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Kahvenin en iyisini halis olarak en -
hibi olduğu Kuru.kahveci hanı altında 

AZ MASRAFL.6. DAiMA 

1936 B A Ş M U HAR R I R 1 : A HM ET EM 1 N Y A L M A N 
EN UCUZA SATAR 

Komünizme Karşı Cephe Kuruldu 
Japonya Japonyaile 

anlaşmayı Almanya -
An aşması 

• 
1 

d ımzaıayan 

ımza an • l Rib~~~rop J 

General Şükrü Naili Dün 
Edirnede Vefat Etti 

Komünizme karşı çok 
şiddetli tedbir alınıyor 
Londra> 25 (Radyo TAN) - Son haftalar içinde bir 

sürü endişeler uyandıran ve Japonya ile Almanya arasın
da askeri bir paktın imza edilmek üzere olduğu söylenen 
§ayialar hu~ün iki taraf arasında imzalanan anlasmanın 
neşrile bertaraf olmuştur. Anlaşma Sovyet Ko~min~ 
ter'nin mesaisine karşı koymak ile alakadar olmaktadır· 

Fransız 
Teklifi 

Ahmet Emin YALMAN 

F ransanın notamıza vere -
. ceği son cevap hakkında 
Ankaraya ilk malumat aksetmiş
tir. Fransanın iki teklifi vardır. 
Birincisi meseleyi Milletler Ce • 
rniyetine götürmektir. lkinci tek
lifin ne olduğu henüz duyulma
ını,tır. 

1 
Anlaşma bugün 12 de 

Berlinde B. Musakoyi ile 
Fon Ribentrop arasında 
imzalanmıştır. İtilafna -
menin esasları şunlardır: 

1 - İki taraf beynelmilel komü- , 
nizmin faaliyeti hakkındaki malô.. 
mat Ue, bu meselede efka.n umu -
nıiyeyi tenvir edebilecek tedabir 
hakkındaki malfımatı teati ede. 
cekler ve sıkı bir teşriki mesai ile 
t.edafüi tedbirler alaaklardır. 

2 - İki ta.raf, beynelmilel komü
nizmin tehdidine maruz bulunan 

[Arkası 3 üncüfle] 

Büyük Askerin Ölümü Her Tarafta Derin 
Bir Teessür Uyandırdı 
E dirne~. 25 <!AN_ muhabirinden) -

Bugun Edırneliler kurtuluş gü
nünün saadetini yaşarlarken büyük as
ker Şükrü Naili'nin ansızın ölümiyle e
leınleştiier. Bütün bir istiklal mücade
lesindl! önce T rakyada, sonra Anadolu
da fırka kumandanı sıfatile çalışarak, 
yurdu kurtaranlar safında yüksek bir 
yer tutan General Şükrü Nailinin ölümü 
[>ütün Edirneyi mateme gömdü. 

General Şükrü Naili kurtuluş merasi
mine iştirak için buraya gelmişti. Ak
şamüstü Valinin ziyafetinde misafir İJu
ıunuyordu. Ziyafet esnastnda sevimli 
tebessümlerile etrafına neş 'e veriyordu. 
Fakat ansızın gelen ve pek kısa süren 
Lir buhran neticesi kalp sektesinden sa
at beş buçukta vefat etti. 

Valitile burada firka kumandanlığı yapmış olan 

.. 

lliikfunetimiz bu mesele hakkında 
Ya.mı Kanıutayda izahat verecektir. 
O 2:alnan Fransız tekliflerinin hakiki 
nıanası hakkında tenevvür etmiş bu
luncağız. 
• .. ~ide ınevcut nlkıs mal o.mat üze-

Sovyetler Bf rliğinde 

General Şükrü Nailinin cenazesini Edirne halkı bü • 
yük bir lhtifal ile kaldırarak Karaağaç istasyonuna 
götürecekler, cenaze orada trene konulup lstanbula 
gönde,.iıecektir. Tren yarın saat 22,40 ta kalkacaktır. 

Menıleketin bu çok temiz ve yetişkin evladının ölli
mü Edirnede derhal şayi olmuş ve büyük bir matem 
uyandırmıştır. Kurtuluş bayramı münasebetile hazır
lanan eglenceler bu büyük matem dolayisile tatil - ... a-

tür. Ancak şurasm~ söyliyebili'ri;: 
Bizim için en bliylik ölçü hüsnüni -
Yettir. 

Fransızların attıkları ilk adımlar
da dost Fransadan beklediğimiz hüs
nUniyet yoktu. Suriyedeki bazı Fran
Bız memurlarının ve Paristeki bazı 
diplomatların bize karşı tecviz ettik
leri muameleye ancak kapitülasyon 
Zamanındaki Osmanlı devleti veya 
llı.ütareke zamanındaki Babıali mu • 
hatap olabilirdi. 

Y ıi Kaı u 

· Stalin Dün 
Radyoda 
Nutuk Verdi 

Londra, 25 (Hadyo) -
Bugü•.1 Krerrılır. sarayında · 
ki eski taht. salonunda U · 
mum SO\·VP.:f Birliği kon • 

gresi açıldı. 
Kongrenin bu defaki toplantısı, en 

sonuncu toplantıdır. Çünkü kongre 
yeni kanunu esa.siyeyi kabul ettiken 
sonra yeniden seçilecek meclislere 

bdılmı1tı"'·""""''""""'~--

Su acı haber derhal tefgrafla AtatUrk'• ve lamet 
lnönü'ne bildirilmiştir. Haber, Ankaraya, Vel<iller 
Heyetini!'\ toplantı halinde bulunduğu sırada vasıl 
olmuş ve derin bir teessür uyandırmıştır. 

[Ceneral Şükrü Nailinin hayatına ve hatıralarına 
ait tafsilat yedinci sayfadadır.] 

Merhum General Şükrü Nam 

5 ancak i htilif ı 
konseye veriliyor Bizimle Sancak Türklüğü hakkın

da bir taahhüde giriştikten sonra bi
te hiç haber vermeden bu mevzn 
hakkında Suriyelilerle görüşmek, 
hatta bir muahede parafe etmek, 
Fransız nezaketi ile telif kabul eder 
bir hareket değildi. Yüz binlerce 
Türkten mürekkep yekpare, eski bir 
istiklale sahip bir kütlenin mukadde
r~tmı v.arlık tecrübesine yeni giren 
b~ Surıye devletine terkedeceğimizi 
bır an için bile tasavvur etmek in • 

[ArkasI 3 üncilde] Sfafin Yolda§ bir merasim esnasılj,da 

Meselenin Kanunuevvelde 
Konuşu acağı Söyleniyor 

Adana, 24 (' f AN muhabiri yıldırım telgrafi1e bildiri. 

kıla T" k' ' P ur ıyesini, uzaktan olsun, ta-
nımamak demekti, 

Ağ,, yon/11/dclar 
F rtaansrz diplomatları bize ilk no

larnu yaza kl 
ah dak. ~ 1 arı zaman bu 
ı a ı agır Yanlışltkl 
varmış bulunmuyorlard~r~ far~a 
yalnız dar tarafı ·· . · e~C'lemn 
1 . . . uzennde duruyor. 
ardı, ışın aynı sulh yolu :ı_· . • l nun uı.ı ·a-
mımı yo cusu arasındaki umumi mü-
n~sebetlere olan alakasına dikkat et
:mıyorlardı. 

Son notamızda dediğimiz gibi bU
tUn istediğimiz şey, meseleyi serbest
çe mUnakaşa etmek imkanıdır. Da
vamızdan o kadar eminiz ki, Fransa 
Ue brşbaşa bile cereyan edecek ser
best bir münakaşanın vaziyetin bü _ 
tün mantıki icabatını yerine getire _ 
ceğine şüphemiz yoktur. 

Bütün mesele, Fransanın hüsnüni
Yetle hareket etmek lüzumunu duy
~asından işe Türk - Fransız dostlu. 
gu ve iki memleket arasındaki sıkı 
:unasebet ve alakalar zaviyesinden 
akınasmdan ibarettir. 

italya Balear Adalarında ' 
Karakol Yapmak istiyor

1 n----

jspanyada 
ki taraf ta 
Taarruz 
rlazırhyor 

Akdenizde Kızıl Tehlikeye 
Karşı 7 edbir Alıyorfl1:UŞ 

Paris, 25 (A.A.) - Echo de Paris gazetesinin Lcm
d~a muhabirine göre, Mussolini, ~~andi:~i K~talonyada 
hır Rızrl ileri karakol t.ı vücude getırılmesı ımkanı mevı;ut 
oldukça İtalyanın Baleares adaların~n b~zı noktalan~da 
karakol vazifesini ifa etmek mecburıyetınde kalacagını 
Londra kabinesine bildirmeğe memur etmiştir. 

General F k c_ ! olduğuna ikna etmeğe çal!gmakta ol 
ran o, muzaı _ .1• tm kt d. 

fer· · ~ .. dugunu ı ave e e e ır. 
İ ıyete naıl o!dugu gun Seville, 25 (A.A.) - General Kni 
~alya, muhafazası Akde • po de Llano, radyo He şu t'!bliği neş 
nızde çarpışmalara sebebi - retmiştir 
Yet verecek olan bu mevzii Yeni Italyan Maslahatgüzarı, bera 
elde edecektir. berin.de Italyan Ateşemifüeri ve Se-

Madrit hükmeti muvaffak olduğu villedeki Italyan konsolosu bulundu 
takdirde Italya, burnumuzun dibinde ğu halde General Franltoyu resmen 
Baleares adalarına yerleşmek için ziyaret etmiştir. General ile Masla 
çok iyi bi~ fırsat bulacaktır. hatgüzar, uzun müddet görüşmüşler 

1 ı Madritte her iki taraf ta 
yeni bir taarruza hazırlan -
maktadır. Şimdilik ufak te -
fek çarpışmalardan başka bü 
yük bir muharebe olmamış -
tır. 

Madritte hükumet kuvvet -
leri ltalyan sefaretini yağma 
etmişler Alman sefaretini de 
araştırmışlardır. 

Hükumet kuvvetlerinin e -
linde bulunan Cervantes Zirh 
!ısının kimler tarafından ta -
arruza uğradığı henüz tesbit 
edilmemiştir. 

Diğer taraftan Ceneral 
Franko kuvvetleri ablukaya 
devam etmekte ve hükCııne -
tin elinde bulunan sahillerde 
dolaşan gemileri araştırmak 
tadır. 

Bu hususta fazla tafsila.tı 
üçüncü sayfamızda bulacak . 
sınız. 

k F'ransanın Cemiyeti Akvam hak • 
b~daki teklifini esas itibarile bir 
c ~snUniyet delili diye telakki etmek 
C aızdir. Sancak meselesinin Milletler 
rne~iYeti çerçevesi içinde cereyan et-
esıne Prensip itibarile bizim itir 

r Arkası 3 iincürl . 

.AIJ!~abir, · Italyan diı1lomasisi dir: . 
~~ir"~inesini Fraako'nun me Salı günü askeri hareket ehe~ı~et 
~im teshildf.\lneilterenin menfati siz olmuştur. Cünkü hııva f~tıa ıdı. 

,_ ....... -'*'· f 
ı. . . . .. 

Y?r:) - An karada Sancak konuşmaları devam etmekte
dır. Fransanın teklifi veçhile meselenin Centivcti ı\kva .. 
ma ~av_a!e edHm~si esar. itibarile kabul edilmi.stir. San• 
ca~ ı~tılafının Kanunuevvel ayı zarfında Cen~vrede Ce
~ıyetı A~am konseyinde konuşuhnası çok nıulıtemel· 
dır. - Nıhat Tangüner 

Adana muhabirimizin telgrafını yukarıda nesrediyo
ruz. Ankara ile İstanbul arasında gerek telefon· ve ge

rek te!graf hatları bozuk olduğu için geç vakit gelen bu 
lıaberın Ankara<lan tahkikine imkan bulamadık. 

AmiralHortil A h·ı· d gva sa ı ın e 
Romada Paris il zırh'ısını 

Roma, 25 (A.A.) - M.ıcar naibi 
hükfımeti Amiral Horthy, saat 15,45 
te buraya gelmiş ve Italya kral ve 
kraliçesiyle B. Musolini tara fmdan 
karşilanmıştır. Istasyondan Quirinnl 
s&.rayına kadar bütün yollada kesif 
bir halk kütlesi toplanmıştı tki keçe
li a.aker selam ifa ediyordu. Dört 
landodan mürekkep olan kafileden bi 
rinci arabadan Amiral ile Jtalvs. kra
liçesi, ikinci arabada da ttalya kralı 
ile Madam Horthy bulunuy'Jrdu Halk 
alayı şiddetle alkışlamıştır Şehir. 

Macar ve Italyan bayraklırriyle do-
11ıınmıştir-

Nasıl ba'tırdık? 
• 
Sa~il Batarya Kuman

danlıgı eden em~k)i yiizba.(.J 
M. Ertuğrul hatıralarını 
anlatıyor. 

• 
Bu meraklı vak'ayı birkaç gü

ne kadar Tan ıütunlarında oku
yacaksınız. 
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Avrupa Gazetelerinden 1 

ontrönün intikamı 
ve 9 şevik tehlikesi 
Fransız iktidar mevkiinin organı olan Sosyalist 

Popüler gazetesi "Montrönün intikamı ve Bol· 
§evik tehlikesi ,, serlevhası altında bir başmakale neşret
miştir. Muharrir bu makalede diyor ki: 

Bızc şu hakkımızı teslim etmelidir: İspanyada Faşist 
isyanı başlar başlamaz, İtalyanın Franko lehine mücia
halesi, başlıca bir meşgale. olacaktır: İtalya, Akclenizdeki 
vaziyeti kendi lehine çevirmiye çalışacaktır. Ve sonra da 
müteaddit kereler, Mnsolininin Montrö inukaveiesinin 
mümkün kıldığı bit Akdeniz misakını bozmak ıçın, 
Faşist !talyaya p:üvendiğini kaydetmiştik. 

Boğazların tahkimi iler-----------
beraber Türkiye, Rusya. İn 
giltere, Yugoslavya ve Yu
nanistan arasında bir teşriki 
mesai nihayet Şarki Akde
nizde bir üs bulmaktadır. 
İngiliz - Fransız - İspanyol 
teşriki mesaisi ise, Garbi 
Akdenizde her türlü mace
ranın önüne geçebilirdi. Bu 
vaziyet dahilinde Musolini 
şu şıklardan birini tercih et
mek vaziyetinde kaldı: Ya 
umumi bir Akdeniz paktına 
girmek veyahut tehlikeli bir 
inziva içinde kalmak. 
ispanyanın siyasi ittifakım te

ıııin etmek Musolini için, Garbi Ak. 
denizdeki ademi tecavüz pa'ttıı:ıın ka
yıtlanndan birini atmak demekti. 
Faşist bir ispanya, Akdeniz paktına 
girmek istemiyecek. Cemiyeti Akva
mı terkedecek, ltalyaya, Fransanın 

Şimali Afrika ile ve lngHtereniıı Mı
eırla münakalelerini kesnıeıe hususun
da, Balear adalarının ve lspanyol Fa
ııının kullanılmasını mümkün kılacak
tır. Cebelüttank bile, bir faşist is
panya hinterlandı He tahkim edilebi-

lecek bir Fas sahili araşmda kalaca
ğından derhal askeri kıymetini kay
bedecektir. 

General Frankonun Ispar.yadaki 

ıaferlne bağlı olan bu neticeler, eğer 

bu zafer tahakkıuk edebilirse, faşist 
ltalyarun, Montrö mukaveteleriyle 

uğradığı muvaffakiyetsizliklıeri tadil 
edebilecektir. 

Akdeniz havzasındaki "normali

ısalion,, u bozmak ve :Montrö konfe

ransının siyasi ve askeri ne ;icelerini 
tadil etmek arzusu ltalyayı, Ispanya 

hadiselerine sevketmiş olabilir. 
Bu itirafı ltalyan gazeteler:ndc ay

nen bulmak kabildir. Romada çıkan 

Giornala d'Italia gazetesinin haricl 

islerde mütehassıs muhaniri Virgilio 

Gayda, filhakika şunları ya~makta

dır: 

"Eğer bazı büyUk devletler, Mont

rönün, Akdeniz kapılarını dünya ih
tilaline yarıyacak olan silabl!!r ve me
vaddı nariyc ile dolu olan 8ovyet ge
ınilerine açacağını zanne;liyorlnrsa 
bir Akdeniz memleketi olan Italya ve 

diğer kuvvetli devletler, bu hususta 
adamakıllı müteyakkızdırlar. vesaire, 

vesaire ... ,. 

Geçen temmuz ayında Montrö mu

kaveleleri imzalandığı zaman ltalya 
munhasıran bu mukavelı>lere bağla

nan, Akdeniz paktı yüziln~"n muhale

! et etmişti. 

Muharrir bu hususta fransız•.!a Temps 

gazetesinin Roma muhabiri olan fa

§lst taraftarı bulunan zatm, o zaman 

gazetesine gönderdiği bir mektuptan 
bazı parçalar almakta ve şunlan ilii.· 
ve etmektedir: 

" Musolini Akdeniz paktma tama
miyle hasım olduğu için 1936 da Mont 
rö mukavelelerine muhalefet etmiştir. 
Bir Akdeniz paktı tehlikesi olmasny

dı, Musolini Boğazların ask~rilcştiril
mesine mu halef et edemezdi. Temmuz
da henüz M. Ciano Berline gitmemiş, 

ve Musolini "Bolşevik tehlikesini,, i

cat etmemişti. Temmuz 1936 da Mu

solini açıkça Akdeniz paktına hasını 
olduğunu söylüyordu. Şimdi bu mu

halefetini "Anti Bolşevik., ehlisalibi 

altında gizlemektedir. Fakat tabiye 
değl§Dlemi§, hedef yine aynidir. 

Fransa 
Yakın Şarkta 
Namevcut! 

Jurnal gazetesinin si
yaıi muharriri Sen Bris, 
''Franıa Yakın Şarkta na
mevcuttur,, serlevhası al
tında bir makale yazmış
tır. Muharrir bu makale -
sinde diyor ki: 

Kiın derdi ki, bir gün gele· 
cek ve biz Göben'in muzaffe
rane Maltaya &irdiğine şahit 
olacağız? Göben, bu meşhur 
Alman harp kruvazörü Ce..za
yire ilk harp mermilerini at
tıktan sonra Akdenizde ge
niş bir cevellin yapmış ve ln
giliz donanması Çanakkale . 
nin önüne kadar geldiği ıa -
ınan onu Breslavla beraber 
ancak Türk gemisi haline 
geldiiini görebilmiştir. 

Filhakika bugün bu gemi, 
Kemalist bayrağın altında, 
lngiltere ile Türkiye arasın
daki an'anevi dostluğun ye -
niden tesisine hiz.rnet otmok. 

rolünü oynamaktadır. Hatır

lardadır ki, bu iş, Büyük Bri
tanya Montröde Bogazların 

anahtarlarını eski sahıbine ia
de ettiği zaman başlamıştı. 

Sonra Kral Edvard ve lngi • 
liz Bahriye Nazırı Si~ Samu· 
el Hor bu Latin denizinin 
Şark havzasında Britanyanın 
ınevkiini tahkim etmiye ya
rıyan paktı mühürlemiye git
tiler. Ve şimdi de Türk filo
su, çok az zaman evvel, Mus
solininin bir bomba yuvası di 
ye tavsif ettiği bu üssübahri-
de merasimle karşılanmakta- 1 

dır. Bunu anlamamak için sa
ğır olmak lazımdır. 

Cenç Türkiyeye kur ya -
panlar sade lngilizler değil • 
dir. Doktor Şaht ta Türkiye
ye gayet müsait bir piyasa 
arzetınek için Ankaradan geç· 
miştir. Fiyatınca yüksek pa
muklara mukabil, esliha ve 
sınai malzeme verilecektir. Bu 
rada da mazinin teşriki me • 
saisi vardır. 

Sen Bris bundan sonra Fran 
sanın ötedenberi Yakın 

Şarkta oynadığı rollerden 
bahsetmekte ve makalesini 
şöyle bitirmektedir; Fransız

lar, ne zaman bu dahili anla
şamamazlıldarı bırakıp ta fa
aliyetlerini daha faydalı işler
de kullanacaklardır? Rakip
ler uyumuyorlar. 

Belediyede Yeni Tayinler 
Yapıldı 

Bir milddettenberi açık olan beledi
ye baş murakıplığına Bayoğlu muha

sebecisi Nuri, Beyoğlu muhnsebecili
ğine Emlak müdürlüğü isti:n~a!{ ka

lemi mümeyyizi Tevfik, istimlak mii

meyyizliğinc belediye m!irıkıpların

<lan Fahri, Fahriden açık kalan mü
rakıplığa emlak müdürlüğü ikinci 
mümeyyizi Hüsnü, Hüsnüuün yerine 

istimlak şubesi muhammin ve mua
kibi Omer, Omerln yerine de emlak 

memurlarından Sabih Izzet tayin e

dilmişlerdir. 

TAN 26 - 11 -136 -
Romen 

mektep 1 .. 
gem ısı 

!imanımızdc. 1 

Fırtına birçok yerlerde 
büyük tahribat yapb 

~iyaset ". aıemi 
, ' •.• 

Japonya - Almanya 
Anlaşması 

Barbar osun 
Mezarı Sür'atle 
Tamir Edilecek 

Belediye, Beşiktaştaki Barbaros 
Hayrettin mezarının seri şekilde ısla· 
ha karar verdiği için iki gün evvel 
Şehir Meclisinde kabul edilen iınar 
p10jesi dün mahallen tatbik edılmiş
tir. 

Belediye, istimlake ve buranın park 
haline getirilmesi işine aybaşında 
başhyacaktır. 

Barbarosun mezan yanındaki eski 
Beşiktaş muhafızı Haaa11 P:ışanın 

mezarının da başka bir yere .ıakledil· 
nıesi kararlaşt.ırılmı§tır. 

Berberlerin Ta
tili Kanunu 
Dün Resmen 
Bildirildi 

Berberlerin pazar günleri tatil yap. 

malan hakkındaki kanun, dün An -

karadan İstanbul Vilayetine tebliğ e. 

t=ll Birçok · 
~4~~~ . 1 Vapurlar 

J ııponyıı • Almanya anlaşmA • 
sının metni bugün Berlind• 

neşrolundu. 

R omanya donanma!flma 
alt Koıttana mektep 

gemi!fll ile Belsind ismindeki 
denizaltı genıJsl limanımıza 
~ebniştir. Gemi komutanı Va. 
li muavini Hüdai Karatabanı 
ziyaret etmiş, \'ali muavini 
de gemiye giderek bu ziyareti 
iade etmiştir. Gamhot, ha\'UZ· 

lanmak üzere Halice girmiş. 
tir. 

Sürpagopta 
Asri Mahalle 
Kurulacak 
Belediyeye geçen Sürp Agop mezar

lrğr sahasının ifrazına. mı.lt:la!lik mu
art.ele belediye fen işleri müdürlüğün
ce ikmal edilmiııtir. Ehlivııkuf ta
rafından bu mezarlık sahasında bu
lunan emlak sahiplerine terkedilnıP.k 
istenen yerlerin de haritaları yapıl
:ıuştır. Hukuki noktai naıardB.n ya
pılan tetkikat ikmal olund-::ktan son
ra, Sürp Agop Ermeni mezarlığı asri 
bir mahalle yapılmak Uzere satrlacak
tır. Burada teessüs eder.ek olan ma-

Karaya Oturdu 

Anlaşmanın derpiş ettiii meselelerin 

birincisi: Beynelmilel komr • fa· 
aliyetleri hakkında malumat teati et· 

mek ve sıkı teşriki mesai ile tedafÜİ 
tedbirler almaktır. ikincisi konıü .. 

nizm tehdidine maruz bütUn devlet· 

Evvelki gece başlıyan şiddetli şi
mal rüzgan, dün de bütün şiddetile 
devam etmiştir. Bu yUzden karada 
ve denizde hasarat ve kazalar olmuş. teri, itilafnamenin ruhuna maruz ol-
tur. Alman bandıralr Boheye vapuru mıyan bütün devletleri, itilafnaıne • 
Mudanyada kayalar üzerine düşmüş,~ nin ruhuna muvafık tedafüi tedbirıer 
karaya oturmuştur. Batan balıkçı lmıya davet etmek. Komünist faa • 
kayıkları da vardır. Birçok yerlerde yetlere iştirak edenlere karşı :;id • 
evlerin damlarından kiremitler uç - etli tedbirler almak ve bu maksat 
muş, camlar kırılmış, bazı yerlerde 

a 
li 
d 
il ağaçlar devrilmiştir. e daimi bir muavin komite teşkil 
e Türk bandıralı Hisar vanunt Kara- tnıek. 

deniz boğazı methali civa~mda Ada- Bu esaslara istinat eden anlaşma· 
cıklar mevkiinde tehlikeli vaziyete ın hedefi, üçüncü enternasyonal fa· 
düşmüşse de on saat muka\emetten liyetlerine karşı takibat yapmak v• 
sonra Zonguldağa doğru ynluna de- u faaliyeti akamete uğratmaktır. 
vam edebilmiştir. 

n 
a 

b 

Bu esaslarda Sovyet Birliği devi .. Yunan bandıralı Erlnovta vapuru 
Karadenizde Ereğli limanıuda kara- ne karşı aleyhdarane bir hareket b" 
ya oturmuştur. unmadığı için Almanya ile Rusya a• 

ti 
1 

r Fransız bandıralı Garrone vapuru asında diplomatik münasebetlerin 
k esilnıiyeceği söyleniyor. 
Anlaşmadan en çok memnun olan 

nuhit, Romadır. ltalyanın bu anlaş· 1 

gaz yüklü olarak Seddülbahir civarın
da Kepez mevkiinde ehemiyafü su -
rette karaya oturmuştur. Türk gemi 
kurtarma anonim şirketinin Çanak
kalede istasyoner Alemdar tııh:isiye ııya iltihak edip etmiyeceği malıln'I 
gemisi derhal kaza mahalline gelerek lmamakla beraber Japonya ile ltaı .. 
yardıma amade olduğunu gemi kap. a arasında da buna benzer bir an .. 
tanına bildirmiş. fakat süvari, henüz aşınanın yapılacağı haber veriliyor. 
talimat almadığını cevaben söylemiş- Japonya ile Almanya arası '-.kf 

n 

tir. Alemdar her ihtimale karşı ka
zazede geminin yanında buıunmakta-
dır. 

Adalara ve Boğaziçine işliyen va. 
purların seferlerinde gecikmeler ol -

muştur. Sabahleyin Büyükadadan 
6,40 seferini yapan Kalamış vapuru 
Heybeli iskelesini döven yü.ksek daL 

galardan dolayı ancak yirmi beş da
kika süren bir manevradan sonra is. 

keleye yanaşabllmiştir. 

o 
y 
1 

b 

b 
v 
d 

u anlaşmanın bir başlangıç veya 

ir maske olduğunu ileri sürenler 
e iki taraf arasındaki anlaşmanın 

aha derin ve daha geniş bir anlat • 
1 

d 
nayı gizlediğini iddia edenler ~ar • 

ır. Fakat buna dair müsbet malO " 
1 rıattan mahrum bulunuyoruz. 

d 
Uzak şark siyaseti ile çok alaka " 

ar olan Amerika, Japon - Alman iti

atına karşı tam bir bitaraflık mu • 

afaza edeceğini söylemektedir. 

1 
h 

Posta Telgraf Başmüdürlüğü, kom. 
dilmiştir. Vilayet de kanunu bütün hrılledeki inşaat tamamen yeni yapı şu vilayetlerle temas ederek bozulan 
lnı;vmo.uo.....ıo ....... .,2hıtAvll bildir.nıi""- ve yollar kanunu ahkamına tevfikan ı..-··- .. __ ,_....__ ......._._.......... •- b 

" 

Hadise, henüz çok yeni olduğu için 
ütün şümulünü göster:memls bulu; 
UJ"""'' • ı 1L4"U• UM .... \6 Ull lllt=:~Ql\,~I 

tir. yapııacaımr. tanbul • Mudanya telgraf hattı da bo-

Bir kısım berberler. geçen hafta ka.. 

nunun Vilayete tebliğ edilmediğini 

ilerl sürerek dükkanlarını açtıkları 

için Berberler Cemiyeti reisi dün ce
miyet namına Vali muavini Hüdaiyi 

ziyaret etmiş ve tatil meselesi üze • 

rinde görüşmüştür. 
Kazalara ve zabıtaya yapılan teb

ligattan sonra pazar günleri dükkan. 
larıru açan berberler cezalandırılacak

lardır. Pa1.ar nıhsatiyesi alanlar da 

dükkanlarını kapalı bulunduracaklar. 

dır. 

Berberler Cemiyeti, bu pazar günü 
bir merasim yapmağa karar vermiş, 
bunun için de bir program hazırla -
mJŞtır. Bu programa göre, bütün İs. 
tanbul berberleri pazar günü saat 10 
da cemiyetin Beyoğlundaki mektebin
de toplanacaklardır. Buradan bir 
bandonun iştira~ile Taksim abidesine 
gidilecek ve merasimle bir çelenk ko. 
nulacaktır. 

Üç Yangın 
Başlangıcı Oldu 
Diln, şehirde üç yangın başlangıcı 

olmuştur: 

Pangaltıda Peruze apartımanında 
yağ eritilirken, Taksirnd~ . Ha~am 
sokağında 4 numaralı Altısın evınde 
ocaktan ateş sıçrıyarak ya:ıgın ~ık
mıştır. Eminönünde Şerife!ll:ı. çorap 
imallthanesinde de bir yangın ba;}
hngıcı olmuş, hemen sön iilrülmüş-
ttir. 

Geceki yangtnlar 
Dün gece saat 9 da biri Sultantt. 

mette Mehmetpaşa mahallesinde, dL 
ğeri Tahta.kalede iki yangın olmuştur. 
Birinci yangın hemen söndürülmüş. 
ikinci yangında. bir hakikçi dilkkaru 

yanmıştır. -----
Parti Kaza Kongere1eri 
cumhuriyet Halk Partisi BminönU, 

Silivri kazaları kongreleri dün gece 
yapılmıştır. 

Şile ve Yalovanm kongreleri de a
yın yirmi dokuzunda yapılac!l.k ve ay 
sonunda bütün kaza kongr~leri biti• 
rilecektir. Vilayet kongresi birindka
nunda toplanacaktır. 

