santral vasıtasile 
biribirine telefonla bağlanmış bu • 

lunduğundan, tetkikatın yapılacağı 

gün köylülerin bir arada bulunup 

arzu ve ihtiyaçlannı söyliyebilmele
ri kolayca temin olunuyor. 

Söğütte Tifo Var 
Söğüt (Tan) - Balaban mahalle

sinde tifo hastalığı görülmüştür. 2 
yaşmdan 60 yaşına kadar bütün Sö. 
ğütlülere, dispanserde tifo aşısı tat-

bik olunmaktadır • 

Macar Musiki Alimi 
Adanada 

Adana - Ankara Halkevi tara. • 
fmdan davet edilmiş olan Macar mu. 
siki iı.limi Belabartok buraya ~elmis· 

bir iplik fabrikası kurulmuş olduğu 
gibi ikinci iplik fabrikası da ta.ınam. 
lanmak üzeredir • 

Sabunculuk 
Gaziantcpte sabunculuk da. pek 

müternkkidir. Merkezde beş sabun 
hane vardır. Zeytin mahsulünün yüz 
de altmışı ,sabun imalatında kulla
nılmaktadır . 

Gaziantep sabunları bilhassa orta 
ve şarki Anadoluda meşhurdur. 

Bakırkap fabrikası, şehrimizin ih
tiyacını temin ettiği gibi ihracata 

da başlamıştır . 
Şehrimizde üçü silindirli yedi un. 

bir elektrik, bir buz, bir rakı, bir 
zeytinyağ, bir tuvalet sabunu fabri • 
kası da vardır . 

Bir zamanlar Gaziantebe senede 
iki yUz bin lira getiren debağat, Su
riyenin ağır gümrük resmi koyma -
sı, diğer ecnebi piyasaların kapan • 
ması ve istihlM< resminin ağırlığı 
yüzünden bugün adeta sönmu, bir 
haldedir. 

tir • 
Civar köylerini bfr hafta içinde 

gezerek halk musikisini tetkik ve 
bunla.n gramofon ve notalarla tesbit 

edecektir 

Karabigada buğday 
tevziat. bekleniyor 

Karabiga, (Tan) - Belediye, ka· 
zada yeni bir kütüphane tesisine ka· 
rar vermiştir. Bundan başka bir 
eczane açılmak üzeredir. Ayrıca bir 
de doktor tayin edilocektir. Bunun 
için icap eden tahsisat ayrılmıştır. 
Belediye, bütün fırın ve lokanta sa· 
hiplerine temizliğe dikkat etmeleri 
için ihtarlarda bulunmuştur. 
Yakın bir zaman önce elektriğe 

kavuşan bu şirin kasaba günden gü
ne imar edilme~tedir. Bu yıl, yaz 
mahsulü biraz kıt olmuş, fakat, bak· 
ladan halkın yüzü gülmüştür. To -
humluk buğdaya ihtiyacı olanlara 
henüz tevziat yapılmamıştır. Halk, 
bunu, dört gözle beklemektedir. 
Ziraat kooperatifi açılmak üzere 
hissedarlığa iştira.k edenlerden 6 bin 
lira toplanmiştır. Hissedarlar bini 
bulduktan sonra teşkilata geçilecek
tir Karabiaaclah bir caclcle 

• Samsun sayla\'I Ali Yiğiter, ~ ~ 
buriyet Halk Parti i .. , ·il•) 1' 
kon~resinde bulunmak uı.eft 
kında Sıvasa J!;id~ektir .. ~ 

• Suşehri C. H . Partısi bın ~ 
t~mel atma merasimi Sı,,., r' 
tisi Nazım Toker tarafın~aO" 
pılmıştır. Bazı tüccar, bın• 
t eber ruda bulunmuşlardır. ~ 

• Sıvas • Erzurum hattı Uzerill, 
Karaahmet istasiyonu gel 

ay açd~aktır. ~aı#_ 
• Susıgırlık ziraat memur~a ~ 

ye meclisince 50 lira i.k 
,·erilmi~tir. dt" 

* İzmir . ehir meclisinin şehrt ~ 
sokulmaması hakkındaki k 

11
.r 

t adil edilmist ir. Develer 111 1' ' 
yen saatlerde şehre bırak' 
caktır. 11'1,t" 

• Aydın şar kurulu ac;ba ltnn 
1 ttlO 

na fabrikacı Halim AY5111
' • .JI 

l 
5tlW 

cardan Ömer Ayayı ın. t ~ 
terliklere tiiccarda.rı Ahrilt~ 
kir og·ıu Ekrem Çiftçi, · _J' 

• tilcP'" .. 
enciimen azalıklarına da ti~ 
dan Raif Ayılo~d" ' 'e 

'1 • le"dif· ~ Altıparmak se<;ı mı!ii · _,,r --=---.................... . 



- Asker! .. Senelerdenberi sizin 
hasretinizi çeken kardeşlerinizle 

kucaklaşın. . 
Manzara, çok hazindi. Görenlerı, 

gözyaşlarile titretmişti... Hain bir 
padişahın, insafsız düşmanların ka
hır ve tazyiki altında, senelerdenbe
ri boynu bükük duran lstanbul as -
kerleri; tepelerinden tırnaklarına ka 
dor barut kokan muzaffer kardeşle
rine karşı kollarını açmışlar: hıçkı
ra hıçkıra Üzerlerine atılmışlar: 

- Gazanız mübarek olsun. 
Diye, boyunlarına sardmışla rdı. 

Bundan sonra yapılan muhtelif 
merasimi, lstanbul halkının coş· 
kun hamiyetlerini izahtan çekiniyo
ruz. Çünkü, o büyük milli heyecanı 
layikile tasvir edemiyerek onların 
safiyetini ihlal etmekten korkuyo -
ruz. Gelelim, diğer zümreye ... 

lstanbulun saf ve necip halk küt
lesi, bu mübarek günlerin sürur ve 
saadetile mestolurken; diğer bir 
zümre de kinin, gayzin ve en arı 
husranın verdiği ıstırapla, kafasına 
taş indirilen yılanlar gibi kıvran -
maktalardı. Bunlar; dört seneden -
beri Türk milletinin ayaklarına do • 
laşan kör yılanlardı. 

• 

1 c 
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Paralar 

Alı 1 8 s t., -Sterlin 612,-
1 Dolar 122,-
20 Fransız fr. 112,-
20 Lıreı 125,-
20 Belçika tr. 82,-
20 Drahmi 20.-
20 lsvıçre tr. S6!ı.-
20 Leva 20,-
1 Florin 63,-
211 (..ekoslovak ku- 73,-

ı Siline 
1 Mark 
1 Zloti 
Per.ıo 
20 LeJ 
Dınar 
lsve( kuronu 
Altın 
Ranlmot 

Çekler 

Londra 
hevyorlo 
l'ari~ 
Mııano 
BıukEcl 
A··n .. 
Cenevre 
Sntya 
Aıllsterdam 
Fıa~ 
\'iy?na 
T~adı it 
lserhı 
Vnrşeıva 

Budaveşte 

Iiulrrc~ 
l:lelgrat 
'okohama 
Mo~kova 
St'lltholm 

Tahvilat 

ronu 
20,-
23.-
19,-
20.-

12.-
48,-
30.-

984,-
240,-

613,-
0,799445 

17,15 
15,1810 

4,7250 
89.07 
3,4783 

65,2525 
1,4734 

22,5425 
4,2610 
7,4470 
1.9860 
4,23 
4,355 

109,2975 
34,665 
2,79 

24,75 
3,1640 

Anadolu I ve II kupon kesik 
lI1 

" 
Mı ıır 

1903 ll 
1911 IT1 

Mümeasıl 

tahv i lle r i 
ııı.-
102.-

-616,-
126,-
116,-
130,-
85.-
23,-
•~s.-
23,
Ci6.-
80.-

22,SO 
26,-
20,50 
23,-
14.
~J.

~2.-
98!ı,
l4l.-

6ı3,-
0,7995 

17,16 
ı:.;,11ı2 
4,7260 

8907 
3,4780 

65,2525 
ı.47l6 

22,!ı425 
4,26ıo 

7,'1470 
1,9870 
4.23 
4,355 

10?.2!175 
;14,!lôS 

"?,it) 
24 7"t 

3,1640 

'° ., 
42,85 
42,70 
45,80 

nı.-
103.-

Radyo 
Bugünkü program 

lstanbal 

Öğle netriyatı - Saat, 12,30: Pllklıı 
Türk muıikiıi; lZ,50: Havadis; 13,05: 
Plikla hafif müzik; 13,25 - 14: Mu.ıtelif 
plik netriyatı. 

AQam netriyatı - Saat, 18,30: Plakla 
danı muıilriıi; 19,30: Şan: Gavın kardeş
ler tarafından; 20: Safiye ve arkadaşları 
tarafından Türk muııikiııi ve halk tarkıla
rı · 20,30: Cemal Kimil ve arkada,Iarı ta· 
ra'fmdan Türk muaikiıi ve halk tarkıları; 
21: Orkestra: 

ı - Krew:er: (Uvertür). 
2 - Saint - Saenı: (Gümüı Zil) ıüvi

tinden. 
ı - Romanıı. 
2 - Venedik valsi. 

3 - Kieml: (Protestan) operasından 
bir parça. 

4 - Neavadba: (Loreley - Paraphrase). 
5 - Boccehirini: (Mönüet). 
6 - Kalman: (Paskalya Perisi) orere

tinden parçalar. 
22: Plikla ıololar: 22.30: Ajanı ve bor· 

sa haberleri. 23: S O N. 

Günün program özü 
Senfonik konserler: 

2o,so Bükrer Fil~armo_ni (W•~er); 22 
Stok'ıolm: Solıııt Vıyoloruıt Mılııt.:ııı'in iş. 
tiraki!e; 22,05 Praı: Çek filharmonısi (Ji
rak). 

