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Balkan antantı Erki· 
nıharbiye reisleri dUn ;i~r;a:::'. 
BUkreste toplandllar ı ya Giriyor 

• & 

ispanyada Orta Avrupada Büyük 
Hadiseler Hazırlanıyor 
KONT CiYANO ViYANAYA VARDI 

Mareşal Fevzi Çakmak, Romen 
Başvekili ile görüştü 

Bükreş. 7 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi mu
habiri bildiriyor: 

Bugün 12 buçukta Mareşalımız ile Yunan ve _Yu
goslav Genel Kurmay Başkanları maiyet~eriyle bırlıkte 

·fevkalade askeri merasimle Meçhul Askerın mezarına çe
lenk koymuşlardır. 

Bunu müteakıp askeri 

Bl·r Haftalık klüpte Milli Müdafaa Nazın 
tarafından Mareşalımız ve 

Ta rl• h maiyeti ile diğer erkanıhar -. . .. 
biye reisleri ve maiy:.tıerı 

. • c:.erefine bir Ögwle yemegı ve.- • Dün gece yarrs1 relen telcnnar, bpanya karıatahdimm ~~nltl~e m~himb ~ir .111fhaya 
Ah t E Yalman v k l rirdıfini go&tcrmcktcdir. Madritin içinde cereyan ~ en. '' c 1 mu are c cı ın en 

me mın rilmiş, bu ziyafette Baş ve ·ı kat'i neticesi, ıon vaziyeti tayin edecektir. Yuka~ıki resım, harpte yaralanan hııtnyol 
ün •1'-n arar~ı~ ve f_ır- Tataresko Hariciye Nazın aeııçterinicoıterıyor. 

•..11ıııııı.ıı-.r.nalı ha ·ıe bızım sakın, ' a Genel SPANYA KARGAŞALIGI r · · rlı vaziyeti • Antenesko, Romany . ·ı it' a ir bir tezat Kurmay Reisi ~a~sonovıç, 
unu bu fta da tü.rlü t~lr- Türkiye El ç 1 ~l 1 '. Yundan Mu·· Hı· M Bı. R SAFHADA 

]'· tezahür ıaneıı e ve Yugoslav elçı en, or u 
u a . B"k 

aördü . .. . v müfettişi umumisı, u reş 
Haftanın başında Atatur~n ~~ - merkez kumandanı ve n1er -

vet, azim, ~aı:ar, sulthkve gu;:e~i~~ kezde bulunan bütün gene -
de eden milh1m nu unu b 1 ] l 
li ft • · de vaktimiz mühim ümran raller hazır u unmuş arcır. 

a la ~çı~. rılma tö'renini yap • Yemeğin sonunda milli müdafaa 
eser erımızın aı< . ·· · b 

il · ın· temelini kurmak- nazın bır nutuk soylemış ve una ınak ve yen erın . . 
1 ti mareşahmız, Yunan ve Yugoslav er· 
a geç · d ·ııe~:n sıhhatini konı- kinıharbiye reisleri namına çok mU-Ankara a mı "' . · _,_ bi t kla 

..:ı- h ti bir adım atıldı. saıt bırer teaır bır-an r nu u ma yolun~ aya . ıero· 
. l hh ti koruma yollan hakkm- karşılık verml§ ır . 

Mıll sı a b k'l T t ı:: 
,.,._ h'hı.t ••• : ... : ...... r ı.. ...... 111': 'l'Pr~cek, Yemek!cn sonra aşve ı a are.-
bır ne\ i doktor erkfıniharbı yclışt1 - ko. ger. ~L.Ku,r.tnJiJ:' ı. ~ 
recek yeni mücaseaemiz, sıhhiye \•e- mülakatta bulunmuşlardır 

kilinin çok dikkate değer bir nutkile İki kiti yıldırımdan öldü 

aç~dık barajında azade ve asi su lzmir, 7 (Tan) - Tirede yağmur 
k n ara. k Tü k bilgı' ve tek- yağarken düşen yıldırımlardan U

uvvetlennc ·arşı r • . H lil · · d ·k· kiı::i 
niğinin zaferini kutladık. Izmitte ~akl.~ ~~mıl ve a ısmın e 1 1 -ı 
de kağıdımızı yapacak fabrikalardan olmuştur. 

IV:uharebe Şehrin Kenar Ma
hallelerinde Bütün Şiddeti 

ile Devam Ediyor 
N evyork, 7 (Radyo. Tan) - Unitcd Pres.in 

fvladrit cephesindeki muhabiri bildiriyor: 1s
r-r-r- ~.&;._ ;<lh>~...AT--ift:&~, ~..-aitah Madrit oeh
rine girme~te \'e cümhuriyetçilerin barikatlarını birer 
birer yıkarak ilerlemektedir. Asi kuvvetlerin müthiş 
hamlesi ve ateşi karşısında kalan halk ya ka.;ışn1akta, 
yahut teslim bayraklarını evlerin pencerelerinden sar
kıtmaktadır. Dahili harp en mühim safhasına girmiş 
bulunuyor. [Arkası 10 uncuda] 

biri açrldı, ikincisinin de temeli atıl - ------------------------------------.,.--------
dı. Bu sayede hem memlekette ikti - • • k 1 8 o o 
Sadi kıymet' yaratacak Ve İzmit Civa- 18s1 z a an 
:rtnı canlandıracak bir san'at rnües -
~ine sahip olduk, hem de fikir • 

YaYnıaya hizmet eden vasıtanın her tutun amelesı ihtiyaç zamanında: elimizde bulunma-
~ temin ettik. 

D ahil:.~~kB::.;i§af. ~ava- neticeyi bekliyor 
sı teneffüs ettıgımız gıbı, et-

!'e.fmuzdakl sulh ve istikrar ha vasınm 
da gittikçe kesif ve müspet bir hale 
girdiğini görüyoruz. Müttefikimiz Yu 
gogla vya ile memleketimiz arasında

Depo sahibi diyor ki: 
ki görüş ve menfaat birliği kat'i bir U 
tarzda tespit edilmiş ve aradaki bağ
lılığın her zaman, her nevi imtihan 
ve tecrübeye dayanacak mahiyette 
olduğu her iki tarafta görülmüştür. 

Eski şekle razı olurlarsa, kendile
rini derhal işe almağa hazırım. ,, 

Bu görüt birliği tamam.ile Balkan 
birliği çerçevesi içindedir. Birliğin 
tabü bir uzvu olan ve anzi sebepler 
dolayısile yeri boş kalan Bulgarie -
tanda da tabil yerini doldtırma.k ar
zusu uyanması, Balkan memleketleri 
arasmdaki it birliğini daha müspet 
uhalara sevkedecek ve dünya •ulhil 
için Balkanlarda kurulan mlihim te
meli bilsbütün kuvvetlendirecektir. 

:Antakya lı&l& muallakta 

Seferberlikte 

16-60Yaşın
daki Kadınlar 
Çağırılacak 

• Ankara, 7 (Hususi mu-
habirimizden) - Ti.irk ka
dınlarının askerliği hakkın -
da Seferberlik talimatname-
si esaslarına dayanarak Sıh
hiye Vekaletince hazır la nan 
ve bugün Dahiliye Vekile -
t~n?e bulunan kanun proje
sının son kısımlan hakkın -
da elde ettiğim yeni mah'.i
matı bildiriyorum: 

Milli seferberlik vukuunda milleti 
bir ordu halinde harekete getirmek 

1 
gayesini güden yeni kanun projesi, 
muayYen askerlik haddi olan 20 - 45 

1 ~&f1?da kadın esnandan faydalanma 
ıınkanlarmı tesbi1 etmekte ve bir ta-B u sulh ve sUkQn havası içinde rat 

yalnız Antakya meselesinin tan da 16 - 60 yaşında olan bütün 
muallakta kalmasına müteessiriz. kadınlann cephe gerisi hizmetlerin-
Fransa ile ayni aulh yolunun yolda- :.kullarulmaıarmı temin eylemekte-
eıyız. Aramızda halledilmemif, ahen-
gi bozar mahiyette hiçbir mesele bu- -~"Proje, yalnız kadmlarm asker. 
lunmamalıdır. Bir kwm Franaız me- llgınf değil, millt seferberliğin istil-
Jnurlan, hiç f{lpheslz biç farkında ol- T -.__ • .r.._ .. 1 _._ .• Jiin .aW depoya .:11en i,pln =~~-ettiği vaziyeti de ihzar etmek • 

---- doatl - •111CTta lfC a..,.am1111 oure ... ~ lnadan, TUrk .. .rıCUUNM ugwıa .w;r 'fl'ı_.: ___ _ 
kUfı çok ağır darbeler indirmişler- Şehrlmiadeld tiltOn depolarından po1Ja müdahale etmeye lUzum •" - -..en ,evvelce kabul edilen bir n. 
dir. Bizim Fransaya ıartlara bağh birinde gtbıdeliklerini i11tiyen ftçile • mU~Ur. da nun hükümlerine göre, TUrkkutunda 
bir emanetimiz vardı. Manda tasfiye re hep birden yol verilmiş bu yüz-: Bır muharıirimiz h&dise etrafm (C) Provesf alan kadın, erkek bütün 
edilirken bUtUn taahhüt ve ıa:rtıara den 800 den fazla ifçi, i~ kalmıt- tahkikat yaptı, depo aahibi ile ~e ~ Türk çocuklarmnı fark gözetilmekllt. 
rağmen bu emaneti bizlınle hiç da • tır. Evvelki gün vukubulan bu hadi- çilerle ayn ayn göril§tU, hi.dısenuı zbı hava subayı olabUmeet esuı ka-

[ArkUI 10 uncuda] eerlin dün de serpintileri görülınÜf, [Arkuı 10 uncuda] bul edilmif bulunmaktadır. 

1 

J 

Avusturya Tahtına Habsburglar 
Getirilecek ve Macaristanın Silah
lanmasına Müsaade Edilecekmiş! 

Roma, 7 (A.4..) - Stefani Ajansının resmi bir tebli. 
ğİne göre, ltalya Hariciye Bakanı Kont Ciyano bu ak
pm Viyanaya hareket etmektedir. Kont, Avusturya 
Batbakaru Şuşrug ilP Hariciye Bakanı Şmit'!n zİ}aretini 
iade edecek ayni zamanda Roma protokollerini İmrah
yan üç d~vlet konferenaı için icap eden davetiyeleri vön. 
derecekti.-. Bu konferans 11 T qriniaanide toplanacak· 
lir. 
Kont Ciyano Viyanadan 

sonra Macar Ba~bakanı ve 
Hariciye Bakanınm 7.İyaret. 
lerini iade için Peşteye gide. 
cektir. Kont Ciyano'ya Av. 
rupa ve Akdeniz aşırı umiım 
müdürü Buti, umumi siya. 
set müdürü ViteJli, ecnebi 
matbuat müdürü Grazzi ve 
hariciye bakanbğınm diğer 
birçok erkim refakat ede • 
cektir. 

HABSBURGLARIN 
MESELESİ 

Roma, 1 (A.A.) - 9 Ikinciteşria 
de Viyanada toplanacak olan ltal • 
yan • Macar konferansının çok ehem· 
miyetli olacağı tahmin olunmakta • 
dır. Bu konfrans neticesinde A vustur 
~ kra1bim f:ekrv tem. eciilJPeal 
Y'e Macan.tanm tekrar alli.lıl•••• 
mümkündür. Kralcı mahafilin mü • 
him phslyeUerinden olup seyahati 
gizli tutulmuş olan Von Viesnerin 
Romada bulunuşuna büyük bir ehem 
miyet verilmemekle beraber, Roma -
nın Avusturyada bir rejim değişme-r----------
si meselesini çok aktüel olarak telak
ki etmesi muhakkaktır. GaJatasaray

Beşiktaş Karşı
laşması Bugün 

Habsburglann tekrar tahta geç
mesine şahsen muariz bulunan Göm
böşün ölümU bu işi kolaylqtıracak • 
tır. 

Yakında müessir bir ltalyan yar
dımma mazhar olacağını Macarista -
na temin eden Musolini'nin Milano 
nutkundan sonra, bu yardımın yeni 
Macar silahlanmasının Italya tarafın 
dan tanınması şeklinde tecelli edeceği 
hakkında şayialar dolaşmaktadır. 

Bugün lig maçlarının ılk ın~ 
him karşılaşması Calatasaray • 

Beşikta, A takımları ara~ında 
Beşiktaş sahasında oynana~nk
tır. Bu maçın neticesi mill· kü

meye girecek dört takımın mu

kadderatını bildirecek mahiyot-

Paris, 7 (A.A.) - Matbuat yeni -
den Avusturya meseleleriyle meşgul 

[Arkası 10 uncuda] tedir. 

TERCÜME, ADAPTE DEG1L 

YÜZDE YÜZ MEMLEKET ROMANI 

• 

Kuyucakll· 
Yusuf 

YAZAN: 
Sabahattin ADI 

"Kuyacalılı YuNI,, ••nç •n'atlrar Sabaı.-11• • .. 
1 
.. . 

"TAN . . ·~,J.ıı.. 6- .. ._ __ , lı na ın """ ' "'' 
"ıçın ~... ayuıc m~nue et romanıcl ,,K 

caltlı YUMıl,,.la 6a yardan ~klannı bu 11• uyu 
nı, bütiin bir na.mlelıeti bulacakaınu. '" Kn~~:? ~Ua• • l 
b __ ._, .L. ~ • _ ...... "illa • .1 a•u/ r 

u toprTUC a )'GfClllmlf aar ı-cıcıanın ctefli ilu ül" R 
nın lıalaramam "Kayacaklı Yıual .:..: ı. C: !'· om. 1 • ·ıw1 t _ı. " ·-& oa ı-acıanın b f maceranın ıp • J'ClfCI ac"", kendi Ae,İnd • • h ' 1 

süriilıliyecektir. en AR er )'er. 

Y arm "TAN" d t ~'J< a 
UY\Jcakh Yusuf" u okuv.-

" ""Ul 

,. n bu sayıs milli ka ... ıdımız t 
-
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Emirgln lstinye ve civarını 

(Torik ve pala-"' 
mut akını 

devam ediyor 

heyecana veren 
hadisenin tafsilAtı 

Evvelki gece yarısından sonra Emirgan, İstinye ve 
Baltalimanı sahillerinde oturanları endişede bırakan si
lah sesleri işitilmiştir. Herkes pencerelere ve sahillere 
koşmuş ve gece yarısı deniz ortasında patlıyan bu silah 
seslerinin sebebini öğrenmek istemişlerdir. 

Şehirde nakliyat işler, Bir Amele iki 
Bin Kiloluk 
Demir Altında 
Can verdi 

Evvelki gün Beşiktqta f ecl bir 
kaza olmuş, bir amele iki bin kilo 
ağrrlığmda bir demir altında kalarak 
can vermiştir. Facia şöyle olmuttur: 
Beşiktaşta is'.<ele civarında yeni bir 
fabrikanın demir çatısı yerine kon -
mak için eski ve çürük bir gemi dire
ğinden vinç yapılmıştır. 

S~yaset alemi 
lnailtere - Mısır nıuahe· 

deıine muhalefet 

M ısırda kahir ekseriyetin ln&ll· 

di 
tere • Mısır muahedasini tu

ke taraftar oldutu. muahıdenin 

vkalida bir toplantı yapmakta olan f e 
Mı sır Parlıi.ınentosu tarafından tasdik 

iteceği şıüphe ıötürmez bir hakikat 
yılıyor. Bununla beraber muahe • 

ed 
sa 
de , ınuhalecfet ile de karşılanmakta • 

r. Muhalefete karar veren bir ftr· dı 

k 

5 on ıünlerde bol torik 
ve palamut tutulınak

tadır. Yunanista.na. Bulıariı· 
tana ve ltalyaya ınUhim sev
kıyat yapılmaktadır. Çifti 
toptan 37 kuruşa kadar sa
tılmaktadır. 

• 

Hadise, saat 23 sularında cereyan etmiştir. Emirgan 
karakolundan yedi polis iskelede bulunan Tanaşın ve 
başka birisinin iki sandalına atlıyarak silah seslerinin 
geldiği tarafa doğru açılmışlar ve İstinyeden Eınırgana 
dağı u ilerliyen iki sandal görmüşlerdit. 

Amele, iki ton ağır.bğındaki çatıyı 

kaldırırken birdenbire direk kırlnuş 

ve çatı ameleden Kazımın b:ışma dü
şerek ezmiştir. Ameleden Behçet de 

ca 
a. Mısır liberalleridir. Mecliste an. 
k 17 saylavı bulunan bu fırka da. 
uahedeyi bugünkü şeklile kabul et
ekle beraber "Mısırın istiklali ıle 

m 
m 
g ayrikabili teılif taraflarının kaldırıl • 

ası için mü•ıkün sür'atle tadiline 
lışnıak icap ettiğini,, kararlaştırmış 

ulunuyor. 

Baadat Mektubu 

ıraktaki Darbei 
HükUmet 
Nasll Oldu? 

İçinde iki kadınla bir er-

i kek bulunduğu anlaşılan bir 
sandala arkadaki sandaldan 

j ateş edildiği anlaşılınca po -
1 Iisler bu sandalı takibe baş
i lamışlardır. Fakat, öndeki 
1 sandal karanlıklar içinde 

1 
gözden kaybolmuştur. 

Zabıtaya karşı da silah kullanan 
'ı i~inci sand.aldakiler bir aralık Balta 

• lımanı sahiline yanaşmışlar ve kara· 
da Polisleri korkutmak için havaya 
silah atmakta devam etmişlerdir. 

Kurşunları tükendikten sonra y:ı -
kalanan bu üç gece yolcusunun Ali 
Hikmet, Sedat ve Mehmet olduktan 
anlaşılmıştır. Bunlar henüz bulu· 
namıyan sandaldaki iki kadını almak 
için Üzerlerine silah atmışlardır. 

Bunlar dün Yeni~öy meşhutsuçlar 

mahkemesine verilmişler ve silii.h at
ma suçundan muhakeme edilmişler • 
dir. Su~lulardan birisi 15, birisi 7 ve 
diğeri de 11 gün hapse mahkfım ol -
muştur. Polis henUz bulunamıyan 

sandalı aramaktadır . 

Yeni alman tayyarelere 
ad konma merasimi 

İstanbul halkının kıymetli teberril-

Liman Umum Müdürü 
Rauli Manyas 

İstanbul liman umum mUdürlüğil, 
gerek liman gerek şehrin diğer bütün 
ticaret mıntakalarma ait bütün nak • 
liyat işini deruhte etmek isteğinde • 
dir. 

Liman umum müdürlüğü, bu hu -
susta belediyeye müracaat ederek 
neler yapmak istediğini ve bunları 
nasıl yapabileceğini anlatmıştır. Be • 
lediye ile liman müdUrlUğü arasında 
bu hususta müzakerelere başlanıl • 
mıştır. 

Belediye İktisat müdürlüğü, liman 
idaresinin bu talebini tetkik ederek 
bir rapor hazırlamaktadır. 

Meselenin müspet şekilde neticele
neceği zannedilmektedir. Bu takdirde 
hamal işlerinin en mühim bir kısmı 
kökünden halledilmiş olacaktır. 

Emden'de 
Dünkü 
Kabul Resmi 

Bağdat, 30 Teşrınievvel (Hususi) - Türk Cümhuri
yet bayramına tesadüf eden 29 Teşrinievvelcle 

Bağdat halkı, çok iyi tertip edilmiş ve muvaffakıyetle tat
bik edilmiş bir darbei hüku!11et karşısında k.alclı. 

leriyle yeniden satın alınan dokuz Birkaç gündenberi limanımızda bu 
tayyaremize gelecek pazar gi.inü Ye- lunan Alman mektep gemisi Emden
ıilköy tayyare meydanında isim 'ko. de dün gemt süvarisi tarafından bir 
nacakt «:~mi lto,liul: ha Lip t:uilull'İ'l lr. l'Temı-Yasin Paşa kabinesinin edince iş ha§ındnn nyrılmrz. Çünkü 

k t t t . · ordunun, bu da\'eti kabul etmlncrlt uvve ve sa ve ıne en zıya - . . · 
•• • v. k d .. olanlan maddı \'f! manevı surette mu· 

de ıuvendıgı, u ret ve nu - tazamr edecek fiili tedbirler ittiha • 
f uzunun en ziyade cari oldu- una lüzum gönnfSi muhtemeldir . 
ğunu zannettiği bir zaman - Bekir Sıtkı Elaskeri 
da iktidar mevkiinin elinden Islahı mıni kuvveti kumandanı., 

alınarak istifaya mecbur Bciğdat bombardıman altında 
edilmesi, Irak tarihinde ilk 
defa görülmüş bir hadise ol
du. 

Hadi.enin talıilô.h 

D a.rbei hUkiımet çok iyi tertip 
edilmifti. 

O gUn sabahleyin, iki saat sonra 

H Ukumetin, kudretine itimat et
tiği ve halkın kendisinden son 

derece sakındığı bir zamanda bu be
yannamelerin elden ele dağrtılmuı 
Bağdatta bir infilak tesiri gösterdi. 

Ir • nın hususi bir motörll misafirleri 
Merasime pazar günü saat H te Tophane rıht.Jmmdan alarak Emde-

!sti~lfı.l marşiyle başlanacaktır uc götürmüştür. 

Hava Kurumu, şehir namına nutuk- Resmi kabulde hükumet erkanı, 

lar söylendikten sonra tayyarelerin Tstanbuldaki Alman kolrmisi ve mek
kordelaları kcscilecek, tayyareler u- tep talebeleri bulunmuşlardır. 

çacaktır. 

Bundan eonra, tayyarcl,rimiz uı:a

rak İstanbul halkına beyannameler 
atacaktır. Şimdiye kadar İstanbul ua
mma alınmış olan on sekiz tayyare ile 
beraber İstanbul hava filosu bu sene 
yirmi yediye varmıştır . 

Tahsin Uzer. geldi 
Müfettişlik i§lerine ait temaslarda 

bulunmak Uzere Ankaraya giden ü. 
çüncil Umumi Müfettiş Tahsin Uzer 
dün şehrimize gelmiştir. Müfettişlik 

tktısat MUtaviri Saffet de gelmiştir. 

wkua gelecek büyük hldiaelerden 
biha.ber halk küUeleri, memurlar, i§
çiler ve esnaf tabakaları bermutat iı· 

İşin tuhaf olan kısmı ordunun hü
kumet aleyhinde faaliyete geçtiğini, 
kabine azalarının ancak beyanname • 

lerden öğrenmiş olmasıdır. 
Sovyet Konsoloshanesinde 

lerlnin batına gidiyordu. 
Kimsede, hükumetin bir emrivaki

le karşıla9acağmı anlatan bir bare • 
ket ve bir işmizaz alameti belirmi • 
yordu. Çok geçmeden Bağdat üzerin 
de (15) tayyareden mürekkep bir fi
lonun uçtuğu, ve etrafa binlerce be
)'anname savurduğu görüldü. 

Beyannameleri kapııan halk, hay
ret ve korku içinde muhteviyatını o
kumaya bqladı. 

Beyannamede fU BiSzler söyleniyor
du: 

Daha evvelce mes'ul hükiımet er

kA.nı böyle bir emrivakii aklına bile 

getirmemişti. 