Avrupa ya 
Gönderilecek 
Tal ebelerin 
imtihanları 

• 

Avrupaya gönderilecek lise mezunu 
talebelerin imtihanları dün Vefa Li
sesinde yapılmıştır. İmtihan için mü. 
racaat edenler 200 den fazladır. Mu
vaffak olanlardan on Uçü muhtelif 
Avrupa şehirlerine gönderilecekler • 

dir. 

iskele Tarifelerini iktısat 
Vekaleti Tasdik Edecek 
Büyük Millet Meclisinin geçen dev-

resinde kabul edilen bir kanuna göre, 
iskelelerin tarifeleri 1 İkincikinun 
937 den itibaren İktısat Vekaleti ta. 
rafından tasdik ve kontrol edilecek
tir. Vekalet, bunun için bütün iskele. 
ıerde tatbik edilmek üzere bir formül 
hazırlamış, ve bu fonnül alakadar li
manlara bildirilmiştir. Bütün iske. 
le rüsumu tek tarife formülüne gö
re tayin edilerek almacaktır. 

Yurttaş ; 

Türk parası en sağlam, en 
sigortalı paradır. Türk parası 
biriktir. 

Ulusal ekonomi 
ve 

arttırma kurumu 

zulan hatlar arasındadır. 

Mudanyada karaya oturan Boheya 
vapuru için limandan kurtarma va -
sıtası istenilmiş ve hemen gönderil • 

mişt.ir. 

Karadenizde de fırtına devam et -
mektedir. Posta seferlerinde ufak 
tefek teahhurlar olmuştur. 

Dün, bütün İstanbul büyük bir kar 
soğu~u geçirmiş, civar dağlara kar 
yağmıştır. Sıcaklık derecesi, sıfırın 
altında 2 ye kadar düşmüştür. Rüz 
gartn saniyedeki sür'ati 40 kilometre 

-
den fazladır. ----
Trakya Yurdu 
Dün Açıldı 

ş 

u 

. 
u 
. 
-

Edirnenin on dördüncü kurtulu 
bayramı, dUn şehrimizdeki Edirnelı. 
ler arasında merasimle kutlanmış, b 
münasebetle Trakya bürosunda bir 
toplantı yapılmıştır. Üniversitede o 
kuyan Trakyalı gençlerin paınsiyon 
ve toplantı yeri olarak Beyazrtta ha 
zırlanan Trakya Yurdu da dün me 
rasimle açılnuştır. 

Kemal Alfanm Konferansı 

-
n 

Müzeler mimarı Kemal Altan, Edir 
nenin kurtuluşu münasebetile dil 
gece İstanbul radyosunda bir konfe 
rans venniştir. Kemal Altan, konfe 
ransında Rumeliye geçen Türklerin 

-
-
n 

1 

her girdiği, ulaştığı yerdeki bütü 
san'at ve medeniyet örneklerini say 
ıruş, Edirne abidelerinin yüksek san 

-
-

at değerlerini tahlil etmiştir. 

1 
26 Ikıncıte~rin 

PER$EMllE Bugünkü Hava: Y ACIŞLI 
Rasat merkezlerinin te1bit ettifine göre, 

buıün btanbul mmtakumda hava bulutlu 
,.e kapalıdır. Rüzııir şiddetini muhdaza e· 
deue kar yafrnaııı ihtimali yoktur. Dı.işerae 
ve ııoiukta devam edene kar Vl\İaCllkt!r. 

Memlekette umumi hava vaziyetint setin
ce: Garbi ve $imali Anadoluca c;ok Lulutlu, 
yaf1$lı ıeçecektir. Rüzıir, ~im:ıl istika
metinden Garbi Anadoluda, K:ıradenizde 
fırtınalı, diler yerlerde orta kııvvette ese
cektir. 

Dünkü hava 
ı>iln en fazla ı;ıcaJdık 5. en az lilfırm al-

11 inci ay Gün: 331 Kuım: 111 

1355 Hicri t3S2 Rumı 
Ramazan: 11 13 lkinciteşrin 

Güneş : 7,00 - Ofle: 12,01 
lkiadi: 14,30 - Akşam: 16,44 
Yatsı: 18.21 - imsak: 5,1'> 

r. tmda 2, hava tazyiki 763 bydedilıtıi'ö 
Rilzcir ıimalden esmi:ıtir. Sür0 ati saatte 40 
kiloml"tl'l"vİ hulmnatur. 

d ir. 

I spanya harbi: 

G eneral Frankonun Barselt>n .... 

t 
~ 

ya karşı harekete geçmek ıs
eınesi, ispanya harbinin zannedildi• 

ginden çok fazla uzıyacağına dell " 
et ediyor. Barselona bir katalan şeh 
idir. Katalonyayı silah kuvvetile te5" 

hir etmek en güç işlerden biridir• 

1 
r 

Belki bu ülke, tek başına, ,... ..... 1•1 lr 
panyadan fazla rahatsızlık verir. Cir 
neral Franko, denize hakim olmadık" 
ça Katalonyayı teshir etm,. .. · ... inı." 

kansız olduğunu takdir ettiği iç1" 

Barselonayı abluka altına alm ... k "' 
Barselona limanını tahrip etmek is " 
tediğini söylemiştir. Fakat bu işi~ 
başarılması da kolay değildir. Çünl<O 
General Frankonun deniz kuvvetıerl 
bu işe yetmiyor. 

Sal!hiyetli membalara göre Genr 
ral Franko Katalonyaya muhtariyei 
vermemekle veya Katalonyanın mı.ıh 
tariyetini tasdik etmemekle en bll" 
yük hatayı yapmıştır. Çünkü Kata ; 
lonyalılar davalarını sonuna kada 

güden mert, yılmaz, yurtsever, ıııll" 
annit ve harpçi insanlardır. Bunla~· 
la muharebe etmek onların muhtM • 
yetçiliğini, ispanyadan tamamile at· 
rılmak cereyanına çevirir. 

1 General Frıınko, KatalonyalılM 8 

muharebe etmekle Madrit önünde 

Yaptığı muharebeyi, kat'i bir nıııh~; 
·dırt rebe olmaktan çıkarmış ve Madrı . 

sukutunu, ehemmiyetsiz bir hadı5• 
yapmış oluyor. 

Omer Rıza DOCRUL 

-· 
BiRKAÇ 
SATIRLA ~ 

Geren ay ~ehrimizıle yeniden~' 
ev, 2 apartıman, 4 dükldi.Jl; 

6 muhtelif bina olmak üzere ~! ~ 
inşa e<lilmi} ve 375 bina J.,anUr 
mi~tir. 

• 
T icarct Otlatan Jlğvedild~ 

sonra vücude gelecek ye 
0

• 

şf'kll etrafında Ticaret ()(lalan ~ 
mi ki.tiplerinin fikirleri alJııJll 

drr. 
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Kızıllar Madritteki italyan 
Sefaretini Yağma Ettiler 

Alman Sefareti Arandı 
Londra 25 (Radyo) - ! c;panyada 1 

harp cephelerinde stikfınet hüküm sil 
rüyor gibidir. Yalnız MaJrit etrafın 
da ıufak tefek hareketler vukubuimuş 
tur. Iki tarafın da yeni hamlelere h:ı 
zırlanmakta oldukları anlaşılJyor. HU 
kfunet, Madritteki nümune hapisane 
sinde bulunan 1000 mahpusu Valansi 
yaya nakletmiştir. Halbuki asilerin 
Universite mahallesinden şehre hü 
cum etmeleri en belli başlı sebeple 
rinden biri nümune hapisanesini ele 
geçirmek ve burada bulunan taraftar 
larmı tahliye etmekti. Hükümet bu 
şekilde hareket etmekle asılerin gaye 
!erinden birini boşuna çık!i.rmış olu 
yor. 

Rusya da 
ldaın Edilen 
T ethişçiler 
Berlin 25 (A.A.) - Resmi bir teb 

liğe gör~, Alman mühendis. Sti~kli~~ 
Sovyet hükumeti icra komıtesı rcı::ıı 

tarafından affa mazhar olmuştur. !
dam cezası 10 sene hapse tahvil eJil-
miştir. 

/dam edil enler 
Londra, 25 (Radyo) Sabotaj 

ve tethişçilikten dolayı idama mah -
kum edilen 9 kişiden üç Almanın ce
zası 10 sene hapse indirilmiş, geride 
kalan 6 Rus hakkında idam hükmü 
infaz olunmuştur. 

Madritten gelen son haberlere gö 
ı·e, şehirdeki Italyan sefareti bugün 
yağma edilmiştir. Alman sefareti de 
aranm.ışrtr. 

Sokak muharebeler; 
Madrit, 25 (A.A.) - Dün Pont 

des fra.nçaise mıntakasında muhare 
beler olmuştur. üniversite mahalle 
sinde de bir takım muharebcl~r vuku 
a gelmiş ve orada hükumet milisleri, 
l·1ukabil taarruzlarda buluı1muşlar 
ve muvaffak olmuşlardır.Beynelmil~l 
Jnüfreze, hastanede tahassu~ e~ış 
olan iki bin asiyi ihata etmışlerdır. 
Casa Del Campo ormanında asiler a 
itr zayiata uğramışlardır. 

Denizden bir taarruz hazı.rlamyor 
1 Teneriffe, 25, (A.A.) Asıler, Kız.ı 

lara mühimmat nakletmekte olan ?1r 
Norveç gemisi yakalamışlardır. Yıne 
Bilah ve mühim.mat nakletmekte olan 
Yunan bandıralı bir vapuru da asile_r 
Ceutaya doğru istikametin i tebdıl 
etmiye mecbur etmişlerdir. . 

Gijon limanı asilerin harp gemıle-
- - •. " ... .Jı:ı..- ~ ...... ~ ... V':l 
'hında Valancia ve Barcelone':ı kar3ı 
denizden bir taarruz yapılacktır. 

Maarifte bitaraf bir mıntak.'! . 
Valensiya, 25 (A.A.) - Harıcı~e 

1'lazın Delvayo, General Maijaya hı.r 
telgraf çekerek Madrit etrafı~da .bı
taraf bir mıntaka ihdasından ımtına 
eylemesini bildirmiştir. Bu mıntaka • 
llın ihdasını beynelmilel kızılhaç teş
kilatı istemiştir. 

belvayo, telgrafında bitaraf bir 
trııntaka ihdasını kabul etmenin hü • 
ktunetin payitahtın müteb~ki ~i~il 
ahalisinin bombardmlan edilmesının 
tneşru olduğunu tanımak manasına 
geldiğini ilave etmektedir. 

Delvayo, Şili sefirine de bir telgraf 
~ekerek Madritteki ltalyan ve Al -
man sefarethanelerinin henüz tahli
ye edilmemiş olmasından mütehay
yir olduğunu ve bu sefarethanelerin 
yirmi dört saat zarfında sefirlerin 
en kıdemlisi olan Şili sefirinin miiva 
cehesinde tahliye edilmesi lazım gel
diğini bildirmiştir. 

• • • 

Hüküm tahfif edilmemiş olsaydr 
Almanya, Rusya ile siyasi münase · 
betlerini kesecekti. 

Ati nada 
Ortodoks 
Kongresi 
Atina, 25 (TAN) - Burıı.'.ia topla

nacak olan ortodoks ilahiyat kongresi 
pazar günü üniversite konfor ms salo
nunda açılacaktır. Kongrenın fahri 
riyasetini Kral kabul etmı.:;tir. Kon
gre ortodoks mezhebini alı:lkı·iar e
den meselelerle uğraşacaktır. 

Kongreye Atina, Blikreş, Yaş Çer
navuça, Varşova, Sofya, Belgr9.t 
üniversiteleri ilahiyat şubeleri mü -
messilleriyle Paris ilahivat enstitüsü 
mumessıııerı ıştıraK ea~ce ımr. 

Kaymakamlar 
Tayin 

Arasında 

Ankara,25 (Tan Muh.abirinden)
Şarköy Kaymakamı Hayri Kigı kay
makamlığına Istanbul Vılay<::ti mai
yet memurlarından Fazıl Şarköy 

kaymakamlığına, yine !stan»uJ Vila
yeti maiyet memurlarından Edip 
Söğüt kaymakamlığına Si!Viinlı na· 
hiyesi müdürü Şakir Yeııişehir kay
makamlığına, Gün doğdu kıı ymaka
mı Said Kurkut iline, Kmk ka}e na. 
hiyi"si müdürü Adil Gün do~dur~· 
Ankara maiyet memurJarmdan -

san, Dereliye, Rize kaymakamı Nı:c~~ 
ti Ayancığa, Hopa kaymakamı a 1 

Gebıeye tayin edilmiştir. 

Muhacirlere Emlak 
k (Tan)- Maliye Vekaleti .An ara, b. 

R emvali metrukesinden gayrı lı 
u:ı:ıı gayrı menkullerin de bot·çlan-

umum ff. k 
ma suretile muhacirlere te ızıne a. 
raı- vermiştir 

KÜÇÜK HARİCi 
HABERLER 

R aylışbank direktörü ~ı. 
Şaht dün tayy~r~ ıle 

Bağdada hareket etnııştır. 

• • 

Ç in kıtaatı, Suiyan'ın şi-
malinde Mong.~li~~an vt. 

Mançuri kıtaatının ussu 1 ha -
rekesi olan Pailingmıao'yu 

zaptetnıişlerdir. 

* * 
Z abita, Marsilya civarın · 

da silah ve mühimmat 
yüklü dokuz kamyon yakala
mıştır. On bir kişi tevkif olun 
muştur. 

• * 
D aladier ile General Ga

nıel in ve yüksek lıarp 
meclisi azasından General 
Hure, Mullıouse ge~mişler 
dir. Bu zevat, Jura dağları 
boyunca Fransız. lsviçre hu
dudunu teftiş edeceklerdir 

Türkofis 
Kadrosunda 
Değişiklik 
Ankara, 25 (Tan muhabirindPn)

Türkofisin yeni kadrosu Iktisnt Ve
kili tarafından tasdik olundu. Yeni 
kadro ile ofis merkez, iç ve tlış kol -
hırı arasında ehemmiyetlı değişme • 
!er yapılmış, Cenevre, Brüksel ve ~io 
dö Janeyroda birer ateşekomnıersı • 
yallik, Marsilya ve Beyrutta dn. birer 
v a.v, .... "'"' - J -••1.·(;- ! 1 ... ~ .......... • .l:l-~7+.9Yt V O. 

ni değişmeler şöyledir: Ofis reisliği
ne reis muavini Bürhan Zihni, mua
vinliğe !stanbul yüksek ticaret 
profesörlerinden Celal, Paris kon_sey 
yeliğine ofis reisi Mecdet, v~.l{alet 
teftiş heyetinde münhal bas muf Pt -

tişliğe Paris konseyyesi Fahri, baş 
müşavirliğe müşavirlerdell . ıı .. 
ikinci baş müşavirliğe Iskenderıye 

konseyyesi Baha, Iskendenye konsey 
yeliğine tarifelere heyeti az~srııdan 
Sıtkı, ölçüler ve ayar müdürl_üğün~ 
Londra konseyyesi Nizamctlın ~1• 
Londra konseyyeliğine Tstanbul of~~ 
müdürü Mahmut Celal, Izmir ofis mı~ 
dilrlüğüne Prağ ateşekommersiy:ıh 
Celal Ziya, Roma konseyyeliğınc 0• 

fis baş müşavirlerinden Halil .Mıt • 
hat, Istanbul ofis müdürlüğüne Ro
ına konseyyesi Suphi Zi:pı, Ce~evre 
:ıtaşeliğine vekalet müfettisleı m~en 

1.•. musa Kamran, Stokholm ataşe ıgıne · . 
virlerden Hayreddin Şükrü, Rio do 
Janeyro ataşeliğine müşavir' ' .. ·~en 
Sait Rauf, Marsilya ajanhğrna muşa 

. l - R. virlerden Server, Beyrut aJaii ıgrn 
müşaviderden Nejat tayin olundu -
lar. 

tel'Madri~: 25 (A.A.) - Delvayonun 
grafı uzerine Alman ve Italyan se 

farethaneleri tahliye edilmiştlr. 
. Fronsonm vaziyeti 

Parıs, 25 (A.A.) - Salahivettar 
mahafil, Fransa hükumetinin .İspan
y~ li~~nla~ında bulunan Fransız ge
mılennın hırnayesi hakkındaki vazi _ 
yetinin !ngilterenin vaziyetinin ayni 
olacağını beyan etmektedirler. 

Vali Vekilleri 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden)

Valilerin her ne suretle olursa ols~n 
vilayet merkezlerinden gaybubetlerın 
de yerlerine vekil olarak kaymR1'ıt~_ı
lardan birini bırakmaları takarrur 
etmiştir. 

Roma da ticaret anlaşması m iiıa : 
kerelerinde bulunan Bürhan Zihnı
nin avdetine kadar ofis reisliğini ve· 
kaleten teftiş heyeti reisı P.üo;;nii ya. 
pacaktır. Iç kolların yeni kadroları 
şudur: Istanbul: Şef Necmettin Me
to, Müşavir Ihsan, raportör S;ıadct, 
baş memur Fevzi, memur Rifat. Ze
liha, Seniha, Adalet. 

Almanya - Japonya 
anlaşması imzalandı 

lBaşı ı i.ncide] 
bütün devletleri bu itilaf name

nin ruhuna muvafık tedafiü ted • 
birler aJmağa veya bu itirafa işti • 
rak etmeğe mütôtereken clavet ede
ceklerdir. İki taraf, mevcut ka. 
nunlar ~·er~evesi i<:inde, dahilde w
ya hari~tc doğrudan doğruya veya 
dolayısi;rle beynelmilel komünist 
faaliyetine .rnrdım edenlere kar~ı 
:;;icldetli tedbirler alacaklardır. Bu 
maksat ile, daimi bir mua\·in ko. 
mite ihdas edilmi~tir. 

s - İtiJafııame, bugünden iti
baren n be~ sene miiddetle mer'i 
olacaktır. 

Bütiin ecnebi devletler sefirleri, 
s0 ,·yet Rus:ra sefiri müstesna oL 
malı üzere, saat 12 ile 13 arasında 
IIariciye Nezaret.ine dnet e.dil
mi~lerdir. 

ANLAŞMA DONY ADA 
NASIL KARŞILANDI? 
Romanın resmi mabafili, anlaşma 

hakkında henüz bir şey söylememiş 
Lulunuyor. Fakat anlaşmanın imza
lanmasından en çok memnun olan 
mahfellerin biri Romadır. 

Bugun yüksek Alman rica lir.den bi-
. ""vanatta bulunarak yapılan an • r. J.Jt:~ 

1 smanm nelirolunan metninoı'n ıba -
r:t olduğunu, teslihata dair arada bir 

Y bulunmadığım söylemiş'.ir. şe · · k. l b. · Japan harıcıye er anmr :ı.n ırı, 

Komminitern'in Çin, Japo~ya vesair 
erlerde propaganda yapt.gını, fapan 

y . . k ,.ı ~ l ya hadiselerını onun çı aı:•tıgını ana 
tarak Almanya ile Jopon:vanm bu şe. 
kilde anlaştıklarını söylemiştir. 

Almanya propaganda nnırı Dok
tor Göbels, bugün radyo ile söylediği 
nutukta, Almanya ile Jı:ı.ponyanın 

bu aıılaşma ile kimseyi tahrik etmP.
diklerini, bilakis iki devletin komti
nizm faaliyetleriyle karşı K'l.rsıya ge
lerek bu faaliyetlerle mür.ıdele ede
ceklerini anlattı. 

Moskova matbuatı ise anlJşmanın 
Ingiltereyi iğfal için ortaya atıld!ğı
nı. Italyanm da ayni hattı hareketi 
takip edeceğini ve ayni maksadı is
tiı-.~.,., <>nP.t'Pii'ini. hiitiin hıınlı:ırm ba
şıboş na::ıyonali?.mi dünyaya hakim 
etmek icin ~evrilen dolap':ır old11ğunu 
ya?.ma ıctadır. 

Fransız 
Teklifi 

RUSYA ALMANYA 
MÜNASEBATI 

Lonrıı, 25 (A.A.) - Havas ınuha-
l.ıirinden: 

Salahiyettar mahafil, Almar.y&nm 
Sovyet Rusya ile diplomasi münase
betlcriııi katedeceğine inanını.ıaml:t.'l, 

çünkü ne B. Fon Ribentrop'un. ne 
dl' Maiski'nin hariciye neraretinde 
yapmış oldukları son görlişmelerde 

buna telmih etmemiş bulunduklıınnı 
heyan etmektedirler. 

Ayni mahafil, B. Fon Ribcntro -
pun &rline göndermiş oldıığu hah<>r
ler sırasında böyle bir tedbit"in Jng-il-
tere üz"rinde iyi bir tesir yapnııyrı.<'a
i!mı, çünkü siyasi akide m~ı:;eleleri
nin beynelmilel sahaya na klcdilmcsi 
için sarfolunan gayrctlerı tasvip et
memekte bulunduğunu bildirmiş ol • 
duğun.., ilave etmektedir. 

AMERiKA BiTARAF 
Vaşington, 25 (A.A. l - Amerika, 

Japonya - Alman ittifakma muhale

fet edemıyeceğinden, tam bir bita
raflık nıuhafaza etmek arzw:ıunrlacır. 
Japon - Alman itilafının Sovyet Rus
yayı ihata etmeyi ve Almany~nm 

muhtemel rakiplerine karşı Japonya
nın müdahalede bulunacağı tehdidi i
~e Almanyaya yardım eyl~meyi istih
daf etmekte olduğu mütaleaı:ırnda bu
lunan sıvasi mahafilin intil:>:ıı bu mer
kezdedir. 

Siyasi mahafilde Alm:u, v,~ Japon 
erkanı harbiyelerinin teşriki mesai i
le Alm:ınyanm Japon tayyııreı•ıligini 

hazırlamıva calı~masımn dah,t sim
diden itilafın tatbik mevkiine konul
duğunıı göstermekte bulunduğu be -
yan olunmaktadır. Binnetire, harp 
tC'hlikelerine karşı, her ne pahasm~ 
oltırsa olsun. bir bitarafhk si yaı:ıetı 

takip etmek arzusunda hulL•nnn A
merikanın bir gıina müdahalede bu
lunması ihtimali mevcut de~ildir. 

/ngiliıler memnun değil . . 
Alman - Japon itilafının sıyası 

esbaptan dolavı yapılmış olduğu ~öy
lenmekle beraber bu itilafo lııgılte. 
rede iyi bir gözle bakılmamaktadır. 

Çünkü bu itili!f, lngiliz ı>iynseti_?e 
mugayır olan ideoloji '!:>!oklan sıs. 

temini temsil etmektedir. 

Staıin Dün 
Radyoda 

!Başı ı ınrideJ ı Nutuk Verdi 
zımız olamaz. Çünkü muahc:delerin (Başı 1 incide) 
hakkile ve bütün icabatile tatbikin - nıevkiini terkedecektir. ~folotof, kon 

den ve prensiplere tam saygı göste. grcyc kanunu esasiyi takdını t>tmış, 

rilmesinden başka bir şey isteıniyo - daha sonra Stalin Yoldaş ciiz söyle -
· h·t· d k" miş ve ilk defa olarak radyo ile ve -ruz. Milletler Cemiyeti mu ı m e ·ı 

rilmiş ve her taraftan dhlenmiştir. ha!-tseverliğe ve .:ürü:.;tlüğe de güve. Stalinin nutkıu sürekli, ateşli alkış 
nimiz vardır. larla keı:ıiliyordu. Slalin Yolrla,ı yeni 
Fransanın Milletler Cemiyetine git- kanunu esasinin esaslarıno-ıan \ ~ 192·t 

mek teklifi ilk nazarda müsait "ı:ıir ı:anununa nazaran farkla ı ın ian bah. 
tesir husule getirmekle beraher me- setmiş, daha sonra komüni~t i'ıırtınin 
sele hakkında kat'i bir hükme an- Sovyet Birliğinde tek parti ol:ırak ka 

· K t lacag·mı anlatarak yeni kanunn esasi. cak cuma günü hükümetın amu ay. 
yı kollektif say ile hasıl ulan yeni va. da vereceg·i izahatı dinledikten son- . . 
ziyetin doğurduğunu söyhmıı.~t~r. 

ra varabiliriz. Stalin Yoldaş bugün Sovyet Birli. 

Ahmet Emin YALMAN ğinin askeri müdafasmı tr.mamla -

Belçikanın Dahili işleri 
ve İtalya 

van bir tedbire muvafakat etmiş ve 
bir mühimmat bakanlığının tt>ıü.'iini 
kararlaştırmıştır. 

Marko"li'nin Yatı Yangın. 
dan Kurtar:rldı 

Brüksel, 25 (A.A.) - Rexiste'lerın 
lideri B. Leon Degrelle, emri ıe ama
de kılınmış olan Roma radyo:m ile bir 

nutuk s\>ylemek niyetindedir. 
Roma . 25 (A.A.) - Maı·koninin ye 

ni bir radyo • telegrafi tecrübesi yap 

makta olduğu Elektra v.-ı.tında bir 
nutuk 

Hatırlardadır ki Belçik.ı hükfııneti, 
B. Dcgrelle'in halka hitaben 

ffiEK 
Kuluçka ve Sporcu 

Elini eteğini işten çekmiş bir teka. 
üt ahbabını nr. Geçende gelmişti. 
Lif ıederken i~i spora döktü. Ateş 

püsl<ürüyordu: 
- NE>dir bu hal? Biz bu ka<lar da 

mı beceriksiz aclnılarız yahu? Nedir 
bu disiplinsizlik. Her kafadan bir 
ses çıkıyor. YalJahi sunu bana \'er. 
seler, çok değil, üç ayda mum ederim 
Alimallah mum. 

- Yahu! O kadar çok atma! Bir 
yerimize gelecek. 

- Yo, bırak latifeyi! Ciddi söylü. 
yorum. Bu spor İ!jini bana versinler 
eğer altı ayda ıslah edip saat gibi iş. 
Jer hale getirmezsem bunlar bana 
ayıp olsun. 

- Ne diye)·im? Belki. Lakin sen 
bu h;in için ele bulunmadrn. Da\ ulun 
sesi uzaktan ho~ gelir malôm )·n ! 

- Bulunmadım mı? Biz idman yap 
madık mı haJat.rmızda. Ben hala 
Zerrek yoku~urıu ~ayan inip çıkıyo. 
ruın. On saat, on iki saat at üstün. 
de giderini. Nasıl ar mısınız? Spo:r. 
cu beyler. 

- Ona di)·eceğimiz yok. J.,ikin o 
baı;ka şe;r, bu baı:;ka. 

- Evet! Başka. Onun i~in gül gü.. 
fü;tanhk. 

Baktım, ileri gidersem kırılacak. 
Sustum. Biraz hiddeti ~e~tikten son
ra lakırdıyı deği~tirerel< tekrar gö. 
rfü;ıni)·e ba,ıadık. Ren e\·irdim c:evir
dim ll)'Dİ menua )·aklaşmak i~in söy. 
le bir mukaddime ~ aptım. 

- Hindi); sever nıisiniz? 
- f:ridir. Hele el·de beslenirse frrım 

enft>s olur. 
- Bım de Ö) le dü5ünü~·onım. llinıll 

yeti~tireceğim. 

- Oo! O müsuül bir seydir. 
- Yok efendim. Benim bir Hacrka. 

dın ta,ıığu ,·ar. Ona oo tane ;nımurta 
ko)·up kulm;·ka yapacağım. 

- Sakın ha! Başına bela alırsın. 
Hindi ~-aHusu ~-etiştirmek bir helA.. 
drr. Küçükken onu yağlarlar filan. 
Bizim ,upaca~mız iş değil. 

- Ya! Demek mü~küldür. 
-Çok. 

- Be birader. Bir hindi yavrusu 
:ı·etistirını-k bir SJK>rcu idaresinden 
de mi mfü;küldiir ki bu kadar yılgın. 
hk :,:-österi:\·orsım? 

Derhal dala\·ere:ı-i çaktı ve hiddf'tJe 
çıktı ~itti. Şimdi ne zaman rast~ef. 
sem ikimiz df' hindi :ı-a\·rusu ve 1tpor 
idaresi mevztılanna m~mekten hazer 
"<li~·onız. 

B. FELEK 

[~i~:-~ORUZ? i 
lı!P/,teplerin çoğalması •çııı sar}c· 

dıh•ı, nıesai alkışlanmış, birli.<;~ açıt-
1ııa~ı frkrar istcııilnıi-"'tir Vc·z· ı · 

:ıt • ' '1 VlJ/Q 
tıe fcılısisat mevcut olduriu haldr.: li.se 
Jı tıC<ltfı rvwı ki/ ayetsi::liiji yii::ii ndcm 
şinıriilık geri kalan bu ihtiyrıcın tat. 
ıııin ccmcccği11i söylemiştir. _ 1 aıı., 
2f - 1 j - 1936. 

"... geri kala b ·h · • 
kal b lk" n u ı tıyaç ..... Ihtıyaç gen .:nız, e .1 tatmıni geri kal;r. 

Kıfaye-tsızlik t k d , · . 
rirlir k"r· .k " ur çe e s.cız mut.:radı· 

• d 
1 mı tarda b 1 ma~ a··ı k ııasınri t k ıı u u~ma . . . "'' . - ı ma. . 

siz ~ 1 r u anılmaz, Izmıt vahsı, lııç "-uphe-
de "il ' .•~e- hodcalarmın "kifayetr.ızlığin<len,, 

ıı: ' az ıgın an bahsetmiştir. 

~ 

Bu 1.ı.~a parçalar, yiiksek s sle lıaıı. 
kırılu< ak bel<igat önıeklc:·ı dcfjildir. 
- Voı lık, 15 • 11 - JfJSG. 

Haylıırrnanın alçak seslesi, fı ..... ı halin
do:.sı cima<\; bunun için "yuksek ,.esle !ıay• 
1-..ırn Pk . derneğe lüzum yoktur. '.)yle sanı
yo rum kı muharrir: " ... ylik•ek 'ie<>le, hayk

1
• 

ı :ı nık okuyacak ... ,, demek ist~nı-ş. '' .. Yuk
sck st'~lc.. haykırarak,. arada bir virgiıl bu
luı.!'ıak şartile, "yüksek sesle rıaykırmak 
gibi bir haşıv degildir, tedrıç gôstcrır. " 

.y. 
Fransız gemileri, sahilden üç mil 

mesafe dahilinde beynelmilel bahri 
kanunlar mucibince mahalli maka
matm kazai salahiyetine tabi olacak 
tır. Fakat bu üç milin haricinde ne Is 
panyol hükumetinin elindeki gemile 
rin ne de asi gemilerin Fransız ge -
milerlni ziyaret etmelerine, arastır -

gilterenin kendisine ait olmayan bir 
iş hakkında araştırmalar yapmak is. 
temediğini ilave• etmiş tir. 