11af1f konserler: 
J6.'!ı Var,ova: Rio Gebhard'm eserlerin

den (Orkestra, caz); 17,10 Ostrav;., Prag: 
V•ılr ve marşlar; 18 Bükreş: Hatif orkest
ra· \8.05 Viyana: Viyana muiikiıı: 18,15 
v-'rvva: Ukrayna korosu; 19.~0 l'\liı . Kot 
_ Daı<ıir' Orkestra; 19,30 Bud~pe1te:. ~iıan 
duııis:ıi: 20,45 Stokholm: Haf f musıkı; 22 
Berl·r: Radyo orkestrası, tenor: .. ~2.l:ı Stras 
burıı: Balalayka - ıarkı; 22,45 Buıtre-ı: Rad
,0 salon orkestrası; 23 Rom-t: Otkeııtra; 
~3 ı 'i Prac: Milinovski bandnıu: 23,50 Bu
dap~te: Ra~yo orkestrası; 24 "/iy•na: Şen 
ıeı.e Jronıen. 

0peralar: 

20.zo Varıova: Gluclr'un "Orfheds .. cpe
raıı: 10.30. Budapeşte: Rossi~~·nın "Kava
lerYA Ruıtıkana., sı; 20,50 Erurıo, Pr11a: 

Ferahlığa 
Doğru 
Adımlar 

lBaşı l inctde] 
rüldüğü gibi hak sahiplcrınin hakkı 
yeı•ıneıniş, harice karşı mu ımeleler
de tam dürüstlük gösternıiştir. En
flasyon usullerine de gidilmemiş, p:ı· 
rarım: kıymetçe düşürülmemi~tir. 

M~mltıket böylece dünya buhranm
ian sonra ayak üstünde durmakla da 
kalmamıştır, iktisatça kuvv Jilcnmış· 
tir. Harici itibarı da yükselnmıtir. 

Kuvvetin bir ele/ili 

M emleketin iktisadeo k u rvetlen
mesinin ve kendi.nı kuvvetli 

hısı ctnıesinin güzel ve canlı bir delıli 
gcıdınılızün önündedir: Zıt"'t.t.i görü
h:n :i<tısadi kayıtların ktsnıerı berta
raf ed1lmesi gibi bir yola, şimdiden 
girmek mümkün olmuştur. Konten
jfln sıstemi kaldırılmış, yerme G. J. 
R. , yani Genel ithalat fü:jimi rl1ye 
daha geniş ve ferahlı usuller konula
bilu i~tir. 

E<iki sistemde bir takım maddele

rin memlekete girmesi memnıı idi. Di

ğer mı..ddelerden de yalnız m<ihdut bir 

miktu girebiliyor, bu mıktar dolun

ca l;>ır iktısadi müessesenın veya fert

lerin ihtiyacı ne olursa olı:ıun, o sene 
içinde fazlası giremiyordu. Bu yüz

den hem iktisadi hayatta sarsıntı;ar 

Al manyaya 
Müstemleke 

Londra, 24 (A.A.) - Dün Nort. 
hampton'da bir nutuk söyliyen Ingl· 
1iz faşistleri şefi Sir Oswald Moeley, 
Almanyanın endüstrisini beslemek i
çin ham maddeler temininde haklı 

olduğunu söyliyerek demiştir ki: 
"Şimdi manda altında bulunan eski 

Alman kolonileri lngiliz arazisinden 
değildir. Bu topraklar şimdiye kadar 
Ingiltereye para sarfetmekten başka 
hiçbir şeye yaramamıştır. lngiltere • 
ııin kendi imparatorluğunu inkişaf 

ettirmiye çalışması müreccahtır. Es
ki koloniler Almanyaya iade ediltli
ği takdirde bütün ihtilaf sebepleri 
toptan kaldırılmış olacak ve bütün 
Avrupa milletlerinin yeni bir devre 
ve yeni bir iman ile birleşmeleri ko • 
laylaştırılmış olacaktır. 

Romanya 
Siyasetini 
Değiştirmiyecek 
Bükreş, 24 (A.A.) - Ayan mec-

lisinde Romanyanm dış siyasası hak 

kında beyanatta bulunan muhafa -

zakfı.r partisi şefi Filipesco. Roman • 

yanın dış siyasasının şimdiye kadar 

takip ettiği yoldan inhiraf edemiyece 

ğini söylemiştir. Bu yol. ise, küçük 

oL\yor ve fabrikalar ham ll'ndde bu- antantı ve Balkan antantının kuv • 
vetlendirilmesi, öteki ittifakların ve lamıyor, hem ihtikara mey fan açılı. 
bilhassa Fransa ile olan ittifakın ida yor, hem de hayat pahalılığı artıyor-

d mesi, Sovyetler birliği ve Bulgaris -u. 

Artık o korkunç gecenin geçtiği
ni; ve nihayet, büyük (hesap günü) 
Jıün geldiğini anlamışlardı. Kafile 
kafile kaçmıya başlamışlardı... ilk 
kafilede, Padişah Vahdettinin cürilm 
Şerikleri olan koca başlı hainler kaç
tnışlardı... Bunların içinde; şey his -
lamlık, nazırlık, fırka liderliği edl'n
lerden, Sait Molla gibi - manen ve 
tnaddeten - namussuzlar ve casus
lar; valiler, mutasarrıflar, umumi 
tnüdürler .. ve sonra, Itilaf Devletle
ri bayraklarının altlarma 3inE'rek 
Türklere karşı kudurmuş birer ejuer 
kesilen - 'Ve asırlarca devam eden 
tarihi kardeşÜk ve vatandaşlık hak
larını ayaklarının altlannda çiğni -
ven - sefil zümreler "Vardı. 

Meclisin bu kararı, tam (mE:vlut E •ha m 

Miı!lerın "Soura dö Prag .. onerası: 22 Mi
ıano: Verdi'nin "Aida,, operası. 

Tic&ri bir maksat takip etmE'ksizin, tanla iyi komşuluklar münasebetleri 

bero.bermde öteberi getiren yolculara nin tesisi ve Macaristanla olan iyi mü 

karşı c'.l hiç bir memlekette göı iilme- gasebetlerin devam edilmesidir • 

Operetler: miş oir derecede sıkılık göst~rillyor-

Bunlar; dört sene devam eden şe-
naat, rezalet ve ihanetleri kana ka
na irtikap ederlerken, böyle bir he
sap gününün gelebileceğini akılla -
rından geçirmiyorlardı. Fakat; Türk 
neferinin nalçalı postalı, son diişman 
neferini de Akdenize fırlattığı za
tnan, içtikleri denaet şarabmın sar
hoşluğundan ayılmışlardı ... llk firar 
akını, eylulün 29 uncu günü başla
tnıştı. Ve hergün artmıştı. Muzaffer 
'l'ürlı. ordusunun ilk kahraman bö • 
lüğü IstanbuJa girdiği gün, belki de 
bunlardan bir tek tanesi lstan bulda 
kalmıyacaktı. Fakat ne çare ki, Yu
nan konsoloshanesile diğer konso -
loshanelerdeki memurlar, bunlara 
rıasa:port yetiştiremiyorlardı. 

Işte şimdi, Istanbulun saf, necip 
Yurduna 'Ve milletine merbut olan 
mea'ut 'Ve bahtiyar zümresi coşkun 
bir saadet içinde milli heyecanları -
nın zevk 'Ve sürurunu hissederler • 
ken: bu hainler, bu vatansızlar da 
kulaklarını tıkıyarak başlarını so -
kacak bir delik anyorlar · içlerinde 
nıutaaa. ' 
1 rrtflar, memurlar ve saire bu 
unan bir zUınr d b" . . . e e, ır vapura bınıp 
Kızkulesı açıklanna "ekil k d 
h .d. tın "' ere , ora a 

d
a ısa alacağı tekli bekliyorlar -
I. 

Halbuki, boşuna zahmet ediyor -
lardı. Anadoludan gelenler, sadece 
öz Türk yurdunu teslim almıya gel
mişlerdi. Ciyf e haline gelllÜf olan 
bu iğrenç vücutlere ayaklannın .ıcu 
ile teması bile akıllanndan geçirme
mektelerdi. 

En büyük telaş, Yıldız Sarayında 
başgöstermişti. (Padişah ve halife) 
namını taşıyan Vahdettin, bir taraf
tan firar hazırlıklan görürken, diğer 
taraftan da bendeginı ortaya dökül
nıüşler: 

- Efendimiz, vaziyetten ç o k 
tnemnun... Asıl, bundan sonra sal
tanat süreceğim. Artık düşman teh 
ditlerinden azade bir halde, padi -
'ahlığımı bileceğim; buyuruyorlar. 

Diye, iğrenç bir propagandaya. gi
lişmişlerdi... Hiçbir hUkUmdarm ba
Yat ve tarihinde, riyakarlığın, zille
tin, ruhi sefaletin bu derecesi görül 
~emiş; hiçbir insan kafası, beynini 
dolduran levsi, bu şekilde izhar et
ıtıernişti. 

Vahdettin, bir taraftan bu pro~a
landalan yaptınrken. diğer taraftan 

kandili) nden bir gün evvel lstanou
la aksetmişti. Vahdettinin bendcga
nı ajanslarla ilan edilen bu kararı, 
o~a arzedip etm~:nekte bir müddet 

tereddüt göstermişlerdi. 
Fakat bu tereddüt uzun süremez

di. Çünkü; ertesi gün - usul ve 
adet olduğu veçhile - (mevlut a(aD

dili selamlık merasimi) icra edilme
si elzemdi. Halbuki. Ankaradan ge
IPn hı:ıhP.rler. veni bir vaziyet ih~as 
etmişti. Bu vaziyete nazaran, selam· 
lık reami, ne ,ekilde icra edilecek -
ti? .. Acaba Yıldız efendisi, selamlık 
yapılmasını istiyecek miydi? 'iok~a 
hastalık ve saire gibi bir bahane gos 
tererek kat'i vaziyeti tavazzuh edin
ciye kadp.r bu gibi merasimden içti
nap ederek sarayın bir köşesıne mi 

çekilecekti? .. 

