
CUMA 
27 

2 NCjTEŞRIN 
1936 

T A N E V 1 

24319, 24310. 
tSTANBUL 

B A Ş M U H AR R 1 R 1 : A HM ET EM l N YA L M A N 

Hı..ıgilrı: 

Yedincide: Istanbul 
Sayfasını 

• 
verıyoruz. 

Antakyada Tethis Hareketi 
Rihaniyeye Asker Sevkediyorlar 

Bir Yobaz, Camilerde Hatay. 
lıları igfale yelteniyor 

I<arnuk nahiyesi Türkle-lj 
rinin vaziyeti çok acıklıdır 

Antakya, 26 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Sanc~ 
dahilinde bazı hadiseler vukubulmıya başlamıştır. iki 
RÜndenberi Rih~niye'nin ,imalinde bazı nuntakalarda 
•ıkeri k1J vvellerin toplanmakta oldukları görülmüştiir. 
Ortada askeri harekatı icap ettirecek hiç bir hadise olma
dığı halde kuvvetli müfrezelerin bu rmnta!<aJarda toplan
malarından maksat Türkleri tedhiş etmek, yıldıtmakhr. 

Sancak dahilinde sükun 

S • ,.., tamamile teessüs etmemiş -
1yas1 tir. İntihabata iştira~ etrni-

M u .. Sf eşa rl ı ki ar yenlere karşı evvelce girişil
miş olan tazyikler de,·am e-

Ahmet Emin y ALMAN diyor. Bilhassa Karnuk na -

v ekiletlerde ıiyaıi ~üıt~: 
h farlıklar ihdaı ed1lecegı 
le -kkında bir, iki gün ev~el An

&tadan bir haber akıettı. 
}fiikumetin yeni kararı, mem

~Uniyetle kartılanacak bir karar
a~r·,lf iikumetin büyük çarkı icin-
11 Zla tefeDDuı, tula taalıyet 

1 
.~~ndrrmıya yol açabilir. itleri 

b~·r atlendirmek bakımından da 
L UkYiik faydalar temin etmeıi 
oe lenir. 

biyesi Türklerinin vaziyeti 
çok elemli ve acıklıdır. 
Şeyh Haşim adında bir yobaz ca • 

mide mahalli hükıl.met lehinde propa. 
ganda vaazları yapmıya yeltenmiş, 

bunun üzerine halk, mabedi terket -
mişlerdir. Bu yobaz Kırk.han kayma. 
kı.m , .• ı.;ı· , ı·ı.. ç... •• .- A ıs 

tarat-.a UiırMt ft 
ya memur edilmiftir. 

Aleviler, Ermeniler 

Sovyel Rusya ıle Lelıistan ve Bollıl clevlelleri lıucluf/ann111 lorlı ve 

buılu imliclacltnca beAliyen Rus nöbetçileri .. 

ı,.,_------..... 

Başvekil ve Hariciye 
Vekili Antakya 

Davamızı Anlatacaklar 
Ankara, 26 (TAN muhabirinden) - Büyük Mil

let Meclisi yarın (bugün) bu senenin en hararetli 
celaelerinden birini aktedecektir. Meclisin yarınki 
celsesinde Başvekilımiz ismet İnönü ile Hariciye 
Vekilimiz Tevfik Riiştü Aras Antakya davamız hak· 
!~~da bey~~a~ta bulunacaklardır. Başvekilin ve Ha· 
rlcıye Vekıhnın yarınki beyanatları Sancak dava· 
mız ıakkınrla hükumetin tuttuğu hattı hareketi an· 

L!: latmı~-o-l_a_ca_k_t,_ı_r_. ------------- ,---

Komünizme karşı 
ehlisalip mi? 

iNGiL TEREYE GÖRE 
Almanya ile Japonya arasında 

gizli bir muahede var 
Lcndra, 26 (Radyo Tan) - KomünistJikle mücadele 

için Almanya Pe Japonya arasında yapılan anlaşma do-
1ayısiy1e BerJin ile Tokyo bugün birer tebliğ neşrederek 
ar~\Mul<l;l ~ de-,.ai&lj anlaşma bulunduğunu tekzip 

'Y'inlan anlaım•nm hfçı------------
bır memleket aleyhınde olnıadığını, 
yalnız enternasyonal konıü:uzme kar
şı tedafüi bir tesanUtten ibaret oldu
ğunu anlatmıştır. 

Mancester Gardiyan gazetesi, iti
Bugün hiilc6met, kendJ esas me. 

~nizınasrnm ya\ıaş lşledlğinhı, isten. 
iği kadar verim temin edemediğinin 

laınarnıyıe farkındadır. Bunun için 
~bnk ve iyi verim temin etmesi iste.. 
llewı işleri derhal kendi mutat usulleri 
haricine çıkanyor \'e bunlann idare 
lrıakınesinin pren111iplerine tamamlyle 
art bir tarzda kurulmasına lüzum gö
li.iyo.r • 

Adana, 26 (Tan muhabirinden) -
Surixe kabinesinde vazife almış olan 
Antakyali Mustafa Kuseyri ve Adalı 
Mehmedin istifa ettikleri hak km da 
çıkan şayialara teeyyüt etmedi. Bu şa 
yialarm Türklere karşı bir manevra 
olduğu anlaşılıyor. 

-----"--~-------..-------------- lafnamenin metnini tahlil ederek, bu 

Karadenizde 
Fırtına 

Şiddetlendi 
Sancaktaki vaziyet davamız lehine 

inkişaf ediyor. Bir kısım Alevilerle 
Ermeniler dün kat'i surette TUrkler. 
le beraber çalı§acaklannı Tüıi< partL 
si liderine gelerek alenen bildirmiş • 

Solôlıiyel ı-e mes' uliyel lerdir . M esela hükumette sıkı bir mer- Adanada bulunan Antakyalı "Ye. 

General Şükrü Naili 
bugün Şehitliğe 
tevdi edilecek 

keziyet vardır. lcrai salibi- nigün .. gazetesi sahibi Seli~ 9cle~k, 
Yet ve mes'uliyet, ancak vekilin şah- gazetesini tekrar çıkarmak ıçm mu -
~nda v~ Vekiller Heyetinde toplanır. saade almak Uı.ere Halebe gitti. lnti
d al~ukı SUmerbank, Etibank gibi ha.bat dolayısiyle mahalli hükumet 
ti~v ~t aernıayeciliğine ait vazifeleri bu gazeteyi kapatmış, tekrar intişan 
ku a 1 esaslara göre başarmak için için istenilen müsaadeyi vermemi?.ti. 
hi; a.n teşekküller, mutlaka her ye- Fakat Selim Çelenk Halepte JllUSa. 
kuru &zife Bahası için yeni bir şirket ade alacağını kuvvetle umuyor. 

Yorıar ~ dil . b. .. -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 8eae nıev .: ,(\.en en ır anamues • • 
ketıere ~1.ınde kalarak ayn ayn şir
hiyetJ listakil vazifeler ve Kali
hiyetı er enıanet ediyorlar ve bu sali
Yetı ere nıukabil muayyen mea'uli-

er arıyorlar 
liUk . . 

Yetaizl~~etin idare makinesi emni
tu gı esas tutarak kurulmUf-

r. Vazif h · · k iht' . e ancme çı manın her 
k ırnaiıne ka!'Jı türlü türlü setler ve 
ıeayıtJar ~aninl§tır. Halbuki devlet 

rrnayesıni işleten ticari şekildeki 
~üe88eseler her iktısadl teşekkül gi
t 1 emniyet esası üzerine kurulmUJ-

Edirnede Hazin Bir ihtifal Yapıldı 
Edirrıe. 26 (TAN Muhabirinden) - Bu seneki Kurfoluı Balramımııı, 

büyü~ asker ve ma•t insan Şü~rü Nailinin matemine bürünerek geçiriyo
ruz. DL:n ( E .. vofö g'.m) ansızın ölen Generalin cenaz.esi bugün (dün) 
bütün Edirneliler qözyaıları arasında lstanbula gönderdiler. 
İhtifal saat 15 te b~ladı, cenaze•-----------

memleket hastanesinden kaldınlarak 
meb'uslar ve generallerden mürekkep 
kalabalık bir heyetin elleri üstün -
de şehir istasyonuna götürlüdü. Da
ha saat 14 te bütün dükkanlar, resmi 
ve hususi daireler kapanmıştı. 
Mübalağasız herkes ağlıyordu. Ce • 

naze alayı çok kalabalıktı. önde şehir 
mdzikası matem havası çalıyordu. 
Cenaze hastaneden istasyona kadar 
bir buçuk saatte götürüldü. Saat 
16,30 da bUyUk ukerin bayrağımız& 
sarılı tabutu vagonun önüne konul -
du. 

Filomuz 
Fal er 
yolunda 

ur. Bu mUeueselerde çahpn her 
"-tanc:ı.,m hilafı aabit oluncıya ka
dar, emniyete layık ve vazifesinin 
thli bir vatandaş olduğu farzedllir. 

bevlet sermayesini işleten müesse
:ıerin iyi verim temin etmesi, sala-

Yet sahibi olması ve o salahiyet 
tıisbetinde mes'uliyet altına girmesi 
lkıeınleketin umumi menfaatleri için 
:ekadar lazımsa asıl hükumet me
ı. 'tıizrnasının çabuk işlemesi, halkm 
)[ 1erini günü gününe görmesi de o-

1 
Bu sırada umumt mUf ettiş Gene • 

ra1 Kazım Dirik tabutun önünde hilr
J metle eğildi ve herkesi teessürlere g6. 
1 men bir nutuk söyledi. Milfettiş Ki
' zım Diri'.'<, bu mert insanın bütün ha. 
1 yatını, asker ve insan meziyetlerini 
göz yaşlan arumda hıçkırarak an -
lattft 

Londra, 26 (Radyo) - Bir kaç 
rUndenberi Maltada bulunan Türk fi
losu bugün Falere doğru hareket et. 
nıi§tir. İngiliz donanması kumandanı 
bu nıUnasebetıe söylediği nutukta, 
Türk ve İngiliz bahriyelilerinin birer 
aşina olarak değil, fakat birer dost 
0•.~k aynldı4darmı söylemiş ve 
'!'ürk bahriyesinin bıraktığı çok gü _ 
zel tesirden bahsetmiştir. Türk amL 
rali bu nutka ayni tan.da mukabele 
etınig ve Türk donanm1L41 dostane te
zahürlerle uğurianmııtır. 

adar faydalıdır ve okadar lazımdır. 

lmıa 'Jerai 
LI Ukfunet mekanizmaSI ıç 

~., en çetin iş, imza almaktfr. 
~ k basit gibi görünen bu işin, hfikfı-

et makin · · · · · k d esının verımını ne a ar 
[Arkası 6 ıncıda] 

~,_,.; 

t'tlımenin dlplorrıof muharriıi M. 
· .. f Svefovski 

- lMaJWe 3 üncü sayfada) 

K~zım Dirikten sonra Edirne ıay
lavı Şeref Aykut, teessür içinde a~h
yan bütün halka teselli serpen içli bir 
hitabede bulunmuş ve ağlamaymız, 

Gökberk için matem tut.mavmız. çiln. 
kU az evvel Kazım Dirğin dt> söy 
lediği gibi ölmemiş, büyük faziletıerile 
gönüllerimize yerleşmiştir. Onun başlı 
başına bir günü, anılacağı günleri o. 
lacaktır. dedikten sonra doktor Sait 

[Arkası 3 llnclide] 

Şamtrablusunda 
200 ölü 

Adana, 26 (Tan muhabirinden) -
B\ıraya gelen mevauk haberlere (Ö

re Suriyede Trablwıtamda vasiyet 
çok vahametlldir. Halk ile ht!dUnet 
kuvvetleri arasında yapılan mu.ade. 
melerde 200 kişi maktul ve mecruh 
düşmil§tür. 

nun gizli bir metne lüzum bırakmadı
ğını ve her şeyi muhtevi olduğunu 
söylemektedir. Çünkü ikı taraf da- B d 
hilde ve hariçte, bilvasıta veya bihiva- uğ ay Yüklü Bir Yunan 
sıta komünistlik faalıyetleriyJe alaka- Gemisı Battı 
dar olanlara kar§ı şiddetJı tedbirler Zonguldak, 26 (A.A.) _ Bir haf· 
Almayı kabul etmekle tam bir ittifak ta.dır Karadenizde esen fırbna, dUa 
yapmış ve ittifakı tedafüi mahiyetten akşamdanberi şiddetini arttırdı. E
ç1kar~~k ona tecavUzi bir mahiyet reğli limanında 7.000 ton buğday 
vermıştır. yüklü Orınola adlı bir Yunan vapuru 

JAPONLARA GÖRE mağ~. gemilere bindirerek delinmit 
VAZİYET ve oldugu Yerde kalmıştır. Gemi Gü-

vertesine kadar denize batmıştır. 
Japon matbuatı, Japon - Alnıan an

laşmasını fazla memnunıyede karşı
lamamışlardır. Matbuat, daha fazla 
anlaşmanın Ingiltere ve Amerjka ü
zerinde fena tesir yapmasından cndi
§e etmektedirler. Bir Japon g:ızete-

[ Arkası 6 mcıdtı j 

D~~iz yollarına kömür yüklü. Şl
lepçılık şirketinin lzmır vapuru su 
göstermek neticesi batmak tehlikesi 
başgösterdiğinden Buzhane mcvkiiıı 
de baştan kara oturmuştur. 

Tahlisiye gemileri boğazdan çı
kamamaktadırlar. 

Madritteki Alman ve 
Italyan elçileri ayrıldılar 

Alevler aıasmJa >"onan MoJriJin uıaltan seyircileri 
(En SO:'l haberleı 3 üncü sayfada)' 
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GENERAL ŞÜKRÜ NAili 

Silah arkadaşlannın 
ihtisaslarını topladık 

General Şiikrü Nailinin ölümile, Ordu, değerli !lir ko
mutan, nlemleket, büyük bir insan, Millet Meclisi iyi yü
rekli, mert, cesur bir arkada§ kaybetti. 
Şükrü Naili, kendini herk ~e ı:ev-

dırınişti. Istanbulun bütün şerefli ve 
kutlu günlerinde ,tarihi yıM iu:imle
rinde onu ordunun başında, görmiye 
alışmıı:ıtık. General Şükrü Naili, her 
gtttiği yerde, her bulunduğtJ meclıste, 
etrafını derin bir saygı n&lkJ.Sı ile 
çevirmesini bilirdi. Söz söyh ken, bü
tün muhataplarını ağzına baktıracak 
kadar tatlı konuşurdu. 

Atatürk gelirkc'fl 
AtatUrkün, Istanbulu ilk olarak şe

rP.flendı,eceği günlerde, Büy ık Şefi 
karşılamak için Izmite gtd"l:::er ara· 
Eında Şükrü Naili de vardı. 

Ertuğrul yatı, Istanbul limanına 

girerken, halk tarif edilemez bir coş
kunluk içindeydi. 

Vapurlar dolusu insan, blıyük ku!."
tarıcıyı, yakından ve doya doya gôr
rrıek ihtiyaciyle çırpınıyorJ:.ı. AtatUrk 
Ertuğrulun güvertesine çık.mıs. elin
de beyaz mendiliyle kendisini karşıla
n· ıya çıkanları selamlıyordu. Fakat, 
Jstanbulun şerefli misafiri, vapurda 
tPk başına değildi. Etrafın ia, genc-
1.,ıllerden, mebuslardan. hükfımet er
kanından pek çok kimseler vardı. 

Cümhur Reisi, kalabalık arasında 

güçlükle seçilebiliyordu. 
Halk, vapurlardan, yelk0 !1hlerden, 

kayıklardan; bin canla: 
- Yaşa! Yaşa! diye haykırışıyor 

ve ikide bir, bu "Yaşa,, seslerine: 
- Gaziyi görmek ister:z! .. dilekle

ri de karışıyordu. 
O zaman ŞUkrU Naili, Atatıfr•run 

etrafını alanlara askerce: 
- Biraz geri çekilsek olmaz mı? 

dedi, lstanbul §U dakikada bic tek in
sanın hasretini çekiyor! .. Bırakalım 
dn, hasretlisini doya, doya seyretsin! 

Bu sözler üzerine, Atatüı kiln etra
fındaki halka açılıverdi. 

Onu tarihe sorun 
Yine bir gUn, seyyar scrgı ile uzun 

tıır seyahate çıkan Karademz vapu
runda, Şükrü Nailiden "Atat.ü,.k,, hak 
Jundaki duygularını öğrenmek istE:
miştim. 

Büyük asker, bana şu cevabı ver
mişti: 

- Bu Büyük Adam, kendisine ya
kınlık şerefine erenlerin dilinden an
latılamaz. O, yeryüzünde, ys~rken, 

tarih sayfalarında "cbedili!t . sırrına 
trmiş bir kumandandır. Onu, bı7.lcre 
BOrmayın, tarihe sorun! ... 

Gazeteciler ve c:-

General Şükrü Naili, çoJı:: zekiydi. 

Uzun bir muhavereyi, idare edecek 
kRdar fransızcası varmıydı, bilmem ... 
Fakat, bu dilde, meramını mükemmel 
ı;urettc anlatmıya muvaffak olurdu. 

Bir gün, Jstanbula bir Fransız mek
tep gemisi gelmişti. General Şükrü 
Naili, kolordu kumandanı sıfatiyle, 
Fransız süvarisinin ziyaretiııı iade et
r:ıek Uzere, gemiye çıkıyordu. Tanı bu 

11ırada, gazetecilerle karşılaştı. 
Fransız süvarisi, gUIUmsiyerek Ge

nerale: 
_ Gazeteciler, burasını da buldu-

lar değil mi? diye sordu. 
Şükrü Naili, hemen cevap verdi: 
_Onlar daima aradıklarını bulur

lar! .. Baks~nıza, benimle sozleşmiş 
gibi geldiler! ••. 

General Cevadm ihtisasları 
General Şükrü Naili, gazeteleri, 

her glin muntazaman takıp ederdi. 
Bazı 11ütunlann devamlı okıı;ucula • 
rmdandı. Bu arada benim, bir za • 
manlar "Milliyet,, gazetesinde çıkan 
"Kulak Misafiri,, ni de okur ve bana 
her rastlayışta, iltifatlar ederdi. 

Türk ordusunu lstanbukfa, on iki 
~ene, o kadar büyUk bir mu\ affaKi· 
yetle temsil eden, değerli ku:nancla· 
nm ölümU için eski 11ilah arkaiaıs1an

nın ne dU§Undüklerinl d~ öğrenmek 

istedim. 
Askerl ~ura Reisi Orgenf'!ra.ı Cevat 

teessllr içinde bana §Unları söyledi: 
_ General ŞUkrU Naili ile uzun 

mUddet birarada çalışma'1I!l1. Yalnız, 
meşrutiyetin ilanından evvel, ben 
Yıldızda ikinci fırka kumandanıydım. 
Şükrü Naili de, avcı tabıırıı kuman
danlığı ile Yıldızda bulunuyordu. Ken 
disini orada tanıdım. Derin askerl 
-..ıQmat sahibi, değerli bir komutan-

dT. Gerek bir asker sıfatiy1 ~. gerek 
bir vatan evladı bulunmak itibariyle 
Şükrü Nailinin ölümünden büy':ik te
essür duydum. 

Kendisine rahmet ve arkada bırak
tığı ailesine, sabırlar ve scl.irr.etler 
dilerim.,, 

Orgeneral Ali Saif eliyor ki .. 
Ordu müfettişi Orgeneral Ali Sait 

tc merhum hakkındaki d•qgularını 
şu kelimelerle ifade etti: 

- General Şükrü Naili ile tam 9 
sene arkadaşlık ettik. Ben birinci or
du mUfettişiydim. Merhum da mer
kezi Istanbulda bulunan üçüncü ko
lordunun komutanlığında bulundu. 
Kendisini 29 teşrinievvel:fo Ankara, 
Cümhuriyet Ba;Tamını kutlarken 
gördüm. Sıhhati mükemmel, neşesi 
yerindeydi. 

Onu son görtişümmüş meğer ... Bu 
gece, teessürUmden sabaha kadar uy

ku uyumadım. Şükrü Naihyt, bir kü. 
çUk karde,s gibi severdim. Aramızda 

hakiki bir dostluk vardı. Ben, onun a-
miri vaziyetindeydim. Btitiın manev

ralarda, tatbikatlarda, berabt:r bulu

nurduk. Seyahatlerimiz birlikte ge
çerdi. 
Yaptığımız teftişlerin hepsinde }{en 

disini, takdir etmişimdir, a.c;keri me. 
selelere derin vukufu olıırı, disiplin 
sahibi, mert, cesur, ve maıyeti ta· 
ı::tfından son derece sayılan hır komu
tandı. Atatürk de kendisini sever, 
takdir ederdi.. Allah rahme:: eylesin!,, 

General Yakup Şevkinin 

ihtisasları 

lstiklal harbinde büyük hizmetleri 
görülen emekli generallerimizden Ya
kup Şevki, merhuma ait h&.~ıralarmı 
bana şöyle anlattı: 

- Şükrü Nailiyi, ilk dcfıı., Garp 

cephesinde, tanıdım. O zaman, mira
lay rütbesindeydi. Ben iki ıci ordu 
kumandanı iken, Şükrü Naili ele üçün
cü kolordunun başında bulunuyordu. 

Dilşman üzerine yapıla.1 harekat 
esnasında, Ştikril Nailinin m ıhim ya
rarlıkları görüldü. Bursa sahillerinde 
bir düşman fırkasını esir aian da ken
disidir. 

General ŞUkrtl Nailiye son olarak 
Ankarada, raslamıştım. O!ümiinün 
bütün orduda tesir uyandırmasım 

tabii görürüm. Şükrü Naili, yeri. ko
laylıkla doldunılamıyacak şahsiyet
lerdendi.., 

Salôlaaclclin GONGOR 

Nakil Vasıtalarını Kala
balıktan Kurtarmak 

için .• 
Parti kaza kongrelerine devam e. 

dilmektedir. Evvelki gece de Eminö. 
nü kazası kongresi toplanmış, bu 
kongrede vali de parti reisi sıfatiyle 
hazır bulunmuştur. 

Kongrede bilhassa nakil va.art.alan. 
nm kalabalıklığı ileri sürülmüş ve 
bunun üzerine vali söz almış, sıkın • 
tınm vaktiyle tramvay yollan tayin 
olunurken lstanbulun bütün seyrU • 
sefer hareketini Karaköyden Beyazı. 
da uzanan tek bir hat üzerinde topla
mak suretiyle yapılmış bir hatadan 
doğduğunu söylemi§, Gazi köprüsU • 
nün yapılmasında lmll olan sebep. 
lcrden birinin lstanbul münakalıi.tmı 
tek yoldan kurtarmak olduğunu ilave 
etmiştir. 

TAN 

.~uallimlerin 
(ıdem zamları 
3ugün veriliyoı 

Maarif Müdürlüğü, lstan
bul muallimlerinin geçen Ha
zirandanberi verilmiyen kı· 
dem zamlarının tediyesi hak
kında dün Validen müsaade 
almıştır. 

Muallimlerin bütçede mu
hassas olan ve Hazirandanbe 
ri birikmiş bulunan kıdem 
zamları bugünden itibaren te 
diyeye başlanılacaktır. 
Bütçeye dahil olmadığı halde 
kıdem zammına hak l<aza • 
nan muallimlere de bütçenin 
müsaadesi nisbetinde tediyat 1 
yapılabilecektir. 

Bozuk Gıda 
Maddeleri Stışına 
Karşı Tedbirler 

Belediye zabıta memurları Teşrini· 
evvel ayında dördü süt, bırı şıra, biri 
çavdar ekmeği, dokuzu francala, se
kızi ikinci ekmek, sekizi bır~nci sert 
un ve üçü kalay olmak ı.lzere 34 nü· 
nıune almış, ve bunlar bı::P·iıye kim
yahanesinde tahlil edilmiştir. Bu tah· 
Hl neticesi yalnız sekiz ı.ıün<·ı eknıek· 
tt'n ikisi, diğer maddeler•n de hemen 
hemen yarısı bozuk görülmü~tür. 

Belediye teftişlerin ınğaltılması, 
bozuk gıda maddelerinin sı tışının ö
nüne geçilmesi için tedbir alnı1ycı baş
lamıştır. 

Bir yılda ne 
kadar su 
harcıyoruz 
Istanbul belediyesi, şehirde bir se

ne zarfında sarfedilen su miktcırı hak
.kında bir statistik yapmıştır. Bu sta
tistiğc g6rc::, halkın lçm~ uıı,,•unun bU· 

yük bir kısmını kaynak suları teşkil 
c>tmektedir. Fakat, kaynak suların
dan çoğu şahıslar elinde ol<.luğu ıçin 
bir senede sarfedilen kaynak suyı.ı 
hakkında tam bir rakam tes!'lit edile
memiştir. Ancak, belediyel~ toplanan 
malümala göre, lstanbul halkı bir yıl
da 310 ile 350 bin ton arasıııda k:ı.y
nak suyu istihlak etmeklcdir. 

Ev ihtiyaçları için kuılanılan su, 
şehrimizde terkos, çeşme suları ve 
Elmalı suyu olmak üzere üç kısımdır. 
Bunlardan terkos suyu içın yapılan 

statistiğc göre, 935 yılında 6.574.875 
tondur. 1930 yılında ve ic:.ha sonra

lan yılda 4.900.000 ton ıle G milyon 

200 bin ton arasında dola.~an isafe 
miktarı 1933 tenberi muntazaman 
artmıya başlamış, 935 de bu suretle 
en yüksek haddine çıkm1şt:r. Fakat, 
936 da bu miktarın biraz d,tl\a yükse
leceği anlaşılmaktadır. 