Izmir: Rahmi raportör, Eşref baş
memur, Ragıp memur, Bedriye dak 
tilo. 

yangın çıkmıştı. Yangın tecrübelerin E<öylemesini menetmiştir. 
yapıld:ğı kamaradan çıkmış ve maki Vingtieme Siecle gazetesi, BclGıka-

91fi dan sonra kat'i bir dr,ım'! basla
dı ıt "lmparatol' l'onr.s., piye~ile 
(h;cıgl ııe O'Neill) ilk Şöhrı•f in: yaııtı. 
- Conıl Fikret, Oıünhu1 ıy"J t, .w _ 11 

malarda bulunmalarına müsa~ıaha 
edilmiyecektir. Çünkü ne Madrit hü
kumetinin ne de Burgos komites;nin 
"'muharip,, sıfatları tanınmamıştır. 

Cerranfes ı111ılmna Um 
taarruz efmi~? 

Londra, 25 (Radyo) - Bugün 
A vaın Kamarasında lspanya hadise
lerine aid bir çok sualler sorulmuş ve 
cevapları verilmiştir. Sir Samuel Hor 
Cervantes adını taşıyan İspanyol zırh 
ltsınnı uğradığı taarruz hakkında so
l'Ulan suale cevap vererek bunun bir 
~Uhr:ip taarruzu ile vuku bulmuş ol. 
uğu anlaşıldığını söylemis, fakat İn 

Samuel Hor daha sonra Maltada 
bulunan İngiliz bahriyelilerine ait me 
zuniyetlerinin ilgasının sebebi hakkın 
daki suale cevap vermiş ve bunun fır 
tınalar yüzünden ileri geldiğini anlat 
mıştrrr. 

Mister Eden de sorulan suallere ce 
vaben İngiliz gemilerinin İspanyaya 
harp malzemesi taşımaktan menede. 
cek kanunun gıda maddelerine ve kö 
müre şamil olmadığını söyledi. Eden. 
daha sonra İspanyaya giden !ngiliz 
mebuslarının bütün parlamentoyu 
temsil etmediklerini sırf insani mak
satlarla hareket ettiklerini, Barselo
nadaki İngiliz tabaasnu nakl için te 
şebbüsler vuku bulduğunu, fakat bun 
lann bombardıman korkusile şehir
den cıkmak istAmediklerini anlıı.ttı. 

·ıe dairesini tehdit etmiştir. Yat. sa. 
nın dahili işlerine karşı ltalyn tara- ı;tlerce süren mesaiden sonra kurta. 

- tından yapılan bu müdaha'enin pro- rrlmıştrr. 
testo edilmesini istemektedir. 

Mersin: Müdür Muammer, Hüse · 
yin Ali memur, Hüseyin Daktilo .. 

Samsun: Ithalfıt müdürü :Muhıd 
din memur, Saadet daktilo. 

Kars: Naim müdür, Rüstem me • 
mur, Nasır daktilo. 

Ankara - 1stanhuf"Te1;fon 
Ve Telgraf Hatlarr 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden l
[stanbul ile Ankara arasında t<.>lgraf 
ve telefon bozuldu. Telgraflar tel -
sizle verilmektedir. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara, 25 (Tan muhabirindPn )

Vekiller heyeti bugün Başvel<il le -
met Inönünün reisliğinde toplandı. 

lortlar Mıs1r muahedesini tasdik 
ettiler 

Londra 25, (A.A.) - Lor<llar k:ı. 
ıuarası reye müracaat etmeksizin tn 

giliz • Mısır muahedesini kabul etmiş 
tir. 

Prens Pol 
Londra, 25 (A.A.) - Kral Seki 

zinci Edvard bugün Yugoslavya hü

küınet naibi Prens Pol'ü kabul et
mistir. 

Yoğ/ı leke 

- l!J, G. 

~'cıhret k~zanılrr, şöhrete erilir . ''şöhret 
yapmak., turkçc değildir. Fakat ~nun rua. 
~a~ı ı;nl:ışıhyor. "Kat'i devre., nin nıana1>1 
ıse ~n~_ak fransızcası, yanı "cpoou: nec:ı~ıve., 
duşunulu~se anlaşılıyor. "Epo:ıue derisive,, 
me•eta hır muharn rin hayatında, n.uvaffo. 
kıyet veya_ muvaffaki yetsizliğin kendini kat'i 
~lnr~_k . hıssettirdiği devredir. Turkcede 
k:ıt ı hır devre,, böyle bir §ey ıfade etını:z. 

:f. 

IJ!us'un dil köşesinden (24 - 11 • 1936): 
'•Hem ayıp, hem de alıfarimııza ~ııl. 

ı•ıetmiş olmazmıyız., 

"Hem ayıp olmaz mıyız?, ne de. 
m"'lcfir1 

"~YJP olmaz mıyız?., m m'lnası yokftn 
amma "ayıp etmiş olrqaz mıy;7. ? rn m~n1-
sı \<ardır Ayıp ve zulum etmı<; .. Ulus nıu. 
hatririnı, "zulmetmiş,, ın birarndıı vazıım:ı-
51 şaşırtmış olacalı 

Ahi es 
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~1\A.ahkemeıerde 
Ayin Yapan 
Suç! uların 
Muhakeme~ i 

• Dün asliye birinci ceza mahkeme.. 
sinde bektaşilik ayini yaptıkları id
diasiyl<3 tevkif edilen Fatih mübaşir
lerinden Nihat Baba ile Mustafa Tü
rabiyetin muhakemelerine başlanmış
tır. Her iki suçlu da ayin yap
madıklarını rakı içerek eğlendik\ ~rini 
söylemişlerdir. Bundan sonra cürmü 
meşhudu yapan emniyet birinci şube 
direktöı ü lzzettin ile Eyüp kaymaka
mı Haşim, polis memurlarr.ıi;•n 8a
mi, Cenap ve dört arkadaşı, ~ahit .l

Jarak dinlenmişlerdir. 
Mahkemeye gelmiyen şn.hi•lerin Ga

ğırılmasına ve cilnnti meşhut yapılan 
rvde semahaneye benzer Jir ter
tibat bulunup bulunmadığmın ~hlivu
kufa. tesbit ettirilmesine ka ·ar vere
rek muhakemeyi talik etmiştir. 

On sekiz bin 
Liralık bir 
SahtekSrhk ~ davası 
Yedi Suçlu Sahte Senet Tan
ziminden Muhakeme Ediliyor 
A Dün, Ağırcez~4 mahkemesinde 18 bin liralık bir sahte

karlık davasına başlanmıştır. Sava Emanetr-ioO-lu islnin
de zengin bir Rum varissiz olarak ölmüştür.3. B~nun ban
k.ada parası oldnğurıu bilen yedi arkadaşı Sava Emanet
çı adına &enetler uydurmuşlar ve Beyoğlu ~oterliğinden 
de tasdik ettirmi~lerdir. 

Para icradcln almmıık ti3ere iken .Müddeiumumilik hadiseden haberdar 
olmus ve t:ınkikat da senetlerin sahte olduğunu meydana çıkardığı için 
suçluları tevklı ettırmiştir. 

Bir hırsızhk suçlusu 
muhakeme edilirken 

Dün, mahkemede mevkuf olarak a. 
vukat Meleti, Şefik, Haydar, Mah
mut Liitfi, Rifat, Nazmi, Bodosaki 
bulunmuşlardır. 

Suçlu Haydar 9 bin ve Mahmut 
Lfıtfi de 7500 liralık senet tanzim e. 
dildiğini, fakat bunları kendilerinin 
yapmadıklarını söylemişlerdir. Şahit· 

!erin çağırılması için muhakeme 'ta -
lik edilmiştir. Suçlunun itirafı, Dinleyiciler Arasın

daki Karısını Şaşkına Döndürdü 
Tuhe.f bir hırsı.zlık vak'a~u dün Reis, bunun için ayn bir istida ile 

mahkemeye intikal etmiştir. Hadise, müracaat ederek boşanma davası a-
şudur: ~abileceğini söylemiş ve: 

Memura Hakar et Davası 
Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 

bir memura hakaret davasına başla
mxştır. Sezai isminde bir mernur, bir 

haciz muamelesi dolayıaiyle dördüncü 

Bir avuç 
•• •• uzum 

Eminönü Kaza Kongresi 
Cümhuriyet Halk Partisi Eminönü Feth iyede Yeni 

kaza kongresi dün gece yapt!mış ve B K f 
idare heyetine ŞU zatlar seçilmişler- i r oope rati 

Çal dir: mış 1 Rei3liğe Tevfik Ural, !zalıklara Kuruluyor 
Meşhut suçlara bakan uliye dör- Raşit Gökdemir, Necati, Agah Sırrı Itethiye, (TAN) _ Aalkevi, kÖ1' 

düncü ceza mahkemesi dün Ivan adlı Levend, Hüsamettin, Cel.al Moralı ve 
b~r ~ı:sızhk suçlusunun mu.hakemesi- Feyzullah. tünün kalkınmasını temin için nabiY' 
nı bıtırdi. terde ve merkezi vaziyetteki köyler· 

Pejmürde kıyafetli suçlu mahkeme- de konferanslar vermeği kararlaştıt· 
de titriyordu. Reis sordu: Konferans ve Konser mış ve işe başlamıştır. 

- Bak, sen, eByoğlunda bir dük. Şişli H.alkevindeın: 27 Ikindte rin Temsil ve köycülük şubeleri aıasI 
k.~nm kepengini açarak bir a~ç ü- cuma akşamı saat 21 de Nişan!aşr Üzümlü nahiyesine gitmişler ,bu s: 
zum. çalmışsın? Niye yaptın bu ışi-. Rumeıı· dd . d k. H Ik . . yahata Ziraat Bankası ,,,1ı::ıpektör11 

, . . ca esın c ı a evımızde · · 
- Ben, Beyaz Ruslardan oır mıra- B D M ff Ş k' Halkevi d™toru, zeytin bakım işyaı1 

ı... -
1 

. . .. , . ay r . uza er ev ı tarafından 
.. yın og uyum. Çok ıyı gun er gor- . ' ve İlçe baytarı da iştirak etmi }erdir· 

düm. Babam öldü Ben şoförtük yapı- şışmanlık ve zayıflık mevıruu etrafın- . ş 
. . · .. .. . d~ hhA b' ·· h b Orada bır tenısil verildiüi gı·bi ha' 

yor ve geçınıyordum. Ku~uk san atlar sı ı ır musa a e yapdacak ve ..., ' 
Türk tebeasına hasredilince şoförlük konferanstan sonra Konı:>erv Ltuvar _ talar muayene olunmuş , fakirleriıı8 

Y11pamadım. Beyoğl•undan geçerken dan Bayan Pakize ve Kuvarik ve ar_ bedava ilaç dağıtılmış , bir kredi koO" 
canım istedi. Dükkandan hir avuç ü- kadı:ı"'ları tarafından bı· d k peratifi kurulması pek faydalı oıacs.·ı .. · b -ı.- r e onser _ 
zum aldım. Işte bütün kabahatım u- v~rilecektir. Herkes gel4'!bilir. gr hakkında da banka enı:ıpd~törli ta' 
dur. rafından izahat verilmi§tir. Şirodilİ~ 

Müddeiumumi, gece kepen~ kaldır- otuz aza ile kooperatif te~J<il olunabi 

k 
- · · Taksimde Maksim Tiyatr.Jsuııdıı ma suretiyle hırsızlık yıc.ptıgı ıçın leceği söylenild.ği halde, hemen seW 

Ivanın cezalandırılmasını iftt:ıdi. Mah- HALK OPERET! 
kenıe müzakereden ıonra lvaııı 8 ay Bu akşam saat 21 d9 
on gün hapse mahkum etti. PIPIÇA 

sen aza kaydolunmuştı..r. 

Aynı zamanda bir yatılı okulun tr 
mel atma merasimi de yapılmıştır. 

BU AKŞAM S A R A Y SiNEMASINDA 
SHIRLEY TEMPLE'in 

en mükemmel filmi. Bütün dünyada en büyük muvaffakxyeti 

kazanan aon eseri 

SHiRLEY KAPTAN 
Fransızca sözlü şen, eğlenceli, yeui ve hareketli film. 

İlaveten: FOX JURNAL Son havadisleri 
Hamiş: S!llRLEY TEMPLE'in resimli medalyonları ve fotoğrafileri 
çocuklara meccanen dağıtılacaktır. Çocuklar için fiyatlar: Balkon ve 
hususi 25, umumi dühuliye 20 kuruştur. 

Valde hanında oturan Mustafa, bir 
gece yansı, komşusu .Ahme<lin odası
na girmiştir. Fakat bu se:ısiz sedasız 
giriş orada uyuyan Habibe tarafın-

- Biz, bu söylenen şeyin hırsızlık 
Eıuçundan kurtulmak için bir uydurma 
olup olmadığını araştıracağız, denıi~
t!r. 

icra memurluğu muavinlerinden Hu- --------------------------------

FERAH SiNEMADA -·· liisiye hakaret ettiği iddia.siyle mah· " •••• 
kemeye verilmiştir. Sezai. h?ciz işin· 
deki yanlışlığı anlatmak üzere ken
disine müracaat ettiğini, pek haklı o
hı.rak yüksek konuştuğunu, fııkat ha

Bugünden it ibaren 

diln farkedildiği için Mustafa pence
reden kaçmak isterken yakalanmış ve 
hlrsızlık yapmak istediği iddia.siyle 
mahkemeye verilmiştir. 

Suçlu, dünkü celsede suçunu inkar 
rtmiş. hıç bir zaman hırsızlık yapmak 
niyetinde olmadığını söylemi!)tir. 
Komşusunun odasmda ne aradığı 

ımaline, evvela cevap vermek istemi
yen Mustafa, biraz sonra kar-ırım de
giştirmiş ve: 
"-Habibenin kızı Hediyeye vurul

muştum. Onun için odasına. girdim,. 

Muhakeme, Habibenin ktzı Hediye
nin ı;affırılması için başka güne bıra
kılmıştır. 

karet etmediğini söylemiştir. 

Duruşma, diğer şahitlerin çağırıl

ması için talik edilmiştir. 

Görülmemiş muvaffakıyetle devam eden 

ZATI SUNGUR'ı3. 
llAve: Mısırda tage.nni ve Raks kraliçesi 

MELiKE CE M A L 
ile arkadaşları 

demiştir. 
Fakat, bu itiraf üzerine d i rılcyıci- -==""""-==-===---=:===-=--

T arafmdan harikulade bir surette yaratılan 

!erin bulunduğu kısımda oır kaynaş
ma olmuş, suçlunun karısı duruşma 
masasına doğru ilerliyerek s:ı.~ını ba
şını tolmıya. ve feryat etmiye ba§la-

ŞEHiR TIYATROSl 
DRAM KISMI 

Bugün 
W,30 da 
BUYU K HALA 

111111111111111
1 

llLlll oskova -Şanghav 
i~erisinde ge'jen nefis bir AŞK FiLMi, bütün kadınların be-mııtır: 

- Hepiniz işittiniz, değil mi? Ar· KOLTUKLAR: 50, +•ı 
111111111 

t1k kat'iyyen oturmam bu adamla ... 
Benim üstüme başkasını seven ada.mı 
katlanamam. Gider rejide çalışırım 
da, buna yine tahammül edemem. Bay 
Mkim, hemen şimdi ayrılacağım .. 

11111 1111 11 1;ı ıı:ı ıı 

llı\11 \ll...l\l l ıt 

iEHIR TiYATROSU 
OPERET KISMJ 

Bu ak.,am 
saat 20,30 da 

MA S KARA 

Emsa lsiz bir zeng inlik ve ihti~am 
ğeneceği hissi bir ŞAHESER. 
Aynca: PARAMOUNT clünya haberleri orasında /n gi/fl!re Kralının aonorımayı ıiyı:uefi, A-
merika, Fransa, Rusya haberleri ve PARIS - BUDAPEŞTE Futbol mq~'· 

Boşatın bizi.. 
l 11111111 

"Korkudan! .. :Hilmi Beyle Şakirin sen bugünler
de nasıl dokuz doğurduklarını bir bilsen! Ben bir 
şeyler o:duğunu, seziyordum amroa, pek içınden 
ç!kamıyoröum. Bereket versin Ali biraz gözümü 
açtı. Bana Şakir Beygillerin bugünlerde biraz iş
killi olduklarını çıtlattı. O da sağlam bir şey bilıni
jOr, hep şurdan hurdan duyma amma, ateş olmı
yan yerden duman çıkmaz. Duyduklarnnm onda. 
biri doğru olsa, böyle bir adama. değil kız, selaın 
bile verilmez ... " 

"Bunlar büyütülmU., yahut uydurulmuş vak'alar-
dır. Bunlara bakıp hUktim verilir mi?" 

Yusu( bu mesele üzerinde fazla konu~maktan 

aıkıhyormuş gibi başını çevirdi-
"Bildiğinizi yapın!,, dedi ''bana sordunuz da o-

nun için söyledim!,, 
Salahaddin Bey de Yusufun bu tekilde hareket 

etmesine sinirlenmiş gibiydi: 
"Tabii bild:ğimi yapacağım. Yalntz sen de bildi-

ğini söylesen, böyle manasız homurtuları bıraksan 
daha iyi edersin.,, 

Yusuf omuzlarını silkti ... 
Salahaddin Bey daha fazla dayanamadı; yerin -

den kalkan ve odadan clı,arı gitmek istiven Vuıııufu 
kolundan tutup hızla çekti. Yüzü sapsan olmuştu. 
Kısık ve bazıı.n titri yen bir Se8le: 

"Hepiniz birlik olup beni öldürıniye mi niyet et
tiniz?,, dedi. "Bütün tehir, evimin içindekiler de 
dahil olduğu halde hep birden bana hücum etmeğe, 
beni mabvt'tmiye mi karar verdiniz? Yusuf! Sen 
bari bıı.ne. yakın kalırsın zannediyordum. Sen bari 
bir aydır neler çektiğimi anlıyacak, bana acıyacak
tın. ÇJldıracağım be oğlum, anlamıyor musun?. 
Çtlclıracağım. Bu hal biraz daha devam edE'r, her
kes bana karşr cephe almağa başlarsa ya başımt a
hp kaçacağım, yahut ta kafama bir kurşun sıkaca -
ğım. Muazzezi Şakire vermiyelim diyorsun, değil 
mi? AlA. ! ! Bunu ben de lı9temi vonım.. Fakat ne ya-

Yerlerinizi evvelden aldırın. Telefon: SAKARYA 4l341 MELEK: 40868 

MEMLEKET ROMANI -18- SABAHA TT1N ALİ 
palım? Bir akıl biliyorsan söyle de onu yapayım. 
Yalnız benim artık daha fazla uğra,mağa takatim 
kalmadı. 1,i daha fazla sürüklemek, bir ~ürü kur· 
naz ve insafsız kurtlarla uğraşın.ak, onlara her gün 
ayrı bir bahane bulmak, onların şimdi pek te saklı 
olroıyan tehditlerini anlamamazlıktan gelmek ve 
hepsine güleryüzle, kibar kibar cevaplar vermek.ar
tık elimuen gelmiyor. Ben de insanım Yusuf, ben de 
etten ve siniı-den yapılmış bir mahliıkum. Bana da 
biraz acıyın canım!... ,, 
Adamcağızın dudakları titriyordu. Yusıtfun i~i 

bu adama karşı duyduğu sonsuz bir merhamet ve 
ııevgi hissiyle ezildi. Kendini tutmasa onun boynu· 
na ~arılacak ve yanaklarını şapur şupur öpecek· 
ti. Fakat E1adece: 
"Kohyına bakarız, baba!., dedi, "yalnız sen bu 

heriflerin ne mal olduğunu anlamak istersen bizim 
Kübra ile anasına bir sor. Onlarm epeyce şeyler 
bildiklerini sanıyorum!.,, 

''Kübra ile anasının Hilmi Beylerle ne alakası 
var?,, 

"Bilmem! Fakat galiba bizim zannettiğimizden da.· 
ha fazla aıakaları olacak!,, 

-16-
Yusuf I<:il.bra ile annesini odaya çağırdı. Bunlar 

içerd.e Salahaddin Beyi görünce bir irkildiler. Yusuf: 
"Bana anhı.trrken yarım kalan bir hikayeniz v:ır -

dı.,, dedi. "Onu şimdi baştan anlat; babam da duy • 
mak istiyor!,, 

Sala.haddin Bey kadına. oturma..eını ııöyledi ve son-

ra: 
"Bize açıkça anlatmakta bir beis yok!,, dedi. "Si-

zin Jıikayenin Hilmi Beylerle alakası vannış, haibuki 
bu Hilmi Beyin oğlu Şakir şimdi bizim Muazzezi is
tiyor; ben razı olmak üzereyken Yusuf bu Hilmi Bey 
lere dair sizin bir şeyler bildiğinizi, bunları öğren -
nıeden karar vermek doğru olmadığım söyledi. Baş 
taraflarını bana biraz anlatmıştı. Siz asıl Hilnu Bey
lerle alakası olan şeylerden bahsediniz. Yalnız galiba 
bu vak'alar daha ziyade Kübraya ait olacak?,, 

Ana kız beklemedikleri bu sözler ve sualler kar1,1ı· 
sında. biraz c~vap vermeden durdular. Kübra başmı 
önüne eğmiş, yere bakıyordu. Salahaddin Bey ona 
döndü: 

"Kübra, kızım, Muazze,; senin kardeşindir. Onun 
iyiliğini herh.l\lde sen de istersin ... Bunu düşün de ne 
biliyorsan, ne oldu iee bize söyle, olmaı mı?., 

Kübra yavaşça, başını bile kaldırmadan: 
"Yazık olur, Muazzezi onlara vermeyin!,, dedi. 
"Pekala amma, kızım, bunun sebebini de :söyleyi • 

verin. Ne diye Hilmi Beylerin evini bıraktınız? Eğer 
kavga filan edip ayrıldınızsa niçin Yusufun maiycıti
ne girinciye kadar onların zeytinliğinde çalışıyordu
nuz?,, 

Anası cevap verdi: 
"Çalışmayıp ölelim mi a beyefendi, bize ettikleri 

işten sonra onların emri altında çalışmayı kim is -
terdi? . ., 
Kadın yine ağlamrya başladı. Yusuf eskidenberi 

böyle ikide birde ağla.yıveren insanlara kıza.rdı. Fa -

kat bu kadının gözyaşları o kadar hakiki, o kadar 
içten gelme idi ki, görenlerin onun teessürüne iştirak 
etmemelerine imkan yoktu. 

Salahaddin Bey yerinden kalktı. Kübranın çene " 
sinden tutareı.k başını yukarı kaldırdı. Gözlerinin içi• 
ne baktı: 

"Az şeyler çekmemişsin sen, kUçük! .. ,, dedi, ·'fa " 
kat her şey geçer. Her şey unutulur. Kendini bir 
felaketin içinde kaybetmenin manası yoktur. tnsa:o 
birazıcrk ta kalender olmalıdır!,, 

Bu sözleri Klibranm anlıyamıyacağmı düşünere1' 
devam etmedi. Fakat Kübra verdiği cevapla keliroe
leri değilse bile l!löylenilen sözün ruhunu kavl'adtğUll 
gösterdi; dedi ki: 

"Hiç geçmiyen, hiç unutulmıyan şeyler de var, b~ 
yefendi: Ölünciye kadar insanın sırtından atamıya. " 
cağı ,eyler de var .. ,, 

Kaymakam ,imdi yalnız Muazzez meselesi için de-o 
ğil, doğrudan doğruya bu kızın macerasını merak et• 
tiğMçin sabn~ızlıkla sordu: a: 

"Fakat kızım, bana her derdinizi niçin açıkça söY• 
!emiyorsunuz. Size karşı bir fenalık yapıldı ise on° h 
cezalandırmak kaymakam olduğum için de vazifeIJl• ' 
dir!,, 

HQnlara kimsenin kudreti yetmez!,, 
Salahaddin Bey ._benim kudretim yeter!,, cııyece1'' 

ti, fakat bun1.4 laf olsun diye l!löylemek bile elindeıl hı 
gelmedi. Bilhassa kendisinin nekadar aciz ve ehe111• il 
miyetsiz kaldığını son günlerin vukuatı açıktan aı;ı• lf 

ğa göstermişti. Herhangi bir palavra artık gülililY ıt; 
olmaktan başka bir işe yaramazdı. tıı 
Kübranın ıı.nası: ı1t 
"Bjz ahımızı almayı Allaha bıraktxk. O bunları il• el 

18.h etmez inşallah!,, dedi. '11 

Yusuf kadına döndü: ' 
"Hadi bakalım, sen şu hikayeni anlat. Babam dl le. 

söyledi ya, Muazzezin meselesi için Hilmi Bey!etilJ &t 
iç yüzünü oğrenmek liznn!,, (Arkası var) 
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Gündelik gazete 

f Başın uharriri 
HAFTANIN MEŞHURLARI 

Ahmet Emin Yalman 

·an'ın hedefi: Haberde. fikirde, 

'!' erteyde temiz, dürüıt, ıa.mimi 
ıyf lınak, kariin ıazeteıi olmaya 
et· çalıtmakbr. 

Günün Meseleleri 
se------------1 
rl iarp coğrafyası 

1914 sonbalıannda garbı kana bo. 
it· ayıp şarka da kol ıalan ~tin boiU§· 
., laların taf ilatanı gazetelerde okur· 

;en, }l:aManın eıı zengin, en müte • 
'akki yerlerinin isimlerini, ya mühim 
"'av~lara saluıe, ya istila ve tahribe 
a· &e<lef olarak görürdük. Maubeuge, 
a• lolssons, Montdidier Peronne, Ar
u, Bethune, V erdun ... 

bl Büyük \"ak'alara bağh olan tefer • 
1" 'lla.t zihinlerde çok derin izler bıra • 

or. Mekteplerde önümüzde duran 
laritaJara ve ooğrafya kit.apl&nna 

tf"ağınen bir türlü ta.mamen belliyeme
• liğimiz topraklan birkaç harp tebliği 

unutulmamak üzere öğretmlştL 
Umumi Sa.vqı takip eden .eneler. 

sinirleri bozulmu,, zayıf i.radell 
Jlr Z\imrenin ~ilahsız aulh ve iAtlra.hat 
layaJleri, haki.kat fırtmuı karşıırnda 

r yaprak gibi düşerken, kuvvet. 
ıbi, duadan rica.dan medet dileyen • 
lert bekUven akıbet, cihanın önüne 
lıapkara dlklldi; ve colrafya bilgileri. 
lllıe, Adna, Gondar, Harrar, Adls • 
lb-.ba.., ekJMdl. 

.\nayurt i~inde, cennetten kop. 
lb~ kadar rüıel bir memlekette mes
llt Ya§amMmı, sa~lam ve idil bir hü.. 
kfırnete destek olmumı bllemiyenle
l'ln, yersiz bir kinle ateslenmlş kar-

boğuşmala.rı, bize derin bir acı. 
ata his i verirken o mahut malumatı 
ta kaçrnıhnaz bir ısrarla onuyor. Re. 

mı, gilzelliğini her zaman lşittiği
lblz muazzam tben·a mamure8inln 
bna boyan-.0 banli~ösünü, mahalle. 
lerint, &akakJ-.nnı, • binalarmı harp 
~.lgranannda.n birer birer ılmdJ de 
loylPrine, saraylanna vanncıya ka • 

Girdiği •İyaıi mücadelelerin hepsinde 

ceaur bir adam olduğunu ispat eden ve 

menıup olduğu Partinin en faal azası 

olarak temAyüz eden. bir Fransız Nazırı 

Roger· 
Salengro 

Bu haftanın mühim 
hadiselerinden bi

ri Fransa İçbakanı Roger 
Salengro kendi canına kı
yarak ölmesi idi. Evvelki 
gün gömülen Salengro' -
nun zıyaı ile Fransa siya
set alanı, canlı, ateşıi, fa
kat düzgün düşiinüşlü 
bir Sosyalisti kaybetti. 

Salengro, giriştiği siyasi ,..,n,.a-
delelerin hepsinde, cesur bir adam 
olduğunu isbat etmiş, bu yüzden, 
Fransa sosyalistliği onu ka.::bet • 
mekle kolay kolay tellfi edilmez 
bir zıyaa uğramıştır . 

Salengro 1890 senesinin Mayıs 
ayında Lil şehrinde doğmuf, ,T ·n 
• Bort kollejinde ve Parilin Laka. 
nal lisesinde tahsil görmU.tü. Li. 
se tahsilini bitirdikten aonra Lil 
şehrine dönen Salengro Sosyalist
lere iltihak ederek partinin " " '1.
al azası sıf atiyle temayüz etmiş· 
ti. 

Büyük Harbin koptuğu 1014 
senesinde Salengronun adı kara 
liateye dahil olduğu için tevkif o
lunmuş, fakat birkaç saat d,.•·auı 
eden mevkufiyetinden sonra t:ıh
liye edilerek askerlik lhzmet{ni i· 

ialiğine getirilmiıti. 

S Sa.lengro 1928 de meb' • ıtılu
ğa namzetliğini koymuş ve 

bu defa da muvaffak olmuştu. Bu 
senenin mayısında Fransa halk 
cephesinin kazandığı muvaffakıyet 
üzerine Başvekil Leon Blum, Oa
biliye Nazırlığına Salengroyu ge
tirmiş ve Sa.lengro, bu vazife.1in 
ifuında bir sUrU güçlüklerle kar-
9ılatmıttı. 

Bu sırada Fransız amel""i grev 
ya.pmıe ve f-.brikaları işgal etmiş. 
lerdi. Salengronun o zamanki va
ziyeti tenkit ediliyor ve 'lnun 11.':le 
leye k~ı fazla müsam•ha gtl!'t.ı?r
dıği ileri ılirülüyorsa da, şüphe gri
türnıiyen nokta, onun meseleyi 
kan dökmeden ve •illh kullanma
darı halletmek istemesidir. 

Salengro, bafında bulunduğu 

nezaretin işlerinden bıt,ka, ıon 
d1tkikaya kadar amele lhti!af!arını 
tesviye ile meıgul olmuş ve bir 
yerden bir yere kotarak ihtiliflan 
bertaraf etmek istemiştir. 