Saat 11 de kabinenin istifa etme -

mek hususunda gösterdiği ısrar üze
rine, on biri çeyrek geçe tayyareler 
filen bakanlıkların mUçtemi bir hal

de bulunduğu (Saray) .sahasını bom

bardıman etmeye başladı. 
Bağdat allak bullak olmuştu. Halk 

şuraya buraya kaçı~ıyordu. 
Beyannamelerdeki tebligatr kuru 

"Asil Irak milleti • 
llttkUınetl haııranm kencll ~lertne bir blöf zanneden memurlar akın a • 

n pJutl gayelerine önem vererek km dairelerini terkederek evlerine gi 
mtllfaatlnbl ve retahııım düştlnme- diyordu. 
mMI yüzünden orduyu ~kil eden O· Yasin Paşa, bu vaziyet karşısında 
tuJJamuzın sabn tükenerek Kral haz. istifadan bqka çare kalmadığını an
retlerinden kablne~1 azletmesini n byarak istifasını sundu. Yeni kabine, 
terefll hizmetleri memleket~e maruf 
olan Hikmet Süleymaam ba..,kanlığı 
altında yurdun memlekf'te bağlı e\' • 
lltl&rmdan bir htikfunet t.f!fkll edil • 
mMlni talep etml ·tir • 

Hikmet Süleyman Beyin riyaseti al
tında teşekkül etmişti. 

· Diinkü reimikabulde bulunanlar 

5 O\Tet lhtlli.llnln 19 uncu ~'lldönUmü münasebeti De dün Beyoğlun • 
daki Sovyet kon110loshaneııılnde saat 11 den 18 e kadar bir resmi 

kabul tertip eılilmiştlr. Bu mUnallebetle konsoloslıaneam bahçesi \'e hl· 
nalan çl~eklerle süsldrımlş \'e gece eleldritde tenvir edllmltttr 

Sovyet Sotıyalist Cümhuriyetleri BirH'ıi BaşkoDaolos Veklll Varte, ml· 
safirlrrln tebriklerini la.bu !etmiştir. Reenıl kabulde lılldimet erkim ve 
bir ~ok .ı~rnt hazar balwunuştur ., 

hafif yaralanmıştır. nı 

Müddeiumumi muavini Şefikle Ta
bibiadlli hadise -yerine git.miş!er ve 
geç vakte kadar tahkikatla meşgul 

olmuşlardır. Müddeiumumi Şefik, dfuı 
ustabaşı Yani ile amelebaşı Şevke~i 

suçlu olarak Beşiktaş sulh mahke • 
mesine vermiştir. Mahkeme ikisini de 
tevkif etmiştir. Tahkikata istintak 

ça 
b 

Mısır liberalleri, Mecliste bir ekal
li 
ve 

yet teşkil etmekle beraber münev • 
r bir ekalliyet oldukları için keyfi. 
t bakımından değerli bir varlık sa
bidirler. Bunların telakkisine göre. 
uahede, lngiliz askerlerine Mısır 

praklarında fada salahiyet vermif, 
giliz hava kuvvetlerinin memleket 
erinde hareketlerine fazla müsa
aha gösterıniftir. Bu ,artları mem
ketin istikllli ile telife imkan yok
r. Muahedeyi blJf:ünkü şeklile ka

ye 
hi 

hakimi devam edecektir . 

Gazi Köprüsü 
İnşaatı iki 
Senede Bitecek 
Müteahhide bir sene evvel ihale e 

dilen Gazi köprüsü inıaatmın muka 
vele icabı üç sene de ikmali lazım 
dır. Henüz temel inşaatı başlama -
makla beraber bu iş iki senede bitiri 

. 
-
-
. 

lecektir. 
Köprü, bir buçuk kUsur milyon 1i 

raya ihale edllmif olmakla beraber 
bazı ilavei inŞıtat olacak ve köprü 
başlarında büyük istimlakler yapıla 
caktır. Bu iş üç senede bitirileceği ve 
bu Uç sene zarfında da Gazi köprU.ııU 
hasılatının toplaıulmasma devam edi 
leceği için mevcut para, yapılacak 

bütün işlere kifayet edebilecektir. 

. 

. 

-

Patates Ziraatinin 
lnki~afı İçin •• 

~ 

t 

Patates ziraatinin inkişafını temin 
için satışta patatesler siklet itibariyl 
dört sınıfa ayrılmıştır. Asgari sikle 
20 • 25 gram kabul edilmiştir. Bu usu 
le riayet etmiyen toptancılar hak4<1n 
da Ticaret Odası tahkikat yapmak 
tadır. Riayet etmiyen bir tüccar tes 
bit edilmiitir. Kendiaine ceza veril-; 

. 

. 
-
. 
-

cektir. 
n Memleketimizde patates ekimi ao 

senelerde çok ilerlemiştir. Adapaza 
nndan başka Karadeniz sahilinde, bi 
haua Boluda güzel mahlul :ılınmak 

-
1-
-

tadır . 
1-Patates satışmm istandardize edi 

mesi iki noktadan ehemmiyetli bti . 
lunmaJrtadrr : 

n ı - Sikleti 25 gramdan az ola 
patatesler pişirilmek üzere soyulur 
ken çotc fire vermektedir. Bu auretl 
halk ziyan etmektedir. tstandardizas 

-
e 
. 

yo11r · bunun önüne geçecektir. 
-. 

m 
to 
in 
üz 
nı 

le 
tu 
b 
k 

ul etmek, bu şartların bir an evvel 
2ldırılması için çal9mağa ıni.ni d•· 
ldir. ii 

te 
Mısır liberallerinin bu kararı lngll
re • Mısır muahedesinin tasdikine 
ani olmamakla beraber Mısırlılarıft 
munıiyetle muahedeyi bir ülkü d ... 

nı 

u 
ii I, fakat Ulküye doiru atılan bir 
dıın saydıklarını ıösterınek bakı • 
ından kıymeti haizdir • 

a 
m 

ri 
Bu tarzı muhalefet M•ır Jiberall• 

ne münhasır değildir. 

• z 

Fakat muahedenin temin ettllt 
artlardan istifadeyi dUşiJnen nıuaz. 
am bir ekseriyet vardır. Onun igln 
m~~hedenin kabul edilectiji fUphe 1 

oturmez. g 

Iraklıların dilekleri 

B ir darbei hükOmet neııtictsinde 

~. 

i• ba,ına gelen veni Irak hU. 
.. ____ ... , ~~ .. -..-. .... •'1' ua.i'iCi"" ua.vn.ı. J"""• ... 

le rde yapılan milli tezahürlerle kar. 
lanmış bulunuyor. Tezahilr una. 
nda söylenen nutuklardan halktfl 
!ekleri anlaşılmaktadır. Bunlar. ai

asi suçluların affi, ticaret O'fisler._ 

,ı 

Si 

di 
y 
n 
z 
y 

in yeniden açılması, kapatılan ga • 
etelerin tekrar çıkması, milli sana • 
iin teşviki, ordunun takviyesi, mili 
hhat ve kültür işlerinin ıslahı. Si 

h 
Bu dilekler, eski hükumete karfl 

issolunan memnuniyetsizliklerin s• 
ebini izaha yardım ettiii ıibi yMI 

ükOmetin iyi kartılanmasının hile • 

b 

h 
metini az çok aydınlatıyor. 

Verilen haberlere göre, Bafdtt 
matbuatı eski hükOmetin aleyhindeki 

eşriyatına devam etmektedir. n 

t .. 

ş 

Kumandan Bekir Sıtkı Bey ne,ret
iii beyannamede eski hükumeti 
Milletin menfaatleri ve refahı ile 

alakadar olmıyarak kendi işleri ve 

ahsi ıayeleri ile meşgul bir hükO

met., sözlerile tavsif ediyor. 2 - Sikleti az patates satılmayın 
ca zUr:ra da iyi cins patates yeti'1.ir 
meğe mecbur kalacaktır. Bu suret 
patates zer'iyatı iyi bir yola girere 

le 
Eski hükOnıet reisi ise Suriye p 

etecilerine "Yeni hükOmetin vatiy• 
i takdir edeceiini, Irak vatanperver .. 
iğinin her f9Ye ıalebe çalacağını ve 

k 
inkişaf edecektir . 

i 

Türk • Holanda ticareti 
Laheyde, Türk • Holanda ticaretin 

kolaylaştınnak iı:in Needeı·la"ldscb 
Tilrksche Handel namı altınia bi 

. . 
r 

şirket kurulmuştur. 

z 
t 
1 

ş 

t 

yeni hükumetin vatanperverlikle her 
eye kar,ı geleceiini,, söylemekle ik• 
ifa etmiştir. 

Vaziyet henUz tebellür etmemif 
görünüyor. 

Bu şirketin gayesi, TUrldye ile t 
cari mUnuebatı teshil etmek v 
TUrkiyede, Holanda ticaret ve uııayı
inin mümessili olarak çalıprak, H 
landanm, yeni Tüıitiyenin ekonom 
kuruluşunda mühim miktarda i9tira 

i· 
e . 

ô-

ik 

-

o 

Omer Rıza DOCRUL 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

kini temin eylemektir. 
k Yeni şirket, diğer taraftan Tür 

mallannm takas müna11ebetlerinin d 
ha genişlemetıiyle Holandaya dah 
visi mikyasta girmesini temine ça 

a. 
:ı 

h· 
ıacaktır. 

, 

J apoaya ile ticaret' muahede.-. 
meslnin feshedildiği gümrük

lere bildirilmijtir. Yeni ticaret muka
\'elenameal mtir.akenıslne yakmcl8 
Ankarada ba§lanamlrtır • 

• • 
Bu taJeptm y~e maksadmııt:, 

ref aJımm temin etmek ve memlek~ln 
n.rbğmı 9A1lamlaıuk olduğu için 
karde,lerlnlz olan M'du efradı ile :rtt
NHma bllttiD kunet:bdde yardml e-

Saat dörde doğru, ordu efradının 
askeri kamyonlarla şehre girdi~ ve 
(250) büyük kamyonun şehirde bil • 
yük bir katar halinde ilerlediği görü
lüyordu. Bundan ıonra vaziyet nor -
male avdet etti. Ve kabine faaliyete 
buladı. 

cleeeilnbdm ,aphe etmlyoJU. Çtlnktt Dahı·Iiye Vekili 

Romen PU-81 da ı mı·~ . n· • düşürülüyor mu? • il-.~ -wı ~w- A.'-kA 
1 aoınanya hükumetinin, Leyi uu -~ ~ ~~ ~T~ 

T Unel Şirketi tarafından G.ıam
da yaprtmlaeak blnaıun pro .. 

je81nde beledlye '- tadUit y..,.ın. 
111111 Wemittlr. 

mmt kunet, her bllylk IPe en ettk 
gtivenDen kuvvettir. şehrimizde 

Ve m ey devlet RlelDUrlan! Hepi • Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, dUn 
mb memleket ve halk menfaatlerini sabahki Ankara ekspresiyle şehrimize 
~heten bir devlet lıallne getirmek is-
tediğimiz de'\·lete hizmet huı1wrun'1a gelmiştir. Şükrü Kaya, Haydarpaşa 
bizimle kardeıf ve arkada:ı,smız. Si:dn istasyonunda Vali ve Belediye Reisi 
de bize yardım ederek zalim hUki'ime- Muhiddin Üstündağ, Emniyet Müdürü 
t.e bo,1<otaJ tatbik edeeetfnb tlphe Salih Kılıç ile diğer zatlar tarafından 
IM."nnez. karşılanmıştır. Dahiliye Vekili İstan-

BlnMn&leyh yeni hllk6met teşekkW bulda birkaç gün kalacaktır • 

gUnkU kıymetinden yüzde kırk düfü • 

receği hakkında Bükreştıen gelen ha • 
berler piyasa.nuzda bir tesir yapma -
mıştır . 

Bugün bir Türk lirası mukabili 108 

adet ve 53 santim (ley) d'ir. Yani bir 

ley bir kuruştan aşağıdır. OCilzde kırk 
dtişUrUlürse, 1 ley 20 par.aya kndar 

inmiş olacaktır 

1 lkinciteıriıı ' PAZAR Bugiinkü Hava: KAPALI -Dün h~v~ kısmen bulutlu. ekseriyetle •· 
çık ge~mı?tı~. Rü:zıir öğleden sonra lodo. 
sa çevırmıştır. Sür'ati saatte 15 kilometre· 
yi bulmuştur. 

Rasat merkezlerinin tesbit ettiğine göre 
buıUn memleketimizde umumi surette ha· 
va vaziyeti ıudur: Hava kısmen kapııh, 
kısmen açık ıeçecektir. Zaman zaman ya • 
tllh olacaktır. 

Dünkü hava 

11 inci ay 
1355 Hicri 

Gün: 313 Hr:nr: 117 
ı352 tlumı 

Şaban: 22 26 Birincitcı;rin 
Güneı: 6,40 - Otle: 11,58 
ikindi: 14,40 - Akıam: 1~,51 

Yatıı: 18.32 - Imıllr: 4,51 

Dlin hava tazyiki 767, en çok sıcaklık 20, en az 12 kaydcdilmittir, 

• • 
B ~e Sulat td&red pldrc1eld 

yangın maslaklamun hepli 
al genlı kutUl'lu musluklarla değiştir" 
miştir • 

• • 

Y abanel ve ulrk akullan kflt 
yol bir bdro ppılacatı h•

herl doğru değllcftr • 

~ .......... ~ 



Sovyetler 
d6nama a tıı 
yapılan bOyDk merasim 
Dün Gece Ankara Elçiliğinde Bü
yük· Bir Kabul Resmi Yapıldı 
Moskova, 7 (A.A.) -Sovyetler Birlili bll)'Wc mera· 

aiın ile ve derin bir sevinç içinde inkıllbm on dokuwıcu 
yıldöııumünü kutlamaktadır. Şeflerin resimlen Ue aiia-
1~ olan cadde ve sokaklar kesif halk ldttl.teri De do
ludur. Sovyetler Birliğinin 19 senedenberi baprcilı mu. 
usam işleri gôsteren tablo ve grafikler diiWD came
kinlarında t~lıtr edilmektedir. 

Lehistan 
Dışbakanı 
Londraya gitti 

• • 
A mavutluk HUlcOmeti. 

meoliıln pyrlrnilsait 
bir tcaran Unrlne istifa et
mlftlr. 

• • 
M a,.,al P'ran .. O..pere

nln Ciritte dikilecek 
hOrrlJlt Abidesinin açtl" ....,. 
minele bulunmak Unre Vuna
nlltwta Pleceti haber veril • 
mektedlr. 

• • 
B elçlka HUkOmeti, in • 

liltereden yeni bir 
nota almıftsr. Nota, konf~ -
rans mUzakerelerl ve ••P 
edileoek uıul hakkında Da• 
l!J&lleri ihtiva ~fr. 

Bir YGla llülı"'-nıl• 1wm s,,..,,, Nılll llO 1ara14 ..,.,,,.,.,.. a'iriİ)'Orlanla. 

G da Maddeleri Ar ı 
Fia farkı Hayrat Ed" 

Derecede BU U t · 
ı.tanlmlda maJmı a&oe mu,t.erl, 

......... söre mal vardır. Her 

... mlfterlll batta -- -- • tu dıi apl cluten bir maim, -.ti-
De ,ore flatı ela dellflr. 
~ her 1'l'de okka cl&1: )'Ua 
~ l'akat emıaf, bu dört. yt1a 
~ ,erine göre Ud ylla dlr-.. 
b4lr tDdirmen1n yolunu bubudu_ 
_.., kilo. her )'erde bin gramdr. 
J'aDt bmıu da hele tOJdlr, birçok .... 

---------- - paer, ,.ti ylb tlli ye kadar Dl· clirdiler • 
JeD bunda bucUa için ebik tar • 

tan 1&tledardan •ıuıecleeek deliJim. 
Bit~ deji1 balka 'bqb. aemtler
de. bau& ayni l9Dltte de basen biri
btrbd tutmayan fiyatlarla 1&tlabil
cl01 teap1te Q&lpcep, 

••• 



4 TAN 8 - 11 . 036 -
l\tl. ah ~emele rcl e Uzun 

Mehmet 
Bayramı Sabahın erken bir 

saatinde Beyazıtta 
geçen bir dalaşma 

BugUn, Türk maden kömürilniln 
Uzun Mehmet tarafından keşfedilişi
nin 108 inci yıldönilmUdür. 

Zonguldak Halkevi, bugünü, Zon
guldak ve havalisinde bir bayram gİ· 
b! kutlamak için bir program ha· 
zırlarnı,tır. D Un ıabah Be~a~ıtta s1:n kahvehanelerin yanındaki Tannverdi lo· 

ka.ntasrnın onunde h:r daıa,ma ve döğü,me hldise8i olmu~tur: 108 sene evveline gelinceye kadar 
memleketimb:de çıkarılmıyan ve pek 
sayılı vatandaşlara malüm olan ma • 
den kömürünün keşfi, bir tesadüften 

Lokantanın ahçısı Osmanla çırağı Süleyman, çöpçü Şabana bağırıyor
lar: 

- Aşağıya inip çöpleri a)a.t:"Rbm ! 
Çôpçü 
- Ben çöpü kapının önünden almaya mecburum. Içerden defil. 

ziyade bir alaka ve taharrinin eseri· 
dir. 

- Alacaksın. 

- Al mıyacağım. 
Derken Şabanın f!uratma tokatlar inmeye baslamıstJr. 
Dün, Sultanahmet Üçünc·U Sulh Ceza hakimi 

0

usta 'ue çll'ağı birer 
hapse mahküm etmiştir. 

Gayri Türk bir sarrafın 18 inci a
sır iptidasında lstanbula getirttiği 
bir çatana, ikinci Mahmudun nazarı 

Bir Şahit 
Mahkemede 
Tevkif Edildi 
Bir kavga meselesi için şahitliğe 

gelmiı,ti. Mahkemede: 
- Evet, diyor, bu adam davacıya 

küfür etti. 
Reis soruyor: 

- Nerede dedi bunu?. 
- Karakolun içinde. 

- Peki senin karakolda işin ne idi.. 
TütUncU değil miııin ?. 

- Evet amma, kardeşimi görmeye 
gitmiştim. 

- Kardeşin polis mi?. 
- Hayır. 

- Peki ne İ.f yapar karakolda".'. 
- O da arkadqını görmeye git -

iniş. 

- Arkadaşı kim?. 
- Polilılerden biri. 

- O polisin adını söyler misin?. 
Bu ıual adamı birden şaşırtmıştı. 

- Ben, dedi, şahitlikten vazgeç~yo
rum. 

Fakat heyeti ha.kime v.azgeçmedi .. 
Onu tevkif ettiler. 

Bir Kuruş 
Eksık 
Verdi Diye .. 

Canı Elma 
Yemek 
istemiş! 

•Y dikkatini celbetmiş, bu çatanayr işle
ten maden kömürünün Türkiye için· 
de aranması hakkında bir haLtr hü
mayun neşredilmiştir. 

lşte bu sıra~rda, 1825 te, Uzun 
Mehmet "Sinop,, tersanesinde ve 
Türk donanmasının ilk buharlı kal -
yonlarmdan birinde askerlik ediyor
du. Uzun Mehmet, Ereğli limanına 
yaslanmış tatlı bir sathı mailde kuru 

İnebolulu Mehmet,. ~ul~anahmet lh: köyUnc, "Kestaneci., köyilne :Jön
Sulh UçUncU Ceza hakımıne cevap dükten sonra, bir gün zahiresini ö -
veriyor: ğütmek lizere, Köse ağzındaki bir 

- Bizim memlekette elma çok bi- değirmene gitmiştir. Orada sıra bek· 
ter. Param yok. Bu sene hiç elma ye- liyen Uzun Mehmet. ısınmak için a -
medim. Canım çürük elma istedi. teş yakmış, Mostralardan kopup gel 
Meyvaho,a indim. Şuraya buraya a- miş olan bir takım siyah taş parça
tıla.n çUrük elmaların içinden temiz- lannın da yandığını farketmiş ve 
!erini arayıp yiyecektim. Beni yan - ''Sinop,, tersanesinde gördiiğü bu 
kesici diye yakaladılar. lftira ediyor- cevheri, maden kömürünü tanımakta 
!ar. gecikmemiştir. 

Davacı manav Ali anlatıyor: Bugün memleketi ısıtan, aydınla -
- Ben bu 8abah saat sekiz bucuk- tan, bütün nakil \'asıtalarımızı ir-;le -

ta hale inmiştim. Sebze alacaktım. ten maden kömürünün keşfi tarihi, 
Yan cebimin Uatünde hafif bir hare- kısaca, işte bundan ibarettir. 

ket sezer gibi oldum, fakat aldırna
dım. Nihayet birim arkamdan ıcs
lendi: 

- Arkadaş, paran uçuyor. Hiç ta
nrmadığım bu şahit Abdullah suı;lıı • 

nun bileğinden tutmuştu. Cebimden 

çaJdığı 8 lira henUz elindeydi. Bir.ien 

bire yere attı. Ben aldım. 
Bundan llOD.ra Şahitlerı dinlendi. 

Hakinı Inebolulu Mehmedin yaşının 

tesbiti için muhakemeyi talik etti. 

Leon On buçuk 
Sene Hapse 
Mahkum Oldu 
Nişanlısı Raşeli sustalı ile öldüren 

genç n~anlı ve !şık Leon Yudannı 
muhakemesi dün Ağırcezada netice • 
lendi. 

Acıklı bir ölüm 
Gazetemiz Neşriyat Mtidüril arka -

daşımız Sabri Salimin yetişmiş kızı 

Güzin, mUptelıi olduğu haslahktaıı 

kurtulamıyarak tahtı tedavide ulun· 
duğu Haydarpaşa Nümune hastane . 
sinde dün genç yaşında hayata göz -
!erini ebediyen .kapamıştır. 

Bahtsı7 Gilzinin cen:u:Pı:: i hııeiin r.a 

at on buçukta hastaneden kaldınla· 
caktır. Kederli arkada~ımız Sabri Sa
lime ve ailesine sabırlar dileriz, tazi -
yetlerimizi beyan ederiz. 

Bir meslekdaşımız öldü 
Şehrimizde Rumca çıkan ı Dimok

ratiya. gazetesi sahibi Sava Haci Mi
na, evvelki gün Cihangirdt.lki evine gi
derken sokakta Uzerine bir fenalrk 
gelmiş, kalb sektesinden vefat etmi;?
tir • 

Sava Haci Mina, mülkive mektc • 
binden çı.kmı§tır. Uzun se~eler gaze
tecilik yapmış, Türk kültürünü be • 
nlmsemiştir. Zagrafyon lisesinde de 
muallimlik yapıyordu. Meslektaşımı· 

zm cenazesi dün kaldınlmıştr. Kedf'rli 
ailesine taziyetlerimizi beyan ederiz 

Dokumacılann 
Gazetemize 

Gönderdikleri 
Bir Mektup 

Dokumacıların bir iplik buhranın
dan muzta.rip olduklarını yazmış ve 
bunun eUr'atle önüne geçilmesi için 
icap eden tedbirlerin alınmasına işa
ret etmiştik. Dün lstanbul dokuma- ' 
cılarındım 16 imza ile bir mektup al
dık. Dokumacılar bu mektupta ga -
zetemizin dokumacılann dertlerini 
muhtelif günlerde yazmak suretile 
kendilerinin duygularına terclıman 
oluşumuzdan doİayı sc\inçlerini kay
dettikten sonra diyorlar ki: 

- Bilhassa sanayiin kuvvetli ku
rucusu sayın vekilimizin çok lütuf . 
kar alakasını kalbi minnet ve şük
rnnla karşrlanz." 
Dokumacılar bundan sonra iplik 

ihtiyaçlarından bahsetmek Ye kendi

lerinin müracaat ettikleri bazı iplik 
acentelerinin fevkalade fahiş ücret -
ler istediklerinden 'iki.yet ederek, 
kendi vaziyetlerine karşı şefkat gös 
teren miinhasıran Yedikule Iplik 

fabrikası olduğ'unu söylemektedir -

ler. Fakat bu fabrikanın da do:m -
nıacılar cnmiyetinin meydana getir -
miş olduğu yazma ve dokuma koope
ratifinin vasıtasile verdiği mcıllar, ih
tiyaca tekabül etmemiştir. Dokuma. 
oılar fabrikanın kendilerine biı az da
ha Yardım etmesini dilemektedirler. 