Çe~me ve bent sula,, 
Tcrkos suyundan gayri olarak bele

diyenin şehre isale ettiği Ç';!<şrne veya 
bent sularına gelince, bu da 935 de 
5.580.361 tonu bulmuştur ki, bunun 
2.834.430 tonu İstanbul, 1.45·1.831 to. 
nu Beyoğlu, 302.525 tonu Boğazın Ru. 
meli, 683.250 tonu Boğazın Anadolu, 
224.325 tonu Usküdar, 72.0CO tonu 
Kadıköy mıntakalarında sarfodilmiş
tir. Bu suretle terkos ve Çc&me suyu 
dahil olarak belediyenin btr senede 
şehre isale ettiği su mikları 935 de 
12.155.236 tondur. 

ldaresi bir şirkete mevdu olaçn Ka
dıköy Elmalı şirketi tarafından ise 
ü35 de 1.232.239 tona çıkmıs~ır. Bu 
şirketin şehre isale ettiği su mikta
n 1.200.000 tondan aşağı düşme • 
nıiş, fakat şimdiye kadar 935 deki 
ı:arfıyat miktarını da geçmemiştir. 

lstanbulda bir yılda istih:§.k edilen 
gerek bentler gerek terkos. gerekse 
Usküdar _ Kadıköy su şirlcetınr.e isale 
edilen suların mecmuu 930 da 13 mil. 
von 387.475 tondan ibarettir ki, bu 
~iktar 931 deki umumi :Jarfiyattan 
tam bir milyon ton fazladtr. 

Halepten Tahsile Gelecek 
Talebe Kafilesi 

YUksek tahsillerini yapmak üzere 
Halepten şehrimize bir talebe kafilesi 
gelecektir. Maarif Müdürlüğü, bu ka. 
fileyi mekteplere yerleştirmek için 
tertibat almaktadır . 

Bir vapur karaya 
Giderek delindi 

Kar, Kısa Fasılalarla 
Devam Ediyor 

Evvelki gec-e başlıyan kar, dün öğleye kadar fasıla ile 
devam etmiştir. Karadenizde şiddetli bir fırtına devam 
ettigl için Karadenizt çıkacak vapurlar Kavakta bekle
mektedirler. 

Kırzadclerin Izmir vapuru Ereğlide karaya düşerek zedelenmiş ve 
su almıştır. Gemide oldukça hasar vardır. Seddülbahirde Kepezde kara. 
ya düşen Fransız bandıralı Garron gaz vapuriyle Mudanyada karaya o
turan Alınan bandıralı Boheya vapuru henüz ilk vaziyetlerini muhafaza 
etmektedirler. 

Her iki geminin süvarileri mensup 
oldukları acentelerden talimat iste. 
mişler ve bu talimat gelmediğinden 
Türk Gemi Kurtarma Şirketiyle mu -
tabık kalmışlardır. Fakat her tehli. 
keye karşı Gemi Kurtarma Şirketi, 
kaza1..de vapurların yanlarına tahlisi
ye vapurlarını gönderm~tir. 

Dün, Marmara havzasını kesif bir 
sis kapladığı için Mudanyaya gi. 
decek olan Bursa vapuru yoldan geri 
dönmüştUr. Liman İdaresi, sis yüzün. 
den Bursa • Mudanya seferlerini me. 
netmiştir. 

Fırtınanın bugün hafiflemesi 
mulmaktadır • 

Ekspres geç geleli 
Balkanlarda da fazla kar yağdığm. 

dan yedi kırk beşte gelen semplon 
ekspresi dün sabah üç buçuk saat te. 
ahhürle saat on birde gelmiştir . 

Odun ve kömür fiyatları 

Belediye, kışm birdenbire bastmna. 
sı üzerine odun ve kömür fiyatların
da ihtikara sapılmaması için sıkı 
kontrollarda bulunulmasını alaka • 
darlara emretmiştir . 

Bu gibi ihtikarın bilhassa ktiçü.k 
esnaf tarafından yapılabileceği göz. 
önUnde tutularak kontrol mahallele
re kadar teşmil edilece\<tir. 
Diğer taraftan mahalle araların • 

daki satılan kömürlere taş ve kum 
kanştınldığı haber verilmiş, bu cihe
tin de ehemmiyetle ıve derhal takibi 
i ln şu'bclere emir venlmıştır. 

Yedek subal/ 

Karakıım birdenbire bastırması 
üzerine odun alııverİiİ 

Ayasofya 
Mozayikleri 

Ayasofya müzesindeki mozayikleri 
meydana çıkarmak için çalışan Pro • 
fesör Vitmor, bu mevsim için mesaisi. 
ne nihayet vermiştir. ' 

Amcrikada Bizans Enstitüsü Mü. 
zaheret Cemiyeti azasından Madam 
Mur ve arkadaşları olan Madamlar 

Bugün Vitmor, Madam Mur'un 
tayyaresiyle şehrimizden hareket e. 
derek Rodosa ve sonra lskenderiye • 

k I •• •• ye gidecektir. lskenderiyeden de va • 
0 U UnUn OnV ne purla Amerikaya hareket edecektir. 

heqkel dikilecek Posta 
Yedek subay okulunun Harbiyedeki Başmu·· du··rıu·· klerı· 

binası önüne bir Atatürk hl'ykeli di-

kilecektir. Heykelin kaıde<1~, bu dev- Kaldırılıyor 
ı ede okulda bulunan ve Floı.-yn planını 

yapan mimar Seyfi ve arkaia.;ları ta. 

rafından yapılacaktır. Heykeli de 
yine okulda bulunan heykeltraş Ha. 
di ve arkadaşları yapacakla: :lır. 

Heykel, okulun tramvay caddesinE.
bakan cümle kapısına dikılecektir. Bu 
tahsil devresi talebesinin ya.rsubay o
larak orduya iltihak edec<!kleri 23 
Nisan 937 günü heykelin :ıı;L! u-ı rne
r.ısimi yapılacaktır. 

Afgan Hariciye 
Veziri An karaya 

Gidiyot 
Avrupada seyahatte bulunan Af· 

gan Hariciye Veziri Feyz Muhammet 
Han F:ehrimize gelmiştir. B•ıyün An
karaya gidecektir. Hariciye Veıirınin 
~eyahat.ı hususi olmakla ber,..ber, hü
kumetimiz erkaniyle de t~maslar ya
pacaktır. 

Türkiye, Irak, ,lran ve Afganistan 
arasındaki Şark misakı önümüzdeki 
;ılbaşında Tahranda dört devletin 
hariciye nazırları araBmda ımzalana
caktır. 

Yeni posta, telgraf tP.şkilatı kanu

nu Birincikanunun 31 inden itibaren 
tatbik edilecektir. Birincikanunun 31 

inden itibaren başmüdürlükler de kal
kacak, 62 vilayette merkez müdürlük

leri ihdas olunacaktır. 
Yeni teşkilat kanuniyle bütün me

murların maa§lan artacak, mevcut 
kadro, 150 kadar yeni alın-ıcak nıe
murla takviye edilecektir. 

Kömürden Zehirlendi 
Beyoğlu Bostanba§ındcı oturan te

lefon şirketi hadcmelerindeo Mehmet 
dün gece odasında bıraktığı tamamen 
yanmamış mangaldan zPhirlenmiş, 

hastaneye kaldırılmıştır. 

Yeni Tele/on 
Hatlarımız 
Telefon idaresı, henüz muntazam 

muhabere kabil olmıyan memleketler. 
le konuşma temini için çalışmalara 
devam etmektedir. Telefon Şirketi hü. 
kfımete geçtikten sonra İzmir, Bursa, 
ve havalisi ile memleket dahilinde bir 
çok yerlerle muntazam telefon mu 
haberatı temin edilmiştir . 

lTAkViJ.\til~HAVAI 
27 Ikinciteırin 

CUMA Bugijnkü Hava: KAPALI 

Rasat merkezlerinin tesbit etti~ine iÖre, 
Buclin Istanbul mıntakasmdı hava kapalı 
olacaktır. Yaimur yaimaın ıhtimali ku,•vet
lidir. Memlekette umumi hava variyetıne 
ıelince; rüzıir Garp iıtilı:ametind:n ese. 
cektir. Bazı yerlerde kar racmaıı muhte
meldir. 

Dünkü hava 
Evvelki cece başlıyan kar, dün öileye 

kad.u fasıla ile devam etmiştir. En fazla sı
caklık 1.5 tur. Derece ufırm altm:la 3 5 san-

11 inci ay 
1355 Hicri 

Gim: 332 Kasım: 20 
1352 Rumı 

Ramazan: 12 14 llriucitetrin 
Güneş: 7,01 - Oğle: 12,02 
ikinci: 14,31 - Akşam: 16,43 
Yatsı: 18,20 - imsak: ~.17 

27 - 11. 936 

Siyaset ilemi 
Gizli Bir Pakt mı Var? 

A !manya ile Jap.onyanın kom 
nizm ile mücadele için ya 

tıkları paktın neşrinden sonra en ç 
merak edilen nokta, bu paktın bir 
gizli zeyli olup olmadığıdır. Mosk 
va, Paris ve Londrada hüküm sür 
bir kanaate göre anlaşmanın bir 
gizli zeyli vardır. lngilterenin e 
meşhur ve en nüfuzlu gazetelerind 
olan Manchester Cuardian gizli i 
fakın neşrolunan itilaf içinde b 
lunduğunu anlatmaktadır. itilaf 
metninde "iki taraf beynelmilel k 
müniz.min tehdidine maruz bulıına 

bütün devletleri bu itilafnamenin r 
huna muvafık tedafüi tedbirler al 
ya veya bu itilafa iştirak otnıe 
müştereken davet edeceklerdir. 1 
taraf mevcut kanunlar çerçeve 
içinde, dahilde veya hariçte do 
rudan doğruya veya bilvasıta bcyn 
milel komUnist faaliyetine yardım 
denlere karşı şiddetli tedbirler al 
caklardır.,, deniliyor. 

ltilôfın mahiyeti: 

B u sözlerden Almanya ile J 
ponyanın yalnız kendi me 

leketleri dahilinde değil, memlek 
feri haricinde de komünist faaliye 

ne yardım edenlere karşı şiddetli t 

birler alacakları apaçık anlaşılı)' 

Mesel!, ispanyada doğrudan doğr 

ya veya bilvasıta komUnist faaliye 

ne yardım edenler bulunduğunu f 
zedelim. Anlaşmanın metnine gö 
iki devlet bu faaliyete karşı gelrrı 

için tedbir almak satahiyetini ken 

terinde göreceklerdir. Yahut mesıl 
Çekoslovakyada buna benzer bir 

ziyet iÖze çarparsa iki devlet yi 
ayni şekilde hareket edebilecekler 
itilafnamenin metninde mevzuu ba 
solan şiddetli tedbirleri alacak!• 
dır. 

lng;iliz gazetesi vaziyeti bu şekil 
tahlil ederek iki devletin gizli bir ı 

lafa lüzum bırakmıyacak şekilde 
!aşmış olduklarını tesbit ediyor. 

Bununla beraber biraz yukar 
dediğimiz gibi bir çok siyasi mııh' 
·-- 4.J • ,.., __ •• _ ... __ _._.____._,:. ..... J~~ 

name bulunduğu üzerinde ısrar e 
mektedirler. 

Buna mukabil Berlin ile Tokyo 
rada böyle bir itils.t bulunmadığı 
zerinde ısrar ediyorlar. 

Sovyet Rusya tarafından bu • 
!aş.maya karşı sert bir cevap '\/ 
miş bulunuyor: 

Rusyanın vaziyeti: 

U mum Sovyetler Birliği ı< 
gresinde söz söyliyen Ukr 

ya Cüınhurbaşkanı Sovyetliğe kS 
bir ehli salip harbi açıldığını arı 

tıktan sonra Sovyet Hududuna tel. 
vüz edenlerin eşi görülmemiş der 
de kahir bir darbeye uğrıyacaktar' 
söylemiştir. 

Diğer taraftan Sovyet Rusys. 
ponyanın bu hareketinden hissett 
hoşnutsuzluğu muhtelif şekil!• 
anlatmış, iki taraf arasında h 
lanan balıkçılık anlaşmasını imı J 
mamış, bundan başka daha bazı 
birler almayı düşünmüştUr. Sah 

adasındaki petrollere ait anlaş.iT' ' 
da Rusya tarafından feshi beki 
metke olduğu gibi Sovyet Birliği 
Mançukunun hududunu tesbit 
devam etmekte olan çalışmalar• 

son verilmesi muhtemeldir. 
Hulasa Uzak Şarkta gergifl 

başlamıştır. 

Omer Rıza DOCRU L 
__,! 
~ ..................... -. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

O nh·ersite Rektörü CenıD 'fi ı 
sel, Üniversiteye aJt baJI 

Jer için Ankaraya gitmiştir • 
• • • 

•• stanbul Maarif Müdürlii~ 
yeni yıla ait büt~esi baJJv 1( 

ndmıya başlanmıştır • 11 
• • • 

B ele<llye, yeni al~ğı ~öp ~ 
yonlan için Dahiliye VelP' ~ 

tinden müsaade istemiştir , 1( 
• • • ~k 

Ş ehrin muhtelif yerlerlnt ,, tı 
den takılacak iki bin (I '~ 
banın maliyet flyatlan İci. 

edilmMir .• ehlr Meeli"lnden _'°-,; 
alındıktan sonra yerlerine ta.kıl'.
tir. 
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1 Sancak davamız karşısın
da Yugoslav dostlarımız 

=~ Madritteki Alman, ve ital- Dost Meslekdaş Vreme.Gazetesinin 

·~:. yan elçileri ayrıldllar Bir Yazısını Naklediyoruz 

Kış 
Kar yalnız umcluğumuz da~ara 

ya~dı~ zaman değil, bugünh.--U gibi 
beklediğimiz sıralarda da yağarsa 
oı;empath.ini kaybeder. Çiinkü daha İs. 
tanbulun mutat sonbahar nlC\'Siml 
bitmemi iken bö~·ıe ani bir hın-a ta.. 
ha\·vülünün arkasından göriinm~l 

henüz kı hayahnn hazırlanmamış 

binlerce kişi)i tedirgin etti. Bir kere 
daha gördük ki lstanbuhın hnnsma 
~ih'en olmaz. Bir gün enel dışnn. 

da 13 clerece hararet \'arken, ertesi 
sabah kar yn~dı~rını \'C sıcaklı~ın 4 
derere1·e indi~inl ı:iirenler, kömiir \'e 
odun ~atırı ı değil eler ~üph~iz sar • 
sılmışlarclır • 

d• Bel9raHa csıkan Vreme gazetesin\: d iplo mat muharriri M. Sve-

erı A 1 1 · ı · v • de b ı· r t ovski'yi "T .l,N" o~uyucu ldrının tanıd ı ğını sanıyoruz. Bir aydcınberi ~:~ m an e çı 1g1 n KÜÇÜK HARiCi Türkiyed e tetıcikler yapan b ::ı dost g azeteci "Kamalin Tiir~iyesi'' adın
da ki eserinin dökii.,..an ları nı topla makla meşguldü. Dün akşam Sirke-

llk~~0',11 çok sı·ıa.A h ve otuz HABERLER ci istasyonunda bu d ost meslekdaşı memleketine te~yi ederkr:n Antak-ç ekoslovakyada Barno ka- ya davamız haHır.da yazdığı bir makaleyi de Belgrattcı çıkan gaze-
all • t• sabası civarında bir tesinder. "TAN" a tuıklediyoruz. 
rıı· ıspanyol ele geç 1 tren kazası olmuş, 12 kişi M. SvetoHki 23 lkinciteşrin tarihli Vreme.de başmakdle olarak An~.!t-
ml' ölmüş, 24 k~i ~aralanmıştır. rada n şu makaleyi neşretmektedir: 
e'l' L t h"k"' lk• ondra, 26 (Radyo) - talya ve Almanya u umet-
es: lerinm General Franko hükumetini tanımaları Ü7erine 
ot İspanya htikföneti bu devletlerden, Madritteki El~ilerini 
e~ Ç~kn.elerini istemiş, bunlar da bir kaç gün önce sefirleri-

R ornen ittihadının yıldo

nünıü rnünasebetile Ka
nunuevvelin birinde bütün 
Rornanyada büyük şenlikler 
yapılacaktır. 

' 'Ankara, 23 lkinciteşrin - TürkL --------------
Diin:ra fen aclamlannın Ye fenni 

meemı;alannın 'azdıklarma bakılır • 
sa hu sene lns emsal iz bir şiddet· 
arzedet·ekmi.,. Hunu asırlar tak\ imi • 
nin hir takım hiLdisntını blrilıirlerlne 
rnl\lac;tırnrnk lıuıu,·orlar. E~er tnh. 
~in clofrnı ise deho;;;ctli sojhıklar gö • 
recekmişiz. Karilerlmin ~nfil a\•Jan • 
mamahın iC'in hunu ya7.arken mü -
necdmlf'rin hrr söziine inanmak da 
hiru sRfıirnınlıık olnca~nı İIR\'C et. 
mek i<;feriın. nuıınnla hernlıcr su \ 'a.. 
kitsi:r. knr hizf' hclki de hu emsahiz 
kNn ilk ilıtnndır. 

1: nı ge~i çağırtmr~ ve sefarethanelerini mühürlemişlerdi. 
Setırlerin gitmesinden sonra zabı 

ta tarafmdan yapılan taharriyat ne 
tfceslnde Alman sefarethanesinin 

Jt d tahkim edilmiş oldu~, s ilahlarla 
,,,. 

01durufduğu \'e hükumet rlarnfın -
darı aranan otuz İspanyolun civar
da saklandığı anla.}llmıştır. 

A..lrnanya \'e İtalya hükumetleri 
ta.Pda.n a.ra.c;tırmalan bel'DelmiJel 
~Ukuka muga)ir saymakta ve bu 

areketl prote.c.to etmektedir. 
SlYAS! MAHAFlLLERDE 

ar Bugün muhtelif siyasi mahafil !s. 
·rf tan~~ işiyle meşgul olmuştur. Fransa 

atıcıye Nazm Delbos, bugün Na -
; lar meclisinde beyanatta buluna -

rak, Fransanm ademi müdahale 
•1 ~aktına sadık kalacağını söylemiş -

"' r . 

Pa · l!ır rıs 26 (A.A.) - Harbiye Na-
lirı: Daladier ile Ceneral Canıe
d!Jğe karşı bir suikast yapı lmış ol
~i 

1 
"rıa dair Pariste bir takım şa

dia ar deveran etmektedir. Dala
oer ile Ceneral Caınelini Mul

ko lJse·~ götürmekte olan trenin lo
l~artıotıfinin kondüktörü bir tak ım 
~o retlerin işlememekte olduğunu 

rll'ıü~t·· e· ., ur. 
~IJIJ ır kundakçılık meselesi mev
k~ b~hsol duğu anlaşılmıştı r .. Lo
ka1110t~f kondüktörünün soğuk
tıu11 ılıgı sayesinde bir felAket in ö
la11~ &eçilnıiştir. Tahkikata baş-

1Ştır. 

~ Sıhhat Şurası 
t-0 ~a, 26 (TAN) - Sıhhat şn. 

D antııanna. devam edivor. 

jAmiral Horti 
Şerefine 

Bahri Nümayiş 
Napoli, 26 (A.A.) - İtalya kralı, 

Macar Naibi hükumeti amiral Horti 
ve maiyetleri ve Musolini, Zara adın -
daki amiral gemisine binerek bu sa
bah Napoli körfezinde yapılan büyük 

bir bahri nilmayişte hazır bulunmuş. 
tur. 

Bu nümayiş amiral Hortinin şe -
refine yapılmıştır. Körfezde yüzden 
fazla İtalyan harp gemisi bulwunuş. 
tur · 

* * 

S abık Bulgar Başvekilı 

Çankof Belgratta Baş
vekil Stoyadinoviç ile gön.iş
nıüş, tayyare ile Berline ha· 
reket etmiştir. 

• • 
R oınen Hariciye Nazırı 

Şimdiki halde Varşova
da siyasi müzakerelerle meş
guldür. 

• • 
F ransanın Şark vilayet le

rinde köylüler hükume
tin buğday siyasetini prot es
to etmişlerdir. 

Anado)unun 
Birçok Yerlerine 
Kar Yağıyor 

yede ansızın bir fırtına zıihur etti. Bu 
fırtına bütün Küçiikasyada fırtına. 
lar zühuruntJ mucip olabilir. Suriye 
ve Lübnana istiklal verilmesi hakkın
da Fransa tarafından alınan karar ve 
Fransanın, İskenderun ve tarihi An. 
takya gibi sekenesinin yUzde doksan 
dokuzu sırf Türklerden mürekkep 
mıntnkaları bu haktan mahrum bı

rakınası, ve bu da kafi gelmiyormuş 
gibi, bu Türk halkın Fransa tarafın. 
dan Suriyenin vesayeti altına konul
ması kararı Ankarada ve bütün Tür. 
kiyede isyan fırtınaları ztlhurunu mu
cip olmuştur. Bu fırtına gittikçe şid. 
det peyda etmektedir. 

• • • 

Türk <lostlarımızı isyan ettiren 
şey, resmi Fransanm Suriye ve Lüb. 
nan milletlerini müstakil idareye lıl.. 

yık olacak derecede olgunlaşmış bul
ması, İskenderun ve Antakya Türle -
terini istikliı.l idaresine mazhariyete 
layık addetmemesidir. 

Halbuki Türk istatistiklerine göre 
o havalide yaşıyan 280 bin nüfusun 
230 bini Türktür. Bu hakikat Türk. 
leri müteellim etmektedir. 

Türkler, intihabat faaliyetinin en 
hararetli devrelerini yaşamakta o. 
lan Suriye ve Lübnana olduğu gibi, 
T\,irk 0hın ve Türkce konm~an İRken
dcrun ve. A ntakya Türkl€'!rin c de iş_ 
tiklal verilmesini istemektedirler. 
Fransanın Ankara büyük elçisi 

Ponso geçen cumartesi günü bu ta. 
lebe, hükümeti namına menfi cevap 
verdi. 

Halbuki ayni diplomat. Cenevrede 
Mandalar komisyonunda, Suriyede; 
Dürzü, Alevi, Suriyeli, Ltibnanlı ve 
Türk olmak Ü7.ere, beş unsur yaşadı. 
dığmı kabul ve itiraf etmiştir. 

Şimdi de bu unsurlardan ikisine 
milli şuurlarını izhar etmeleri imkanı 
verilirken, diğerleri, istihfa~ar bire
dayla bu haktan mahrum brrakıL 

maktadırlar. İşte Ankarayı çıldırtan 
şey ..• 

• • • 

TUrkler milli inkılaplarını tamam. 
lamak üzere oldukları zamanlarda, 
bir an evvel sulh akdetmek istedik -
lerinden İskenderun ve Antakya me -
seleleri hakkındıı Fransa ile uzun u. 
zadıya müzakerelerde bulunmak iste. 
memişlerdir . 

tarafa bırakalım, fakat Fransanm 
Suriye üzerindeki mnndaterhkten 
vazgeçerken İskenderun ve Antak _ 
yadaki ırkdaşlarımızı Suriye gibi hiç 
bir zaman müstakil bir idareye maz. 
har bulunmamış olan bir memlekete 
tabi kılması bizce tasavvuru bile ka. 
bil olnuyan birşeydir. 

Bize kalırsa, böyle yanlış yollara 
gidilmesine saik olan sebep, ne Blum 
ve ne de kendisinin yakın çalışma ar
kadaşları değildir. Bunu yapan Fran. 
sanın, en hayati meselelerini kırtasL 
yeciliğin dar çerçevesi içinde tetkik 
eden ve halk kütlelerinin psikolojisi. 
ni, Fransız nüfuzunun akislerini. an'a 
nelerini ve Fransanın imzasının hay
siyetini itibara almıyan memur zihni. 
yetli hariciye nezaretidir. Fransa 
hariciye nezareti kendisine has olan 
gafları bu meselede de tamamiyle 
göstermiştir • 

• • • 
Ankaradaki muhterem muhatap • 

larım diyorlar ki : 

''- Biz reviziyoncu olsaydık, ple. 
bisit yapılmasını isterdik. Halbuki 
biz reviziyoncu değiliz. Biz ne İsken
derunu ve ne de Antakyayı bize ait 
olan birer vilayet veyahut yeni bir 
vilayet olarak istem~te değiliz. Biz 
bu kıt'alar için yalnız istiklal istiyo • 
ruz; zira, Fransa ile aramızda mevcut 
muahede mcdJulüncc, o havnlideki 
milletler şimdiye kadar, hususf bir 
idareden müstefit oldukları halde. 
neden bundan böyle bu tarzda bir 
idareden istifade etmesinler? Bahu. 
sus Arap katoliklerinin, halihazırda, 

milli istiklal mazhariyetine kavuş -
muş bulundukları dikkat nazarına 
alınırsa bu hakkımız daha ziyade 
tebarüz eder... . 

Belki ileride Fransa bunu tamir e. 
cek ve Türlderin arzularını yerine 
getirecektir. Zaten Tevfik Rüştii A. 
ras bundan kat'iyyen şüphe etme -
mektedir. Fakat bu tamir, lüzumsuz 
olduğu kadar meş'um bir tealıhürden 
sonra yapılmış olacaktır ... 

M. Svetovski 

M. Svetovski 
Belgrada döndü 

Rahkafıııdnn c:er~e kurup altıncla. 
oturan çin_ı::-ene bir karnkış ,;inil 
pamrnğmı aihn ()eli~intl l'n «;ıkanp: 

- Allah tlı~artlakilerin ,·ardııncısı 

olsun, dedi~ i ı:ibi, biz de ağ dışında 
kalanlara Tanrının yardımım dOer • 
ken kıstan onra mutlaka bir :raz 
me\·simi oldm!unu. tabiatın sanıldı • 
fınılıın çok daha miiliiyim kanun1an 
hııhındu~unu Jıahrlatınz. 

