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otamız, Fransız Har·c·yesine Verildi 
zakere Yakı a jMüSTEŞAR. ViY:ENO l 

"iZMiR 
Büyük '' 

Civarında 
Manevralar ara aBaslıvaca 

Bir Habere Göre : 
otamız Sancağın 
istiklali Mevzuu 

Üzerinedir 
Paris, 10 (Hususi muhabirim izden) - Türk.ye Ciim

huriyetinin Antakya ve İskenderun meseleleri hakkın . 
daki notası, dün Türkiyenin Paris Büyük E lç=si Suat 
Davaz tarafından Fransa H ariciye N ezaretine tevdi 
d · ı . . e ı.mıştır . 

' 

H . . v , . 
arıcıye e lİlim?:z. T evli/: Rüstü 

Ara5 , Antakya meseles'ni Ccn~v
rede . '!1ev~uu bahsettiği zaman 
kend:sınc ılh ce"ap veren F ran
sız dıplomatı Vienot Suriye ile 
Fransa arasındaki muahedeyi 

imzalarken •. 
Burada teraşşuh eden maluınatall 

göre, F'~~nsa hükümetine verilen n~-
---------

tada mudafaa edilen esas) hukukı, 
siyasi ve ikt isadi bak ı mdan Sanca -
ğın istiklali ve F ransa - Türkiye mu· 
ahedelerinin yeni tnhaddiis eden va
ziyete uygun olarak tatbiki tezi üze
rinedir. 

Sancak nıeselesi hakkındaki mü -

Paris Büyük elçimiz Suat Dava:z:. zakerelerin yakın bir zamanda An • 
karada başlıyacağına ihtimal veril

---------------ı mckt edir. 

Ahmet Emin YALMAN 

"Bütün dünya sonu belirsiz 
vak'alar iç.nde sürüklenip durur
ken. sulh, Balkanlarda emin bir 
melce bulmuştur. Halbuki dün 
Balkanlara dünyanın başlıca gü- j 
rültü ve ihtilaf kaynağı gözile 
bakılırdı. Ebedi adalet hundan 
güzel bir surette tecelli edemez
di.,, 

Balkan Tıp haftasında haz'r bulu
nan murahhaslardan Doktor Marko • 
ıriç, bu sozlerile, çok dikkate değer bir 
hakikat ifade etmiştir. 

Hele bu hafta içinde Avrupa Ü7.eri
ne sis ÜU)rine sis basarken, siynset a
leminde gözgözU görmezken, Balkan 
Tıp haftasındaki münakaşaları dın
Jemek, Balkanlardaki sulh binasını. i . 
Jim temeli üzerine kurmnğa çalışan fi. 
kir adamlarının diirüst ve samimi ça
lışmalarını seyretmek, insanın cid· 
den içini açacak bir manzaradır 

F ransaya nota 
• skenderun ve Antakya meselc
i leri?i? uyandırdığı derjn ala -

kaları da, ıki taraf arasındaki bir ko- 1 

nuşma ve anlaşma mecrasına sevket- 1 

ınek mümkün olmuştur. Böylece, 
ınemleketin ve Balkanların sulh uf _ 
kunda bu meseleler baknnrndan da 
sükuna doğru bir inkişaf görUtmü:; _ 

tür. 
Gazetelerimiz davamızı ve alaka.ıa-

rımızı her zaviyeden teşrih ebnişlC!r. 
dir. Her iki taraf meselenin müıake. 

resi esasında birleşince bugün için 

gazete münakaşasına mevzu kalma - : 
mıştır. Hükumetimiz, bu mesele hak
kındaki görüş tarzımızı bir nota ile . 

Fransa hükumetine bildirmiştir. Bu; 
nota üzerine iki dost hükumet ara- : 

!Ylallride Y en1 
Taarruz Bugün 

Ademi Müdahale Ko

m ' syon unda . İrçok 

Gürültüler O:du 
Dün ~ece yansı aldığımız bir 

habere ~<>re, Gf'neral ı~ranko, bu

~ün 1\lnclrite lıüyük bir taarruz 
yapacaktır . 

İspanya i !erine ndcmi mii :J ... hn
lc komitesi, So\ yet Rıı~yanın ver
di.Ti notayı gözden geçirmiş, fakat 

a rih , ·e :knt'i bir itlınmm bulunma-

dığı için notanın alakadar de\·let 
ll're tewliine knrar wnni~tir. 

Bu husustaki tnfsiliıtı 3 üncü 
sa~·famızda bulııcnksırıız , 

Merhum Kilis i Rii at f 

Diktatörlüğünü ilan eden A vusturya Başvchili Şuşn:g 

Avrupada Yeni Bir 
Diktatör : Şuşnig 

PrensŞtaremberg Uzaklaştırıldı 

Kabine azaları Sadakat Yemini 
Ettiler. Haymverenler Dağıtıldı 
Londra. ı O (Tan) - Şuşnig, bu gece kendisini Avus

turyanm yegane diktatörü ilan etmiştir. Fevkalade ehem
miyeti haiz iki tedbir alınmak suretile Başvekil, adeta 
hudutsuz salahiyetler edinmiş bulunmaktadır. Verilen 
iki kararın esası. Heimvehren'lerin dağıtılması ve bütün 
kabine azasının eski Heimvehren azaları da dahil oldugu 

halde kendi şahsına karsı sadakat yemini etmişlerdir. 
Kabinede değişiklik yok! j 

Starhemberg ile bir anlaşınaya Al Fı 
varmak için vekiller heyetinde çok man- ransız 
heyecanlı müzakereler olmuştur. Fa
kat, blltün gayretlerin, faydasız ol
duğu anlaşıldığından hükfımct, 
Haymver müdafaa teşkilatını lağ

Hududunda .. 
vetmiye karar vermiştir. 

' Kabinede hiçbir değişiklik yok • 
tur. Maarif Vekili Dr. Jantor. Mali. 
ve Nazırı Dr. Arexlcs ve Başvekil 
Muavini Barbarenfils federal b:ışka
nına istifanarnclerini takdim etmiş -
ler. fakat başvekil bu nazırları mC'V· 
kilerinde alakoymuştur. Bu nazırla
rın herhangi bir teşekküle bağlı ol

Komünistlerin 
Nümayişine Karşı 
Tedbir Alınıyor 

Paris, 10 (TAN) - Dahiliye ne • 
zareti, hükümctin komünist partisini 
pazar ve pazar·tesi günleri aşağı Rhin 

madıkln rı anlaşılmıştır. 

sında müzakereler ce~ey.a~ ed~ce~~ j 
tir. Netice hakkında nıkbınız, çunku 
her iki tarafın menfaatı arada hiç

bir suitcfehhUm bulunmamasını, iki 

memleketi alakadar eden meselelerin 

açıkça konuşulmasını ve dostça bir 
lıal tar~ına bağlanmasını icap ettırir. 

(Arknsr 10 unruda l 

ilim ve idare yollarında memlekete yıllarca 
değerli emekler harcayan Doktor Kilisli 
Rifatı kaybettik ve dün gözyaşları arasında 
-ıer11ettik. Tafsilitı ıkinci n.yfadadır. 