Işte bu mülahazaları nazarı di:C · 

kate alan saray erkanı, nihayet 

Vahdettini Ankara mukarreratından 
tin. bu 

haberdar etmişler .. lhane ın 

ilk cezası karşısında fena halde sen· 
. uzun tesel-delıyen bu adamı, uzun . 

li etmek mecburiyetini hisseylem1ş-

lerdi. . b' 
Vahdettin o gününü, çok derın ır 

d.. .. il g""irmış· ti Ancak ak-u,unce e -,. · . 
şama doğru kendine gelebılerek ~e-
tanetine hakim olmuş . Harem daı -
resinde ağlaşan kadınların ayrı ~Y-

d !arına giderek onların teessur-
rı o a . t' 
!erini izaleye gayret göstermış l. . 

Ankaranm karan, sarayın cahı~ 
kanı arasında başka türlü telfı.kkı 

~ ~· Si edilmişti. Bunlar, (Sulta~ . ~ - u 
tan Murat - Sultan Hamıt gıbı) Vah-
dettinin de saltanat ve hilafetten 
bal'edildiğini zannetmişler; pek ç_ok
ları evlerine savuşarak harem da:.re
sini de telaşa düşürmüşlerdi. 

Halbuki (30 Teşrinievvelde) An
karada verilen karar, sadece (vah -
deti idare) den ibaretti. Saltanat ve 
hillf et makamının ne olacağından, 
henUz bahsedilmemişti. 

O gUn Vahdettin; derhal Tevfik 
Paşa ile 'Viikelidan bazılannı saraya 
celbederek bu vaziyet karşısında 
(Babıali) nin ne düşündüğünü öğ -
renmek istemişti ... Tevfik Paşa: 

- Biz de henüz müzakerat ile 
meşgulüz ... Vakıa, Ankaranın kara
rına ittiba etmek zaruretini hisst -
diyoruz. Fakat, ortada hükumeti 
devir ve teslim edecek bir heyeti 
mülkiye olmadığı i~in BabıaHvi ter
kedemiyoruz. (Hükumeti milliyenin. 
Istanbulda idarei mülkiyeyi teııellüm 
edeceği zamanm hul!ilUne intizaren 
tedviri umur etmeyi.. ve istifa ede
rek cekilmemeyi münuip) ~örUvo
ruz. Yalnız. Maarif Nazrrı Sait Bev 
kulunuz, istifa etmek istiyorlar. O
na da belki mini oluruz. 

(ArkaBT var) 
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\OC 25 

y edikuledeki lnflakta Ya
ralananlardan Biri Öldü 
Yedıkulede evvelki gün vıılmagelen 

infilakta yaralanan Kalfa C~mal, kal
dırıldrğı Cerrahpaşa hastanesinde öl-

19/i5 Viyana: "Evanıelimarı,, iııtnıli ope- du. 
ret. 

Oda musikisi: 
Yeni sistem. memnu liste~11 çok kü

çi.iltmüştür. Miktar tahditı~~ini ta-
11.10 Kolonya: Rossini, Kock, J. Strauss 

"eııııiıe , 18 Nis - Kot - Dazur: Od.ı musı mamiyle kaldırmıştır. EvvelcP. tah-
kiıi: ıs.ıs Roma: Beethoven; ı9 Kolonya: d" l ' b 1 b k 
Eski ev musikisi; 19,45 Kolo11ya: Oda ken- lC e ta 1 O an U nevi eşva ta as 
ıeti; 20,20 Budapqte: Raduleskıı ı:esli ku- memleketlerinden veya tir.a.ri muv~
arteti: 22,30: Niı - Kot - Daz,ir: Benedettı 
lruıtrlt.ti · 22,45 Varıova: Oktıi.>r. 

Reeltaller : 
zem~nı:ıiD müsait gittiği m~ıulcketler

:fen. ihtıyaç miktarında getırtilebil~-

''·'5 Milano: Piyano - keman resitdi; cektir. Hususi kolipostal ve yol -
1-6,ZS Budo.pe,te: Harp kon~Cllt 18,50 l'rag: CU eş," ası hakkında da r:ıiiSdfilahalı Halk p.rluları; 20 Llypslc: PIYaaıo - .apran " 
(Norveç muddaf); 21,30 B8lrr11t: Solo pt. t'fr~~tur. 
yan•> k<ınseri; 22 Varşova: Sorum musikiııi: 
22 05 Biıkreş: Sarkılar (Baya:t Vuilesko): Geniılik yofu 
23.20 Belcrat: Viyolonsel kontıeri. 

Dans musikisi : 
2().?0: Praı. 23: Stokholm. 21,:;o: Liyp. 

ziı. Hamburı. 24: Roma. 

müş1 ür. Diğer yaralıların va.ziyctleri 
iyi dit. 

('! enel ithalat Rejimı, r.ic şüphe-
.J siz memlekete genı~li!t ve fe. 

rahlık getirecektir. Bu g~.uşıi1< yo
lunda da imkan müsaade l'ttiği dere
cede elbette devam olunacaktır . 

Doktor Şaht 
Şehinşahla 
Görüştü 
Tahran, 24 (A.A.) - Şt:h;nşah ve 

veliaht, doktor Şaht ile maiyetini ka 
bul etmişlerdir. 

R ayşbank başkam, Şehinş-ıh'a Füh

rerin selamlarını ve imzalı bir fotoğ 
rafını tafrdJm etmiştir. Şehinşah sa
mimi teşekkürlerini bildirmiş ve mi

s~firleriyle uzun müddet görüşmüş 
tur. 

İtalya Elçisi 

....... _.._.. _ _.. m ... n u na uran - _.,_ .... .-......:. 

= - SAGLIK ÖGÜTLERi 

Yerıi tedbirin, bize en milh:;n görü

nen bırafı şudur: Genışliğe doğru 

gıt:ıuye imkan görülmüş ,,.. derhal 

bu ı.ııkiı.nın son haddine kadar ytirü· 

mek cesareti gösterilmiştır. 

ltalya hükümeti Ankara El«,;isl Car. 

lo Galli rnezunen memleketine J,rit
miştir 

Ceçenlerde turptan bahsettiiim 
sırada onun büyük litin şairi Ho· 

ras'ın iltifatına mazhar olduğunu 
yazmıştım. Okuyucularıınızdan ~i: 
ri öyle büyük bir şairin turp ııbı 
hasis bir şeye iltifat etmiş olması
na şaşmış, yahut - kendisi söyle· 
miyorsa da - böyle bir şeye hiç 
inanmamış ta benim uydurduğu· 
mu sanmış olacak ki Horas'ın turp 
hakkında şiirini gazeteye koymamı 
istiyor. 

Büyük bir şairin turpla meşgı.ıl 
olmasında şaşılacak bir şey yok -
tur. Turp, belki ucuzluğundan do
layı, bize hasis bir şey gibi gör~
nürse de güzel görünüşile bir şaı· 
rin hayalini okşıyacak bir nebat
tır. Benim büyük bir şaire isnat 
etmek suretile uydurmama selin· 
ce, hekimlikte yalan söylemek va
kıi yasak değildir. Fakat: 

Tabibin olsa da kizbi mariıın ıılıha•in 
ıoylı:r 

Geçmiş zaman şairlerine isnat e
derek uydurmak hekimlikte adet 
olmamıştır. Ben de uydurmlldığı· 
mı göstermek için, okuyucumun 
istediği 18.tince şiiri aynile yazaca
ğım: 

Mala capia quando 
Aeırum ıol!icitat ıtomachum cum ratııılla 

plenııs 

Atqııe acidas mavult inulu. 
Manasını anlıyabildiğim kadar 

türkçesini de ilave edeceğim: 
"Birçok hasta midelerin çeneleri 

o küçük fakat sımsıkı turplll hare
kete geldtkleri vakit turp en sev
gili yemek olur." 

LOKMAN HEKiM ... ..__, 

Sebzeler hakkında Hora~'ın 
şiiri bundan ibaret değildir. Kendi
sinin yalnız sebzeyle - pırasa, 

nohut ve gözlemeyle - beslendi
ğini anlatmak için: 

İnde d.:>mum me 
Ad porri et ciceriı refrro, Ioıdnıqu.: 

catinum 
Cene litin şairleri arasında 

Martial ve Juvenal de sebzeler U· 

zerine haylice şiir söylemişlerdi. 

Fakat sebze edebiyatını en ziyade 

ilerletmiş o lan - okuyucumuz 

belki buna da inanmakta ı-'14Çlük 

çekecektir - En çok et yiy-an ln

gilizlerin şairi Abraham Covley 

olmuştu. Onun sebzelerin hepsi 

hakkında gene !itince yazdığı şii
rinin - mürettip arkadaşlarıma 
fazla zahmet vermemek için - bu-
raya yalnız türkçesini yazacağım: 

"Ey sebzeler, hayvanların kani
le kirlenen o zalim sofralardan ka
çınız, bizim düşmanımız ölümden 
rızk alan o ziyafetlerden kaçınıı. 
Siz de ey hastalar, sağlığınızdH 
yemeye tenezzül etmediğiniz o ot
ları en sonunda istiyeceksiniz. 
Sebzeler size gıda olamıyor mu~ 
Oyle ise onlar size deva olacaklar· 
dır." 

lngiliz f&irinin bu ağır sözleri, 
tabit, çok et y iyen kendi hem,eri
lerine kartıdır. Bizim memlelcette 
zaten pek az et yediiimiz için. 
kanla kirlenen o sofralardan. Ö· 

lümden rızk alan o ziyafetlerden 
pek te çekinmemize lüzunı yoktur. 

' 

Öyle ümit ederiz ki, bu ruh, ha . 
yatn. heı şubesinde tesırlerırıı göst<>. 
reced" vt' yok yere dünyanın en pahalı 
yericı ınden biri haline F,;"elen memie
ketımizde, bu sayede her cepheden 
haya~ ucuzluğuna doğru g•d1lcctktir. 