Ben kısın .. oj;ığundan ziyade pisli. 
finden, :ra~ı~ınclnn ziyn<le :rnşlıWTı -
dan korlrnnm. Kı insanı !-ıiimsiiklec;. 

tirir. ho,·nıınu hükcr w~ omuzlanm 
kaldırtır., sert bir tn~\simclir, tilkin 
a<:ıktır. samimidir. Yaz gibi insanı 
tf'rletip haya eere,·anındn so~ık a l. 
mıya yol açmaz. l\teysimlerin bile sin
cıisi, açığı ,·ar. lnsanlnr gibi. 

R. FELEK 

1 NASIL YAZI Y ORUZ? 1 
Ulus'un "Dil koşcsı., muhurırı: "Scvırci

lcr surekli bir heyecan deryuında çalkan. 
mıııtır,, cumlcsini tenkit ederken diyor iri• 

Burada "sürekli,, sıfatı "dcnJa.
1 

kelimesini vasıflandmyor. llalbuki 
btr denizin siirekli, yani icvamlı nl
;1ıası, uir §CY ifada etmez. Soma, şı' 
"derya,, kelimesini ku7laıı1t1a.'i1k du.ha 
iyi olmaz mı~ - 21 - 11 - 1!YJ":. 

Bir "iıafeti - beyaniye., den evvel gelen 
sıfat bazan "milzafunileyh,. Hiz1:11 fa "rııü
zaf., ı sıfatlandırır. "Acıbade'll kurabıyesi,, 
derken "acı,. olan kurabiye Jcgıl. "badem,. 
dir. Kırmızı gul demeti, kuru fı:.sulyc pila
kisi ..• de böyledir. "Sürekli heyecan derya. 
sı .. derken de "sürekli .. deryanın dct;il, he
yecanın sıfatıdır. Zaten "hcyc.:an dcryaısı,, 
bir mecazdır, bahsedilen "hcyt.-:aıı., uzun r.a. 
man devam ctmışsc pekala "siırclı.li heyecan 
deryası .. denilebilir. Bu, hiç lo:ullanı•ın..mış. 
Q dahi, bir "basma kalıp söz., olcuğundan 
belki çirkindir, yanhş değildir • 

"Derya., kelimesine gelince l'. h:ılkm di
line işlemiştir. Belki "deniz,, kelimesinden 
dı:ha munistir. Halk : "Deniz, derya., der: 

Bir dalda iki ceviz 
Aramız derya deniz ... 

Hatta halkın '"derya., ya "biı>·iık deni:ıı, 
engin deniz., manası verdiği de tiÖYlt'ncbi0 

lir. O kelimeyi - hoşlansak da, noljlanına
sak da - atabilir miyiz? 

• • • 

İzmit, 25 (Tan) - İki gün evvel 
Söğüdün Gilndüzbey yaylalarında Harp, gerek Türkiye ve gerek Fran 
başlıyan kar şimdi Bileciğin her tara. sa için çok uzun ve çok kanlı olmuş. 
fında devam ettiği gibi bu gece İzmit- tu. O sıralarda, Fransanın bu ha -
te de yağmurla karışık olarak saba - valiyi kendi mandası altına alması -
ha kadar yağmış, sabahleyin kuşbaşı na matuf olan namuskarane bir an -
büyüklüğünde diişmeğe başlamıştır. !aşma yapılmış ve Franklen - Buyo-

M. Svetovskl bir aydanben memle 
ketimizde bulunuyor, tetkikler yapı. 
yor, yeni Türkiye hakkında notlar 
toplıyordu. M. Svetovski dün akşam
lii trenle Belgrada hareket etti. lstas 
yonda matbuat erkanı ve dostları ta
rafından sevgi Ce uğurlandı. 

•.. ö1ü.miy1c clcm1c§tiler. - Tan, 
26 - 11 - 1936. 
"Elcmlcşmck .. belki "dcrtle'jınck,, ribi, 

"biribirinc elemini açmak, anlatına:c .. mana
sına gelebilir; fakat miıstamcl de:;ı~ır: ~.u
karıdaki cümlede. "kcd~rlcndilı:r., Rıbı, e
lcmlcndilcr,. dcnilcbilirdı. 

• • • nun 20 ilkteşrin 1921 tarihinde An. 
Gemlik, 25 (Tan) - Gemliğin her karada imza ettiği bu anlaşma ile, 

tarafında kar yağmaktadır. sekenesinin yüzde doksan dokuzu 
• • • Türk olan bu havaliye hususi bir ida. 

Bilecik, 25 (Tan) - İki gündür re sistemi verilmesi, Türk dilinin res
yağan kar 20 santimi bulmuştur. So· m! dil olarak telakki edilmesi. 1:_ilrk 
ğuk bütün şiddetiyle devam etmekte • • mılli işaretlerinin o havali bayragına 
dir • ithal olunması ve memurların Türk 

:/- olma•;ı kııbul edilmiştir 
Kütahya, 25 (Tan) - Burada şım

diye kacjar görülmemiş müthiş so -
ğuklar başlamıştır. Dündenberf kuru 
kar yağıyor. Hararet srfınn altında 
on beşe düşmüştür . 

Yerli ihtiyarlann söylediğine göre. 
bu seneye kadar teşrinisanide Kütah
yada kar yağdığı görülmemiştir. 

Odun fiyatları yüksektir. Maden 
kömürü bol ve ucuz ise de halk buna 
alışmadığından odun yakma~tadır. 

Balıkesirde Kış 
Balıkesir, 26 (A.A.) - lk; günden-

beri şehre kar yağmaktadı... Soğuk 
iddetlenmiştir. Mülhakatt..a da so

ğ..ıklann şiddetlendiği bildırllmekte

.air 

• • • 

Ankarada bu hususta deniliyor ki: 
"- Bu taahhütlerin mana ve mef. 

bumuna hürmet edilmemiş olmasını, 
son on sene zarfında mandater ma _ 
kamatın bu taahhütlerde tadiltı.t ve 
tebdilat y a p m ı ş ol '!'Ila'.armı, me 
sela Türk memurlar kullanılmasmı 
mecburi kılan maddeyi, inkılaba a
leyhtar olmaları dolayısile Istanbul 
dan kovulan İstanbullu Türkleri me. 
mur yapmak ve bu suretle faydadnn 
ziyade zararlan mucip olmak sureti. 
le tahrif eylemiş olmalarını bir tara
fa bır$lka.hm: .ov1>t .. lılitUn burııarr 'ıir 

G. Şükrü Naili 
.. . {Başı 1 incide) 

ve onu muteakıp de erkek muallim 
mektebi talebesinden Reşat EdirnelL
ler ve gençlik adına söyledikleri nu • 
tuklarda General Gökberki unutmı -
yacaklarmı söylemişler ve andiçmiş. 
!erdir . 

Saat 5,10 da Generali taşıyan hu. 
susi tren sayısız çelenklerle halkın 
gözyaşları arasında Knraağaca hare
ket etmiştir • 

Törende bulunmak üzere Kırklar -
elinden de bir heyet gelmiıiti. Genera· 
lin cenazesi bu geceki konvansiyonel 
treniyle saat 10.30 da Karaağaçtan 
hareketle yarın sabah saat 10,40 da 
Sirkeciye vasıl olacaktır · 

Cenazeye yüzden fazla çelenk gön. 
derilmişti. 

lstanbulda Y aprlacak 
Tedfin Merasimi 

General ŞükrU Nailinin cenazesi 
Sirkeciden Gülhane hastanesine gö
türülecek, oradan 11,15 de kaldınla . 
rak büyük bir ihtifal ile Edirnekapı 
daki şehitlikte ebedi merkadi11e tevdi 
crli}pnp'!(tir 

* * * Bi1miyorunı, bu 011 franlc, 'Belçika 
kcınunlarrnda, bizde olduğu gibi, "ağır 
para cezası,, faslına mı da/tilclir ... -
Yaşar Nabi, Ulus, f4 - 11 • 1!) u:. 

"Bizde oldu~ çibi., deyinı~e bizde, yııni 
Türlciyc'dc •. "on ~rank para cezası 'alır '!:a
~a cezası, dıyc bır para eczası olamaz, çun-
kti bizde "frank,. yoktur. , 

'Ahle~ 

FRANSADA MECBURf 
JlMNASTlK 

Paris. 26 - Fransada 6 iHi 18 ya
~ındaki çocuklann jimmıstik yopma
hsrını mecburi kılan bir kan:m proje
m hazırlanmıştır. 

Hindistanda 
Çarpışmalar 

Londra, 26 (A.A.) - Dehlid~n biL 

diriliyor: 
Torikhel kabilesi muharipleri ile 

\•ukua gelen rnüsademe-ie 2 Ingiliz 
zabiti ile on beş Hindli askeri ölmüş 
ve iki İngiliz zabiti ile yetmi beş 
Hindli askerin yaralanm1ş ol~ukları 
beyan edilmektedir 
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TÜRKs·neması,Vesil Domino[~KALiENTE 
Bugün matinelerden itibaren ~ Fransızca sözlü i~~(LA MLJÇAÇA) 

ilaveten : 
DiKKAT! z Her seyredeni hayret- M 

Ekler lere sevkeden büyUk 

A ~an'atkar E 
Jurnal ZA Ti L 

2 Büyük film birden ~ DANtELLE DARRtEUX , DOLORES DEL Rto 
..., CHARLES Vanel. Maurice Escande Fransızca sözlü 

T en son SUNGUR 
dünya • • 1 Haberleri 1 Bu geceden itiba-

, .................................. ____________ ... ______ ................................................. . ren bütün numarala- K 
rmı değiştirmiştir. 

.M.ahkemelerde 

Hırsızı icerde 
Görönce dükkanın 
Kepengini indirmiş 

~aiep ~atarken 

Hakaret Etmiş 
Sirkecide gümriik salonu kapısın -

da salepçi Hurşit, salep satıyor. 
Polis ''kapının önünde satma, biraz 

kenara çekil ... Girip çıkanlara mani 
oluyorsun,, deyince, "başkalarını gör_ 
miyor, hep benimle uğraşıyorsun.,, 

diye karşı geliyor. 

Mikrobiyoloji Cemiyeti 
Toplanışı 

TUrk Mikrobiyoloji Cemiyeti bu
gün 18,30 da Çağaoğlunda Etibba O
dası salonunda toplanacaktır. 

Vak'alar: 
I - Sadi Nazım: Istanbul suları. 
II - Ragıp Refik: Yeni bir alet 

takdimi. 
Tebliğler: 

I - Prof. Schwartz: Tüberküloz 
da allergi. 

II - Zekai Tunçman: Horoz ku
duzu. 

Her tıb müntesibi gelebilir. 

BORSA 
261KtNCİTEŞR1N PE~EMBE 

Paralar 

A 1 r ş 

Sterlin 615,-
1 Dolar 122,-
20 Fransız fr. 112,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 82,-
20 Drahmi 20.-
20 Isviı;re fr 565,-
20 Leva 20-
1 Flcrin 63:-
20 Çclcoılovalt ku- 74,-

S:ıtro 

618,-
126,-
11\ı,-
130,-
85.-
23,-

580,-
23,-
66.
EO.-

S Yazın Belvü'de kışın E u Londra birahanesinde c 
icrayı san'at eden Mı-

N sırlr taganni ve raks E 
kıraliçası 

G HE&IKE M 
u CEMAl A 
R de programımıza da

hil edilmiştir. 

.__ FERAH Sinemada 
L 

Davacı, " Suçluyu fasulye çuval
larının arasından çıkardık,, diyor 

Polis, onu alıp karakola götilrii. Robert Kollejde Konser l Sihnı 
1 Mark 
1 Zloti 
Penıo 
ZO Ley 
Dinar 

rnoo 
20,-
23.-
19.-
20,-
12,-
48,-
30,-

22.50 
26,-
20.50 
23,-
14,-
50,
!2.-

Belediyenin Otobüsleri yor, ismini soruyor, söylemiyor. ad- ünümüzdeki pazar günü saat 17 de 
resini soruyor ,söylemiyJr. İfadesini Bebekte, Robert Kollejde nı:ı:ıiki mu
alamak istiyor, vermiyor. Ot.ur, diyor allimi F..stas ve Profesör Meknil ta_ 
ayağa kalkıyor. Ve nihayet polisin rafından piyano ve orgla konser veri
yakasına sarılarak boynundan saat lecektir. Herkes davetlidir. Duhuliye 
cebine kadar ceketini yırtıp bir de yoktur. 

Belediye, getirteceği otobüsle:ill 

gilmrük resminden istisna edilnıeti 
nıilracaatında bulunmuştur. Bu müW 
ade verilir verilmez otobil31er ısmaJ" 
lanacaktır. 

Dün Ashye Dördüncü Ceza mahkemesi:ıde bir hırsızlık davasına ba_ 
kıldı. Davacı, Zındankapıda Değirmen sokağında 31 numarada zahireci
lik yapan Vnsildi. Şikayetini şöyle anlattı : 

''- Dün akşam saat 18,5 da dült. IE 
kana gitmiştim. Karanlıkta içeride f< f 
bir yabancının dolaştığım gördüm. a ( ı 1 p 
Kapının arkasına da bir çuval kon - M 
muş .. Mağazamın hırsızlar tarafın - Otordan 
da.n soyulmakta olduğunu gorunce 
hemen kepengi indirdim. Cebimdeki 
kilidi kapıya taktım ve kilitledim. 
Hırsız içeride kalmıştı. İmdat ıslıkla • 
n çaldım. Biraz sonra iki bekçi ile 
bir polis geldi. Dükkanı açtık .. Kapı_ 
nm arkasına hazırla.nan çuvalı tetkik 
ettik. 

İçine benim elbiselerim doldurul • 

muştu. Sonra polis ve bekçilerle 
ikinci kata çıktık. Burada da kimse 
yoktu. Üçüncü kata trnnandrk. Ora
da da kimseler yoktu. Burada bulgur 
ve fasulye çuvalları vardı. Bir aralık 

dolu çuvaJlarm üstUnden hafif bir 
nefes sesi duyduk. Bekçiler Ustüne çı
kınca boş çuvalların altından bir a
dam çıkardık. Polis kulağından ya _ 
kaladığI bu adamı aşağıya indirdi. 
O, ben sarhoşlukla buraya girdim, 
ne yaptığımı bilmem diyordu. Polis 
ona çuvaldaki elbiseleri gösterdi. 
Boynunu büktü. Çuvalda c;ı~an yele_ 
ğimin cebinde 35 lira vardı. Baktım 

o da yok ... Polis üstünü aradı. Para 
çıkmadr. Suçlu paraları yukanda çu
vallann arasına attım , diyordu.,,, 

Bundan sonra şahit bekçilerle po • 
fü:; Salih dinleııdiler. Hepsi de hadise. 
yi davacının söylediği şekilde anlattı. 
lar. Yalnız şunları da ili ve ettiler: 

Suçlunun karakolda üstü araştın _ 
lırken şapkasmm içinden bir, ve sol 
ayakkabısının içinden de iki gümUş 
lira ile 36 kunış para çı~mıştır. Suçlu 
sabıkalılardan Ha.sandır. 

Denize Atmışlar! 
Sultanahmet Sulh İkinci Ceza hi.. 

kimi dün bir denize atma davasına 
ba.şlanuştır. Davacı Osman şunları 
söylemiştir: 

''- Ben, geçen gün halin önünde 
duran bir motördeydim. Burada bu _ 
lunan İbrahim, Ali ve Ra.c;im birden. 
bi motöre girdiler. Rasim beni dövmi
ye başladı. Hıncını alamadığı için 
kavrayınca denize attı. Ben on dakL 
ka denizde kaybolmuşum. Sonra bir 
arkadaşım denize atlıyarak beni sa _ 
çımdan tuttu, yarı ölü bir halde dışa. 
n çıkardı. 

Suçlular, bu iddiayı reddetmişler -
dir. Rasim: 

- Osman, arkadaşlarından Halil 
ve Salahaddinle beraber beni dövdü _ 
ler, ölümle tehdit ettiler. Ben onu de_ 
nize atmadım, kendisi düştü, demiş • 
tir . 

Şahitler de davacının iddiasını teyit 
etmişlerdir. Ha.kim, davayı kendi sa
lah_iyeti haricinde gördüğü için dos _ 
yayı müddeiumumiliğe iade etmiye 
karar vermiştir. 

karşı: 
- Sarhoştum, ne yaptığımı bil.mi_ 

yordum, şeklinde cevap verdi. 
Yalnız nüfuı kağıdmm doğum yeri 

yırtılmıştı. Müddeiumumi tevkifini ve 
doğum tarihinin tesbitini istedi. 

Mahkeme de bu isteğe uyarak Ha_ 
sanı tevkif etti. Muhakemesine salı 

O da, hakimin bütün suallerine günü devam edilecektir. 

"Ben nasıl anlatayım? Bende artık anlatacak yü . 
rek mi kaldı? Kızım, Kübra, sen başına gelenlerı söy 
le! Utanma kızım, senin ne taksiratın var, yapanlıır 
utansın!,, 

düğmesini koparıyor. Bunun üzerine 
cUnnümeşhut mahkemesine verilen 
suçlu da mahküm oldu. 

Delilik 
iddia Eden 
iki Kadın 
Dün müddeiumumiliğe Anadolu -

dan iki genç kadın getirilmiştir. Bun_ 

!arın ikisi de delilik iddiasındadır. 40 
yaşlarında tahmin edilen SülJü ka _ 
yinvaldesini balta ile öldürmüştür. 

Daha genç görünen Elife de çocuğu • 
nu kesmiştir. Müddeiumumilik iki 

katil suçlusunu da müşahede altına 

alınmak üzere Adli Tıp İşleri Müdür
lüğüne göndermiştir • 

Üç Suçlunun Tecziyesi 
İstendi 

Dün Ağır Ceza mahkemesinde bir 
katil davası neticelendirilmiştir. Müd. 
deiumumi, Tophanede, İsmail ismin. 
de birisini öldürdükleri iddiasiyle 
muhakeme edilen Hasan, Kamil ve 
Ali iı:;minde üç suçlunun on beşer se
ne hapse konulmalarmı istemiştir. 

Muhakeme karar için kalmıştır. 

Söğütte Kaçakçılık 
Söğüt (TAN) - Çaltı köyünden 

Mehmet Ali Çakırın evinde 450 ki_ 
lo kaçak tütün bulunmuştur. 

Zemzemiye köyünde de 150 pa. 
ket kaçak tütün musadare edilmiş
tir. 

Beşiktaş Parti Kongresi 
Cümhuriyet Halk Partisı Beşiktaş 

ilçe kongresinde yeni idare heyeti baş 
kanhğma Fikri Oran, üyeliklere Züh
tü, Hikmet, Etem Akif, Hamrli Ra
sim, Dr. Halil, Rüştü seçilmı~lerdir. 

Taksimde Maksim Tiyatrosunda 
HALK OPJ.;RETİ 

Bu akşam saat 21 de 

PiPiÇA 

ŞEIDR TJY ATROSt' l'!'i 1111' [ 11111 lı 
DRAM KISMI ıı lh 

;,~fonda 1
1
\\...\\\ ~\ılı 

BUYUK HALA 
1 1 ııl ııııııııı) 

KOLTUKLAR: 50, 40 D "ruş 

1ıı;ı,ımıııııırı1iı~ 
ıılııı l ııı...ıı~ l11ı!I 
IJ 11111111111 

-;EHIR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Ru sıksam 
saat 20.30 da 

MASKARA 

lsvec lturona 
Altın • 
Banknot 

Çekler 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Bük re' 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varısova 
Budape~te 
Bükreıs 
Bel ırat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Tahvilat 
~ıt>ım 

991.-
240,-

1516,-
0,7951 

1 '1,0665 
15,1025 

4,7025 
88,6375 

3.46 
64,935 
1,4660 

22.4525 
4,24 
7,4270 
1,9775 
4,22 
4,335 

110.39 
34,4975 

2,7775 
24.875 
3.168S 

Anadolu 1 ve II kupon keıık 
,, TII 
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242.-

618.
C,7!>5S 

17,015 
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38.3.ı 
'3 ,4475 

6U2S 
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4Vi0 
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YENl NEŞRIY AT 
Yeni Adam - Yeni Adam'ın 26 

Te3rinisani tarihli 152 nci sayısı çıl<• 
nuştır. 

lstanbul Seririyatı - Bu, aylık tıb

bi mecmuanın 11 inci numııras: iıı~ 
şar etmiştir. 

• • Hamılıne 
Anadolu o/o 60 

.. % 100 
Sırlrdı Hayrıye 
Tram••J' 
Bomonti Nektar 
Aslan Çimento 
Merkez Bankaaı 
Oıımanh Bankam 
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ıo
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1 ~ E .. y.- Sineması sayın halkından gördüğü emsalsiz rağbete bir tükran 
~ ~ kar.ılığı olmak üzere BUGON matinelerden baflıyarak 

2 BUYUK VE TURKÇE SôZLU FiLM BiRDEN: 

.Nl.eçh 1. ıl ..A.slcer 
TORKÇE SÖZLU YEGANE HARP FİLMİ 

Dünya harbinde garp cephesi • en kanlı muharebeler - Çanakkale harbi - istiklal harbi ve 

LOREL-HARDi 
Türkçe sözlü büyük komedi 

KAN KARDEŞLERi 
-Bugün matinelerde IPEk sinemasında--

Salahaddin Bey ve Yusuf kımıldadılar. Kübra 
onlara bakarak sustu. Yüzü f evkalide manasız bit 
i~ade almıştı. Son sözler ağzından bir plaktan ge
lıyormuş gibi ruhsuz ve kapalı çıkıyordu: 

"Şakir Bey hep öyle sırıtarak kapıya kadar geldi. Kübra uzurı mUddet başını kaldırmıyarak düşün -
dü, sonra karar vermiş gibi başını salladı. Gözlerinin 
içi uzun müddet açlık çekenlerde görülen bir parlak
lıkla, kinle etrafa bakıyordu. Yalnız Yusufa tesadlif 
edince biraz yumuşar gibi oldular. 

MEMLEKET ROMANI -19- SABAHATTİN ALİ 
Ben bağırıp dışarı fırlamak için iki adım üstüne 
yürüdüm. Aklım büsbütün başımdan gidecekti; b&J 
sefer de merdivenden Hilmi Bey çıkıyordu." 

"Annem aulatmıştı, ,, diye söze başladı. Sesi hafif 
ve ürkek çıkıyordu. "Hilmi Beylerin evinde orta işi
ne filan bakıyorduk. Ben her sabah yukan kata çı
kar, yatakları toplardım. Bir gün Şakir Beyin odası
na girdim. Kuşluk vakti idi. Kalkıp gitmiştir sanıyor
dum. Bir de b.ıktım yatakta ... Geri gidecek oldum, 
meğer uyanıkmış, girdi~imi d_uymuş. B_aşını çevir -

· meden "su getir kız!,, dıye bagırdı. Aşagıya koştum, 
bir kupaya taze su koyup götürdlim .. B.ir. yuJumd_a 
içti. Akşamdan kalma olduğu besbellı ıdı. Bardagı 
geri verirken yüzüme bir baktı, bir daha baktı: "Sen 
ne zamandan beri bizdesin?,, dedi. "Bir aya yakın!., 
Dedim. Kendi kendine: ,,Anam da hep malın gözünü 
bulur, amma bize göstermez!,, diye soylendi. 'lam çe 
kilip gidecektim, kolumdan yakaladı, çekti: "Ne ya
pıyorsun Şakir Bey?,, dedim, yatağın içine ç~kerek: 
"Şimdi görürsün!,, dedi. Şaşırdım, aklım başımdan 
~diyordu. Bir silkindim, kendimi dışarı attım. Şa -
Jhr Bey yataktan çıkıp doncak arkamdan koştu am
ma tutamadı. Bu kılıkta odadan dışarı da çıkamıyor
du. Neyse, b;;-n kendimi aşağıya, anamın yanına zor 
attım. Anam beni nefes nefese görünce sordu: "A
nıan kız, ne bu halin?,, dedi. Ben utancımdan olanı 
biteni anlatamadım- "Koşa koşa indim de ondan!,, 
dedim. "El evinde koşmıya sıkılmıyor musun? Bo -
yun boyuma geldi, daha akıllanacağın yok!,, diye u
zun uzun söylendi. Ben gayri Şakir Beye görünmiye 
yim diye bucak bucak kaçardım. Odasına çağrrdığrn 
da kanıyı ardımda hep açık brrakirdım. Amma Şa • 

kir Bey artık pek evden çıkmaz olmuştu. Şurda. l:>ur
da yolumu keser, her bir yanımı sıkıştırmıya kalkar
dı. Ben de korkudan sesimi çıkarmaz, debelenip elin
den kaçmıya bakardım. Bir gün, beş gün, yakamı 
bırakmadı. Bir türlü anama bir şeyler diyemiyor • 
dum: "Bu vakite kadar ne diye söylemedin!,, der de 
büsbiltUn kızar diye korkuyordum. Amma Şakir Be
yin halleri de dayanılır gibi değildi. Sabahlan kuşluk 
vaktine kadar yataktan çıkmaz, türlü mahna bulup 
beni çağırtıi"dı. Anama birkaç kere: "Yukarı işine 
sen bak da ben senin yerine mutfağa gireyim!., de· 
dim. Anacağıım kimbilir ne anladı, bana "Aman kı
zım, ben sağ oldukça senin elini bulaşığa sokmam 
işallah! .. Bana acıdığından bunu söylüyorsan yazık. 
Anan senin için herşeyleri yapar!,, dedi. 