Başvekil Şuşnig, Gömbösün cena
ze merasiminde bulunmak üzere bu 
sabah saat sekizde tayyare ile Bu -
dapeşteyc hareket etmiştir. 

[Arkası 10 uncuda] 

yukarı Rhin ve Moselle'de yapmak 
tasavvurunda olduğu toplantıları ona 
iindirmcğc davet etmiş olduğunu bil
dirmektedir. Bu tebliğde deniliyor 
kir 

[Arkası 10 uncuda) 

Ordunun Yüksek Kumanda He
yeti ve Askeri Şefler de Bu 

Manevralarda Hazır Bulunacal< 

Cuma Günü, Torbalı - Seydiköy 
Y o_ unda Bir Geçit Resmi Yapı acak 

İzmir, 10 (Hususi muhabirimizden) - Askeri kıtala
rımız tarafından manevra nuntakasının muhtelif kısım· 
larında yapılmakta o!an muharebe tatbikatı muvaffakı· 
yetli olmuştur. 

Çelik ordunun muhte)if sınıflarının iştirakile İzmir ci
varında yapılması mükatrer garnizon manevralarına pa· 
zartesi gün ü başlanacağı h a ber alınmışhr. 

Kahraman ordumuzun her saha •

1 da yılmaz ve yıkılmaz kudretini, teç
hizatının göğsümüzü iftıharla ka • 
bartan mükemmeliyetini ve yliksek 
manevra kabiliyetini tebarüz ettir • 
nıesi bakımından çok ehemmiyetli 
olan bu manevralarda ordunun ytik
sek k umanda heyetini teşkil eden ze- ı 
vat ta hazı r bulunacaklardır. 

Montrö 
Mukave.es·ne 

Hücum! 
Bunu Jurnal d' İtalya 

Gazetesi Yapıyor 
Yüksek kumandanlarımız, şehri • 

ınize gelıneye başlamışlardır. A ske
ri şefler, kudretl i görüşler i i le nıa • 
nevraları mahallinde takip edecek • 
ferdir. 

MANEVRALAR 
PERŞEMBEYE BİTECEK 

Mnnc\-ra.Jara iştirak edecek kuv • 
vctlcr, askeri nizamla düşman ve 
dost tarafı temsilen iki kısma a}Tı • 
lacaklardır. Kıtalarımızdan bir ta • 
raf kırmızı (dost) orduyu, diğer ta
raf la (mavi) grduyu temsil edecek 
!erdir. Düşman ve dost orduların ınu 
hnrebe tatbikatı, hakiki bir muhare
beden farksız olacaktır. Bu manev -
ralar, perşembe ~nü akşamı nelı -
celcnccektir. 

BUYUK BiR 
GEÇiT RESMi 
Manevraların sonunda 16 ilktesri

ne rastlıyan Cuma günü yüksek ku

manda heyetinin huzurilc Torbalı • 

Seydiköy yolu Uzcrinde çelik ordu . 
nun kahraman ve asil evlatları bli • 
yük bir geçit resmi yapacaklardır. 

Evvelce, bildirdiğim gibi, halkın 
da bu geçit resmini görebilmesi için 
tertibat alınacaktır. 

lt.alya gnzetcler i, son günlerde 
" kdeniz., mc\'zuunu mühim bir 
nıe ele olarnk ele .nfmnkt:ı dcrnm 

edyorlar. Jurnale d'ltnJyn gazetesi, 
on. nüshn lnrından bir intle lngf:te • 

re11111 Akdeniz politikasından bah
sederek lorı t riı UoğazJar mukaw•lc
namesine. şiddf'tle hiicum edivor 
~~zct.e bıJh? a t-ü.,·ıe eliyor : • ' 
. İng~tcr:nın Akdenizde aldığı ted-

bırlcr sıyası anlaşmalarla tekamül e .. 
tirilmektedir. Kral Sekizinci Edvar: 
dın yaptığı seyahatin meflıurnunu 
geçenlerde izah etmiştik Bugün, 20 
temmuzda imza edilen Moı:lrö kon • 
vansiyonundan bahsetmek isteriz. İn
giltere, Türkiyeden ve belki de Sov
yet Rusyadan karşı .1kl• yaı dımlar el
de etmek üzere Montrö ko:wnnsiyo • 
nunda bir çok tar:hi ve b:ıhri imtivaz
lar tcrketmiştir. Bu :.ı:onvansiyon. do
layısiyle gerek Rnğazların ve gerek
se Boğazların ya~unhrmd.ı bulunan 
adaların tahkimi sAlfılıiyeti 'I'il!"kiye
ye \'erilmiş, gayri asiteri mmtaknlar 
kaldırılmış, kontrol komisyonu lağve
dilmiş. J{nrndC'nizc :;v!r,.,...k harp ge
milerinin adedi tah<ht ediımis. tayya
re nakliyeleri ve dem~altı gemilrri ile 
tayyarelerin .bu mı•ıtol<alnrdan geç • 
mesi menedilmiştir. 

Nafıa Vekili Ge' di Bundan maada, bir harp vukuun • 
l . da, harp gemilerinin Boğezlardan 

. . zmı.rden Afyona geçen Nafıa Ve- geçmesi Türkiyenin İ!;t~k ve arzu~u 
kılı Alı Çetink · d" k h · · ~ • . a:ııa, un a şam şe rı- na bırakılmış ve Türkiye bitaraf · 
mıze gelmiştir. .... / [Arkası 10 uncudaJ6e, 

Bulgar Takımı ilk Maçını 
7 - 1 Kazandı 

Şehrimize gelen Lcvski Bulgar takımı dün ilk • 
ve ( 7 - 1) galip geldi. Lut fc /maçını Pera ıle yaptı 

n spor say amızı açınız 
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Acı Bir Kayıp 

Rif atın O!ümü Ki. isli 
TeessLr Uyandırdı 

Merhumun Cenazesi, Dün Mera
simle Şehitliğe Defnedildi 

Merhumun cenaezesi eller üstünde taşınıyor 

D ünkü sayrmızda kısa-r-
e h b dig~ imiz 1 Merhum, Cenap Şehabcttinin bac.a-
a a er ver w '<l. Ik. wl d M' 'h d' .b. l k k k tl' nagı ı ı. ı ogu varır: u en ıs 

gı ı, meme et ço xyme ı G l ' N f Vek· 1 t· d . ·1· · · · k b a ıp, a ıa a e ın e ıngı ızce 
hır fıkır ve fen adamı ay et mütercimi Faruk... !kisi de Ronert 
miştir: Doktor Kilisli Rifat ... Kollcjden mezundur. Amerikada da 

tahsil etmişlerdir. 
Karantineler Umumi Müdürlüğün -

de bilhassa Mütareke senelerinde, ga
ileli günlerde memlekete çok büyük 
yararlıkları dokunmuştur. Intizamı 

çok severdi. Iyi bir teşkilatçı idi. Te
kaüt edildikten sonra Sıhhiye Veka
leti say ve dirayetini çok takdir et -
miştir. 