. J?okumacılıır mektuplarım şöyle 
bıtırmPktedir:ler: 

Küçük sanayi kongresi icin Anka
raya gidecek olan dokumarilar ve 
yazmacılar cemiyeti reisi Yahya Yıl· 
maz TiirkUn An karada bulunma •ın
dan bilistifade bizler için hayati bir 
mesele teşkil eden bu iyilik iı;ini de 
hal ve intaç edeceğini ümit ve rica 
ederiz. 

Bütün şehir halkının ağzında 

yalnız 

Margarifa 
Fransızca sözlü büyük filminin 

ismi dolaşıyor 

YILDIZ 
81N.EMASININ 

vasi salonu bütün seanslarında 

tamamen dolup boşalmaktadır. 

Büyük muganniye 

GRACE 
MOORE'un 
okuduğu §arkılar herkesin hoşu
na gitmekte ve candan alkI§la -
maktadır. 

Bir film .. Bir roman .. Bir Operet .. 

Bugün saat 11 de matine 

Şamda Cümhuriyet Bayramı 
• • 

Cüınhuriyet Bayramı. Şaındaki Türkler arasında heyecanla kutlulanmıt
tı.r. Bayram ıniinasebetıyle yurtdaşlarınuz, Salahattin Eyyübi türb .. 
~:n~e göm.ülü olan Türk tayyare şehitleri Yüzbaşı Fethi, Birinci MU. 
.azını Nurı ve Sac!ık'ın meı,ırlarını ziyaret etmişlerdir. Yukarıki re3im. 

bu ziyareti tesbit ediyor. 

Verem 

Almanyada veremle miicadele için yeni uıuller tatbik elilme~ 
tedir. Rume dikkat eclinu; bu, yeni bir ;Jratik ıanatoryomdur. 
Veremliler buraya gelirler. görJ üğünüz. tenellüı kutularının ö
nünde otururlar. Bunlar, tene/ /üı edil~cek maddeyi asgarf 
dozlarla veren ve inhalation al etleridir kı verem tedaviıincl• 

müabet bir rol oynamaktadır. 

SARAY 
SINEMASINDA 

11 lkinciteşrin Çarşamba günü 
akşamı (21) de 

MünirNurettin 
ve ARKADAŞLARI 
Mevsimin ilk büyük 

KONSER 

Galatasaray -
Güneş Birleşmesi 

Galatasaray murakabe heyetiniıl 
dilnkil toplantısına 42 aza iştirak et• 
miştir. Uç buçukta başlıyan toplan· 
tı saat altıya kadar de.,•am etmiştir

ldare heyetinin mali, idari raporla· 
rı aynen kabul edilmiş, en son müza· 
kere mevzuu olarak Galatasaray " 

Nefis ve zengin program, Giineş birleşmesi konuşulmu'?tur. 

~--•••••••••-' '111•••• yeni kadro ••••P' ldare 'h eyeti, bu birleşmenin ilk 
adımından bugüne kadar vasıl olu • 

Bir baba ile oğul Beşiktaşta bir 

bakkal dükk&nına gidiyorlar. .Alıf· 

\•erif sonunda bakkala (1) kuruf ek· 
ıik vermişler. Bunu 10nradan farke· 

den çırak müşterilerin peşinden ko9u· 
yor ve kuruşu istiyor. Ba.ba olan ih
tiyar: "Dalgınlık oJsa gerek evlat.,, 

d:yor ve kuruşu vermek Uzere davra
nırken çırak kendisine çıkışmaya 

ba9lıyor. Bunu gören oğlu, kolun • 

dan tutup itiyor. Buna hlnılannn çı· 

rak ta cebindeki bUytik bakkal çakısı 
ile oğulu yaralıyor. 

.Mah'.<eme, hadisede taammüt gör • 
mUyordu. Verdiği on beş sene mah • 
kümiyet kararını 12 sene altı aya in
dirdi. Yirmi bir y~mı bitirmediği 
için de ceza on buçuk seneye indi. Ra
§elin varislerine de bin lira tazminat 
verecektir. Ayrıca 60 lira mahkeme 
masrafiyle 20 lira ni.sbi pul harcı da 
verecektir. 

AÇIK TEŞE'<KÜR 
Müptela olduğum zatUrree gibi kor- .,-..ıııııı•••.,. Bugün: bütUn Istanbul halkının toplanacağı yeı ... ı••••~ 

kunç bir hastalığı 15 gün içerisinde T 0 R K SİNEMASIDIR. 

nan merhaleleri izah etmiş, ve iki 
klüp arasında birleşmeye dair teati 
olunan teklifler ve mektupları okll• 
muştur. Son vaziyet dolayısile be .. 
nüz tamamile tebellür etmiş ve esas· 
larmda olduğu kadar teferruatmd• 
da mutabık kalınabilecek bir ,ekil 
henüz hasıl ola.ma.dığından idare h,. 
yetinin bütün hümü niyetini sarfe • 
dcrek intaca çalıştığı bu birleşme işi 
tamamile tekemmill edince vaziyet• 
ten tekrar haberdar edileceklerini 
bildirmiştir. 

Görülen muhakeme neticesinde 
çırak yaşı gözönünde tutula.ra.k bir 
ay ha.pee ve on lira ağır para ceza· 
zasına mahkum edildi. 

Hi.kim, karardan 10nra euçluy&: 
- Bu sana denı olsun da bir daha 

bir kuru9 uğruna bin kuru, ve öm • 
rUnden bir ay kaybetme, e mi? 

Bet ay 25 gün hapse 
mahkUm oldu 

Meşhutsuçlara bakan Üçüncü Sulh 
Ceza Hakimi, dün Muammer adlı bu 
genci 5 ay 25 gün hapse mahkum et
ti . 

Muammer Kazlıçeşmede Tevfiğin 
deri fabrikasında çalışıyormuş. Dün 
fabrikada kimse yokken 6 liralık bir 
deriyi aşırmış, kaçarken de yakayı 

ele vermiştir. Muammer : 
- Benim fabrikadan a.laoağım 

nrdı. Onun yerine aldım, diyordu. 
tık karar bir sene mahkumiyetti. 

Fakat, hlkim, çalman teyin kıymeu 
az olduğu için cezasın ıindirdi. 

Bir komünistlik ıuçluıu 
mahküm oldu 

Ağır ceza mahkemesi, dün bir ko
münistlik davuınm kararını tefhim 
etti. Remzi ismindeki suçlu, dört ıe· 
nf' ağır hapise mahkum oldu. Fevzi 
n Mahir ismindeki iki arkad8"I be
rs.et ettiler. 

içki aleyhtarı ~ençler 
kurumunda 

Türkiye içki aleyh tan gençler kuru
mu genel eekreterliğindcn : 

Kurumumuz altıncı )1llık kongresi· 
ni b u g ü n ı a' a t d o k u z d a 
lııtanbuJ Halkevinde yapacaktır. 
Bütün üyelerimizin bulunmasını 

muvaffakıyetle tedavi eden Van Mevsimin en parlak Fransız Opereti olup kemali muvaffakıyetle 

memleket hutanesi başhekimi Ruhi- gösterdiği H A Ş M E T L l V A L S 
ye, candan teşekkür ve §Ukranlanmı Zevk ve neşe filmini görecek ve candan alkışhyacaktır. Baş rollerde : 
ıunarken hastalığımda büyük yar - HENRI GARAT • RENE ST. CYR 
dımlannı gördUğUm hem,ire ve ba- Bugün saat 11 de tenzilatlı fiyatlarla matine 
kıcılara dahi teşekkürlerimin gazete-
niz vasıtMile tbl!ğmr rlca ederim. 

Van: Gazete bayii nyu 

ehemmiyetle dileriz. --------------
ŞEHiR TIY ATROSU DT? /\ M J<'T~~n 

-Bugün SARAY Sinemasında-• 
2 güzel film birden: 

Bugün 15,30 da 
CJ VE 

. Aktam 20,30 da 
. ı ... YAK TAKIMl 

ARASINDA 

ŞEHJB TIYA1'ROSU 
OPERET KISMI 

Bugün 15,30 da 
VE 

Akfam 20,30 da 
MASKARA 

San' at ... 
RICHARD TAUBER Spor ..• 

Franıızca ıözlü Arzuyu umumi üzerine 

iYANA .. SENi B E R L i N 
SEViYORUM or . d' 1 

(Wien .•• Wien .. nurdu lmpıya 8rl 
Allein) 

ilaveten: FOX JURNAL. Buıün ıaat 11 de tenzilatlı matine 

Tarihin en şanlı - En şerefli sahifelerinden biri 

- Bu alıfam •aat .telriz.J e be
raberce kaçıyoruz. ha .• 

- imkanı yok! 
- Ayağına zincir mi vurdu-

lar? 
- Hayır, ~ünlrü gardiyanım! 

Ehli Salip Muharebeleri 
Yalnız buıün ve yarm 

(Pazartesi matinelerde 
program deiitecektir) 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

l p E K SiNEMASINDA 

Saat 11 d~ tenzilatlı matine 

Murakabe heyeti, idare heyetintıl 
bu izahatım da kabul ederek dağtl • 
mıştır. 

Evlenme 
Yazı aıi<adaşlarmızdan Şazi TezcaD 

ile Bayan Şilkran Görkem'in dün dU· 
ğünleri oldu. Her iki gence saadet, di
ler ve kendilerini bu bayırlı birlef • 
meden dolayı tebrik ederiz . 

Bugün göreceğiniz film 
H A R R Y B A U R'un 

DANIELLE DARRIEUX ve J. 
P. AUMONT tarafından yara.tıla 

Taras Bulba 
muhteşem filmidir. Siz de 

SUMER 
SiNEMASINA 

gidiniz, görfinüz ve alkışlayınız. 
Bugün saat 11 de matine 
Umumi dühuliye 35 kuruş 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 

her,eyde temiz, dürüst, ıamimi 
olmak, kariin gazeteai olmaya 

çahtmaktır. 

ı Günün Mes;.;ıeri] 
lş Kanununun tatbi-
kine ihtiyaç var 

tş kanunu tatbik mevki_bıe ginn~ 
bulunsa~ dı, en·elJô gün lstanl.>ul<la 
bir ttitün deposu sahibi ile bin kadar 
15Çisi arasında ' ulmbulan h{l.(li-,e 
me~ dana gelmezdi . 

Hadiseyi okumuşl'tunuzdur. Nemli. 
zade lUithatm tiitUn dep&.;unda oin 
kadar i çi vnrdır. Mü ese, i5çilere 
on iki günclc bir para verir. hçiler 
bundan mu tariptir. Baklannın haf -
taJık olarak Ö<lenmesini isti~·orlnr. 

Mü ahibi kızıyor n bütün iş
tilere birden yol ''eriyor . 

1 te buradan ç.ıkan hi<li"e en·elki 
gün 1stanbulu ha~ li nıeş.J.,•tıl etti • 

lşçi ile patron ara ımlaki müna)te• 
beti tanzim eden kanun henfü: tatlıik 
saha~nnda olmadı~ı İ!:in, ne mliessese 
&ahibtni bu hareketindt>n dolayı 

tnes'ul etmt"k, ne Mpo~ u terkctmek 
l temeyen (~ileri dinlcmt>k, ne d~ 
a.rn.dakl ihtilafı ulh dairr.~inde hallct
tnek mümkün olamadı. Zııhıta l.-uY • 
\·etleri asa~; 1 temin bak,mmclaıı lşri· 
nin ale;\ hi~c ol anık işe ynz'ıyet ctml"· 
ğe mecbur oldu • 

Letonyada Yaşayan 

Türk Kızlan 

• • 

Ç ar İkinci Aleksandr 
zamanında. 1877 de 

Türkiye ile Rusya arasın
daki harp Letonyada C7-
siste ele bilvasıta tesır 
yapmaktan ha 1i kalma
nuştır. Burada birçok 
kimseler, askere alınmış
lar ve Rus ordusu ile be
raber harbctmişlcrd1.!"· 

Harp devam ettiği . rnu~~et~e 
buraya bazı Türk csirlcn getırılmış 
ve bunlar harp sahasından olduk
ça uzak yerlere yerleştirilmiştir. 
1877 senesinin 11 ve 12 inci Eylül 
günleri, Plevnc muharebesinde me.cj 
hur Osman Paşanın kumandası 

altında kahramanca harp eden 

TAN 

Letonyada Kalmış ~~~~ 
Her şey veresiye! 

kusilc ç e k i n i y o r l a r d ı . 
Fa.kat sonra hiç bir endişeye mahal 
olmadığını ı:ı-örerck buralara deva
ma başladılar 

•• 

O nceleri, dıtima grup halinde 
dolaşırlar ve halkın nazarı 

dikkatinin kendi Üzerlerinde top
lanmasından sıkılırlardı. Yeni esir
ler geldiği zaman halk bunları 
"hurra,, lurla karşılardı. Halbuki 
Türkler, bu yeni gelenleri gördük
leri zaman müteessir olurlardı. 

Türkler. kendi miJli yemeklerini 
kendileri hazırlarlardı. Lctonlardan 
yoğurdu fırına vererek tereyağ 

yapm~u•ını öğrenmişlerdi. 

T • • k 1 Dün bir gazetede okuduın· S • 0-
nıatra adasında beyazlar kat•· u r e r peşin para ile geçinınezleroniş. ~:~~ 
da her ~ey beyazlar için iınıa ile 

T 
• • k resiye verilirmiş. Renkli insanıa;~-

ve U r beyazlara büyilk bir itimatları v:ır ~ 
ınış. Beynzlnrdan geç te olsa borcu
nu ödemiyen görülmüyorıııu~ ... 

- Acayip şey! 

Mezarlığ 
YAZAN : Abdulıah 

Letonyalı Türk Gazeteci 

Cesis halkı da memnuniyetle bu 
ckme~\leı·d n satın alıyorlardı. Hu
lasa Cesis'in bütUn ihtiyar halkı 
şimdi bu Türklen sempati ile ha
tırlamakladırlar. 

Ş iındiki h~ılde meımrlık biraz 
ihmal edilmiştir. Mezarlık 

asagı yukarı 275 metre murabbaı
dır. Ccsis'tekı Sen .Jan kilisesine 
iki kilometre on yedi metre uzak
tadır. 

Bu yazıyı okuduğu zanıan insanı., 

zorla Sonıatraya gideceği geliyor, 

Her şey veresiye! Oh ne ala! .• 

Filhakika buralarda da her şey 

veresiyedir. Taksitledir. Otom.lbil 

taksitle. ın.obilye taksitle, grnıııofon 

taksitle, elbise taksitle, daha ne bile. 
yiın ben, ayakkabı, çamaşır bile tak. 

sitledir. Taksitle olmıyan yegane 

şey lfıf ve vaittir. 

Vaıde geldi nıl peşin peşin lıif eda. 

riz. Bunu hiç taksite bağlamayız. 

Velhasıl şaka bertaraf, Somatra i

le buraları arasında hiç fark yok gi

bi görünür. Fakat vardır: 

Orada borcunu öderniycn beyaz 
görülmemiştir. Buna mukabil bura

da borcunu ödeyen kimse nadir gn • 
rüliir. 

Bunu bir arkadaşa söyledim: 

- Bunda hayret edilecek ne var? 

dedi. Bu hususta Somntra ile ara • 

mızda ne fark görüyorsun? Orada 

borçlarını ödemiyen bir beyaz gori.il-

111emiş. Burada da borcunu vakit ve 

zamanile ödenıiyen kimselerden kaç 
kişinin yüzü aktır? 

Dikkatlice bakmrn ! 

Bu vak'a da gii teriyor ki iş k~ • 
nununnn tatbiki zamanı artık Jtelnuş· 
tir. İkmali Ji'imngelen formali~eln 
~at.en bitmek iizere<lir Unmhm kı ka
nun tatbik f'<lildlkt"n sonrn hn kahıl 
hadl"elere imkan nrilmiyeccktir · 

Türklerden bazıları, Ruslar tara-

Bu esirler meyanında ve?.aifi di
niyenin hüsnü ifasına nezaret eden 
mollalar ve zabitler vardı. Bunlar 
nama7.larda imamlık ederlerdi. 

Lctonyalı Türk uazcteci 
Aynulfoh 

Mezarlar mühmel bir vaziyette
dir. Uzcrlerini yabani nebatlar 
bürümtiştür. Hatıra olarak dikilen 
taş mezarlığın ortasındadır. Top
rn k çbkmcye baslamıştır. Bir çok 
mezarlar inhidam etmek tehlikesin 
dedir. Mezarlığa bir çok sıralar 
konmuştur. Yolcular gelip geçer
lerken buraya uğrarlar. Ve yerli
ler bile baznn buraya gelirler. 

Galata civarında bir adaıı~ yoldan 

geçerken bir kadına biraz dikkatlice 

bakmış. Kadın bundan dolayı kız • 

ınış ve her nedense eline geçirdiği 
ucu sivri bir demirle bu kendisine 
dikkatlice bakan adamı, hem de bir 

kaç yerinden, delmiş, yaralamış? 

• • 
S. S. C. lerinin 
19 uncu yıldönümü 

19 yıl tam bir nesil demekti~ 

19 yıl e\'"\'el J...enin Ye Ilolşe\'ik rıar-
,.. _ __...:... .,, .... -· ··e·••ll • •ı <'.., • .,, ,,... 

Oümburiyetini nan ettikleri 7.aman, 
dünyanın diğer •Jmmnlıınna sirayet 
tehllkeleri gö teren bu bü;\"Ük ihtilalin 
boj:azmı ıkmak j~fn çok uğrn.:;-anlar 

oldu 
nüfün kapitalist (fün)·a bu )'eni do

ğan ~ocuğu boğmnk isf.edi. Zaten o -
kadar dn rılı:r: göriinüyordu ki, hlr 
~-mıtrukt.a öldüriilt>hillr zannediliyor • 
du. 

Dahilden ,.e harir.t~n ihtilali aka -· 
nı te u~tmak i!llteycnler oldu. So~
~et ihtilalçileri urun mücadt>le yıllan 
g~lrdlter. Nihayet yapıcılık devrine 
girdfıer ve muazzam bir eser meyda
na. getirdiler • 

S. S. C. lcri bugün artık yıkılma 
tehlikesini tamamen atlatmr. hr. Bil
lki.s Sovyet Cümhuriyetleri Birli~i 
dünya iyasetincle miihim rol oynıyan 
büyük bir de,·let, dahilde SO'l)'alist 
devletini kuran bir kunct haline get
rnfşt ir • 

•'talinin lhlf'rli~i nltmcla So'·~·rt 
Cümhuriyetlf'rl siiratle ga:relı>rine, 
osyalist de,·leti kunnağa gidiror -

lar . 

. Önümüzdeki fty içtnde 80~ ctırr 
Bırl.iğinin anaya.ıı;ası deği~~ek ,.P 
Sosyaııst Demokrasisi \ileuda geti
lileca-ttr . 

Bu yeni ana.ya~a çık1rktan sonra 
&,·yet Oümhuriyetleri Birliği yeni 
bir hayata girmiş olacaktrr . 

19 sene, geri bir memlekett~. bir 
Sosyalist devleti kurmak için kili 
gelmiştir. 

Kom~umuz ve dostumuz Sovrf't 
de,·Jetini ,.e lidt>rlf"rt StaHn l'oldnsı 
mmııffak görmek hizi ele onlar kaclar 
Ae,indirir. Bu se,inehnizi, ihtilalin 
19 uncu yıl dönümü münasebetiyle 
tekl'ar etmek \'azlfeımlmir. 

• • 
Haliç kar ediyor 

htanbnl Su Şirketi satın alnup, su 
~leri belediyeye geçeceği zaman hl'.r· 
keste bir korku: Acaba Belediye bu 
i~I y1lztlne gözüne bu18§tıracak mır 

Tecrübe gösterdi ki Belediye su .itl
lll, eski 'lrketten daha iyi idare et -
tnektedlr. 

Haliç Şirketi kazanamıyor, borçla
l"ılll ödeyemiyor, lflis tehlfkesl ge!:i -
rlyordu. Belediye ı~ vaz'ıyet etti, va
Purtann ldal'e8tnl pJine aldı. 

Şlnıdi öJtrenh·onız ki Haliç ''apnr
lal'J beledi) eyf! ·klr brrakıyonnuş. 

ita iki t.tt..rUbe, beledtyeyf! alt işle -

fından esir edilmiş, ve bunlardan 
yüz kadarı ayni senenin sonbaha
rmda Ccsis'e getirilerek bugün bir 
hapishane olarak kullanılan bir kış-

ı laya kapalılmı.şlnrdrr. Diğer esirler 
muhtelif yerlere dağıtılmış ve bir 
kısmı da Marseni'ye yerleştirilmiş-

Esırler evvela Rus asxerıcrı ta
rafından muhafaza edilirken bila· 
hare, Türkiye ile Ccsis arasındah; 
uzun mesafe nazarı dikkate alına· 
rak hepsi serbest bırakılmıştır. 

Çünkü Türklerin burasını istila et
meleri müşkül görülmüştür. 

B u esirler, Uzcrlerinde boz 
renkte yanın bir manto ,.e 

ayaklarında hafif ayakkabılar ta
şırlardı. Başlarında ptisktillü bir 
!es ve fesin ön kısmında bir hilıll 
vardı . .Mollalar sarıklı idi. Bunlar· 
dan bazıları da feslerine sarık yeri· 
ne kırmızı veya hareli mendiller sa
rarlardı. lçlerinde ihtiyarlan . ~·e 
gençleri de vardı. Fakat he~ının 
rengi koyu, hepsinin \'Ucudu zınde 
idi. 

Esirlerle halk arasındaki müna-
sebat gayet dostane idi. Tür~l~r 
çok geçmeden herkesin sempatısı
ni kazanmışlardı. Ekseriya beraber 
gezerler ve beraber koııuşurlnrdı 
Buna rağmen kadınlar ve çocuklar 
kendilerine karsı biraz çekingen 
davranırlardı. Umumiyetle bu esir
ler gayet neşeli adamlardı. ve Rus 
askcrlerile gayet güzel anla§ıyor

lardı. 
Ganja sokağının sol tarafında, 

Türk mezarlığının hemen yakının
da Lazdins birahanesi vardı. Bu
rası şimdi Druvini birahanesidir. 
Türkler buraya giderek bira içer
lerdi. Ganja'nın karşı tarafında 

Raiscume birahanesi de Türklerin 
esaslı bir uğrak yeri idi. Esirlerin 
bir çoklan yaralı idi. Ve ekseriya 
bira içmek için birahanelere gider
lerdi. O zaman bira hem ucuz hem 
de gayet iyi idi. 

O zamanlar .Bergholc hamamla
n civarında da Türklere bira satan 
bir birahane daha vardı. Onlar bu
raya da uğrarlar ve şişesi 7 kope
ke satılan birayı kana kana içerler
di. 

Evvela, belki bizi öldüriirter kor-

rln beledJyeye devri ıtmmaanu lsbat 
~tir. Şehrin naktl ftllıtalan, elfJk
trlği, hava.gazi, telefonu hep beledi -
yenin malı olmak, belediye tarafmclan 
idare edilmt>k gerektir. o vakit bele -
diyenin \aridatı artar, bugün yapla
ouyan işler ) apdır, n tstaahal bu • 
günkü felaketten kurtulur. 