"Fıkara kadın bilmezdi benim neler çektiğimi... 
Gün geçtikçe Şakir Bey işi azıttı. Evde başkaları 
da duyup bir ~ey sanacak, beni de, anamı da e\·den 
kovacaklar diye ~reğim titriyordu. En nihayet 
Şakir Bey de bu işten bıkmış gibi yakamı bıraktı. 
Ben- Eh, dedim, biraz başım dinlenecek. ÇünkU ar
tık beni gördüğil yerde öteme berime dokunmuyor, 
yalnız kötü kötü bakıp geçiyordu ... O zamanlar ba
har vakti idi. Evde cilmbüş kıyamet gidiyoı·du. Bir 
gUn hanım beni yanma çağırdı. "Cennetayağında
ki bağa eşya taşmıyor, arabalarla git de öteberiyi 
yerleştir!!" dedi. Gilnahı boynuna, bir şeyden ha
beri var mıydı bilmem .. Anam da sabahtanberi Yu
nakta, çamaşır başındaydı. Gittiğimden haberi ol
madı. Ben bağı pek severdim. Vişne zamanı da 

gelmişti. Sevine sevine koştum; arabadaki yatakla
rın, kilimlerin üstüne oturdum. Arabacı deli bir 
oğlandı, atları sürer, arabayı devirecek gibi koştu
rurdu. Hem korkudan iki yanıma sanlır, hem de 
keyfimden bağırırdım. Bağ Cennetayağının ta öbür 
başındaydı. Soğuktulumbayı geçtik. Bahçelerin ara
sına daldık. Yoldan su geçiyordu. Arabanın teker
lekleri yansına kadar suya gömülüp gittiğinden 
şıpır şıpır sesler çıkarıyordu. Arabacı da iyice coş
muş, türkü çağırır dururdu. En sonunda bağa gel
dik. Beıı hemen atladım. Vişnelerin dibine koştum. 
Dalları tutup aşağı eğerek yemiye başladım. Ara. 
bacılar eşyayı indirene kadar vişneye doyarım di
yordum. Biraz sonra bizim deli arabacı: "Kübra, 
biz gidiyoruz, gel topla eşyaları!" diye bağırdı. Ben · 
de vişne dalını bırakıp eve koştum. Eşyalar dar
madağınık duruyordu. Yazın yansı bu bağda g~
çeceği için her şeyleri getirmişlerdi. Sepetlerin için
de bakır tencerelerden kırmızı biber kutularına 
kadar hcrbir şey vardı. Ben hem eşyayı evin içine 
taşıyor, hem türkü çağırıyordum. Bugün gibi ak
lımda: Musa Çavuşun kaçırdığı Şadiye için bir tür
kü yapmışlardı: 

Aman beyler yoldan geldim yorgunum 
Şadiye Hanımın cilvesine vurgunum 

Diye, işte onu söylüyordum. 
"Yukarı katta koca bir halıyı odaya sürüklerkE'n 

merdivenleri birisi çıkmıya başladı. Yüreğim hop 
diye ağzıma geldi. Odanın öbür başına kaçıp sofa
ya do~ru baktım: Sırıtıp gelen Şakir Beyi gördüm ... ,, 

Salahaddin Bey yerinden fırlayıp bağırdı: 
"Babası mı?'' 

"Babası ... O da sıntıyordu. Aman anacığım, bctı 
dünyada bunların sırıtması kadar kötü şey görıne
dim ... " 

Kız, yüzünde hep o taş kesilmiş ifade ile olduğu 
gibi anasının kucağına kapandı. Hiç kımıldamıyor
du. Eğer ağlıyorsa bu pek garip bir ağlayıştı. 

Yusuf da yerinden kalktı... Odadan çıkmak için 
yürüdü, tam kapıdayken Kübranın annesinin sesini 
duyarak geriye baktı. Kadın kaymakama doğru 
boynunu uzatmıf, boğuk boğuk: 
"Kızım pencereye koşmuş, yarı beline kadar dJ• 

şan sarkmış, amma ~ağı düşmeden oğlan eteğin• 
den yakalamış... Dışarda, bahçe kapısının içindeki 
kuyunun taşında Hacı ·Etem oturup çomak yontar
mış!" dıyordu. 

Birinci kısmın sonu 

lKJ:NCl IaSIM 
-1-

Birkıu; gUn sonra bir kuşluk vakti idi. Şakır şv 
kır yağmur yağıyordu. Yusuf gocuğuna bürünnıfift 
hızlı adımlarla Aşağıçarşıdan geçerken Hacı Eteplf 
rastgeldi. Beriki bunu görünce yolunu de2'isUrcce~ 
oldu, fakat Yusuf onu önledi: 

"Gelsene azıcık!" dedi. 
Hacı Etem elile tabancasını yokladı ve bir :ıdıtJ' 

Uerrle giden Yueufun hareketlerine dikkat etınlye 
basladı. [Arbsı ,.,J 
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Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

1 x 1 x 1 nazariyesini bilmiyorsanız öğreniniz! Şükrü Naili 

1'an'm hedefi: Haberde. fikirde, 
herteyde temiz, dürüst, samimi 
olıne.k, kariin gazetesi olmaya 

çahtmaktır. 

E~ Meseleleri 1 
:Yine o mesele 

lstnnbul §ehrinin her ıJene, mtma 
gibi, tifo gibi tekerrür eden hastalığı: 
Havalar bozulup ,ortalıkta kömür ve 
odun ihtiyaeı artınca fiyatların yük. 
le.lişl. 

Bu hastalık her sene niikseder. Her 
~ene bu yazılır, halk şikaşet eder. 
Fakat sanki şehlrcle belediye yokmuş 
gibi, halk odun n kömürcülerin ihti. 
karı karşısında. aciz bırakllll'. 

iste bu sene de o oldu. İki gündür 
~"alar soğuyunca kömür \'e odun 
fıyatı yükseliverdi. 

1'icaret ~rhesttir. Bu ~ alıcı, ıııatı. 
et ara.smda bir a.nlru ma mesel~idir. 
Ar-z ve talep kanunu fiyatlan indirir 
\'eya yülcselttr • 

lıUtUn bunlar do~dur, fakat o
dun ve kömiir için değil. Dün 8 kunı. 
•a Aatıla.n kömiiriin bu~n 6 
kuruşa sntılmasT için havalann so. 
hnıas1 klfl sebep tCşkll edemtz. 

nu, sad~e zanırl lhtiYIH't teşklJ e. 
~en va fivatlarmm ko~trol, halkm 
fhtiJ.."§~ k~ı hlmaye edilmediğini 
töst~rir. 

nu mesclevl kökiimlen \'e bir de. 
faya ma.h~ms. olmak Uzere halletmek 
18.:znndO". nn da ancak kömür \"f' o. 
dun işinin heledive t.arafmdan lnhi -
~ar altma almm~c;tyle mUmkUnrlür. 
llu ~Yede hem helool:re halkı ihtikılr. :aa korumu~. hem d; ufıık bir karla 

ertdtslne bir varidat kaynağı teml:n 
etrn13 olur • 

• • • 
Antikommünizm cephesi 
ka .JaPonya ve Almanya, Sovyetlf"re 

Maske 
ve 

Sıgınak 
Aşağıdaki satırlar, 

saatte 
etmenin 

dört kilo 
yolunu da 

size bir kaç 
sik'et kayıp 

öğretecektir 

B irkaç giin evvel gaza dair bu sütunlarda bir yazı 
çrkmışn. İçindeki fikirler gaz mütehassısımız 

Nuri Refet Korurdan alınmıştı. Varılan netice şu idi: 

GAZDAN KORKMAYINIZ/ 

Fakat gazden korkmamanın bir şartı var: Korunma tedbirlerini ip-
tidadan alınış vİmak... · ' 

Bu tedbirleri herkes bilmeyt- ve icabını yapmıya k_endi hesabına da 
memleket hesduına da mecburdur. Çünkü tayyare ve gaz harbi kar~ 
şısında cephe ayrılığı kalmamıştır. Her taraf harp cephesi demckt!r. 
İhtiyar, genç, nkek, kadın, çocuk, herkes kendini silahlı veya silah
sız bir nevi asln.r saymalıdır. 

B u manadaki sivil askerin de 
harp zamanında birtakım 

vazifeleri vardır. Bunlardan bi
rincisi, cephe gerisindeki manevi 
mukavemet seddini teşkil etmek, 
telilşa ve heyecana kapılmamak
tır. 

Manen kuvvetli olmak için de 
gaz hücumunu bütün neticelerile 
beraber tanımak ve buna karşı v.ı
kit ve zamanında koruyucu ted
birler almak icap eder. 

• • 

, l'Şı bir r.ephe "-ücüde getirdiler. Gfı. 
~Prıı~untst propa.s:andasma mani 
rn \'e ırnmruunızmın yayııma..<o;nu 

da enetınek lçliı ittifak ettiler. ltal;\·a 
hu cepheye miitemayil görünii • 

l'or. Ergeç So,·yetler karş11ömda bir 
t\)n..,._ 

Korunma vasıtalarının başında 

maske gelir. Şunu bilmeliyiz ki, 
dünyanın en mükemmel ve mo
dern maske fabrikalarından biri 
uıt:ııııeKetım1zdedır. 

Gaz maskesi için bir fabrika ha
zırlanırken şu cihet düşünülmüş
tür: Ucuz ve adi mal mı çıkara
lım? Çok dayanacak iyi mal mı? 

Yukarda: Oksijen cihar/an ile fecrübe'Yapan Tür~ ı~b ;1-.,.,1:; fed 
( 'Jrfoda/c.i ı::ıf Nuri Refeffir.) Aıağıda: Muallimfru masAt! 

alftndo iimnasfik yapıyorlar 

...... -......... ttaJ;\·a n Japonya cephesi 
~kküJ edebilir • Neticede şu karar verilmiştir: 

'il Fakat bu lttifakm dlğf"r bir ma -
~llsı daha vardır. Bu üç devlet de 
la 11tetıer Cf"mlp•tinin haricinde ka • 
l' 11lardır. tiçiinün de Mllletlf"r Cemi. 
ı.~nden çekili leri, bu miles~esenin 
~ledlklcri emellerin tahakkukuna 
~nı olmasıdır. Mllletlf'r C.emlyf"ti 
""rtan nlzammı mevcut mnahP.«leler 
~hlllnde idame f'fmek lstf'r. Halbuki 

tı~ de,'.let de cihan nlzammı boza.. 
~ 6nıe11er beslerlt>.r. Jhı sebeple de 
~ ~lterfmin \"e So"~·et Rmıyanm or
•rb\.'a attı~ mii<it~rek emniyet pren • 

En iyi vasıflarda gaz maskesi ya
palım. Çünkü gaz maskesi bir can 
kurtarma vasrtasıdır. Çok iyi ol
malıdır. Bilhassa yeniden el sü
rülmeden çok dayanması icap 
eder. Harbin ne zaman olacağı 
bilinmez. Maskeler senelerce mu
attal kalabilir. Sonra bir gün tam 
lazım olduğu zaman maske i~e ya
ramaz bir halde ise ve yenirlen 
yapılması icap edel'.Se pek çrık e
mek elden gitmiş ve maksat ?:ayi 
olmuş olur. 

;ne rnuhaliftlr]P.!' • 
•:. akaı bu görilslr.rlnl açıkhtn ~'~ 
"\J 'il lı~ Yfleek yerdf' hlr SO\"J'f't dfü:ıman. 
~ l>e-l'desl altmda harekd t-bneği 
tll)7hı edt>.rle.r. ÇiinkU bununla kapl • 
'- st dU~·ada daha eok M.mpatl ka. 
~llcakJanm blllrler • 

8c:ı 0k._a onlar da hlllrlf"r ki hu.;ın 
() ~et nusya ne bir harbe ~ri!llmck 
h ~ar kolay bir l!ı değildir. AlmAn. 
~~ e Sovyet Rusya ar&!llmda mUş. 
":lb bir hudut bile ~·oktur. Onun 
.ıı_ de Japon,·a Ue Almanya araccm-..._ l"llli . • 
._, !Jfe:rek bir Mkeri harı>lcet ta. 

1\ıuıı §imdilik mevsim~d7..dlr. 

s ••• 
0 "Yetlerde yeni tc~kilat So • 

til'f "Yet Rusya yf"nl bir tecrilbeye 
Sltlek Uzert"dlr. 

•- StaJinin evvelki mjn So'\--Vf'tlt>r 
l(O)l~ ,..,. • • 

~'llJ> fnde bahsettiği yeni t.eşklli\h 
IIııt ~ e kanunu So\'yt.tlerde !'Oırıya. 
ltttct deırtıokra..-.tııı kurmak için ilk ha. 

adnn"'-ll <Alr. 

() ,~kanun Uç ay f>n•el ha:rır1andı. 
d~ıu ttenberl So\"yet Cümhurh·Ptlerl 
~ nde halkm t4'nkit ve mlinakR -
~l>::: al'ZediJdf. tc::çller her tarafta 
1~11 hl~r yaparnk kanunda fcctedlk. 
~U'-'k İadJJatı teıshlt ettiler. Biitiin hu 
ı.... ler toplandı \'e 111imdi ilan edL "'' ~· . ctıd enı ft'Skllah esasi:re kanuna vU. 

'ile geldi • 

~ti~ kanun So'\--yetltr Birll~inde ilci 

Bu düşünce ile Türk gaz ma~

keleri, on sene dayanabilecek va

sıflarda yapılmıştır. Yani bugün 

yapılan bir gaz maskesinin on se

ne sonra tam vazife görebileceği

ne inanmak caizdir; maskelerin 

üzerinde gi;sterilen muhafaza ve 

bakım talimatına elbette riayet 
etmek şartile ... 

Bu yüksek vasfı temin için Türk 
gaz maskeleri en iyi malzemeden, 
en itinalı bir işçilik ile yapılmak
ta ve türlü türlü dikkatli muayene 
ve kontrollardım geçmektedir. 

Tabii olan program, hayatı gaz 
yüzünden tehlikeye maruz olabi
lecek her Türk için bir gaz ?llJlske
si tedarik etmektir. 

S ivil halk için bu maskeleri 
kim düşünecek ve hazırh

yacak? Belediyelerin halk için bir 
maske stoku kurması ve mevcudu 
gittikçe çoğaltması karar iktir.:ı
sındandır. Fakat bütün belediye
ler bu meselede ayni derecede ih
\iyatkarhk göstermemiştir. Nü
fus nisbetine bakmak şart.ile bü
tün memlekette en çok uyanıklrk 
gösteren belediye, Van belediyesi
dir. lstanbul ve Izmir en gerilerde 
gelmektedir. 

Yalnız belediyelerle iktifa edil-

nııyerek memleketin hava hUcu -
muna maruz yerlerindeki h<-IJmı 

da ferden maske tedarikin! şün

mesi faydalı olur. 
Maske meselesi yalnız tedarik

ten ibaret değildir. Takmayı, ı:ı

karmnyı bilmek hünerdir. Sonra 
maske taşımaya alışmak Iizrmdır. 
Evvela on dakika bile maskeye 
dayanmak güçtür. Yavaş yavaş 

alışılır. 

Gaz mütehassısımız Kimyager 
Nuri Refet Korur, kendi üzerinde 

tecrübeler yapa yapa dört saat 

maskeye dayanacak hale gelmiştir. 
Rusyada maskeye dayanmak ve 

alışmak için adeta müsabakalıır 
yapılmaktadır. Bu hususta şaın
piyonluğu Moskovadan Leningra
da kadar maske ile giden bir ka
file kazanmıştır. Bu kadar müd
det maske taşıyanların dört kilo· 
dan fazla zayıfladıkları görülmüş
tür. Zayıflamak için her sıkıntıya 
katlanan bayanlar için maskeye 
alışmak hiç te güç olmıyacaktır. 

Normal adamlara mahsus mas· 
kelerden başka mesela içki iptıla· 
sı yüzünden vücutlerini çürüten
ler için ayrı bir nevi maske yapıl
mıştır. Çok sinirli ve tezcanlı in
sanların ayrı maskeleri vardır. Bu 
maske kıskaç şeklinde buruna ili
şir. Telefon memurlan için tele· 
fonlu maskeler yapılıyor. At, kö
pek, harp güvercini gibi hay\·an
ların da hususi maskeleri \'ardır. 

M askeden sonra gelen ko • 
runma vasıtası sığınaklar

dır. Hücuma maruz büyük şehir
lerin, bilhassa istasyon civan fi}:in 
gibi en ziyade taarruzu davet eden 
yerlerinde oturanlar için gaz bom· 
bası ve diğer mermilere karşı sığı
naklar hazırlanmalıdır. 

' !ık yerlerinde yapmak icap eder. 

1'1"!'"ela Istanbulda Ahırkapıda bir 

sığınak hazırlanacağı duyulmuş _ 

tur. Hücum dakikasmda oravıı sı
ğınacak halk nereden topla~acak 
ve taşınacak ? 

Hususi sığınaklara gelince hu

nu herkesin bir angarya diye de

ğil. kendini ve ailesini koruyacak 

bir tedbir diye telakki etmesi ve 

üzerine düşmesi lazımdır. Bunt: 

hükumet bir kanunla emrediyor. 

Fakat bu emir halka sıkıntı veı
mek için değildir. Ihtiynt duygu -
sundan mahrum vatnndaşların va

kit ve zamanile kendi kendilerinı 
düşünmelerini ve tedbir almaları
nı temin içindir. 

G ünün birinde' bir harp zu • 
hür ettiğini farzcdiniz. O 

zaman bir aile sığınağı binlerce li-

ra kıymet kespeder. Telaş arasın

da ne işçi, ne kereste, ne çivi te
darik edilebilir . 

Halbuki sulh zamanında bir ev 
halkı için 250, 300 liraya bir sığı
nak vücuda getirmek mUmkün -

dür. Almanyada nüfus başına sı-

ez tWS ••• ._ p. 

İstiklal Harbinden 
bir hatıra 

(Bursanın kurtuluşu sırasında Ge.. 
neral Şükrü Na.ilinin kolordusunda 
bulunmu§ olan arkadaşımız Lütfi A. 
rif Kenber bize şu hatıralarını bildi
riyor.) 

istiklal harbinde Şükrü NalUnin 
kolordusuna knuş1 uğum gün, Eski. 
şehirden siiriilen düşman Kazancıba
)'tnncla mukavemete ~lışıyor ve 
bombalı telörgülerlne hlicwn eden 
kahramanlanmız Bursa kapılarını 

zorlıyordu. l'iiksek~e hir tepeden ta.. 
ra~sut dürbiinü ile 'lehmetçiklerin 
saldırı~;rnr se)·rederken yanına yak • 
taşarak sordum: 

- Va:r.i~·et nac;ılchr, p~am?. 

Giilerek cevap nmli : 

001 elbi~e~. gİ'f!11İi gaı f~mi7/cyici 
/uf ası iperiflcnmiş bir yeri 

- Tam ı..rüniinde yr.tlştinlz, hep 
birlikte Rursaya glr~r.e~iz .• 

Güzt>I mf'htaph hir l:f'<'e ... Dii~ma • 
nm on birlnd \'e aıtmcı fırkalan 

şiddetle mukavemete çalışıyor. Da~
lar, ba)ular ,ovalar mermi yağmura 
altmda inlirordn: 

temizliyor 

ğınak masrafı 40 ilfı 50 mark diye 
hesaı.ı edilmektedir. Orada sığı _ 
naklar hakkında pek şiddetli bir 

propaganda vardır. Bir adam. bir 
ev tutacağı zaman banyo, mutfak 
arar gibi sığınak istemiye alıştınl

mıştır. Bir Almanın gözünde sı

ğınaksız bir ev, esas ~artların bi
rinden mahrum bir ev demektir. 

- ~fehmetçlkler. siingü hücumuna 
ka1kı!)Jluşlar, > aı,.,ndan görmek ister 
misiniz~. 

Riz bu te:kllfe ht:nüz ee\•ap \•erme.. 
den o ilerledi ,.e Bursa fMeslnln 
mehtap ,.,ığı ile bera.ılasan dolamb~. 
h bir )'erin~ fırladı ... 

- Geliniz, geliniz, Şi~Ji c.aclde indt>n 
buranın farkı ne? di~·ordu • 

Sığınakların genişliği hakkında 

1 X 1 X l nazariyesi vardır. Ya

ni bir adam, bir metre mikabı ha

vası olan yerde bir saat kalabilir. 

Sığmakta vantilatöriin kıynıetı 

\'ard ır. Vantilatörü olan yere gaz 
giremez. 

B ütün bu mal\ımatı ve '::ıu 11ü
tunlara sıkıştıracağım çok 

fazlasını, gazden korunma misyo-

neri Nuri Refet Korurdan aldım. 

Beraber düştüğümüz kompartı -
manda bir muhatap bulur bulmaz 

gayet ustalıkla gaz bahsini açu 
Saatlerce süren konuşmadan sou
ra kendimi yokladım. GördUm ki, 

gaz misyoneri gaz imanını bana 

tamamile telkin etmiş ... Günlerce 

zihnim gaz meselelerile, korunma 

için yapılacak işlerle, yazılması 

lazımgclen yazılarla meşgul oldu. 

Istanbulü, diğer bildiğim şeb: ·ı 
gfüönüne getirerek umumi sığı -

nak yerleri düşündüm. Insanıar 

miktarca çoğaldıkça ı X ı )< ı 

nazariyesinin hükmU kalıp kalmT· 

yacağını, mesela 10 kişi bir sısı
nakta 10 saat kalınca 100 metrP 
mikabı havanın kı\.fi gelip gelmı· 

yeceğini hesap ederken kendinıı 
yakaladım ... 

Şuna inandım ki bir harp 7.":lnıa 
nında halkın melanet ve muk c· 

metini muhafaza edebilmesi için 

tam bir gaz terbiyesi görmesi ve 

gaze karşı kendini korumıya alış
ması lazımdır. Nuri Refet Korur 

yetiştirdiği 600 muallimin 599 urı· 
dan memnun değildir. Çünkü gaz 

meselesini halka olduğu gihi ta. 
nıtmıyorlar, mübalağaya meylE'<Ji. 
yorlar. 

Her halde bu terbiye ve ···ıı,; 
meselesinin milli bir mesele divc 

~üşünülmesine ve halledilmesi~e 
ihtiyaç vardır. 

A. E. Y. 
o p 

Biz de soseye çıktıb'lmız :ıaman 
ŞaNlpnel par(,'afanna kıymet ,·ermiye
rek ilerliyen sün~ilerin panltılr akm. 
tısını 1:ördük. l\lermiler yağıyor, t.op 
~esini kulaklan tıkı.rnrdu .. Ko~ as.. 
ker fütursuz, metin ıulımlarla ateıf 

hattına yakla..c::mr~·a iizeniyordu. O ın
rada öniiınil7ile bir menni patlamış. 
tr : 

- Dönelim. pnc::am, tehlike vakla~ 
' ~-

mfştır. Kolordu~·u dU~ünlinüz, diyor-
duk .• 

O bir ıı;ani~·e kadar durakladı, son. 
ra: 

- Gazinin hayali hile kolordulan 

yüriitme~e kafidir .• cevabını verdL 

Düşmanın on birinci fırka kuman • 
danı Gene.raf G0<1a..'I, erkllnrharbly~I. 

le birlikte J'ludanyada esir edilmişti. 

Büyüle ruhlu asker bana seslendi: 

- Şu gmeral ÇQk Jorulmu) tur. M"
ne\·i~·atı bozuJmuştur. Mudanyadan 

Bursa~·a kadar yorulmsaını muvafık 

bulmı~·orum. Haydi iki sÜ\"Rri ile bil'

liktf" ~it, ı; ·nerale benim atımı \'er ve 
l>f>raber<'e Uursaya geliniz! .. 

Diişnıan generali manen ölmüş ,,9 

yürümeğe takati kalmamı~h.. Şükrii 
Nailinin teklifini minnetle ,.e hür • 
metle karşıladı. \'e dedi ki : 

- Bü~ ük kumandanların huzuru • 

na yaya gidilir. BııNaya kadar Jiirü. 

mek benim mukadderahımlanmış .• 

Ah generalin emrine bıraktım. 
Busraya döndüğüm zaman, alicenap 
T .. k 

ur kuman<Iaıunı esir diişmüş J:ene. 

rale ça~· hazırlatmakla ıne gut bul • 
dum ... 

Bandımıa<la harp ~iddetıenmi!ll • 
ti K • 

· arabn~·ır teııcde yrrleşmi~ bir t&. 

bur, hize ~iddetle ate~ ~ıyordu . Dü,. 

man ~emilerinin de\'ltrnlı at~i etrafı 
zelzele iddctiyle arsıyordu. Averof, 

Kapıdağ ~eçidini ılö,·üyor, ilerlleme • 

mlze mani olmafa ~aJı. ıyordu. Karar • 

ı;ihımız hilt> gemi ateşi hudutlan lı:in. 
de kaldı. 

\"erimizi de~iştlnnek istedik. Atla
nmızı Bindk ııurtlannıı doğru dört 
nala sürüyordu. Büyük kumandan 
şefkatli bir baba gibi t>V\'ela bizi Öne 
sürdü , .e on<lan sonra emir vereli : 

- Birinci fırka kumandanı Am:Jur. 
rahman Nafiz gemileri kollasın, ıus. 
turmağa çalış m ... 

Biz Karabayır tepe ine çıktığrrruz 
zaman ordunun çok değerli, t,:ok yiik
!llek bir kumandanı olan General Ah. 
durrahman Nafiz aldığı ~mrl he. 
men yerine ı:etlrnıiştl Dfüımandan 1-" t' . . ,.._ 
1.~am dtiğfmiz uzun çaplı toplarla 
du~man gemilerini smıturmu!ll, A\"e. 
rofun kaptAn me'\-idlne bir menni 
Yerlp.ştlrmiştl 

ltı~, nıecus \'Üctıde getinnı>ktf'~ =-===aa::===-==ı:::::ııı::::o=:==--
~t uı bir hlikfımet kurmnkta. st>r - ,;bi So\'yetlerde de demokrasi başlıya 
~}' \'e gizU lntihabah kabul etmek. caktır. Bu demokra-.i sosyalist dev. 