Bu seneki bütçemizde bir takım 
vergilerin nisbeti azaltı1chkta:ı !'\onra, 
gön.liJğümüz manzara nt!dır? Vı;ridat 
azalacak yerde, geçen serıeye niı-betlt 
5 ayda 11 milyon lira artmıştır. Bu 
güzel neticeden çıkan dersi hükumet 
te, fertler de tam bir surette benım~ı 
yecek ve yüı:csek vergilerin ve yükt>E'k 
fiyatların çok irat ve çok !·"l.~:ınç de
mE'k olnıadığını takdir edt>t'-k olurlar
sa, Türkiyede iktisadi hart>kt-t, zah
metRızc·(' çoğalır, hayat ncıı :ı ır. fe. 
nlılık büyük ölçüde artar. 

Ahmet Emin YALMAN 

Muallimlere ve talebeyt

LISE ve ORTA 
mekteplere göre yaza/mı{. 

TORKLER iÇiN 

Türk - İngiliz 
Dost:uğu 

1 Başı 1 indde] 
nıa>ıiyettc bir hattı har-.,1,; •t takibf
nı dıışmıdifrebilecek hiç 1nr ıırız1y6t i 
aUn yetirmek bile kabıt dcğildiı. 

Akdenizin Şarkında ve Gar· 
binde Vaziyet 

Edenin, geçen gün intihap daire -
sinde gayet mühim bir siyasi nutuk 
söylediğini telgraf haberi olara~ yaz. 
mıştık. Fransızca Tan gazetesi bu hu
susta tafsilat verdikten sonra şun • 
ları yazmaktadır: 

Eden İngiltere politikasının başlı. 
ca esaslarını izah ettikten sonra· 
"İspanyadaki dahili harpten bahset ~ 
rniş ve Londra hlikiimetinin harp kur. 
hanları lehinde insani mesaide bulun
mak hususunda çalışmak arzusuna 
devam edeceğini ve Fransa tarafın • 
"ian, İspanya işlerine ademi müdahale 
hususunda takip edilen siyasete e
saslı bir surette müzaherette bulu • 

l 
rıacağmı söylemiştir. 

"En kolay Alma ne; 
öğrenme usulü,, 

kitabını tavsiye ederiz. Gördüğü 
rağbet üzerine 3 üncü d~!a ba 
sılmıştır. Maarif Vekaleti tara 

Nazır. Akdenizin garbindeki vazi
"ete mukabil. Akdeniz şarkındaki 
•aziyetin, Mısırla yapılan ittifak mu. 

~ ' hedesindcn ve Türkiyenin Montrö 

1 
ıconferansrnda memnun edilmesin -

11 rlen sonra İngiltere için daha çok 
qaJah huldui!unu söylemiştir . 

fından kabul edilerek mektepıe ACELE SATILIK EV 
rin kitap listelerine girmi 
Muallim Tahsin Ahdinin eseri Beyoğlu, Hüseyinağa mahallesir1 fü• 
dir. Uc; kısımdır. 144 kuruşa Is i'eridiye sokağında 70 No. lu 3 katlı 
tanbulda HUsnUtabiat ma t ' •e ıı odayı muhtevi bir kagir ev eh 

ınnda ve blltlln kitapçılarda satı 1 l ıen fiyatla acelen satılıktır. [~tekli· 
'Tlaktadır. 'erin Galata Bahtiyar han 53 Nn da 

~ ... ~ ____________ _,, ı Avukat Jıık Mizrahi'ye müracaıı.t et. 

· mel eri 
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No. 3 YAZAN: Z. Şenay 

Birdenbire Aşağıdan Gür Bir Ses 
Duyuldu: " - Kimdir, O? 

Halil, o geceyi gene heyc.1..u.nlar 
içinde geçirmişti. Akşama kadar da 
derin bir sabırsızlık içinde Evdoksi
yayı beklemişti. 

Fakat; ortalık kararmıya başla -
dığı halde Evdoksiya gelmemişti. 
Yemeği, her zamanki gibi gene o 
zenci kadınlar getirmişti. .fakat bu 
kadınlar bir kelime bile rumca bil· 
miyorlardı. Onun için Halil, Evdok· 
siyanın niçin gelmediğini bunlardan 
öğrenememişti. · . 

Halil o ka.uar muztaripti ki: getı· 
rilen yemeklere el bile sürmemişti. 
Yalnız, kuruyan boğazını ıslatmak 
için birkaç yudum şarap iç~e~- ist~
mişti. Ve ağır tarafı tepsinın uzerı· 
ne kapanmış olan gümUş kupaYJ 
ters çevirir Gevirmez, derin bir hay-

retle titremişti. 
Çünkü kupanın içi_nden çık~n ~ir 

küçilk mendil ile "bır altın bıleıık, 
yere yuvarlanıvermişti. 

Halil hemen eğilmiş; bunları al-
mıştı. Beş kollu şamdanın ışığına 
götürerek dikkatli bak~ı~tı: . Uçları 
inci işlemeli mem~I ile bırıbırıne sa
nlmış iki yılan şeklinde olan altın 
bileziği tanımıştı. Bunlar, Evdoksı-
yanındı. 

nı oynatarak, aşağıdan gelen işare -
te mukabele göstermişti. 

Fakat o anda, aşağıdan gur bir 
ses yükselmişti: 

- Kimdir, o? .. 
Bu sual, birkaç saniye cevapsız 

kalmıştı. ı 

Halil, bütün vücudu buz kesıle -
rek: 

- Eyvah .. 
Diye mırıldanmıştı. 
Bir adam birdenbire koı:;mıvn h:ış· 

lamıştı. Ve artık o zam:ın, ortalık 

biribirine karışmıştı: 
- Tutun! .. 
- Vurun!.. 
- Bu taraftan knc;ıyor. 
- Hey!.. Devriyeler .. Onilnli kes-

tirin. 
- Bu taraftan.. bu taraftan ... 
- Teslim ol.. 
- Teslim ... 
- Hah .. işte yakaladık. 
Gözlerini karanlıklar içine diken; 

bütün bu korkunç s<'sleri. tüyleri 
ürpere ürpere dinliyen Haliliıı vücu
du, kaskatı kesilmişti ve: 

- Yazık .. her şey mahvoldu ... 
Diyebilmişti. 

• 

1 AN 

Yeni neşredilen Genel İthal Rejimi kararna 
mesinin ticari mahfillerimizde büyük bir 
memnuniyetle karşılandığını haber vermiştik. 

Bn kararname, ve buna bağlı listeler ile '1u 
listelerdeki numaralara tekabül eden eşyaların 
cinslerini bütün lafıilatile bu sütunlarda bula
('aksınız. 

54 b (Hayvanatı naime kabukla
rı ve bunların mamulatı - diğeı me
vat ılf. karışık olsun ve)·a olrnasın.) 

55 a (Ham inci, mercan ve mamu
latı.) 

64 d ( Gışa, bağırsak, kursak, 
ga,·ı·i mamul, her şekilde.) 

f,!) ıLakday, Sepya ve gümrükl~r 
tarift>sınde zikrolunmıyan hayvani 
boyı !ar.) 

i1 <Gübrelerden kuş güb:-esi "Gu· 
\'&.no.,) 

72 c (Yaş deriler, tüylü veya tüysüz 
ışlnnıit:,) 

73 c (Tuzlu veya kirece batırılmış 
vrs:t·l deriler.) 

74 (Çarık için kesilmiş dabağsız 
dl'.İ'er ve parçaları.) 

97, 98 a (Kirli adi yün ve keçi kılı, 
titti~.) 

100 (Tavşan, misk faresi, kunduz 
ve şapka imaline mahsus .ıı~ır hayva
nat krltan.) 

\·~:.), 480 ( Kehlibar ve .iuu-a kehıı· 

bar), 482 (Grafit • PloınboJin), 491 
1 Pırlaııta, Felemenk yakut, zümrüt. 
firoze, 11 ynişems ve tarı re Je yazıimı 
yan kıymetli taşlar), 551: (Bakırı, 

5t)b iMücevherat \'e müzcyyena.t, ve 
nl•f:s e~ya), 591 (Meski.ıkat). Ol'i 
1 ~ınema ve fotoğraf film ve pelikülle 
rıı, 6~l (Yelkenli kotra ve yat). 691 
(Fesı tdılecek merakibi Lah:ıyeı, ô~•2 
tBatn,ış ecnebi vapurların denizden 
çıkarıhı.n enkazı), 705 (Camcı macu
nu. · mastik - ağaç aşisi maı·unu ve 
sanayide müstamel veeair maC'unlar ı, 
&">3 C Sınar kimyada kullanılın müs
tahzerat). 

Memnu eşya listesi 
''M,, füıtMi ( memlekt'timize gir. 

mesi memnu t.şyalan lhtin eder) 
bu listede olan eş~·alan l'iinırük 
tarift' numaralan ile eşyanın i!dm-

leri a.'5ağı~·a alınmıştır : 

~ft 11 . 9;, 

dem), 184 (ceviz), 185 (Kestane), 
186 (Keçiboynuzu) 188 tKoko, koP• 
ra, Palım), 189 (Zeytin), 191 (tarif• 
de zikredilmiyen taze meyvalar). 192 
<Tarifede zikredilmiyen kurutuırrıut 
ıneyvalar > • 193 <her cins pekmez .,. 
bulama)• 191 (Her nevi meyva pel
tilleri ve sucukları), 195 (her ne11 
mey_:a ve çiçek konserveleri) , ıflf 
CSogan ve sarmısakl, 199 (Pancar>. 
200 (Her nevi sebze, kurutuımufı 
tuzlanmış veya konserve ı. 201 (ma!t" 
Lar, kuşkonmazı, 204 <Şeker tortu• 
suı. 205 <Gilikoz), 207 CHelvaı, 2os8 
C CKahveı, 212 (Çikolata \'e şekerU 
kakaol 213 A (çayı, 221 <Sirke) 
222 fşekcrli gazoz ve emsali şerbetıetl 

'ı?• ez · 
• -- '1 ~eytınyağı), 225 ı ::;:nanı ya• 
gı), 226 (Tahini, 229 (Küçük Hindil" 
tan cevizi, badem, fındık, ceviz 
em~aıı çekirdek yağları), 232 (Pam 
yagı. ay çiçeği yağı, Amerikan fıs 

Halil, bunları kalbinin üstüne bas-

tırarak: 

Halil. o geceyi sonsuz bir ıstırap 
bl·r an l!'ıımndn· Bu madde vec;hi•e a!ınmış 

içinde geçirmi ti. Gözlerinı ithal müsaa<lrlcri izin tarihinden iti'b~ 

104 <Her nevi yiln ve kıl ipliği dö. 
küntüleri.) 