Istanbul Seririyatmm da esaslı ve 

en kıymetli muharririydi. Son zama

nında gayet krymctli bir trbbi lfıgat 

Doktor Kilisli Rifat, memleketin ir. 
!anına, fennine, idari işlerine kırk se
nelik bir zaman vakfetmiştir. Her 
girdiği sahada hürmet ve sevgi ka -
zanmış, her tarafta faydalı ve hayır
lı, izler ve eserler bırakmıştır. Tahsil 
günlerinde gece gündüz yazılar yaza
rak, tercümeler yaparak hem kendi 
tahsil masrafını çıkarmış, he111 aile -
sine yardım etmiştir. Hayatnı~la da
ima iyi bir aile reisi, iyi bir baoa ol
mu~. nakdi sıkıntı ile geçen hayatını 
ha tırlıyarak her iki oğlıunun tahsili 
için büyük fedakarlıklar etmış, ikisi- vüc.ude getirmiştir. Basılmak üzere-
nj de Robcrt Kollejde ve Amerikada dir. Hıfzıssıhhat mütehassısı idi. U -
okutmuştur. mumiye ve akliye ve içtimai hıfzıs -

Bu kadar temiz ve hürmetli bir sıhhatte malümatı çok vasidi. Olü -
nıazi bırakarak bu alemi terkedebilcn 
PlE!if ut insanlar azdır. e 

Doktor Kilisli Rifat, Kiliste Emin 
Çelebi oğullarından ve maruf tüccar
dan Ahmet Efendinin oğludur. 1877 
de doğmuş, Soğukçeşme rüştiyesini 

A~keri Tıbbiye Idadisini ve Askeri 
Tıbbiyeyi hep sınıf birincisi olarak 
bitirmiştir. Doktor, idareci, muallim 
ve muharrir süatile muvaffakıyetli 
ve faydalı bir hayat gcçırmiştir. 
(Verem kabili şifadır), (Sari hasta -
lıklardan tevakki), (Genç kalınız). 

(Gençlere tenasül terbiyesi) gibi kıy
metli eserleri vardır. 

Doktor Mazhm· 08manın 
hatıraları 

K ilisli Rifat hakkında Tıbbiyede 
kendisinden bir sınıf aşağıcb 

okuyan Üniversite Ordinaryüs profe
liörlerinden, Akıl hastanesi Başdok -
toru Mazhar Osman, dün bir muhar
ririmize hatıralarını anlatmıştır : 

"- Kilisli Rifat, iki doktor kardeş
ten biridir. Kardeşi Operatör ~I~hmet 
Emindir. Olümü, tarif edilemez boş -
luk bırakmıştır. Kiliste medrese tah
sili görmüştür. Sarıklı bir medrese
li kıyafetinde Istanbula gelmiş, ev\•e
la Soğukçe.cıme rüştiyesine. sonrn As
keri Tıbbiyeye girmiştir. Tanı kırk 

Uç sene evvel... 

Elli dokuz yaşında vefat etti. Daha 
mektepte iken kalemile hayatını ka . 
zanmağa başlamış, ailesine yardım 
etmiştir. lkdamm Türkçülüğe dair 
yazdığı eserler üzerinde çalışmış. Ev
liya Çelebi Seyahatnamesini bugünkü 
müdevven haline o koymuştur. 

Lisana gayet hakimdi. Fransızca 
ve arapçayı da iyi bilirdi. Doktorla
rımız arasında kalemi en kuvvetli o
lanlardan biridir. Çok çalışkandı. Ha
yatta muvaffak olmak için her şeye 
atılmıştır; fakat hiçbir vakit izzcti
nefsinden, haysiyyetinden f cdakar -
lıkta bulunmamıştır. Sait Feyzi mer
humun meşhur Tabakatülarz eserini 
mukaddemesinden tutunuz da yeni
baştan üslUbunu değiştirerek selis bir 
ifade ile yazmış, bastırmıştır. O, za • 
ten kendisini müellif diye tanıtmak
tan ziyade, kıymetli eserleri güzel 
t~rcüme edip okıutturmağı severdi. 

Mektebinden çıkınca Bağdatta je
o1oii tetkikatına giden bir Alman he
~·etine iştirak etmiştir. Bu sayede ma
Mmatı'lı kuvvetlcndir"niştir. 

miyle bizi çok m\lteellıın ve mUteeasır 

eden arkadaşımız merhum Kıli::;ti Ri

fat tam insandı. Memleketini çok se

verdi. Ciddi idi. Türkçülük yolunda 

çok çalışmıştır.,, 

Cenaze merasimi 

M erhum Kilisli Rifatın ceıınzesi 
dün layık olduğu merasimle 

Gureba hastanesinden kaldırılmıı;ıtır. 

Cenaze merasiminde Vali ve Belediye 
Reisi Muhittin Ustünd::ı.ğ, merhumun 
smıf arkadaşları General Besim 0-
mer, General Tevfik Salim, Askeri 
Tıbbiye Müdürü General Suphi, Cc -

neral Refik Münir, mektep arkadaşı 
Profesör Doktor Mazhar Osman, meb 

uslarımızdan Selim Sırrı. birçok dok

torlar. kendisini tanıyanlar vardı. 
Tabutu, Askeri Tıbbiye talebesi el

leri üzerinde taııımışlardır. Bir polis 

kıt'ası alayın etrafında gidiyordu. 

Sıhhiye Vekaleti, Devlet Şurası, Be -

!etliye, Doktor Mazhar Osman, Yeşil 

Hilal ve diğer şahsi ve teşekküller na

mına çelenkler gönderilmişti. 

Merhumun cenaze namazı Edirile -

kapı camiinde kılındıktan sonra tabut 

yine eller üzerinde Şehitliğe götürül
müş ve defnedilmiştfr. 

Ailesini ;ı.re dostlarını taziye ederiz. 

b1R KAÇ 
SATIRLA 

B ir ay sonra Ege ,.e Karadc
nJzde tüfün satışlarına baş

lanacaktır. Bir Amerika firmMmın 
mümessili şehrimize gelmiştir. Tütün 
mübayaası ic:in Samsuna gidecek-tir. 

Jt. 

L iman İdaresi yeniden 25 mav
na yaptırmaktadır. Kanunu

sanide de ayrıca 25 mavna claha ~·ap
tıracaktır. Yeni su gemisi ve romör
körferi de Avrupaya sipariş vermek 
üzeredir • 

:(. 

B ina tahrirleri bitirilen Fatih, 
Be5iktaş, Sanyer, Emlnönii, 

Beyoğlu kazalannda bina \'ergileri -
nin yeni tahrirde konulan k1ynıt>tfore 
~öre tahakkuk ettirilmesi bildirilmiş
tir · 

TAN 11 - 10 - 935 

Hastahanelere 
Yeni Pavyonlar 
ilave Ediliyor 

Yapı ve Tesisat İçin 
1,200,000 Lira ık 
Tahs.sat Ayrıldı 

1936 senesi bütçesiyle muhtelif 
yapı ve tesisat için üniversiteye 
1,200,000 liralık tahsisat verilmiş -
tir. Bu paradan Gureba hastanesin -
de ikinci hariciye paviyonuna mer -
but olmak üzere kulak, burun, bo
ğaz muayene ve tedavi yeri masrafı 
için 50 bin lira, kadın ve doğum yen
nin ikmaline 75 bin lira, hariciye am~ 
fisi için 35 bini dahiliye anfisi için 40 
bin, çocuk paviyonu haline konacak 
olan kuduz enstitüsü yerinin bitiril -
mesi için 50 bin lira ayrılmıştır. 