Cesis'te bulunan bir çok ihtiyar
lar, bu ';('ürk esirlerini hala hatır. 
larlnr. Bw1lardan bir çokları cid-

Bununla beraber bu mcznrlardlln 
hiç lıirısi zamammıza kadar muha
faza edilememiştir. 

den çok güzel olan kanlarını da 
buraya getirtmi~lerdi. 

Maales f bu esirler, imalin ikli
mıne :rıu;nımrunışıar '<'ya yavaş ya-
vaş ölmUşlerdır. Cesis belediyesi. 
şehrin civarında bir Türk mezarlı
ğı tesis etmiştir. Bu mezarlık. bu
günkü Ganja yolunun sol tarafın

da çamlık bir yerdedir. 

S öylcndiğine göre, mollRlar, 
ölüleri. ba.şları toprakt.-ı.n 

dısarıda olmak üzere oturur bir şe· 
kilde gömmek istemişler ,.e Rus 
hükumeti buna mani olmuştur. 

Bundan sonra ölüler, tahta tabut
larla gömülmeye başlanmıştır. . 

Bunlardan bir çokları ikişer ik1-
şer ayni mezara gömUlmüı;lerdir. 
Bu mezarların her birisinin üstün· 
de bir kitabe vardır. Bu kitabelerın 
üzerinde ölünün ismi yazılıdır. 

J 877 - 1878 sencsınde iki esir 
ölmüş ve bu mezarlığa gömülmüş
tür. 1880 de Çesis belediyesi, bun
Jann tezkiri nıımı için, boz granıt
ten bir taş dikmiştır. Bu taş aşağı 
yukarı 75 santimetre uzunlu
ğunc.la ve G5 santimetre genişliğin
deuir. Uzerinde şu ynzı vardır. 

"Plcvne ordusunun 23 esır T:ir
kii l i7 - 1879,, 

Bundan başka Uç Türk esiri da
ha bu mezarlıkta ebedi uykularını 
uyumaktadırlar. Burııdnld Türk 
mezarların mecmuu 2G dır. 

Türk Rus muharebesinden son
ra bir çok Türk esirleri Cesis'te 
yerleşmişlerdir. Bunlardan bir ta
nesi bir Türk fırını açmıştı. Bu fı
rının üstünde bir ay ~ıldız vardı. 
Bu Türk fınnmda daima Türk işçi
leri çalışıyorlardı. Ekmekleri gü
zelliği ve haslığı ile §Öhret bulmuş
tu. 

16 Yaş ve San'at 
Belki minare yüksekliğinde 

cambazlık eden t5irk çocuklarına 

rastlamışızdır. Belki sinemalarda ye
rine göre, gülen ve ağlayan figüran 
yavruları tanırsınız. Belki Sha.l<~· 
peare'i ezbere okuyan bebekler işit
mişsizinizdir. Belki Chopin'in senf~ -
nilerini piyano akordun~ uydurabı -
len üç yaşındaki Virtuose'leri duy -
muşsunuzdur. Belki de kimbilir? 
Doğar doğmaz yürüyen, konuşan ço· 
cuklar, hilkatin acayip harikaları 
vardır. 

Fakat, sekiz yaşında bir mimar, 
on altı Yafında ressam ne duymuş, 
ne ieitmi,, ne görmUşsiinUzdür. 
Yani yıldızlı bir gecenin sabahında 
bir aar'a ile cezbe gelmi" bir ean'a.t 
yumurcağırun beşeriyete hediye ola
rak müzelik bir phe.er halkettlği -
ni veya Miraçta nübüvvete ermiş 
bir san'at peygamberinin bldislerl
ni ne duymU§, ne iıltmlı, ne gör • 
müşsünilzdUr. Ne de inanırsmız. 

Fakat .. Ben geçen giln on altı ya
şında bir ıressamın sergisindeydim. 

Orada desenler, boyalar, portre • 
ler, peyzajlar, natifrmotlar gördüm. 
Bunlar, hatta üstat dedikleri bazı 

rcssamlanmızı kıskandıracak kadar 

da marifetli şeylerdi. Bu, henüz on 
altı yaşını doldurmamış genç ressa
mın adı Turgut Canseverdir. Bu ço
cuğun resimleri, kendisinde büyük 
bir san'at istidadının mevcut oldu -
ğuna insanı inandırıcı ve kandırıcı 
işlerdir . 

Bilhassa en beceriksiz ve acemice 
olanlarında bu istidadın tohumları 
vardır. Çalımlı ve olgunca gibi görü. 
nenlerini aleyhine olduğu için bir ta
rafa bırakarak sırf samimiyet ve 
saff etiyJe boyadıklarında resme kar• 
şı olan i§tiyakının öyle temiz izlerini 
g.ördUtn ki bu istidadın yann büyük 
b~.r kabiliyete gebe olduğunu hemen 
80Yleyebilirim. 

.. ~ununla beraber, ben bu yazıyı 
bır çekirdek istidadı şaheserler 

Yaratan bir hilkat harikMıdır" diye 
alkrşlıyarak, gllzeJ ve renkli yolunda 
onu §aşırtmak ve §Imartmak için yaz
madım. Ben bu yazıyı futbol topunu 
tekınetiyen arkadaştan arasından 
sıyrııarak eline paletten bir oyuncak 
alan Turgudu tebrik etmek için ve 
bu vesile ile de san'atin bir kültür 
i.5i olduğunu. san'atin asrın biriktir
diği hamuleyi öğütmeden yapılabile
cek kolay ve ~ocukça bir iş olmadı • 

:Z.~ğcr Tilrk abidelerini muhafaza 
idarPsi. bu mezarlıkla biraz meş· 
s:uı olursa nz bir para ile burasını 
tanzim edebilir. 

Şimdiki halde bu küçi.ik mezarlt
f;'Tn ıslnhı için ne kndar para snrfe
dileceğini velev tahmini bile olsa 
hesap etmek mlişküldür. Evvclc
mirde tetkikat yapmak lazımdır. 
Ancak bundan sonradır ki yapıla
cak işler lrnkkında bir proje tan
zim olunabilir. 

Diğer taraftan Cesis sular idare
si komitesi, mezarlığı ıslah etmeyi 
vadetmiştir. Lazım gelen ameleyi 
ve tahta malzemeyi temin edecek
tir. 

Bundan başka VaJJinn'dc oturan 
Türkiyenin Baltık devletleri nez
dindeki elçisi Nuri Batu ve Riga
daki General Konsül O. J. Keller 
bu mezarlık mcselesile şiddetle a
lnkadar olmakta ve burasının ıs
lahı için 13.zım gelen çareleri araş
tırmaktadırlar. 

ğrnı tekrarlamak için yazdım . 
Elinde rengarenk paletten oyun • 

cağiyle onu beline tenekeden bir kı
lıç takarak rütbelerle, ni§anlarla şi
ma:blmış bir şehzade çocuğu vazi • 
yetınden kurtntmak, onun tam hak
kını ve haddini vererek san'at yo
lunda yorgunluklu ve sahicı bir çalış
manın kendisini beklediğini ona ha -
tırlutmak, onu tatlı ve uzun bir yol· 
culuğa davet etmek için bu satırları 
yazdım . 

Gerçi göbeğine kadar sakalı olan 
Rönesans san'atkarlariyle ismi bir 
hizada andan Raphael, arkasında ba· 
dem gözlü madonnalardan bir ordu 
bırakarak otuz yedi yaşında öldü am
ma mesleğimize bir cevher keşfet -
tiği için kendisini tebrik ettiğm yav
runun resim hocası ressam Ail Sami 
Boyar da bilir ki aradan dört yUz 
bu kadar sene geçti ve artık bundan 
ııonra.ki a.ııırlann genç dahisi ola _ 
mıyaeaktır. Zira kıymete ulaşabil _ 
mek için san'atkfı.rın yürUmeğe mec
bur olduğu o uzun ve çetin yolda 
saçlar ağarıyor. 

Genç yolcumuzun selamet refiki 
olsun. 

Elif NACI 

Arnan katlınlara "dikkatlice" bak
mıyalım. Fakat dikkatlice bakmayıp 
ta onları ihmal mi edelim? Bu sefer 

de vücudumuz yerine sinemizi d .. 
lcrler. 

İspanyada muharrem ... . . 
ayını 

Son havadis: 

lspnnyollar Madrit kapılarınıt gel • 
ıniı;;lerl. lspanyollar topla Madrıdl 
dbğUyorlarnıış! 

lspanyollar neyi döğüyorlar! 
Madridi? •. 

lspanyollar Madridi döğnıüyorlar. 
Kendi kendilerini döğüyorlar ... 

lspanyollar döğünüyorlar ... 
Buna harp değil; ispanyada mu -

harrcnı ayini derler. 

Mümtaz Faik 

.. Dünya Güzeli 1 

Bu •ene dünya giİzcllih 
bakcumd a l mli90. 

ıpanya g·· 1· b" 
ci gelmiftİr y L L rıze ı ırın-

• UllfarıRi r · I 
panya güz 1· . eaım. •· 

e ımn lotofirafrd 
rr. 
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Güreşçi 
Devşirmesi 
İki haber aldım ki beni bu satırla

n yazrnıya sevketü. 

1 - Eminönü Halke\inin tertip 
ettiği serbest güreş müsabakaJann -
da bulunan amatör idareciler "Bizde 
ne aslanlar ,·armış,, demişler. 

2 - Anadoluda güreşçi aramak 
için federasyon,. güreşçi (Nuri) ~ i 
tunıeye çıkarmış. 

Bu haberler isin doğru olsun is
ter uydurma olsun, hadisat ,,.e şahsi 
nıalümatmuz bize gösteriyor ki Ber
linde bir cliinya şampiyonluğu kazar 
mış olmamıza rağmen güreş tekniıf 

miz tiikenmi~tir. Bu~kü takrmıı 

arkasında a~·ni kuvntte, hatta yüz 
de ~irmi ek~iği ile gelecek bir takısı 
yoktur. 

Hele üçüncülük almak suretile ttr· 

tık an~a.ie olduğumuz serbest ~ü 

re::;te hiç kimse yoktur. Onun ı,:in. 

dir ki; amatör idarecilerin profes 
yonel J:iireo;leri seyrederken ağızlan 
nın suyu akmasını pek müstebait ~ör 
mem. 

Ben, Tiirki;rede serbest ~r~in 

'(Greko - Uumen) den daha. çabuk 
taammüm edip bir halk malı olaea.ğı
na inananı.ardan bulunduğum için 

b u n d a n 4 - 5 sene en·el teı:ıki
lıittaki \'aziyetimin verdiği nüfuzu 
bu yolda kullanarak federasyon büt
~esine 600 lira. antrenör aylığı ko:r
clunnuştum. Bu para ile Dinarb .. Ueh· 
medin babası olup 18 sene Amerik~ -
da serbest güreş ~rapmış, bu ~üreşr 

bihakkın öğrenmiş olan (Yusuf Hü
se:t·in) i antrenör olarak angaje et
tirmek iı;ıtcmi5 ve hatta kendiıı;ile de 
görUşerek ayda 100 lirala. muta.bık 

kalını~tırn. Niyetim bu adaım, zaten 
iyi tanıdığı Anadolunun pehliı-an ya
•·ığı ~erlerine göndertmek ,.e oralar
dnJii miistait unsurlara serbest ~ü
rcşi aşılatıp tohumunu ~·erine ekmeli 
idi. İlk adımda bu altı aylık tahsisat
la çalı~dacak ve bu tecrübe i~i neti
~e1er , ·erirse antrenörün hizmeti tem 
dit olunacaktı. 

O zaman benim bu hareketim a'.'111 
güreş zimamdarannım alikasını b.a
zanamadı. Adamla görüşüp konu§
maklığnndan da bir semere hasd ol
madı. !Uahcup oldum. Ustelik gaze
telerde benim (Greko - Romen) gü
re~ini öldürmeye n memlekete pro
fesyonellik aşılam:ıya çalı~bğıma dair 
de n~riyat yapı1dı. Menfi karşılanan 
bu teşebbüs tabii suya düştü. Aradan 
geçen beş sene bizim için tamamen 
ka~,p seneleri oldu. Eğer o zaman 
erbest güre~e benim bu söylediğim 

ı;ekilde ba5laımş olsaydrk bugün eJi. 
mizde şimdi profesyonellerin arasın
da görüp imrenc1iğimiz güreşçiler gi
bi ne istidatlar bulunacak, bundan 
başka Berlinde raptrğun:ız gibi uy
durma dt>ğil Amerikalıların yaptık.
lan tarzda hakiki ve feDlli serbest 
güre} yapacaktık. Eğer bu olmadiysa 
bunun da nbali geçenlerde bir gaze
tenin ima ettiği gibi bana dü~mez ya.! 
Şimdi Ana.doludan güreş~i aramıya 

gelince; müstait unsUl' bulmak me. 
selenin esasını teşkil etmez. Çünl.:ü 
böyle unsurlar me\'cuttur. likiıı a~ıl 
Jş 5uradadır: Federasyon bu unsur
ları yerinde yeti~tirememekte, lstaıı
bula de getirememektedir· Nit.ekim 
buıı;ün Türkiye profesyonel başpehl; 
nnr olan Tekirdağlı Hüseyin de bir 
aralrk federasyonun elinde idi. On • 
dan ne istifade etti ki? Dahası var. 
'Adeta HakenljmJ~ bepzettiğiın Kn
yalarlı Arif ismindeki pehlh'an da 
bir aralık amatörler eline geçti; ne 
oldu? .• 

Giireş federasyonunun güreş~ilere 
tatbik etmek istediği ç.alıştmna şart
lan bizim köylü pehlivanların ha
yatına uymaz .o halde ya federas -
yon onların şartlarına uymalı, yahut 
kendi şartlanna. uyacak muhitlerden 
adam seçmelidir. O muhitler de niha
yet Istanbnl, Ankara. gibi şehirlerdir. 
Buralarda da güreş sönüktür. 

lstanbulda bir vakitler büyük bir 
şe,·k uyandırmış ve Türkiyede ama
tör güreı:;in parlamasına adeta amil 
olmuş olan alafranga ~üre~ harehe
tinin de bugün neden tamamen sön
müş olduğunu ileride aynca mütalea 
.emek niyetindeyim 

B.FELEK 

TAN 

f_!IVATRO 

Ayak Takımı 
Arasında 

r 
\.. 

Her gün 

1 
Bir Hikiye 

8 - 11 - 936 

' Büyük babaya mektu.,lar •• J -.--
Peride CeW 

" Zenginin mah zü
ğürdün cenesini 

Şehir Tiyatrosu, üç gündür, Mak
sim Gorkinin Va-Nfı tarafından 
Türkçeye çevrilen ve "Ayak takımı 
arasında, ismi verilen meşhur eseri
ni oynuyor. 

Esere "ayak takımı arasında,, is
mini vermenin, bilhassa onu seyret· 
tikten sonra, yanlış olduğu anlaşıl

maktadır. Buna "Düşmüş kimseler 
arasında,, , veya kısaca, ''Düşmüş
ler., demek daha mantıki olurdu. 
Çünkü, eserde canlandırılan kimse
lerin başlıcaları, ayak takımı arasına 
karışmış olmakla beraber, ayak ta
kımından değillerdir ve ayak takımı 
demek, katil, hırsız, dolandırıcı de
mek değildir. 

Fatmadan Maniıcxıla "B,, çilt· 
liğind eki büyük babasına: 

Sevgili büyükbabacığnn; 
Size şimdiye kadar mektup yaz. 

madığım için kim bilir bana gene 
nekadar kızmışsmızdır. Geçen mek
tuplarınızdan birinde: "Senin mek
tuplarından beni mahrum eden o, 
uzun boylu, küstah bakışlı nişanlına 
bilsen ne içerliyorum." diyordunuz. 
Gene her zamanki gibi nişanlımla 
eğlendiğiniz için size biraz kırılmış
tım. Fakat şimdi öyle hak veriyo· 
rum ki. .. Ne doğru, ne doğru söyle· 
mişsiniz büyük babacığım. Nişanlım 
sonunda öyle soysuz bir insan çıktı 
ki... O küstah dediğiniz bakışlarını 

başka bir kadına uzatacak kadar 
ylireksizmiş meğerse... Siz çiftlikte 
bana: "Bu adamın tavırlannt hiç be
ğenmiyorum.,, dediğiniz zaman size 
iyice kızmıştım. Halbuki görüşünüz 
ne keskinmiş!.. Onun tarafından 
öyle sefilce bir darbeye uğradım ki.. 
Benim temiz itimadımın, sevgimin 
nankörce kıymetini bilmedi. Daha 
evlenmeden evvel aldatmaya kalktı. 
Hem de kiminle? Hiç te benden gü
zel olmıyan seviyece düşük bir so
kak kadını ile! .. 

meye gayret edeceğim." Oyle utan· 
dım ki, kıpkırmızı olmuşum. Neyse 
ki, nezaket gösterip başka bir şey 

söylemedi. Yalnız mektuplarnru oku· 
duğu için özür diledi. Büyükbabam, 
siz ne garip adamsınız!.. lzmire iner· 
ken her ne mektup olursa olsun, o· 
na, açıp okumasını, mühim bir şey 
çıkarsa haber vermesini söylemişai· 
niz. Doğrusu size müthiş içerliyo • 
rum. !nsan her mektubunu katibine 
okutur mu? Işte şimdi kabahatimi 
unutturmak için sizin sevgili katibi· 
nize kul köle oluyorum. Fakat ben 
açık kalpli kızımdır. Sizin şu katibi
niz pek durgun, ağır adam ama çok 
ta nazik doğrusu. Bir daha en kü
çük bir ima ile bile o bahse dönme
di. Şimdi birkaç güne kadar birlik· 
te çiftliğe geliyoruz. Bu yol arkadaş· 
lığının bir an evvel olup bitmesini 
temenni ediyorum. Çiftlikten, atlar· 
dan, ineklerden başka neden bahse • 
dilse gözleri parlamıyan sevgili ka
tibinizin yanında her halde çok sı· 
kılacağım. Sizin kulağınıza bir' şey: 
söyliyeyim mi büyükbabacığım. O .. 
nun burada farkında olmadrğı hay
ranları da yok değil ... Bizim akraba. 
kızları: "Aman ne hoş adam!" diye, 
etrafında pervane oluyorlar amma 
onun aldırdığı yok. Oyle taş gibi a· 
dam ki!.. Neresini beğendiklerine 
hayret ediyorum. Sizi sevgilerimle 
kucaklarım. 

yorarmıs ,, 
Fransada Bir Haftalık Hasılat 
Profesyonellikten Sonra Futbol 

Geliri Bir Hayli Çoğaldı 

Pariste /ngilterenin en şöhretli profesyonel klübü ile Fransanın 
en çok hasılat yapon profesyonel klübü Racing arasındaki maçtQ 

Jngilizlerin soktugu dördüncü golü çok güzel tesb.t eden kroki 
"Zenginin malı züğürdün çenesinı sunu, oradaki statları filan djkkate 

yorar., derler. Seneler ilerledikçe pa- almadan basit bir ölçü üe profesyo-
ra ihtiyacım daha ciddi bir şekilde his nel taraftarları şöyle diyebilirler: 
eden kfüplerimiz maç hasılatlarmt ar- - Mesele kalmam1~tır. Hemen pro 
tırmak, varidatlarmı çoğaltmak için fesyonelliği bilkabul klüplerin kasa -
birçok çareler düşünüyorlar. Idare · larma haftada altışar bin lira olmasl. 
ciler, taraftarlar arasında para b~l- bile, nüfusumuzla Fransanm nüfusu 
ma yollarım keşfettiklerini zanne - nisbeti göze alınarak 2 bin lira dii
denler ihyalrk tavsiyelerini dinlete - şeı. Biz ue rahat eder gıaerız. 
medikleri zaman kendi klüplerine gü Böyle bir hükümden sonra darb1 
ceniyorlar. Sanki söylenen çareler meseli tekrarlıyabiliriz: 
pek kat'i imiş gibi... Züğürdün çenesini zenginin malı 

tngiltereden, Avrupadan varidat yorar ... 
hususunda misal alanlar misal aldık-
ları yerlerin şartlarını hiç dik.kate al
madan oralarda yapılan şeylerin ay
nen bizde de tatbiki ile bütün para 
müşküllerinin önüne geçilebileceği ka 
naatindedirler. Bu yolda münakasa -
lar yapanlara yeni yeni çekişme e~as
ları verebilecek bir cetveli a.5ağıya 
naklediyoruz. Bu cetvel Fransızların 
profesyonelliği kabul ettikten sonra 
bir haftalık maçlardan nekadar para 
topladıklarını gösteriyor. 

Fransa şampiyonasmın ilk yedi gü 
nünde elde edilen hasılat miktarı 
2.634.,668 franktır. Bu yekuna naza
ran gündelik hasılatın vasatisi 
362,095 frank ediyor. 

Bu kadar hasılatr temin eden klüp
lerin adedi 16 dır. Yedi gün zarfında 
bu klüplerden bir kısmı üç bir kısmı 
dörder maç oynamışlardır. Fakat şu
nu da dikkate almak lazımdır ki, 
Fransadaki bazı vilayet klüplerinde 
bir adet vardır. Klüplere mensup o -
lan azalar kendi sahalarına girmek 
için para vermezler. Bu yüzden o 
klüplerin hisselerine düşen hasılat az 
dır. Fakat maç parasını azadan bilet
le almıyan o klüpler, vergiden kar et
mek üzere, klüp aidatını fazla almak 
tadırlar. 

_on altı klübün hisselerine düşe11 
mıktarlar klüp isintlerile: 

Klübün ismi 
Racing 
Red Star 

Frankla hasıla.tr 

102,523 
93.037 

Rouen 70,694 
Lille 66,205 
:MarseiUe 61,39S 
Strasbourg 58,550 

B Takımlarının 
M Üsabakal arı 
Dün yapılan B takımları maçları 

beklendiğinin tamamen aksine çıktı. 
Bugün birinci takımları karşılaşacak 
olan Galatasarayla Beşiktaşlıların B 
takımları maçında sarı kırmızılılal' 

1-3 mağlup oldular. 

Vefanın B takımı da lstanbulspo
run B takımını 0-2 mağlüp etti. Ayni 
mağlübiyetler bugünkü A takımların 
da da tekerrür ederse, lig macb1rmın 
neticeleri epey değişmiş olacaktır. 

Hakem Komitası 
Reisi Çekildi 
Sadi Karsandan aldığınıız mektubu 

aynen dercediyoruz : 
Mıntakaya ve futbol ajanlığına ait 

olması lazımgelen bazı vezaifin bu 
meyanda hakem intihabının komite. 
mize tevdii dolayısiyle federasyon ile 
~ra~ı~d.a çıkan noktai nazar ve pren
sıp ıhtılafmdan dolayı hakem komite 
si Başkanlığından istifa etmiş ol
duğumun muhterem gazetenizde der
cini rica ederim . 

TAN - Arkadll.$Jmız (Sadi !{ar
san) nm. Nüzhet Abbası takip ederek 
hakem komitesi riyasetinden istifa 
etmesine müteessiriz. Son giinlerin 
h~disatı gösteriyor ki teşkilatm faaJ 
kısımlarına ait nizamname hükümle
ri, hele hak ve vazifelere ait fasıllar 
icap ettiği kadar sarih değilıiic. 

Bu nokta ber taraf, Vala Nuret-
tinin yapmış olduğu tercüme, sahne
lizde, en kuvvetli ve yüksek eserle
in, dürüst, insicamlı, temiz bir 
'ürkçe ile oynanabileceğini gösterdi. 
Iuhakkak ki, Valaİıın tercümesi, şim 
liye kadar sahne için yapılan ter
ümelerin en güzellerindendir. Bun
!an evvel oynanmış olan "Bir kadı
un hayatı., ile "Macbeth,, tercüme
:rine çok üstündür. 