18 (Kasaplı~< av hayvanlannın et
leri) 19 (Jambon ,salam, Sosis. Sosi. 
son, domuz eti mamulatı ve müstah . 
zeratı), 20 (sığır dili), 21 (kümes 
hayv·~natı). 22 (Her nevı et~erin nü
lba \'E suları). 23 B (Süt tor. V('ya 
parça halinde), 27 (iç, kuyrukl. 28 
(yemeğe mahsus hayvan yağları). 

:{~ B <~ıınayide kullanılan ~nlıkyağı). 
34 (yumurta l. 35 (ball, 36 (balık • 
lar). 37 (istakoz), 38 (iıııtlridya. 

midya l. 39 <kaplumbağa, kurbağa). 
40 (37 ila 39 a kadar olanların kon. 
serveleril, 41 (balrk yumurtası). 49 
(kemik. tırnak), 50 B (Gor~edan 

hnyn•nul. 51 C B Chayv~rnat di~lf'ril. 
fi2 B Cba line kP.miii \. !\.'\ C R lhda 
ve ıuımulii.tı). !51 B (havvaTJPtı tıAime 

ğr yağı koko yağı, kolza y1ğr ve 
yenecek nebati yağlar), 233 A 
nay!rle müstamel yağlar). A B c 
(Sabun), 236 B CBiberJ, 237 (l{Jtl 

mızı bıl>er), 239 <Zencefil. karan 
tarçın). 241 (Kimyon), 242 (Anaso 
kişniş 1 • 261 (Saman, tarifede fınd 
geçmiyen kuru yaprak, yosun \•esaf• 
re) 269 <Çöğen, misvak ve yı4<a!ll 
makta kullanılan lif), 276 A il 
Palamut, atkestanesi, kara ve 
sarı mazı · halile) 277 B (Sakızh 
29·~ . C Ht>r nevi ağaçtan sandıkçı m"• 
~~!atıl. 296 (Her nevi ağR~tan kabl 
e.lat \'t' edevat ve kaba ma'lt'ıtliı.t>. 291 
(Her rıı>vi ağaçtan kaşıx. t:a •.11, tel"' 
~e b~nzerleri ev eşyası, dıga ·a ağızlr 
gı. pıpo. kalem sapları, Kiiğıt bıçağfı 
saç tarnğr ve emsali J, a17 (~epetteO 
kl:tuc·uluk, sandıkçılık, maif 1:a<·ılıır 
maınulatı), 318 (Sepet, mohilyaı, 32• 
(Sargılık kağıt), 328 B (Kesiımenıif 
yazı k:i.gıdı ve iyi matbaa kağıdı)ı 

32<J (Kesilmiş yazı kağıdı, meı<tupıuJ 
ıorf, kAğıt), 331 <Resim, sünger ~ 
süzgeç kağıdı ı, 336 B CTaş veY' 
hg ıflerlf basılmış fatura. çek ve eııt• 
snli), 312 (Cilalı i.18. muka~·y 

_ Anladım... zavallı, her halde 
mühim bir seheple gelememiş. Hiç 
şüphesiz ki, bu akşam Kalo:et orı 
yanından ayırmak istememıs... O 
da bir aralık vakit bularak bunları 
kupanın içine koymuş. Son bir ha
tıra olarak bana göndermiş... A.h 
yarabbi! .. Bu vefakar kızın iyilikle • 
rine nasıl mukabele ed~eğim. 

bile vummıyarak: 
- Zavallı adam! .. Benim yüzüm-

den mahvoldu. ' 
Diye. o~ısındn mütemaıjiyPn ~('· 

zinmişti... Hiç şiiphesiz ki biraz son
ra, bu odaya gclcccklC'r p 
ki demirlerin koparılmış olduğunu 
göreceklerdi. O zaman vaziyet, kim 
bilir ne şekle gire<'C'kti? .. 

Halil, hem gezinivor, hem söyle-

niyordu: 

ren 6 av muteher tutulur. ' 
~,,. dde 5 - Bu karara h!!ğh A llıı-

4-esiPdC' vazıh tarife pozisyonht~mn 

rzi!·"n C'Sya ticaret anlaşma la "İle Tür· 
lfiv<- ihrrıcatı i<'in temin edilmiş men· 
f at vı· kolavlıkla YC Rnlacı:nn vapı-

ı n ....,,.mlcketin hususivl't1Prin" ~c\re. 
tf'~hit ve anlaRmnJara ba!?lı lif~elcr 
ccı· ~ıur1na görC' T\irldveve girer. 

"'.1r.ı'lrl" 6 - Rıı karara ba;;.lı M li~· 
t"c:inrfr v-ızıh poıisvonlnr<ı e-iren mad 
d€'l"rn• 'T'·;rıdvcve ithAli vnr.a'ttır. 

'-'ı <ı d~P 7 11\tisat VPkalcr.i 40 giin 
e1.:vPl ilAn etmek ~artile ~ W' 'Ki ve A 

1~'3 ıSancak ve filama, r!_i'.tiln,iş ve 
biç;iını: şemsiye yüzleri l 

162 (Sagu, top yaka, frenk arpası 
t0r~ "il" rı.) 

17i <Hurma, her nevi ve her şekil· 
de) 

180 ı Ananas. muz), 1R7 '~iitlü Hin 
distan l'evizil, 190 (Kavun, kuruz), 
220 (Demirhindi ve yaprağı), 211 
(Kakaol. 213 b (Çay), 236 (Biber -
kara ve beyaz - yeni b.ıh'lr•, 239 
(Zeıwı::tıı. karanfil, tarGın ve tarçın 
çiçeği ı, 2·10 (Kakule), 242 (Anason, 
rnziyane, kişniş, nahvuhindi', 2t4 

Diye mırıldanmıştı. •. 
Ve sonra .. Mendili taaa gômlegı 

nin içine ve tam kalbinin üstüne yer· 
leştirmiş; altın bileziği de sa~ bU<.>· 

ğine takmıştı. 

- Eminim ki artık beni buradan 
çıkaracaklar, belki de bir zındnna 
atacaklar. Artık; ne kC'ndimi. ve ne 
de EvdoksiyaYJ kurtarmak müml{un • 

ılı olmı a ak. Hl tta. bundan tıonr& a.r 
Zifiri karanlık bir geceydı ... Ha . 

~__,..,,,,.-., lKil<;ük Hindistan ~evizı - Mu!!kııt) 
2 :> (I{U~ük Hindistan .·evi:d ç:ceğil. 

O•-. •:.&''""""t' •Vt§D.J'll UlC\o'J\Ol lllt! 

lar • Türk lisanı ile yazılmış), 
nıana!. kağıt ve mukavva il1:erint • 
t'esırrıtilZ), 359 (Ticaret ılefterletL 
çek defterleri ı, 362 (Kağıt veya rrıu• 
knvv.ı.Jan mamul eşya>, 361 B tf't' 
mıık ham. taranmış, boyalı ve kr.sarll 
yıamı.ık döküntüleri), 3ô5 {Pa.Jll~ 
rnlka l. 3i7 a b c l, 2, 3 11, 2. 3 (l't" 
mu-:C ·nt:nsucatl, 379 a ı Bııyalı pa• 
ır.uk). 382 (Pamuğun ipek ve yüncırf 
~ayri lifli maddeler ile tşlt!.1 t:"lilerih 
3f.f> (Pamuk kordela ve mamuJAtı)• 
387 ( 1'amuk şeritçi ve gaytar•cJ et 
,·aı-ı). 388 (Pamuktan her nevı yel
kPn ve çadır. salıncak. kab!! tiı~ !U vf 
tfiyqfü nrtüler l, 3~9 ( Paınu1<te.n t.ıt' 
ba. ç•:ıı, tfı ve em sa 11). 393 AB ( Panıı.ı• 
tan cirme veya dokunıa elhi ~e. tol' 
luk l, 394 (Pamuktan örme veya dı7 
kuma ı.:ıofra, yatak ve Gamll,Tr takıırt" 

k 
tık onun yüzünü bile göreınıyete · 

dışardan nazarı dikkati celbetmemP . ğim... Hiç olmazsa o, benim için hır 
Yıvlde ~ - Rec;mi dııirPlC'r ve bt>lC· l<:in mumlan söndürmüş, pcnr~'"e· ümit, bir teselli idi. Şimdi. onlaı ı 

nin önünde oturuyor .. Gittikçe ar • da kaybettim. Bu hayata M.sıl tR· 

tan bir hevecan içinde, gece yarısı· hamrniıl edebileceğim? .. 

riivc•1<' .. imtiva:>: vcva int·d!ıor işleten 

V('Va sermav('cıinrlen vi\7rl" elliderı ı-o-

246 (Zerdeçalı, 217 (Çörekotu, üzer 
lik, muhıep, havlıcan). 218 <Safran 
çi<:ek. ıııecun halinde>. 24fl (Vamlya) 
2:"•1 ı Omürotu). 251 Bu tarifede zik
rerli,"l.ıyen sair baharatı, Zt)O (Ot • 
her ııevi -). 264 !Meşruhat için kesil
miş ekın sapları). 265 (Kaba hrısırlık 
saz ve sargı için hububat "apları V(' 

süpürge otu), 266 (Mobilya ve sepet 
ve r! ğPr eşya imaline ait çL'i:•uk, ka· 
huk. vıınrak ve lifleri). 