Siniri en sağlam inıanlan yıp· 
ratacak mahiyette olan bu i;:leri 
ba,armağa çalıtan Salcngro bu 
sırada Grlgoire gazetesinin aley
hinde açtığı bir mUcacteıe f,e kaı-
9ılaştı. Bu gazete, Sat.-ngroyu fi-f ôrul~>\IUı~"-'Un cofra.f-vuını ö!renl- • , . , .ı.c 

• Dav~te derhal icabet eden Sa • 
lengro ~1 inci fırkanm 23 ünctt 
piyade alayına intisap etti ve bi· 
ıilcletçi olarak çalı9mağa b&fh' -
dı. 1915 senesinin Dkteş-· · -le 
Salengronun mensup olduğu alay 
aon derece bahahya malolan feli
ketimiz bir askeri hareket yap. 
mış, ertesi gün Sa.lengro kay
bolan bir arkadaşını bulmak içın 
ilk a.te9 hatlanna gitmi9, fak=-t o
da Almanlar tarafından yakalan· 

ı ~·-. Vh•o,,.n.l a. 1 1,;1 .... u C t"l.lhl.C ll ua.qt; r-=-.... ..aiılili .... ...._. __ _ 

Y, eni vagonlar 

ller An.kara seyahatmıde DDY nm 
•ır yeniliğini, bir tekemmülünil se • 
tln<:le görüyorum. İdare, bu yürüyü. 

ile, m(>mleket::mizde seyahati ha • 
i bir zevk haline ko~ gayesine 
laşmıştu. 

Geçen haft.a. muhtelit trPnle yol • 
IQhık ediyordum. Katann llerialnde, 
..:ere yeni çıktJlı halinden anlaşdan 

.\B vagonu gözüme ilişti. Yatak. 
ınıştı .• ·-.binmektense onnnla gitmeyi ter. 

llh etttın. AhnanyBJtm en nefis mL A lmınıar coz: gecmeaen ıeh· 
UJltrndan olan bu mükemmel araba. likeli bir adamaı yakal1.· 

blrinl'i me\·Jd kompartımanı, in- dıklannı anlıyarak Salengro ile 
l~lne ~eken bir teknik ve gilzelUk bir kaç a.rkadqmı bir ,....nı.ı..,. 

lleıiydl. Şnnu lftiharJa kaydetmek mat fabrika.sındı çalı9tırmak is
tterbn ki, halkımız da de\•let malına tem~ler, Salengro bu talebi red· 
fi bakmayı, onu kirletmekten, boz • dettiği gibi bütün arkadql~'"fnl 
~ktan !:-ekinmeyi vicılanf bir varife da Fransanm dü,manlarmı ııllh· 

iikki etmektPdir. Bu uhada, on lamak için çalıtmaktan alıkoymUf, 
• beş ilene evveline nl!IJbetle lehhnıu'. bu yüzden bir Alman div11nıharbi 
=~ farklar kaydetmek mtiınkUıı • tarafından iki sene bapee ma.hkum 

ilah t edilmişti. . wı a lılJna, g\luılU~e, tftnlzH~ • Diğer taraftan bir Fransız di: 
' Yanın saat •·- .ı b beti ıaktrğmı ko- llUIQ&J' hayranbkla vanrnarbi, Saleııgronun ga.y ~ 

... •P&rtuna.nnnda ~k ente. üzerine kendisini muhakeme et· 
esa.n blr fey ketfettıın: YolcuJann mif, fakat aleyhinde mevzuu b~· 

leyln yatıp UYUOı·•-- . solan firar töhmetini kabul etrnı· 
il ak ıAı --.cmı miimktln . t • 

m ...- n, kanapelerin arkal d yerek beraetme karar vermlJ .ı. 
f dayanacak yeri müteharrik a:' b~; Alman divantharbinin karan. 
Uçuk metre frtffaa kaldrnlarak 80 Salengronun sıhhatini tahrip e-"en 
antlrnetre genl'lll<te ... a"'b _ L t scrı:ı i 

f h .~ .. ' • ana ve h 1 
• es lr yatak t~kh edeot'k tanda Salengro Fransaya bitkin bir a • 
apmı lar. Yer nurn&l'lllannm üst de dönmiif, ancak gençliğinin mu. 
llıtnlan miiteharrik; &ltlannda bi- kavemeti ve bünyesinin sağ' nlı· 
er zarif toka var ki, Ust yatak on. fı sayesinde kurtularak yeniden 
ara kayr,ı;larla bafianryor. Dahuı faaliyet ha.yatma atılmı§tı. 
•r: Koridorda bir dolaba, tizerlerl Salengronun seferberliğe ton ve 
ailile kaplı Dd merdiven koymayı rildlkten sonra yaptıfr if, Nard 
ile unutm~lar; onlarla :rolcular Sosyalist federuyonunun idare 
lhmet.slzc.e yata.klanna ~k~ll~f'k- eekreteriiği idi. 
... Salengro, bu ifi, yaparken te,ki· 
AiınanyıWa blrtnrl me,·ld kompar. lltçılık bakımından mUstean ı:ı "fr 

lbıantarda dört klııılnfn rahat yata _ kabiliyet göstermif, 1919 da bele· 
lldfğinl, Rusyaila he lkfnrl ve U~Un. diye mü,avirJiğine seçilmif, bn va· 
• rtıe\'kf vol~ulannm ırectı mUkem- zifesini yaparken kazandığı nllfuz 

len u~rp 0~,ıyabfJdlklPrlnl, duy_ sayesinde 1925 de LU Belediye Re
ltı hım. Bu kolaylığın bize de tat- ~'!!l~~~~~'!!""t~~!'"""'!!!!!!!!!!!!!!!""""""!!!!! 

arif~inde bulunduğumuzu, DDY diyesi 0 1acakttr. Her nekada.r tren 
Ilı !Stı son ısmarladılr va,R'Onlann memuru bu tertibattan istifadenin 
:unden his t.tflm. Bizim tTen yol- idarece menedflınlt olduluno söyledf 

llklal't ~elerl vukua vldiğtnde-n ise de, ben bn memnniyetln, yakında 
fact denııryohımur.un uzadrkNl ~e<>.e L izale edUeceğinJ kuvvetle UmJt etmek. 
~PJdrlmdan, bu yenJJik yoku- t.eyiM. 

11 
'Pek rertnde bir yeni IM!ll!e he- , A. N. '· 

onun vatan habıJ oldutunu anlatı
yor, ve fırkasmm me-vkii hakkın· 
da Almanlara ifşaatta bulunduğu
nu da ileri sUrUyorrlu. 

Sağ cenahın bUtlın gaıc-t !'h :.-ı 

ou tecavüze iştirak !lmişleı ve 
S1tlengro, bunlarla da uğr<tşııııtk 

mecburiyetinde ka.lnu~t:r. Bunun 
üıerine tahkikat yaprıMr), tahki 
katın neticesi meclise relmif ve 
meclis büyük bir ek11erıyetle Sa 
Jengroya itimat gö.stP.rmiştı. Sa· 
lengronun siyut düfm'\nları bile 
onun lehinde rey verndşlerdJ. 

Fakat Salengro son derece yıp· 
rınmıt olduğu için daha fazla da· 
yanamamıf ve rahatı ancak ve"· 
diği karan tatbik etmekle bul· 
rnu9tur. 

Lacretelle 

H a.fta.nm edebı bir h.iduıesı, 
Fransız muharriri J..acre

telle'in Fransız akademisi azalığı· 
na ıeçilmeıldir. Bir Fransız mu· 
harriri bu edibi bize fU 9ekilde an· 
!atıyor: 

"Jacqueı de Lacretelle bana te· 
letonda: 

- Beni mi görmek fıtiyonıu· 
nuz, öyle ile yann geliniz, dedi. 
Bugün maaleaef bir saniye zam&· 
nım yok ... BtUn gUn bir ıUrU ziya· 
ret yapacağım .. 

- Heyhat, dedim, çok geç ola· 
eak .•• 

J&equea de Lacretelle gUldO ve 
dedi kf: 

- Oyle ile beni g~nnüf gibi ya· 
pmız .. 

- Fakat ,dedim, bir milllkat 
icat edemem ki. .. 

- Neden icat edemezsinls. Be • 
nim Uzeıi.me bir roman yumıı. 

Hayalden çıkan he?ley h&kikat • 
ten daha kuvvetli olur .. 

Bu kulak umamazhk ve bu i• 
tihkar doğruaunu Uıteraeniz, beni 
hayret ve takdir içinde bırakmıttı. 

Zira Lacrettelle'in böyle her tara· 
fı serbest bırakarak ne gibi blr 
tehlikeye doğru kottuğunu biliyor
dum. 
Muhatabım illve etti: 

•HAYATI• 

Roger Salerıgro, 1890 senesinin Mayıs ayında lil ~ehrindı:t 

doğmu~, tahsili,, bitird i ~~en sonra Sosyalistlere il•:halc etmi~

tir. 1919 da belt;diye mii§aviri, 1925 de Lil Belediye Reisi ol

fl"uştur. 1928 dt' meb'usluğa namıetliğini koymuş ve seı;im· 

de kaıa,,mı~h 1936 serıesinin Mayısında Fransa Halk Cep· 

hfısinin lar,,;ıd ~ı r.ıuvaff.skıyet üıerine Başvekil Blum, lon· 

disini O._ııhiliye Nazırlığına getirmiştir. Salengıo, ölümüne 

kad11r bu vnift>~e c:,al ı~mı~tır. 

- Benim ıçın soylenecek sozlcr 
içinde en hoşuma gideni, inzivayı 
ve tenhalığı sevdiğimdir. J' hir 
partiden değilim. Ayni zamanda 
hem Bohem hayatını, hem de in. 
tizaını severim. Yalnız bunların ~a
miml bir histen doğması lazım
dır. Yalnız her şeyden evvel, her 
işin ortasını, tam ortasını bulmak 
lazımdır . 

Bu kadar izahattan sonra tele
fonu kapıyacak mıydım? Hayır .. 
Hakikaten Lecrettclle Uzerine ?ir 
hilclye yazmaktan kendimi \ciz 
addediyordum. 

- Sizden bir şey rica ede<'C'ğim, 
dedim. Bir gün öğleden sonra si· 
zin evinize geleyim. Orada hiç 
olmazsa, etraftaki eşyalarınıza ba
karak, sizin hayatınıza dair bir 
şeyler Yazabilirim .. 

- Mükemmel, dedi, evim emri
nize amadedir. Çalışma odan .ı,. , 
salonumda, yatak odamda ,istt-di· 
finiz gibi doıa,abilirainiz .. 

H izmetçi kapıyı açtı ve oenı 
Jacques de Lacretelle'in 

bo' bUrosuna soktu. Mııcr'laına o
~Urdum. Orada camın UatUnde yı. 
gınla tebrik telgraflan vardı. Son 
ra köşede lizerinde Institüt de 
~ance 1936 yazılı bir kitap gö"il-
nuyordu. _ 

Duvarlarda iki portre asrlnır)''Y. 
Jacques de Lacretelle'in ecdadı idi. 
Üzerlerinde şu yazılar okunuyor • 
du: 

lnstitut Royal de France arıtde
mie Française. BüyUk LacretP.Jle ve 

g\.!ıı~ Lal!n.!tcııe . ., 

Bu gayet güzel tanzim edihniş 
odadan çıktım. Ve salondan ge~e· 
rek odasına girdim. 

Burada büyük bir intizam göze 
çarpıyordu. Burada ecdada a1t 
portreler vardı. Şöminenin Ustlinde 
küçük, zarif aan'at eaerleri görü
yordum. 

Bu esnada bir telefon çaldı .. Ak· 
siye bakın ki kapının zili de şid
detle çalıyordu. Telefonu nıu a<.~· 
sam, kapıyı mı açsam ? ... 

Nihayet kapıyı açmayı tercih et· 
tim .. 

Hayret! Gelen Jacquea de Lac
retelle'di. Gülerek dedi ki: 

- Sizi rahatsız ettiğim için 
çok mütcssifim .. 

Sonra koluma girerek bent bU· 
rosuna doğru götürdü: 

- istediğiniz ~yleri gördUn'Jz 
mü? dedi. 

- Evet. Fakat bana flmdi en 
büyük zevki verecek olan 9ey ıbin 
hakkınızda biraz malumat almak. 
tır. Şimdi bana bir akademisy • 
nin ilk günü hakkında izahat ve-. . . . ., 
rır mısınız .. 

- Otuz ziyaret.. 
- Bundan başka 1. 
_ Bundan başka daima ~ .. ...,. 

da kanm, kızım ve işim vardır. 
Biraz sonra ailece sayfiyeye gide
ceğiz. Işte bu! .. Ha, evet size ça
lışmamdan bahsetmedim. Eğer 
bir gün blle çalışmasam her şey 
gözüme ters görünür. Fena halde 
sinirlenirim.. Hattl lnsu ·· ı . 
dürmek arzusu bile fi ... ıı:. .. ,. ~ 

Leblebici 
Küçükken en sevdiğim yemiş leb

lebi idi. Onun için kapının önünden 
- Leblebici diye bir ıes ifittlııı mi 

hımın yerimden fırlar, annemden 
on para vurmak için çareler arar • 
dım. 

Hof eski llstiğe, çinkoya. kurfu -
na, bilhassa kurşun boru ve ,,,uslu
ta bile leblebi verdikleri vlkidi ... Fa. 
kat ne yalan söyliyeylın ben boyle 
bir İf yapmadım. 

BüyUdUm; ilk duyd &um şarkı 

Leblebici Horhor oldu. 
Leblebimi kavuram 
Dumanını savuranı .. 
Köyden indim feh ire 
Şaşırdım birdenbire 
Hep gökteki melekle 
Hepsi inmifler yere ... 
Leblebimi kavuram. 
Vıf dumanını savuram. 
Dediiim ıi bi. ben büyUdCnn. Leble· 

biciyi unutur gibi oldum. Faka~t o l~l· 
14 benim küçüklüiümde oı..ı . ,~u i:1ht 
leblebiyi kavurmakla ve h!li koyden 
şehre inip göktek i melekleri görerek 
şaşırmakla me,guldü! 

Bu meşhur operetin modası g~çın· 
ce leblebi de lıatıra.mdan silindi gitti. 
Bazı baıı boza içerken leblebiyı lıa • 
tırlar ve arada sırada hiç hatırF 1erı· 

mı leblebi gibi olsun tazelemeden leb 
lebi ile boza içerim ... 

Fakat günün birinde baktım; leb
lebi biıim spor tarihimize de geçti. 
Ve leblebi mefhur oldu. 

Nihayet o canım leblebiyi yalrııa 

•kfi boıa ile hıı.tırlamıya devanı et • 
tinı. Fakat arada sırada sonr,.rllln 
Hniin olup ta veya büyük sanııAn 
mevkilere çıkıp ta eski arkada .. lı> rını 
unutan, eski dostlukları hiç mesabe
sine sayan kimselerin avurdur .. ıa· 
vurdunu görünce, kendimi: 

- Leblebi oldu tablaya bindi! Dar 
bımeselini hatırlamaktan menede • 
ınedim. 

Leblebi bu suretle ben im ;ç ıP ılk 

zamanlarda tatlı, ıüzel bir yemişken 
sonradan ekşi bozaya refakat eden 
bir mide fesadı . ve daha sonra da 
bir serzeniş vesilesi, dalıa doğrusu 
bir insanlık tahlili haline cirdi. Leb
lebi benimle beraber, tabir caizse te
kemmül etti •• 

Çok zaman var ki, leblebıden bah
sedildi&ini duymuyordum. Dün eaz.
telerde bunların da bir cemiyet halin
de taaızuv ettiklerini ve iki yüze va· 
kın azaları bulunduğunu okudum. 
Meğer leblebiciler, eskiden z ım o
nar paraları. şimdikilerin beşer ku
ruşları ile kendileri geçindikten s'ln· 
ra para arttırıp neler yapıyorlarınışl 

Cemiyetin senelik varidatı 180 li· 
ra imif. Bu paranın 120 lirasile bir 
kltip tutarlar 36 l i rasını cemiyet 
olarak kullandıkları odaya verırlsr -
miş. Ceri katan para ile her sene f•· 
kir azalarından birkaçını sılaya g.in
derirlernı iş! 

Ayda 10 liraya kltip 3 liraya bina. 
Doiruıu enfes bir şey. Sonra 1ıeri 
kalan 24 lira ile de atadan heın de 
birkaçını her sene Çankırıya kadar 
~önderiyorlar ı 

Bir de hayatın pahalılığından şikl· 
yet ederiz. Leblebiciler bu bilS.nçola
rile biıe şimdiye kadar ettikleri hız. 
metlerden maada ayrıca büyük bir 
ders veriyorlar ve bütün yayıarala
rımıza rağmen hayatın nekad1tr ucuı 
olduğunu ispat ediyorlar. 

Dahası var: 10 liralık kltip te •ini· 
versiteye devam edermiş. Lehlebı • 
nin ayrıca kültürel bir faydas ı da 
mevcut demekmif! .. 

Ltblebiyi hor ıörmiyelim. Bilakiı 
leblebiciye nekadar teşekkür etsek 
yer idir· 

Mümtaz Faik 

mukabil hiç de haşin bir adam de
ğilim. Bili.kl8 bil tün mevcudatı da
ima sevmek lmki.nta.n olduğ> "'& 

inanınm. Herkesle anlaşıı ..,. 
Eğer lnsanm biraz hayal kııv··"tt 
oluna, inaa.nlarda mUtemadiyen 
yeni vasıflar keş! etmeaı mUmkUn· 
dUr. 

- Kalabalıktan hazzeder mıal • 
nfzt 

- Tabif. Bir lnsanm mut' ' • ''° 
inziva içinde yaşaması hemeon he
men gayri mUmkUndilr. Bir d,.,.. • 
tum bu tecrübeyi yaptı .. Ve bu zıt
vallı dostumun etmeli sıhhati çok 
boıuktur .. 

Jacques de Lacretelle, bundı:ın 
sonra bana kUçUk bir kart uzattı: 

- Buyurun, dedi, sfzt> bir dave
tiye vereyim, eğer konf erıı" ·-.1a 
relfrtenlz çok memnun olurum. 



6 TAN 

Dostum! 
__Finlandiy"' ve Şim:li güreş sistemini övmek için yaz

~:gınız uzun mak~l~r., Allah sizi inandırsın, büyük güç
lukle ok-udum. Egcr yazı -ismimi zikretmek tenezziilün
de bulunmamanıza rağmen- doğrudan doğruya bana 
ka~şr yazılmış olmasa idi, inanın ki dayanamıyacaktnn. 

Istanbu~?an ka~kıp Finlandiyaya kadar giderek, biz
za.t ~nt:~nor seçmış ~ıı:-ıanrz dolayısiyle Finlandiya siste
mı~ı mı:dafaa etm~nız~ tabii bulduğumu, hatta bu ce
va_t.ıta bıraz da gccıkmış olduğunuzu söyliyerek yazınızı 
tahllle ve cevaplanmı ı:;ıraya dizmiye başlıyorum. 

Berlin Olimpiyadında Maraton ko
şusunu kazanan Japonyalı Son hiç 
umulmadık biri tarafında Tokyo'da 
geçilmiştir. 

Dünya birinciliğini alan Japonu 
kendi memleketinde hem de rekorunu 
kırarak geçen Krplin'linin ismi Somey 
llayana'dır. Bu koşucu Tokyo'daki 
yarışta Japonyalıyı geçerken OJimpi. 
yat rekorunu da 2 saat 24 dakika ile 
kırmğa muvaffak olmuştur. 

1 - Evvelce Finlandiya sistemi 
diye müdafa ettiğiniz usuliln adına 
şimdi şimal sistemi diyorsunuz. Bunu 
galiba Berlinden sonra öğrendiniz. 

Nedir acaba? 
Büfünbu~~m~a~n~~~~===============~============== 

nı dikkat bir eksik var. Finlandiya Erzurumda Spor T k 
2 - Filcl.ndiya sistemini olimpiyat 

lardan evvel tekniği az, fakat kuvve
te dayanan bir sistem diye tavsif e
diyordunuz. Hatta sizin federasyo -
nun başkanı Ahmet Fetgeri arkada
şımız bana Ankarada muallim Pete
rin tekniği çok yüksek olduğunu, bi
zim çocukların bunu kavrıyamadığı
nı bizzat söylemişti. lstanbulda da 
bu sözü başka birçoklarına da söy
lemiş olduğunu sonradan öğrendiıa. 
Halbuki siz bu makaleni.zde bil _ 
tün bu mukaddemki söz ve kanaatle 
rin aleyhinde olarak Fin sistemini in 
cebir teknik olarak gösteriyorsunuz. 

tekniği ve Finlandiya taktiği nedir? a as 
Bir türlü ona dokunmamışsınız. c 1 y 1 1 

Ben bu tekniğin kuvvetli olduğu - Erzuruma, D(TAaND) } y Soporrda çok O SU Z U gv U 
na kani olanlardan değilim. Taktiğe 
gelince; unutmamalısınız ki, müca • geri kalmış olan Erzurum gençleri Davası 
dele sporun~a taktik hasmın husu - toplanarak, devamlı spor çalışmaları 
siyetlerine göre değişir. lşte bu hu - na başlamayı ve komşu vilayetlerle 
susiyetleri keşfedenlerdir ki, müsa - de bu hususta pıünasebat tesisini ka
bakada muvaffak olurlar. Yoksa tak rarlaştırmışlardır. 
tikte şimdiki muallimin bizim çocuk Mevcut üç klüp, kardeşçe maçlar 
tara öğrettiği gibl ilk cm lluklkaucı. ya.p•u.ı:ıAüa..ı .... o. u. Po..+icıi to .. ofni; 

sıkı güreş tutmayıp son on dakikada dan konulan kupayı ''Leventspor"lu
hakemleri (empresyone) etmek ~çin lar kazanmışlardır. 
sıkı güreşmek sistemi dünyanın en Kış sporlarına da başlanılmak üze-

sakat sistemidir. Çünkü: redir. 

Garip bir delil 
3 - (Grekorumen) güreşine Fin

landiyada (Fransk-Finsk) adının ve 
ri1mesini Finlandiyanın bu güreşteki 
üstünlüğüne ve güreşn terakkisine 
yaptığı hizmete delil göste:mel: çok 
acayiptir. 

Nitekim bu güreşe bütün dünya 
(Grekorumen) diyor diye Yunanlıla
rın bu güreşte pek ileri olduklarını 
da iddia edemeyiz. Hatta serbest gü
reşin bizden çıktığını iddia edenlerin 
buna (karakucak) demeleri de bizim 
ha.len bu güreşte emsalsiz olduğu -
muzu gösteremez. 

4 - Filandiyaltlann güreşe hiz -
met etmiş olmaları, Macarların bu 
işte daha aşağı olduklarını mı gös
terir? Malum ya! Sizin iddianız Fin
lerin güreşte Macarlara ve Macar 
muallimlere üstün olduğu merkezin
de idi. Sözlerinizde gerçi şimal sis _ 
temi hakkında bir seri methüsena 
var amma Macar güreşinin kötülü
ğüne dair bir nokta yok. 

Malum meziyetler 

5 - Fin ve şimal sistemine izafe 
ederek söylediğiniz meziyetler şun -
lardır: Teknik, taktik, masaj, jimnas

tik. Dünyanın hangi sporunda bun -
tar yoktur azizim? Hangi mücadele 

sporu tekniği, taktiği, masajı ve jim 

nastiği inkar eder? Bunları yalnız 
Finlandiya ve tsveçlilere mahsus bir 
şey olduğunu ileri sürüp bizim de 
"vay! Teknik, taktik, masaj ve jim • 
nastik varmış ha!,, diye bunu yuta -
cağımızı beklemek safdillik olur. 

A - Sıkı güreşen hasım böyle 
gevşek güreşen adamı ilk on dakika
da paçavraya çevirir. 

B - Dk on dakikada oyun yapıl -
mazsa son on dakikada yapılamaz. 
Çünkü vticut terler ve kaymıya baş· 
lar. Onun için en iyi oyunlar güre -
şin ilk yarısında yani ter başlamadan 

Bir aylık 
Balık 
ihracatımız 

evvel görülür. 
C - llk on dakikada yavaş güreş 

tutmaları tavsiyesi yüzündendir ki, 
Nuri, Saim, Çoban gibi iyi güreşçile 
rimize Berlinde hakemler mütemadi-
yen "atalet" ihtarı verdiler ve Saim 
ile Çoban bu yüzden birer puvan fark 
la hasımlarına hükmen ve ekseriyet
le mağlup addedildilerdi. 

Oyalama meselesi 
D - Buna mukabil eğer mevcut 

ise Finlandiya ve şimal sistemini en 
iyi bilmesi lazımgelen ve Yaşarla gü
reşen Finlandiyalı güreşçi daha ilk 
dakikada o kadar şedit gürefi1miye 
başladı ki: Finlandiyalı hocasından 
ilk on dakikayı yavaş idare etmek 

dersi almış olan Yaşar afalladı ve o 

arada alta düştükten sonra bir 1aha 
gözünü açamadı. Beş dakikaya var
madan yenildi. lşte bu sistem bize 
muallim Peterin öğrettiği ilk on da
kikada en iyi oyunları yapıp puvan -
lan kazanmak ve ondan sonra za • 
ten vücutlar terliyerek oyun tatbi
kine imkan kalmıyacağından (tem • 
po) dediğimiz oyalama ile vakit ge
çirip galebeyi sağlamak sistemi idi. 

Binaenaleyh Macarların inkar et
mek istediğimiz bu üstünlüğünü ha
diseler tasdik etmektedir. 

Tekniğe gelince 

Bu, olimpiyatlarda Karpatinin he
le serbest güreşte şahsen icat ettiği 
birkaç oyununu herkes gördü ve t:.ık 
dir etti. Bizim muallim Peterin de i. 
cat ettiği bir iki (Grekorumen) oyu
nu olduğunu zannederim ki, unutma 
mışsınızdır. 

Geçen ay zarfında mezbahada 
38612 karaman, 3391 dağlıç, 2619 kı
vırcık, 827 keçi, 4619 kuzu, 10 oğlak, 
1364 öküz, 207 inek, 280 manda, 249 
dana, 404 malak ve 5 boğa olmak ü. 
zere 52587 hayvan kesilmiştir. 

Yine geçen ay 80915 lira kıymetin
de muhtelif deniz hayavanatı ve ba. 
lık istihsal edilmiştir. Bundan 408057 
çift ile 43267 kilo balık 1stanbulda, 
14422 kilo ve 252038 çift Türkiye da
hilinde sarf ve istihlak edilmiş ve 
39110 çift ve 45258 kilosu da ha-

rice sevkedilmiştir. 

--

Ne ki biliyorsak .•• 

D~n Asliye Üçüncü Ceza mahke. 
mesınde takas suiistimal davasına de
vam edilmiştir. Dünkü celsede, bir 
kısım suçluların sorguları yapılmış _ 
tır. Hemen henı::i v:tzifı:>l .. ..ıni lr• ... .-
lara, nizamlara ve taMmatnamelere 
uygun olarak yaptıklarını iddia et _ 
mişlerdir. 

Kereste tüccarı eksper Faik Hacı
bektaşın sorgusu uzunca sürmüştür. 
İddiaya göre, takas heyeti Faiğin ba. 
bası Hüseyin Remziyi eksper tayin et
tiği halde muayenelerde Faik bulun. 
muş ve beyaruıamelerin altına Hüse
yin Remzi imzasmı atmıştır. Faik, 
reisin sorgularına şöyle cevap ver _ 
ıniştir: 

- Ben kıymet takdir raporlarını 

babam Hüseyin Remzi namma im
zaladım. Ben pederimin imzasmı at. 
ınıya mezundum. Ticaret Odasında 
kaydım bulunmadığı için heyet bana 
kendi imzamı attırmadı. Zaten 'babam 
yaşlıdır, yeni harfleri de bilmediği 

için onun namma ben imza atmıya sa
lahiyettarım. 

Bundan sonra mahkeme azasından 
Bürhanettin, reis namına sorgulara 
şöyle devam etmiştir: 

- Sizi bu heyete kim tayin etti? 
- Bir telefon aldık. Hacıbektaş fir. 

ması davet ediliyordu. Ben geldim. 
Heyet de beni tanırdı. 

- Hacrbektaş firması bir şahsiyeti 
ga.yrimüteşahhısadır. Yani eli, ayağı, 
kafası yok.. Adam değildir. Onun na
mına davet olur mu? Siz hangi sL 
{atla raporları imza ettiniz? 

- Hüseyin Remzi namına .. 
- Hüseyin Remzi bir mahkemeye 

ortasında... Tramvaylara bir kere 
bakıyor ... Tramvaylar o kadar kala
balık ki... 

"Bir tramvaya binsem mi,, diye 
düşünüyor ve sonra: "Neden bine -
yim ? .. Ağır, ağır yürürüm, tünelle 
çıkarım, evden bir bekleyenim mi 
var?.,, diye vazgeçiyor. 

Evde hakikaten artık bir bekliyeni 
yok ... çınangıroe.ıu u Kı..ı~ul\. <:tpa.ı ... -

manın merdivenlerini çıktığı ~::ı.ınan 

kapıyı açrp onu: 
- Mürüvvet, yavrum, diye karşı-

hyacak kimsesi yok ... 
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hanede akşama kadar kupon duldıı 
racak .... 

Halbuki, bu akşam kışın birde 
bire çöküp kaldırımlarda yayala 
bir afetten korkar gibi dehşet içı 

de brraktığı bu akşam, Mürli\n:ee 
içinde başka bir dünyanın, baş'rn :.ı· 
alemin hasreti var ... Yalnız oıroad 
ğı günleri düşünüyor. Mektepten 
ve döndüğü zaman kucak'""ara 
karşılandığı akşamları.. Sa.,.·~rn b 
annenin yanaklarından öptüğü ... N 
fesi sigara kokan esmer bir baba 
nın pantalonlarına tırmanarak diı 
lerine oturduğu günlerin hasretin 
kalbinin içinde bu akşam ne kuvvet 
li hissediyor. 

Dışarda kar başladığı akşam, ev 
girer girmez sıcak bir sobanın başın 
geçip ısınabilmek saadeti.. şimdı n 
kadar uzaklarda ... 
Şimdi bunu düşünürken !'laadct 

diyor... Hayatın o zaman kendisin 
pek tabii gelen bu teferrtiatın:ı Eaa 

det ismini veriyor. 
:(.. 

Bu saadete ilk tırpanı 3.ta•1 umuıni 
harp denilen o bela değil miydi~. 

Mürüvvet günün birinde bir da -
vul sesiyle sokakların dold:.ığuııU 
işitti. Babası: "Ahzıasker şubP-::iııe 
gidiyoruz., dedi, ve genç avukat bit 
daha ne evine, ne lstanbula döndu ... 
Onun ne olduğunu bilen de r>lmadJ .. 
Galiba kavgaya ilk girdiği gün uğut• 
suz bir kurşun onu yok etmiş ... 

Bundan sonra, geçen seneler pelt 
güç oldu .. Sobalar yanmadı. Hattil 
sofrada yemek bile bulunmadı... Bu· 
lunmadı amma, Mürüvvet aksaıtl 
mektepten eve döndüğü zaman da -

- Sen misin yavrum, diyen müŞ· 
fik bir sesle karşılandı.. 