• Jette kurulmak ~tenen demokrul 
İiarıurı t.atbDc mevkllne kondufu nJn ba§langıcı olacaktır • 

Bunlardan bir kısmı umumi o
lur. Mesela lstanbulda tünel en 
tabii ve münasip bir sığınaktır. 
Şehirlerin umumi yerlerinde umu
mi sığınaklar hazırlamak zaruret
tir. Yalnız eldeki vasıtalar mah
dut olduğu için umumi sığınaklan 
şehirlerin hücuma maruz, kalaba-

Cozlanmıt olanlar, oJ.sijen cilıa11 ve maske ile miicchheı 
con~urfı:ıran grupu tarafından sedye ile fa~ıntyor 

Şükrü Nailinin ~ok kıymetli ''e "
nutulmaz hahralan \•ardır. O büyiik 
hısan, bugtin heplmlz l~in öniinde 
hürmetle f'ğfleceğlmlz büyük öJU • 
dür. f !lfanbul halkı, hil)ilk ö1ü:rii son 
bir \'azife olarak omuzJannda ta~ • 
yUAkttr. 

LtiHi Arif Kenber 
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Komünizme 
Karşı 
Ehlisalip mi? 

Bir güres bilgicine.. l Di:~',~y~;h::~ 
(Başı 1 incide) 

si, anlaşmayı Japon~a namımı fay<la
sız sayıyor, diğer bir gazete ise bı.t 

yüzden Rusya ile Çinin daha. kolaylık
la anlaşacaklarını söylüyor. Sosyal 
parti lideri Japonyanın bu anlaşma 
ile Avrupanın içinden çıkılmaz işle

r-ine giriştiğini anlatmakta ve bunun 
doğrıu bir hareket olmadığını söyle-Dinarh, tam size 

layık bir mevzudur 
! .nektedir. 
1 Fakat memleketin en oellibaşlı iki 
i partisi olan muhafazakirla?'h libe-

1

1 ınller hükumetle birlikte olduklarını 
gösteriyor ve komünistliğe knrşı cep-

O halde, onun kemerini de 
siz takıverin .. 

(YAZAN: EŞREF ŞEFİK) 
Mi:lcyimin Dinarltyı kantro kontra yendiği güre~ten bir fofoğmf 

Son zamanlarda güreş bilgici olarak peydahlanan Bay Naci Sadul
lah, y!rr. Dinarlı Mehmet işlni vıcıklıyarak Son Posta'nın Ü<; sü'-ununu , 
kapldnı15 ..• 

Bir başpehlivanın her aklına esenin arzusile güreşmeğe mecbur oldu
ğunu z~nneden gürE-ş bilgici, Tekirdağlının bazusile bzarıdığı mÜsdba
kaları diliyle sıvarrak sevdasına düşmüş ... Bana ve T ekirdd ·31ıya hücum 
ederken, Dınarlının da Belediye seçmelerinde galip ı;ıl'~ığını ilari sürü-
yor • ..) i ~diasile Di:ıarlının Hüseyine meydan okuyacdk bir namze; ha
line geldiğini söylemek istıyor ... 
Federasyonu olmıyan nıernleketler-ı 

de iddialı müsabakaların 11asıl yapı- leketinden getirebilecek tddiflerI si?. 
labileceği hakkında yazdıklarımdan arayın. Canı isterse de keme:iylc bir 
hala bir şeycik anlamadığını ve "Cim sene kadar memleketinde rahat edP.
Londos seçmeleri,, diye yapılan bele- bilir,. deniyordu. 
dıye müsabakalarının esasından hiç Bereket versin, o devirde Bay Naci 
haberi olmadığını Bay Naci Sadulla- Sadullah gibi bir insan çıkmadı d.'.l, 
hm dünkü yazısından daha iyi anla- merhum Kara Ahmedin düııyR şam-
dım. piyonluğu şüpheli gösterilemedi. .. 

lıfe anlafıyorum Bay Naci SadulfoM 

Terbiyesini pek iyi belli eden bir 
lisanla gazete sütunlarında konu;ıan 
Naci Sadullaha son defa olarak o me
seleyi de anlatayım da barı bir şeyler 
daha öğrenmiş olsun: 

Bu mecburi mukabeleyi. siı.e doğru

dan doğruya hitap etmiyer'!ı< yazışı
mın sebeplerini cemi muhatap sıy~a
siyle maddeler halinde izah edeyim : 

1 - Bir başpehlivanın bQngi şart

Olimpiyat Masrafları 

Bizim masraflar bir 
rekor teşkil edebilir .. 

(Yazan: Bürhan FELEK) 
Söz götürmez bir hakikattir ki Berlin Olimpiyat masrafları de

ğil yalnız bizim, fakat dünyanın Olimpiyat masraflarında bir re
kor tefk:l edecek kadar mübalağalıdır. 

Bunun için olmalı ki; •imdiye kadar yalnız umumi merkezle • 
rin kontrolüne tabi olan bu hesaplar bu sefer te,kilat haricinden 
iki üç mürakıp tarafından tetkik edilmektedir. 

Belediyenin yaptığı mıisabtı.kalarm 
başlangıcında, Dinarlının ismi bile 
ıöylenmiyordu. Dinarli A..-cıerikada 
ayni Cim Londosa yenildikten maada 
ı;on zamanlarda da Atinada Tüı k baş 
pehlivanı tinvaniyle YunanJıy:ı çıka
rak bir kere daha mağlüp olmuştu. 

Mülayim ise Dinarlının sırtını bağır
ta bağırta yere getirmişti. 

Bu işi ortaya atan bir mc~muanın 1 
larla meydana davet edilebi!~rcf.ir.den 0 benden istediği malümatı vern:i~ ve 
bahsettiğim yazımdan mevzu çık:ır- G. Saray .. Fener 

Beşiktaş - Güı e3 

BU MAÇLAR 
KALIYOR MU? 

Bu vak'alar belediye miisaba kalan
nm ilan olunduğu mevsimde olmuştu. 
Böyle bir pehlivanın "Ciın Londos,, 
ı;eçmelerine girmesine esasPn lüzum 
yoktu. Yunanlı güreşçiyle d:ğPr Türk 
pehlivanları arasında bir mehenk a
ıa1 . yordıysa, Mülayimi intihap etmek 
pek tabiiydi. Fazla olarak Miilayim, 
Cim Londosun beraberinıie ~etirdiği 
diğer Yunanlı pehlivan Pakso~·u da 
haklamıştı. 

Gitfi, gelmecli 

Cim Londos, burada geçkin bir Er
meni Rus pehlivanı olan Kı'.lıryan~ i
le güreştikten sonra seçmeleri falan 
beklemeden Atinaya döndü. Gfıya ge
ri gelecekti. 

Söz verdiği halde Istanbula gele
ceğine, Cenubi Afrikaya sı .'lştı. Işte 

& sıralarda idi ki, Dinarlı ortaya çı
kıvererek "Cim Londostan te!graf al
d1m, benim de müsabakalarıt girme
mi istiyor., diyerek çatlak kollu Ka
ra Ali ile kendine bir güreş tcm:n et
ti. 
Şu hikayeden anlaşılıyor ki; Hal-

Tan sütunlarında fikirlerimı y:nmış 
mak istediğiniz zaman "Tı'ldrrl11<1lı 1 kl - · 
E.cn-ef ng·abeysı· c 1 • 1 ·. o ma ıgım dolayısıyle l>azı gazeteler 

-s· 11 yazmış, ıır ıtle . . • . . . , benımle ı;;por t~ lcilIA.tının hn~ın<l.ıı bu 
bulmasını rıca etmış._, gıbı Bandıkbur 1 1 b" 'b" · · a·· ·· ' bel • .. . · . . _ unan arı ırı ırımıze uşurmcK. -
r.u agzınrn ozentı lehçesıyıe Tekırdag- kı de buna muvaffak olurluH:ı kar
lının ve benim şahıslarımıLa hÜl'Umia 
ışe giriştiniz. 

şıdan gülmek için ismimı il~ri süre
rek mülakatlar yapıyor ve bunları sü

Her meselede. cıvıyarak, haddinizi tuıılarma ge<;iriyorlar. 
bilmiyerek mevzu çıkardığınız şöh-

ı-etleriniz meyanında bulundıığundan 

ı::izinle düştüğüm bir gürt!Ş ınünak;ı. 

şasını kabil olduğu kadar !:P'>!' cerce
\esinden uzaklaştırmak istemedim. 

2 - Bu işleri hiç bilmediğinizi ve 

öğrenmek te istemediğinizi Basın Ku

rundaki konuşmamızdan sonra far 
kettim. Ne desem, ne yaz·;.ım , tah
rif ederek mevzu çıkartmak istiye

ceğinizi hissediyordum. Bu maksadı
nıza alet olmayı kabil old•Jği.1 kadar 
güçleştirmek istiyorum. Aramızda 

biraz mesafe yapmak arzusiyle size 
doğrudan doğruya hitap etmedim. 

Bay Naci, Dinarlının, Tckirdağlı

dan üstün veyahut Tekirdağııya veri
len kemerin hiçten olduğunu şahsi

yetlerimize saldırarak ish:ı.t etmenize 
imkan yoktur. Ancak Halkevinin yap
t:ğı ~dar şumullü bir müsabaka ilan 
ederseniz, bekli işiniz olur ... 

Hakikaten Bay Naci, bi:- müsabaka 
a<;ınız, ortaya da bir kemer koyunuz!. 
Dinarlı sizin kemeri kazanabilir. 

Doğrusu, sizin kemer de Dinarlıya 
yakışır .... 

Bu arada benim teı;ıkilatta iken su
sup da şimdi ora ile alakamı kesince 
yazmıya başladığımı teşkilat başka

nından soran Ankara muhal)iri, eğer 
çok genç değilse, benim bu teşkilata 
g'irmeden evvel spor muharrıri oldu
ğumu ve yıllarca idman men nua~iyle 
Spor Aleminin başmuharrirli~foıi yap
tığımı bilmesi Hizımgelir. Eğer çol( 
gençtir de bunları bilmiyorc:.ıı., teşki
lata dahil olanların gazetelerie neşri
yat yapmaları memnu olduğunu öğ
ı enmesi icabeder. 

Mahaza, o zaman teşkilatta bulu
nanlar benim teşkilat içindeki tenkit
lerimin şimdi matbuatta ;ık:ın yazı
ıarımdan çok daha şedıt oldu~unu, 
hatta bu yüzden umumi merkC'zin be
ni müvahaze bile ettiğini bilirler. 
Şimdi bu memnuiyet olm .. d•~mdan 
mesleğime dönüp yazmıya ba~ladım 

ve ne yazdım? 
Olimpiyat masrafı çok olınu~, diyo

ruz. Bu ne·riyat hakkında (acı ye

mediği için karın ağrısmdan korkmı
yan) başkan Ali Hikmet Ayerdem: 

"Herkes fikirlerini, düşüncelerini 

söylemekte serbesttir,, dcdığı gibi, 

asbaşkan Halit Bayrak da: 

Fikstuı mucıbmce onümuzdeki hui-
ta Taksim stadında yapılması ıc:qı e
den Galatasaray - I<~enerbahçe \e Be
şiktaş - Güneş maçlarının Çekozlo
vakyadan davet edilen Çeki Karolin 
takımının o günlerde lstaubııla gel
mesi dolayısiyle tehir edilece;i haber 
veriliyor. 

Çekoslovak takımına son anlaşma 
telgrafı dün çekilmiştir. Çekler, şart
larımızı kabul ettikleri takdirde !51 6 
Bırincikanun Cumartesi ve Pazar 
günleri Galatasaray ve F.?nerbahç~ 
ile karşılaşacak ve 8 Birin<:i Kanım 
::alı günü de Güneş klübü :nezkiır ta
kımla son müsabakayı yap.ıC'..aktır. 

Çek takımı ayrıca AnbrJdan bir 
davet almış ve yeni stadın açılışı mü
nasebetiyle Ankara.da oynamaları da 
istenmiştir. 

lki teklif karşısında kalan Çek ta
kımının programını ona göre tertip 
edeceği ve bu karşılaşmahı.rın kat'i 
s:ırette yapılacağı alakaduriar tarafın 
dan teyit edilmektedir. 

Bu vaziyet karşısında senelik iki 
nıühim maçını ayni gün ve ayni sta
da isabet ettiren fikstürüı: bu heye
canlı haftası Lig maçlarının nihyeti. 
ne kalacaktır. 

tır. 

he alınmasını hoş görüyorlı:ır 

SOVYETLEH.E GÖRE 
VAZİYET 

Alman Japon aııl~nıa.ı;ı So\·yet 
Rusyada fena bir tesir bıraknu tır. 
Anlaşnıa, gizli bir hareket için perde 
olarak telikki olunmakta ve bu an. 
!aşmanın istila siyaseti için isti<~mar 
olunacağı ileri sürülmektedir • 

Bugün Sovyet Birliği kongresinde 
söz söyliyen Ukrayna Cümhur Reisi, 
bu anlaşmaya işaret ederek. 

- Sovyet Birliğine karşı bir ehli
salip ahrbi hazırlailmış bulunuyor. 
Bunlar Sovyet topraklarına tccavü:ı 
edecek 0lurlarsa eşi göriilmemiş ka
hir bir darbe ile karşılanıriar, demiş
tir. 

Sovyet Birliği Almany:ı • Japcnya 
hareketine mukabelede geçikmenıiş
tir. Sovyet Rusya, iki taraf arasında 
hazırlanan balıkçılık ınukavelesini 
imzadan imtina etmiş olciuğ"u gıbi Sa
halin adasındaki petrolleri istismara 
ait olan mukavelenin fesholunmısı, 

Man<;uko ve Rusya hududunu tesbite 
ait faaliyetlerin durması beklenilmek
tedir. 

İNGİLTEREYE GÖRE 
GİZLİ BİR MUAHEDE 
VAR 

Japonya - Almanya anlaşması In
gilterede iyi bir tesir bıra~;pamıştır. 
Deyli Telgraf ile Morning Post bu dü
şüncededir. 

Evening Standard gazetesinin dip-
ıva.t..ıı.--ı. _ , 11 • ..! a. ı--- :r _ _,..." ~1, 

ahedesine gizli bir protokol bağlı ol· 
d11ğunı.t salahiyettar bir .'1'1embaaan 
almış olduğu malümata atfen bildir
mektedir. 

Bu protokol, ııu noktalan derpiş et-
mektedir: 

ı - Felemenk müstemlekeleı inde 
Alman ve Japon nüfuz mıntakaları 

ihdası. 
2 - Büyük Okyanos adalan mese-

lesinin halli ve bu Okyanosta .Alma.n
la rla Japonlar için iktisadi nüfuz dai
re!eri ihdası. 

Mevzuu bahis protokol, Borneo ile 
Celebe5 a<lalarının Japonyarun nüfu.ru 
dairesi ve Sumatra ile Javz.nın da 
Alman nüfuzu dairesi içinde kalması
nı derpiş etmektedir. 

Röyterin Moskovadan ald1ğı malu
mata göre Almanya ile Japonya ara
sında ı:,"lzli bir muahede de yapılmış
tır ve maksat; cihan hegemonyasını 
Almanya ile Japonya arasında pay
laşmak .. 

PAR1STE İNTIBA 
Hariciye Nazırı Delbos nazırlar 

meclisinde Alman - Japon anlaşması
nın Almanya - Rusya münasebetleri
ni ıslaha yardım etmiyec:eğ; li söyle
miş ve Fransa - Ingiltere anlaşması
nm halihazırda mükemmel olduğunu, 
Fransanın Ispanyaya karşı ademi mü
dıthale ı:ıiyasetinde israr edeceğim ila-
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Siyasi 
Müsteşarlıklar 

(Başı 1 incide) 
kemirdiğini uzaktan uzağa takdir et· 
mek güçtür. lşi çok olan vekaletlef" 
de bazan bir kağıda haftalarca imz• 
alınamaz. Kağıt imzalamak için ve
kaletin en birinci unsurlarının kıy· 

metli zamanlarından bir kısmını sı • 
ra beklemekle geçirmeleri icap eder. 
Vekaletten vekalete gidecek kağıtlar 
için mutlaka vekilin imzasına ihtiyaç 
bulunduğu için bir kalem şefinin sa· 
labiyet ve mes'uliyeti altında bulun
ması lazımgelen basit işler için heın 
vekil ve birinci sınıf unsurlar vakit 
kaybederler ve hem de her biri birer 
suretle mühim olan ve bir kısım va· 
tandaşları yakından alakadar eden 
bir takım işler günlerce muallakta 
kalmış olur. 

Yükün laksimi 

S iyasi müsteşarların en büyiik 
faydası, vekillerin üstünde 

toplanan ağır yükün büyük bir kıs· 
mmı yüklenmeleri ve vekilin yeni if 
düşünmesi, müsbet teşebbüslerle 
meşgul olması için daha fazla vakit 
ayırmasına imkan bırakmalarıdır. 

Siyasi müsteşarlıkların ihdası, bU 
sayede vekaletlerin çabuk ve iyi if 
görmesine yardım edecektir. Vekil· 
ler Heyeti de yardımcı unsurların 

iltihakından işlerin tetkiki ve müza· 
kereye hazırlanması bakımından is· 
tifade edebilecektir. Bundan başka 
da günün birinde vekalet sandalyesi 
işgal edebilecek unsurlar iş başındı 
tecrübe görmüş, hazırlanmış ve Y"' 
tiştirilmiş bulunacaktır. 

Ne bakımdan bakarsak bakalım. 
vekaletlerde siyasi müsteşarlıklar 
kurulması, iyiliğe ve fazla verim• 
doğru bir adımdır. Buna ait kararın 
bir dakika evvel tatbikat safhasın• 

geçmesi temenni edilecek bir şeydit· 

Ahmet Emin YALMAN 

ve etmiştir. 
Fransız gazeteleri, an•a:;ınaya a " 

leyhtarhk etmekte müttefıktirlet• 
Bazı gazeteler bunu komıinistlik a 
leyhinde bir ehlisalip saymaktarlır. 
lar. 

ROMAVA GO'RE 
Jurıiala ditafya, mTafıiı, .Moskovayt 
karşı taarruzui bir hareket olmadığı· 
aı söylemektedir. ltalyanın yakındl 

Japonya ile bir ticaret muahedesi il'))' 
zalıyacağını ve neticede ItalyanıD 

~fançuku devltini, Japonyanm d• 
Habeş imparatorluğunu t.anıyacağJ 
bildirilmektedir. 

LEHİSTAN 
Var9ova, 26 (Radyo) - Buraıiald 

siyasi müşahitler, neşrolururn anlaş· 

manın askeri bir ittifakı gii:ledığiııl 
ve Lehistanm bu itilafa iştirak etmi• 
yeceğini, ancak kendi topra~ları i• 
çinde komünizm ile mücadele edece
ğini söylüyorlar. 

ÇEKLER 
Prag, 26 (Radyo) - Bure.dnki ms

hafil, neşrolunan itilafnamenin komil• 
nizme karşı bir tesiri olmıyacağınJı 
Çekoslovakyanın iyi ve sağlam bir i)c• 

tisadi bünye vücuda getırmiye v• 
içtimai mesaili adilane bır surett' 
halle <;alışacak komünizmin önüne gEr 
ı;tceğini söylemektedirler. 

Viyana, 26 (A.A.) - Gazetetetı 
Alman - Japon itilafını memnuniyet• 
le karşılamaktadırlar. 

Neus Wiener Tageblatt diyor ki: 
Bu itilaf, hukuku düvel tarihindt 

bir yeniliktir. Ispanya vekayii dol" 
yısiyle zaman bilhassa çok iyi intib~9 
edilmiştir. 

kevini n müsabakalarında birınci ge
len bir Tekirdağlı ile, yukarıda an
l:ıttığım gibi güreşmiş bir Dinarlı a
rasında dünyanın her tarafında, bir 
fark olduğu bellidir. 

Şunu da öğreteyim 

Halkevi Bir Spor Salonu 
Yaptırryor 

Eminönü Halkevinin yanındaki ar
sada ~ir spor salonu yaptırılacaktrr. 
Beledıyeden masraf temin edilmiş 
plan ve proje de hazrrlanmıştır. ' 

"Biz yapılan neşriyatı cioğru bu
luyoruz .. diyor. 

Artık üst tarafı lafügüzaftır. 

Yeni umumi merkez banıı böyle bir 
iş vermedi. Lakin azasından bulundu
ğum bundan evvelki heyet. olimpiyat 
bütçesini tanzime esas olmak için 
geçmiş tecrübelerime istinaılen bir 
hesap çıkarmamı istemişti. Ben de 
bu hesabı vermiştim. Işle o hesaba 
göre adam başına, sanırım, '.:!C>O lira 
masraf tahmin edilmişti. Hiılô. bu 
paranın. bu işe kifayet edeceğin~ mu
sırran iddia eder, işi kalem~ vura
rak isbat ederim. 

YILBAŞI BiLETLERi 
Federasyonsuz yerlerde b!r ~ampi

yonun nasıl belli olduğunu ve ona 
meydan okuyabilecek gür.:ı9cilerin ne 
§artları saymıya mecbur olduklarını 
da güreş tarihimizin şerefli bir sayfa
sını açarak anlatayım: 

Merhum Kara Ahmedimb:icı dünya 
~ampiyonluğu, o tarihte Paris ser~i
s~ni yapan heyetin ortaya koyduğu 
bir kemeri kazanmasiyle dll:ıyaca ka
bul edilmişti. 

Ayni mülakatta bana olimpıyatl:ır 
hakkında bir tahmin işi vedldiğiıı.e 

dair olan söz de yalan değil, yanlış-

Beyoğlu vaklf•ar Direktörlüğü ilanları 1 
Kirahk Emlak 

GEL Dl 
Geçen Yılbaşı 
Piyangosunda 

500,000 
l.IRAYI 
UCUR G1ŞES1 

verdiğini 

unutmayınız Fransada o zaman bir gUre§ fede
rasyonu yoktu. Dünya şıunpiyonası

n:ı iştirak iddiasında bı;.lun 1bilee:ek 
l:ıymetteki bazı güreşçiler P.ınse ge
l<'memiştiler. Kara AbmFdin dünya 
Mmpiyonluğu ilan edildiği vakıt, on
lrırdan bir, ikisi meydan ok•ıdulardı. 
Onlara verilen cevaplarda- "Gelsey
dıniz. Şimdi Kara Ahmetli kendi mera 

Surp Agop vnkfıntlan Beyoğlunda Hüseyinağa ma
hallesinde Zambak sokağında 4 No.lı apartlmaıun 1 inci 
dairesi. 

Yukarıda yazılı apartıman dairesi 31 Mayıs 93 7 sonu
na kadar kirayc. verilmek üzere açık arttırmaya konmuş
tur. f stcklilerin 7 İkincikanunu 1936 pazartesi günü saat 
14,30 da Beyoglu Vakıflar Direktörlüğü Akarat ka
lemine ~elmeleri. ( 3234) 

Zaten olimpiyat hesapları müfreda
h ortaya çıkınca asıl sporcuların a
dam başına düşen masrafın bundan 
fazla olmadığı, fakat büyUk ralcaml:ı
rm Bcrline türlü nam ve bahanelerle 
seyahat etmiş olanlann masrafların
dan doğduğu meydana çıkacaktır. 

UGUR GiSESi 
Bizce, bunu meydana koyup, böy

le kötü bir an'anenin tecssilsUnün ö

nüne geçmek amatör spor maliyemiz 
noktasından elZl'mrlir ve fa1"7.d1r. 

~ 

Karaköy, Postane karşısında. Telefon 
Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

40021 
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istanbulu 
turizm 
şehri 

yaparken 
Mevsim ve Eğlence İşi

ni de Tesbit Etmeliyiz! 
Geçen gün bir gazetede şu satırları 

lUduk: 
"Avrupa ve Amerikadaki bazı 

aeyahat accntaları, lstm~!ıı.ldaki 

fubelerinden 931 .~cncsi içüıde şeh
rimizde yapılacak eğlence, nıüsa
bak.ı ve bayramların hangi tarih
lerde yapılıp hangi tarihlere kadar 
devam edeceği ve vu eğlencelere ne 
gibi §eraitle, iştirak etmek istiyen
Zere bir kolaylık gösterilip gö-"iteril
tniyeceği hakkında yılbaşmdan eıı
veı çıkarılacak beynelmil·~l prog
rama ithal edilmek üzere malumat 
tıerilmcsini i.stenıi§lcrdir. 

Acentalar, Belediyeye müracaat 
etmi1lerse de Belediye henüz bu 
tarihleri tesbit edip bir program 
hazırlamadığı için cevap vereme
tni§fir. 

c;·~u ha~, bizi çok mUt~P.sslr etti. 
. un geçmiyor ki, lstanbulun bir tu

~~ın §ehri olmasından bahsedilmesin. 
~n geçmiyor ki Turing Klüp olsun, 
.ı_ ~ediye turizm işleri ile alakadar 
"lllteııı l . b .. t . \' o sun hır roşur ne~~r. mesın 

t~Ya. bir beyanat vermesin, fakat bü-
n bunlara rağmen turizm işinin en 

can aı . 
t. acak noktası olan '~ı.?vsım ve 
gle.nce,, "ı;ıi tesbit edilmiş değ-ildir. 
Dünyada, sayıları on binden fazla 

alan, ve hiç bir yerde daimi surette 
~tllrnııyarak mütemadiyen, şehir şe
l ır dolaşan zengin vardır. Bu zengin
ler, turizm ile geçinen ve meşgul o-
an §ehirlerin müşterileridir. Bu a
danııar hangi şehrin mevsimi ne za
tnandır, bilirler, çünkü birçok şehir
ler kendilerine birer mevsim yapmış
lar ve bunu an'ane haline getirnıiı;ler
clir. 