kııb11k"arı). 54 C B (merC."l.nı :17 ııııiin 

ger~. "'8 (ipek böceği). 60 (?.iyntt tüy 

!eri). 61 (kartal kanadı) 65 (mum · 

!ar), 70 (~ıymetli hayvanat dökün
tli!C'r: \, 72 B A (yaş deriler), 7 5 ABC 
( Işlı!.ııniş deriler). 78 ( Ki1s"le ı. 7~ 
mu~f\11 kösele), 80 (Çarık içın deri
ler). 81 CÇizmeL 82 (Köseleden ta . 
ban •~<el, 83 <Köseledt>rı canıur -
hıkl, 8i , 85 (Deri ayakkaplar), 87 
(Deri çantalarıl. 88 (Deri eğer>. 90 
(Deri kayışlar>. 91 (gümrük tarife • 
~inde olmıyan deri mamuli\.tıl. 95 
(Kuzu ve ke<;i postları l, 96 <Kürk 
lük postları. 112 (yün ve kıldan ya. 
pılmıı:ı torba ve yün cantala r l 115 
(l{ece ve kc<:eci mamulatı>. 116 (Ör
me ,·eya do1<11ma. vün ve kıldan di . 
kilmiı:ı rlhise ve tozluk). 117 (Ke~e
den elbise ı. 118 (yünden ve ~nidan 
örme <;orapçı eşyası>. 119 (Yünden ve 
kıldan ve ipekten dokuma paltoluk 
ve her nevi a~kılarl.129 ripek). 134 

nı bekliyordu. Diyordu. 
Denizden serin bir rüzgar esiyor· Ve böylece dUşündıikçe. çıldll'mnk 

du. Uzaktan, denizin hışıltısı işitili· derecelerine ge1iyordu. 

yordu. Nihayet kararını vermişti. .. Ken • 
Vakit zalim bir ağırl•'da geı-iyor· disini başka bir yere nakletmek 

du. \ Tak' it vakit, gecenin muhtdif için, muhafızlar, askerler gelecektı. 
saatindeki duaları zabitlere hatır • Birdenbire onların üzcrlerine atıla • 
latmak için kiliselerin çanları çalı · cak, bunlardan birinin belind~•·ı kı
nıvor .. bu inceli kalınlı tannan ses· lıç veyahut hançeri kapacak. Onları 
le;, dalga dalga etrafa yayılar;,k, kiı.milen tepeleyip. kendisini dışarı 
kalenin duvarlarında uzun akisler atmıya çalışacak. E~er bu mumkün 
husule getiriyordu. olmazsa, bu mübarezede parı..;tı par· 

Vakit geçtikçe, kasabadan gelen ça olarak, hiç olmazsa bu ıstıraplı 
gürültü azalmıştı. Ve nihayet bil· hayattan kurtulacnkb. 
tün ışıklar sönmüş; artık bütün Fn- Bu karar, Balili biraz müsterih 
ça kalesi, derin bir zulmet ve ses· etmişti. ve artık büyük bir tevek
sidik içinde kalmıi}tı ... Gece yarısın· kül ve sükunetle. vukua gelecek ha
dan biraz evvel çalınan dua ç:mla· disatı beklemişti. 
n da çalmıştı. Artık vakit, y~'klaş· 0 gün akşama kadar, hiç kimse 

mıştı. gelmemişti. Bu derin si.iküt. Halilin 
Halil, ayağa kalkmış, dalgın ve kalbine biraz ümit vermişti. 

dUşüncell bir halde dolaşmıya bnşla- d .. U d - Şu halde, yakalanan a amın, 
mıştı. GözUnUn on n e Evdoksiya benimle alakadar olduğu anlaşıla • 
canlanmıştı. Onunla bu odada ge· ... 
<;irdiği leziz aşk dakikalarını hatır- mamış. Eğer anlaşılmış olsaydı. ıııç 

şüphesiz ki bana da bir şey sorar • 
lamıştı. 

_ Onu bırakıp gitmek .. Hem de. lardı. 

150
n defa olarak veda etmeden ayn- Diye sevinmişti. 

lıvermek ne acı şey. Akşam, tam muayyen olan saatte 
Diye mırıldanmışt1. kapı açılmış. Gene o ıend kadınlar, 
Fakat ne çare? .. Kaderin h\ikmU, her zamanki gibi derin bir sükunet 

yerini bulacaktı. ı içinde odaya girmişler. Yemekleri· 
Artık kararlaştırılan zaınan gel • ni getırınişlerdi. 

diği için Halil, pencerenin önüne _o: Halıl; bunları isticvap etml; k, bir 
turmuş; ucuna demir bağlı olan ıpı şeyler öğrenmek istemişti. Içlerin • 
aşağıya sarkıtarak beklemiye bı.ı~ - den birine: 
ıamıı~tı. - Gece, benim penceremin altın-

Bu sonbahar gecesinin ıerin ha· da bir gürültü oldu. Merak ettim. 
vası yUzUne çarpmış; başındaki a- Haberiniz var mı? .. Acaba o gUrill
ğırlık biraz dağılmıştı. tü oldu. Merak ettim.. Haberiniz 

Bütün hesısaısiyetini kulaklarına var mı? .. Acaba o gürültü nevcii ? .. 
vermişti. lğreti duran demir par- Demişti. ~ 
maklığa alnını dayıyarak gözlerini Fakat zenci kadın, gUlümsiyerek. 
o korkunç karanlığa dikmişti. Böy- bembeyaz dişlerini göstermekle ikti-

lece. dakikalar geçmisti. fa etmişti. 
Nihayet, derinden gelen hafif bir Kadınlar odadan çıkar çıkmaz Hn-

ayak sesi işitmişti. Kulağını aşağıya lil derhal yemek tepsilerinin üzerine 
çevirerek dikkatle dinlemişti. O za- atılmış; kupaların, sahan kapaklan
man, şiddetle çarpan kalbinin, göğ- nın içlerini aramış; gUmUş tabakla
silnU parçalıyacağını zannetmişti n kaldırarak altlarına bakmış .. Ev. 
Birkaç dakika bekledikten sonra. I'· doksiyanm gönderdi"foc deliılet e
linde tuttuğu ip, hafifçe aşağı doğ- den hiçbir şey bulamamıştı. 
ru c=ekilmiı,ti. Halil de; parmaklım- <Arkası var) 

1·1.'4-}Pı ve menafii umum i:v,.·ı<> harlirr" 
nıiiP'!C:l'!Wle'!' tnrafmd~n h!lr;"tcn ge • 
tirilmeı:ıine liizum g-öriiler"k mııı'l · 
rıt"J E' '° ,·eva tesic;at V('Vll ınal1eme ,.e · 
,.a a 'f ta ııit mııkavelP1 f'r 

A - Ru karnrm iİ<'İİnC'ii madı'Je • 
ri,,drr. iı:tifnde P~"n mem1P}tpt}prılcn 

leketlcrde tc:ıti dileC'ci!i takdirrtP rina.. 
rndıın r'iflfrrUVa VC h•ı rnf'l"llf'~P!Jı>r]P 
ll'ıı>vı·ııt ırnlaşmnlar hlikUııı\eri cl.,hilirı 

•!f' v:ıpılır. 

B - üri.incü maddP hüklimlerin -
den istifade etmiyen memlcketlerderı 
· hı.1ıı.t irap ctti.fri vcva bu nıeml<"k€'t
IN·le mukavE>le b::ı~lantısma t';idlecc-

ği, ·ahut ta hu karar ile ithali mene 
d'len mnddelC'r mevzuu bahsolduğu 
t 1ıAirde sinnrişten veyR mukaveb 
bağlantısından evvel tediye ı:ıartlıırı 

eı:1aslnrı bildirilmC'k suretilc ve tktısat 
Vekfıleti yolivle herhangi teşE>bhlis
te serbest döviz teshiti knp ettirrfiği 
takdirde MMaliyc Veklleti yoliyle lc
ra Vekilleri Heyetinden ıthnır. 

Madde 9 - 'l'ürkiyeye girnıe~i bu 
'<a"arlr. miimklin maddeıcr posta yo
livlc >,'1receklerdir. 

Mr.drle 10 - 19 • 5 • H36 t<trihli ve 
2 •629 sayılı kararla bu kc.rara mu
hnlif diğer kararnamel~r hüküm\~ri 
mU1gııdır. 

! hdtlt> 11 - Bu karar J i{f\nunusa-
n;-tP.o if ı haren mutcberrlir. 

Serbest Eşya Listesi 
'' S listesi " memlekf'timize !'ier
hesfre l!irehil~ı>k eşyayı ihtiva et
mektf>dir. Bu listeye dahil ohm 
menılek(•fimize her taraftan mik • 
tar taan iin .-tıneden isten ilci iği ka 
dar ı;irebilecektir. 
Bu hstcde nupmaraların mukabil

leri şunlardır: 
17 (Dondurulmuş veyahut tahnit 

edilmir; hayvanat, bu arada bjlfwıum 

hayvan ve insan iskeletleri, böcek ve 
haşılrat kolleksiyonları.) 

50 a (Gcrg"dan boynuzu, ~ıymetli 
madenlerle tezyin edilmiş olanları.) 