Bir gün mütareke olmuştu, "Tls· 
sı ağlıyordu. Çok ağlıyordu. O gün: 

- Keşke böyle bir güne yetiJnıe· 
seydik, diye ... 

Bela yetişmişti gU.ya .. Amma et~· 
fmdaki yüzler hep kederli idi. Bu ne• 
ticeye kimse razı olmuyordu. 

Elektriği kendi açacak, ısınmamış 
eve tek başına girecek .. Sobayı ken
di parlatmıya uğraşacak, ye· - ini 
kendi hazırlryacak... Ve tek başına 
koltukta oturup ya çorap yanı~·a . 
cak, yahut da kira ile kitap :veren 
kütüpaneden aldığı aşıkane bir ro
manı okuyacak ... Ve işte hepsi bu ... 

ıufrld.liilR ~mtıd~ m~~trıh~nm,ar'lvJ.'fI' 
rüvvet darülfiinunlu bir genç tanı ' 
dı .. Ne başka gençlerdi onlar ... Celi' 
beye tutulmuş gibi bir h:ılk!ri var • 
dı. Mürüvvet o zaman iki orguli1 
bir mektep kızı idi amma, sanki bil' 
yük bir kadınmış gibi bu çocvğ11 

sevdi. Ciddiyetle sevdi... Devamlı ~ 
şuurlu bir sevgiyle sevdi... Çocukı;ıı 
değil... . . 

Mürüvvetin oturduğu ev karanl11' 
bir sokakta idi. Mürüvvet o evın ali 
katında oturuyordu. Ve Mürüv,•eti!\ 
yattığı oda sokak üstü idi. Bir gectl 
Mürüvvet, penceresine vuruldnğlll'ııl 
işitti.. Korkarak cama yaklaştı .. ve: 

Sonra can sıkıntısından gelen bir 
uyku, yavaş, yavaş gözlerini kapa -
mıya başlayınca soyunup yatacak 
ve ertesi sabah soğuk odada uyanın
ca üstüne kalın ropdöşambrını takıp 
çayını kaynatacak ... Ve acele giyi -
nip işinin başına gidecek, kırk. elli 
liralık maaşmı kazanmak için yazı -

şahit çağırılsa devlet memuru olsa siz 
ben Hüseyin Remziyim diye imza ede
bilir misiniz ? 

Müddeiumumi, variste kararı isti. 
yenlerin taleplerinin kabulünü ve öl
düğü bildirilen Galata merkez memu. 
ru cemalin ölümünün polis tahkikati
le tesbitini ve gelmiyen suçluların is. 
tinabe suretile ifadelerinin alınması
nı istemiştir. Mahkeme bu isteğe gö. 
re muhakemeyi talik etmiştir. 

Sağlığı korumak. hasta
lıklarla uğraşmaktan da
ha kolaydır. 
Grip, Difteri, Kızamık gibi mik
ropları ağız ve boğaz yolile giren 
başlıca hastalıklar zamanında 

AKRiDOL 
kullanmak, sizi ve çocuklarınızı 

hastalıklardan korur. 

Ağız, Boğaz, ve Badem
cik iltihaplarını da pek 

çabuk geçirir. 

"Kim o ? ,, diye seslendi: 
"Sizinle biraz görüşmek istiyo ' 

rum.,, Kalbi acı, acı çarptı: "Kifxıs:• 
. ? "B b b' b d ~J, nız .. ,, en.. en, ır ya ancı eı:o 

açınız biraz,, 
(Sonu yarlJll 
~ 

Adanada hipod
rom ve stadyon:ı 
inşa edilecek 

Adana - Şakir Paşa yolu üıerir1' 
de, inhisarın tütün fabrikası yarı111 ' 

"d6 
daki 30750 metro murabbaı araz• 
H ipodroırı yapılmasına karar veril • 
miş, istimlak muamelesi bitrııiştif• 

Ş' 

Burada evvela at koşusu sahası 'f 
pılacak ve bütün Hipodrom için yoı 
bin lira sarfedilecektir. inşaatın dôrt'. 
beş senede biteceği umuluyor. A'f"

1 

yerde hayvan sergileri için de yer '1
8 

pılacaktır. 

Şehir stadyoırıunun tevsi ve ik11
18

• 

line derhal başlanacaktır. Bunuıı pf
0 

. . . A pllı'I ıesını, nkara stadyoınunu ya 
ı<· 

ltalyan mimarı Viyoletti haıırlafl' ?11 

tır. Yeni stadyonıda ascrari beŞ 01 
t:> d , 

k'.şi oturar~k müsabakaları se~r~ ~e 
bıleceklerdır. Stady.om inşaatı ıçırı 
yüz bin lira temin edilmiştir. 

Malatyada Hükiirnet Birı3'ı 
i.Jlll' 

MuJatya, (TAN) - Rüku.net b tc' 
sı ile belediye binası yapılırken , 
melde su çırpıntıları görül.cnÜŞ, ııt~, 

nin kutusu 35 kuruştur. 40 tane- halli fen adamları bu iki binaJl.lll ~:., • ı;}l? 

Her eczanede bulunur. 15 tane-

Benim gördüğüme ve herkesin 
müttefik olduğuna göre Finlandiya 
güreş tekniği Macarlılarınki kadar 
ince değildir ve çoğu oyunlara sizin 
eski güreş diye yerdiğiniz kafa kol 
}tapma ve tek kuleden ibarettir. Has. 
mını ayakta ve kalça üzerinde çevir
meyi biz Berlin olimpiyadında değil 
Peter Istanbula gelip te ilk defa bı
zim güreşçilerle temas ettiği zaman 
ya Kemali yahut Tayyarı yenerken 
yani bundan 12 sene evvel görmüş
t ük. 

Şimdi işin ameli tarafına geçıyo • 
rum. 

Filandiya sistemi Macar sistemine 

nin kutusu 70 kuruştur. ni yerde: yapılmasını tesbit ctrııl> t ,, 

Burhan FELEK ''••••••••••••••••llİı•--•••••' dir. Mesele yeniden tetkik 1.-d;ınıel< 

Şüphe yok ki, biz bunları kuntura· 
tının bitmesini bile beklemiye taham. 
mül edemeyip tazminat vererek sav· 
dığımız muallim Peterin öğrettikle
rile kazandık. Bunun böyle olduğu • 

nu ve güreşte ne ki, biliyorsak on • 
dan öğrendiğimizi zaten hakşlııas 
Ahmet Fetgeri onun eline verdiği 

Bon service kağıdına da yazmıştır. 

işte bu kadar azizim Bay Seyfi Ce
nap. 
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Hava tehlikesine 

karsı , tedbirler 

AVRUPA 

Hazırlanıyor 

"Fransız Havacıları 

Fikirlerini Anlahyor 

• Bir Fransız erkanı harbine göre fr3n3ayı 
koruyabilmek için teşkilat, talim, terbiye 
baknr..ından üstün bir hava ordusu lazım 

, 

F 
1 "V ra. bugünkü havacılJk teralrkil~rinir., nisbetinde talim ve terbiy~ usulünün 

ransız arın U,, 1918 dekinden daha müUtiş ')ir şekil· de büyük bır kıymeti haiz bulunduğu-
mecmuası. 13 - 26 'I' de, Fransayı yeni bir istilaya maruz na işaret etmektedir. Mtıharrir yazı-

eşrinisani tarihleri arasın- kılmakta olduğuna işaret ctme"t~edir s~nın mühim bir kısmını, l<'ıansız ha
da 14 gün devam ed:!cek o- Bu terakkileri, tayyarelerin uçuş sil- va mektebinin ne gibi esas!dra daya
lan büyük havacılık sergisi ra.t ve sahnlannın artmış olmasiyle narak çalışması icap ettiğinı anlatmı
nıünasebetile, hususi bir beraber siste ve gece karıın'ığıntl:ı u- ya hasretmiştir. 
n~sha neşretmiştir. İçinde- çuşun artık emniyet altına gırmcsin- Muhtemel dilşman hava kuvvetle
kı h de bulan muharrir, bütün F"ar.sanın rinin taarruzundan Fransayı koruya-

yazılar kamilen ~avacı-l k bir hava taarruzu tehdidi altında bu- bilmek ıçin teşkilat, talim ve terbiye 
1 tan bahseden bu mecmu - ·· 1 kt d Ge ı ve bir de malzeme cihetınd<!n bu muh 

ada Fransızların en sala.hi- lunduğunlu so~. eh~e e ı.r. l dneraue t 0 mel du .. cıman havacılıg·ın". mutla· ka gore, ya nız mu ım merKez er en • .- ~ ·~ 

Y~t sahibi şahsiyetlerinin fi- zak köyler, hava hücumlarına uğra- füıtün bır hava ordusu elde edilmesi 
kır ve mütalealarrnı birara- mıyacaktır. Onun için, iktisadi ha- iüzumunu sarahatle kayd~en Binba
da bulmak mümkündür. yatın şimdiden merkezilikt,.n ademi şı Monterloy adetçe ilstünl!lğtl ikinci 
B
1 

.. Unları bu sütunlarda, hu- merkeziyete doğru tevcih edilmesi planda görmekte ve zat~n Fr.-tnsanm 
asa etmeyi faydalı bulduk. lazımdır. Bununla beraber, bugün bunu temin edemiyeceği miitaleasın-

F mevout olan hava tehlikesi içındc, bu da bulunmaktadır. Munarr:r, Fran-
ronsıı Hava Nazmnm makalesi işin uzun süreceğini kabul eden hava sız hava ordusunu vücuda etirecek 

P ierre Cot yazısında, Fransız erklnı harbiye reisi; yuraun havaya o?an her cins ve nevi tayyarelerin her 

l .ği f k k bahsı"nde hafif av Ur senede bir ycnilenmcsı ıtizumuna 
d 

• genç ı n havacıltğa yakın- arşı orunma.sı , "' 
an alakadar etmek Iüzunı:.ınıian bah- tnyyarelerinden mürekkep grup:arm, bilhasaa işaret etmekte ve her sene 

eetnıekte ve bir "Halk havacılığı,, vü- düşman bombard!man gruplarını, mevcudun üçte birinin yenileriyle de
CUda getirmek icap ettiğim ileri sür- Fransız toprakları üzerinJ~ uçmaktan ğiştirilmesi sistemini tavsiye eyle -
tnektedir. Muharrir, Fran:;ız hava.. menetmek vazifesiyle mükellef bu • mektedir. Bu suretle daima keyfiyet 
cılık endüstrisinin evvelce fena ve lunduklannı ve radyo ile teçhiz edil - bakımından muhtemel düşmanlara üs 
ihtiyaca uymaz şekilde kunl 'llUŞ ol- ruiş olan bu tayyarelerin karadaki gö- tün bir hava ordusu elde bul mel !ru
duğunu söyledikten sonr&. şimdi ta- zetleme ve dinleme postalarivle her lacağı kanaati muharririn yazı~ınd:ı. 
k. · d.. n h l 'f d d.l · f Uumaı'eyh ıp edılmekte bulunan prog"a'llın ve- zaman irtibatta bulunarak uş~a sara at e ı a e e 1 mı~ ır. •. .' .. 
teceği faydalı neticelere işaret et- bombardıman tayyarelerinin mevkı~e~ ayni zamanda muhtelıf 'laz~~elerı go
lnektedir. ri hakkında her an malumat .sabıbı rebilecek tipte tayyareler v!lcuda g~-

1933 Nisanında Fransanın baya or- oıacaklarını anlatmaktadır. Bu sur~t- !irilmesinin tayyarecilikte .. muhtehf 
d~ısunu vücuda getirdiği :zaman ne gi- le Fransız av grupları dilş:naıı bom- ihtisasları elde e~ekle. ~ıukell~f, bu
b~ askeri teskilat yaptığını ve bu teş- hardnnan gruplarını yakahv~rak ~n- lunan elemanları~ ı.şlerını de i(:>.ay
k:lata ne gibi vazifeler veı'diğiru kısa- lan, hava muharebesiyle, vuıfölerın- laştıracağına kanıdır. 
ca hülasa eden nazır, 193ti da tekrar den menedeceklerdir. .. _ Havaya kar~ı korunma te~kilôtı u-
bu nezaretin başına geldiğı zaman ha- Generalin fikrine gore, a~r tay- mum1 müfettiıinin f ikirieri: 
\•a ordu . b" . k" . bo bardıman grıpıan da "S g~ı suna yenı ır ın ışaf hamlesi yare, yanı m ' . General Keller maka!es:.:ıe . ı . -
hazırlamak lüzumunu duyduğunu a- ayni vazifeyi taarruzt olar:\if ıf~ ede- naklarımız ve mas :telerunız 
f1k.ça kaydettikten sonra hav~ birlik- ceklerdir. O da düşman h~va. ıstas- nerede?,. başlığını koymuşt·ır Muhar 
('rınin gerek malzemelerim arttır- yonlarına taarruz ederek duş n~n tay- rır, Fransız havalarının F'r~nsız .bava 
~ak, gerek teşkilatı takvıye etmek yarelerini hangarlarında tabrıp et • ordusu tarafından müdafaa edılece-

usueunda varmış olduğu kanaati i- k· çuş ve iniş meydanlarını bom - ğini, fakat herhangi bir dürpıan bom-
~ah etrn k . me ' u b d . . b" t" n ma-
hav e tedır. Nazır bucdan sonra k bombaların açacağı çukur- ar ıman tayyaresının il u . 

a kuvevt1 . . f k balıyarıı ' ·1 . k h d r· .. . gelebıl -
gibi b.. . erının ır a \le kolordu ydanlan istifarie edilemez nı en aşara c e ı uzerıne _ 
ril:rne ui~k hava birlikleri hl.line geti- lı.rla bu me t• 

1 
;fe .. ini ya- mesinin imkansız bir şey ol!llarltgtnı 

5 ı:rnka - bale getirmek sure ıy e vaz ~ çu· kabuı nının mevcut oldugunu söylemekle yazısına başlıt.rcuştır. n-
hav etmekle beraber kara, deniz ve pacaklardır. k .. muayyen bir hedefe var"l'l..ı.k için 
ld a 0~dulannın müşterek sevk ve Yenı silahların ve harp vasıtaları- u • . istika-
arelerındeki mtlvazenenı:l bozulma- ın kudreti karşısında kara orduları havada mutlaka muayyen bır 

nınsı için yalnız bir hava muhafaza ~il man ordusunu geri atamas:ı bile, met takip etmiye lüzum yok~ur. Tay
f~:kası vücuda getirmekte olduğunu hıı.~a kuvvetleri düşman gE>~lerinde yarelerin bugünkü müthiş silr'atından 
Böylemektedir. Bu fırka, fennin en gerek maneviyatı kıracak, gı!rekse maada gayet yükseklerden uçma ka. 
tekamül etmiş eserlerini ih~iva ede- rephedeki orduya lüzumlu olan ~er biliyetleri ve tabii, yahut sıın'i bulut 
cek ve uzak Fransız topra·tıarına. en türlü ihtiyaç maddelerimn !evkme ve sislerin perdesi içinde gcrUnmeden 
~ısa za.manda varabilecek deniz tay- mani olacak, depoları, sanayi mer. ilerliyebilıneleri bu imkilnı giin geç
l arelerıyle de takviye olunac-iktır. kezlerinı tahrip edecek, ~n nıhayet de tikçe artırmaktadır. Bu suretle he-

Bu tay;arele~ ~rasındıı bombardı- - aUr'atlerinin ve hareket sı..'lalaı:ı· defi üzerine gelen bir bombardıman 
nıan tay~arelerının, ask~r taşıyan, nm fazlalığı dolayısiyle - cephenın b"l -· lal'I azalt 
tank kled t . .. t• grupunun yapa ı ecegt zarar 

na . en.. o~ ve m~kı:ıe!ı tufek- yıkılması lazım gelen kcsmma. ye ış~- mak için passif müdafaa tedhirleri al-
le:r~e teçhız ~ıl~ış, hulasa her türlü rek kara ordusu hesabına oranın ço- mak lilzumunu izah eden muharrir, 
ihtıyaca elverışlı olanlanıı mevcut bu- kertilmesini bombalariyle temin ede- h.. 1 d gören hal
lunacağı da bava nazırının yazısında cı;;k. yani Napolyonun ıhtiyat topçu- bava udcum arıkn an zak rarmaddi za-

k 
' . . kın yar ımma oşma ve 

&çıkça anlatılma tadır. Bu teşkilatı sundan beklediği vazifeyi gö:-ece.ıdır. 1 ta · tm k h urtda bilhas 
.. . .... . . b. . r r~r arı mır e e ussu . 

Vücude getır:mt::n ıçın.. 1: taraftan Muhamr yazısını, Fransız gen~-~- sivil halkın kendi varlığından ıs-
F'ransız havacılık endustrısi, askeri ğ,'ınin bu rolün büyüklük ve giizelhgı- f~f d d"l · · tt"ğ" "'oY.tasmda-• · · · . tı a e e ı mesı ıcap e ı ı ,, . 
teaısat ile kuvvetlendırilırken, dığer nl anladığını ve havacılık saflarına . . t r·k e temas .,ylen•ektedir. 
tar 1. -· h t - Ki umumı ı r ., 

aftan da Fransız genç ıgt, avacL 'rnşan gençlerin gün geçtikce art ıgını M h ·r bu meyanda pas~if müda-
lık bakımından yetiştirilecektir, ı:ıöylemekle bitirmektedir. f u arrı 'b i k 1 8 N·,,an 935 ta

aayı mec ur ı an ı 

Hava Ordusu ErUınt Harbiye Binbaıı Monterlay ne diyor? rihli kanundan bahsetmekte, bu ka-
b • • • d h'l" u·ne ve mülki n.eısınm yaım Fransız hava nezareti erkanı nunun a ı ıye nezare . . . 

Ayni zamanda Havacılık yüksek harbiyesine mensup olan mu- te~kilita.' belediye!e:e, "BırınM sın~f,, 
meclisinin ikinci reisi bulu. harrir, yazısında, Fransa için hava ismi verılen ve mıllı veya umu~i ıh-

11.an General Faquant; Fransız tarihi- ordusunun kemiyetinden ziyade key. tiyaçlan k~r~ılıya:'1 hususi. ~U~se_ 
rıın, anavatanın birçok ıstilalara uğ- fıyetinin mühim olduğunu söylemek- selere ne gıbı vazıfelcr verJıgını an-

tadığını kaydettiğini ııöyledikten svn- te, malzemedeki yenilik ve kudret l:ıtmaktadır. 

G. Şükrü Nailinin 
Hayatı, Hatıraları 

' ve Harpleri 
iki ay evvel bir gazeteci ile konu~urken, teva7ı.Jd, 

samimil.ye mert bir hüviyet veren pürüz:;üz bir ifcı
de ile şöyle söylüyordu: 

- Bcnoen hatıra istiyorsununz. Benim nem var 

ki .•. 
Ve sonra gök mavisi bakışlarını uzaklılr~. yılla • 

rın çok otesine süzerek ilave ediyor: 

"- Be'lim hatıramda Mehmetçikt9rı, Mohrr etçi
ğin kah,.am&nlığından başka bir jey yoktur. Ben 

kendimi daha ilk gençliğimde Moiımatçiğiıı ara· 

sında bı_.ldum Onunla beraber büyüdürıı , beraber 

yaşadım. Ve bu yaşama kadar Mehmetçiğin kahra
roanlığilu beslendim.,, 

Dün lcayb~ttiğimiz büyüle asker Korgererdl $:jJc. 
rü Naili Gökberk, Mehmetçiğe ait hatıralarını ;ıra
larken ~c.yie diyordu: 

- Mehmetçik bir ruhtur, eşsiz bir heyhottir. 

Kahramanl.~ırı kendisidir. Harp cephesir.de bize 

clüşman bütürı insafsızlığını ağır .;il5h!o11""ır. ,., asıla
mış, durmadan mermi yağdırıyor. Üzerinde m;rmi 
pdtlıyan bir karış toprak gösteremezsiniz. Herke~ 

s;perle.-de, sığınaklarda. Fa kat uzakta biı· T urk ne· 

feri görüyoruz. Gülle, bomba, ~urşun yağıtıu~u , 

...,!tında hiç irkilmeden, koşmıya lü1um görmeden 

ağır ağır yürüyor. iki elinde bakraç var. Her ya

nında iri mermiler patlıyor. Ve o teve~k'..ilü bile hi· 
~*' saycSn bir ruh varlığı halinde ağır a§ır gidiyor. 

Ned3n sonra bu askeri yakalıyo:-, soruyoru:: 

- Yavrum .. Her tarafta mermiler pcStluken $en General Şükrü Naili, General Galibe madalya #alıyor. 
niçin öyle yavaş gidiyordun. Ni

çin saklanmadın, ko§IT'adın 1 

Bu Mehmetçiğin verdigi ce-

vap bizi utandırıyor, ~özleriırıiz

den yaşlar döktürüyor: 

- Ne. yapayım Paşam.. e ... ~. 
raçlarda arkada~l.mmı:ı yemeği 

vardı. Koşsam döHilür. Arka-

&aılar yemeksiz L:a!ırdı 

Dün aramızdan ayrılan, bu ö. 

lüm ayrılığile bizi sonsuz bir hüz 

ne düşüren büyük asker Şükrü Na

ili, Türk kurtuluş tarihini yaratan

lar arasında şerefli bir mevkiin sa

hibidir. Atatürkün silah arkadaşı 
Şükrü Naili lstikl.;I savaşında fırk• 
kumandanlığı vazifesini haHile 

başarmış, mücadelenin başından 
sonuna kadar çok muvaffakıyetli 
hizmetler görmüştür. 

Korgeneral Şükrü Naili dün, öl

düğü gün elli beş yaşını henüı bi -

tirmemişti. Selanikte doğmuştu. 
314 senesinde harbiyeden müla -
zimisani olarak çıkmış, sonra erka
niharbiye mektebine girmişti. Mü
lazimisani Şükrü Naili erkanıharbi-
ye mektebini bitirdi ve 317 yılın
da Mehmetçiğin arasına bilgili, 

çalışkan bir erkanıharbiye yüzba

şısı olarak karıştı. 
O tarihten sonra kurtuluş sa • 

vaşının sonuna kadar Şükrü Naili 

bütün harplere Mehmetçiğin ku -

mandanı sıfatile iştirak etti, kendi 

Üçüncü Kolordu Kumandam i~en 

General Şükrü Noil1 büyük harpte 

mira/ayken 

kumandanlarının mirlerini dik -

katle ve muvaffakıyetle başardı. 
Balkan harbinde Siruz fırkasında 
erkaniharbiye reisi idi. Büyi;k harp 
patlak verdiği zaman o, yine harp 

cephelerinde Mehmetçiğin yanı • 

başında, yurda saldıranlara karşı 
çarpıştı. Büyük Harpte Irak cephe 

Mirliva Şülrü Naili Paşa 

sinde fırka kumandanı olarak bü • 
yük hiımetler ifa etti. Kurtuluş sa-

vaşında ise başından sonuna kadar 

bulundu, ~,,.,.,helerde calıştı . Önce 

Trakyada fırka kumandcJnı idi. Son 

ra Anadoluya qecti, oradaki vad

felerini de yararlıllar ve muvaffa-

kıyetler oöstererek yaptı. , 

Büyük taar~uzda simalde, EsHşe
fıir karşısında mevki alan kolordu-

nun kumandanı idi. Onun fırkasına 
düşmana cepheden şiddetle taar· 

ruz etmek vaıifesi verilmişti. Gc. 
neral Şükrü Naili bu vazifeyi de 

çok rnükemmel basarmış, böylelik

le şimaldeki düşman kuvvetlerinin 

Cenuptaki kuvvetlere yardım et
mesine tam enqel olmuştu. Onun 

kumanda ettiği orduda birinci 

mülazim olarak vazife gören bir 
arkadaşı bir gün hatıralarından 
bahsederken: 

- Kurrandanımız Şükrü Naili 

Paşa idi. Bizi çok güzel harp ettir
di, başkumandanın emirlerin; nok

tası noktasına tatb;k etmek için 

ilk saflara, kurşun yağmurları altı
na oirm"kten hiç çekinmezdi •• Çok 
cesurdu o. 

Korgeneral Sükrü Nailiyi Bursa 

lılar ve lstanb.ıllular çok iyi tanır
lar Bursav• ~urtaran o idi. Sonra 

lstanbula kolordusunun başında 
girdi. v. ııarca diic;man esareti al • 

tı - ~;ı ezilen stanbnl General ~ük 
rü Nailinin kuma,,da ettiqi ordu • 

ya kavuştuqu aün kur+ulmuştu. 
Korgeneral Sükrü Naili stan • 

bul da on soneden fazla kolordu 

kumandanı oldrak ~aldı lkı sene 

evvel Balıkesir kol~,..J·ıcu 1 ıman • 
danlıqına tavin ed'lmişti. Orada 

da kısa bir müddet laldı, sonra 

tekaütlüönııü istiyerek c;ok sevdiği 
Mehme+ciHen ayrıldı ve biraz son 

ra da lstanbullular ~endilerini düş 
mandan kurtaran büyük askeri me

busluqa secere~ onııı karsı aönülle

rinde +asıdıH"'"' o;ükran borcunu 
ödemiye çalıs~ıll'lr. 

Korgeneral Sükrü Nailinin bu

gün artık tarihin malı olan hüviye

tinde büyük bir a~ker ka"betmiş o
luyor ve bununll! eok derin bire • 

lem hissedi""'"tıZ Büyük askerdi, 
Atatürkün silah arkadaşıydı, ces

surdu ve büyük işler başarmıştı. ö . 
lüm onu bizden ayırmamarıydı. 
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Memleket Mektupları Karamanda Nazilli fabrikasında mon Burdur 
._ __ ....,,_,, _______ ·--------------------------------~------' Maarif 

Teşkilatı 
Yazan: V. A. 

Ucuz ve Çabuk 
Nakliyat 

Karaman, (TAN) - Karaman, Ma
arif teşkilatı kafi gelen memleket par. 
çalarından \>iridir. Merkezde biri tam, 
ikisi üçer dersaneli olmak üzere üç; 
nahiye ve köylerde de biri tam teşki
latlı, diğerleri üçer dersaneli olarak 
20 ilkokul vardır. Köydeki mektep· 
lerin hepsi Cürnhuriyet devrinde ya.. 
ptlmıştır. Mudanyalılar 

Bunu istiyorlar.! 

V eşil Bursanm yeşil 
Mudanyasmdayım. 

Bütün dünyanın ölmüş 
zannettiği Türkün, başta 
büyük savaşın galip ko
damanları olmak üzere 
yine bütün dünyaya var
lığını, yaşadığını ve bu 
köhne dünya baki kaldık
ça daima yaşcyacağını ilk 
olarak resmen kabul et
tirdiği Mudanya .. 

Bu ktiçticük sahil ışehrinin tllrihf 
ne büyük kıymeti ve ne mutlu ta
lii var! Atası tarafından verilen i
,aretle coşkun bir sel gibi bir yan 
dan Akdenize, bir yandan Marma -
raya akan Türk, bundan on dört 
yıl önce, o günün yaman bir aske
rinde bugünün en büyük devlet a
damını ve siyasisini burada ıııez • 
miş, burada bulmuştu. Burası Tür 
ktin ikinci ergenekonu oldu, o gün 
denberi zaferden zafere koşuyor: 

Lozan, Montrö, ve Y9.11n .. Kimbilir, 
daha nekadar ileri! 

•ı skeleye çıkınca kendinizi bir 
canlılık, bir hareket içinde 

buluyorsunuz. Sol tarafta Bursa 
ıı:ıimendif erinin küçücük vagonları 
insanda Adeta çocuk olup oynamak 
hevesi uyandırıyor. Karşınızda. 

Cümhuriyet alanı, dipte bembeyaz 
bir abide: 1336 senesi haziranının 
25 inci günü Mudanyayı işgal e -
den lngiliz kıtalarına karşı mem
leketi yalnız başına müdafaaya kal 
karak bir lngiliz zabitini esir ve bir 
zabitle bir neferi öldürdükten son
ra şehit düşen Mudanyalı kahra -
man Canip oğlu Şükrü çavuşun 

mezarı. O zaten Mudanyanın oldu
ğu gibi Mudanyalıların da, bütün 

rnilletin de kalbinde yatıyor. 
Halkm, otobüslerin ve kamyon -

!arın arasından sıyrılıp sağa dö -
nerseniz belediyenin güzel parkı • 
nm önünden geçen cadde sizi şeh
re götürüyor. Sağda deniz üzerin
de, etrt.fı parmaklıkla çevrilmiş gü
zel bir bahçe var: Ahmet Şükrü 
çocuk yurdunun oyun bahçesi. O
nun karşı sırasında Ismet Paşa ilk 
mektebi. Çarşıyı geçerken yine l!Ol 
tarafınızda güzel bir bina görü • 
yorsunuz: Ahmet Şükrü çocuk 
yurdu. Burada 100 Türk yavrusu
na bakılıyor. 

- Hayırsever bir zenginin ese
ri! diyorlar; babasının ismini ver
diği bu müessesenin bütün masraf 
}arını deruhte ettiği gibi elli bin li
raya yaptığı şehir elektrik tesisatı-
111 da on para almadan belediyeye 
hediye etti. Tanımıyor musun? 
Hayri !par! 

Ne mutlu o babaya ki böyle ha
yırlı bir evladı var, demekten ken· 
dimi alamıyor ve acaba böyle ha • 
yrrlı işler görecek memlekette b,~
lca zengin yok mu? diye düşünü -
yorum. 

Çatallaşan yolun sol tarafta kı:ı. -
lan ağaçlıklı olanı şehrin nihaye • 
tinde yine sahile çıkarak uzamp 
giderken, sağda kalanı sahili takip 
ederek nihayette ana cadde ile bir 
}eşiyor. Bu iki yolun üzerinde sağ

lı sollu evler var. Aralarında Mu
danya mUtarekenamesinin imza -
landığr tarihi binayı görüyorsunuz. 
Şimdi burası müzedir. 

Bu mekteplere 653 kız, 996 erkek 
talebe devam ediyor. Aradaki adet 

1 farkı, kızların az olmasından ziyade, 
ı yaşayış şekline göre köylünün kızla
! rmı mektebe göndermemesinden ileri 
·geliyor. l Mektepler, ta)ebeden baş~a btiyük
ı !er için de faydalI olmakta, vakit ve 
' 1 fırsat bulundukça analara, babalara 

_ 1 mahsus müsamereler ve konferanslar 

1 
verilmektedir. 