Cerrahpa§a hastahanesinde yeni -
den yapılacak birinci hariciye p·ıviyo. 

nuna 350000, göz paviyonuna 100000 
lira verilmiştir. 

Haseki hastanesinde tedavi pavi
yonuna 100.000, Üniversitede yapıla
cak diğer tesisatla yeni kimya ensti
tüsüne 250.000. eczacı mektebinin in
şasına 60.000, hayvanat ve nebatat 
enstitüsü tesisatına 31,000, teleskop 
ılleti ·için 26.000. hayvanat ahırına 
20,000 yemekhanenin tamirine 
10.000 lira ayrılmıştır. 

Bir Cinayet 
Eski K ocasile Barıştı 
Diye Metresini Vurdu 

Ali Nüzhet 
Evvelki gece Fatihte bir yaralama 

hadisesi olmuştur. Vak'amn tafsila
tı şudur: 

Serezler sokağında oturan Nüzhet 
isminde bil' kadın, bundan bir müd -
det evvel kocasından ayrılarak Ali 
isminde bir boyacı ile yaşamaya baş 
lamıştır. 

Nüzhet, son günlerde eski kocası 
ile barışmış ve bunu Alinin annesine 
haber vermiştir. Ali, Nüzheti bul -
mak için sokağa fırladığı sırada o
nun eşyalarını almak üzere eski ko
casile beraber geldiğini görmüştür. 

Burada küçük bir çekişme olmuş, 
iki erkeğin hücumuna uğrıyacağrnı 
zanneden Ali, sustalı çakısını ~ıka
rarak Nüzheti beş yerinden ağır su
rette yaralamıştır. 

Suçlu, yakalanarak hakkında ta
kibata başlanılmış, kadın hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Sarho~luk bu! 
Sultana isminde bir kız, arkadaş-

ları ile beraber rakı içerek kendini 
bilmiyecek derecede sarhoş olmuş ve 
evine dönmek üzere bir otobüse bin
miştir. Sultana, yolda otobüsUn ka
pısını açmış, fakat müvazeııesini 
kaybederek aşağı yuvarlanmıştır. 
Sağ kolundan ağır surette yaralan -
dığı için tedavi altına alınmıştır. 

Çavdar Ekmeği 
Üzerlerine Daimi Olarak 

Etiket Konacak 
Belediye daimi encümeni, çavdar 

ekmeği hakkında belediye zabıta ta
limatnamesine bir madde koymuştur. 
Buna göre, çavdar ekmeği; paspııl, 
razmot ve ince kepekten ayrılmış, es
mer görünüşlü halis çavdar ununa 
azami yüzde otuza kadar ekmek ima
linde kullanılan buğday onu konmak 
suretiyle yapılacaktır. Bu ekmeğin 
rutubeti azami yüzde 38 olacaktll'. 

Çavdar ekmeği, pastacı, simitçi. 
pideci fırınlarında pi~rilecek. Üzerle
rine etiket konacaktır. !yi pişmesi 

için 125, 250 gramlık olacak, kilosu 
yirmi k11nıFıtan sı:ı+Jlı:ıcalctır • 

Balkan Tıp Haftası 
Mesaisini Bitirdi 

Gelecek toplantı Atinada o'acak 
Yugos 1 av rl urahhası, "Balk an Birliğinin En 

Hararetli h . üdafiı olan A•atürke Verin 
Sadakatlerim zı Sunmak İstiyoruz,, Dedi 

Balkan Tıp haftası dün meras:mle r 
kapanmıştır. l dakatlerimizi sunmak isteriz! Demiş-

8abah saat 10 buçukta, Yıldız sa- tir. 
rayı kongreler salonunda, bütün Bal 
kan Tıp murahhaslarının iştirakile, 

hattanın beşıııci ve son toplantısı 

yapılmıştır. Bu toplantıda ilk ola -
rak Yugoslav murahhaslarından Kse
nofon :::5ahoviç intihap ettig'i mevzu 
üzerinde bir konferans vermiştir. Yu 
goslav murahhasından sonra, Rumen 
murahhası Dr. Ovid Alfandari, Lıpo
dol tedavisi hakkındaki konferansını 
vermiştir. Bunu müteakip, Yugoslav 
yalı profesör Milan Kitchevatz zühre
vi hastalıklarla mücadele mevzulu 
tebliğatmı yapmış, Romanyalı Dok
tor Munteam ve Dr. Stancplercu'nnn 
Karadeniz sahillerinde Ultra - Violet 
in, tahavvülatı hakkındaki tebliğini o 
kumuş, Dr. Naum, Romanyada, ço
cuğun içtimai ve tıbbi vaziyetini an
latmıştır. Türk doktorlarından Ke -
mal Hüseyin, Esat Raşit, Kazım Is
mail ve Taptas intihap ettikleri mev 
zular etrafında sözler söylemişler -
dir. 

Celse, saat bire kadar devam et -
miştir. Bundan sonra Balkanlı dok -
torlar, hep birlikte otomobillerle Tak 
sime giderek Cümhuriyet abidesine 
çelenk koymuşlardır. Müteakiben, sa 
at (2) buçuğa doğru Topkapı sara
yı müzesi gezilmiştir. 

Saat dört buçukta yıldızda, Bal -

kan hekimler birliği konseyi toplan -
.ınıa. ve gelecek seneki içtimam nere
de yapılacağını tesbit etmif}tiı . 

Son umumi celse 
Saat beş buçukta, son umumi cel

se açılmış. Balkan konferansı reisi 

Trabzon mebusu Ha.san Saka söz a

larak Balkan hekimler birliğinin ku

ruluş tarihçesini yapmış, dört seneki 

içtimalar hakkında izahat verıniş, 
Bulgar komşularımızın toplantılara 

iştirak edememelerinden duyulan te

essüre tercüman olduktan sonra hü
lasa olarak şunları söylemiştir: 

- ümit ederim ki, aziz dostlarım, 

yurtlarınıza avdet ettiğiniz ve bu yor 

gunlukları giderdiğiniz zaman, kal -

biniz yeni bir heyecanla dolu olarak, 

müşterek idealimizin ve müşterek 

davamızın müdafaasına devam 'eder

siniz;. Bu hislerle dolu olarak size ha 

yırlı avdetler temenni eder ve bütün 

kalbimle "yakında görüşelim!,. de -

riın ... 
Hasan Saka, nutkun Atatürkten 

bahseden kısmında "vaktin darlığı 

dolayısile, göremedikleri Ankaranın, 

Kemalist Türkiyenin müşahhas bir 

timsali olduğunu, anlatmış ve: 

- Oraya gitseydiniz, genç Türki

ye cumhuriyetinin modemism, in -

sanlık ve içtimai devletçilik yolunda
ki mesaisini - bir kelime ile hülasa 
edilmek istenirse - Kemalizmi gör -
müş olurdunuz! demiş ve bu nokta
yı uzun uzadıya izah etmiştir. 