53 a (Bağa ve mamulatı. ham ve 
döküntü halinde. l 

~fl 1 ı Korozo ve ta vga ce•ıiı.leri. ko
k o kabu~dan ve emsali işlenecek ne· 
bat> ı:ıc-rt maddeler). 26~ (Üchığacı. 
ant.er kabuğul, 271 (Talıı:-."ae m1is
taınt'l hrr nevi nebatat), ~12 (Neb:ıti 
boyalar>. 273 (Çivit tabıi. ~ıyri safı, 
279 ( Pelesenkler). 282 (Odun ve von. 
ga ı, 283 (Kömür .parça. toz ve kalıp 
şeklinde ) . 281 (Kereste, tik ağacı, 
şirin abanoz, ma\·un. demirhindi gibi 
ecnebi ağaçlan), 289 (Hazırlanmış fı 
çı tahtası ve ağaGtan fıçı çenberİ) ,290 
ı Ağaç fıçı). 307 (Fırça ve süpürge), 
31:3 <.Ağaç knbuğundan. c: ıl:>u~ıından 
Vt'h·~ şt·ridinden. kökten, çahd'ltı, saz· 
de.~. f'amandan, ottan, kamıstın1 ve 
zi krt'dilmiyen mevattan ıp '"'' halıtt). 
315 ( Ş8 pka vesaire ima!ııw mahRU!' 
hasir · şerit halinde olanlar da dah~l
di·-J. 316 (Küfe ve zenbill. 31? (Kitap 
gayri mevkut mecmualar ) , 349 
(~tektep kitapları, gazetelf~r. mt:ıvkut 
mecmualar. kataloğlar, Fiicari cetvel 
leri - hangi lisandan olursa olsun l. 
35() ( ner nevi haritalar ·;e atlasın!", 
coğ• a{ya ve kozmoğrafyaya ait mü
cef f\CJTl küreler). 

~l51 (Sanayi, mimariye, f~ııne, tn
liın ve terbiyeye müteallik res;ml~r, 
plnnlar. ıevhal_a~ • ciltli veyn ci~~siz ~. 
353 ( tıanat, kagıt ve mukın. ı•a uzerı· 
ne resimli). 35~ (Musiki notası ve 
ka .Yıdı • ciltli olanları da dahil), ~55 

C> l . 
(Kağıttan ve mukavvad:ın k<"~ı mış 

her ııevi modeller ve moda mecmua 
ve 1 csımleri), 360 (Bankal:ı~a ve ti
carethıuıelere ait doldurulmuş veya 
kullanılmış veya iptal edilmiş def. 
ter:cr, çekler, kuponlar ve~ ıir uu kP.· 
bil c,vrak). 409 (Keten, ıtencvir, fa· 
nila,, kendir, Jilt, rami vesaire iplik 
ima1in~ mahsus nebati mev:ıt), n 7 
(kendir, Jüt, rami ve tarifede bulun. 
mıy•ıJl scir nebati mevattan mensu
cat ve mamulat), 440 (H. m veya tc-

·tıtıJIU a/\ raınwııw iUQQlf f31w~i'rı1w 

c Safi ,·eya sun 'i ipekten kordeli l. 
135 ıtnck veya su'i inekten mamul 
kumaşlarl. 142 fipt>k ··-··ıı sun'i ipek. 
ten örme veya dokuma, kumal]tan 
tülden. danteladan, kndife, biçilmiıı 

dikilmiş elbise çamaşır ve saireı, 134 
lip(~ten, sun'i ipekten örme çorapçı 

eşyast, elbise. fanila. don. gömlek. 
ka.şkorsa. yakalık, kolluk. omuı ve 
boyun atkısı), 144 (ipekten ve sun'i 
ipekten pantalon ve saire askıları). 

156 bulgur, buğday, yulaf, mısır. ve 
sair hububatın kınlmıış, ezilmiş ve · 
sair surette hazırlanmış olanları ı 
157 (Pirinç), 158 (nohut, bezelye 
fasulye, bakla, mercimek, börülce ve 
emsali), 159 (Unlar). 160 (Kepek ve 
değirmenlerde ha11l olan döküntü · 
\er). 161 (Ni~asta ve kola), 162 (Sa. 
go, tapyoka. frenkarpasıl. 163 (Pakf:'• 
ve kutularda hububat: Unlar, nişas 
ta, Sago ve tapyoka, irmik), 164 
(Fosfatlı ve sütlü ve sa.ireli müstah · 
zar unlar, kokulu nişastalar), 166 
(Ekmek. peksimet ve emsali kabıı 
hamur işleri), 167 (Hamursuz), 16~ 
(Makama ve şehriye), 170 A (Gül. 
!aç), 171 (Bisküvi ve pastalar), 172 
(Salep), 174 (Üzüm), 175 (İncir) 
176 (Erik, kaysı, zerdali. armut ve 
elma), 179 portakal, madalina, tu . 
runç, tatlı limon. ağaçkavunul. 180 
CAnanas. muz), 181 (Fıstık), 182 
(Kabakç~irdeği), 183 (Fındık. ba-

lıırı, ba~ka yerde ismi geçmiyen d1' 
kilmı~ şeyler). 395 (Pamuktrıı rrı" 
'TIUI brme eşya), 398 (Pamuktan d"' 
knma çorap ve pantalon askılar1)1 
101 tPamuktan kuşak, şal ~e effle' 
lil {('\'.- (Pamuk mensucattan içı ti~ 
ıu •t r~an yastık, şilte vP ıtrel ;i rt. 
H \"ı'etPn, kendir, fanHa kend1 JI' 
jüt r:ımi vesair iplik yam~ıye nt• 
snı:ı iplidai maddeler). t \.1 ( Sicu; 
ıp. halat). 415 (Her nevi ağ), • 
ı l\:eten. kendir vesairedf'n mamul :: 
sır ıo~''" ı 447 (Deriden mRia hPr ,1 
vı a\' ... kkabı) 461 B A ( Aı•rilJ'Tl\Z t l 
v,. ;ıs:ııulatı). 465 A <M·rıiyeııtle~ 
·1tS~ 8 A (Her nevi merıMr. ~,..( 
ve tarifenin başka yerlerde isını ,, 1 
nıi~'ı--:1 tm~11li taşlarlıı hunların nıll~t 
lfı.tı~. 4i0 (Su kir~cil. 471 tTebe:, 
k;.olen. santorin. ispat va :arıf r' 
ıı:ımi gec:miyen taıılar ve toprald~ıtf 
473 (Alçı ve çimento mamulıHrl r 
ıt r. ( Amyanlar bitümen w• bE'~A 
!eri ve bunların mamulatı). 47f. "''° 
l<ik). .tQ(\ IKehliharl. 499 B CA"ı 1 
f:ı !a uli). !502 ( IAm ba şişc•s l. !il :c 
<Sofra. tuvalet ve salon, yaz•hroe )1 
ve camcı eşya l, ı515 fTllri.f~ tin bl\~ 
·.erh it,. iıı:mi t?e~miw~n z{lr·ı-:><'J 

Alııılllll- F...s 

1·st' İthali memnu eşya 1 ti 
sinin mabadi iJc vekalet ' 
ve anlaşmalar listelerine ~ 
tafsilatı yarınki sayını'" 
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Fidan Satışı 
Bursa.Hususi idare Fıdanlıklan Mü
tedavil Sermaye idare Heyetinden: 

Bursa Hususi İdare Fidanlıklarında yetiştirilen her 
nevi aşılı meyva Fidanlarının, aşılı ve aşrsrz Amerika as
nıa çubuklarının ~at1şına başlanılmıştır. İstiyenlerin sim
diden Bursa Ziraat l\Hidjriyetine müracaat etrneleri ilan 
olunur. "315 6,, 

Fiatlar Aıağıda yazılıdır: 
K. s 

E~~stra Ekistra Aşılı Meyve Fidanları 30 
Bırınci B 15 
lk· · oy " " " 10 .•~cı Boy 

" " " Rlrınci Bov .• Aıtııerika Cııbu~u 
~ 

..> 

ı " .. Aşısız " 
,, 1 

kinci Boy 
" " " 

o :,-o 

Çanakkale Vilayetinden: 
Göçmen evleri için on bin metre mikap mamul çatıhk 

~döşemelik kereste pazarlıkla satın alınacaktır. Bu ke
resteler Vilayetin Anadolu yakasındaki iskelelerde depo 
edilecektir. Bu miktar kerestenin 261 O metre mikabı 
4 x 8 x 8 ve bin altr yüz yetmiş metre mikabı 3,5 x 8 x 4 ve 
3390 metre mikabı 4 "'12 x 8 ve 1100 metre mikabı döşe

, tnelik olarak dört boy 12 santim en 18 milimetre kalınlı-
ğında v~ l 40 metre mikabı 3,5 x 4 x 28 ve 1090 metre mi
kabı da 12 milim kalınlık ve 24 milim geni::;liğinde çıta 
olarak imal edilecektir. Çıtalık kerestenin beher metre 
tnika b~ yine bu iskelelerde teslim şartile ı z. 5 çıta ve d.ö-

, Ş'emenın beher metre mikabı yine bu iskelelerde teslım 
on yedi buçuk lira üzerinden fiyatı takarrur etmiştir. 