'l'urizm demek: 
Bu sene şchrinıize 568 yolcu va-

1'Uru ile 19865 seyyah geldi. 
Şeklinde havadisler verme'\t.:?n, iba

tet değildir. Bu, büsbütün başka ve 
~ok realist bir ihtisas işidir. Bunu, bi
thn 'b• b' . gı ı, bu işin başında olanlar da 
ılırler. Fakat niçin yapmadar? 
Suallere, hiç olmazsa gehcek sene 

:_vap Verebilmek için §imdi•fon terU
t alrnah ve teşkilatımızı ona g~re 

:teniliyerek kurmalıyız. 

Şehir 
meclisinde 
Verilen karar 
münasebeti le 

' . lnhisar depolarının Boğaziçini ve 
bılhassa Usküdarı ne kadJr tahrip 
\>e katlettiğini birçok keueler söy
ledik, yazdık. Şehir Meclisi toplan
tısında, artık bundan so::ıra Boğazi
tınde petrol depoları yapılnıamasına 
karar vermiştir. Bu çok lü?.umlu ka
!'arın verildiği celseden bir giin evvel
ki celesde, Belediye ile !nhisarlar ara
sında yapılan bir mukaveled:m ve In
hisarlarm boğazda yaptıracakları bir 
depodan bahsedilmiştir. A"Gıdan iti
raz edenler olmuş, fakat ekseriyet, 
lstanbul Şehir Meclisi ekseriyeti 
ltırazlan nazarı dikkate almamıştır. 

Mevcutlardan ve yapılması karar
gir olanlardan gayri, Boğazda artık 
depo inşa edilmemesi için dahi olsa. 
Veıilırıiş olan bu karara gene teşek
kUr ederiz Zararın neresinden dö -
lllHUrse k~rdır. Fakat menu~ olan
lar ve manzarayı çirkinleştirenler ne 
~lacak? Bunlar için de bir karar a-
t.ıınıahdır. Hiç olmazsa. bunların, 

TAN 

~~TAN IE5) 
lg) Ulb 

Y~rıi ş~hrt yctpı:-ı:-ıcı.k, 

Ei.bici~l~rl k<>rLiı:""I=ı~k 

- ----- A vrupanın ev mimarisi 
ile Türk evi arasındaki 

benzeyişi gösteren 
iki f otoğ"ra f 

s.,ç01içiııdeki ~u eski evin güzelliğine bakmız. Manzara ve 
iklim ile nelcadar ahenkli. 

Şu görcJi!ğünüz yeni yapı, me§hur bir Fransız mimar1ntn P.seridir. Bıı 
yapınm ilham aldığı üslup, §arktır. 

Eski Türk Evi Bugünün 
Türk Evine de 

•• 
Ornek Olmalıdır! 

"MiMAR-,, 
Şehircilik ve mimari, 

bir devrin zi?ı:i~eti
nin makesı olan ve bırıb1rle
rinden ayırmak imk,anı bu
lunrnry-:a~ 1ki unsurdur. 

Bir devrin faaliyeti sadece ticar<:t, 
sanayi gibi tezahürlerle tahdit edi -
lemez. Gösterilmez. Şehircilik ve mi. 
mari bunları tamamlar. Biz şimdiye 
kadar her hafta, bu sütunlarda, şe
hircilikten bahsettik. Birçok tanın • 
mış ve bu vadide salahiyet sahibi 
kimselerin fikirlerini aldık. Neşret
tik. Bugün, bu neşriyatımı~ı~ fa~
dalı olduğunu birçok eserlen ıle g.o~ 

.. M la son şehir mechsı ruyoruz. ese , _ . . 
müzakerelerinde, bilhassa B?~azı~ı, 
liman ve Usküdar cihetindekı mhı -
sar depolan gibi meselele~ _ı:rıe~u~-
b h 1 ve haber verdıgımız bır a s o muş .

1 
. 

çok çirkinliklerin önüne geçı mıye 

karar verilmiştir. . . . . 
Ş h ·rcilik ve mimari bırıbırınd.en e ı . k 

ayrılmaz iki unsurdur, demıştı . 
Bundan sonra da mimari ile meşgul 
olacağız, olmıya çalışacağı~: • 

Neşrettiğimiz birçok mulakatlar
da esasen mimariye de sık sık te
m~ etmiştik. Bundan sonra daha 
yakından, daha büyük bir mikyasta 

alakadar olacağız. 

TORK EV/ 
Mimari denince, en iptidai ve ba

sit bir tedai ile aklımıza ev gelir. 
Bugün, ne biçim evlerde oturuyo

ruz? Eskiden nasıl evlerde oturur • 
duk. Teessüf ile söylemek isteriz 
ki, asri diye, Avrupadan ithal et
mekte olduğumuz ev mimarisi, tat -
bikat sahasında gayet zevksiz, ruh
suz ve manasız bir tezahür göste
riyor. 

Her şeyden evvel şunu söylemek 
ve hatırlatmak isteriz ki "Türk evi" 
her bakımdan tam ve mükemmel bir 
varlıktır. Hazmedilmemiş bir takliL 
~ilik ile ithal ve tatbik etmekte ol -

bugünkü renklerden başka renkler -
de, bulundukları yerlere uygun renk· 
lere boyanmaları veya ağaç P"rdP.le
r: ile kapatılmaJarı, man?.aral:ı.rını 
lJozı'hıklan yerleri asgari bir şekil • 
de bozmakla iktifa ctın.elerini temin 
çin bir karar• şiddetle ihtiyaç var. 

LÜKS DEGiL, 
duğumuz bugünkü asri Avrupa mi
marisi, öz ve ilk ilhamını Türk evin
den almı tır, bililıare, onu, mahalli
Jcştinni9, iklimine uydurmuştur. 

Biz, bu hakikati meydana çıkar -
mak, cahil kopyecileri şuura davet 
etmek istiyoruz. 

MODELE UYGUN 
Geçen gün, bir dostumuz şöyle an 

lattı: 
_ Kadıköy cihetinde, tramvay 

Şehir Mecfisinin son müıakNclerin~ 
de mevıuu bahsolan Osküdardokı 

inhisar deposu 

hattı boyunca, Suadiye ve dahil ile
rilerine kadar yeni binalar yapılıyor. 
Bunlardan biri, nazan dikkatimı c:l 
betti. Bu bina, büyük bir bahçc~ın 
ortasındaydı ve amiyane tabirde 
"gubik., dedikleri, konstrüktivist bir 
mimariye sahipti. Fakat binanın 

dört bir tarafı açıklık olmasına rağ
men, yalnız üç tarafında penc2r:? • 
Ier, balkonlar vardı, dördüncü tara
fı kamilen duvardı. Sebebini flOr -
dum. Bana, binayı yapan veya yap
tıranlar istihfafla baktılar ve dudak 
ucu ile: 

"- Modeli aslında öyleydi!" 
Diyerek bir ecnebi mecmua gös

terdiler. Baktım. Hakikaten dedik
leri gibiydi. Fakat altındaki izahat
tan, bu duvarın, binanın yanında b!r 
başka ev yapılacağı için, öylece bıra
kıldığı, pencere açılmadığı yazılıyor -
du. 

Gülünç, gülünç ve feci değil nıi? 

Türk eserleri hakkında bUyük hir 
salahiyet sahibi olan, 1stanbuldaki 

iHTiYAÇTIR 
projeksiyonla resmini göstererek bu 
evin, "asri" diye yapılan inşaata nii
mune olarak tutulmasını söylemek • 
ten kendini alamamı,tı. 

PLAN MESELESi 
Hakikaten böyle. - Ne mükemmel 

evlerimiz var. Vakıl bunların bü -

yük bir kısmı yıkılıyor, yıkılmak ü
zere. Fakat birçok mimarlarımız bun 

ların relevclerini yapmışlardır, bun
ları tetkik etmişlerdir. Onlara mü -
racaat lazımdır. 

Lakin, ev yaptırmak istiyenleri -

mizden kaçı mimara müracaat ,. .~ .. r? 

lşte dokunmak ve deşmek istediği

miz ikinci yara. 

Ekseriya, bir ev yaptırmak isti -
yen kimse, mimar denilen mütehas

sısı, lüzumsuz bir lüks nebat telak

ki eder, bir kalfaya müracaat eder. 

Mimar, bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. 

Evet, mimar, plan yapmak için bir 

para alır ve bu para bir kalfa tara

fından çıkarılan hesaptan fazla ye

kun tutar. Ev yaptıracak adam da, 

korkar. Lakin, hakikatte, ve bi. 
raz düşünmek zahmeti ihtiyar oiu

nursa, kalfanın gösterdiği hesap da

ha çok pahalıdır. 
Çünkü ... 

Çünkü, bunu bu vadide salahiyet

tar şahsiyetlerin ağzından dinleme. 
yi daha doğru ve münasip buluyo -

ruz, gelecek sayfalarımızda bunları 

okuyacaksınız. 

Plana Esas 
Olacak Proje 
Tamamlanıyor 

-------------

Ağaçları 
Koruyalım 
• stanbul planı, kat'i o -
1 larak henüz yapılmış 

değildir. Fakat muayyen yer
lerin vaziyetleri tesbit edil -
miştir. Yalnız bunların nere -
leri olduğunu bilmiyoruz. 

Bununla beraber, belediye. 
bu yerleri bildiği için oralar
da yapılacak inşaata, müta -
savver planı bozmıyacak şe
kilde müsaade ediyor veya hiç 
etmiyor. 

Bundan başka, her nerede 
olursa olsun, inşaat yapıla -
cak olan arsalardaki ağaçla-
rın, belediyeden müsaade a
lınmadan kesilmemesine da
ır emirler verilmiş bulunu -
yor. Bu ç.ok güzel kararı al
kışlarken, belediyenin ken • 
dine ait veya başka dairele · 
re ait olan yerlerdeki ağaç 
ların da kesilmesine müsaade 
vermemesini veya harap ol
mamasına dikkat etmesinı 

çok isterdik. 
Mesela, birçok mezarlık -

larda ve ezcümle Karacaah -
mette, nerde ise üzerinden bir 
yıl geçmiş olacak fırtınanın 

devirdiği ağaçlar vardır, bun 
lar hem çirkin bir manzara 
arzediyor, hem de çoğu, bir
çok sağlam ağaçlar üzcrin.e 
devrilmiş olduğundan onların 

da hayatlarını tehdit ediyor. 
Korkuyoruz ki, ayni şiddet -
te bir ikinci fırtına, ayakta 
olanları da devirmesin. 

Boğazıçznde 
Açılacak Lise 
Şirketi Hayriyenin Boğaza rağbeti 

arttırmak için Boğaztla bir lise açmı. 
Y_a karar verdiğini duyuyoruz. Bu ye. 
rınde lkaran biran ev\'el tatbik etmek 
Boğazın canlılığını muhafazaya yar_ 
dım etmesi bakımından çok yerinde 
bir harekettir. Maarif Veklıietinin 
de bu hususta yakın bir alaka göste
receğine şüphe etmiyoruz. 

7 

Galip 

1 

Dede için 
ı Müze 
1 Eski Galata Mevlevihaneıi 

Bu İşe Tahsis Edilebilir 
Beyoğlunda Tünelden, Yüksek -

kaldırım yolile inerken, eski Galata 
ı Mevlevihanesini görürsünüz. 

Geçen gün, içeri girdim. llk gözü
me ilişen şey, simahanenin tama· 
men yıkılmış olan enkazı oldu. Bu
rası, tekkelerin kapatıldığı zaman 
mühürlenmiş ve o zamandanberi 
kendi haline terkedilmişti. Yakla, • 
tım, enkaz altında birkaç sanduka 
vardı. Bunlardan birisi Şair Ga,·si -
nindi. Oradan döndüm, henüz 
yıkılmamış olan bir türbenin 
yanına geldim. Bu türbede birçok 
sandukalar vardı. Yanında mahzen 
kapısı gibi bir yer gördüm, içerisi 
su dolu olan bu yerin üzerinde şu 
satırlan okudum: 

Rahı Mevlanada ey galip budur 
~eyhüşşugul 

Sonunu okumadan birden aklıma 
geldi. Türk edebiyatının temel di -
reklerinden Şeyh Galip te burada 
medfundu. Sordum. Bu şimdi için • 
de su olan yer, çilehane imiş ve 
Şeyh Galip ile beraber, birçok tanın· 
mış şairler burada çile çıkannısJar • 

• • • 
Şimdi düşünUoyrum. Birçok mı>m· 

leketlerde, büyük ediplerin hatırala
rı, vaktile yaşadıkları yerler, çahf • 
tıklan masalar, yazdıkları kj\lemlere 
vanncıya kadar saklanır. Galata 
Mevle\ihancsl, bugün artık ismen 
mevcuttur. Orası bir ilkmektep":.ir. 
Niçin biz de, burasını, orada yatan 
ve edebiyatımız için birer ütihar o
lan insanlar namına edebi hatıra o
l:ırak saklamıyalım, muhafaza etmi· 
yelim. 

Merak edip araştırdım. Galata Mev 
levihancsinde yatan ölüler arasında, 
Şeyh Galipten başka, onun kndar 
kudretli ve meşhur olmamakla be • 
raber, zamanlarında tanınmış, bazı
la:ınm .da isimle~ bugüne kadar gel
mış şaırlcr, san atkiırlar var. Mese
la: Hem şair, hem de hattat Fasih 
Dede, Şeyh Galibin en yi dostlann
dan Esrar Dede, ki; Şeyh Galibin 
ölümü için: 

Ceçti Calip Dede candan yahu 
Diye tarih düşüren şair Süruri: 
Esrar Dedenin ölümü için de: 
Hayıflar, göz yuınup Esrar Dede 

sırroldu 

Diye çok nefis bir tarih düşürmüşUl. 
• • • 

Bugün Galata .Mevlevihanesinln 
vaziyeti şudur: .Mcthalinde, bir poliı 
mevkii var, tekke ve ttirbe kısımla
rı F.eddedilmiştir, kısmen haraptır. 

Bir kısmı ilkmektcptir ve bu kısım 
da öyle zannediyorum ki yıkılacak • 
tır. 

O halde ne ynpılablir? Burasr, ta
mir edilerek ve Şeyh Galibin muhte
lif kütüphanelerdeki eserleri bir a • 
raya getirilerek bir Şeyh Galip evi, 
yahut müzesi, yahut klılüpha::ıcai 
haline konulabilir. 

Fikret ADIL 

Şehir meclisi azalarından rica ede
riz, gelecek şubat toplıı.ntılarında, 
IUtfen bu noktanın tahakkukuna de-
181ct buvursunlar. 

Fransız Enstitüsü Müdürü M. Gabri
yel geçenlerde verdiği bir konferans
ta, Adalyada bir Türk evinin 

Şehir mütehassısı Prost, 1stanbu
lun müstakbel planına esas teşkil ede
cek olan avanprojeyi hemen hemen 
tamamen ikmal etmiştir. Halen bu 
projenin iktrsadi ve ticarl mıntakalan 
hakkında bazı tefemıatın tesbitile 
uğrşılmaktadır. Bu maksatla Tica
ret Odası tarafından seçilmiş olan 
Murat Forton oğlu ile Ahmet Kara 
dün de ProsUa temas etmişler ve icap 
eden izahatı vermişlerdir. Ş·.,yh Gafi,,, iürbe·inin bugünkü hafi 





Acı ~a Rlkntl er 
:\"o. 116 Yazan : Zıya :ja1eır 

Ankarada Dünya Tarihine intikal 
Edecek Bir Hareket vardı 

TAN 

Radyo 
Bugünkü program 

lstanbuJ 

Öile neşriyatı - Saat, 12,30: Plakla 
Türk musikisi; 12,50: Havadiı; ; 13,05 
Plakla hafif miızik; 13,25 - 14: l\1untelif 

• • F ranaızca Dersleri -
İlk ve Orta mektepler için 

TROLEY'in eseridir. Uç kı

sımdır. Fransızcayı en kolay, 

en esaslı şekilde öğretmektedir. 

Maarif Vekaletince mekteplere 
kabul edilmiştir. 3 kısmının fi-

ti plak neşriyatı. 
.. .u mülakatın mevzuu, neden iba • , ye ve adliv. e encümenlerine havale) 

yatı 110 kuruştur. Istan bulda 

Hüsnütabiat Matbaasında ve 
bütün kitapçılarda satılmakta
dır. Toptan alanlara fazla ten. 
zilat yapılmaktadır. 

•etti Akşam neııriyatı - Saat 18.30: Plakld 
,.. ? .... Bu -~uale _?oö.·ruca cevap ver- edilmişti. Bu üç encümen :ıeyeti, bir dans musikisi; 19,30: Spor musahabeleri: 
"ıek mumkun değild k"k · Eşref Şefık tarafından; 20: Türk musiki 

ır. Fakat, Gene-· araya gelerek meseleyi tet ı e gırış- heyeti; 20,30: Vedia Rıza ve arakdaşları 
raı liarington'un erkanıharbiyesi ara. mişlerdi. Fakat şer'iyc encümenine tarafından Türk musikisı ve halk şarkıla-
ııında bulunan bir Ingiliz binbaşısının dahil olan zevatın içinde bazıları, rı;ı 2:: ~~kPC:~~aCViyanada sabah, öfte ve ~~--~~~=~~~~= ........... 
h
- 0 tarihte İstanbul Valisi olan mer- (büyük Türk inkılabı) nın gayesini akşam) uvertiır. Karışık gece konseri. 

Um Esat Pa k . . k b'l ' tt 2 - Kırata!: (Son Damlalar) vals. 0 ralar-şaya - vukubulan ifşa- avrıyacak zıhnıyet ve a ı ıye e 3 _ Thome: (Yapraklar Altınd.ı) pe • 

dat~na nazaran ; Vahdettin, maruz !<al. değillerdi. Bunlar dnha hala köhae 4 - Humperdink: (Kral Çocukları). 20,30 Budapeşte: Operadan nakil : 20,35 
ıgı müşkill ve naz'k . t • . ah ·h . tl k d . t . f d k i 5 - Dvorak· (Furuyante). Biıkreş: Operadan nakıl; 21.40 Milanu: Puc;-

d l vazıve l ız e- Zl nıye ere U sıye ıza e e. ect> 6 _ Gervazi~: (En Revanı • Esııui se) \.İni'nin ''La Rondıne,. operat11. 
herek, (İstanbulun beyn~lmilel bir kadar basitlik gôstermektelerdı. 7 - Lehar: (Tarlakuşu) o peretın::le.1 ;>-r- Opert'tlt'r: 
ıı~le ifrağı, ve kendisinin de korku - Mustafa Kemal Paşa , bir köşede c;a~a{; Plakla sololar : 22.30: Ajans ve hor- 23,40 Viyana: Operet aahneleri .,ıe konuı-
ist~ca burada ikametinin teminini) oturuyor; hazan safsatalnra kadar sa haberleri. 23: s O N. malar. • 

ise~ham etmişti... General Harington dayanan bu müzakcratı dinliyordu... Günün program özü Oda musikisi: 

d .. ' Mudanya Mütarekesinden bahse. Bu miinakaşaların (maksut netice - K 18 2s v· 
"tek : "'e ı'ktı'ranına ı"ntı'zar etmenı·n bey - Senfonik konst>rltr: 18,10 Praı: uarte~ ; . ı:vıma: Piya-

,J - no kenteti (Egon Steın) ; 19 l{olony.t: Oda 

gl.t::.Lo.it Cor.ç •• bu yüzden sukut edip hude) olduğunu anlamıştı . . Müşterek 2105 Liypzig: Drest filharınonisi · 2130 orkestrası (Sopran, ~enor); 24.so Viyana: 
«d"ti Vıya

0

na: Bruno Walter'in idaruinde. ' ' Adolf Şubert kuartetı. 
tat "1i r. Millı ordunun kazandıı?'ı encümen reisinden söz almıştı. \'e, 

tir 
er, Ingiliz siyasetini :ı.ltü ~t etıni;- önündeki sıranın üstüne çıkarak yiik Hafif konserler: Resitaller : 

A K ·· k k 1815 Var5ova: Piyano - Şaıltt; 20,45 Var-

ale.Y""h.rtık Londrada, Milli hu"kıimeti'n sek sesle artık son sözü sövlemi"·e l3,05 Varşova: uçu or estra: l.tl,15 Pa- ' ı k t kıları 
J J ris • Kolonyal: Konser nakli ; 16, Bı 1;no: şova: Mem c e şar · 

llı.i . ıne bir .karar almak zamanı geç- mecbur kalmıştı. Jfadyo orkestrası: 16,30 Varşova : "'1arş ve Plak musikisi : 

bl.rŞtır. İtilaf Devletlerinin fikirlerini Mustafa Kemal Paşa: Polonez dansları; 17 Kolon~a : Musıkilı rıeş- 13,15: Bıikreş; 17 : LAypzig ; 23: Stokholm; ara riyat: 18 Bukreş: Konstantınes..:o orkes tra- B h ) 24 rı n d 
tildi Ya toplamak da mümkün de. - Efendiler! .. Hakimiyet \"e sal- ~ı; 18,55 Budapeşte: Yeni film nıusikisi· 19 23,20 Belgrat < cet oven ; •

2 
: u apc~-

h.:ı"kr. Artık söz, Türk ordusunun tanat: hiç kimse tarafından, hiç .. dm ı aypzig: Orkestra; 20,30 Vivana: • . o;l<eri te. ·k· • 
0 , um . b~ndo: 21,40 Roma: Bando muzika ; 23,30 Dans musı ·ısı: 
la andanı ile onun muavini olan seye, ilim icabıdır diye: müzakere ı- Pıyano , akor~eon. şarkı; 24,05 Sturgar t: ıs.ıs: Roma: 18,!iS: Budapc:1te (Film!er-
Ar:et Paşaya intikal eylemiştir ... le, münakaşa ile verilmez. Hakiıni - Dudapeşte : Çıgan musikisi; 23,30 Laypzig: den): 23.40: Roma; 23,4S: VarşovR. 
lıu stafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa, yet, saltanat; kuvvetle, kudretle ve, 
rn::~a bizim de iyi bir vaziyette ol· zorla alınır ... Osman oğulları, zor -
"eu ı~mızı anladılar. Onun için kuv. la Türk milletinin hakimiyet ,.e sal -
bir e~~e güvenen galiplere mahsus tanatına, vaziülyet olmuşlardı. Bu 
trııı §_ kılde bize Mudanya mukar:rera- tıtsallfıtlarını, altı asırdan beri ida_ -
da ımzaJattılar. Bu imzanın halel _ me eylemişlerdi. Şimdi de Türk mıJ
te~d~lduğu. ~n, galip ordular, bizi de leti, bu mütecavizlerin hadlerini 
"a . •de gltişebilirler; biz, böyle bir ihtar ederek; hakimyet ve saltanatı 
iç:Yet ihdas etmekten son derecede isyan ederek kendi eline bilfiil almış 
tar;~aba mecbuı uz. Onun için, artık bulunuyor. Bu, bir emrivakidir ... 
başk~ ın.ukaddcrata boyun eğmekten Mevzuu bahsolan. millete saltanatı, 
tlı • hıçbir çare kalmamıştı, Şevket hakimiyeti bırakacak mıyız. bırak 

eap!... mıyacak mıyız?. Meselesi değildir ... 
eenı.iı;ti. Mesele, zaten emrivaki olmuş bir 

?rıan~hdettin, Jtila.f kuvvetleri Ba.<;ıku- hakikati ifadeden ibarettir ... Bu. be
derec anının bu !rnt'i ifadesinden so::ı hemehal olacaktır ... Burada içtima 
_~telaş ederek: edenler, meclis, ve herkes. mcııele-

l~tleri a, hayatım? .. Ben, İtilaf Dev • yi tabii görürse, fikrimce muvafık 
tıin . ! il · olur. Aksi takdirde, yine hakikat. u-

llıenaf"" ·· ve bılhassa ng terenın 
fedaı/ne hizmet etmek için birçok sulü dairesinde ifade olumıcaktır. 
kafat Clrlıklara katlandım. Bunun mü. Fakat.. ihtimal ki, bazı kafalar ko -

lCar ~~~arak, (14 Uncü Lui) ve yahut parilacaktır. 
Uğr •1nc.i Tikol nın akı'bedne Mustafa Kemnl Paşanın gerek bu 

nanı.anır rrıı görmek istiyorsunuz? ... sözleri: ve gerek bu sözleri mütea -
°t'iıı.J'e, §ikayet etmişti... General Ha- kip, oradaki köhne fikirlilere verdi · 

_ ~n .~u şikayet ve suale de: ği ilmi, şer'i ve dini hitabesi, mat -
lfay t lusterih olunuz, Şevketmeap... lfıp olan tesiri derhal göstermişti... 
~lt a ınızın tehlikeye girdiği gün, tn- Ankara mebusu Hoca Mustafa Efen 
... ı,. ere Eükumeti namına vazüemi ifa di, derhal hak karşısında eğilmiş: 
"'"ce- · Ce gtm. - Affedersiniz, efendim. Bizle!', 

Vabını vermişti. meseleyi ba şka noktainazard:ın mü-
la Ankaradaki hareket talea ediyorduk. lzahatınızdan te -

<l~ıtandulda, Yıldız tepesınde bu ha nevvür ettik. 