Bunun üzerine heyecana gelen mu 
rahhaslar, ayağa kalkarak, Balkan 
ittifakı hamisi olan Atatürkü dakika
larca alkışlamış ve içlerinden birçok 
ları: 

Markoviçin nutku da uzun uzadı
ya alkışlanmıştır. Bundan sonra, kon 
feransın gelecek sene, Atinada top -
!anması hakkında, hususi içtimada 
verilen karar okunmuş ve bu suret
le Beşinci Balkan Tıp haftasııun A
tinada açılacağı öğrenilmiştir. 

Bu meyanda konferansın mesai 
şekli de tespit edilmiş olmaktadrr. 

Akil Muhtarın aözleri 
Son defa söz alan profesör Akil 

Muhtar da, hülıisa olarak şunları 

söylemiştir: 

-Mesaimizin sonu geldi demez -
den evvel müsaadenizle, burada bu
lunduğunuz müddetçe, yalnız fikri 
memnuniyetle değil, kalbden, kopan 
hislerle de, size samimi teşekkürleri
mi sunarım. Bu ayrılışta, hem bir a
zap hem de bir sevinç hissediyorum. 
Azap hissediyorum, çünkü ayrılıyo
ruz, sevinç hissediyorum. Çünkii yine 
buluşacağız. O halde. bir sene son -
ra Atinada buluşmak üzere, Allaha -

ısmarladık!,, 

Balkanlı hekimler, dün de şehrimi
zin muhtelif hastanelerini gezmiş 
!erdir. 

Devlet reislerinden gelen 
telgraflar 

Dünkü celsede, dördüncü Balkan 
Tıp haftası münasebetile, çekilen 
telgraflara rlo,•let r e iolcri'n "'"" tr·'
cevapları Qitünmtı.ş veı alkışlanmıştır. 

Atatürkün cevabını aynen yazıyo-

ruz: 

"Telgrafınızdan çok mütehassi.s vl
dttm. Teşekkür ederim. Balkanl' en
tellektiicilcr araS1nda dostluk ve be
raberliğin günden güne daha sıkı ol
ma.smdan çok memnımum. Saym il -
yrlere muvaffakıyetler diler, scwm -
lar yollarım. 

Atatürk 

tsmet lnönü de şu telgrafı gönder 

miştir : 

"Dördüncü Ba.llw.n tıp haftasını 
memnuniyetle seı<imlar ve sayı>ı mıı
ra h ha.sların şahsım ve ulu..sum1ı:. hak
kmdaki asil du.ygularına kar:ıretlc 
tr§ekkür ederim." 

BCUJvekil 
Tsmet 1 nönil 

Murahhaslar salı günii 
dönüyorlar 

Balkanlı doktorlar, bugün, erken

den Büyükadaya gidecek, öğle yeme

ğini Yat Klüpte yedikten sonra, Ya

lovaya giderek geceyi Kaplıcada geçi 

rcceklerdir. 

Ertesi sabah ta Bursaya gidecek, 

Salı günü şehrimize ve buradan doğ

ruca memleketlerine döneceklerdir. 

Haftanın devam ettiği müddetçe 
gazetecilere tahsis eden büro, Jstan
bul gazete muharrirlerine, büyük ko 
!aylıklar göstermişlerdir. 

Dün gece. Tıp haftası murahhasla
rının şerefine, Dağcılık klübünde bir 
alaturka konser verilmiştir( Bal -
kanlı doktorlar, konseri pek beğen -
mişlerdir. 

Siyaset aıe~i 

r. vusturyada 
Dikt aötrl ük 

A vusturya Hükumeti iki ıııU• 
him karar vermiş bulunuyor• 

Kararların biri, Başvekil Doktor 
Şuşnig'e bir diktatör salahiyeti ve • 
riyor ve kabine azasının kendisin• 
sadakat yemini yapmalarını tenıirı 
ediyor. ikincisi "Haynwehr., nanıi • 
le tanılan askeri teşkilatı ortadan 
kaldırıyor ve bunları da hükumet 
kuvvetleri içinde eritiyor. 

"Haynwehr,, Avusturya faşistli • 
ğinin mesnedi olan yarı askeri teş • 
kilattır. Bu teşkilat, 1928 v• 
1929 senelerinde Avusturya.dl 
hüküm süren sosyalistlerle mi.ıcade• 
leye girişnfrş, iktidar mevkiinin fa• 
şistler tarafından ele geçirilmesi içirı 
uğraşmış ve sonunda muvaffak ola' 
rak sosyalistleri iktidar mevkiinderı 
atmış, faşistler iktidar mevkiine gel• 
miş ve sosyalistliği şiddetli bir taki• 
be tabi tutmuşlardı. 

Faşistlerin iktidar ınevkiine ~el • 
melerinden sonra Haymvehr fa;;ist 
hükumetin en kuvvetli mesnedi ol • 
makta devam etti. Avusturyanın hii• 
kCınıet başında Dr. Dolf usun butu11· 
duğu sırada. "Haymvehr,, terin eei • 
si olan Prens Starhemberg Başvekil 
muavinliğini yapıyor ve Haymvehr• 
ter faşist hükumetin kol kanadı sa• 
yrlıyordu. 

Doktor Oolfusun feci bir surette 
katli üzerine doktor Şuşnig'in lıüklı • 
met başına gelmesinden bir müddet 
sonra Prens Starhembergin Başve • 
kil muavinliğinden uzaklaştırı~masl 
Haymvehrin vaziyetine başka bit 
mahiyet verdi. Sebebi bu teşekkUlüıtı 
Prens Starhemberge şahsen bağlı ol• 
ması ve ona sadakat göstermesi ıdit 
Bu teşkilatın hükumet başından u • 
zak kalan Prens Starhemberge tabi 
olınası, Avusturya hükumeti için bir 
tehlike teşkil ediyor ve Doktor Şu~· 
niğ hükumeti bu teşkilatı kaldırma" 
yahut doktor Şuşnige bağlı olan va• 
tan cephesi teşkilatı içinde eritmelC 
için çalışıyordu. 

Şimdiye kadar bu yolda mUtead ' 
dit te,ebbü8'er vuku bulmuf• Ha 
Ve'fır 'teŞKllatı l'tlllUt:ı Ucı.i> c"- · - •" 

ve şahsi nüfuz mücadelesi mahiyetı• 

ni alan ikiliklerin istismarı istenmiŞı 

fakat kat'i hareket gecikmiş, yahut 

kat'i hareketin dahili birtakım karı• 

şıklıl<lara sebep olmasından endiş• 
edilmişti. 

Nihayet hükumet dün kat'i karat
larını vermiş ve için için ayrılıklar i• 
çinde bulunan Haymvehri ilga etmif 
ve bu teşkilata mensup olanların dev• 
let milisine iltihakını, devlet ınilisinir1 
nizami orduya tabi olmasını karar• 
laştırmıştır. 