• • 
Gorkinin piyesi, Şehir Tiyatrosu 

ahnesinde oynandığını gördüğüm 

ıiyeslerin en mükemmel oynananı
iır. Bu piyesle Şehir Tiyatrosu, her 
•akımdan, hakikaten tam bir tiyatro 
e beynelmilel sahneler arasında şe
cfli bir mevkii olduğunu ispat etmiş 
ir, ona, bu hepimizin iftihar duya
ağı vaziyeti temin edenleri, tahak
uk ettirenJAri tebrik etmek bir btiı.rç 

Lur, 

• • 
"Ayak takımı arasında,, Galata 

Kulesi gibi bir eserdir. Nasıl bu ku
lenin ufuklara açılmış, ve bütün et
rafı kucaklıyan pencereleri varsa, 
piyesin de beşeriyeti alakalandıran 

bütün meselelere açılmış, .ve biraz 
düşünmesini bilenlere onları aydın

latan bir o kadar penceresi vardır. 
Harikulade bir piyes! Onu seyre

denler, tiyatrodan dönüp te yatak
larına gıraııu~ı·ı zaıuaıuar, oır vıc-

dan muhasebesi yapmaktan kendile
rini alamıyacaklar, ve riyazi bir 
kat'iyyetle, ertesi güne "daha ıyı 

bir insan,, olarak uyanacaklardır. 
Evet, böyle bir mucize, bir buçuk 
saatlik bir piyesin eseri olacaktır. 

Gorki bu piyesi ile ne demek iste
miş? Eğer muhakkak bu suale ce
vap vermemi isterseniz, size, Gorki
nin bütün hayatında ve eserlerinde 
söylemek istediği, yapmak istediği 

şey ile cevap veririm: Gorki, insanın 
herşeye üstün, bir başlangıç ve bir 
son olduğunu, insanın bütün iyilik
lere kadir olduğunu, tekrar ediyor. 
tnsan katil, hırsız, sahtekar olabilir, 
diyor. bunlar fecidir, fakat en bü
yük fecaat, insanın kendi kendine 
bürmeti kaybetmesidir , 

Fakat Gorki, bu hayatmın gayesi 
etrafında, sonsuz meseleler olduğunu 
bilmiyor değildir. Piyesinde, hakikat 
Ha yalanın, dinin, hayat ve ölümün, 
namus ve vicdanın, kanunun, çalış
manın, fikri sabitlerin, hayalin sev
mek ihtiyacının tesadüflerin felsefe
sini yapıyor ve her kahramanın ağ· 

zından, en kafasızlar tarafından bile 
anlaşılabilecek bir dille, bunları can
landırıyor. 

Gorki, birçok kısır müellifler gibi 
yapmak isteseydi, bu tek piyesten en 
az beş, altı piyes yapabilirdi. Fakat 
o, bayatın bizzat kendisi gibi bin bir 
kolu ile ve durmadan akan muazzam 
bir nehir olduğu için, ana tezine, öte· 
ki tezleri de jlave etmiş. 

• • 

SochaWC 43,973 
Metz 41,010 
Sete 29,521 
R. C. Roubaix 28,709 

Bu noksan izale edilmezse böyle isti
falar veihtiliflarm tevalisinden kor • 
kul ur. 

Bütün dostlarımı, tanıdıklarımı. 
bütün münevverleri bu piyesi gör
meye davet ediyorum. Emin olsun
lar ki, Gorkinin bu eseri ile eski Da
rülbedayi, bütün kusurlarını, nok
sanlarını bir hamlede silmiştir, esa
sen üzerinde herkesin müttefik oldu 
ğu kuvvetli rejisini, şimdi temiz bir 
Türkçe, tasannu olmıyan bir oyun, 
kulakları tahriş etmiyen bir konuş
ma ile ikmal etmiştir. 

Cannes 28,017 Bitirirken şunu da söylemekten 

Burada dertlerimle yapayalnız 

kaldım. Annem babam da zaten bu 
nişanı istemedikleri için bana adeta 
"Oh oldu .. " demek ister gibi bir va
ziyet aldılar. Her halde siz olsan12 
hiç te böyle hareket etmezdiniz. Be
ni öyle seversiniz ki... Sizi çok gö
receğim geldi ... Eğer beni gene eski
si gibi çiftliğe çağırmak isterseniz 
gelirim. Sizinle bulunmak az teselli 
değildir. Hi1rmetlerim ve sevgilerim. 
Hamiş: 

Hamiş: 

Büyükbaba. Siz metkuplan ona. 
emanet etmekle biliyor musunuz ki, 
bana büyük bir fenalık etti~iz. Ni· 
şanlım tarafından ihanete uğradığı .. 
mı okuyunca kim bilir için için be .. 
nimle ne alaylar etmiştir. Ah tiz yok 
musunuz? 

Oraya geliyorum ama.. sakm ba-
na gene katibiniz Turgudu methet- F atmadan büyük babasıntıı 
meye başlamayın. Oyle kendini be- Sevgili büyükbaba.; 
ğenmiş, soğuk bir adam ki!.. .. ~ğrusu ~unu da yapacağınızr hiç 

F atmadan büyük baban na: umıt etmemıştim. Mektubumu oldu· 
Büyükbabacrğım; ğu gibi Turguda yollamışsıruz. Hem 
Aşkolsun size, hfila mektubuma de altına: "Aferin oğlum, kız sana 

cevap vermediniz. Yoksa bu dertli iyice tutulmuş anl8.§ılan, mektubun· 
zamanımda siz de mi ı.-- ı.~•.:ı- dan da.. beµ_.i." div.e.. .ıµ.rin hir h~va geçerek. Ne garıp a<lamsmız ouyuk· 
nrz? Bunda biraz da haklı olduğu- baba, bu yapılır mı hiç? Geçen ak• 
nuzu biliyorum. Sizin istemediğiniz şam beraber sinemaya giderken ce .. 
bir adamla nişanJanmam epey ağır binden mektubu çıkarıp bana oku· 
bir suçtu. Fakat büyükbabacığım o maz mı? Yerin dibine geçtiğimi san .. 
kendini öyle sevimli ve iyi tanıttı, dnn ve ben hırsnndan, utancımdan tit 
bana öyle içten bir sevgi gösterdi 
ki... Hepsinin yalan, riya olduğunu remeler geçirirken o garip garip gü· 
nereden tahmin edebilirdim? .. Bütün lümsiyerek yüzüme baktı: "Benim 

sade çiftlikten, atlardan, ineklerden 
aile: "Biz sana demedik mi?" diye, 
kafa tutuyor. Halbuki bana bu ka- bahis açıldığı zaman gözlerimin par• 

d k 
ladığmr, heyecanlandığımı yazıyor .. 

dar hücum e ece ne var? Ben kay-
bedilmiş bir şey görmüyorum ki... sunuz Fatma Hanım, dedi. Fakat hiç 
Parmağımdan attığım alyansla be- gözlerime dikkatle baktınız mı?" Bır 
raber kalbimdeki sev2i d üzül.. elektrik fenerinin altındaydİk, gözle• 
dışarı boşalıverdi sanki, ş~m~i g::~ ri öyle garip parlıyordu ki şaşırdım, 
eskisi kadar hür ve serbestim. Yal- sesimi çıkaramadım ve şimdi belki 

f 
sizin de çok hayret edeceğiniz bir 

nız izzeti ne simde duyduğum de -
rince bir yara var ki, onu da zııınan şeyi itiraf edeyim mi? O bu hayre • 

k 
. timden istifade ederek eğilip beni 

iyi edece tır. Mektubuma cevap · D öptü. lşte sizin ne zaman çiftliğe 
vermedinız. emek oraya gelmemi 
istemiyecek kadar bana kırıldınız. gelsem karşıma geçip, bana methet· 

tiğiniz akıllı. uslu katibiniz !" 
Eğer buna sebep öbür mektubuma 
eklediğim hamiş ise merak etmeyin. Şimdi bütün mektuplarımı ona o· 

l
.kt kuttuğunuz için size bir ceza haZll'· 

Çift ı e ata binmekten ve Izmire 
inmekten, vakit buldukça katibiniz !adım. Bir aydan evvel oraya gel .. 
Tur~~un methini dinlemeye gayret miyorum. Tabii katibiniz de gelmiye· 
edecegım. Gözlerinizden hasretle ö- cektir. Çünkü düğünü burada yap· 
perim. maya karar verdik. Bir ay 80nra 

sevgili katibinizi size iade edeceğinı. 
F atmculan büyük babQ.INna onu size elimle getireceğim. Turgutla 

mektup: dizinizin dibinde yuvamızı kurmaya 
Canım büyükbabacığmı. karar verdik. Hürmetlerimizle el• 
:3u mektubu yazarken 'hali uğra- : lerinizden öpüyoruz. 

dıgım. hayretten kurtulmuş değilim. 8.~~5: ~ 
Ben s~ze mektuplarıma cevap vermi- Buyukbabacıgmı; artık isterseniz 
yor dıye, sinirlenirken, iki gün ev- ~u -~ektubu da Turguda gönderebi· 
vel ~ katibiniz Turgut buraya geldi. lırsınız. Size teşekkür etmeden mele· 
~.egerse siz Izmirde bulunduğunuz tubumu .. k~pryamıyacağım. Çok meıı· 
ıçın mektuplarım öyle karşılıksız ka- udum buyukbaba ... 
lıyormuş. Bunları bize Turgut an • Fatma 

Ankarada pehlivan 
Güreşleri 

Himayeietfal Cemiyeti Umumi MeJ'" 
kezinden: İlik defa Kurumumuz ta.f9• 
fmdan Ankarada tertip edilmiş \8 

yersizlikten bu sene yapılamamış oJs.O 
(Başpehlivan) müsabakaları, stadYD
mun bit~ olması hasebile önümiW 
deki Mayısta yapılacaktır 

Renn<;s 37 ,631 
Fives 23,254 
Excelsıor 20,750 
Mulhouse 20,453 
Antibes 20,332 
Şu cetvele bakılınca baştaki Ra -

cing klübün bir hafta içinde ~asasına 
bizim paramızla, 6,000 lira kadar gir
miştir. Bazılarınca, böyle ise işler ko 
laylaştı demektir. Fransanm nilfu -

Jilet bıçaklarını 
taklit etmişler! 

lzmir, 7 (Tan) - Burada ji~et bı
çakları üzerine sahtekarlık yapan bir 
şebeke yakalanmıştIT. Şebekeyi idare 
eden Kayserili Selimdir. Burada, bir 
klişeciye, klişesini, bir matbaaya da 
kağıtlarını yaptırarak faaliyete geç • 
mişlerdir. Suçlular, adliyey• veril -
mişlerdir. 

ı kendimi alamıyacağım: Piyeste, Lu
ka ile Kostilef arasında bir mükfile
me vardır. Oraııda "insan., ile "a
dam,. arasındaki fark mevzuu ba
histir. Işte, tiyatroya, bu farkta işa
ret edilen bazı "adam,, lar geliyor ve 
en dramatik yerlerde gülüyorlar. Bu 
adamları susturmak lazımdır. Çünkü 
bunlar, ayak takımının sahnede de
ğil, salonda olduğunu göstermekte-

lattı. Fakat benim asıl şaştığım 
nokta başka... Laf arasında Turgut 
b~na: "Benim de işim kısa. Birkaç 
gun daha buradayım. !sterseniz 
bekleyin, çiftliğe beraber dönelim. 
Büyükbabanız da o zamana kadar 
Izmirden çiftliğe gelir." dedi. Biraz 
d~~u~tan sonra da ne dese beğe -
nırsınız? "Merak etmeyin Fatma 
Hanım, dedi. Ben çiftlikte büyükba
banıza tenbih edeceğim .Sizi, beni 
methederek hiç sıkmasın. Beni de 
pek seyrek göreceksiniz, soğuk ve 
durgun tavrımla sizi rahatsız etme-

dirler ve hiç bir vakit, böylelerine 
dühuliye olarak verdikleri elli kuruş 
mukabilinde, insanları rahatsız et
mek, onları en derin yerlerinden mus
tarip etmek hakları verilmemiştir. 

F'ıkret A.Dtt. 

Başpehlivana mühim para mükaffl• 
tile beraber evvelce de olduğu gibi 
bir madalya verilecektir. 

Kurumumuz bu milli sporu yenidl'Sl 
canlandırmak için yapmış olduğu c:11· 
Lışmalar ve para yardımları pehJivsft' 
!arca malum olduğundan ilkbahar gfl· 
re§lerinin pek parlak olacağı ~ptıe • 
sizdir. Güreşler mütehassıslar tarıı.· 
tından tanzim edilmiş olan nizamntı" 
mP. e öre idare edilece · 
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YÜZ TUVALETi 

Masaj nasll yapıhr?. 
• yi bir masaj yüzün çizgilerinj 
1 hafifleten ve önünü alan en 

lyi bir usuldür. Fakat fena masaj 
ekseriya yeni çizgilere yol açar ve 
eskilerini derinleştirir Bunun ıçı~ 
yüzünüzün nerelerine ve nası_ı mas~J 
yapacağınızı bilmeden bu ışe dS a 
başlama vınız. 
Norm~ olarak yüzde ilk çizgiler 

°(20) yaşında ve yalnız alında başlar. 
Şu halde (20) ya.~;ından evvel masa
ja lüzum yoktur. Ondan sonra ~a 
~asımza ve çehrenizin gülerken, ag
larken yapacağı taka~lüsle~e ~0:.e 
başlıyan çizgileri tctkık edip y.1zu
llüzü.n oralarına masaj yapmalısınız. 

r-
J 

No. 2 _ Boyundaki çizgTleri 

gidermek için çenenizin altın
dan başlıyarak aşağıya doğru 
_göğse kadar_ parmakların 
iç tarafile boyna masaj yap
mak ..• Bu masaj ötekinden daha 
kuvvetle yapılmalıdır. Boynun 
sağ tarafı için sol el, sol tarafı 
için sağ el kullanılır. 

Bunun için evvela avuçlarınıza ı-
.. ı· · · Bu krem yice krem surmc ısınız. -· . ,. . 

.1d. . . co-o··re degışır. Cıltlerı cı ın cınsıne o _
1 k ya·~ ı ve çok kuru olanlar ya ço o 

(lanolin) li krem veyahut doğrudan 
doğruya lanolin kullanmalıcı:r: ~ 

Normal veya yağlı ciltler ıçm dog
rudan doaruva lı'inohn sürmek iyi 

b • 

de°'ildir. Zamanla cildin mesa.matı 
o ... 

açılır. Hafifçe yağlı ve besleyıcı hır 
krem k~idir. 

Kremin veya lanolinin daha ziya
de kayıcı olması ve elinizi tutmaması 
için biraz ısıtırsınız. Ve avuçlarınıza 
biraz koyar, sonra anlatacağım şe -
kilde yüzünüze sürersiniz. 

No. 1 - Cöz kenarlarında~i 

çi1giler ekseriya otuz ya,ına 

doğru başlar. Bunlara mani ol
mak veya azalt•ııak için sağ eli
nizin ikinci ve üçüncü parmak

larile gözünüzün kenarını iyice 
geriniz. Sol elinizin ikinci par~ 
mağile (10) defa hafifçe nıasaı 

yapmız (yani sıvayrnız). s~."~.a 
ellerinizi değiştirerek sol gozu
nüzün kenarına da (10) defa 

masaj yapınız. 

! _ uÇüncü ve dördün::;ü 
NO. b" 

parmaklarınızı krvır_ar~k s~.ç. •-
timinde tutunuz. !kıncı ve uçun-

.. ıaklarınızla kaşlarınııın cu parn 
ortasından başlıyarak şakaklara 
doğru bütün alnınıza kuvvetlice 
(15) defa masaj yapınız. ~lı~ 
çizgileri pek erken, hemen yırmı 
yaşında başladığı için bu masa
ja daha pek genç ya~ta bulu
nanların da ihtiyacı vardır. 

Yüzün diğer kısımlarına yapı-

lacak muajı gelecek hafta ya
zacağız. 

I~ Bugünkü Saç Modası .1 

~uglinkü saç modasında hakim olan en mii:h~m kaid_e . lculakt~.rın m~tla~a . göste
ıilmesidir. Bunun etrafında geçen hafta ta~lat vermııtık. Bugun de sıze iki ornck 

daha verıyoruz. 

! 

Ne Pişireyim 
Diyorsanız: 

MANTAR OMLETi 
3 çorba ka.<]ığx süt, 2 çorba ka.şığı 

tereyağı, 4 tane yumurta, tuz, biber, 
azıcık maydanoz, 250 gram mantar. 

Mantarları soyunuz. Yıkayıp ku
kuruladıktan sonra dilimleyiniz. Ya
ğın yarısmı tavada kızdırıp mantar
ları beş dakika, sık sık çevirerek. bu 
yağda kızartınız. Sonra Üz.irine bir 
çorba kaşığ sütü döküp hemen he
men pişinciye kadar ateşte bırakı
nız. Yumurtaları kırıp, kalan sütle 
beraber çalkalayınız. lçine hoşunu -
za gidecek kadar tuz biber, biraz da, 
çok ince doğranmış maydanoz katı
nız. Geri kalan yağı eritip iyice kız
dırınız. Mantarlarla beraber hepsini 
bu yağa atıp omlet gibi bükünüz_. ~1-
cak bir tabağa alıp taze taze yıyı_ -
niz. Güzel ve haiif bir yemektır. 
Yalnız mantarların zehirli olmama -

sına dikkat etmelidir. 
_____ .... rv•< nc-ıt..,., 
ts~------

Faydalı 
Ev Bilgileri 

....-- -~ - ~ - - -~vr_,..., 4<.a-Z.S~JL.UA.UUUV- ~-----

1 - Rüzgarlı günlerde . kapıla· 
rm patırdrsma kolayca mani olabi
lirsiniz. Küçük bir mantar tıpadan 
ince bir kııç dilim kesiniz. Bunları 
kapının menteşe tarafına mukv.bil 

bulunan çerçevesine yapıştırınız. 

Ne kadar rüzgar olursa olsun kapı 
kapandığı zaman bu küçük mantar 

dilimlerine dokunacağından gürül
tü çıkınıyacaktrr. 

2 - Kombinezonlarınız için ka -
dife kurdele kullanınız. Kadife ta.
rafı altta, saten tarafı dışarda bu

lunsun. Kadife vücudunuza yapı

şır. askınızm omuzunuzdan kaY· 

masından kurtulursunuz. Saten ta· 

raf ise daha şık görünür. Ayni za~ 
manda böyle bir askı kombinezon
dan evvel yırtılmaz. 

3 - Alüminyom tencerelerin ka
pakları dokunulanuyacak kadar 
ısınır. Isınan yemeğe bakmak la
zım gelince ekseriya insan elini ya· 
kar. Buna mani olmak için size ga.
yet basit fakat pek te hatıra gel· 
miyen bir çare söyliyeyim. Bir ça
maşır mandalmr tencerenin kapa· 
ğına kıstınruz. Kapağını aç~· '-""l. 
bu mandaldan tutarsınız, eliniz 
yanmaz. 

4 - Eski eldivenler işe yaramaz 
sanmayınız. Bunlardan birinin sol 
elini ayakkaplarmızm temizlik ve 
boya kutusunda saklayınıı:. Ayak
kaplarınızr boyarken elinize takar
sınız. Parmaklarınızı korur. 

Eli si 
Modern bir yemek •alonu

na uyan bu güzel çay 

takımını evde kendiniz yapabi. 

lirıiniz. Brode•i çok kolaydır: 

Sap iğne, •arma ve liıto. Muh
telif renklerde (bilhassa beyaz, 

krem, mavi, ıarı ve pembe) 
fanlı iplikle iflerseniz çok şık 

olur. 
(No. 1 çay masası örtii.sü, No. S 

çay peçetesi, N o. 3 tepsi ö1·tüsü. N o. 

1 brodeni11 modeli.) 

Spor Yon BIOz Örneği 

~por yün bluz. Ô. günün resmi 

G füel bir sp?r yün blu~. (42) beden ~.z~~ine rn .. 1 omuzlara kadar ayni şeyi tekrar edersiniz. Bu rubaJll 
zımgelen ızahatı varıyoruz. Daha buyuk be- başlarktm 1işi11 üzerindeki ilnıikled, (25 tanesi sol ta

~enler için ön ve arkayı (10) ar ilmik fazla yapmaım rafta kalmak üzere ikiye ayırınız. Bu .ayrıın yer·rıd..,, 
lazımdır. resimde gördüğünüz, kordon geçecektır. 

ALINACAK ŞEYLER: Ruhanın boyu (15) santim olunca' ya.kcı.yı açmak 
200 gram siyah Y~~· için evvela tam ort~da.n (20~ .ilmik, sonra her :mada 

50 gram beyaz yun. iki yandan (1) er ılıııık kesınız. Rubanırı boyll ( I~) 
120 gram yeşil yün. santimi bulunca iki omuzdan her sırada (5) e .

1 
.k 

. . r ı 1111 
2,~ numara bir çıft şış. keserek omuzları yapınız. 

ARKA: Tanıamife ön gibidir. Yalnız ·0· 11
d k. k 

1 Ö . _ e ı orr on 
RCO: Yaka ve etektekı band ikili lastik örgüdür.· geçen açıklıgı yapmıyacaksınız. 

(2 tane t6rs. 2 tane yüz. Sonra hep ayni şeyin tekrarı.) .. 

Bllızun geri kalan kısımları jarse örgüsüdür: (Bit . YA~A: .Arka ve on parçalar örülünce biribirine diki-
sıra ter:;, bir sıra yüz.) nız. Şı~lerı yaka oyumuna geçirip (10) . . . 

1• ı· 'k .. .. .. e· . santımetre ıkı 
ı astı orunuz. ıtınce bütün ilı .ki . b. • 

N tuıl öreceksin izi 
ÖN: (110) ilmikle başlayınız. (8) santimetre ikili 

lastik orünüz. Jerse örgüsüne başlarken bir sıra cfa 
(ara yerlerden birer tane arttırmak suretile) (20) il
tnik birden arttırınız. Bu arttırma blQza etektekı 
lastiğe nazaran, hafif bir bolluk verecektir. Sonra 
(28) santimetre jerse örgüsü örüp kof yerinı şöyle 
r.çınız: iki yanda~ evvela (8) er, sonra (3) sıra (1) er 
tane kesiniz ve hemen renkli rubaya başlayınız. 

RENKLi RUBA: 2 sıra beyaz, 1 sıra siyah, 2 sıra 
beyaz, 6 sıra yeşil, 1 stra siyah, 6 sıra yeşildir. Sonra 

· 1 ~ t ·-· d nı en ır sırada ke 
sıp, as ıgı ı~arı doğru çeviriniz. -

KOLLAR· 145) ·ı 'ki b . . . • . ..' .. ' ı nıı e a~layınız. (8) saııtın 
ıkıh lastık orunüz. Sonra her ilmikte (1 1e:tre 
ı ak t-ir sırada (go) ilmik yap V .> tane arttıra-
b 1 . ınız. c ıerse Ör<Y .... 
aş ayınız. Renkler tıpkı rubadak' btısune 

1 kt ' ı renkler o(b' 
anaca ır Kolu bitirmek için e ı~ . <:> ı sıra. 
. . . .. • vve a (8) ılnıik ~ 
ı a -d şbı~ın uzerınde (15) ilmik kalıncıya kad ' .,on. 
sıra. a ırer ilmik kesiniz. Son (1S) . ar -- her 
ke:ııp loı:olları yerine dikiniz. H t~~eyı de bir1.foıı 

Blüzunuz, provaya lüzum k ~nıen gıyıııebilirsirıiz. 
biçim alnııstır. amadan, mükenınıeı bir 



8 
Adattıeı: 3 Tt§Tiniewel 

Ç ukurova Aadananın servet 
hazinesidir, altın kaynağı

.,. Onun için Çukurovanm bir is-
A.dananın 

T !! ~ı 8 - 11 - ı:S6 --

atın 
mi de "Altıno

va,, değil midir? 
Çukurova ei

ııesinde esra
rengiz ve müthiş 

Tarlası Çukurova 
Uludağın en yüksek 
zirvesinde 

bir kuvvet t a fır. Bir kaç 
pamuk tohumunu birle.aç ay içi~~e 
derhal parlaklaştırır, sertleştmr 
ve altın yapmasını bilir. Onun için 
Çukurova bir altın tarlasıdır. 