İ Kız ve erkek 250 talebesi olan orta.
i okul da muntazam ve kafi şekilde ça
l Jışıyor. Ortaokulda bu sene koope. 
\ ratif açılmamıştır. Bunun sebebi, ta· 
l lebeye satılan hisse senetlerinin kar 

Muclanyacla mütarekenin imıalan-
dığı bina 

çüclik şehrin en büyük iktisadi e· 
hemmiyeti Bursanın kapJsJ olma
sında. Halbuki Mudanya - Bursa 
arasındaki nakliyatın ağırlığı ise 
buraların iktisadi kalkınmasına en 
gel olacak bir halde. Topu topu 
40-50 yük vagonu olan işletmenin 
pek eski olan vagonlarından bir 
kısmı da. daimi surette tamirde ol
duğundan taşınacak eşya günler
ce istasyonlarda bekliyor. Bu bek
leyiş bari masrafsız olsl!- ne ise .. 
Vagonsuzluk yüzünden taşıyama -
dığr eşyadan idare üstelik, açıkta 
bile kalsa ardiye alıyor. Bu yolun 
diğer devlet hatları gibi normal 
hatta tahvili bir zaman meselesi, 
fakat ticari eşyanın çabuk ve ucuz 
nakli de bir memleket meselesi ul
duğundan herhalde Devlet Demir
yolları idaresinin burada sürat ve 
ucuzluğu temin edecek acele ted
birler alması bütün Bursa ve Mu
danyalılar tarafından temenni e
dilmektedir. Herhalde tüccar çek
tiği sıkıntıları nakide tahvil sure
tile bunu ettiği fazla masraflara 
ilave ederek bu farkı müstehlikin 
sırtından çıkarıyor. Neticede za 
rar eden nihayet müstehlik, yani 
halk ve köylüdür. 

O köylü ki, bu yıl bütün mahıııul

leri fena olduğundan yaşıyabilmek 
için Bursadaki Merinos ve Gemlik 

teki sun'i ipek fabrikalarında ame
lelik, şurada, burada hamall!k ya
pıyor. Zeytinler tamamile yanmış, 
önümüzdeki seneye bile mahsul a
lınacağı çok şüpheli, üzüm ve diğer 
yemişler öyle, zahire yok, köylü • 
nün üçü beşi bir araya gelerek ek
mek yapmak için Eskişehirden 
buğday getirtiyor. Mahdut birkaç 
yerde mısır ve ımsam ekenlerle tU· 
tünciller mahsul alabilmiş, işte o 
kadar. 

B u havali köylUsU bu yıl ~ok 
dertli. Her yerde olduğu gi

bi onlara da şefkat elini uzatan zi 
raa.t bankasının verdiği tohumluk 
parayı vergi memurları ahyormuş. 
Bu, bindiği dalı kesmek gibi bir ,ey 
oluyor. Acaba hükümet lizımge -
!enlere acele emir vererek vergi 
borçlarının gelecek mahsulün id • 
rakinde ödenmesine müsaade ede
mez mi? Yoksa, gelecek yıla mah 
ıııul ·alabilmek için aldığı borç pa. 
ra da her ne suretle olursa oleun 
elinden giden bu havr.li köylüsü, 
müstahsil vaziyetten çıkarak yer -

getirmemesidir. 

İzmir Müzesine 
Yeni Eserler 
Getirildi 

İzmir - Söke havalisine gitmiş o
lan müze direktörü Salaha.ttin Kan
tar buraya dönmill'J, Priyen "Turunç
lar" harabelerinden 1216 ve Milet 
"Balat" harabelerinden de 822 ki ce
man yekftn 2038 parça eser getirmiş. 
tir. Bunlar," Milattan evvel 6 ncı asır. 
dan Milattan sonra 'beşinci asra ka
dar olan devirlere aittir 

Uşak Parti 
Kongresinde 
Münakaşalar 

Uşak, (TAN) - C. H. Partisi ilçe 
kongresi, Şarbay Hakkı Candoğanm 
riyaıııeti altında açılmış, yüzlerce din
leyiciden başka Parti narruna müşa • 
hit olarak Kocaeli Saylavı Ragıp Ak
ca, ayrıca Manisa Saylavı Osman Er
çin, Valim.iz Sedat Erim de hazır 'bu. 
lunmuşlardrr. 

Kamun kongreleri hakkında yapı -
lan şjkayetlere dair çok hararetli gö
rüşmeler olmuş, bu 'ikayetlerin tet _ 
\!:iki için bir komisyon ayrılmıştır. 

Neticede komisyonun raporu büyük 
bir ekseriyetle kabul edilmiştir. 

İlçe Yönetim Kuruluna Hakkı Can
doğan, Yusuf Aysal. Ahmet Demirci, 
Nurullah Gökc;ay; il kongresi mu. 
rahhaslıklarma da bu zevata inzima... 
men Tahsin Kıra!, ŞUkrU Karakaya 
seçilmişlerdir. 

Çok esaslı seksen maddeyi ihtiva 
eden dilekler üzerinde de konuşulduk
tan sonra kongreye nihayet verilmiş
tir. 

Aydında iki. 
Mektep 
Talebesi 
Döğüştüler 
Aydın (TAN) - Cumarte

si günü spor sahasında maç 
yapan orta ve san'at okulla -
rı talebesi arasında, hiç yok
tan kavga çıkmış, iki mek -
tep mensupları biribirlerine 
girmişler, iş polise aksetmi~
tir. Fakat iki taraftan da da
vacı çıkmadığı için mesele 
burada bitmiştir. Vak'anın 

daha mUessif bir şekil alma
ması, sahada bulunan san'at 
ve orta okul öğretmenlerinin 
şiddetli müdahalelerile mum -
kün olabilmiştir. 

taj işleri b!şlamak üzere
1 

muallimlerı 

oplandılar 

Kombinanın 
Makineleri 

Geliyor 
Aydın, (Tan) - Na

zilli fabrikasının in
şaatı devam ediyor. Memu
rin apartımanlan bitmiştir. 

Fabrikanın makineleri 
gelmeye başlamıştır. Bun -
lann montajına yakında 
başlamlacaktır. 

Nazilli fabrikasında çalıştmlmak 
üzere evvelce Rusyada tahsil görmüş 
olan teknisyen gençler, şimdiye ka· 
dar bulundukları Kayseri fabrika -

Burdur merkez ilk öğretmenleri, miift"ttiş L!ltfinin riyasetinde bir topfantı y:ıpmşlar• 
dı~. 7311 toplantıda Yeni müfredat programı etrafında cörütmelcr yapılm11, bazı kar•t• 
lar ;.lmmıttır. Yukarıki resim, t:>pla.nhda bulunan muallimleri birarada gösteriyor .. 

smdan gelmişler ve Nazillide işe • 

ba~:~~la~!~~ikası. bu kasabanın- Dllzcede elektrik tesisa~ 
çehresini şimdiden değiştiımif;'ltir. 
Son iki ay içinde birçok yeni binalar 
yükselmiye başlamıştır. Belediye, is· 
tasyondan fabrikaya doğru bir cadde 
açmıştır. ''Bayar,, ismi verilen bu cad. 
denin tam ortasındaki kaynaklardan 
istifade edilerek bir yüzme havuzu 
yapılacaktır. 

Fabrika memur ve ustalarının gel
miye başlaması, otellerde yer bulma
yı güçleştirmiş, ev kiraları ve yiye
cek fiyatleri de yükselmiştir. Evvel
ce 10-15 kuruş olan bir pilici bugün 
30-35 kuruşa almak zordur. 

Karamanda 
Yeraltı 
Y alları 

Karaman, (Tan) - Karamanda 
tarihi ve oldukça kıymetli eski eser
ler vardır. Bu meyanda Kale de bu
lunuyor. 

Selçuk hükümdarlarından Alaad -
din Keykubat tarafından yapıldığı 

rivayet edilen Kale girintili, çıkıntı· 
lıdrr, kutru 18, yükıııekliği 15 metro
dur. !ı;inde zindanı, kuyusu ve bir • 
çok hücreleri vardır. 

Yeraltı yolları 
Kalenin birçok yeraltı yollan var

dır ki, bunlar eski zamanlardan kal
ına binalara kadar gitmektedir. 

Mimar mahallesinin önündeki me
zarlıkta, hicri 800 senesinde yapıl -
mıs olan ve "Gaziler,, adile anılan 

t~be de büyük, bir san'at .~seri addo
lunmaktadır. Karaman beylerinden 
Alaaddinin yatmakta olduğu bu tür
bede de, Karamandaki diğer mühim 
tarihi binalara. yeraltından giden 
yolların geçit nıerkezi hala durmak· 
tadır· 

Tarihi bir eıer daha 
Karamanın Aktekke camii de tari

hi eserlerdendir. 772 de Karaman O· 

ğuUarmdan Alaaddinin kardeşi Sil· 
ıeyman tarafrndan, şimdiki istasyon 
ile şehir arasındaki büyük cadde Ü· 
zerine kurulmuştur. Son zamanlara 
kadar ayni zamanda mevlevihane o· 
larak kullanılan bu camiin içinde 
Mevlana CelUeddini Ruminin karde
şi Alaaddin ile Hacı bostanı VE:linin 
ve Mevllna Celaleddini Ruminin an. 
nesi Cevherin mezarları vardır. 
Karamanın doğusundaki büyük 

mezarlıkta bir de "kızlar türbesi,, 
varsa da bu, mimari bakımından o 
kadar kıymetli addedilmiyor. 

Sıvas Halı 
Atölyesi 
Genişletilecek 

Sıvas, (TAN) - Yünü, ipliği, işçi
si, her şeyi yerli olan Sıvas halılan, 
Ankara. küçük san'atlar ve elişleri 

sergisinde birinciliği kazanmıştır. 
Vali Naznn Toker, gelecek sene 

içinde, San'atlar Evi halı atölyesini 

tı yeniden isl8h edildi 

Nazillide 
Pamuk 
Satışı 

Düzce, (TAN) - Kasa• 
bamızm tenvirine kafi gel· 
miyen elektrik tesisatı, bil· 
yük bir dinamo almak sure• 
tile takviye ve ıslah olun· 
muştur. 
Şimdiye kadar belediye önUnde kU• 

Aydın (TAN) - Son oir 
hafta içinde Nazillide pamuk 
satışı durmuş. tacirler pa -
muk almaınıya başlamışlar -
dır. Bu hususta ileri sürdük· 
feri sebep şudur: 

rulan hafta pazan için kasabanın kt 
narında ve dere yanında geniş bit 
hal yapılmıştır. Bundan hem köylU 
istifade etmektedir, hem de beledi• 
yenin varidatı artmıştır. 

Ana caddenin pek bozuk olan kal 
dırımları yaptırılmış, hayvanlı nakil 
vasıtalarının buradan geçmesi me • 
nolunmus. arabaların her 1=1olrn.ktA" 
geçmek suretile sebep olduklan in • rvıu:nansııın pı:ı.muKnı.rı ıyı 

temizlememiş ve ıslak &etir
miş olması. 

Tüccarın mübayaayı kes -
mesi üzerine, Nazilli piyasa
sına temiz ve kuru yamuk gel 
miye başlamıştır. 

tizamsızlığm önünü almak için anıl 
caddeye amut yolların başlarına ,t1ı 
ve zarif kazıklar çakılmış, çarşıda. tt 
mizlik temin olunmuştur. 
Kasabanın giriş yerindeki mezar • 

lığın etrafı muhafaza altına almmıf 
tır. Burasının bir kısmı, büyük bit 

-==;:::::;:s"""'"""""~aı::=-=:a:...-=.....,. .... - havuz da yapılmak suretile park ha• 

Malatyada 
Mahrukat 
Pahalı 

Malatya, (TAN) - Kış başlamış 
'bulunuyor. Odun ve kömür çok paha. 
lıdrr. Bir merkep yükü 60. 80, katır 
yükü ıoo - 150 kuruşa satılıyor. Ba. 
zılarınm da mallarını hala gümüş pa
ra üzerinden satmak istedikleri görü. 
lüyor. 

Mahrukatm pahalı olmasına muka
bil burada ekmek, et ve sebze pek u
cuzdur. 

Arapkire 
İçme Suyu 
Getiriliyor 

Arapkir, (TAN) - Şar kurulu 
içtimalarını bitirmiştir. Bu devrede 
verilen iyi kararlardan biri de su me. 
selesinin halledilmiş olmasıdır. lçme
suyu projesi hazırlanmış olup ilkba
harda suyun şehrimize• getirilmesi fa. 
aliyetine başlanılacaktır. Bunun için 
Belediyeler Bankasından borç a.luı • 
ması muhtemeldir. 

Kasaba içinde yeni caddeler açıla
cak ve etraflarına ağaçlar dikilecek. 
tir. 

Yeni tamir edilen ve üstü toprak o
lan Hüktımet konağına çatı ilave edil
miştir. Etrafındaki mezarlık ta park 
haline getirilecektir. Diğer taraftan 
belediye, kasabamızın müstakbel pl8.. 
nınm çizilmesi işini münaıkasaya koy
muştur. 

C. H. Partisi ocak ve kamun kon
greleri bitmiş, bazı köylerdeki kon • 
grelerde Parti ve Belediye Başkanı 
Nazmı da bulunmuştur. Geçen cu • 

line getirilmiş; diğer kıemı da. hima• 
yeietfıll merkezi umumisind•m ge • 
tirtilen bir plana tevfilnn güzel 
cocuk bahçesi haline ifrağ olu:nmuf" 
tur. 
Kasabanın en mutena mahallelerill 

de bulunan ve güzelliği ihlal eden i.14 
parça sıra dükkanlar, birçok itiraz • 
lara rağmen, belediye encü nenirıi!I 
kararile yıktırılmıya başlanılmıştır. 

KOÇUK MEMLEKET 
HABERLERi 

• Glresuna bağlı Alucra kaıas.ın~ 
yeni telefonlar yapıim.aJrta.dıt' 
Teştik nahiye merkezine doft" 
Uerliyen telefon Derde K&rahl • 
88.1' l(a.zasma kadar uzatııaca.ı • 
tır. 

• Sıvas Çocuk Esirgeme KurtJ.1f'l111 

Kinunuevvelin beşinde verfl" 
mek üzere, Sıvasın ilk kostill"" 
iti balosunu hazırJamakta.dı'· 

• Romanyadan gelen 601 muJıadt' 
Adana tarikiyle Kozana se""°" 
lunmuştur. 

• Bursanm Küçükbalıkh köytındell 
Etem oğlu 12 yaşında Büsrıtlt 
babasının tabancasile o)'1l&l°" 
ken vurulup ölmüştür. 

• Edremit civarmd.akl Güre köytiJ'
de, muhtar Siileymanın ga)~ 
tlle, güzel bir park yapdrnı~tıt• 

* Bursada ''Acun" isminde ba.ftsJı1' 
bir gazete intişara baştanıı~tıt• 

* l\lersin Halkevi, bilmiyen vatııSI' 
daşlara türkçe öğretmek ttı:; 
re mulıtelü yerlerde kUI111 

açrnağa karar verrni5tlr. 

* Niksar, Çocuk Esirgeme J\.llnJlll~ 
Cünıhuriyet bayramında. 
çocuğu tepeden tımağa 1',p" 
giydirmiştir. " 

• Sıvas istasyon yolu üzerinde Y~'
İnhi!ıarlar binasının inşaatı 
miştir. 

Mudanya işte bu kadar! Ma.r- siz, yurtsuz başka yerlere hicrete 
L__~~~~_:::.:~m:::::ara.:.::y~a:_:k~u:c~ak:...!a~ç~an::_b~u~k~U~-~~m~ec~b~u~r-k~a~l~a~ca~k~.~· ~------~~----"'--~~------~----~~-----........ .-.•~--------~·~·:...-~~~'---~---L-
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BORSA 
No. 115 Yazan : Ziya l'}aJCiT 

Osmanh lmparatorluğı!nun En Son 
Gününde (Son Alay) .. 

25 1KtNC1TEŞRLV ÇARŞMIBA 

Paralar 

Alı e Satış 

r Demişti. Vahdettin vükela heyeti
nin bu kararını tamamüe tasvip et
llıiş; 

- Görüyorsunuz, ya? .. Etrafımız. 
dakiler, birer birer dağılıyorlar. Siz
lerden çok rica ederim; bu müşkül ve 

• na~~ zamanda, beni yalnız bırakma
yınız. 

Diye; aczini itiraf etmek mecburi. 
Yetini hissetmişti. 

Vahdettin, partiyi kaybettiğini an
ladığı dakikadan itibaren kararını ver 
ınişti. Kayın biraderi Zeki, en sadık 
~ndesi Refik Beylerle hususi tabibi 
eşat Paşayı toplayarak bunlarla mü 

~~kereye girişmişti. Bu müzakere ne. 
.~cesinde; firar hazırlıklarının gizlice 
~ .. ınal .. edilmesi, artık saltanatından 

Usbtun ümit kesilir kesilmez; der
h~ı teşebbüse geçilmesi takarrür et
nıışti. 

Bu karar mucibince, zevahiri kur. 
tarın.ak ve Yıldıza çevrilmiş olan na
zarlan oyalamak için, ertesi gün 
(~1.evıut alayı) fazla tantanadan ari 
hır şekilde, (Hamidiye) camisinde ic
ra ~lecekti. 

-Sterlin 612,-
1 Dolar ı25,5• 

- Sadrazam .. Tevfik Paşa. 
Demişlerdi. Tevfik Paşa, rahatsız

lığının verdiği ıztıraptan sarsmış çeh. 
resile, otomobilin köşesine çekilmiş. 
ti. 

20 Fransız tr. 116,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 82,-
20 Drahmi 20,-
ZO lııvıc;re fr. 565,-
20 Leva 20,-
1 Fiorin 63,-

Otomobil yokuşu inmiş, avluya gir 
mişti. Tevfik Paşa, ağir ağır otomo
bilden inmiş; vükela mahfeline giden 
kapıdan girmişti. Fakat biraz sonra 
tekrar kapıdan çıkarak, otomobile 
binmiş, ve tekrar saraya gitmişti. 

2i: Çekoslovak ku- 73,-

- Niçin? .. 

ı Siling 
1 Mark • 
l Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Dmıır 
lııvec kurona 
Altın 
Banknot 

Ancak aradan bir kaç dakika ge- Ç e k I e r 

çer geçmez, sadaret otomobili, muL Londra 
fak kapısından tekrar zuhur etmişti. Nevyork 
Bu sefer, Tevfik Paşa yalnız değildi. Faris Milano 
yanında; beyaz binişi ve sarığının Brüksel 
üzerindeki sırma dalyasanı ile göze Atina 
çarpan (Şeyhülislam, Nuri efendi) ~~~;;re 
bulunmakta idi. Otomobil, yo~uşu in Amsıerda"' 
mış, avluya girmiş. Vükela mahfeli Prag Viyana 
kapısında Sadrazam ile Şeyhülislam Madrid 
arabadan inmişlerdi. Bedin 

Varı;ova 
Vükela heyetini teşkil eden zevat, Budapeste 

(Mahfeli htimayun) merdivenlerinin Bükreş 
önündeki binek taşının iki tarafına ~~ı:~~~ma 
dizilmişlerdi. Sadrazam Tevfik Paşa Moskova 
ile vükeladan İzzet paşa, Safa Bey, Stokholm 
Raşit Bey, Mustafa Efendi. ve Har- Tahvil ô ( 

ronu 
20,-
23,-
19.-
20,-
11,-
48,-
30.-

988,
'HO,-

616,-
0,7945 

17,0675 
15,0910 
4,7012 

88,635 
3.4567 

64,935 
1,4663 

22,4725 
4.24 
7,415 
1,9756 

421 
4,335 

110,39 
34.4975 
2,7775 

24,875 
3,1485 

biye Nazırı Ziya paşa, binek taşının l?rt>tr,,.. 

sağ tarafını, Şeyhülislam Nuri Efen- AnadCJlu I ve 11 kupon kesik 

518,-
125,:ıo 

aı;,-
130,-
85,-
23,-

~:'5.-
23,
b6.-· 
80,-

22,50 
26,
'20,50 
22,50 
11,
~J.
~2.-

990,
:.!42.-

Cil5,-
0,N55 

17,09 
15,0910 
4,7012 

ôS,635 
3,4557 

54.~35 
1,4663 

2Z,.li25 
4,24 
7,415 
1,9764 
l,21 
4,33S 

110.39 
31.497:ı 
2.7775 

24 875 
3,1485 Ve .. öylece icra edilmişti. Osmanlı 

lınparatorluğunun son gününde, son 
Osmanlı Padişahı tarafından yapılan 
bu (son alay); tarihin çok hazin ve 
Çok ibrete şayan sahnelerini ihti. 
Va etmekte idi. 

di ile Ali Rıza ve Salih Paşalar da sol .. nı Mümessil 4S,70 
tarafını işgal etmişlerdi. Maarif Na. " 

10 •r 
42.85 
42,70 
45,80 

Teşrifat usulleri mucibince, ( Mev
lut alayı) , saltanatın en mühim me
rasiminden olduğu için her sene ala
Ya ınuazzam bir asker ve sivil kala· 
balığının istirak ettmesi, eski bir an

zırı Sait Bey, o gece istifa ettiği için Mı • ı r ta h v i 11 eri 
gelmemişti. Şehremini ile bazı saray 1903 n 
erkanı da, Vükelanın arkalarına di- 1911 m 
zilmişlerdi. E • h a m 

ane ve ad~tti. Halbuki bu sene; saat Başta, teşrifat müdiriumumisi lı Baııku> 

111.-
102.-

0~ bire geldiği halde, Beşiktaş cadde Memduh Bey olduğu halde teşrifat 
sınde, Yıldız yokuşunda, ve hatta sa- memurları son defa olarak tertibatı 
~ay civarında bile kalabalıkt:~ ~e gözden geçirmişlerdi. Ve sonra, her 

• • N 
_ • HAmfllnı 

Anadolu % 60 

s:lkt~n hiç bir eser mevcut .de~dı .. 
llki ınillet bu menfur muhıte lanet 

etnı.· • h ış; artık burada cereyan edecek 
~clisat ile rabıta ve al3.kasIDI kes. 

lltisti. 
Alay lıaıtrlığı 

şeyin hazır olduğuna dair saraya ha

ber göndermişlerdi. 

Saat on ikiyi on yediyi dakika ge. 

,, % 100 
Sırketı Havrıyr 
l'rıımvay 
Bomonti Nelrtmr 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
O'iJI'lanh Bankuı 
% 7 Sivaı 

ce: ·~ I • t i k r a z 1 a r 

Kumandası işitilmişti. Ve sonra, 
_Hazır<>}! 

Tı.iık Borcu ı 

ll2.
l03.-

8\ -
ıo.
ıo-
2"ı.3~ 
42,'0 
ıtı -
20 !il 
Q,4~ 

)3.25 
87,-
2Q.-
99,50 

23.90 

Radyo 
Bugünkü program 

tstanbuJ 

Iatanul 6 ncı icra Memurluğundan: M 
1
• L L..-.I 

36/ 3256. Bir borçtan dolayı mahçuz •••••••ıa.. 
ve bu kerre satılması mu i<arrer kar- T 
yola, masa, sandalya vesaıre gibi otel ~---• A KVi M 
ve gazino eşyası 30 - 11 - 936 tarihi
nt- müsadif pazartesi günü saat 10 
dan 12 ye kadar Galatada TıJpçular 

caddesi 181 • 183 N. Eptalopos otel 
ve gazinosunda ilk açık arttı11ıu su-

Öğle neş~iyatı - Saat, 12,30: Plakla rı-tiyle satılacağından talıplerin yev
Türk musıkısı; 12,50: Havadis· 13 05· m· k~ d Plakla ha_fif müzik; 13,25 _ 14: 'Muhtelif 1 mez ur a mahallinde bulunacak 

13 senedenberi neşredilmek _ 
tedir. Renkli, zarif ve muhtel!f 
kapakları vardır. Evkatı şcr'i _ 
yesi, tarihi vak'aları, darbıme

c:ıelleri ve Atatürkün vecizelc:ri _ 
ni havidir. Her memleketin her 

plak neşrıyat1. memuruna müracaatları ilan olunur 
kitapçısından arayınız. Basıldı

ğı ve toptan satıldığı yer Istan. 
Akşam . n~şriyatı - Saat, 18,30: Plakla 

dans musıkısı; 19.30: Monoloe: Hanm ta- KAYIP: Liman ldare~ i ,, ı l-' 
rahnda.n: 20: ~ı.f~t ve arkadaşları tarafm· ı ·- . . . .. ı:; ceo a 1.11-
~ Turk musıkısı ve halk şarkıları; 20.30: gım .g.eı:ııc1lık cuzdanımı ıcaybettim . 

bulda Hüsnütabiat matb~asıdır. 

Dört boyu vardır. Fiyat listele 
Muz.e~Y_en ve arkadaşları tarafından Türk Yenısını alacağımdan eskı "ıı'n h"k 
musıkısı ve halk şarkıları; 21: Orkestra: .. .. . " " l• ll -

1 - Offenba~h: (Orphe Cehennemde). mu yoktur. - lfosoyın oğlu Ce mal. 

rini arayınız. , 
2 - Rahmanınoff: (Serenat). 
3 - A. D. Ambrosio: (Napoli serenadı) 
4 - Goldmark: (Saba Melikesi) opera-

sından parçalar. 
5 - Kallin_ikoff: (SaJlSOn Trist). 
6 - Spe~dıaroff: (Nınni). 
7 - Sullıvan: (Der Mikado) C'lperetin-

den parçalar. 
22: Plak!~ sololar; 22,30: Ajans ve bor

sa haberlerı. 23: S O N. 

Günün program özü 
Senfonik konserler: 

21,lll Laypzig: Pfitzner; 
Filharmoni (Pfitzner). 

Jlafif konserler: 

21,15 Bükreş: 

16.l~ Var~o.va: Paul Rinas ork~strası; 17 
Kolonyı. : Hafıf orkestra. Sopran: ıs, ıs L~m 
berg: Or~estra .. (~ernards, Linke, Kaıman), 
18 ı.ayp:zıg: Konıgsbere: Büylik orkestra 
orkestra: 20 Kolonya: Hafif r.ıu!.iki: 2Ô 
Laypzig• Dans ve marşlar; 20.:?'ı Prag: Çek 
blld ~üiti; 21,40 Roma: Orkestra; 22 Var
şova: Leh musıkisi; 22.10 Belıı:rat: Radyo 
orkes ıa~ı; 23Varşova: Orkenra (C'itt piva
no \'efaire); 23,10 Roma: Koro kons~ri; 
21,15 Sıokholm: Hafi( musiki; 23,20 Buda
pt~te: Buda koro heyeti; il.SS I'-olonya: 
Koııst' nakli. 

operalar: 
19 Kolonya: Alman opera mus kısi; 22 

Ko)l)n~a: Juc;çini'nin "Willi., OıJer.ısı. 

Oda musikisi: 
ıs,1~ Roma: Oda musikisi; 2ı.J,20 Bükreş . 

Kuaı teı (Rossini). 

Resitaller : 
18.25 Viyana: Sark ve hafif h:ıvalar; 18.30 

B•1cl :•pı-f)te: Keman konseri (Br31ıms); 19.30 
Nis - Kot - Daı:ı.ir: Keman re:;itali ; 21,40 
Belgrat: Halk şarkıları; 23,30 V:yana · Pi
yano ı Maks Reger); 23,30 Praır: Orkestrn 
refakatile keman konsertosu. 

Plak musikisi : . 
13.0~: Bükreş; ı 7: Laypzig; l 7,50: Var· 

şova: 22 · Viyana: 22,20: Nis - Kot - Daziir; 
2.~ JS: Prag: 23,30: Varşova; 24,15 Buda 
pe!;te (Dans). 

il 
.. .. ııı 

Ergani A. B. C. 
lstıkra:ıı Dııhıli 
Sivaıı - ltrırurum 1 

ı" ll 

2.s.9rı 
22,275 
97.-
99.25 
90.7.5 

100.25 

Maliye Vekaletinden: 
30/ 5/ 1934 ve 15/ 12/ 1934 tarih ve 2463 2614 numa-

ralı ka 1 ·b· ' nu:ı ar muc.ı ınce basılı Sivas - Erzurum demir-

yolunun ınşasma tahsis edilmek üzere çıkarılnıası kabttl 

b~~u~~lan 30.000 000 liralık istikrazın 4.500 000 liralık 
3 uncu tertibinin kayıt muamelesine 16/ 11 / 1936 tarihin

de başlanacak ~e bu müddet 21 gün devam ederek 5/ 1~ ,~ 
1936 ak~amı bıtecektir. 

. 1 -. Ka~ıt nmamelesi tahvil bedelinin peşinen 
kışel~rıne odemnesı rnukabilinde asıl tahvillerjn 
~uı etıyle yapılacak.t ır. 

2 - Bu tertip tahvilleı 
125.000 Tanesi 20 şeı liralık 

Banka 

teslimi 

4.000 ,, de 500 zer liralık 
Olmak üzer~ ı.ki kupürden ter~kküp eylemektedir. , 
3 - Bu tertıbın ıhraç fiyatı 

• 2 O Liralık tahviller için ı g 
500 ,. ., ,, 475 
Liradır 

4 - htiİ\:razm faizi % 7 dir. 
. 5 - Bu :stikra.1.a ait şartlar ve menfaatler hazırlanan 
ızahnamelerde daha etraflı bir surette yazılıd11. 

6 - ~ayıt mua,ndesi Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankası ıle Ada11azan Türk Ticaret, Türkiye İ~. Emlak 

ve Eyt~m. S~mer ve Türkiye Ziraat Bankaları merkez ve 
şu belen tara1ındon her yerde icra olunacaktır . 

Bundan başka İ st~nbu] ve İzmirdeki diğer hankalar da 
kayıt muamelesine h~tira~ edeceklerdir. ( 2 780) 

Gümrük Muhafaza 
m utanlığı lstanbul 
komisyonundan; 

Genel ko
Satınalma 

On biri çeyrek keçe, göğüsleri kor

donıu, bir polis müfrezesi gelerek, 

bunıardan bazıları muayyen yerlere 

nokta dikilmiş; diğerleri de, Hamidi
Ye ca.misinin parmaklıklarından itiba 
ten sarayın hademegan dairesinin 

kumandalar biribirini takip etmişti.. ıııa•••-••s-•11ıa.ı·11ıs.ı•llla1D•llls1D•llls1D•lllz•· ........... -...... ._ ............... -..... -.... 4 _.,._ ............... ,. ..... ,.-11ıe,.•._u,.•._•ID•lll.:ıaıır-.. ~ .. •lllz.ı· .. zu· ... 41 

Kılıçlar ve süngüler parıldamış; Ma- • • •• 

1 - 5 7~ Kilo eğt-r sabununun evsafına uygun çrkma
mas~ ~ebebıyle :; ' J 2/ 1936 Çarşamba günü saat 14 de üs.. 
tencısı nam v~ hc:.,:ttına yeniden pazarlığı yapılacaktır. 

kapısma kadar bir kordon halinde di 

~hni.şti. Bu kordonun arkasına sara

l'rn ahçılarmdan, bahçıvanlarından 

işsiz güçsüz güriıhundan küçük bir 

kalabalık birikmişti. 
Merasime iştirak eden askerlere 

gelince, sarayın sa.lttanat kapısının 
sağ tarafına, tek sıra olarak (maiy
Yeti seniye, piyade bölüğü), onun kar 
§ısına bir Jandarma kıt'ası, caminin 
Parmaklığı önüne bir itfaiye müfre· 
zesi, süvarilerin alt başına da, bir pi, 
Yade bölüğü sıralanmıştı. 