Bu suretle Prens Starhembergiıt 

Avusturya siyasetinde rolüne son ve
rilmiş bulunuyor. 

Şimdiden anlaşıldığına göre Prerı• 

Starhembergin ve kendisine sadtk o• 
lan teşkilatın bu şekilde bertaraf 8" 

dilmesi bilhassa Alınanyada memnu• 

niyetle karşılanmıştır. Alman ma • 
hafiline göre bundan böyle Avustur• 
ya - Almanya anlaşması kuvvetlen8" 
cek, bundan başka Avusturyadakl 
Nazi unsurun nüfuzu kuvvetleneceıc• 

tir. 
Bu mütalealar Avusturyada yapı• 

lan son değişiklikten hangi tarafır1 

istifade edeceğinj vuzulı ile göster • 
mektedir. 

Almanyaya karşı husumeti ile mi 

ruf olan Prens Starhenıbergin bu vı 
ziyet karşısında teslimiyet gösterip 
göstermiyeceği henüz belli değildir· 
Fakat Avusturya hükumetinin her• 
hangi bir karışıklığa karşı gelecel< 
tedbirler aldığı temin olunuyor. 

HAdisenin Orta Avrupada mühiıt1 
akisler bırakacağı şüphe götürmez. 

Ömer Riza DOGRUJ, 

- Yaşa Atatürk! diye bağırmışlar 
dır. 

Yugoalav murahhasının 
sözleri ITAkViit\itl~HAVAJ 

Hasan Sakanın alkışlanan bu nut
kundan sonra, bütün gruplar namı
na söz alan Yugoslav heyeti reısı 

profesör doktor !.Iarkoviç dördüncü 
Balkan Tıp haftası mesaisini hülasa 
etmiş ve bunu tertipte amil olan Ha 
san Saka ile haftayı idare eden dok
tor Akil Muhtara teşekkür etmiş 

i 1 Te$rin~7ı] 
PAZAR _f l ugünkü Hava : BULUTLU 

Bugün bavanm bulutlu geçeceği anla -
şdmaktadrr. Hava poyrazlamııtır. Mcmcl
ketimizde umumi hava vaziyetine ,elince, 
Şimali Anadolu bulutlu, yaiıob ı;:cçccck
ti r. Diier taraflar da kısmen bulutlu o -
lacaktrr. 

Rüzgarlar deiişik istikametlerden Şimali 
Anadoluda kuvvetli, diğer yerlerde hafif 

ve: esecektir. 

-Balkan Birliğinin en hararet - Dünkü hava 
ij rııürlafii olan Atatürke, derin sa • Dün rüıgar poyrazdan esmiştir. Sür'ati 

• .. ,,.+ .. ı ı; kilometre, saniyede 6 metredir. 

10 uncu ay Gün: 285 Hızu: 159 
•3'ı'ı HıcT1 13'.i? ~umı 

Recep: 24 28 Eyliil 
Güneş: 6,07 - Oğle: 12.01 

ikindi: 15,10 - Akşam: 17,36 
Yatsı: 19,08 - Imsak: 4.29 

·--~---------------------Hava tazyiki 767,0, hararet 18, sıcaklı'lc ~ 
çok 21, en az 18, buhar tazyiki 10.6 rutll 
bet % 70 tesbit edilmiştir. 
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Sovyet Rusyanın Notası Ala
kadar Devletlere Bildirilecek 

ıı• 
irı 

" I• 
i• 

·. 

Ademi Müdahale Komi
tesinde Münakaşa Oldu 1 

Portekiz Murahhası ispanya M ese
lesi Görüşülürken Sa onu Terketti 

Londra, 10 (Tan) - İsp a~ya işlerine ademi müdaha
le komitesi, dün uzun bir içtima yaptı. İçtimada birçok 
münakaşalar vuku bulduğu ve azanın bir hayli atıştığı 
anlaşılıyor. Sovyet Rusyanı n tebliği alakadar devletlere 
gönderilecektir. Fakat, Sovy yet Rusyanın notası sarih ve 
kafi bir ithamda bulunmadı: ğı için komite doğrudan doğ
ruya bir şey yapmak imkanını bulamamıştır. 

Grandi'nin ithamları 
Toplantıda İtalyan murahhası 

• Grandi. Rusyaya karşı şiddetli hü
il crunda bulunmuş, anlaşmanın tek ta-

Madride Yeni 
Taarruz Bugün 

• 

raflı kalmasının doğuracağı v<ı l\im 

neticeleri anlatmış, Italyaya karşı 

vuku bulan ithamların aslı olmadığı-

' nı söyledikten sonra Rusyaya karşı 

t mukabil ithamlarda bulun.muş, Rus
• ya murahhası da bu ithamların aslı 
1 aı;ıtarı olmadığını söylemiştir. Porte

t kiz murahhası ise içtima esnasırl'la 

As·~er Fastan Asker 
Getirmeye < evam ediyor 

Londra, 10 (TAN) - tsrınny ~clan 
gelen en son lnberlere göre, yaziyet 
şu m~rk~z:Jedir: 

O• ic>d , toehri ma<'en ameles· tara • 
fmdan iş ·~a· edHmı>I tedir Am~b şeh
re girmi-; ve futbol ınh wna yarın·~-

r 

salonu bırakmıştır. 
Alman murahhası, Sovyet Rusya 

tarafından vuku bulan hareketin sırf 

siyasi mahiyette telakki edilmesi la -

zımgeldiğini söylemiş, daha sonra 
Rus murahhası cevap vermiştir. 

"ltalya vicdanen müaterihti.r!,, 
Roma, 10 (A.A.) - Sovyetlerin te 

şebbüsünü mevzuubalis ederek, Gay -

da, Giornale d'ltalia gazetesinde di -

la.rdır. Şehrin cl:ş taraflan k'm··en 
hükfımct kuv\'etl ririn elhdedir. 

Hükumet cenupta l\fal ~ ganm şima

linde nıku bu·an bir barruzu püs • 
kürtt•'ğünii biMiriyor . 

Asil"'r Cebefüthnk brğ:-zma ha -
kim oJnrktn , ... F ·strn asker g ·tir -
me~·e cfe,·am edi;\·orlar • 

1'1adrit hük'"•met; ~oc,·k, .. n Akde • 
_.ı_ --ı..ıll~o .....-ı-.1~..._~ıtt ... (1ir . 

JU' AL Grnera) Franlm l\fa~ridi üc: cıh ·t-

"ltalya vicdanen müsterihtir. Sov- te-n m•ıhasara t><le11 ve ı>ra'"nnda 

yetlerin teşebbüsü ona zerre k3.dar 

endişe vermez. Ancak gülünç teşeb -

büsler çerçevesinden harice çıkıp ta 

çelme takmak tabiyesine ge<;ilecek o

lursa, lazımgelen karşılığı vermiye de 

mu,·a.c;a!a~, t"'mi,.~ mnvrffak oı

cephevi t~ftiı;~ c:·k-nıı,hr . 
Rütii'l asi ll"kerl"r, 'irmi dört sa

attenberi istirahı\t ediyorl"r. V ·rın 
sa.hahleyin l\fadrite kars1 umnmi bir 
taarnızun bac.IQ'IH'a~ beh:teniyor. 

hazırdır." lfükiımet kııvvefüd r"J',?o·'a mu -
Milano, 10 (A.A.) - Sovyetlerin JcaNemet ediyor h~tt!l ifo l"rnrhr . 