Ova. düzdür. Ufak bir tepe ile 
olsun kamburlaşmamıştır. Toros
la.rm eteklerini öperek uzanır ve 
kendi eteklerini de Akdcnizin dal
galı dudaklarına. öptürür. 

Çukurova mülayimdir, uysaldır, 
sakindir; kendisine ufak bir hiz
met yapana kucak dolusu servet 
taşır, onun kulu, kölesi olur. 

tşte bu Çukurova gözümüzün a· 
la.bildiğine uzanıyor. Otomobili -
miz, ufuktaki beyaz bulutlara ka
rışan beyaz pamuk tarlalarının a
rasmdan sanki bir şilte üzerind~ 
yuvarlanır ıtibi ilerliyor ... 

Ç ukurova ... 
Ucu bucağ! görilnmiyen o-

va ... 
Söylendiğine göre, bu ovayı o 

. r 
ukad& omuz omuza verıp uzanan 
Toroslar doğurmuş, rüzgarlar sal· 
lamış, seller büyütmüş... · 

Tarih yapraklarının baŞlamadığı 
bir devirde burası haşin bir kôr
fezıniş. Akdeniz buraya kocaman 

'bir dili uzatıp Toroslara kadar ic
rayı hükUınet edermiş. Sonra şid· 
deUi yağmurlar yağını", seller bo
şanmış, bu seller, çakıllarlle To • 
rmıların esmer ve yumuşak surat
larını kazımış, derilerini soymuş 
ve onları bazı yerlerinde bıraka
rak bu körfezin ağzını tıkamış ... 
Böylece yavaş yavaş Çukurova 
dünyaya gelmiş. Seller, ırmaklar, 
dereler, k8.h büyük şiryanlar, k8.h 
küçük damarlar halinde Toroslarm 
bütün kırmızı' girvelerini buraya 
taşnnış ve Akdenizi geri itere:k 
buraya mümbit, düzgün ve rahat 
bir yatak sermiştir. 

Onun için Çukurovanm birçok 
yerleri kırmızıdır. Onun için Çu· 
kurova hayatlıdır, bereketliclir. 

Y umuşak pamukları yetıştı

ren Çukurova, yumuşaktır. 
Suyu bir sünger gibi ic;er, ve bir 
deve gibi suyu sıcak günlere sak
lamasını bilir. Tedbirlidır. 

Çukurova. sudan bir beşik üze
rindedir. Bazı yerlerde eğer top· 
rağI bir metre kaldınrıııanız, bu 
suyun ovanın altında gümüş bir 
kanal halinde aktığmı görürsünüz. 

Birçok yerlerde de arteziyen ku
yularile hacamat edilen cildinden 
dışan fışkırır. 

Ovanın Torô8lara. daya.nan o
muzlan ta§lıdır. Çakıllıdır. Fakat 
aşağı doğru indikçe, bu çaktllar ve 
taşlar, sellerin havanında. döğülilr, 
güneşin kızgın ıgıklarr altında e -
rir, ufalır, yumu~ar ve Akdeniz 
plajlarına. doğru indikçe altın rıhi 
haline gelir ... 

Yukarda. Toroslar, Çukurovanm 
hamisidir, bekçisidir. ÇUnkü onun 
annesidir. lki tarafından kollarmı 
açarak yaVI'U8unu fimalin eert 
rüzgarlarına, soğukla.rma karşı ko
rur. 
Aşağıda Akdeniz Çukurovanın 

mütninesidir. Ilık ve tuzlu rUtgar
larile onu okşar, sever ve tatlı yağ
murla.rile besler. 

Şiddetli bir '8.biat isyanından, 
eellerden, fırtınalardan doğan Çu
kurova, şimdi, uysal, nazik bir ta
biatle muhafaza. edilmektedir. 

Seyhan ve Ceyhan ~imdi onun 
fahdama.r:rdır. 

Adana pamuk mmtakasr, i~te bu 
ovanın üzerinde kurulmuştur. Çu
kurova büyüktür, engindir. Iki 
milyon hektardan fazladır. Onun 
için teşa'up etmiş birkaç kısma 
aynlmıştır. 

Bir merkez ovaııı vardrr. Buna 
iYüreyir ovası da. derler. Qııun ya
rımda. Ceyhan ovasınm ve biraz 
ilerisinde Osmaniye ovasmm hu
dutl&n biribirine kenetlenir, biri
birleri içinde kaybolur. GarptA. 
Ta.rsusa ve Mersine kadar uzanır. 

Ç ukurovanm her karış top
rağı ekilmiştir. Yollardan 

bile tasarruf edilmiştir. Pamuk ol
mıyan yerlerde ııtebre bahçeleri, 
meyva bahçeleri, bağlar, zeytinlik-

·Fakat 
kurak 

• 
mevsım 

g-iderse .. 

Aydında 
iki Cinayet 
Davası 
Aydın, (Hususi muhabirim.izden) 

Geçen kurban bayramında, Germen-
bir sığınak açıldı 

ciğe bağlı Morsallı köyünde bir ha- Bursa, (TAN) _ Uludağm en yükıek zirveginde, 
dise olmuş, evvelce kardeşlerini ı;ı - 2500 metre İr! ifada Muhasebei Hususiye tarafından yap· 
diiren Haşimi tavla oynarken gö:cen l • · l ıl 

tırılan Sı!?ınao·ın açıma törenı meraaım e yap raııştır. Rahim, Haşime üç el tabanca sıkmıı.ş, ~ ·::. 
fakat Haşim yaralanmamış, bilakis Merasimde hazır bulunan 
Rahimi yaralamış, ona tabanca !le altmış kişilik kafile, Sığınak 

ı yardıma koşan 1smaili cansız yene def terini imzaladıktan son • 
1 s~rmiş, kendisini koval!yan Hasannı ra dağın garp istikametine 

ehndcn de kaçmıştı. Agır ceza malı-· d " . . l d' 
kemesi bu davayı bitirmiş, nefsinfl 00~rl U ınm_1:ş1~r ıkr. . d ni) 

.. . t• g e yemegı ~aya evın e ye -
mudafaa eden Haşimm berae ıne,~ mı·ş ak .. . "K ra Belen de .. . R 1 . . d , şam uzen a ,, 
mutecav~z Hasaııın bcs, a ıımm . e kısa bir molayı müteakıp "Bursa,, 
on yıl agır hapislerine karar vcrmış- ~a d .. u··ı .. t·· 
t . on muş ur. 
ır. 

Gene geçen kurban bayramında, Kayak Evinin noksanı 
Nazillinin Dereköy bayram pan;:ıyr- kalmadı 
rında, Masavralı Mehmet, TavaslT Kayak evinin su ihtiyacı bol mik-

Akçadağda 
büyük kanal 

açılı)"Or 
Akçadağ, (Hususi muhabirimir 

den) - llçemizin hayatı mesabeıin· 
de olan SürgU suyunu Akçadağ O' 

vasma getirecek olan kanalm. inşa• 

sına merasimle başlanmıştır. 

~·ukuroııanın çok guzec bır manzarası 

Mustafa ve hamal Abdı.irrahmaıım t.ırda temin olunmuş, evin önüne du 
aralarında çıkan kavga neticesinde var çekilmiş, üst katı da camekan 
Mustafayı ağır surette yarahyan ilet kapatılmıştır. 

Bir gün evvel buraya gelmiş ola.11 

Malatya saylavlarmdan General os• 
man Koptagel, Emrullah, Osmaıı 

Taner ve ilçebayımız Cemal, Doğan· 
ler ve mer'alar vardır. 
Adananın dısından Seyhan bo~ 

yuna biraz ilerİeyin. Buralarda bü
yük sebze bahçeleri, bostanlar gö
rürsünüz. Bu bahçeler Adananın 
cenuba inen yolunu iki keçeli ör
müş, bezemiştir. Burası turfanda 
sebzeler yetiştirir. Ve ılık iklimde 
neşvünema bulan bu turfandacı • 
lık Adanaya meml~kctin içlerinden 
ayn servetler cezbeder. 

Seyhan kenarı böylece epey 
uzanır ... Innağın iki boyunda yer 
yer, büyük dolaplar görürsünüz. 
Bu dolaplar, Scyhanm akııs kuvve· 
tile döner ve etraftaki bahçeleri 
sular... Adanada bu dolaplara 
"Mavra" derler. Bu dolaplarla 
Seyhan, sanki etrafma tcJ<erlek 
takılmış koskoca bir su şimendifo
ridir. Koşarak Akdenize 8.kar ••• 

Biraz ilerde küçük şehir köyle
rinin bittiği yerde şekerkamı§ı tar
laları başlar. Seyhan bu kamı~la
rın gölgeleri altında iğnelenerek 

akar. Sarı rengi koyulaşır, yeşille
şir ve sonra tekrar ovaya kavuş
tuğu zaman güneş altında altınla
şır ... 

Seyhan yazın sakindir, usludur. 
Stcaktan bayıl~ gibiclir. Ne sesi 
duyulur, ne bir hareketi görtilür. 

Fakat bir de kış olmayagör -
sün, yağmurlar başlamasın, To
roslarm başı dumanlanmasm ... 

tşte o zaman Seyhan coşar, rilz
girlarm rslıklarile bir hindi gibi 
kabarır. Azar, kudurur, yatağına 
sığamaz, scdlerini aşar ve bu :nce 
su kamçısı, iki tarafında kilomet
relerce sahayı çamurlarile döğer ... 

Biraz uzakta Nurdağmın etek
lerini srvazlıyarak akan Ceyhan 
da böyledir. O da tıpkı Seyhan kar
deşine çekmiştir. Çünkü o da ay
ni kandan, ayni soydandır. lşte o 
zaman Seyhanla Ceyhan biribirle
rine uzanırlar, adeta biribirlerile 
sarmaşdolaş olurlar ... 

S eyhan ve Ceyhanm b~ ~~~: 
masr gene toprağın ıyilıgı 

içindir. Havalar ısınmaya, güneş 
etrafı kavurmaya başladığı zaman, 
iki kardeş nehir de tekrar bü:di
lürler, zayıflarlar ve yataklarına 
çekilerek baygın baygın akmaya 
başlarlar. 

Toprağın üzerinde şimdi ince bir 
zar peyda olmuştur. Işte bu zar, 
her nevi nebat için en mükemmel 
bir gıdad1r. 

Bu ırmaklar taşmazsa, yağmur
lar yağmazsa, o zaman Adana çift
çisinin eli böğründe kıı.lır. Çlinkü 
rrmak mahdut bir sahayı sular. 
Halbuki bütün bu ovanın feyizli 
olması için, oldukça hol suva ih
tiyaç vardır. Çünkü pamu~ bes
liyen toprağın altında gizlice sak
lanan ve her zaman onun nemli ol
masına hizmet eden 11Gönen" deni. 
len sudur. Bu Gönen'in hasıl ol
ması için her sene vasati 500 mi
limetre yağmura ihtiyaç vardır. 
Eğer mevsim kurak giderse vay o 
zaman çiftçinin haline ! lşte o za· 
man Çukurova amansız olur. Su
ratı sertJcşir, kırışır, ve pamuk to
humla~ile insan emeğini altınla7-

tıracak yerde çakıllaştırır. 

A danalr müstahsil bundan ev
vel, kuraklık scnelerind~ 

az zarar mı etmi~tir? Aı,ağıda.kı 
rakamlara bakarsanız, bu kurak
lığın Adanalı müstahsil ic;in ne 
müthiş bir afet olduğunu görür
sünüz. 

J 929 - 1930 senesinde Mersin li
manı vasıtasile yapılan pamuk ih
racatı 11.861.000 lira kıymetinde 
133.632 bıılyad1r. Bu miktar, 1930-
1931 senelerinde 106.711 balyb.ya. 
ve 7.782.000 liraya, 1931 • ıü32 
senelerinde 90.04.3 b a 1 Y a ve 
5.366.000 liraya, 1932 - 1933 sene
lerinde 20.002 balya ve l.~67.000 
liraya, 1933 - 1034: senelerinde 
17.205 balya ve 1.030.000 liraya 
düşmüştür. Bu düşü11ün başlıca 

sebebi kuraklıktır. 

Tasavvur edin bir defa. 133.632 
balyadan 17.205 balyaya sukut ne 
müthiş bir sukuttur. Evve.ce A
danaya 15 milyon lira girerken 

• 1933 - 1934 senelerinde bu miktar 
ancak bir milyonu biraz geçmiştir. 
Kuraklık bu hesapça Adanaya gi· 
ren para miktarını 15 te bir dere
cesine düşürmüştür. 

Fakat bereket versin 1934 - 1935 
senelerinde yağmurlar istenilen 
miktarı bulmuş, Mersin limanı va
sıtasile yapılan pamuk ihracatı 

8.233.000 lira değerinde 97.237 
balyayı bulmuştur. 

1935 - 1936 senesinde ise bu ih· 
racat 9.000.000 lira değermde 

87.644 balyadan ibarettir. 

Y ukardakl rakamları esaslı 
bir surette tetkik eder

sek, yağmurun ehemmiyetini çok 
vazıh bir surette görilrüz. 

Tabiatin Çukurovaya altm ova. 
sına bahşeWği bu liı.tuftan azami 
derecede istifadeyi temin için, ta
biatin gelip geçici keyfine ramol
mamak ve buranın sulanmasını 

rasyonel bir tarzda halletmek la
znndır. 

İ§te o zaman toprağı, havayı ve 
tabiati kendimize esir etmiş ve 
Çukurovadan alacağımız altın mik
tarrnr çalrşmamrza muvazi olarak, 
kat'iyete yakın bir hesapla tah
mfa etmiş ve bilmiş oluruz. 

Mümtaz Faik 

/Aydı; 
Köylerinde 
3 Y ılhk Program 
Aydın, (Hususi muhabirimizden) 

tlimizde bu yıl haziran başından iti

baren köycülük büroları kurulduğu

nu bildirmiştim. Aydın köycülük bü
rosu şefliğine Söke ilçesi tahrirat ka
tibi Lutfi getirilmiştir. 

n merkezinden başka ilçe ve ka· 
munlarda da köycülük büroları ma· 
11 yıl başından itibaren faaliyette 
bulunmaktadır. Biirolar, nahiye iti· 
barile, kendilerine ba"lı kö ·Jerin 

Mehmet, ölenin suçluyu tahrik ettiği Bu sene Türkiye kayak müsaba
ni ve suçlunun küçüklüğü nazarı kabrı yapılacaktır, kayak evinin 
dikkate alınarak 6 yıl 3 ay hapse nolksanları bu sebeple şimdilen ik-
mahküm edilmiştir. .mal olunmuştur. .. 

Aksaray 
Civarında 
Tifo 
Aksaray, (T::ı.n) - Kazamızm Ih· 

lamur köyünde, arazı ve seyri biri
birine benziyen hastalıklar ve ölüm -
ler görülınüıı, Sıhhiye Vekaletinin 
gönderdiği emrazı sariye mütehassı· 
sının tetkikinden sonra, mezkur köy 
de tifo hastalığı bulun~uğu ıınlaşıl
nınıtır. Tifoya karşı liizrmgclen ted
birler alınmıştır. 

KöylU, birkaç kişi ölür ölmez hü
kumetin sekiz. on doktor göndererek 
kendilerile alakadar olmasından do
lay1 memnundur. 

Sıhhat Müfettişi Faik Yargıcı bir 
aydanberi buradadır ve sıhhi mües· 
seseleri teftiş etmektedir. 

Kömür Ocakları 
Kışın 

Çalışmıyacak mı? 
Zonguldak (Tan) - Maden ocak. 

!arının can evini teşkil eden madeh 
direği bu sene ocaklarda çok noksan
dır. 

Birçok sebeplerden dolayı büyii k 
şirket ve madenciler, kış mevsiminde 
sarfedccekleri maden direği ihtiyaç -
!arını temin edememişlerdir. Kışın o· 
ca~dann direksizlik yil7.ilnden tatil e· 
dileceğine muhakkak nazariyle bakli
maktadrr. 

Şirketler, ecnebi memleketlerden 
maden direği ithali meselesini hallet
mek maksadiyle Kömüriı;ı direktöı ü 

B. !hsan Soyakı mümessil intihap et .. 
mişlerdir. 

B. İhsan Soyak Ankaraya gitmiş· 
tir. Öğrendiğime göre, bu sene kışlık 
direk ihtiyacının, bir defaya mahsus 

olarak, ecnebi bir memleketten temi

ni için müsaade istenecek ve gelecek 

senelerin direk ihtiyacının mcmleke -

timiz dahilinden teminine çahşılacak
trr. 

Amele n.olnanlığı 
Bu ay ocaklara yine az amele gel -

miş, istihsalat da azalmıştır. Şirket 
müdürleri toplanarak bu mesele etra
fında müzakerelerde bulunmuşlardır. 
Amelenin ocaklara istedikleri zaman 
gelerek istemedikleri vakit gelmeme· 
leri, havza iktisadiyatı Uzerinde bü -
yük aksaklıklar yapmaktadır. Ame!e· 
nin ocaklara ,intizam dahilinde geti
rilmesinin temini için teşebbUsatta 
bulunulacaktır • 

bütçelerini tevhit etmişlerdir. Bu 
suretle ilimizdeki 550 köyün gelir ve 
gideri tesbit edilmiştir. llbaylık, köy 
!erin 3 yrllık çalışma programları da
iresinde yürümelerini ehemmiyetle 
kon r 1 

Manisa Valisinin 
tetkikleri 

Turgutlu, (Tan) - Manisa Valisi, 
Mustafa Kırdar, kazamtza gelerek il· 
çenin ihtiyaçları hakkında tetkikler 
yaptı. tlkmektep yapılması için mek
tep ycıtlni tesbit ederek inşaata b<.ı.ş
lanmasr iı:;in beş bin lira verilmesini 
emrelti 

• Bartııı, (Tan) - Istanbul pos
tasımn bir an evvel ·getirilmesi için 
halkça vulrnbulan talep üzerine pos
tanın yolu ıdeğiştirilmiştir. Şimdi pos 
ta, Bartmuı istasiyonu vaziyetinde 
olan Çaycuınadan otomobille getiril
mektedir Halk bundan memnundur. 

• İzmit, ('!['an) - Adapazarı mu
allimleri bura Halkevi adına Tırtıl
piyesini temsil etmişlerdir . 

• Izmit, (Ta.n) - Kızılay Cemi -
yeti 130 köylii fakir çocuğa çama -
şır, elbise ve ,ayakkabı dağıtmıştır. 

• 1zmit, (Talil) - Ankara Hukuk 
Fakültesi talebasinden Orhan Töre, 
Halkevinde "lslamiyetten evvel 
Türklerin kurdutdarı yilksek mede
niyet" mevzulu lıir konferans ver
miştir. 

• M. Kemalpaşa, (Tan) - C. H . 
Partisi ocak ve kamun kongreleri 
yapılmış, merkezdeki Uç kamundan 
Şehmilftil Kanıuııu başkanlığına 
Sezai Dermancı, Liiaşahin başkanlı
ğına Münilr Çetin, Hamzabey baş -
karılığına da Mehmet Tevfik seçil -
mişlcrdir. 

Ilçe kongresi 5 Kanunuevvelde ya
pılacaktır. 

• Aydın, (Tan) --t.Aydındaki kil
çük esnaf, Halk evi sat onunda topla
narak Ankarada topla.ınacak küçük 
aan'atler kongresine gitmek üzere 
Demirci Osmanı delege seçtiler. Es
naf, gelecek hafta tekr~ toplanarak 
dileklerini tespit edeceklt!rdir . 

• Zile, (Tan) - Dçenıizin !ğdir 
kamununa bağlı Aşağıkiramya köyii 
sığır hayvanatmda "Yanıkara" has 
talığı çıkmış, 18.zımgelen t~abir a
lınmıştır. 

• Zile, (Tan) - Cümhuriyet Halk 
Partisi kongreleri başlamıştır. Köy
lüler dileklerini partinin gctıderdiği 
defterlere yazmaktadırlar. 

* Tokat (TAN) - Ehli hayvan 
sergisi açılmış, Tokat aygır deposu
nun yetiştirdiği (86) tay ile (74) 
taylı kısrak sergiye iştirak etn'liştir. 
Bunlar arasında ayrılan (18) tlıt.y ile 
(116) taylı kıerağa (1060) lira -mü -
ka.fat verilmiştir. ı 

•Bursa Yenişehri (TAN) - ·YU· 
nan ~galinde yanan hükftmet kcsıa
ğmm yerine inşa olunan yenisinin 
açılış töreni kalabalık bir heyet hu
zurunda yaptldı. Bursa mektupçusu 
Şevket kordclayı kesti. Töreni müte
akip uray salonlarında bir şölen ve -
ri.ldi. 

• Aydın, (Tan) - Şehrimizin elck1 
trik fabrikası cümhuriyet bayramın 

şehir nahiyesine gitmişlerdir. Mera· 
sime orada yüzlerce halk ta iştirak 

etmiş, General Osman Koptagel ile 
ilçebaym hitabelerinden sonra il~ 
kazma vurulmuştur. Bu kanalın ge
tireceği iktısadi ref ahi müdrik olafl 
halk tarafından kurbanlar kesUrniŞı 
milli şarkılar söylenmiştir. Merasitxl 
münasebetile halk namına General 
Osman Koptagel tarafından Başve -
kile telgraf çekilmiş ve General Is• 
met Inönünden teşekkür cevabı a ' 
lmmıştır. 

-1'ın n m .,..,,,,.,,. 

BORSA 
Paralar 

Alı ı 

l SterliD 614,-
1 Dolar 125,-
20 Fransa tr. 113,-
20 Liret 125,-

20 Belçika Er. 80,-
20 Drahmi 20,-
20 Isviçre fr. 565,-
20 Leva 21,-
1 Florin 63,-
20 Ceko~ lnı.. 72,.-

tonu. 