Devlet Demiryollırw ve limanrar1 işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen b·~dcllcri, miktarları, eksiltme saatleri 
aşağıda yuzıh malzeme 8 / 12 / 1936 Salı gürııi kapalı zarf 
usulü iıe Ankarada İdare binasında satın a!ınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnierin hizalarında yazıl: muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları. Resmi Gaze
tenin 7ı 5 / 1936 ve 3'?.97 No.h nüshasında intüşar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklifle
rini ayni gi.in saat 14, l 4. ı 5, 14.30 ve 14.45 şc 1<adar Ko
nusyon Reisliğine \•ermeleri lazımdır. 

Şartnameler para~ız olarak Ankarada Malzeme Dai
re$iaden Haydarpaşada Tesellüm ve Sev!< 5efliğinden 
dağıtılmaktadır. (3139) 

İsmi 
1 - Rezidit 
2 - Sürşoför 

3 -- Petr0l 
Pisgaz 

4 -Benzin 

Muhammen Muvakk;!t 
Miktan bedeli teminat 

Ton Lıra Lira 
700 7 
1 /.ü 2 
210 4 

fi O 
210 6 

0.000 4750 
2.800 17 1 o 
8.027) 3861.35 
4.200) 
9.069 4 703.45 

Saati 
15 
15.1 5 
15.30 

15.15 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Çok Miktarın istenilen miktar ~a ~r. ~eçerken; Ankarada da, dün Diye mukabele etmişti. 
ket d rıhıne intikal edecek bir hare Mesele, artık bu müşterek endi · Tutarı 

(l
9
evam ediyordu. mende bu suretle halledilmiş: ka - Lira Kr. 

Çok Az 
Kilo 

4000 
5000 
2500 
1000 
1200 

C. Kilo G. 
3500 Kl. 

Muhammen 
Fi atı 
K. S. 

Cinsi 

bın 
3 

22-1338 senesi teşrinisani ayı nun layihası yapılarak meclise ve - 220 
lJiJı tOuncu Pazartesi günü] Büyük rilmişti... Layiha, derin bir sükiit ~- 225 4500 " 

2000 " 

5 50 
4 50 
5 

Ispanak 
Pırasa 

Lahana 
Bakla 

de e :Meclisi, büyük bir heyecan için çinde okunmuştur. Bu !ilyiha mucı- 125 

tl'r aç~lmış, büyUk bir hararet le takrir bince, (hilafet), (saltanat) tan ayrılı- 70 sno .. 7 
6 

lerd 
0 

Untnaya başlamıştı. Bıı takrir- yor .. Osmanlı imparatorluğu, re~ : 12 

eenıent birinin altındaki 1mzalar, sek- men ilga ediliyor .. Hakimiyet, bıla 27 600 
1000 

1000 A. 

500 " 
SOO Kt. 

500 DE. 

4 50 
15 50 
1 

Baş Eng1Mr 
Orta Enginar 
Karnı bahar 
Taze Soğan 
Yeşil Salata 
Marul 
Kırmızı Turp 
T.imon 

eva vu rd 155 l(enıal p z etmekte; ve ( Mustafa kaydüşart millete intikal eyliyo u. 
l'tıekte d'C4ia)nın imzasını ihtiva et - Layiha okunduktan sonra reis ta- 1~ ibaret~. ı. Bu takririn meali, şundan rafından reye konulmuştu. Layiha 

2~ 
800 

1500 
3000 
3000 

1000 A. 75 

( Os~anı 111 nıündericatı, aynen ve tam hir itti- ;~ 50 
lrıUntta . I imparatorluğu. artık fak ile kabul olunmuştu ... Yalnız bir 540 iracıestz olmuştur. Milletin az;m ve ses; bütün bu kahir ve galip ittifak 

2500 " 
2000 DE. 

3 
75 

18000 15000 

?neti) ~d~n Yeni bir (Türkiya Hükfı- arasında, pek cılız kalan bir ses du- 1565 75 
t::unu E 

0~~ştur.Bu Hükiı'Tletin Ka- yulmuştu: 
llle"'lek5asısı, gayet sarihtir. Artık B halü" 

l lk teminatı Açık Eksiltmenın yapılacağı tarih 
... ett - en, mu ım. 

l'Udan d _ e hükümranlık hakkı, doğ- Fakat bu ses; 
tir.] ogruya. millete intikll etmiş- S" k - oz yo ... 

hu~~ takr~r, hararetli bir ~üzakere 
ta~ geti~mişti. Birçok hatipler, 
letdi n lehınde nutuklar söyl~miş • 
haı ·Yalnız, mahdut bir zümre mu
llatefete yeltenmi~: bunlar, (Salta -

ın 1 • -lıuı agvolunmaması kanaatinde 
lti Unduklarını) izhar etmekten çe-

~llı.emişlerdi. 
118 .rt~si gün (31 teşrinievvel) mec • 
faa~çtıma etmeişti. Yalnız, milda
da 1 hukuk grupu, toplanarak bura
ti . da ayni hararetle müzakereye gi-

Ştlnı. ·ışti B .. k -~ . u muza ereye Mustafa 
trı.enıa1 Paşa da iştirak etmiş; (Os • 
du~nh saltanatının lağvı zaruri) ol -

'l' Un~ izah eylemişti. 
~ ~şrınievvelin birinci çarşamba 
de~~ı meclis toplanmıştı. Yine şid
la~ 1 nutuklar ve münakaşalar baş-
8\i ıştı ... Mustafa Kemal Paşa kür -
s0;1e gelmiş; uzun süren bir nutuk 
~eti enı.lştf. Bu nutuk, muhalifler ü • 

llde rrı " · kil t trJ.inı. uskıt bir cevap teş e -

llun Son söı 
ltıt ~üzerine (meseleye müteal • 

ler; teşkilatı esasiye, şer'i· 

Seslerinin gürleyişi altında P.zil -
miş, ve boğulmuştu. 

• • • 
[1 Teşrinisani 1922-1338: Çar -

şamba] 

lşte bugün; (Osmanlı saltam:.tı), 

tarihin derin ve karanlık mez2rına 
defnedilmişti. Bizzat Osmanlı sul -
tanlarmın sebebiyet verdikleri hu a
cı akıbet, (devleti ebet nıi..ıjri!t) te -
ranelerile onları şımartan dalkavuk
ları, filen tekzip eylemişti ... :Milletin 
bütün varlığını saraylarının sefa.ha
t.i uğurunda israf eden sefih ve se
fil adamlar; tarihte, (iyilikten ziya -
de kötülük) bırakarak şu fani cihan 
dan göçüp gitmişlerdi. Arkalarında; 
kendilerine candan ve yürekten ağ • 
lıyacak, bir tek göz bile terkedcme -
mişlerdi. 

Büyük Millet Meclisinin bu kara -
n Istanbula akseder etmez; ciğerle
ri yanan Türk halkı, çıldırasıya bir 
sevinçle bu (tarihi bela) dan kurtul
duklarına şadümanlık izhar ederler· 
ken; yıldız sarayı da, suyu çekilen 
bir değirmene dönüvermişti. 

[Ar.ka"'ı ,·arl 

Lira Kr. 
117 43 12/ 12/ 936 Cumartesi saat 11 de 

Erenköy kız lisesinin Mayıs 193 7 son ana kadar ihti
yacı o!-ın yukarıda cins. mikt~r ve ilk teminatı yazılı on 
iki l~alem yaş sebzesi açık eksıltmeye konmuştur. Eksılt
meye girecek i .. -~eklilerin şartnameyi görmek üzere Okul 
Dahiliye Şefliğine müracaatları eksiltmenin yapılacağı 
12/ 12/ 936 t;Umartesi gününden bir gün evvel Okul Di
rektcxli.iğünuen alacakları tezkere ile ilk teminat akçesi 
olan 11 7 lira 4 3 kuru5 makbuz mukabilinde Liseler J .. ıJu
hasebeciliği veznesine yatırmal~n ve eksiltmenin yapıla
cağı gün saat 11 de yeni sene ! 1caret Odası belgesini ha
mil olarak lı:,tanbul Kültür Dırektörlüğü binasında ·sc
ler f\ıtuhasebeciliği odasında toplanacak olan Komisy na 
gelmel~ri ilan olunur. "3239" 

-----------------lstanbul Belediyesi Sanyer Bina ve 
arazi şubesi memurluğundan: 

Emirganda Tokmakburnu Emirgan caddesinde 14 
numac::ılı bir k0~k bir ahır ve 356461 zıraında muhtelif 
ağa.darı havi emlakin tamamı ve 17 ,5 masara ve iki lüle 
taks~m suyunnn ! / 3 hissesi vergi borcundan dolayı tah
sil em~·al 1<:anunu hükümlerine göre ipoteksi?. olarak bil
müzayede satılacaktır. 

İstl!!dilerin kat'i ihale günü olan 3/ 12/t 936 tarihine 
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Çanakkale Vilayetinden: 
Göçmen evleri için on bin metre mikap mamul çatrhk 

ve dö~cmelik kereste pazarlıkla satın alınacaktır. Bu ke
resteler Vilayetin Anadolu yakasındaki iskelelerde depo 
edilecektir. Bu miktsır kerestenin 261 O metre mikabı 
4 x 8 x 8 ve bin altı yi.iz yetmiş metre mika hı 3,5 x 8 x 4 ve 
3390 metre mikabı 4 Y 12 x 8 ve 1100 metre mikabı döşe
melik oıarak dört boy l 2 santim en 18 milimetre kalınlı
ğında ve 14C metre mıkabı 3,5 x 4 x 28 ve 1090 metre mi
kabı da 12 milim kalınlık ve 24 milim geni~liğintle çıta 
olarak imal edilecektir. Çıtahk kerestenin beher metre 
mikabı yine bu iskelelerde teslim şartile 12.5 çıta ve dö
şemenin bche' metre mikabı yine bu iskelt!Ier:le teslim 
on yedi buçuk lira ii.zerint1en fiyatı takarrur etmiştir. 

Pa7:arhk s.ureti]e ahnacak bu miktar kerestenin % 15 
h~sabı1e temınatı kat'iyycye raptedilecek ve bu kere~te
nın 4,000 metre mikabı Mayıs 937 nihayetine kaclar ve 
2,000 metre mikabı Temmuz 93 7 nihayetinde bu iske1e
le:de depo. e<lil.m~ş bulunacaktır. Talip olanların ro 1:; te
n:~natlan ı!e bırlıkte İkindteşrinin 21 inci Cumartesi gi.i
nu ~aat _onda Canakkale iskan komisyonuna mlira<:aat 
etmelcrı evvtke yaGrlrm~tı Görülen lüzum j~:~rine pa
za.rlık 28 / 11 / 936 tarihine kadar temdit edilmistir. Yev
m~. me/.kurda ~~aat 1 O da Çanakka1e İskan Kcmisy,1nuna 
nıuracaat edilmes= ilfın olunur. ( 3180) 

İstanbul Defteı-darlığından: 

Aksaray 

Aksaray 

Aksaray 

Merı·anağa : 

Üsküdar 

Büyükçarşı : 

Xatipkm::rm mahallesi Değir-
men sokağı eski 26 yeni 46 sa
;'Ih arsanın tamamı. 
Katipkasrm mahallesi Değir
men sokağı eski 8 yeni 1 O sa
yrh arsanın tamamı. 
Kfıtipkasım mahallesi Kumsal 
SOKağı <'SKİ 240 yeni 1o1 sayılt 
arsanın l / 2 payı. 
Nfohallesinin Rızapaşa cadde
sinde Fıncancılar yokuşu eski 
4 l yeni 22 sayılı dükkan ve 
odanm 3 / 4 payı (Mubadtl tas
fi ve vesikasile) . 
İradiye mahallesinin Haman1 
sokağmJa eski 1 1 yeni 5 sayı-
lı evin l O/ 12 payı. 
K aramanlıoğlu . sokağı yeni 
40 sayılı dükkanın tamamı. 

: Hüseyim:ığa mahallesinin Deş
ramacı sokağında eski 25 mü-

Hoca paşa 

kerrer yeni 25 sayılı evin ta
mamı. 

Tv1ahallesinin Muradiye cad
desinde tski 38, 38 M. yeni 5, 
7, 9, sayıh altında iki dükkanı 
ol:.ın fevkani bir odanın 8/ 32 
peıyı. 

Hocapaşa : l\1ahallcsinin Orhaniye cadde
sinde e-;;k:. 44 M. yeni 23 / 1 sa-
yılı zeminden itibaren 4 metre 
3 .5 santimetreden yukarısında 
mi.inhedım Hocapaşa hanı or-
ta ve üst katlanndaki müsadif 
odalara ait inşaat hakkı olan 
d~:kkamn 8/ 16 hissesi. 

Hocapa~a : Tvlahallcsinin Orhaniye cadde4 
~ünde eski 44 yeni 23 sayılı ze-

Hocapaşrı 

Kadıköy 

minden itibaren 4 M. 3 5 Sl\!. 
<len yukarısında münhedi tn 
Hocapaşr.. ham orta ve üst 
katlarındaki müsadif odalara 
a ~t inşaaf: hakkı olan dükkanm 
52600 ı 110640 payı. 

J\1ahalle~inin Orhaniye caddc-
ninde eski 46 yeni 21 sayılı ~e
minden itibaren 4 M. 35 Sl'vT. 
den yukarısında münhedinı 
H ocapaşd hanı orta ve üst 
katlarındaki müsadif odalara 

ait ınşaat hakkı olan dükkanın 
918960 / 3110400 payı. 
C:ıfera~;! mahallesinin Ruş~o 
sokağında altında iki numara-
lı dükkanı müştemil 4 numa
ra!ı ev ile Bademaltı sokağın-
da 23 numaralı evin bahçesine 
krı lbolunan arsanın tan:amı. 
Portakal sokağı eski 1 9 yeni 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

80 

81 

56 50 

1350 

203 33 

200 

800 

1325 

3000 

1188 54 

886 35 

458 00 
Ortaköy 

23 sayıl; evin 4/ 10 payı. 2400 
Yukarıda yazılı mallar 8 / 12/ 936 salı günii saat 14 de 

açık arttırma ve peşin para ile satılacaktır. Satış '.Jedeli
ne İstikran Dahili v~ o/o beş faizli Hazine Tahvilleri <le 

kabul olu:ıur. !stekliJerin <?o 7 ,5 pey akçcJerini vakti 
muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milli Em -
lak Müdürlu~ünde müteşekkil satış komisyonuna müra-
caatları. (M' (3167) 

mtisaclif per~embe gunu saat on altıda Sanycı Kayma
kamlığında müteşekkil idare heyetine başvurmaları. 

(3 231) 
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Müflia Aleluandr Korpi veŞürekiaı Şirketinin Alacaklılarile Müflia Alekaandr Kor 
pinin Şabai AJacaklarmm Sıra Defteridir. 

Sıra No. Alacaklının ismi Talep ettıii Kabul Sırası keddedi- Mülahazat 
miktar alacak Edilen len miktar 

200 Tediye edildiğinden 
1 Andon Pirim 1000 200 6 600 600 Lirası AJeksandr 

Korpinin şa.haı sıra 

27 - 11 936 :s 

KANZUK 
Sa~ ekslri 

Mahkômdum, "Ben Biliyordum, Be
ni Kimse Teşvik Etmedi.,, Diyordu 

2 R. H. Yahni Şirketi Vekili Jak Yakar 

3 Ziraat Bankası Vekili Asım ve Şerif 
4 Damad Zade Vekili Avukat Emin 

21!> 

'731 

o o 

4731 g 

defterine kaydedildi. 
215 AJeksandr Korpinin 

pJıai borcu olduğun
dan şahsi sıra O.ne 

kaydedildi. 
ihtiyar adam, bu işkence mahkd -

munun alnında süngeri biraz daha 
gezdirmişti. Ve aonra iğilerek onun 
nefesini, tekrar dinlemifti... Mah -
kum, birkaç defa derin derin nefes 
almJ.\ltı ...• 

O zaman o ihtiyar cellat, Arkosun 
yüzüne bakmış: 

- Baygınlığı geçti .. 
Diye mırıldanmıştı.. • 
Arkos, mahkumun yanma gelmiş

ti. Top gibi gürliyen korkunç 'lir 
sesle: 

-Söyle .. seni kim tetvik etti?. 
Demişti .. 
Mahkum, başını iki tarafa sallıya

rak cevap vermişti: 
- Hiç .. hiç kimse teşvik etmedi.... 
Arkos, daha korkunç bir Besle, 

ıualini tekrar etmişti: 
- Çok ıstırap çekeceksi:ı. eKndi

ne acı ... 
MahkO.m, ayni şekilde: 

- Bilmiyorum .. hiç bİrfey bilmi -
yorum .... Beni kimse teşvik etmedi ... 

Diye, cevabını tekrar etmittl 
Arkoa, bir adım geri çekilmit; o

cağın başındaki adama eliyle bir i
şaret vermişti... Bu adam, ocakt.'\ki 
demirlerden birini çekmişti .. 

Bu demirin ucu, kıpkızıl aU. ha
line gelmişti. 

Halil, dayanamamıftı. Deri atıl • 
DllfU .. Elleriyle demir parmaklıkla· 
n yakalamış: 

- Yaptığınız ,ey alçaklıktır .•. 
Vicdansızlıktır .. Eğer birşey yapmak 
llzımgeliyona, bana yapınız .. Ben 
kaçmak istedim.. Her ,eyi ben tertip 
ettim. 

Diye bağırmıştı •. 
Kalotet, demir parmaldıfa biraz 

daha yanap.rak: 
- Çok hakkınız var, aziz mıufi -

rim .. Fa.kat bize llzmı olan, uıl ara
daki vaaıtayı öğrenmektir .. Eğer bu 
zavallı adama acıyorsanız, onu siz 
8Öyleyiniz ... 

Diye mmldanmıştı. 
Hali1in vUcudü, ürpermişti. Evdok 

eiyayı, nasıl ele verebilirdi. Fakat ay. 
ni zamanda bu zavallı adamın maruz 
kaldığı i9ken,s:eye tahammW etmek 
te mümkün değildi. 

lılence altında 
Halil, bu müşkW vaziyet ka11ısın

da çıldıracak hale gelmifti. 
Arkoe, elindeki kızgın dem1rle 

bekliyen adama, biraz evvelki işare
ti tekraretmişti. O zaman o adam 
masaya yaklaşmıf, kıpkızıl demirir. 
ucunu, mahkflmun göğaUne daya -
D119tı .•• Korkunç bir cazntiya, cifer· 
leri parçalıyan bir feryat Ju.ntmıttı. 
Etrafa, keskin ve iğrenç bir koku 
yayılmıştı. Mahkflm: 

- Hey, kadir Allah .. Merhamet .. 
Di·ye bağırmıt; tekrar bayılmıt -

tı ... Artık o zaman, Halil kendini tu· 
t&mamıt; parmaklan kırarcasma 
11allamıya, ve haylunnıya baflaDUf
tı: 

- Alçak herif .. Hırsız herif .. Na
mussuz korsanbaşı .. Avenelerine in
eanlan çaldıran, on unla para kaza _ 
nan rezil ... 

Halil, haykırmakla da kalnıanut _ 
tı. Yumruğunu parmaklıklar arum. 
dan sokarak kalotete 1aUamı9tı. 

O zaman Kalotet, acı bir kahkaha 
basmıştı. Ve sonra; 

- Ah aziz misafirim... Bu sözle -
rinizi, lüzumsuz yere öfkelenmenize 
atfediyorum. Gösterdiğiniz ketumi
yetten dolayı da eizi tebrik etmeyi 
unutmuyorum. Ancak 9u var ki; a -
radaki vaartanm kim olduğu anlaşıl· 
mıştır. Siz, bunu aöylemek isteme -
diniz. Fakat, bilelinizdekl fU halka, 
lizin kadar ketumiyet göeterem~. 

Diye bağırmıftı: 
Halil; bir anda dona kalmlfb. 
Kalotet, başını Arkosa çevlrmft -

ti: 
- Meeele, anlqıldı. Mahldbna, • 

ziyet çektirmeyiniz. 
Diye mırıldanmıştı. 
Arkos, mahkbıun bat ve ayak uc: 

larmdaki makara.lan idare edenlere 
bakDllf; kollarmı iki tarata açarak: 

- Çekin! •• 
Diye bağırmJ9tı. 
Bu iki adam, birer ayaklarmı ma

nya dayamışlar: makaralardan g• 
ten iplere yı1mqlardı... Matıırfımun 

YUcudU, bir oeD yay gibi gerllınlt • 

ti. Insan kulağının tahammül ede -
miyeceği korkunç bir feryat, odanın 
tat duvarlarında ve kemerli tava -
nında aksetmişti. Masanın üstünde
ki o çıplak vücut, biranda parçalad
mış; kaburga kemiklerinin altından, 
ikiye bölünüvermifti. · 

Halil limclir? 
Şimdi, (Halil) i burada terked9 -

ct>ğiz. Ve, muhterem ka!'aerımizin 
zihinlerinde dUğümlenmif olan şu su 
allere cevap vereceğiz: 

- Halil, kimdir? •. 
- Ve .. Nasıl bir maceraya ıturt>an 

olarak bu zindanlara girmiştir? .. 
Bu iki suale cevap verebilmek için, 

tam beş ay evvele rücu edeceğiz .. 
Marmara denizi sahilinde, (Bozbu • 
run) un denize doğı'u uzayan ağaç -
bk ve kayalıkla muhat bir köşesinde 
cereyan eden bir vak'ayı .. Ve bu va
kayı takip eden kanlı bir hi.di'!e ile 
onun neticesini nakleyliyeceğiz. 

••• 
- Artık, yeter ... Nedir bu çekti· 

ğimiz? .. Kırk bef gündür, buralarda 
atirünüp duruyoruz... iskorpit balığı 
ile dağ otlan yemekten midemiz ter
iline döndü ... Linet olsun, böyle kor
sanlığa. .. 

Bir başkası, yumruklarını sıkarak 
atıldı: 

- Tam .. On iki gündtlr, kursağı • 
ma bir damla ,arap girmedi. Bütün 
vUcudüm, çingene derisi gibi kuru
du, kaldı... Soruyorum sana, Herak
liya .. Biz, adam mıyız, tavuk muyuz. 

Birkaç kifi, hep birden bağırdı: 
- Şarap isteriz. 
- Zeytinyail isteriz. 
- Fasulye isteriz. 
- Körpe, dana eti isteriz. 
Kırk yedi kiti, cephe almışlardı. 

zaptolunmaz bir öfke ile yumrukla
nnı ııkmışlar; omuzlannı dayam1ş

lar.. Kendilerinden on adım ilerde, 
eHerini göğsüne kavuşturarak dim 
dik duran (Herakliya)nm üzerine 
doğru, ytlrUmiye başlamışlardı. 

Herakliyanm rengi, sapsan kesil
miftl Difleri biribirine kenetlenmit
ti. Gözleri; karfmndaki bu iayan 
cephesine dikllmiftl. 

Uzun ve kıvırcık saçları, omuz -
!arının üstüne dökülmüş olan iri vü
cutlu bir (Foçalı), ağzından köpük· 
ler saçılarak haykırmasma devam 
etti: 

- Yalvardın •.. Yakardın .. Sizi, on 
bet günde zengin edeceğim, diye bi
zi kandırdm .. Buralara getirdin ... Bil 
tün Marmara sahillerini dolaşacak- ! 
tık. Baıkmlar yapacaktık. Köylerin, 
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kasabaların bütün aervetini (Foc;a) 
ya ta.,ıyacaktık.. Hani balkın, hani 
servet? .• Bu dağlar, bu tatlar, bu 
bodur ormanlar mı? .. Kertenkele gi 
bi bu kayalıkların arasında saklan
maktan bıktık artık ... Anlqıldı. Sen, • 
adi bir korkak fmitain. Şu halde, biz 
gemiyi alınz; başımızın çaresine ba- ı 
kanz ... Arkadqlar! .. Haydi, gemi -
ye ... 

Omuz omuza dayanan kırk yedi ki 
fi hep birden dalgalandı, ve hep bir· 
den bağırdı: 

- Gemiye .. Haydi gemiye. 
Ve.. Hep birden ileri atılacaklar -

dı ... Fakat, Herakliya birdenbire ye-
rinden aıçradı. Sağ eli bir anda ha • 
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valandı. Kızgın temmuz güneşinin 
altmda bir demir parladı. O anda, 1 
-en önde bulunan- uzun ve kıvırcık 

5 Yorgi Japonopolos Vekili Ferit Reeaam 
6 Güatav Lude Vekili Ferit Reuam 
1 Donna Habip Vekili Ferit Ressam 
8 Petro Paraskevo Angelidis V. Ferit Ressam 
9 Ferit Ressam 

10 Nesim Habip Vekili 
11 Albert fdon Vekili 
12 Mustaf11. Vekili 
13 Kanen berg Vekili 
14 Kübanek Vekili 
15 Pol Entel Vekili 
16 Melikyan ve Karagözyan 

.. .. 
H .. .. 
" 

17 Adapazarı Türk Ticaret Bankası V. Atıf 
18 Fani Kardiça 
19 Mari Roz 
20 Jan Vanhof 

.. .. 
H .. 
.. 