! spanyol meselesi hakkında yaptıkl:ı.

rı hareketi mevzuubahs eden Cor:ie

ra Dellasera gazetesi diyor ki: 

"Bu hareket, A vnıpa ,sulh üne kar

şı bir Sovyet suikastidir. Sovyet.ıcr 

Birliği ya doğrudan doğruya, yahut 

yarı Rusya olan Fransa yolu ile si

lah, zabit, asker, cephane ,tayyare ve 
gemi yolhyarak Madrit hükUmeti ile 
teşriki mesai etmektedir." 

Romanva Hari-
"' ciye Nazırı --Antonesko'nun Yakında 

Ankaraya Gelece~i 
t. ildiriliyor 

Bilkreş, 10 (TAN) - Stefani a
ja.nsmrn bildiı'diğin~ göre, Romanya 
hariciye nazırı Vıktor Antonesko, 
Belgrattan sonra aym 27 sinde Pra
ğı ziyaret edecek, oradan da Atina 
ve Ankaraya gelecektir. 

Antonesko'nun ,Balkan ve RU~ük 
Antantların merkezlerini ziyareti bu 
ay içinde bitirilmiş olacaktır. Romal'\. 

a Hariciye Nazırının bundan sonra 
~arşovayı ziyareti de muhtemeldir. 

Kral Karol 
Praga gidecek 

Hükres, lO (A.A.) - Kral Karo

lun 26 llkteşrinde Pra~a gide_ceğ\ 
şimdi yan resmi bir şekilde teyıt e-

dilmektedir. 

Çek partuı Ja düşürüldü 
Prağ, 10 (A.A.) - Hükumetçe 

neşredilen bir kararname ile Çekos
lovak kuronunun kıymeti yüzde 16 
nisbetinde düşürülmüştür. Kuron 
bundan böyle 31,21 mili~aIP a!tm 
değninde olacaktır. 

Ademi miidah-.le t~ahhütlerin
den feragat 

Edimbourg, 10 (A.A.) - Kiımar -
nokta irat ettiği bir nutukta ,işc;i par
tisi lidC'ri Attlee. Çemberlayn'in, ken
disine. vermiş olduğu teminata naza -
ran İngiltere hükiımetinin "başka dev 
letlerce asilere cephane gönderildi -
ği sabit olduğu takdirde, l spanya iş
lerine ademi müdahale taahhiitlerin
den feragat edeceğini" söylemiştir. 

Filistinde 
Grev Bitti 

Arap Komiteleri 
Uyuştu far 

Kudüs, 10 (Tan) - Arap komite
leri müzakere yaptıktan sonra umu
mi greve son vermiye karar ver-11iş
ti r. Bu suretle Filistin meselesini ga
yet milhim bir safhaya sokan bir ka
rar verilmiş bulunuyor. Umumi grev 
altı aydanberi tatbik ediliyor ve bu 
yüzden bütün memlekette hayat ve 
faaliyet felce uğramış bulunuyo!·du. 

Umumi g-reve son verilmekle bil -
tiin memlekette iş hayatı tazelenecek 
Yalnız çetelerin faaliyetini durdur -
l'l1ak meselesı kalacaktır. Fakat "re-

• o 

vın durması ile çete faaliyetinin de 
tevakkufa uğraması bekleniyor. 

Cenevredeki delegemizin 
ziyafeti 

Cenevre, 10 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildirivor: 

Daimi delegemiz Necmettin Sadık 
bugün Litvinof şerefine murahhas
lık binasında bir öğle yemeği vermiş
tir. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Aras, Sovyet ve Türk heyetleri er
kanı ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

KUÇUK HARlCI 
HABERLER 

Y uıı·a·n gazeteleri, . Başve
kı lın yakında Gırıdi ı:i

yaret edeceğiııi haber veri -
yorlar. Kralın amcası Prens 
Andrenin Pazartesi günü A
t inaya gelmesi beklenmekte
dir. 

• * "' 

A tin.~dan bildirildiğine 
gore, çocuk katilı ca

navar Mavroınati'nin ınuha _ 
kemesi bitmiş, mahkeme ken 
disini müebbet kürek cezası
na ınahkü111 etmiştir. 

• * * 

B i.iyük faşist konseyin:n, 
Kont Ciyano'yu Mus

solininin yerine Ba:;.vekalete 
getireceği ve Mussoliııiniıı de 
ltalyanın Düçesi ünvanıııı mu 
hafaza edeceği hakkındaki şa 
yialar Roma mahafilince teK 
zip edilmektedir. 

• * ~' 

Yunan Veliahdı Paul dl.in 
tayyare ile Dramaya 

varnıış ve oradan da T rakya 
oyunları finalinde hazır bu _ 
lunarak galiplere mükafat • 
larını vermek üzere Cüıni.il
cineye hareket etmiştir. 

==--==-===========-====--
Gömböşün 

Cenaze Merasimi 
t irçok Ecnebi Heyetler 

l\ eras mde Bu un u 
Budapeste, 10 (A.A.) - Bugün 

p11r1amento sarayında müteveffa 
Gömböş için son bir merasim yapıl
mıştır. Müteveffanın tabutu ctl'afı -
na bırçok çelenkler konulmuştu. 

Bunların arasmda General Franko 
tarafından gönderilen büyük bir çe
lenk vardı. Kor diplomatik. birr.ok 
ecnebi askeri heyetleri merasimde ha 
zır bulunmuşlardır. Bac::bakan Da -
randi, ilk önce söz alarak Göınbnşün 
vasıflarını belirten bir hitabed 0 btı • 
lunmuştur. Bundan sonra tabut. me
rasimle mezarlığa götllrülmüstlir. 
Cenaze alayının geçtiği b\iliin yollar
da muazzam bir halk kütlesi miite -

hür-\"effa başbakanın naşı önünde 
metle eğilmiştir. 
Gömböşün cC'nı:ı:ı:e mf'r::rniminrle t · 

talyayı Kont Ciano. Hitleri Göring. 
A v:usturya Cümhurbaı-ıkanı ~tiklas'ı 
Şuşnig, Bulgar I<ra lın°1 Stoilof v: 
Le"histan hi.ikfımetini de sivil 11u:ıusı 
kalem müdürü Lepkovski temsil et
miştir. 

İtalya s"lahlanıyor 
Roma, 10 (Tan) - Bugün neşro

lunan resmi bir tebliğe göre, Ital

yada 1200 fabrika harp malzeme~! 
imalatile meşguldür. Silah in1aJatı
nı ilerletmek için bu fabrikalarda 

haftalık mesai altmış saate yüksel -

tilmiştir. Hava kuvvetlerini tamam

lamak için 400 milyon tahsis edil -
miş bulunuyor. Deniz kuvvetleri 
mevcudu 60,000 artırılmıstır. Kara 
gömleklilerden yeni 30 tab~r ,·ücud'.l 
getirilerek Habeşistana göndcrıle -
cektir. 