Satı t 

eııs.-
125.-
117,
!30.-
85,-
23,-
~75,-
23.-
66,-
79,-

I Silinır 20,- 22,-
Teadl M4.lmemişli I Pczeta 

I Mark 
ı Zloti 
ı Pencö 
20 Ley 
20 Dinar 
1 Yen 
Ruble 

14,- 26,-
1<1,- 21,-
20,- 23,-
12,- 14,-
47,- so,-
Te&ı;:il edilmemııtıf• 

I Isviı;re kuronu 
Altm 

• 30,-
983,-
240,-Banknot 

Çekler 
Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Brtiüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prac 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Var şova 
Budapeıt• 
Bökreı 
Bel erat 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

Tahvilat 
Rıhtım 

61!1.SO 
0,7921 

17,0875 
15,0690 

4,6825 
89,1950 

3,4475 
64,9875 

1,4764 
22,45 

4,2437 
7 ,3925 
1,9683 
4,2340 
4,3050 

108,53 
34,6875 

2,78 
24,75 

3,1530 

.. 
32.-

965,-
242,-

615,-
o. 79325 

17,1025 
15,0813 

4.6875 
89,2675 

3,45 
65,04 

1.4775 
%2,4675 

4,2'475 
7,3975 
1,97 
4,2375 
4.3090 

08.6175 
34,715 

2,7814 
24,75 
3,1535 

Anadolu I ve Il kupon keııik 
uı ..e 
42,ZO 

III 

.. Mümessil 

lıtilırazlar 
Türk Borcu I 

" II ., ,, III 
Ergani A. B. C. 
Iııtikrazı Dahili 
Sivas - Er%urum I 

• ll 

E ı la o. na 
11 Baııkaıu 

• • N 
• • Ramillna 

Anadolu 3 60 
• % 100 

Sirlı:ed RayriJoe 
Tram'll'ay 
Bomontl Nektar 
Terkoı 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Eczanesi 
3 7 Sivas 

4560 

Mı•rr tahvill~ri 
1903 n 

42,ZD 

45,25 

23,72? 
2167;ı 

21,67S 
06,75 
99,25 
99,75 
99,SO 

sı.
ıo.-
10.-
2.s.20 
41.-
16.-
20.so 
Ji. .-
12.-
13,sS 
90,-
29.-

!!.50 
99,SO 

-
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R·adyo 
No.98 

" Azizim Sözlerinin Ciddiyet ve 
Bugünkü program 

İstanbul 

S . t• z K d r şu··phe Öğle ne~riyatt - Saat, 12,30: PlAkla amı•mıye ıne erre a a Türk musikisi; 12,50: Havadis: 13,05: 
Plakla hafif milzik; 13,25 • 14: Muhtelif 

E f plak neşriyatr. tmiyorum •tt Akı;ıım ne$riyatı - Saat, 18,30: Plakla 

Esat paşa, gerek siliı.h kaçakçılı~ 
ve gerek Anadolunu~ müdafaasile ala 
kadar teşekküller üzerine kanat ger -
mi.şti. Birçok defalar, (Saray) ı_ ve 
İngilizleri telaşa düşüren ehemmıyet 

li vak'alar zuhura gelmişti. Esat Pş. 
makam, memuriyet ve hatta hayatım 
bile büyük tehlikelere atarak o vakala 
rı kapatmak, veyahut tevil etm~k ~u
retilc ağır mesuliyetlcr altına gırm1ş; 
emsalsiz fedakarlıklar göstermişti. 

Bir aralık lstanbulda 40 kişilik bir 
suikast çetesi teşekkül ettiği ve bu · 
nun başına da (Çamur Ali) isminde 
bir vatanperverin geçtiği İngilizlere 
haber verilmişti. 

İngiliz irtibat hey'eti amiri (Gene
ral Bekris), Esat paşanın karşısma 

dikilmiş; bu kırk kişinin teslimini ta -
lep etmişti... Esat paşa, hiç tel8.ş gös
termeden: 

- Müsterih olunuz, General. İste
diğiniz adamlarr size teslim ederim. 

Cevabını vermişti. 
Fakat, !ngiliz Generali odadan c:ı

~a.r çrkmaz derhal faaliyete geçmiş; 
bu teşkilatı idare eden Miralay Mus 
taca Bey ile (Çamur Ali) ve ar~a
daşlarma derhal haber göndermış; 
hepsinin birden (lzmit) e firarları
tı.ı temin etmişti. 

Esat Paşanrn en mühim hizm~tl~
ti:nden biri de, Padişah Vahdet'ıPın 
ayd .. altın lira maaş verdiği a yuz . t 
(Şerif Adnan) tarafından nyase 
e<iilen (hayi vatan) ismindeki va 
tansızlar cemiyetini dağıtmaya n 1'· 

'\Taffak olması idi. 
Esat Paşanın en unutulmaz niznıe 

t i, 0 tarihe kadar Milli harekata en 
btiyük engeli olan Ingilz . ~bıta ve 
istihbarat şebekesini felce ugratma
eı idi. Bu cliıc;.ic.t, ciddi, ·,;;ır'ba.;;lı ~;,z 

1 . hllrmet ve kanaat celbeden 
ı:~kin ve vakarlı zat, Ingilizlcrle 
her temasında Anadolu davasının ne 
bü .. k haklara istinat ettiğini söy-

yu. ·· t ,k .. en lemekten ve misaller gos erm J .. 

çekinmemiş; dün Türklere busum Jt 

gösterenleri, bugün Türkle~ e~ 
candan dostu ve müzahiri vazıyctı
lle getirmişti. 

Bugün hak~ın rahmetine kavuşmuş 
olan bu necip ve kahraman zatın 

• vefatından birkaç ay evvel - bizıat 
dikte ettirdiği bir kaç misali, bu ·ad3. 
ti.k.retııneden geçemiyeceğim. 
~sat Paşanın şahsi dos:1aı:ı srr<1s~

lla giren (Riskin Hart) ısmınde b1r 
lıı.gillı; mü18.zimi, bir gün, resmi üı:.i
fornıası sırtında ve kılıcı belinde c~a. 
l'ak doğruca Esat Paşanın maka. ·u
ı:ıa gelmiş; masanın karşısına dikil
ıni§; sert bir asker selamından soııra 

- Paşa!.. Size, resmen müra ~a;ıt 
ediyorum. Lütfen, beni dinleyiniz. 

Demişti.. F.:sat Paşanın vücud:ı, ha
fifçe ürpermişti. Yine bir yerde nı:i. 
him bir vak'a zuhfır ettiğini, ve In
giliz karargahının kendisine şiddetli 
bir eınir tebliğ edeceğini zannet
Jnişti. Bunun için biraz tel8.şlı bir 
tavırla· 

' 
- Sizi dinliyorum. Buyurunuz de 

inişti. O zaman, Ingiliz mülazımı ile 
Esat Paşa arasında şu garip m .ı'ıa
'\Tere cereyan etmişti. 

İngiliz -- Paşa!. Yemin etmeye 
geldim. Beni liitfen tahlif ediniz. 

Esat Paşa - Niçin yemin edecek
sin? .. 

- Ankaraya gidip Mustafa Kemal 
l>aşanın maiyetinde hizmet etmek 
için. 

_ Ne münasebet?. 
- Miinnsebet, şu. Uzun uzun di.lşü 

rıUp tahliller yaptıktan sonra, Musta
fa Kemal Paşanın ne yüksek bir ga
ye uğruna kendisini feda ettiğini an
layabildim. Şimdi ona ve onun dava
sına karşı kalbimde zaptedilmez bir 
lncizap duyuyorum. Onun Ordusun
da, gönüllü olarak hizmet ~e:eğim: 
Bu sözlerimi belki ciddi telakkı etmı 
Yeceksiniz; ve ihtimal ki de hususi 
lnaksatlara atfedeceksiniz. İşte onun 
için, bütün mukaddesatrm üzerine ye 
!nin ettiriniz. Ve beni derhal Anado
luya gönderiniz. 

Hissettiği derin hayretten, Esat 
Paşaya adeta §~kınlık gelmişti. Çün 
kü karşısında dimdik duran, ve şu 
anda ciddiyet ve samimiyetinde zerre 
kadar şüphe uyandmnayan bu İngiliz 
• bf ti. kısa bir zaman evvel (Behbut 

dans musikisi; 19,30: Konferans: Suat 
Hanın katli) (1) davasında divanı Derviş tarafından; 20: 'Belma ve arkadaş

tan tarafından Tı.irk musikisi ve halk şar
harpte müddeiumumilik etmiş, ve kılan: 20,30: Sadi ve arkııdaşlan tarafm-
Türklerin aleyhinde fikirler beyan ey dan Türk musikisi ve halk ~arkıları; 21: 

. . d' bu ta.hav Orkestra: 
lemişti. Taoiidir kı, şım 1 - 1 - Bcethoven: (Gorielan) uvertür; 

.. 1 Esat Paşava haklı olarak bu hay 2 - Stra.ııss: (~pharenklange) vals; 
VU • • • • 3 - Tchaıkowskı: (Şan San Parol) · 
ret ve şaşkınlığı vernuştı. 1 4 - Masscnet: (.Manon) dan parçaİar· 

E t p bu İngiliz zabitinin [\ - Gounod: (Köy Düğünü); ' 
sa a§a, rtlikl mu 6 - Gounod: (Br Balo Hatrrası); 

mertçe tc~lifine aynı me e 7 - Micheli: (Şan San Par ol); 
. . 8 - Leblebici operetinden parçalar; 

kabele etmış, . . . ciddiyet 22: Plakla sololar; 22,30: Ajans ve bor 
_ Azizim! .. Sözlerınızın · sa haberleri; 23: SON. 

ve samimiyetinden zerre kad~a~ şti.~he ~ 
t . Vazife ve salahıyetım, e mıyorum... d . 

ne size yemin ettirmeye. ve .?e . e sı-
. A k gönıiermeye musaıt rle-zı n araya p 
~'ldir. Eğer siz, Mustafa. K~mal a-
gı , 1 knlbinizdc o ıncızabı du-şa~ a carşı 'f .. b " · d • vazı enızı ııra-yuyorsanız, vıc anı .. .. 
d d ·r debilirsiniz. Çünku Mustafa a aıae ·-· .•.. 
Kemal Paşanm ifa ettıgı Millı Muca-
hede yalnız Anadoluya münhasrr 
değil'. buraya da ş~~ildir. 

Diye cevap vermıtı. .. 
.. d ıtı (Mülaznn Riks Hart)' o gun en 

. da.n bir dostu baren, Türklcrın en can . Türk-
kesilmiş; divanı harpte daıma 

. t· F kat onun bu !eri himaye etm1ş ı. a 
hareketleri bir takım ded:ı;toduya se-

bebiyet verdiği için, bir. m~dd~ ~~:~ 
ra vazif~.sine hitam verilmış, gı 
reye gönderilmişti. 

Günün program özü 
Senfonik konserler: 

11,15 Bıikreş: Romen filarmonisi· 13,10 
Varşova: Senfonik matinal konser. ' 

ttafil koos.ertf'r: 

13,25 Bükreş: Diniku orkestrasr; ı 7 Layp 
zig: Neş'eli hafta sonu; 16.50 Bu<lapelite: 
Çigan musikisi; 18 Nis: Bach festivali· 
18 Budapeşte: Askeri bando; 18,1\l Varşo~ 
va: Eğlenceli musiki; 18,20 Viyana: Hafit 
muski; 19 Varşova: Polonez dansları; ı:ı.20 
Budapcşte: Radyo orkestrasr; 19,30 V:ır -
şova: Sen havalar; 20,30 Viyana: Radyo 
orkeı;trast; 20,30 Prag: Karışık $ar!<ılı kon
ser; 20,35 Stokholm: Radyo orkestnısı: 21 
Kolonya: Opera parçaları; 21 Laypzıg: 
Biiylik şarkılr hafif konser: 23 Stokholm: 
Komedyan harmonisi; 23,45 Kolon -
ya: Gece musikisi; 24,15 Budapeşte: Çizan 
musikisi. 

Oı.eretler : 
20,20 Var{o.a: Uperet parY11arı; 21,JS 

Bükreş: Ofienbach'ın (Per"chola) opereti; 
22,30 Nis: Françoıs les bas blcus opereti. 

Oda musikisi : 

16,30 Kolonya: Oda musikisi; 23.25 Bu
dapeşte: Salon musikisi; 23,30 Viyana: 
Yaylı kuartet konseri (Dohnanyi}. 

Mühim bir vak'a daha. . . 
Ing'ili-lerin, (Kadıköy). ın_~ıbıtm~ 

memur ettikleri, (Suvarı yuzlJ tşıs., 
kapitcn Ibr"ili) de Esat Paş t"m 
dosları arasına girmişti. B_u zatın Z!!V 

cesi genç ve güzeldi. Kızh~nda, Ort.a 

Asyada uzun seyahatl~r .1c:a ;tmı§ 19 Uypzig: Leh şarkıları; 23 Vaışova: 
bir çok tehlikeler geç1rm1şti. '-'enç- Eulgar musikisi. 

U<'Yine ra n·roen gayet ciddi ve her srv ı ı~o ısrri : 

ıfon ziv:ıdc ilme nıerbııttıı . z,,vc_in.i Cf' 13.30: E"ndhoven: 19· r.;•s: 1<) 15: P.··da-
son dcr'ce seviyor. bu sevgısı 11 de peşte (Romen ı;arJoıları); 20,ıs: Kolonya. 
her vesile ile izhar ediyordu . 

Bu kadrn da zevciyle ber:ıber Is- 20: Bükreş; 23,35: Prag; 24.30: Viyana. 
tanbula geldiği zaman, Tür~leri .. ıyı 
bilmiyen diğer Ingilizler gibt- ~urk- Saçları tutuşarak y a nan 
ler hakkında menfi fikirler b:slıyor- kadın öldü 
du ... Fakat Istanbulda ikametı uza- Evvelki gün Beyoğlunda fed bir 
drkça, ve hakikati de anladıkça, ya-
vaş yavaş fikri değişiyordu. kaza olmuştur. Firuzağada Türkgü-

Kahramanhklarm ve kahramanla- cü sokağında (3) numaralI evde otu -

rm meftunu olan bu genç ve güzel ran Madam Sofiri mangala kömür 

kadın, (Mustafa Kemal Paşa) nın koymuş ve yakmak için de üstüne 

harekatını büyük bir alaka ile takibe gaz dökmüştür. Kibriti tutuşturur . 
başlamıştı. Gilnler geçtikçe bu alaka ken gaz birdenbire parlamış ve ka -

P re dmm sa.-ıarmı ve elbiselerini tutuş • artmıştı. Mustafa Kemal aşanın - ":t 

11 k i turmuş, vücudunu kısmen yakm~simlerinden mürekkep bir ko e s -
k A ilen tır. Alman hastanesine kaldırılan yayon yapmıştı. Ve bunları da am. 

ralı dün ölmüştür. Müddeiumumi mu· odasının duvarlarına asmıştı. 
dm da F..sat avinlerın· den Şefik tah~ikata elkoy -N'h t bir gün bu ka 1 

aye lmişti muştur . 
Paşanın resmi makamına ge . 
Ve aralarında şöyle bir muhavere 

geçmişti. . 
~ p a' Sizden bir rıcaya 
Kadın - aş ··· .. 

. B . Ankaraya gönderınız. 
geldım. enı. 

Paşa_ Ne münasebet? ..• 
- Benim, Mustafa Kemal Paşaya 

1 incizabımı biliyorsunuz. Ben,, 
o an d' m (?) 
('bu harikaya prestiş e. ı~oru . B 

yakından görmek ıstiyorum.. u 
~~:~mu yenmek için çok çalı~~· 
Fakat, muvaffak olamadım. a
yet, size müracaate mecbur kaldım:. 

Esat Paşa, o kadar şaşırmıştı ki, 
k cevap bulamamıştı... Husu-

verece w dmm ca-
siyetine vakıf oldugu bu ka ' 
susluk ve sai~e gibi fena bir ~ak~~:, 
taşıdığına ihtımal vermek mu~ 
değildi. Bu münevver ve iyi ~erbı_ye 
görmüş lngiliz kadını, tamamile cıd
di ve samimi idi. 

KAGNI 
HiKAYELER 

,ASAHATTirt ALi 
Son senelerin 
en güzel ve. 
olgun eseri 

YENi KIT APCI Fi: 50 kuruş. 

ıst. Ankara 
ca.ddesi 85 
TAŞRA için Posta parası 

Esat Paşa, bir müddet düşündük-
ten sonra; Simavne KadısıOğlu 

- Bu arzunuzu yerine getirmek, B E o R E o o • N 
maalesef elimde değf:lir. Çünkü, me- 1 
muriyetimin nüfuz ve kudreti, ancak, o E s T A N ı 
İstanbul hudutlarına inhisar etmek· 
tedir ... Dua ediniz; sulh olsun. Yollar • 
açtlsın. O zaman bu gayenizi tatmin Ya.zan: 
edecek bir fırsattan istüade edersi-
oiz. 

Cevabını vermişti. 

(Arkas ı var) 

.~ı) (B~hbut Hanm katli) meselesi. ç~k 
muhım bırtakrm esrarı ihtiva etmektedir. 
Bu meselenin üstiıne &'erilmiş olan kalın 
perde, h~n\Uı inkişaf etmemiı.ıtir... Anc~k 
şu var kı, bu mühim meselenin en bUylik 
kahramanı olan (Avukat Bay Haydar Ri· 
fat), birçok esrarı ihtiva eden bu vak'a • 
nın evrak dosyasmı bi:re hediye etmiştir. 
Yakında buna dair ayrıca neşriyatta bulu· 
nacağız. - Z. $. . 

(2) Esat Pa~a merhumun ai;ıından aynı 

kelimeler çıkmış, ve tarafnndan da .ıynen 

bu suretle zaptedilmİ!itİr. Z. Ş. 

NAZIM 
HiKMET 
• Yakında çıkıyor. 

FivRtı 50 kuru§tur. 
Şimdiden sipariş 

veriniz! 
Yeni Kitapçr Ankara 

Caddesi No. 85 --

Eski Konaklar Neler 'Anlalıgor?I 

Bahriye Nazırı 
Paşa 

B ozcaadalı Hasan Hüsnü Pa
şa, devlet kuşunu başta 

sürekli tutma, SMrya ikbal ve 
saltanat içinde yaşama hususların
da en yavuz meslekdaşlarmı solda 
sıfır bırakmışlardandır. 

Yalmz bizim kaptanı deryalar 
değil, efrcnç diyarlarında yetişmiş 
değme amiraller bile ona gıpta et
seler yeridir. Aşağı yukarı muasırı 
sayılan birkaç kodamanla onu, kı
saca mukayese ediverelim: 

Avusturyahlann baş tacı, Avus
turya devletinin kararile donan
mada ismile mutlaka bir gemi bu
lundurulan Amiral Tegetthof, 1864 
teki Helgoland deniz savaşında 
Danjmarkahları ezdiği, 1866 daki 
meşhur Lissa muharebesinde de 
Italyanları bozguna uğrattığı hal
de ancak 1868 de başarniralliğc ge
çebiliyor; üç sene sonra da ölüp 
gidiyor. 

F ransr;ı:larm gözbebeği, adıyla denize zırhlı indfrilmiş A
miral Jaur6guiberry. Fransa - Al
manya muharebesinde Laire ordu
sundan bir kıt'nyı parlak bir su
rette idare ettiği için göze girmiş. 
Mesleğindeki ihtisasının ve zabıt ve 
raptrnm üstüne de uyar yok. 
Parlayrşmdan tam 18 sene sonra 

bahriye na?.ırı olabiliyor ve bu va
zifesinde ancak yedi, sekiz sene ka
lıyor, kalınıyor 

Bozcaadalı Haıan Hii.ınii Paşa 

şa veya beyle malamal... 

H asan Paşanın ehli kcyifliği 

meşhurdu. Yalısında sayı
sız Çerkez kızr bulunduğu, bunla
rın yarısın~an fazlasının da terü
taze ve huri misal nesneler olduğu 
ağızlarda nakarattı. 

Abdülmecit ve Abdülaziz devir
lerinde bazı vezirlerin cariyeler -

Hasan 
Yalısı 

safir odası yükünü almış ... Arala
rında saz, söz bilen tazeler de var; 
çalıp söylüyorlar. Beyfendi usuı. 
cacık kapı aralığından içeriye di. 
kiz geçerken kansı işi sezmiş. Dı

san fırlar fırlamaz: 
· _ Kaptanpaşadan örnek mi a-
lıyorsun? Marifet böylesi değil, 
onun gibi tasvir tasvir kızları di. 
zip dinlemetkir. Senin haddine 
düştüyse yap bakayım! 

Cebi yufka bir zavallı, dişinden, 
tırna aından arttırarak beş on ku
ruş bir tarafa koymuş. Kadıkö -
yünde bir evceğiz alıyor... Bitişik 

ha'kkı şuf'adan dolayı bedavaya, 

ona da takriri dayıyor; bunu da kı

zımın Ü.'5tüne edecek. Komşularda. 
gelsin çene: 

- Kaptanpa§adan soyu varmrş 
meğerse... Bari bütün mahallenin 
tapusunu üstüne çevirtse, adını 

kaptanpaşa mahallesi koy.sa, bil" 
de cami dikse! .• 

Meşhur Rus Amirali Na<'l1iMof, 
Nn.varin deniz c011ginde, Çanakk:ı
lcnin zorlanışrnda mevcut. Kaf • 
kasyadnki knbad:ıyıca hareketle • 
rinden dolayı zarzor amiral yarda

ğı olabilmiş. Sinopta Osmanlı do
nanmasını yaktığı halde hfili ye

rinde saymada ... Nihayet Sivasta
pol müdafaasındaki kabadayılrk

ları üzerine amiralliğe yükselebili
yor ve çok geçmeden de vurulup 
ölüyor. 

Orhaniye firkateyni hümayununun Curi Ceditten rıkı11 

Gel gelelim bizim Bozcaadalı, 22 
sene mi, 23 sene mi, hiç ara ver
meden kaptanpaşıı.lık etmiştir .•. 

V elini~eti Abdülhamidin doğ
dugu sene bahriye mekte. 

bine girmiş; yani alaylı değil, mek
tepli. (Sivastopol önünde yatan 
gemiler, nizam topunu atrp yeri 
gökü inletirken) o da o gemilerin 
b~rinde var mıymış, yok muymuş 
bilmem. Müşürlüğü ve bahriye na
zırlığına perçinlenmesi 1879 yılın-
dan başlar. . 

O zamanki vükela ve vüzera 
yalılarının, konaklarının 

hepsi birer kaşane. Boyuna söyle· 
diğinıiz gibi, içlerinde sayısız in
san dolu. 

Hüsnü Paşanınki, debdebe ve 
tantanadan yana, alayının kat en
der kat u·· t·· ·· d" s unuy u. 

Paşa, kapı yoldaşlarının birkaçı 
gı"bi (erbabı zürriyet) ten, fakat 
bunun çoğu erkek evlat, yüksek 
yüksek rütbeli mahdum beyle.,.., 
mahdum paşalar; bir taneciği de 
kerime ... 

Koca yalınm içi daire daire ve 
ayrı aYrı mahadem ve haşem ge
linlerle ve yalnız bir tek damat pa-

1 
J 

L 

den mürekkep incesaz takımları 

varmış ya. Bu iş sonraları tavsa
mış~ 93 Harbinden sonra büsbü
tün ortadan kalkmış. Bu adeti 
yeniden canlandıran, önayak olup 
ilk takımı kuran Bozcaadalıdır, 
derler. 

Paşanın kibirsiz gurursuzluğu • 
nu, nazik nazeninliğini çok duy
dum. Yaverlerine, ağalarına, hat
ta ayvazlanna bile sizli, aizinli, 

efendimli hitaplarda bulunurmuş. 

Bunlardan biri odaya girince ye
rinde doğrulur, fes dilzeltip gö -
ğüs kavuşturur, gireni utancından 
yerlere geçirirmiş. 

O devrin bir zamanki (servetti 
saman) mikyası, kaptanpaşaydı. 
Malum ya, zenginin parası züğür
diln çenesini yorar... I<arunu sani 
idügü ısıtılıp ısıtılıp ortaya konur
du. 
Kaptanpaşa kelimesi herkese, 

her vesilede, boyuna dil peresenk
liği de ederdi. 

O zamanlar tıkır tıkır para sa
yrp cariye almak adeti lstanbulda 
daha baki. Mesela zatı şerifin bi
ri, hatununu peşine takıp bir esir
ci evine gitmiı:ı. Orta hizmetini 
görecek bir halayık alaca·klar. Er
kekceğiz eli yüzü düzgün birini 
göstererek: (Bu muvafıkça!) der 
demez karısında cevap hazır: 

- Yağma yok, başıma kaptap
paşa mı kesileceksin? 