. <Maiyeti seniye, piyade bölüğü) ca. 
~1 davlusunda, binek taşının sol tara 
s1:- a ınevki almıştı. Binek taşırun 

g trafında Mill" lb' l' b' takım Çerk . , ı e ıse ı ır 
yı ~~er. ile mahut ve mülga kuva-
kıyafet ~lıyeden arta t:alan, acayip 
lD.UZi.k lı beş on zabit vardı. (Mabeyn 

ası), her zaman olduğu gibi, 
saat kules·ın· d'b. d .di ( . h ın ı m e ı Hademeı 
u~ayun) bölüğü de, mutat veçhile 

~UZika ile cami arasındaki mevkii 
ışgal etmişti. !şte, merasime iştirak 
eden asker k.ıt'alan, bunlardan iba
retti. 

En ziyade dikkate şayan olan ci
het, Yaveran dairesinin önündeki ec. 
nebilere mal:ısus olan setti. Bugün bu 
raya bir çok İngiliz ve Fransız zabit
lerile, sefaretler tarafından tavsiye
leri hamil bir hayli ecnebi aileleri 
gelmişlerdi. Hemen hepsinin de elle. 
rinde birer fotoğraf makinesi vardı. 
lliç durmadan resim alıyorlar; san
ki bugün burada gezen ve dolaşanla
nn çehrelerindeki hazin hatları, me. 
YUs ve menfur işmizarları ayn ayrı 

tesbite çalışıyorlardı. 
Saat, on bir buçuğu geçmişti, bir 

saat kadar evvel saraya gelen ve sal. 
tanat sofrasmda en son yemeklerini 
~Yen - büyük üuiformalarmJ giymiş 
nazırlar, birer ikişer saraydan çık~ 
l'ak ağır ağır yokuşu inmişler; cam! 
a~ıusuna girerek binek taşm.ın sag 
Clhetine dizilmişlerdi. 

. Sarayın mutfak kapısmdan, birden 
bıre bir otomobil horultusu işitildi. 
~aşla.mu uzatarak otomobile bakan
a.r; 

beyin muzi.kası, Vahdettinin marşını SAGLIK OGUTLERi 2 - Tasmlanan tutarı 404 Liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görillebilir. 

çalmaya başlamıştı. 
İri cüsseli dört at koşulu olan 

(tebdil arabası), ağır ağır (Saltanat 

kapısı)ndan çıkarak, aheste aheste 

yokuşu inmişti. Omuzlarında MUşir 
apuletli bir asker kaputu giymiş, ve 
önünü sımsıkı iliklemiş olan Vah. 

dettin, arabanın sağ köşesine ~e~miş 
ti. Ecnebilerin bulunduğu setın onün 
den geçerken, (Cenera.l Ha:ı.·ngton)-

k .. us· elile 
nun orada olduğunu orın · • 
mültefitane selam vermişti. . . 

Bu sırada, bir sinema makınesının 
hırıltısı işitildi. Bir çok fotoğraf ma
kineleri, saltanatın son gününü yaşa
yan, son Osmanlı Sultanına çevril-

mişti. . . 
Araba, cami kapısından gırıp te bL 

nek taşının önüne doğru bir devir 
yaparken, selam havası çalınmış; da. 

lun üzerine sert bir tokmak darbe. 
vu . t' d 
si inmişti.. (Selam dur) vazıye ın e 
bulunan askerlerin boğazlarından. 
hırıltıya benzer, isteksiz bir ses yük- . 

selmişti. . 
Arabanın etrafını alan on beş, yır-

mi yaver, Vahdettini arabadan indir· 
mişler, beraberce merdivenlerden ~ı -
karak (Mahfeli Htimayun) a getır· 
ınişlerdir. 

Vahdettin, camiye girer girmez, 
(General Harington) a bır yaver gön
dermiş; kendisile görilşmek istediği 
için merasim bitinciye kadar avdet 
etmemesini rica etmiş .. Generalin sa. 
raya aldırılarak fevkaladJ izzetlı ik-
ram edilmesini emreylemişti. 

Cuma namazı kılındYktan ve 
mümkün olduğu kadar ihtisar edile -
rek okunan mevliıt bittikten sonra. 
Vahdettin sür'atle avdet etmiş; bil • 
yük mabeyin dairesinde, (General 
Haington) la birleşmiş.. Aralarında. 
yarım saat devam eden gizli bir mü
lı\kat geçmişti... Bu m:lliı.-iat o ka
dar mahrem cereyan etmişti ki, Vah. 
dettin Türk tercümanlarına bile iti • 
mat etmemiş; lngiliz başkurıandanı • 
mn yanında bulunan türkçeyi bilen 
bir İngiliz zabitinin tercümanlık et -
mesini istemiti. (Bir rivayete naza
ran bu vazifeyi Yüzbaşı Benet ifa et-

miştir.) 
[Arkası var] 

LOKMAN HEKiM 4 - Isteklilerın 31 liralık ilk teminatı ile vaktinde Ko-
misyona gelmeleri. ( 2962) 

Anadolunun Havası İnhisarlar Umum 'lVıüdürlüğünden 
Kayseride bir okuyucumuz ba -

na gönderdiği bir mektupta : 
- Ne zaman havadan söz açsa

nız, hep lstanbulun havasıl'dan 
bahsediyorsunuz. Halbuki blitün 
Anadolunun yanında lstanbul kl.ı
çücük bir nokta demektir. Okuyu
cularınız yatn'ız o küçücük nokt~
nın içinde bulunanlar değildir ... 

Diye takaza ettikten s.onra biraz 
da Anadolu havasını anlatr l11 

istiyor. Okuyucumuzun yerden gö 
ğe kadar hakkı var •. Şimdiye ka
dar bunun benim hatırıma geıırıe
miş olması şüphesiz, her insanda 
az çok bulunan "hodbinlik,, eseri-

dir. 
Kendim lstanbulda oturup yaz -

dığım için tabii olarak ilkin lstan
bul iklinıini görüyorum. 

Ancak şunu da tanımalıyız ki, 
Anadolunun ikliminden bahse•·~ıek 
te pek kolay bir iş değildir. Kos· 
koca Anadolu! Uç tarafı denizle 
çevrilmiş, hele iki tarafınd?": ,,..,_ 
niz Akdeniz olmasına göre insanın 
bütün Anadolu için deniz il ,. ·ıi
dir diyeceği geliyorsa da hiç te 
öyle değil .. Denizlere pek ya ın 
ve deniz havasını kapıyan dağla -
rın bir çok sayıda ve yüksek ol· 
maları Anadolunun iklimini deniz 
iklimlerinden uzaklaştırıyor. 

Deniz taraflarından kapalı .,ıan 
Anadolu kara tarafından c,, ..... ı,a 
açık olsa sıcak bir iklim olacr'" 
Halbuki o taraftan da yine y i' 'c 
dağlarla kapalı. Her taraftan •eğ
larla kapalı olan yayl~ da haylice 
yüksek, Anadolu yaylasının ~·ır 
kısmı olan Konya ovasının yük
sekliği 900 ile 1200 metre anır•n· 
da.. Kayseri ovası en aşağı 1230 
metre. Kızılırmak ovasının yük • 
sektiği daha ziyade, vasati ,.ı.., . ..,k 
1840, Ankara ovası ondan biraı 
alçak olmakla beraber yine 1150 
ile 1300 metre arasında. 

Bu kadar yüksek olan yerferin 

havası elbette sıcak olamaz .. Arı 
derecelerine göre Anadolu Jnha 
ziyade sıcak memleketlerden sa
yılmak lazınıgeldiği halde daha 
çok şimalde bulunan nıeml~ketıer 
kadar soğuk oluyor. Mesela hara
ret derecesinin bir yılda vasatı 
miktarı Paristekinden ancak bir 
derece yüksek ... 

~ .- Cibalide 1f;utu Fabrikasında yapılmakta olan filit
relı .ıçme s~yu tes1sarma ilaveten "207.65,, lira keşif be
dellı su tesısatı pa7~rlıkla yaptırılacaktır. 

.. z.-. Pazarlık 2/ 12/ 936 tarihine rastlıyan Çarşamba 
g.unu s.aat 14 t; Kc:ıbataşta Levazım ve Miıbayaat Şube
sındekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İ~t~klilerin ~eşifnamesini görmek üzere her gün 
pazarlık ıçı.n de. t~vın olunan gün ve saatte <fı; 7 ,5 güven

me paralarıle bırlıkte adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. "2976., 

Çanakkale Vilayetinden: 

Yine dağlardan dolayı Anadolu· 

nun havası pek kuraktır da ... Za -
ten Anadoluya "Küçük Asy~ .. de· 

nilınesi de bi.itün Asya gibi hıra!: 
bir iklim olmasından ileri geli" .. 

Himalaya dağları nasıl bütün As. 
yayı cenuptan gelen rütuhe•'i '•ıı
vaya karşı kapatırsa Toros dağla G?çmen :vleri içirı on bın metre mikap mamul çatılık 
rı da Anadoluyu cenuba karşı öy· ve do~emelık kereste pazarlıkla satın almaı·aktır. t1u ke-

le kapadığından onu kurak bir 1< re~te1er Yilfı.yeti~ Anadolu yakasındaki iskelelerde depo 
lim yapar. Anadolunun yalnız sıı edılecektır. Bu m1k1 ar kerestenin 261 o metre mikabı 
hilleri rütubetlidir. 4 '< 8 " 8 b' 1 ' " ve ın atı yüz yetmiş metre mikabı 3,5 x 8 x 4 ve 

Anadolunun havası hakkıı'"~ btı 3,. g O 
Umu 

-> • metre mikabı 'İ v 12 x 8 ve 1100 metre mikabı <~öse-
mi şeylerden sonra, n ·e~tu:) ~ 

gönderen okuyucumuzu memnun melık oıarak dört boy 12 santim en 18 milimetre kalınlı-
etmek ümidiyle. biraz da Kaysen ğ:nda Vt: 14C metre mık.ahı 3,5 x 4x2s ve 1090 metre mi-
nin iklinıini söyliyeceğim: kabı ela 12 nıilim kalınlık ve 24 milim geni~liğintle cıta 

Kayseride vasati olarak yağ· olarak imal edilecektir. Çıtahk kerestenin beher m~tre 
rnurıu günler kışın 56• ılki.>al\;ır. rnika bı yine bu iskelelerde teslim şartile 12 .5 çıta ve dö-
da 23,5, yazın 13, sonbaharda 53 · · k l tür. Şemenın beher metre mikabı yine bu ıs e e1cr:le teslim 

Bir yıl içinde va~ati sıcaklı~ an 
1 
on yedi buçuk lira iizerimlen fiyatı. takarrur etmiştir. 

cak 12.~s derecedir. On~cn !çin · Pazarlık snretile almac-ak bu mı~tar kerestenin % 15 
~~~=e·rı Anad.o~unun en soguk ık· hesa bile teminatı kat'i~1yeye raptedılecek ve bu kereste

r,ındekn 2bırı sayılır. Ykazın va· nin 4,000 metre mikabı Mayıs 93 7 nihayetinP- kaClar ve 
sati o ara 1 dereceye çı arsa da · ~ T 9 3 7 · · • kışın 

2 
de k d . 

8
. 2,000 metre mıkabı errunuz nıhayetmde bu iskele-

receye a ar ıner. ır . 1 . k · yıl içinde Kayserinin bulutlu g i•n· lerde depo. edıI:n~ş bu Ll~lclC.a tı~. !alıp olanların c;'o 1 5 te-
leri kışın 37, ilkbaharda 46. yazın minatlarr ı!e bırlıkte İkıncıteşrının 21 inci Cumartesi gü-
31, sonbaharda 36 dır. nü saat onda Çanakkale, iskan komisyonuna müracaat 
Yağmurlu günleri de bu hesaba etmeleri evvelce yazılmı§tı. Görülen lüzum .iz.:!rine pa-

katars~k Ka!serinin açık ha:vı-lı zarlık 28/ ı 1 / 936 tarihine kadar temdit edilmiştir. Yev-
günlerı haylıce azalır demektir • A 1 1 O d Ç İ ... J{ · Barometre orada k d • .' mı me..ıkurc a saat a anakkale skan onıısjN>nuna 

pe az egışı• .. 1 •1 .. 1,., l 
ve bütün yıl 652 ile 670 ıuasındfl muracaat ecıı m~s ı an o nnur. ( 3180) 
dereceler gösterir. Onun ıçin yaz nlsan 11e lllayıs ayları pek ~ulu ge dolayı olacak ki Kayserclıler ı~ 
lar pek sıcak ve kuru, sonl>ahat çerler. Erciş dağı cenup tarafı . çoğu lstanbulu kendi nıenılt>ketıe· 
daha kuru, kışın pek soğuk, ilkba· nı kapadığıııdan rüzgarların en rine tercih ederek burada kalı"R-
har da pek yağmurlu olur. Hele çoğu şimalden gelir .. Bu ik!lıwfen yı severler. 
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HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında. 

Her gün akşama kadar hasta
larını kabul eder. Tel: 2n3ı , ................. -

Bu Tehlikeli işe Cesaret Eden Adam 
Yakalandı ve Cürmünü itiraf Etti 

Genel İthalat R.ejimine dahil eşya
nın listesini dün ne re ba..-;lamı!7tık. 
Bugün de bu listelere devam ediyo. 
ruz; aşağıda ithali memnu eoyanm 
esami~ini bulacaksrruz. 

ZAYİ - Exibitor Amerikan vapu. 
rile namıma gelen 3659 ve 3616 numa
ra RAF / RE markalı iki sandık pa -
muk ipliğinin ordinosunu, malı güm. 
rükten çekeceğim sırada zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Halil, ertesi gün derin bir uyku -
dan uyandığı zaman, birdenbire şa
şırmıştı. 

Ellerinin tcrsile gözlerini silerek 
tavanlara, duvarlara bakmış, bulun
duğu yeri bir türlü tanıyamamıştı. 
Başında, şiddetli bir ağrı vardı. De
rin derin düşünerek: 

- Anladım .. Uyurken, beni bura
ya nakletmişler ... Fakat, nasıl nak -
!etmişler.. Nasıl olmuş da ben bunu 
duymamışım. 

Diye mırıldanmıştı. 
Bulunduğu yer, daha küçük bir 

odaydı. Oteki odadan daha kıymet
tar halılar, sedirlerin üzeri sırma iş
lemeli ipek şiltelerle tefriş edılmiş
ti. Asıl garip olan ciheti şuras t:lır 
ki, odanın bir tek penceresinde, de
mir parmaklık da mevcut değildi. 

Halil, derhal yerinden fırlanmı; 

pencereden bakmıştı. Penceren!n bi
raz ilerisinde, aşılması mümkün ol
mıyan bir duvar vardı. Bu duvarın 
üzerinde, müdafaa siperleri uzayıp 
gidiyordu. Bunların aralarından da 
denizin uzak ufukları görünüyordu. 

Halil, derin derin içini çekmiş: 
- ölmeden mezara girdim. 

Demişti. 
Başındaki ağrı, şiddetle devam e

diyordu. Buraya nasıl getirild"ğuıe 
bir türlü akıl erdiremiyordu ... Niha
yet, düşüne düşüne bazı şeyleri ha
tırlamıya başlamıştı. Akşam kendı 
sine getirilen şaraptan bir kupa içti
ğini hatırlıyordu. Bu şarabı içtikten 
biraz sonra, gözkapakları ağırlaşmış, 
birdenbire bir uyku basmıştı. 

Halil, kendisine afyonlu şarap içi· 
rildiğini anlamıştı. Bunu anladıktan 
aonra da kalbinde garip bir şüphe 
uyanmıştı. 

- Evdoksiya, bana böyle bir ı;ıa· 
rap içirmek istemez. Anlaşılıyor ki: 
dün akşam gelen yemekleri başkası 

hazırlamış.... Şu halde, Evdoksiya 

na-ede? .. 
Jçine doğan bu şUphe. artmıya ve 

büyümiye başlamıştı ... Gece yakala • 
nan adam, hiç şüphesiz ki sıkı bir is
ticvaptan geçirilmişti. Acaba ne 
söylemişti? .. Eğer kendisi Evdok~i • 
yanın teşvik ettiğini söylemlş!:'e, za
vallı sevgili artık mahvolmuş demek
ti. 

izahat istiyo:ı:? 
Halil, bu düşüncelerle, o küı;ük 

hücrede gezinip dururken birdenbire 
kapı açılmış; içeriye tepeden tıma · 
ğına kadar zırh giymiş olan (Arkosl 
girmişti. 

Arkos. Tekfur Kalotetin askerle. 
-rine kumanda eden bir Morah idi. 
Halil onunla birkaç defa temas et -
mişti. Fakat yüzünden vahşet akan 
bu adamla her teması onun kalbine 
bir nefret ve ürperti vermişti . 

Arkos, iri vücudünü küçük kapı -
nın önüne siper alarak hafifçe ~aşı· 
nı iğmiş: 

- Halil Bey! .. Kalenin sahihi ve 
hakimi, (vacibülihtiram) Kalotet 
hazretleri tarafından geliyorum .. Al
dığım emir mucibince, sizden bazı 
,eyler ııormıya mecburum .. 

Dedi.. 
Halil, gayet tabii görünerek cevap 

verdi: 
- Sorunuz ..• 
- Evvelki gece. sizi kaçırmak te-

ıebbüsünde bulundular .. 
- Evet ... 
- Bu tehlikeli işe cesaret eden a-

dam, yakalandı. 
- Pekala .. 
- Cürmünü itiraf etti. - ..... 
- Sizden izahat almak istiyoruz .. 
- E.. işte, o adam yakalanmış .. 

Cürmünü de itiraf etmiş. Şu halde 
benden ne öğrenmek istiyorsunuz? .. 

- Bu adam, şimdiye kadar sizin
le asla temas etmemiştir. Onun böy
le mecnunane bir işe girişm"'~İ için 
hiç şüphesiz ki arada bir vasıt'l ol
mak lazımdır. Bu vasıta kimdir? ... 

Halil; Ar kosa, tepeden tırnağa 
kadar göz gezdirdi. Dudaklarını bü -
kerek eevap verdi : 

- Bana bak! .. Git .. Kalotete, ~öy
le ... Her sorulan suale cevap VPrmek 
ldetim değildir •.. Ben, esirim.. ve, 
n1ahpusum .. Her eBirin, her mıthpu
ıun gözü, firar etmektedir.. Ben, 

kaçmak isterim. O da, adam olsun 522 (Demiryolıu, traversı), 525 (Di
da beni pek tulısun.. kcnlı demir tel), 532 A (Ani demir 

Arkos, hiç ümit etmediği bu cevap çivileri), 537 B (Demir mobily.!. ve 
karşısında. birdenbire . şaş~l~mıştı. ·bunların aksamı, karyola, somya ve 
Yumrukla_nnı sıkmış, dışlerını gıcır: aksamı), 561 (Çan ve havan), 54.7 A 
dat~ış; şı~şekler çakan gozlerını (Lernir parmaklık), 687 (Kik, kü
Halıle çevırerek bakmıya başlamrs - rekli kayık, sandal ve emsali), 683 
lı. (Mr.lm1eli, salapurya, mavna, şat, du-

Halil, bu bakıştaki manayı a'f' 1a - ba ve tarifenin başka yerin le ismi 
mıştı. İlk muhakkirane sözde, ve ilk geı;mıyen eşya nakline yarar deniz va
tecavüz hareketinde, Arkosun ilstü- sa:ti). 689 (Müteharrik, kap.ıh kum 
ne sıçramıya hazırlanmıştı... li'akat, ve çamur dubaları, değirmen, köprü, 
Arkos, bir tek söz söylemeden ve hiç dombaz, iskele, sal ve tarifemn bafika 
bir tecavüz hareketi göstermeden; y'?ı mdc ismi geçmiyen ve na:<liyattan 
hatta, o korkunç na1.arlarını bile Ha- gcıyri Jıususatta işe yarıyan denız ve
lilden çevirmeden; geri geri çekil- s~·i•n, 634 A (Huy. Linyit Turp, 
miş; demir kapıyı sür'atle kapamış- Briket) 699 (Linyit ki)ıniirii kumn, 
tı. yer srıkızı>. 705 (Camcı macunu ve 

Halil, yumruklarını sıkarak: sanayide kullanılan sair macunlar)• 
- Ah, mel'un herif! .. Muhakkak 74~ D (Kreozot ve milhlerı), 'il)İ> B 

başına geleceği hıssetmiş de, ~ılahsız CTaz~ıik ve temyi edilmiş gnılarl, 
gelmiş ... Eğer belinde küçük bir 7D5 1 Ak anber). 797 B 181,p~t ve em
hançcr olsaydı, hiç şüphesiz kı onu, sali), 802 B (!\Uyan balığı. Bellarion, 
çeker alır .. Sırtındaki demir zırhını .Joskyam, Dijital, Sigü vesair tıbbi 

1 d F k t Ü"areler), 801 (Tababette miistamel para ar ım. a a .... 
Diye mırıldanmış; aczin verdiği merhemler). 55 (Hususi kaplar için

de kilecek sular), 85ô (f\:~.-puzl. 858 büyük bir teessürle o kUçücük odada 
dolaşmıya başlamıştı... AR (Bf'bek). 860 (ŞemsıyeL 

Bu hstede yazılı olan lamba ı,i eni, 
Aradan, kısa bir zaman geçmişti. 

anha la i kağırlı. tel c:ivi. ya7.1 kağıdı, 
Odanın kapısı. birdenbire açılıver -

zarf ~hi eşvaların ithRllPri. s::ıı,ayii-
mişti... Kapının arasından sıvri sa. nıi-d korumak gayesiyle meııedilnıiş
kallı, üç köşe bir çehre görünmüş. 
Halile tebessüm etmişti... Ve ayni za- tir. 
manda, gayet mülayim bir sesi~: 

- Çok aziz ve muhterem misafi -

rim! .. Söz söylemesini çok iyi bilmi
yen Arkosu size gönderdiğim icin 

çok müteessifim .. Bu beccriksız a -
dam, maksadımı size layıkiyle arze· 

dememiş. Hiddetinizi celb~tmış ... 

Bundan dolayı, evvela sizden af t:ı

lep ederim. 

Bu sözleri söyliyen, Tekfur Kalo
tetti. 

Kalotet, arabk kapıyı biraz daha 
açarak sözüne devam etmişti: 

Klerin~ Listc!\İ 
Ki listesi (Klerin~ listesidir). Bu 

listerlf>ki eıo;yadan istenildiği kadar 
mal ithal edilecek l!iôe de hu malla. 
rın aramı:ıda ticarf't anlasmıtsı o. 
lan memlPketlerden ~etirllm~I 

art koşulmuştur. Runlar, şunlar
dır: 

2:~ A. B. (Süt) kaymak. yoğurtl. 

25 <Peynir ve yoğurt maya~ıı. 80 

(Saat. dikiş. yazı makineleri ile piya
no ve mesali eşyayı bağlamıya mah-

sus yairlar), 31 ( Sanayıôe 'tnlı!!tamcl 

- Sonra, aziz misafirim... Bazı ve tarifenin başka yerlcrincle zikro-
şeyler vardır ki, onları söylemekten lunnı,yan diğer hayvani yağlar) , 5'l A 
ziyade, göstermek daha faydalı 0 • (Hay\ anatı aime, kabukları ve ma
lur. Onun için, biraz şu odadan dışa-

mulan). 59 (Kuş tüylerı - i~lenıne
rı çıkmanızı.. ve hoşunuza gidip 
gitmiyeceğini henüz kestiremediğim miş. ham)• 62 (Tüy stipiirge Vi! ateş 
bir sahneyi görmenizi rica edece- yelpazesi), 63 (Tüy kalemi mamul~
ğim. Lütfen, buyurunuz.. tı ezcümle: Diş hilali kal<!m ve fırca 

Kalotet; bunu söyler söylt>mez, saplaıı vesaire), 64 ( Gışa, ba{°;r'f'sak, 

kapıyı arkasına kadar açmış; egı\c - kursak ve memulatı), 66 ~Tıttka1 ), 67 

rek Halili selamlamış; korıdorda (Kırmızı hayvani - her cins • kırmı

ilerlemiye başlamıştı. 

Halil, kısa bir düşünce geçırmış -
ti. Sanki meçhul bir kuvvet omı ko
ridora doğru çekmişti.. Kapıya l<a -
dar giderek bu loş dehlize göz güz • 
dirmişti. 

Fakat, Tekfur Kaloteti meydanda 
görememişti. lleride, dehlizin niha -
yetinde gözüne kalın demir parnıak
lıktan yapılmış bir kapı ilişmişti. 

Bu kapının iç tarafından bir inilti 
işitmişti. Ağır ağır kapıya doğru 

ilerlemişti. Ve .. gördüğü man~ara -
dan titremişti. 

Ortada uzun bir masanın 1i7 f"rine, 
çırılçıpla!< bir adam yatırılmıştı. Bu 
adamın kollan ve bacakları bit leşti
rilerek, baı;ı ve ayak ucundaki birer 
makaraya bağlanmıştı. 

Bu çıplak Vücut, tamamyile geril -
mişti. Zavallı adam, hissettiği istıra -
bm şiddetinden yarı baygın bh hale 
gelmişti ... 

Göğsü, vakit vakit şiddetle kaba
rıyor, ve sonra içi boşalmış bir ba
lon gibi sönüveriyordu. O zanuın, 
derin ve uzun bir inilti işitiliyordu. 

Masanın yanında yüksek bir de
mirci ocağı duruyordu. Bir ad$1.m. bu 
ocağın körüğünü çekiyordu. Vücu . 
dünün üst kısmı tamamiyle çıplak 

olan bir adam da ocaktaki nteşt" 

kızan demirleri muayene ediyordu. 
Arkos; ellerini kalçalarına daya • 

mış; kızdırılan demirlere bakıyor -
ciu. thtiyar bir adam, elindeki ıslak 

süngerle, gerilmiş olan adamın yu
zünü siliyor; vakit vakit onun yü -
zUne iğilerek nefesini dinliyordu. 

zı nebati, nebat fasileler:nd~ııdir.) 63 
l «'a!ımi hayvani "isler 274 numar<. 
d:tdır,. ı, 75 (işlenmiş rJeriler), 76 
(Tıışe ve ince şeffaf deriler), 77 (Do
mllz derisi ve taklitleri 1. 7~ t Kösele 
ve Hın'i kösele), 86 (Derid~n kırbaç, 
bastıın ve emsali), 89 (Makme kayışı, 
hortum ve makinelerde nıü:ıta•nel sair 
deıi ve kösele mamulatı), ~m (f;erı ve 
kiı~.eletlen mamur sair kcı.yı.·!ar ve: ın
rırn: BPl kemerleri, tüfek, reJ;e• 'c 
bel knyışları ve emsali), nı (Btı tari
ft.de zikredilmiyen deri ve k0scleden 
mamul eşya), 92 (Deri elbiı;e; 93 
!Her nevi deriden eldiven), tı4 (Dc
rirl~r. mamul şapka ve her nevi ba~
lık/, ~h <Merinoz. tiftik, ıılpağa. la
ma, v1goni, deve. kişmir, ş~,·yot), 99 
(Şoıii - yün mensucattan didiklenmiş 
yünler vesair yün krrpmtııar), 1CJ1 
(yün vatka), 102 (Her ne•i yünden 
ve kıldan iplik • örme ve doıcunııı. ma
kincllt:tı için masuraya sarılmıs iplik
ler dn~ildir), 103 (Müfredat UzerinE'. 
satı:~ b•lecek hale getirilmiş her nevi 
yiin \"e kıl ipliği ı. 105 !S:ı fı veya 
mahlut yünden kadife, pehs, astra
gan, lutr vesair kürkler t:-ıJ::iıii olan 
menı:ıucat ve bunların kordelaları), 
108 (Kıl mensucat), 112 (Yıin veya 
kılt.ian mamul torba ve yün çantn. hey 
be, hortum, kolan. makine kayı~ı ve 
bunlcıırın emsali), 115 (K<?ce ve keçe
ci io&mulatı). 
119 (S:ı.fi veya ipeğin gayri mcvadı 
lifiye ile mahlıut yünden ve kıldan 
dokul"ıa paltoluk ve çorap askıları, 
korsa, karın bağları, sıhhi baldırlık 

el ççantaları ve emsali). 120 (Safi 
yünden şallar), 121 (Yünden ve kıl

kıldan battaniye), 124 (Dikilmiş veya 

Kaprel Arisiyan 

Kadıköy Sulh Icra Da·.r~sinden: 

Yordanakinin Polimniya ile şaiyan ve 
müetereken mutasarrıf otd.ıgu Kadı
köyünde Caferağa mahallcsı-:'lın Bos
tan sokağında eski 3 yenı 5 No. lu ve 
yanında bir miktar bahçeyi ve bir 
kuyuyu havi ve birinci katta 3 oda, 
bir hela, bir mutfak ve ikinci katta 1 
oda, bir hela ve bir sandık odasını 
havi ~ 1100 lira kıymeti muharııme
neli hanenin tarihi ilandan itibaren 
~fl gün müddetle eshabı müracaata a
çık bulundurulan satış şartn ıtmesindc 
muharrer şerait dairesınde ve peşin 
para ile 28 - 12. 936 tarıhınc tesadüf 
eden pazartesi günü saat 10 dar. 12 
ye kadar açık artırma lle ıoıtılacak • 
tır yevmi mezkürda satış bedeli kıy
meti muhammenenin % 75 inl bulma
dığı takdirde en son arttınnm teah
hüdü baki kalmak üzere müza ~·edenin 
15 gün temdidi ile 12 - 1 . 937 tari
hine tesadüf eden salı günü saat 10 
dan 12 ye kadar en çok ıırtttraha. iha
leyi kat'iyesi icar kılınacc1.k•1r. Mez
kur mülkün satış tarihine k:J h.r bina, 
evkaf ve 20 senelik evkaf ve belediye 
\ergi borçları ile satış harcı ve rusu
nıu telliiliyesi hissedarlarına ve ihale 
pulu müşterisine ait olarak s:ıtılacak
tır. Satışa iştirak etmek için taliple
• in et, 7 'buc;u k pey akçesi verınele' 
lazımdır. Icra iflas kanunun:m 126 n
cı maddesi mucibince ipotek sahibi a
lacaklılarla diğer alakadarların gayri 
menkul üzerindeki haklanm hususı

·e faiz ve masrafa dair olan i'idiaları
nı evrakı müsbiteleriyle 20 yüu için
rlE" irrı. dairesine bildirmeleri aksi 
hald" '1R kları tapu sicillerivle sabit 
ol!lladık~a.: eatıı elinin :l uh.şma • 
!:l!ndan hariç kalacakları ve d"a .a faz· 
la malumat almak' istiyenlerin Kadı
köy icrasının 936 1434 N o. lu dosya
s:na milracaat eylemeleri lüzumu ilan 
olunur. (27672) 

Beşiktaş Icra Dairesinden. Kadtkö
yünde Yağhçı sokağındn 3 No. d:ı. 

Lakkal Ali Rıza tarafından Boğaziçin
dt- Yeniköy Dereboyunda. Cami soka
ğında 12 No. da oturan Necıp zim
metinde erzak bedelinden 77 lira 33 
kuruş alacağından dolayı çıkarılan 

.)deme emri arkasına mubaşiri tara
f, nda n verilen meşruha tta m 11 mılileyh 

Necip bir hafta evvel Konyaya gidip 
PUrcüklü mahallesinde 7 No da ika
rl"et ettiği beyan edilmiş ve bcrayı teb 
liğ oraya gönderilen öderM enırine 

t>öyle bir kimsenin buradıı bulunma
dığı beyan ile bilatebliğ iade kılın
mış ve sebkeden talep üzerme ilanen 
tebligat icrasına karar ver1h11ş oldu
ğundan ilan tarihinden bilitıbar bir 
ay zarfında borcun ödenrnesı ve bor
cun tamamına veya bir kısmına ve
yahut alacaklının takibat irr::ı.sı hak-
1';ında bir itiraz varsa yinJ bu müd
det zarfında Beşiktaş icra daireainin 
936/ 1428 No. lu dosyasma istidıt ile 
veya şifahen bildirilmesı vt: bildiril
mediği takdirde bu müddet içinde mal 
neyanında bulunması lazım':lır. Be
yanda bulunmazsa hapis ıle tazyik o
lunacağı ve hakikate m•ıh11if oeyan
da bulunulursa hapis ile cer.:ılandırı
ı8cağı ve borç ödenmez veva itiraz 

0ıunma1.sa cebri icraya devı11 edile· 
ceği tebliğ makamına kaım olmak ü
zere ilan olunur. (27680) 

yalnız biçilmiş şemsiye yüzleri), 125 
(Safi ipek ve sunt ipekle mahlut yün 

dokuma kumaşlar), 126(Ke:<? şapka 

taslağ1 kloş), 129 (ipek bükülmemiş, 

ham), 130(Mesine). 131(Halı, çanta, 

torba vesaire örmeğe ma·uus tura 
halinde ipek ipliği), 132 (iplik ibri
şim), 133(Tül, gaz ve eteklik ipek 
veya suni ipekten diğer lifü nıevadla 
karışık- madeni teller vesair.? ile 
mahlut olanlar da dahildir.) 

[Arkası yannl Kalotet. arkasında dört zırhlı as • 
ker olduğu halde, demir parmaklrklı 
kapının biraz ilerisinde duruvor; ~1u
daklannda vahşi bir tebessümle, ge. 
rilmif adamı ıüzüyordu. 

[Arkuı var] 

~Aca~~ 9 fA\ l.\fl SAATLARINI TE~C_İH 
AYARLI U~U'\J EDiNiZ 
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CiLDiNiZi BESLEYiNi 
ve ona, tar.e nermin ve genç bir manza~a veriniz. 

l'İYANA ID.'tVERSİTESİNİN MEŞHUR BİR TIP PROPESÖ 

Genç hayvanlardan istifade ettiği yeni bir cilt 

~ 
unsuru keşfe 

--'""' , ~ \ 

BlJ YENİ TEDBİRİ TECRÜBE 
EDİNİZ. sızı GENÇLEŞTİRl<~
CEK VE GÜZELLE 'TİRECEK. 
TİR. 

İ~te. genç hayvanlardan İ!itihsal edil
miş bu yeni cilt unsuru, cildinizin de
rinliğine nüfuz ederek buruşukJukla.. 
nn teşekkül ettiği yeri ilk yumuşama.. 
ya başlıyan nescleri veya zaJ,flayan 
yüz adalelt>rini besler. Binlerce kadın
lar, bu usulü büyük muvaffakıyetle 
tatbik etmi!)lerdir. Bu müstahzar bü. 
tün diinyada emsali arasında yegane 
dir. Bu cevhn, şimdi, cildinizi besle
mek için matıüp nisbet dairesinde To
kalon kremi terkibine kan~trnlmıştır. 
Aksamları ~·atmazdan en·el pembe 
renwndeki \'e liabahlan beyaz rengin
deki Tokalon kremini kullanınız. To • 
kalon kremi ile beraber su geçmez ye
ni Tokalon pudrsmı da kullanınız. 
Daimi bir rütuhet, cildin metiameleri • 
ni ter~~üh ettirir ve pudranız su g~
mez cinsincl.-n df"Kilse bu rütuhete 
kan,ır '\'e .-ert cisimler teşekkül eder 

• 

kJ, mesamat& dahil olunca ı;alı 
roıa \e binnetice teni berbat 
gayrisaf maddelerin massetmes 

hep olur. Su geçmez yeni T 

pudrasını tecrübe etmek için p 
nızın ucuna biraz pudra koyun 
suya batırınız, sudan çıkınca 

mağınızın kuru oldu. 
ğunu göreceksiniz. 

HER SABAH DAHA GENÇ GORUNON 

Denizyolları iş~etmesi 
Müdürlüğünden: 
İdaremiz hurdalığında toplanmış olan bir n1iktar 

ta. mantar K.ırık ve parçaları, patiska ve tente bezi p 
ve hurdaları 1/ 12 / 936 günü saat on beşte ~a;.rnrlıkla 
tılacaktır. Talip olanların şeraiti anlamak üzere her 
ve pazarlığa girmek kin ele yukarıda yazılı gürı ve s 
iclaremız levazım şefliğine müracaatları. ·'3185., 

Direktörlüğü ilanları 

lstanbul'un en iyi ve ticar 
gah mevkiinde satıhk arsa 
Dt>~eri 

Lira K. 
10277 50 

Pey akçesi Metro murabbaı Harita N 
Lira K. 
771 62 552,5 19 

Hocapaşa'da lfobyar mahallesinde Yenipcsta 
arkasında Aşirefendi kütüphanesi sokağında eski 2 
ni 15, 17 emıak 19 harita Nr: lı 552,5 metre terbi 
bulunan elyevm Sandıkçi'nın işgalinde bulunan vakf 
arsa 14/ l 1/ 936 tarihinden itibaren 15 gün mi.iddet 
kapalı zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

!halesi 30/ 1 ı, 936 tarihine müsadif Pazartesi 
saat 15 te İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğii İhale ko 
yonunda vapılacaktır. isteklilerin arttırma ve eksil 
kanunu ahkamı dairesinde yüzde yedi buçuk nisbet 
pey akçelerile teklif rncktllplarmı muhtevi zarfları 
ayyen saatten evvel komisyona vermeleri, haritasını 
mek, arttırma şc.ıı tlarını öğrenmek istiyenlerin her 
mahlUlat kalemine gelmeleri. (2906) 
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ı ilaçlarınızı Bahc;e 
kapıda SALiH NECAl i 

den aJmız. Rec;eteteriııh 
bUyUk bir dikkat. ciddt 
..,,,. hıtikam@'tlf! hazTI"lıt'lrr KESKiN KAŞELERi 

Grip, Ne.zle, bat ve elif ağnJa.rnu 
muıLDnit aancılan bir anda k eaet, 
Kıymettar bir Ulc;trr. ..., 

O Istanbuı Birinci Iflls Memuduğun· 
can: Yarım hissesi müflis Hristaki 
li.acı ·~losif ve Dya Makroplo Kollek

ıtil· : it Şirketi uhtesinde bulunan ve ay
ni zamanda Emlak ve Eyt.a..ıı Banka-
sına birinci derecede ve Istelyıınos 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
21 ikinci Teşrin 1936 vaziyeti 

Bankası 

kömürcü oğluna ikinci derer!ede ipo. AK T 1 F F 
tekli olan ve yeminli üç makine ve üç Kaaa : 
e.nııak ehlivukufıu tarafından (ipotek-
ten sonra satın alınan fıçıcı dükkanı ALTIN: Safi kiloıram 17.0SS.672 Lira 2,.036.584.26 
hariç olmak üzere) tamamın' BANKNOT • • • • • • • " 8.31'.086.-
(] 77 1

. UFAKLIK 865.6•U.04 752) ıra kıymet takdir olunan • • • • • • • • .__,, _______ _ 

lstanbulda Ahiçelebi mahallesinin J 
Tütün gümrüğü meydanı \'e Taşçılar Dahildeki Muhabir er : 

Türk LlrUJ ' . . . . . \re Balıkpazarı caddelerinia kain 
Cümhuriyet buzhanesi namivle ma • 
nü soğuk hava mahzeni, üstünde 0 • Hariçteki Muhabirler : 

• Lira 

daları ve altında dükkanları: oluı ze • 
lnin ve ebniyesiyle içindeki makine, 
denıirbaş alat ve edevatının ve diğer 

ALTIN: Safi kilogram 4.398.244~Lira 
Altma tahvili kabil Serbeıt dö- 1 

vizler • • • • - · · • • " 

519.618.66 

e.1se.•82.3o 

23.388.48 
,J• ll'lÜŞtemilat ve tesisat ve tef?.! rüatrnın 
_.ı; :Yarını hissesi açık arttırmaya kon
eu tnuşt11 .. 

Diğer dövizler ve Borçlu kllring 
bakiyeleri , • • • • • • • ı_.:.;." ____ 22_."."'"s~_o_.1_1_0_.8_9 - ...... ~ A..;apu kaydına nazaran (Istanbulds. Hazine Tahvilleri : 

IÇelebı mahallesinin Baiıkpaıan Deruhde edievrakı nakdiye kar· 
caddesinde eski 105 yeni 104 ve 101/ 1 şılığı • • • • • .. • . . • 

Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· 
Lira 158. 7 48.563.-

ne tevfikan hulııe taratmdan 
V kJ tediyat " 12.064.611.-

a • . • • • • • 1-----~~~~~-ıı 1 

1 ;~ 436 ada ve 4 parsel numaralı tls. 
p'1 Ulıde odaları havi kargir soğuk ha va 

~ahzem ve yine Ahiçelebi mahallesi
- nın eski Limon iskelesi caddesinde es

ki 5 Yeni 5, 5/ 1 ve 5/ 2 ve 5/ 3 ve 5/ 4 Senedat Cüzdanı : 
HAZiNE BONOLARI • • • • ~Lir,,a. 428.132.07 

Tt ARI c.~n;o.,.. 23.569.129.26 
C ~-..ç,.vAT .• • • • '--------

Ve 5/ 5 ve 5/ 6 ve 5/ 7 ve 5/ 8 ve 5 18 
tnükerrer numaralı mtünde odaları 
Olan kargir soğuk hava mahz: mi ı. 

Ehlivukuf raporuna nazaran: (Bu Esham ve Tahvilat cilzdanu 
~hk hava mahzeninin, binası beş ( Deruhde edilen evrakı n&k· 

A - ( diyenin karvtlığı Esham ve 
( Tahvillt (lttbarf kıymetle) 

B - Serbest esbam ve ta.hvilit 

Lira 

" 

albdır. Her bir katında büyük aalon
ları vardır. Zemin katında buzhane 
1nUştemili.tından m!da ayJa 15 lira 
~lraya mütehammil kahve ocağ1 ile 

ı Ustünde bir koridor üzerinde ÜÇ oda A vanalar : 
\1e ~ir saladan ibaret yazıhane kıs
ll:ı.ı ıle Uç kuyu vardır. 

'l'ütün gümrüğü meydanı caddesin
de 5 No. lu dükkan ayda 50 lira kira
~a ve 5/ 1 numar.alı dükka-:1 ayda 42 

a?t' d~çuk lira kiraya ve 5/ 2 numaralı 
Ukkan ayda 50 lira kiraya \e 5/3 nu-

=~rah dükkan ayda 25 lira kiraya 
ı:n · tehanımil olan bu dükkh" ırm ze-
~~~ Siznento dÖ§eli ve istor kepenk-