21 Misak Kazanciyan 
22 İstanbul Ticaret Borsası V. ŞUkrU Ahmet 
23 Nebi Zade Halil Hilmi Vekili Şükrü Ahmet 
24 Berkmen Vekili lamail Aglh Akkan 
25 Feliks Giluva V. Hasan Tahsin Ayn! 
26 Sarı Bekir Zade Mehmet Hasan 

27 Koınillyonculuk Limited Şirketi Tasfiye heyeti 
28 llya Mizrahi Vekili Jak Yakar 
29 Karabet Türkçiyan 
30 Hazineı Maliye 
31 Avukat Hatem ve Bensiyon 
32 Nikola Karaman oğlu vekili Yusuf Ziya Karaca 
33 Sabri fbi9 Vekili Hüseyin Kimi 
34 Re!ael Kandiyoti Vekili Jak Yakar 
35 Amele Hasan 

1818,29 1518,29 
1000 1000 
100 100 
100 100 
100 100 

1000 LOOO 
100 100 
100 100 
100 100 
100 100 
100 JOO 
100 100 
384 384 

4707 •707 
lCJu 100 

1200 1200 
292 292 
100 23,25 
1('0 100 
789,39 29,24 
100 JOO 

404,15 404,15 
1546,19 1253 

1820,80 1820,80 
554,83 483,37 
569,21 669,21 

~2,15 51517,7, 
800 800 

13i';0,70 12851,20 
37~ 372 

1315 1197,87 
800 800 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
& 

300 Tediye edildiğınden 

76, 75 Tediye edildiğinden 

760,15 Tediye edildiiinden 

293,19 V eaaik gösterilme
diğınden 

71,46 Tediye edildiğinden 

1827,41 Tediye edildiğinden 

619,50veaaik olmadığından 

36 Zoniulda.k Kömürcülük ve Vapurculuk Ltd Ş.ti 3331 3234,84 6 

177,13 Tediye edildiğinden 
lintiyaz talebinin red 
dine karar veril

ınifür. 
96,16 Tediye edildiğinden 

96256,50 91019,75 5236,75 
lflb ld:ıre Azaları Avukat ıı.ınail Aiılh Aokkan 

ve Ferit R•uam. 

E•aa Sıra defterindeki 
Sıra No. 

MUflla Alekıandr Korpl phst alacaklıları sıra defteri 
Alacaklının Kabul edilen Sırası 

isııı& alacak 
1 Andon .Plrtın. 600 

R. H. Yahni Şirketi V. Jak Yakar 215 

815 

6 Senette yaınız Alekaandr Korpınin 
imzaaı mevcut olup f8lıai borcu ola· 
rak kabul ec:lilınittir. 

6 ,. 

lflb idare Azaları Avukat lsmail A&lh Akkan 
ve Ferit Ressam. 

l•tanbul llıinci illa. MemurlpanJan: 
İstanbul Cibalide Değirmencilik ve un ticaretile iştigal etmek üzere te,kil edilip tasfiye halinde bulunduğu 

sırada lstanbul Mahkemei Asliye Birinci Ticaret Dairesince 5/ 8/ 936 tarihinde ifl&.sma karar verilmif olan A
le~dr Korpl ve ŞUreklm Kollektif Şirketi ile Şirket Aza smdan Aleksandr Korpiye ait 8ll'& defterleri tanzim 
edilerek l~are Azalan tarafından daireye verilmiştir. Ala cak miktan veya sıralar hakkında ve yahut Şirket 
ve şahsa .aı~ s.l~caklar. h.akkınd~ bir itirazı olanlamı lcra ve iflb Kanununun 235 inci maddesi mucibince 81• 

ra defterınm ilanı tarihmden itibaren beş gün zarfında ali.kadar makamlara müracaat etmeye haklan Vardıı 
AJacaklılann İkinci toplanması 22 Kanunuevvel 936 Salı günü saat 15 de yapılacaktır. Alacaklan tama 

veya kısmen kabul edilmiş olan alacaklılarm mezkfir gün ve saatte Adliyede İkinci tflll Dafreainde haz!!' n;,en 
lunmaları tebliğ ve ilin olunur. (27718) u-

SOMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

MÜTERCiM ARANIYOR 
Bankamız Muhaberat Şubeai için Almancaya ve 

lngilizceye kuvvetle ve.laf bir mütercim imtihanla 
alınacaktır. 

imtihanda muvaffak olan namzede (140) 'ira üc· 
ret ve ayrıca (25) lira Ankara P&ha1ılık zammı 

verilir. imtihan 5.12.936 tarihinde saat (10) da ya 
pılacaktır. · 

lıteklilerin bir istida.ya baih hal tercüm~leri ve 
tahıil vesaiki ve ikişer adet fotoğrafla.-ıyla birlikte 
Ankarada Bankamız Peraonel Müdürlüğüne ve ls
tanbulda lıtanbul Şubemize müracaat etmeleri ifan 
?lunur. 

' _ Or. 1 B S A l'.ı 8 A M J 

OKSOROK ŞURUBU 
OkstlrUk ve nefes dartlğJ boima· 
ca ve kJZ&mık ökaUrtlkleri için 
pek tesirli lllçtır. Her eczanede 
ve ecza depolanncıa bulunur 

Haflfllk - Rahathk 
J ........ ............ . 

ıl•lw>. Mi ltllltelııl ... 111 H 
..... .. ,. lıltlııW ...,. ,_. 

~ 
........ _ .... ,, ... , .... ... 
...... .... t.-llıı ..... ... 

H .... " tllel'!'ıl 1ı,.,,...c1eHlrlr. 
P!Jw ı 25 tı.efH Mllııe.. ... "" ,.. .... 

• ........... 
Tl"I _ _..., 12 Mı. I•. 

........... ılyıNt ....... .,.,. 
\llh ................. .,.., •• 

""""" ..... ~ .... , .... 
l&Çlı bi yere yuvarlandı ZA Yl ANAHTAR 

COMOGENE 
Saçlann köklerini kuvvetlendi 

·ır. Dökülmesine mani olur. Ke 
pekleri izale eder. NeevUnümuJD 
kolaylqtırarak hayat kabiliyeti 
ni arttırır. Latif rayihalı bir 
eksiridir. 
INGD.JZ KANZUK EC'LANE8 

BEYOOLU . ISTANBUL 

GULUNÇ REKLAMLARI 

--

Hakikate m{lnyır ve haltmnm 
datıcı gülünç ve ya.lan rekl~mlara .J 
nıınarak paranızı iaraf ~tt dldilll' 
tecrübe tahta.ama çevirmeytniz,d 
... ~Alman, 1n 1 
ve Aırierikanm mlryônf~a= 
gün umumiyetle Ventls fomıilltl ~ 
kullanıyorlar. Iyi biliniz ve maıur: 
ki, dUnya ytlztlııde Venllı krem~ 
daha güzel ve daha tllttln bir 
yoktur. Ve ketfedilmemlştlr. 

Cildinizi bellleyici bUttln un 
krem Venüs terkibinde m~veu 

Bu hususta mütehUBıa cildiye 
torlarınızdan izahat almıL Bir 
rilbe bin naaibattan evlldn'. 

BBR 
Ve Herakliya, ellerini kalçasına ••••••••••••••••••••-•••.. Şiıli ile Pangaltı araamtfa zin 1 

ğıdardıyıyara: k yaralı bir canavar gibi ba- 1 f bağlı birkaç tane .... htar kaybedilc re_ m inhisarlar Umum Müdürlüg" ünden -
•••••••••••••••••lliİlll•••••.. miıtlr. Bulan, Pangaltıda Ueuzaş 10• - Ben .. Ben korkak ha ... Hay<!i.. 

Bunu, biriniz daha söyleyin ... Hay • 15.~ Kilo toz •İgara ınalcine kolaaı -----------~-----------~ 
di .. Bir adım daha ilerleyin ... Köpek- 25 Etı• bank G 1 O· k 1 v d 
Jer! .• Havlamasını bllmiyen köy kö • • " " ,. paket kolaıı ene 1 re tör Ü Ü g n en 

G · H · 1- • 1 - Yukarıda cins \.·e mı"ktarları yazılı iki kalem mal-pekleri !.. en.. epmu; gen... Ef S k' • 
Herakliya, derin derin soluyordu. zeme şartnamesi mucibince pazarlıkla satın abnar.aktır. . 4 a!1 ın Coroh Vilayetinde Kuvarshan Bakır J\>ı 

Manda derisi zırh içindeki göğsü, 2-: ~azarlık 10/ !_{1111936 tarihine rastlıyan Per- denınd!~ı li~stanesintt serian bir operatör alınacak 
kalkıp iniyordu. Kırk altı kifi, bir. şe1n gunu saat 15 de Kahataşta Levazım ve Mübayaat şu- Tavzıf edilecek zata oturacak bir yer ile elektrik~ 
denblre durmllf1:u. Kırk yedinci olan besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. mahruk.~t Banka ta,.afmdan meccanen verilecektir. 
uzun ve tmrcık saçlı, alzından elm ş ı l~teklıle · J 3 - artname er paraCc ı rak her gu··n s"' •• • ., nn ta ep eueceklen asgan· u··cret mı"ktarını 
aiyah kan bofaııarak kumlann Uı • gız o a ozu geçen şu- k A 
tünde debeleniyordu. Tam kalblnUı beden ahnabiliı. · dıre!e . nk~'lda Gentt] Direktörlüğe miiracaatları 
ortasında; Herakliyanm fırlattığı 4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat- aşagıdakı vesıkalan da göndermeleri. 
hançerin demir kabzası görünüyor - te % 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis- 1 - İhtisas vesikası 
du. yona gelmeleri ilan olunur. (3104) 2-NüCus teskeresi sureti 

Herakliya; daha stır. daha tehdit- ===--==---=--=-===--------=--==-=-======= 3 .- Şimdiye kadar çalıştığı yerleri gösterir hal tere 
kir tdJ' Mile balJrdı. Sahibi: Ahmet Elnba l'ALMAN - Umumi Neerttatı idare eda: a. SALlll mesı ve bunları müsbit vesaik sureti 

[Arkul ftl'l Guet.ecililr ve ~mi.Vltt TIJ•lr ~ Strk.-tJ. Buıldtil ,.. Tıt N JPtbl•., 4 .:__ 9X12 eb' admdJ1 iki adet boy fotoğrafı 
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İstanbul 5 inci icra 
Memurluğundan: 

Nuriye Müzeyyenin tasarrufunda olup Emniyet San
d.ığına birinci ilerecede ipotekli olan ve paraya çevrilme
sıne karar veriljp tamamına ( 7 300) lira kıymet takdir o
lunan Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Bağdat 
Cadde~iııde eski l 8, 18 mükerrer yeni 130, 152 :,ayılı bir 
tarafr borçlunun arsası bir tarafı duvarlı bostan bir tara
fı Feride köşkü ve önü Bağdat cadde~i ile mahdut iki evın 
evsafı aşağıda yazılmıştır. Gayrimenkul bahçe · çinde iki 
kısını olup sağ ·.- ~raf 130 No. mozayik merdivenle çıkılır 
camı:: bir pabu·;luk zen1in kat: Bir çimento korıdor. Üze
rinde merdiven;ıltı kömürlük bir sandık odası. zemini 
çinko yemek odası bir kiler zemini çimento musluk taşh 
mutfak ve mutfak dahilinde zemini çimento b1r gusulha
ne. Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda bir heJa 2 inci 
kat: Bir sofa Ü.lerinde üç oda bir hela. 

Sol taraf kısım No. 132: Çimento merdi venle çıkılır. 
zemin kat. ~iıncnto döşeli yemek odası merdiven altı ze
lllini çimento bir oda maltız ocaklı mermer musluklu. 
lllutfak kömürhlk, birinci kat: Bir koridor Ü.lerinde üç o
~a bır hela t:an1lı kapıdan girilerek yukarı çıktlır. 2 inci 

at: Bir koridor üzerinde iki oda bir kiler. bir hela var
~rr. Bina ahşap :çi dışı yağlıboyalıdır. Elektrik ve su ve 

ahçede meyva ağaçları vardır. Umum me~ahasr 2295 
~etre n1urabbaıdır. Bundan 115 metre murabbaı bina o
up arka bahce ile aralarında duvar vardır. Yukarıda ev
~afı Yazılı ga~yrimenkul açık arttırmaya va~edilmiş oldu
gundan 11 1 1.'9 ~ 7 tarihine müsadif pazartesı gi.inii saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile

cektir . Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin o/v 7 5 ini 
bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak i.izere 
arttırma 15 aün müddetle temdit edilerek 26 11 '937 ta
:ihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza da
ıremizue yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma be
deli kıymeti mnhammenenin o/o 7 5 ini bulmadığı takdir
de satış 2280 No.lı kanun ahkamına tevfikan geri bıra
k_ılır Satrş peşindir. Attırmaya iştirak etmek istiyenle
ı:n kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetindc pey akçe
~ı Veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bu
. unrnaları iazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan 
1P0 tekli alacaklarda rliğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
~ahipJerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife da
~i 01an ~ddialarım evrakı mü~.biteleri ile bi:li!tte i~a~ tar~-

nden ıtibaren nihayet 20 gun zarfında bırlıkt.e aaıremı
~~ll?~ldirmeleri Jazım<l1r. Aksi takdirde haklan tapu si
h ı 1• ıle ~ahit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
~~tç kalırlar. :M.üterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
~Utevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ve <lellaliye y8Tll! bedeli miizayededen tenzil olunur. Ve _20 seneli~ 
akıf İcaresi tavizi de müşteriye aittir. Daha ta7.la malu-

TAN 

R E VU E -tım lete y l nla. 

Clna. model ve fiyat huauaunda dit•• yUIL••lt 

..-..- auu ... ıe m u k • Y• • • e d ı nıa • 

Kullananıarcıan b ir fi k ir • d l n t n ta. 
ltta. O Y&k it ....S- herk .. !" 

R EVUE 

kesin ~Örebilınesi için dairede açık bulunduı·ulacak art
tırma şartnamc~i ile 5 935/ 946 No.lı dosyaya müracaat
la me;ı:kur d0syada mevcut ves3iki görebilecekleri ilan 
olunur. ( 3240) 

istanbul Yedinci icra 
Memurluğundan: 

11 

Emiııe ve Yaşarın Emniyet Sandığına birinci derecede 
ipotek t>ulunan ve tanıamına 107 3 lira kıymet takdir c<li
len Eoğaziçinde Anadoluhisarında Göksu Kandilli cad-
desındc eski 7 Niü. yeni 6 No.lı sağ tarafı 2 harita No.lı 

mahal ve kısmen Göksu caddesi sol tarafı kömiircii Ni
kolinin hane vt:. bahçesi arkası odacı Hüseyin hane ve a
ralığı ön tarafı Kandillı caddesile mahdut ve evsafı aşağı
da yazılı bahçeli bir evin satılmasına karar verilmiştir. 

Bahçede üzeri oluklu saçla mestur ahır ve sokak üze
rinde bir kuyu ve bahçede muhtelif cinsten meyva ağaç
lan m.!vcuttur. Hanenin zemin katında: Çimento şaplı 
bir taşlık iki oda bir odunluk bir mutfak bir hela ve ırıer
diven ;\!tında bir dolap birinci katında: Bir sofa üç oda 
bir hela vardır. Binanın arka cihetinde ayrıca odunluk 
ve kcmürlük mevcuttur. Bina ahşap ve tamire mühtaçtır. 
Umum mes::ıhas1 402.50 metre murabbaı olup 26 metre 
murabhaı .=t.hır ve 53 metre murabbaı bina zemini olup 
kalanı bahçe c 1an bir evin tamamı açık arttırınaya vaze
dilmiştir. 

Arttırma peşindir Arttırmaya iştirak edece.k miişte
riler·n cıy·11eti muhammenin ro 7.5 nisbetindc pey akçe
si veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil ol -
malan icap eder. Müterakim vergi. tanzifat, tenviriye 
ve v:ıkıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
22 / 12/ 936 tarihine müsadif salı günü Dairede mahalli 
mahsus'Jna talik edilecektir. Birinci arttırması 11 / I / 93 7 
tarihıne müsacl:f pazartesi günü dairemiufo saat 14 ten 
16 ya kadar icra edile<.:ek. Birinci arttırmada bedel. kıy
meti muharnmenenin <;'lo 7 5 ini bulduğu takdirde üstte 
bırakılır. Ak$i takdirde son arttıranın taahhüdii baki 
kalmak üzere arttırm::.ı on beş gün daha tenıdit edilerek 
26 l 937 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Dairede yapılarak ikinci arttırma neticesinde en 
çok arttıramn iistünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İc
ra ve İflas kanununun I 26 ıncı maddesine tevfikan hak· 
ları tapu sicille,.ne sabit olmıyan ipotekli alacaklarlc.. di
ğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususıle faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan 
tarihınden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteledle 
birlikte Daireınize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde 
hak!arı t:ıpu sicilleril<' sabit olmıyanlar c;atış bedelinin 
pay!aşmasmdan hariç kalırlar. Müterakim ?erg"i. te-nviri
ye ve tanziliye vt dellaliye resminden ibaret olan Beledi
ye rüsumu ve Vakıf iceıresi bedeli müzaydedeıı tenzil olu
nur. 20 senelik Vakıt icaresi taviz bedeli müşteriye ait
tir. Daha fazla mah'.lmat almak istiyenlerin 35 / 4034 
numaralı dosyada mevcut evrak ve maha Hen haciz ve 
takdtri kıymet raporunu görüp anlıyacaklan ilan olunur. 

(3241) ~at almak istiyenler 7 / 12/ 936 tarihinden itibaren her-
~---------------~-----------------------------------~~-----~----------_._---------------~------------------------------~~~-----------------------------~-------------------------------------------------

, 
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YENi 

ocuk Ansiklopedisi 
ÇIKARANLAR 

Faik Sabri - Salih Murat - M. Zekeriya 

Çocuklarile iftihar etmek isteyen babalara,mek 
Çocuklar, anneler, baba· 

Iar, öğretmenler, hepi· 
niz Çocuk Ansiklopedi· 
~ini beklf!yiniz. Ço

cuk Ansiklopedisi, 
herkesin alabilme -

11i için yok paha· 
verilecek • 

tebin en iyi talebesi olmak 
isteyen çocuklara müjde 

Çocuk Ensiklopediei, ilk defa ni ve son derece mükemmel bir e-
n!ından on beş yıl önce Ingiltercde ecrdir. lçindeki lüzums'JZ V<! eski 
neşredilmiş ve bütün dünya dilleri- miş malumat çıkarılmı§ yerlerir.l 
ne tercüme edilmiştir. Hatti bu e- yenileri konmuştur. ' 
::ter kısmen türkçeye de çevrilmışse Çocuk Ansiklopedisinde bıhisler 
de, yrnj harflerin kabuhi ü:ı:erine .\!aıtrif Vekaletinin müfredat prog 
neşri yarıda kalmıştır. ramına uygun bir şekilde tanzim e 

Bu defa Çocuk Ansiklopedi~ıni dı'miştir. Bu bakımdan, bil eserde1 
çıkaranlar aralarına Prof. ~alih hem çocuklar, hem de wuallimleı 
Muradı da alarak bu eseri yeniden ~stHade edebilecektir. 
ve. en son tabından dilimize çevir- Çocuk Ansiklopedisinin en bil· 
mıye teşebbüs etmişlerdir. yük hususiyetlerinden biri; resmE 

Ç verdıği ehemmiyettir. BtHün me' 
. ocuk Ansiklopedisi'nin :ıslı In- zular en sade çocuk lisanile yazıl 

~ilızler tarafından geçen t.ene baş. mı§ ve bol resimle daha aı;ık vr 
tan~aŞa tadil ve ıslah edilerek yep- dahn okunaklı bir hale konmuştur 
Y~nı bir şekilde çıkarılmş, bütün Bu sebeple, bu eser her evin en 
b!lgınJerin en yeni malfımatile tan- kıymetli kitabı, her çocuğun en 
~ını olunmuştur. Bu itibat'la. bu de- kuvvetli yardımcısı, ve her mualli 
ra ne§redilecek Ansiklopedi, yepye- min en uiz bir rehberidtr. 

P EK YAKINDA ÇIKIYOR 

Çocuğun Sorduğu 
Sualler 

Kola Ç&Jnatırı niçin aertlet
tirir? 
Yürürken kollarımızı niçin 
sallarız? 
Sünger kiiıdı niçin mürek
kebi emer? 
Tuz buzu niçin eritir? 
Hardal dilimizi niçin ya
kar? 
Balık buz tutmut havuzda 
naaıl yatar? 
Hava açılınca ıiı nereye gi
der? 
Dağların yüksekliğini naaıl 
ölçeriz? 
Otomatik telefon nasıl it
ler? 
Gün nereden hatlar? 
V eaaire .. vesaire ... 

Çocuk evde, mektepte her 
gün bunlara benzer yi.İzlerce 
ıual sorar. Çocuk Anıik1o
pediıi onun bütün bu sualle
rine cevap verir. 

50 Sahife 
7,5 Kuruşa 



• • Beyoğlu istiklal caddesi, Tokatlıyan karşısında 

ve BOURLA BiRADERL ER: Mağazalarında, Ankara, İstanbul, Beyoğlu, İzmir 

Öksürenlere 1 

Maliye V ekaletjnden: 
Cinai Miktarı Tahmin olu- Muvakkat te. 

Yazıldıktan sonra siyah o
lan mürekkep 

10,000 Kilosu bir litrelik. 

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

Olmak üzere "13250,, kilo. 
Dolma kalem miirekkebi 3,000 Şışe 
lstampa mürekkebi. 10,000 ., 
35 Gramlık Kola. 10,000 kutusu 150 gramhk 

rstampa 

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

12,000 adet 2 N o. 
3,000 adet 3 No. 

Olmak üzere ''15,000., adet 

nan bedeli. minat 
Lira K u. Lira Ku. 

5600 00 420 ou 

360 00 
700 00 

4500 00 

2190 00 

, 

28 
52 

337 

164 

00 
50 
50 

25 

~ğaç yazı takımı 500 adet 1300 00 97 50 
,, Tampon 1500 adet 225 00 16 88 
ı - Yukarıda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usulile ek

siltmeye konulmuştur. Bunlara ait şartnameler Ankarada Kırtasiye Müdürlüğün . 
den, İstanbulda Dolmab~lıçe Kırtasiye deposundan alınacaktır. 

2 - Eksiltme 4/ 12/ 936 tarihine müsadif Cuma gHnü saat 14 te Ankarada Yeni. 
şehir L ozan Meydanında Kırtasiye MüdürlüğUnde müteşekkil Komisyonda yapıla. 
caktır. 

3 - Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsine hirden i;$tirak 
rında gösterilen kıymette teminat mektuplan ile birlikte 
leri. " 1 7 7 4., "2 9 8 8,, ,,_ ölK 

edecek İstekliJerin hizala. 
Komisyona müracaat etme 

ve BELGEVŞEKLiGirtE KARŞI 

HORMOBiN 

1 Ki 
P A LTOLA Rll't i Z i 
MUŞAMBA 

PARDESÜ 
MANTO ve 

KOSTUMLERlNlZl 
Teminatlı ve her yP.rden ucuz 

yalnız Galata'da 

EKSELSYOR 
Elbise mües~esesinden 

'ı•-• Tedarik ediniz' -

ACELE SATILIK EV 
Beyoğlu, Hüseyinağa mahallesinde 

Feridiye sokağında 70 No. lu 3 katlı 
ve 11 odayı muhtevi bir kagir ev eh· 

ven fiyatla acelen satılıktır. istekli· 
terin Galata Bahtiyar han 53 No. da 

Avukat Jak Mizrahi'ye müracaat et· 
meleri. 

~- Ali MUHiDDiN . , 

HACI BEKiR 
:;;eKer, :;;ekerleme ve Lokumla-

rının nefaseti dünyaya nam ver
miştir. 

Akide 60 Kr. 
Sade lokum 60 Kr. 

Güllü lokum 70 Kr. 
Fındıklı lokum 90 Kr. 
Elvan şekeri 80 Kr. 
Sakızlı lokum 70 Kr. 
Fıstıklı lokum 120 Kr. 
Kaymaklı lokum 120 Kr. 

Bayram için taşradan sıpari~ 
kabul olunur. Siparişler Ticaret
hanenin merkezi olan Istanbul, 
Bahçekapı, Hamidiye caddesinde 

Kadim 

HACI BEKiR 

B AYAN 

28/ 11 / 936 Cumartesi ak
şamından itibaren 

HER AKŞAM 
Taksim abide karşısında 

K IŞ L I K 

ELVO 
SALONUNDA 

okumaya baş!ıyacaktır. 

- ARABACILARA MÜJDE 
Çoktanberi beklediğiniz 

dünyanın en meşhur 

H SAG 
Lüks ve arabacı 

Arabacılara 

mahsus 
LAMBA 

Lambaları 

Gelmiştir. LOKS 
LAMBA5 1 l 

T ahtakale caddesi 5 Umum satış yeri : !~tanbul, 
numaralı 

POKER TIRAŞ BIÇAK LARI depoıudm· _./! 

ZAYI - Exibitor Amerikan va
r:uriyle namıma gelen :~659 ve 3616 
numara RAF / RE markalı iki sandık 
pamuk ipliğinin ordinosunu, malı güm 
rükten çekeceğim sırada :r.ayi ettım. 
f enisini alacağımdan eski.sinin bük-

Yalnız 5 kurut•~ 
~I 

Bütün vıLiyetlerin aufuıunu f ~ 

lıtatlıtiklt. Sty&1I, 7 Rertlı 1 

Şekerci mağazalarında kabLıi mü olmadığını ilan ederim. 
Türkiye Haritl '° 

Tabletleri .. Her eczanede arayınız . (Posta kutusu 1255 Hormobinl 1 '\ı olunur. ---•' Kaprel Arisiymı 

----------------------------------------~----------~~-----------------------------------------------------1 
çıktı. Maarif Kitapbanelinde ~ ~ 

c E R E N K O L O N Y A S 1 
Kalp ve ciğerlere ferahlık veren sıhhi yeni icat fevkalade mükemmel bir kolonyadır. Beş graın ~ıt 

kokulu kolonyası banyonuzu çam ve kır çiçekleri kokıılarile ilkbaf:ıHa çevirir. Cildinize taze hayat verir, -;e 

gıbı ko utur. İlsim ve markasına dikkat ediniz. Tanınmış eczane, itriyat ve tuhafiye mağazalarında satılır. Deposu Evliya Zade Nureddin ticarethanesi, Jstanbul. 