Bir konak yavrusu ... Harem mi-

Bacalan çıkarılmış ı·e kö türüm hale getirilmi~ 
"ılf es'ud;ye,, zırhlısı 

A bdülhamidin en baş umaem
sı donanmayı humayundu. 

Günün birinde dışarı hürya edip 
topları da Yıldıza doğru çevirdiler 
mi artık kumda oyna ... 

Şevketlideki bu kuruntular bir 
gece şiddetıenivermiş. Kıvrana krv• 
rana sabahladıktan sonra işgüz~ 
lardan vallahi bilmem kim, yüre
ğe suyu serpmiş. Haliçte lenger• 
endaz zırhlıların bacalarını alaşağı 
edip fayrap etmek imkanlarını or• 
tadan kaldırmak ... 

Bozcaadalı (semina ve atana) • 
yı basıyor ve hemen ertesi gün, 
gemilerin bacaları cicoz ..• 

Sultan Hamit tahta çıktığı za
manlar, bizim donanma yeryüzün
de üçüncü geliyormuş. Bu tarihten 
tam 21 sene sonraki Yunan har
binde de bahriyece hasımdan kaç 
kat üst.ünmüşüz. 

Denize indirildiği vakit dünya
nın en birinci srnıf zırhlılarından 
olan (Mes'udiye), daha 23 sene
lik; (Haınidiye) firkateyni 11 se
nelik; (Aziziye) tipindeki dört 
zırhlı, birkaç sene evvel (tarzı ce
dide) çevrilmiş. Ayrıca bir zırhlı 
ve yedi adet korvet... Gambotlar, 
dubalar, torpitolar, ahı;ıap sefine
ler de gırla ... 

Karşımıza çıkacak olanlara ge
lince, gambot azmanı Uç minimini· 
cik zırhlı. ilst tarafı hiç mesabe 

4 

sinde şeyler 

D onanmayı htımayun sefere 
hazır ediliyor, lki f"l . 

b··1·· k ı O) a. o unere (alayı vfula) il 0. .k. . d . e, ır ı ı-
sı e Cısri Atik ve c· . C d"di t 1 ısrı e ı 
os ıyarak, Marrnaraya çıkıvor 

Çanakkale Boğazındaki Nara bur: 
nuna güç varıyorlar ve orada da .. 
nıa diyorlar. 

Oeak~~r, bacalar çekmez de ~ek
mez; dunıenıer işlemez oğlu işle
mez; kazan boruları tıkanmıc. . 
ki ı . ~, ma.-

ne er1, top bucurgatıarını paa 
tutmuş. Teknelerin altı midye 
lası.. tar. 

• • 
Paşa, ahir ömründe ka fi' l'T •• 

nıeden, izzet ve ikbal .. Yt.U or. 
yaya gözlerini yummu~çınde dü~
yetin ilanı gilnl ri s. ıneşrut1-

e ne yetişmemi t' 
S sır. 

ermet Mu.it 
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iHTiRA iLANI 1 tSTANBUL GAl:•Rt 111'B~D1LLER 
D. No. Semti ve mahallesi SokağJ 

319 Bakırköy E. Fınn 
Zeytinlik Y. Taeevler 

Karadağ 

t AN 

KOMlSYONtJNDANı 
Emlak No. Cinli ve hissesi 

32 115 metro arsa 

19 305 metro arsa 

Hisseye göre 
muhammen K. 

230 Açık ar
tınna 

305 
" 

•Atetıi ealiha lc;fn end&ht tertiba -

• .. hakkında istihsal olunan 26 T. Sa
ni 1925 günlü ve 369 sayılı ihtira be

ratı ile "Sür'atle dönen toplu otoma
tik ateş silahı,, hakkında İ5tihsal olu
nan 26 T. Sani 1926 gilnlil ve S72 sa
yılı ihtira beratı bu defa mevkii fiile' 
konmak ilzere a.here devrüferağ ve
ya icar edileceğinden talip olanların 

Galatada, lktısat hanında, Robert 
Ferriye müracaatları ilan olunur . 

320 Ortaköy 
1261 Tarabya Soğuksu mevkii 31 13778 metro bağ yeri 700 

" 

Beyoğlu Tapu Sicil muhafıılığm -
dan: 
Fındıklıda eski Fatma.hatun mahal· 

lesinin Bağ odaları sokağında eski 
27 kapı No. h Kantarl Baba namile 
maruf mUnhedim Tekke anasının a
çık arttırma ile dokuz yüz otuz beş 

lira mukabilinde Ülfete satıldığından 
bahisle tescili istenilmiştir. BÜ gayri 
menkuliln tapuda kaydı olmadığından 
tahkikat yapılmak üzere 20 - 11 - 936 
tarihine müsadif cuma günü saat 9 
da mahalline memur gönderileceğin • 
den bu yer hakkında bir hak ve tasar 
ruf iddiasında bulunanlar varsa el
lerindeki belgelerle ke,if gününden 
evvel idaremize ve keşif' gtinO mah:ıl
linde bulunacak memura müracaat 
etmeleri ilan olunur. (27225) 

1210 Bllyükde,re 

1270 BUyükada Yalı 

l2i3 Bilylikada Maden 

1564 Eyüp Nişancı 

3310 Sarıyer 

Yenimahalle 

3564/ 4 Kadıköy 
osmanağa 

3564 5 Kadıköy 
Osmanağa 

3939 Erenköy Çatalçeşme 

4504 Yeniköy Panaiya 

5095 Anıavutköy 

5652 Uskildar Yenimahalle 

BUvUkdere Cad. 

E. Macar ve 
küçük karakol 
Y. 23 Nisan ve 
KUçük karakol 
E. Aya Nikola 
Y. Yılmaz 
Türk 

Değirmen 

Gazino 

E. Yoğurthane 
Y. Mühürdar Fuat 
E. Yoğurthane 
Y. Talimhane 
Çatal çeşme 
Ali paşa tariki 
Çınar 

E. Kl>§k 

!Fıçıcı RUıtem 

E. 132 MU. 163 metro arsa 
132 - 134 

Y.139 
E. 11-13 63,50 metro arsanm 
Y. 2 -15 72; 90 his. 

Ada 6 
Parsel 9 

E. 50 524-' metro çamlık 
Y.~ 

Ada 193 
Panel 5 

E. 5-5 Bostan ve bostan 
Y. 5-7 evi ve kulübenin 

1/ 72 his. 
E.10 50 metro arsa 

E. 67 118 metro arsanın 
Y. 17 4/ 6 his. 
E. 69 101 metro arsanın 

Harita 16 4ı6 his. 
E. 11 - 15 161 metro arsa 
Harita 67 

E. 18 160 metro arsa 
Y. 20 
E.32 24g metro arsanın 
Y. 43 5 S Jıis. 

Y. 6-8- 58 metro arsa 
10 

lıtanbul 7 inci icra memurluğun -
5882 

Ortaköy UçUnci.i Orta E. 22•24 373 metro arsa 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ol-qp 

7025 
Ortaköy Dereboyu E. 21 _23 45150 metro arsanın 

4.90 
" 

576 
" 

5244 Kapalı 
Zarf 

30 Açık ar-
tll'tlla 

100 .. 

320 ,, 
300 ,, 
100 .. 
160 

" 

160 
" 60 .. 

120 
" 

11at1Lmasına karar verilen kol!:ı' s
1
an
1 

· Y. 23 21 No. ıu mahallin 
dalye ve sair gazino eeyası ~ - • 14 36 ve 23 No. lu ma-
936 tarihine gelen perşembe gOnU sa- hallin 3 12 his. 60 ,, 
at 11 den 12 ye kadar BUytlkad:ıda saf vazıh gayrimenkuller on gün milddetle satışa çıkarılm19tır. Ihalcleri 20-11-036 tari -

~-··· 
. "PERLOOENT.. dıf mıcununu 
tercih edeceksiniz, 

zira ajjızın bllcOmle feraitl sıhhiyesinl 
haiz olın bu macun dlfltrl çOrOmekt 
k d

. en 
orur. '' etlerini kuvvetlendlrır, nefesi 

aerlnletlr ve insanın gOrOnOş efesini 
artırır. 

-·-~ Cl'e ~ • 1'~1ll0PEl(r., ~ üı~o..u ~"'-
~ ola.,ı. ~~~~Ün~ 

ı ı --

~lediye gazinoeunun önünde hazır Yukarıda ev 1 ~ • d 
ı hine düacn Cuma günü saat l4 tedir. Satı§ münhasıran gayrimübadil bonosila ır. 

bulunacak memur tarafından satı&· l~~~;'.i~----------••••••••••••·~~~~~~~~~~ catJ il!n olunlll" . 

ı~· :;;;;;l;s;ta;n;b;u;;ı ;e;e~l~e-.Cl~tv·e~s~ı~u:ı'!ı~n~l~a~rı~-.,1.1_.E•m-•l.k_v.e ... E•ıı•t•a•m_s_a•n•k•a•s•ı •irıı .. n.•.•.'.'-•I 
Beherinin muhammen ilk Kı· ra l ık Em laA k Cinai bedeli teminatı 

40 adet Yün fanile (kazak) 
80 adet firenk ıömleii 

140 adet yWı haYIU•U 
)60 çift çorap 

.-J20 adet mendil 
1500 metro A111erikan bezi 

'80 çift lakarpin 

260 kurut) 
190 kurut) 
40 kuru,) 
27 kurut) 
15 kuru•) 
30 kurut) 

5 lira 

40 takım elbise (ceket, pan-
tolon ve kasket) 18 lira 

it lira 
74 kurut 

30 lira 

54 lira 

Esas No. sı 
409 

Mevkıi ve Nev'i Depoztto 
Büyük Çarşıda Kalpakçılarda 
ı 02 No. b D ükkan. 

420/427 Maçkada Silahane caddesinde 
Silahane karşısında 1-1 / 7 No. h 

60 T.. .. ira 

Gazino. 66 ,. 
IJ'afsilatı yukarıda yazılı yerler bir yahut üç sene müd

detle kiraya veriln1ek üzere açık arttırmaya konulmuş
tur. 

· · ı·· u olan yukarda cinıi yazı-Konservatuvar yatı kısmı ısın uzum . konulmu lar-

İsteklilerin ihaleye müsadif 13 İkinciteşrin 1936 tari
hine müsadif Cuma giinü saat 1 O da Şubemize gelnıe-
leri. ( 4 2 3 ) ( 2 6 5 3 ) lı efya üç kısma ayrılarak a~rı ayrı açık .. ~~·;'.~~y~ örüle~ilir 

dn Şartname ve nümunelerı levazım mu ur ugun e g. d. ,------------ - ------------
lat~kliler 2490 numaralı kanunda yazılı ~esika ve hızaları~3~ Cumur Başkanlıgv ı Fı·ıa-rmonı·k 
Yazıl 'Ik teminat makbuz veya mektubıle beraber 20-11· 

Cunı~ ~ünü aaaı 14 ıe daimi :nc~nıende bulunmalıdırlar. <~79> OrkeStrası Şefliğinden 

Cerrahpqa haıtanaine lüzumu olan 33 kalem iliç .pua)lıi• 1 - Orkestra için seçme sınaviyle şu Müzisyenler alr-
konulmu,tur. Bu illçlarm hepsine 420 lira bedel ta_h.mın ~~f · nacaktır: .. 
h1Uftur. lllçlann liıtesi Encümen kaleminde görülebıl!)· h.!:r ~r A ·-- Bir Fli.it ve küçük Flut çalan, 
31 lira 50 kuru,IUk ilk teminat makbuz veya mektubı e 

1 
a 1~ B _Birinci ve ikinci keman çalanlar, 

11-11-936 Çarfamba günü saat 14 te daimi encümende bu unma C - Viyola çalabilenler' 
dırlar. (8.) (2781) ç _ Bir kontrbas çalan, 

ls'anbul Defterdarllğından: D - Bir üç.üncü Trombon çalan, . 
ş h E- Bir obuva ''Korarıgle,, çalan, 

İstanbul Balrkhanesinin tamirind~n ka:~.ely~~:ti~a~ 2 - Seçme sınavları İkinciteşrinin 23 - 27 inci "Pa-
2adcbaşında Seiimpaşa yokuşundakı Be e ıye a' 1 zartesi, Salı, Çarşamba, Cuma., günleri saat 1 O da Gala-
lı . b h k·losu 3 ve lwr a arın kt .. a irlarında saklı potrellerın e er 1 :1., atışı tasaray Lisesinde yapılaca ır. 2736,, beher kilosu 2 kuruş üzerinden açık arttırma 1. "'. ~ .. _ _ ___ _ __ _..,;_ __________ _____ _ 

.. İ kl'l · e tediye şeraıtını og-on gun u~atılmıştır. ste ı erın v .. .. 
renmek istiyenlerin 16/ 11/936 Pazartesı gunu saat on 
dörtte yüzde 7 ,5 pey akçelerile Milli Emlaktt? toplanan 

_ komi~yona nlüracaatları. M. (2796) 

BeyoOlu vakıflar Direktörlüiü illnları 

Satıllk hissen mahlQI malHır 
Değeri Pey parası 
L. K. L . K. 

1883 20 J 42 

102 03 8 

62 16 5 

144 30 11' 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahalle -
sinde Sakızağacı sokağında eski 5 5 
yeni 5 3 sayılı hanenin 1 /2 hissesi. 
Yeniköy Mollaçelebi nanıı diğer A
yanikola mahallesinde Köy haşı 
caddesinde eski 215-21 7 N c.Iı arsa
nın 1 /2 hissesi. 
Ortaköy Kilise Çıkmazı sokağında 
4/4 No.h 226 metre 36 santim ar
sanın nısıf hissesi. 
Hasköyde Piri Mehmetpaşa Kum -
barahane caddesinde eski ı No.lı 

430,50 metre arsanın 48/216 hissesi. 
Yukarıda yazılı hisseli mahllıllerin mülkiyetleri peşin 

Para iJe ve 31 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
İhalesi 20 Teşrinisani 1936 Cuma günü saat 15 de Ko
rnisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey 
Paralariyle Beyoğlunda Vakıflar Direktörlüğür.de Mah
llılat kalemine müracaat eylemeleri. (2298) 

Dıtlıt Dımlryollırt tı llmıılırı l•lıtmı U. ldıreıl llinlırı 

ı inci İşletm~ mıntakasınd~ Haydarpaşa - Ankara hat
tı üzerinde aşağıda mevkii, mık~an, muhammen bedeli ve 
teslim müddeti, muvakkat temınatı yazılı 3 mahalde ba
last ihzar ve vagonda veya ocakta teslimi kapalı zarf usu
liyle ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme l3/11/936 Pazartesi günü saat 15 de Hay
darpaşada gar binası dahilindeki 1 ci İşletme Komisyo
nunda yapılacaktır. 

Bu işlere ait şartnameler _ve ttıukavele projeleri para
sız olarak ko:nh;yondan verılmektedir. 

İsteklilerin 2490 No.h Arttırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu mu\,ibince ve şartnamede Yazılı ehliyet ve diğer 
vesaiklc ve her iş için hizalarında Y.azıh muvakkat temi
nat makbuzlarile her iki teslim şekline göre fiat teklifini 
havi zarfın üzerine hangi mah~ldeki balast için olduğu 
yazılmak suretile eksiltme saatınden bir saat evvel mak
buz mukabilinde Haydarpaş~da Komisyon Reisli <Yine 
vermiş olmaları ve teklif sahıplerinin de eksiltme gUnii 
saatinde hazır bulunmaları ve aYrıca izahat almak isti_ 
yenlerin de Haydarpaşada Yol Başmüfettişliğine müra
caatları lazımdır. 

Mevkii 

Vezirhnn 
Bozüyük 
Polatlı 

Beher metro muhammen bedeli 
K. L. M. Vagonda Ocakta Teslim bedeli Muvakkat mikta-

teslim teslim müddeti 
217 000 138 134 6 
258+000 147 143 9 
479+000 138 134 6 

5520 
22050 
6900 

n teminat 
4000 414 

15000 1654 
5000 517,5 

Kapah Zart Usuliyle Eksiltm; iİlnı -

Nafia Vekaletinden: 
1 - Ankara Cere~i l\'1usiki l\iuallim mektebine ilave

ten yapılacak çalışma odaları ve jimnastikhane ınşaatı 
kapalı z_arf usuliyle münakasaya konmuştur. Keşif bedeli 
27125 !ıra 4C) kuruştur. 

2 - Bu işe ait ~artname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltn1e Şartnamesi. · 
B - Mukavele Frojesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D- Hususi Şartname (Fenni şartname) 
E- Keşif cedveli. 
F-Proje. 
İstiyenler bu 5artname ve evrakı 13 6 kuruş muka bjJin

dc yapı işleri Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksi 1 tme kapalı zarf usuliy le ve 12 / 11 / ı g 3 6 ta

rihine müsadif Perşembe günü saat 16 da yapı işleri ek
siltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltemeye giı ebilmek için isteklilerin 2034 lira 
41 kuruş~uk muvakkat teminat vermesi ve eksiltme ~art
namesindeki ~.vsafı ~ai.7:._olma~ı ve Nafia Vekaletind;n a
lınmış yapı muteahhitlıgı vesıkası almış bulunması la. 
zımdır. 

5 - Te~lif mektupl~rı yukarıda 3 üncü maddede yazı
lı ~~~tten bır ~aat evvelı?~ kadar ~ksiltme komisyonu Re
ı~lı~ıne makbuz nmkabı~ınde ver~~ecektir. Posta ile gön
derılecek mekt~pların nıhayet 3 uncü maddede yazılı sa
ate ka<lar gelmış,ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (1523) (2513) 

lstanbul Jandarma Satınal
ma Komisyonundan: 
1 -Açık ~ksiltme. il~ "350,, tane miğfer satın alına

caktı~. Tahnıın ~edelı • 2100,, ve ilk teminatı ( 157) bu
çuk lıra olup c~sı~tme 11 /2. citeşrin/936 Çarşamba günü 
saat 15 de Gedıkpaşada Jandarma Dikimevi binasında İS
tanbul Jandarma Satınalma komisyonunda yapılacaktır 

2 - Niimune evsaf ve şartname her gün komisyonu·
muzda görülebilir. 

3 - İstekliler belli gün ve saatte ilk teminat nıakbu _ 
lan ve hüviyet cüzdanlarile beraber komisyona gel z 
leri. "2531,, me-

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan Umum Müdürlüğünden: 

1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerleştı" ·ı ·· 
ı · · f • t · d h' · rı en &oçmen .. er ıçın ennı şar namesı a ılınde (5000) d t 
imali eksiltmeye konulmuştur. a e Pulluk 

~u pulluklara ~~t .~e~~i. ve idari şartnameler Ank 
t~~a!:1 _~mum f\.!udurlugtindc ve lstanbulda İska:ra~.a 
durlug•mde mevcut olup talipler resmi tatil .. 

1 
. Mu. 

olmak üzere hergüıı saat dokuzdan on y d~un erı hariç 
şartnameleri alabilil'ler. e ıye kadar bu 

2 - Pazarlıkla ihalenin 10/1 ı ; 936 salı .. .. 
buçukta Sıhhat Vekaletinde hususi k . gunu saat ıs 
cağı. (2625) omısyonda yapıla-

• 
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9ötdünü j m//ı ;y 
t:5f;n11duliuj mu? 

1 ~l 
PH LIPS 

RADVOLARINI 

Bir defa dlnlemekıe bu radyonun 

mQkemmellyetını labat edecektir. 

Satıt aatenu ı Calata, Voyvoda caddesi, Jeneraı H11 n. Oroadl. ··~ ı l!l&l)bUI 

•••macıran : Beyoftu, lstlklil caddesi 96 

Türklyenin her tarafında acentelerimiz vardır. 

LiON 
ŞIK BA)" ANLA~ majazaıı 

MEVSiMiN BUTON 
. YENiLiKLERi: 

Kumaşlar 

~antalar 

~orap ve 
Eldivenler 
Muşambalar 

Garnitürler 
örme Eşyalar 
~eyizlikler 

ve 

ULLSTEiN 
PATRONLARININ 

En aon modelleri 

murafıız ve zahmetıiz 
bütün elbiıeler dikti

ren yegane patronlu
dır, 

or. HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında Tel. 
24131 Her gün akıp.ma kadar 
hutalarmı kabul eder • • 

Kayıp - Davutpaşa orta okulunda 
934 • 10 • 1 tarihli alını, olduğum 
804 numaralı tasdiknamemi zayi et • 

En basit, fakat en mühim tedbir 
Soiuia kartı birçok )üz~ 
lu ve lüzumsuz tedbirler al· 
dığı halde bunlarm en basit, 
fakat en mühimini unut• 
mu•tu. 

Kendisini üşüttü 
ve yanında bir 

ka,e 
• il 

Bulundurmamanın cezasını çekerek hastalandı. 

GRIPIN: Bütün ağrı, ırzı ve 

aancdarı derhal keaer. 

GRIPIN: Nezleye, bat ve dit 

ağrılarına, aofuk a)gınhğı
na, romatizmaya kartı bil
haua müeııirdir. 

GRIPIN: Bütün atetli haatalık

larda ehemmiyetle tavıiye 
edilmektedir. 

Bütün eczanelerde bulunur. 

En büyük aergilerde 18 
diploma 48 madalya 

kazanmıştır. 

Böyle güzel ditler yalnız 

--------~-----.......,...--------------------- tim. Yenisini alacağıında.n e.sk1$in~ 
hükmü yoktur. BADYOLiN 

1'~1'1ftıA-11111111'1 
IMtrMLllKllt'91r KllaitUCU 

RC.JrlrllF ~lliDBj 

Şehremini Yunus Emre So. 
Muammer 

En muannit ökaUıilklerle bron• 
şit, astm ve boğmaca öksUriiğU· 
nün kat'l ilicıdır. Göğüsleri u.· 
yıf olanlara vikaye edici teelri 
şayanı dikkattir. 

Bütün eczanelerde vardır! 

INGILIZ KANzuK ECZANESi 
Beyoğlu, latanbul 

Kullananlarm diıleridir. 

Diş tabi pi eri diyor ki: 
"Ditlerin ve aizın 11hhati 

aabab •e akf&lll günde 2 defa ditleri temizlemekle 
kabildir.,, Rad:rolin, bilkimya aaf kalaylı tüplerdedir. 

-BANZOPiRiN karckrı .. c: .. ·~P)l40- ·-. 
·• • " f S f' C ;, .: 0 '. • ' ·-• : , r rl . ::: •• . ,. , " • v ~ ,_, ~. O•, S ;;ı • ı_ H t ~ f '.j G: [ı f R ı ~ ,, .............................. ~~-, 

MÜHiM 

T 
LASTiK ve ŞOSONLARI 

taze mallarımızı bu sene de ntU,terilerimizi memnun etmek için bU· 
yük f~aki.rlıklaria getirdik. BUtü n toptan ve perakende mağazaların· 

da bula bilirsiniz. 

lıveç " T R A P E Z ,, f abrikaaı 

Sahibi: Ahmet Emba YALMAN • Umumt Nqriyat.ı idare eden: 8. SALDI 
Gazetecilik ve Netriyat Türk Limitet Şir\teti. Basıldığı yer TAN matbaaJll 

Kültür Bakanlığı Tarafından Okullar~ Kabul Olunan 

Prof. Faik Sabri Duran'ın 

ORTA ATLAS 
Oçonco Tabı Çıktı 

t 

fiatı 150 kurut 

KANAAT Ki TA 8 Vi 
• 