Pazarlık suretile alınacak bu miktar kerestenin ~o 15 
h~sabile teminatı kat'iyyeye raptedilecek ve bu kereste
nın 4,000 metre mikabı Mayıs 937 nihayetine kad~r ve 

, Z,000 metre mikabı Tenımuz 937 nihayetinde bu ıskele
Ie:ile depo edilmiş bulunacaktır Talip olanların o/o 15 te-
rnınatları ·1 b' ,. · · C · ·· .. ı.e ırnkte Ikinciteşrinin 21 inci umartesı gu-n: s~at.onda Canakkale iskan komisyonuna müracaat 
e ~ek e~ı8 e~velce ya,ılmrstr. Görülen lüzum :.izerine pa
za.r 1 wk/ cll /9 36 tarihi;1e kadar temdit edilmiştir. Yev-
mı mez ur a saat 10 <l Ç İ ,. K . ·· t rı .. # a anakkale skan omısyonuna 
nıuracaa ec ı nıesl ılan olunur. ( 3180) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Muhammen bedeli ilk feminafı 

inkılap MüzesindeH kitaplar için yap-
Liro K. Liıa K. 

tırılacak kütüphane 126 
KaraağdÇ müessesesine yllptırıla-

9 45 

cak 61bise ve tulum eılbise 76 50 5 73 

Yukdrıda muhammen ~edal.~eri yazıl'. malzeme ayrı ayrı ~.ttarlığa ko
nulmuşlardır.Şartnamelerde numunelerı Encümen kalemind~ ör;jlebilir. 
istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz vey<1 ma~tubile be· 
raber 27/ 11/936 Cuma günü saat 1'4 de Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (B.) (3194) 

* ~ * 
Hepsine 25 lira kıymet tahmin edilen Topkapıda Denizapdal mahal

lesinin T opkapı caddesinde eski 315 yeni 337 N. lı dükkan an kazı satıl
tnak Üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde giren 
~~lunnıadığından pazarlığa ~ovrilmi§fİr. Şartnamesi Levazım Müdürlü
,.., nde görülebilir. istekliler 188 kuruşluk teminat makbuz ıeyiJ mektubi
İw 0'9raber 8/ 121936 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma· 
•dırlar. (B.) (3189) 

T A N 

' 
Çe.l;k kopr~d~r 

1 t' Mi' ; ;• · '. ( 

Dıwlıt Dımlryollan we limanları işletme U. idaresi ilanları 

Muhamme!'.l bedeli ( 51904) lira olan muhtelif cin..; kü
çük yol malzemesi 4 ı ı , 1937 Pazartesi günü saat 15,30 
da kapalı zarf 11su}ü

1

il~ Ankarada İdare binasmda satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek L~ti11cnlerin (3845) lira 20 kuruşluk n1u 
vakkat teminat ile k~nunun tayin ettiği vesikalarr, Resmi 
Gazetenin 7/ 5/ 936 giin ve 3297 numaralı nüshasında in
th~ar etmiş olan talimatname dairesinde ahnrr.ış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon ~~eisli-
ğine vernıeleri lazımdır. · 

Şartnameler (259) kuruşa Ankara ve Hdydarpaşa 
Veznelerinde satılmaktadır. (3029) 

Muhammen h~delleri, miktarları, eksiltme saatleri 
aşa~ıda yazılı malzeme 8/ 12/ 1936 Salı günü kapalı ~~arf 
usulü iıe Ankarada İdare binasında satın cılmacaktır. 

Bu işe girmek istiyenierin hizalarında yazı1r muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Re~ı:ni Gaze
tenin 7 / 5 / 1936 ve 3297 No.lı nüshasında inti~ar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklifle
nni aynl gUn aat 14, 14.15, 14.30ve 14.45 1{adarKo
misyon Rei:.;Jiğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paı:-anı olarak Ankarada Malzeme Dai
resi11den Haydarpaşacla Tesellüm ve Sevk 5ef1iğinden 
dağıtılmaktadır. ( 3139) 

İsmi 
1 - Rezidü 
2 - Sürşoför 
3 - Petrol 

Pisgaz 
4-Benzin 

Muhammen 
Miktarı bedeli 

Ton Lira 
700 70.000 
120 22.800 
2 l o 48.027) 

60 4.200) 
210 69.069 

Muvakkat 
teminat 
Lira 
4750 
1710 
3861.35 

4703.45 

TUIAN 

Sa atı 
15 
15.15 
15.30 

15.45 

! 9i ti · ''tfriba@; Pj·i 

Kemalpaşa Şarbayhğından 
~ - K~m~l~aşa l~asahası için yaptırılacak 350 lira he· 

d.el~ talm~ıı:ılı EıeJ.;t.rık Projesinin tanzimi 22/ 11/ 936 ta· 
rıhınden ıtıbaren yırını bir gün müddetle aı;ık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 14/ 12; 936 Pazartesi günii saat 15 de 
Kemalpaşada Enci.in1en huzurunda yapılacaktır. 

3 -- TalipJeı Şartnameyi Kemalpaşa Belediyesinden 
talep edebilirler. 

4 - Taliplerin muvakkat teminat akçe~i olarak 26 li· 
ra 25 kuruşu eksiltmeden evvel vezneye yatırmı~ olmala
rı lazırr:dır. 

5 -- Taliplerin bu işi yapabilmeye ehil olduklarmr ha
vi Nafia Vekaletinden musaddak vesaik ibraz etmeleri 
lazım<lır. 

6 - Taliplerin mezkUı gün ve saatte münakasada ha· 
zır bulunmaları ilan olunur. "31 77,, 

..................... 
lktısadi Devlciçilik 

3 üncü Kitap 

p ARA ve 

iNKILAP 
Ahmet Hamdi Ba~arm hu çok 
mühim eaeri yeni çıktı.Herkes 
•okumalıdır. Fiatı 70 K 

IHTlRA iLANI 
"Yumurta şeklindeki el humoaıa:;:ı

rı ıçirı i~lial tertibatiylc birh ete kilit 

tertibatı,. hakkında istihsa: olunan 

19_'f~mmuz 11)32 günlü ve HOi) sayı
lı ıhtıra beratı bu defa mevkii fiile 
konmak üzere ahere devrilt'e~ ığ veya 
icar edileceğinden talip olı:ıaiann Ga
lal::ı.rla, iktisat hanında Robert '<'erri
ye müracaatları ilan olunur. 

l'as •• AnıiseptiH 
KANZUK 

Teneffüs yollarılc geçen has
talıklara karşı koruyucu, tesirl 
kat'i pastHlerdir. Nezle, bı vnAit, 
grip ve boğaz rahatsızlıklart~da 
ses kısıklığında pek faydalıdır. 

Kalabalık yerlerde, tozlu mu . 
hitlcrde, bulaşık hastalıklardan 
vikaye eder. 

INGlLIZ KANZUR ECZANESI 
Beyoğlu - lstanbul 

--------·- -
--·TIFOB1L 

Dr. IHSAN SAMI 
rifo ve paratifo bafltalıklaruıa 
tutulmamak için ağızdan alman 
tifo haplarıdır Hl<; rahatsızlıic 

11t•rnu•1 · HPrkes alabılir Rııtııı:ıı 

---· ... 55 kurm; 



ALACAGIN 

. . . . ' 
Beyoğlu, istiklal caddesi, 1 okatlıyan karşısmda 

ve 

DE E 
Mağazalarında, Ankara, istanbul, Beyoğlu, izmir 

lktısat Vekaletinden: 
1 - Veka~timiz kalöriferleri için alma:ak olan 240 

ton Sömikok "Türk Antrasit" kömürü kapalı zarf usuliy. 
le eksiltmeye konu1muştur. 

2 - Muharnn1en bedeli 7200 liradır. 
3 --İstekliler bu işe ait şartnameyi Vekalet Levazım 

Miidürliiğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 8/12/ 936 tarihine rastlıyan Salı günü 

saat 1 O da Ankarada İktısat Vekaleti binasında toplana
cak olan komisyonda yapılacaktır· 

5 - Muvakkat teminat bedeli 540 liradır. 
6 - Eksiltmt. 2490 numaralı kanuna tevfikan yapıla-

caktır. 
7 --- İc;tekliler teklif mektuplarını ihale günü saat ona 

kadar makbu7 mukabilinde Komisyon RP.isliğine vere
ceklerdir. Posta ile gönderilecek teklif mcktup1anmn ia
deli taahhütlü olrr.ası ve nihayet bu saate kadar Komis
yona gelmiş bulunması lazımdır. İhale saati olan bu sa
atten sonra gelecek teklif zarfları kabul edilmiyeceği 
gibi postada vaki olacak gecikmeler de kabul edilrniye
cektir. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin 
Vekalet Levaznn Iv1üdürJüğüne müracaat etmeleri. 

"3124'. 

,_ ____________________________ , 
Bayan S A F İ Y E 

281111936 Cumartesi gününden itibaren her akıam 

T ahim abide kar~ısıncla 

ELV Salonunda 
Seanslarına başl ıyacaktır. 

___ , 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - Şartnamesi mucibince 5,000 kilo vakunı yağı pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 5/12/ 936 tarihine rastlıyan Cumartesi 
günü saat 11 de Kabatasta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapıl~caktır. 

3 - Şartnameler para~ız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 -- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te ~1a 7 ,5 gi.ivennıe paralariyle birlikte adı geçen kon1i!3-
yona gelmeleri il5n olunur. "3184,. 
Sahibi: AJımet .Emin ~Al.AJAN - UmumI N~rıyatı idare eden: S. SALl.31 
Gazetecilik ve Ne~riyat Türk Limitet Şiıiteti. Basıldığı yer TAN matbaası 

5 dakika. E vve/ .. 

Bir Gripin almadan evvel 

lstırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, 
en çabuk ve en ucuz 
geçirmenin çaresi bir 
kaşe GRIPlN almaktır, 
mideyi bozmaz, böb- Aldıktan be§ d3kika 
rekleri, kalbi yormaz. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

Bayanların candan ark.adap: Aybaşlarında lmllandıkları 

•• EHi TuvaletBezlerid 
er eczanede ulunur. Türkiye ve umum Balkan 
hükumetleri için vekili İş Ecza Deposudur. 

V E N Ü S gibi güzel olmak istiyorsanız; daim 

VENÜS KREMi 

VENÜS PUDRASI 

VENÜS ALLIGI 

VENÜS RUJU 

VENÜS RiMELi 
VENÜS SÜRMESi 

VENÜS BRlY ANTIN 

VENÜS ESANSI 

VENÜS KOLONYASI 

VENÜS TUVALET 
Sabunu kullanınız. 

Vt:ı'lü:> mustahzdratı ncım vtı 3or.retini sözle değil, malını bütün d 
yaya beğP.ndirmek suretilE' i~bat eden şayani itimat yegdne marka 
Umumi deposu: Evliyazade Nureddin Ecza Alat ve İtriyat deposu, ls 

Bol bir ayd111hh elde 
için Osn1111 cımpulleriıı 

laıu111z. Çifte ispirallı 
/ar yii::de yirmiye 
daha çoh aydınlık 1l 

derler. Esiri ampulleri 
ve Osram imi 1.-ullanuıı,; 
selfı: ıllutfagınızd<ı ) 

pişirir/ten 65 (DL111) I 
. s 

:=~;==::;:~~ ampul hu ll a 11 a /J i fi r 