Altm ve Döviz üzerine • • • 
Tahvilat Uıerine • • • • • 

Hi11edarlar . 
Muhtelif. • 

• 
• 

• 
• 

• • 
• • 

. ,Lira . ,, 

• • 
• • 

• • 
• • 

34.503.660.23 

4.044.93i.12 

46J1G.97 
16.1504.3;.>6.65' 

YekUn 

. 33.216 311.30 

519.618.66 

29.059.981.67 

146.683. 952.-

23.997.261.3;) 

38.548.594.35 

16.550.453.62 

4.500.000.-

9.844.225.02 

302.920.397.95 

PASiF 

Sermaye . • _ • • • 
ihtiyat Akçesi . • . • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

vakJ tediyat • . • • . • . 

Deruhde edl eVl'akJ nakdiye 
bakiyesi. • • • • . • • • 

Karşılığı tamamen altın olarak 

• • 
• • 

Lira 

" 

ilaveten tedavtilt vazedilen Lira 
Reeskont mukabili Uav~ten ted. 
vazed. 

Türk Lirası 1\.ı1evduatı : 

Döviz Taahhudatı : 

" 

• 
• 

• 
• 

158. 7 48.563.-. 

i 
12.064.611.--j 

146.683.952. 

19.oon.ooo.J 
1 7.500.000.--

Altma tahvili kabil dövizler . . ,Lira 964.64 
Diğer dövizler ve alacakh kll· ı 
ring bakiyeleri. . • • • . ,, 23.049.77J.38 

·~~~~~~----.::..:..:: 

Muhtelif • • • • • • • • • • 

Yekürı 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

Lira 
-

15.000 000.-

1.551.182.~ 

ı 73.183.fl52.-

15.656.4.97.30 

2~.0~0.7$~.02 

H.4 71;W28.l0 

302.920.397.9& 

İskonto haddi o/o 5 ~ Altm üzerine avans % 4 ~ 

y '!'aşçılar caddesinde vaki eski 105 
!u:~?ı ~e 104/ 1 numaralı ikiye bö
Ur.e . uş dukkanın zemini r,imento ve -
h :1?de ahşap katı mevcut ve cep

~~---~...;,.._---------~------~~~-------

1 s tan bu I Üniversitesi Fen 
Fakültesi Dekanlığından: 

~~ı ıstar kepenkli ve 70 lira kiraya 
llıuteha-- ·ıd· ~·ı ır. 

\1 E'abrika binasiyle altında mevcut 
d~ 'I'ütün gümrüğü mey<lanıu~ nazır 

Fakültemizde Fizik, Hayvanat, Kimya asistanlıklan 
ve bir kimya Tercümanlığı açıktır. İstekli olanların he
men mtiracaatları. "3195,, 

Ukkanların ebniyesi 3297 ve bunla-

# ı-ı:n zemini 684 metre murabba ve Taş- --------------------------11111 
: çılar caddesindeki dükkan Ja '3ti met. 1 lıtanbul Belediyesi İlinları 

~e ınurabbaıdxr. Bina. tama uen buz. .. .. 
.ane olarak inşa edilmiş, bilcümle te- •••••••••••••••••••••••-• .. 

flıaatz havidir. Içinde ve dışmıia mev- lstcınbul Elektrik Şirkefinin elektrik kilovat tarifesi: 936 Hnesi lkin-
<:ut kuyuların suyu vardır. Bütün citeırin ve Birincikanun ayları il<' 937 senesi l~inçikinım ayını mahsus 

~alzenıei inşaiyesi ve içeris;ııin ter- oluık ü~ ıy ;~;" Yüksek Nefi• Bakınlığıncı beher kilovat sut bed.ıli 
bıbatı ve tesisatı itibariyle str! buz- J 4 kuruı ı o pırı ol mık üıerı tasdik edilmiıtir. Abonelerce biiinnıek 

' 
8~ııe olup bir asansörü vardır. Asan- "B ''3205 
or bakımsız ve metruk olup bina du- üzere ilan olunur. " " 

~arlarmın ve Ust kat döşerr1elerinin • * * 
azı kısımlarında halen mah?;uru ol- Keşif bedeli 631 lira 48 kuruş olan fstanbul 25 inci mektebin tamiri 

j 11•1Yan tnevzii çatlaklıklar vardır. Bi- a~ık ehiltmeye konulmuıtur. Keşif evrakı ve şartnameai levazım nıü-
1~ ~a radyo üzerine betonarme iskelet dürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 
o ze a~aları tuğla duvarla işlenmiştir. Bayındırlık Direktörlüğünden tasdikli Fen ehliyet vesik.tsile 46 liralık 

eının kat tn k" d · · · kt b'I b b ~ ve a ıne aıresı, ıı.ıagazalar ilk teminat makbuz veya me u ı e era er 11 / 121936 Cuma günü sa-
(jl n:ı~~hane .. merdiven kısımları bilO- at 14 de Oc1imi Encümende bufunmalıdırlu. {i) {3213) 
. ları .

1 
san.sor ve merdiven sahanlık

ı e Ust k 
betim·· ısmın Taşçılar sokağı ci· 
tan izo~stesna olmak üzere her taraf
Jnon ol asy~nlu ve zeminlerı karesi· 

Yuk:rak ~şa edilmiştir. 
'l'titün ~da ~ı~redilen yazıh111e kısmı 
lnağ gtinıruğü caddesindekindeki 
...... azaların üstünde ve tamamen 
.uıUstakiı 
ki . 0 !up ancak eeas binadan liL 
k veçhıle ızole edilemediğinden bu 
Isım istifadeli görülmemıs:tir. 

Tesisat: Fabrika dahilinde rnevout 
tesisat, tnakine, alat ve ede 1 ıt ve dc
tnirbaş eşya cins ve miktarı 15 - 10 • 
935 tarihli ehlivukuf rapo?"ıu fa yazı
h olup eeas makine, motör, soğutucu 
Vesair tesisat ve teferrüatı kııimen ve 
l'ılUesses bulundukları bina1a i§let. 
ltıekte devam edilmek şartila bina 
rıatışına ve yukarıda yazılı mııham -
!nen kıymete dahildir. Ahken mez
kflr fabrikaya ilave edilen fıçıcı dük
kanı 43 metre murabbaı ze'll'.n ü2'eri
ne nıebna ve üzerinde iki katlı bina
llt vardır. 679 lira kıymet takdir e
dihniştir. Bununla 180 hM:ıe<le otuz 
h~ssesi müflis şirkete ait ve fakat hiç 
hır tarafa merbun değildir. Yukarı· 
da Yazılı buzhane binasivle altındaki 
dükkanlardan mada bu dükkf'&nın da
~l altıda bir hissesi açık art~xrmaya 
t "tıulmuş ve ikinci bir gar~nameye 

s· t~tulmuştur. 
lr.r ırınci açık arttırma 30 • 11 • 936 

ihlııe tııüsadif çarpm.ba gilnU ıut 

* * • 
Nafia için alınacak kürek, larma, ve sapları, demir el arabası, çapa, 

kescır, ve dtosfero •çık ıhil+meye konulmuı+ur. Bunluın hepsin• 1005 
lira bddel tahmin olunmu§fur. Malzemenin listesi ve §artnamesi levazım 
müdürlüğünde görültbilir. ldıkliler 2490 N. lı kınunda yaıılı vııikı 
ve 75 lira 37 kuruşluk ilk teminai makbuz veya mektubile beraber 

f f, J2ı 936 Cuma günü sut 14 dı Dıimi Encümende bulunmılıd,r· 
far. (i} (3212) 

14 ten 16 ya kadar Yenipo.ı:ıtane bi· Hakları tapu siciliyle sabit oını.ıyan 
nasının birinci katındaki dairemde ipotekli alacaklılarla diğer alakadar· 
ve iflas idare heyeti huzuruı1da yapı- larm ve irtifak hakkı ıahlpl.,rinin bu 
lacaktı:r. Arttırma bedeli kıymeti mu- haklarını ve hususiyle Ialz v~ nıasa· 
hammenenin % 75 ini bnld. ı ~J tak- rife dair olan iddiala.rıru evra.kr nıiis. 
dirde müşteri üzerinde bıra.kılaca.k· biteleriyle birlikte ilan tarihinden iti· 
tır. Aksi takdirde en son arttıranm baren nihayet yirmi gün .zarfındıı. me.. 
taahhüdü baki ka.lmak üzert arttırma muriyethniı:e bildirmeleri lizmıdtr. 
15 gün temdit edilerek H • ı . 937 .Aksi takdirde haklan tapu siciliyle 
tarihine mtleıadif perşembe tinü sa.at sa.bit olmıyanla.r satış bedelinin pay· 
l4 ten 16 ya kadar yine dail"! nde ya- Ja§D'la.sından hariç kalırlar. Mütera· 
pılacak ikinci açık arttırmllda arttır· kim vergi, tenviriye ve tanııfiyeden 
ma bedeli kıymeti muhammenenin % olan belediye ruaumu ve vaktf İ· 
75 ini bulduğu takdirde en son arttı- caresi arttırma bedelinden tenzil olu
ranm üstünde bırakılacaktır. .Arttır- nur. Bundan ba§ka tellaliye ile me
ma bedeli bu nisbeti bulmııdığı tak- ~arifatı saire ve vakxf taviz bedeli 
dirde 2280 numaralı kanu!lu ahk!- mü§teriye aittir. Daha. far,la maltı· 
mma tevfikan satış geri bırakılacak- mat almak lstJyenlerin !13.n tarihin· 
tır. Satış bedeli peşin almır. Arttır- den başlıyarak herkesin gCS·:-!biI.nesl 
maya iştirak edeceklerin krycneti mu· için dairede açık bulundurula<'ak art· 
hammenenin yüzde yedi bu-:uğu nJı- tırma .,artnameleri 934/ 75 numaralı 
betinde pey akçesi veya millt bir ban· dosyaya müracaatla mevcut kuyudat 
kanın teminat mektubunu ha.mil bu- ve vea&iki rörebilecekleri ilin olunur. 
ıunmalan lhmıdtr. J27d78) 

!'-~~~---------------------~ lstanbuı Gayrimübadiller Komisyonundan 

Tarsus Satışı 
Dosya No. Semti ve mahallesi Cinsi ve Hissesi 

140 Ince Ark Harap fabrikanın 1/ 3 hissesi ile 
1/ 3 hissesinin 2304 sehim iti
barile 238 sehmi 

Hisseye göre muhammen kıymeti 

18000 

..Y~karda evsafı yazılı gayr~m~n~~ .. kapalr zarf U!!Ulile satışa çıkarrlmı~tır. Ihalesi 10-12-936 Perşembe 
gunu saat 15 te Tar!uııı Malmüdurlugunde yapılacaktır. Satrş münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

#9 ....................... lilıilliiililıiiı· 
ISTANBUL GAYRİl\IÜ BADlLLER KOMİSYONUNDAN: 
Dosya No. Semti ve mahallesi Sokağı ., EmlAk No. sı Cinsi ve Hinesi 

319 

320 
934 

1273 

:.3865 

3037 

3117 

3939 

5095 

5882 
6108 

Bakırköy 

Zeytinlik 
Ortaköy 
Eminönü 
Abiçelebi 

Bliyükada Madtın 

Taksim Firuzağa 

Tophane Furuzağa 

Sirkeci Hocapaşa 

Eren köy 

Arnavutköy 

Ortaköy 
Unkapanı 

Hacı Kadın 

E. Fırın 
Y. Taşevlcr 
Karadağ 

Taşçılar cad. ve 
Tulumba çıkmazı 

E. Ayanikola 
Y. Yllmaı Türk 

E. Beyoğlu cad. 
Y. Sıraserviler 
caddesi 
E . Tavuk YokUfU . 
Y. Emanetçi 

Hocapa.~a cad, 

Çatalçe,me 
Alipaşa tariki 
E. Köşk 

UçUncU arta 
E. Zeyrek cad. 

32 

19 
E. 154 

Y. 4 

E. 50 
Y. 56 

ada 193 
Panel ~ 

E . 62, 64 
Mahallen 
185, 187 

E. 9 
Y. 19 

Ada 3-1 
Harita 1045 

E. 32. 34 
Y.24 

E. 11, 15 
Harita: 67 

E. 32 
Y. 43 

E. 22, 24 
E. 79 

11~ metre arsa 

305 metre arsa 
Kağir mağaza ve 
üstünde odalarxn 
3000/ 103680 his. 
5244 metre Çanılık 

986 metre trsa el· 
yevm tenlıs aahuı 
ve kulübe 
118.11 metre an& 

Ustünde odaları olan 
diikkanın 35/ 38<! 
hissesi 
161 metre arsa 

284 metre araanll' 
!5/ 8 hisseı!li 

Hisse ye göre 
muhammen 

kıymeti 

230 A. A. 

305 •• 

1510 ft 

5244 K. z. 

8000 
1000 

., 

" 

250 A. A. 
100 • 

" 

16'0 
120 

., 
,, 

Y. 89 
Y. Unkapanı cad. ve 
bkele ısokağı 

373 metre anıa 
Bodrum ve üstünde 
odaları ve sofası olan 
kagir dükkanın -

730• KüçUkpazar Ipçiler 
Zindankapı 

7409 Ortaköy :Asmalı 

8464: Ortaköy E. Menekşe 
Y. Hercai 

Y.40 

' 
E.S 

Y.11 

77,5/ 240 hissesi 

Ki.iir fevkani oda 

63,5 metre arsanın 
1Aı hiseeıl 
156 metre ansa 

8465 :Arnavutköy Dere E. 108, 110 70 metre ara& 

Yukarda evsafı yazılı gayrlmenkuiler on gUn milddetle ıııatı,a çıkanlı:mttır. lhaleleri 7·12-936 
tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 tedir. Satıt milnhuıran gayrlmllbadil bonoıiladır. 
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Kalori randımanı hiç bir vakit Kok 
randımanile mukayese edilemez. 

Son tecrübelerin bir daha 
teyit ettiği hakikat : 

adi koka nazaran yüzde kırk faik 
bulunduğu bir daha sabit oldu 

• 

SAT 1 Ş YERLERi: 

Merkezi: Maden kbmiırü İşleri T. A. Ş. Bahçekapı Taş Han Telefon : 21195 
Galata: Türkiye lş Bank~sı şubesi. Telefon : 44630 
İstanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı Taş Han Tele. 22042 
Ankara: Yenişehir, Ali Nazmi apartımam. Telefon 1162 
Ankara: Adapaıa!'. Türk Tıcaret Bankası Tel şube 2316, Müdiriyet : 2319 

• 

llllA 
VERnEK SURETİLE BİR 
HAVAGAZI ~OF·BENİ 
ALARAK EVİN İZİ 
ASR iLEŞ Tj Rİ NİZ 

.. 

AVAGAZI SQF·BENi 
101 iSTiKLAL C:AD. VADELi SATIŞ 

Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parll parhyan dişler 

Bu neticeyi alın: 

için bir tüp 

Radyolin 
kafidir. 

Neden Türkiye balkmm % 99 u dır. Evvela dişleri mükemmel sureL 
Radyolin kullanıyor? Ağızdaki mik- te yıkıy~a.k yemek artıklannın, içki
roplan 3 100 öldürmesi yilztinden nin, sigaranın hı,ısule getirdiği kir 
mi? Fiyatmm ucuzluğundan mı? Fev. tabakasını. lekeleri, kefeke dediğimiz 
kaliı.de teksif edilmesi dolayısiyle ik- taşlan söküp çıkarır, sonra da bun. 
tısadi olduğundan mı? Ağızda çok lan mine tabakasını çizip hırpalama-! ~a~a. köp~;düğü, kokusu güzel oldu. dan şayanı hayret bir şekilde cilalar 
gu ıçın mı. ve parlatır. 

1 Ra.~y~linin bütü~ ~unlard~n başka !şte Radyolinin kaz~ndığı emsalsiz 
en muhım ve esaslı ıkı hususıyeti var- ragbete sebep bu mezıyetıerdir. 

Sa hah ve akşam günde iki defa olmak şart ile siz de 

R DYOli 
K ullanmıva başlaymız . 

üzerine her nevi kli•e işleri ucuz, iyi ve Ciabuk yap,hr. 

Klişelerinizi TAN da yaptırınız 

Ki OPRiN kareleri ~ERYE~~E.~~L1Ruş 
e• . oi • o . . . VE E"L Y' KAR 1 B ıc' lAÇTtR 

KAŞE 

26 . 11-136 -

SI HHi KANZU 
B _A L SAM i N 
KRE MLE R·i 

Esmer. sarışın. kumral her 
tene tevafuk eden güzeJ!ik 
kremleridir. Sıhhi usuırerle ha-
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu· 
ruşuklukları kamilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir: 
ı - Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 
' - Krem Balsanıin yağsız 

gündilz içın beyaz renkli 
Krem Salsa.mm a~bac:Yeın 
gece i9in 

ı - Krem Bal mm acılSadenı 
gündüz için 

Kibar mahfillerin takdir ile 
ullandıklan yegane sıhhi kreın· 

!erdir. 
INCILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu lstanbul 

Yaşadığımız ekono· 
m i devrinde size pa
halıya mal edilmek 
istenen nasihatleri 
şüpheli görünüz. 

Her nerede ve herhangi 
bir saatte Krem Peı •\'v'i 
kullanabilirsiniz. Yartm sa
at zarfında o tesirini gös
t.P.rm is.t.ir biJP 
Krem Pertev'in yarrm a-
sırlık şöhreti asılsız ~Pğil· 

dir. Yüzbinlerce kişıden 

Krem Pertev hakk•,da 
samimi kanaatlerim sora
bilirsiniz. 

--- Dr. lHSAN SAMl _ .... , 

GON OKOK ASiS i 
Belsoğukluğu ve ihtillillarma kartı 

pek tesirli ve taze aşıdır Dıvanyo

lu Sultar Mahmut türbesı No 113 

NEOKALMiNA 
Grip· rtevralji. Baş ve Diş Ağrıları. Artritizm - Pomatizm3 

* ................................. ._ ______________ ... 

Birçok tıraş bıçaklarını tecrübe 
ettim. Hiç birisinden memnun 
kalmadım. 

p 
Nihayet sakalımı kuştüyU hafif
liği ile tıraş eden POKER tıra., 
bıçağını beğendim. 

o K 
D.iinyanın en eski ve en 

-
Çünkü: POKER; cildi tahriş 
etmeden çabuk ve rahat tırt'J 
eden bıçaktır. 