Bir telgr~fımızdaki yanlışlık 
6 llkteşrin tarihli nüsbamızdıı. Ce

nup hududurnuzdan alarak neşretti
ğimiz bir telgrafta Antakyadan ıncm 
leketimize gelen Bay Santlhin beya
natından bahis vardı. 

Dün bizzat Bay Samihten aldığı -
mız bir telgraf, bu meselede bir yan 
lı$hk olduğunu gösteriyor. Bay 3a
mih ancak oğlunu Adanada mekteüe 
kaydettirmek için Antakyadan Adn
naya gelmiş olduğunu ve gazetelere 
beyanatta bulunmamış olduğunu bil 
diriyor. Yapılan yanlışlığa çok mü -
teessiriz. Bay Samihten özür dilP. -

riz. 

fKANsER MÜCADELESi 

Hastalık Büyük 
Şehirlerde Genişliyor 

Doktorlar Bunun Sebebini, Büyük Şehir
lerin Yollarında kullanılan " Bitume a ,, 
Atfediyorlar. Fakat Operatörün Müdahales, 
kanser Tedavisinde' Bazen Mucizevi Neti· 

celer Hasıl Ediyor 
~anserin tedavisi meseles1 maalesef halledilmiı, olmamasına 

ragmen m~htelif memleketlerde birçok profesörler, bununla 0 
k:ıdar f aalıyetle uğraşmaktadırlar ki bu uzun ve hayırlı mesai 
nıhayet bazı k ı· · · t' ıyrnet ı netıceler vermış ır · • 
Kanser, ~liphesiz ki, bcşerıycti ke-~-

mırmektedır V d l. ı · · · k ·_ . e a eta, harp sonra- - Mcse a e ı n ı z ı eser de 
sı b~ has~alıgı a:rttırmış gibidir. Fil- bir kanser yarasına sürersenız Rari-
hakıka, rnıs denberi k ' d" k • anser vak a - ır. 
ları ço arın:ıştır. Bu artışın sebebi - Demek kanser aşılanabilir. Bu 
n~~e haınledıl~bilir? Bu kat'i vt!:le hastalı°'ın uzviyet mikrobu bulundu 
b·lııımemektedır. Esase f, · . t> 
· · d k n, en, uzvıya- mu? 
tımız c - an~erin neden oldllğunu ve - Hayır. Hatta mikrobu bile ol-
nasıl dog<lugunu bilenıemektcdir Yal duğu şüpheli. Vakıa bazı tloktorlar 
nız bu hastalığın önüne geçilmek iGin mikrobunu bulduklarını söylüyorlar 
hed~cnlh·clr ~adrafta faaliyet görülmek- amma. doğru değil. 
te ır. G erın e bircok i il . .. 
vicdnnlıla rı bul · y erı, yuksek Kanser artıyor 

. unan ve mesleklerin] 
hakıkaten seven fnd k' ' " a arane yapan 
Türk doktorları da b 

1 1 u hastalıkla 
meşgu o maktadırlar \T .• · l. . . 

d ·· 1 · e ı:-ıım Pt'ını 
bura a soy emeden f · . enne ı::eref v0r<'n 
bazı Istanbu1 dcktorl ·b · · arı u '3ahada 
çok fav.dalı olrnuı:ılardır. 

Bir kans~r h-:ısta.sı nasıl i}•ileşir? 
Son vak alardan bir kanser, rstan-

bul hastanE'lcrinde V"p 1 b' a 1. • n I U11 ır m0 ı. 

- Son gıinleı de kanserin a;trp art 
madı<Tı hakkında ne dersiniz: 

0 H -~ l -Filhakika artmıştır. il::. .::ı. ıgın 

esası meçhul olduğu için. b11 artış 
daha ziyade, bilhassa büyük ~hirler
de fazla kullanılan "bitume" a atfo
lunuyor. Teneffüs edilirken. b u 
maddede mevcut katran, müthiş has
talığa sebep olabilir. 

<ftlfK 
Spor Seyahatleri 

Şu günlerde İstanbula üstüste iki 
acıklı spor ekipi döndü. Birisi Rus
yadan gelen futbol takımı, cliğeri Ati· 
nadan dönen atletizm ekiıti... • 

BunJarm ikisi de mağlôp olİnak 
yiizünden biribirinin haline haset e
decek vaziyette değil. Ben ı1e ~,Darca 
böyle spor seyahatlerine reislik et • 
tim. Onun ne tatlı şey olcluğunu pek 
iyi bilirim. Haydi benimki sııordan 

yetişmiş olmak l'e bir ne\'İ o işin tir
yaldsi bulunmak g:bi bir binamaz 
özrüne dayanabilir. Lakin benim ~ibi 
olmıy:anlann işini gücünü, rahatini 
bırakrp da böyle zararından başka, 

üzüntü ve srkıntısmdan ha<;ka kan ol
mıyan maceralara nasıl \ 'C niçin atd
dıklanna bir türlü akıl erdiremiyo • 

nım· 

Size bu münasebetle T1f1ı nasan 
Efendi merhumun bir söziinü yaza· 
yım. ~lerhum denni:; ki : 

- Bu rüya denilen nesne kötü bir 
şe)·dir. İnsan rüyasında bir torba al· 
tın bulur. ryanınca elinde, avucunda 
bir;;ey \\.almaz. Lakin rüya.smda ka -
zara yatağını kirletirse, u)·anmea. 
bunun hakikat ollluğunu daiına gö -
rür. 

İ!lte bizim spor seyahatleri de hep 
hö;l'ledir. Eğer munffakı:ret olursa 
kafile 'reisine hiç bir hisse a),rmaz -
lar .. 

- Ya.~as·n a-.Jan -.porculanmtz .. 
derler de, \ş mağ1fıhiyetle netlL•Plenin

ce işi kafile reisine ) iikJerler. Iliç er.,.. 

mezler ki: müsabaka~, yapan o değil
dL 

yat neticesin 1 kökünden ve hasta . 

nm uzviyetine hiç zarar vermeden <:ı
kr.rılmıştır. Bugün, bilhassa h:lsta -
hk başlangıç halindeyken. baz.ı.n mu
cizevi neticeler veren ameliyatlar va
rıılmaktadır. Bu mesele esaserı Yıldız 
na toplanmıı;ı olan Balkanl~r arası 
~TP kongresinde göriif,il)"cc>ktir. Krm
~ıwden mıı~tnrin nl<ınlar. rlrıH<.,,.larr -
"'lTZa itimnt e 1 hillrlf>r. ("'lnlrii. <'lrık 

t<ırlnrımtz hu miithiı:; h st'ılığl yakın 

Demek hastalı!ı telkih cdiicbili~·or. 
~e doktor Bensis'in fikrine ı:;ıtirak e- B. FE:.EK 
füyorum. Esasen Amerikalı doktorlar ========-======== 

"lan t'I. ~ ... ,.~·~,".,..l"'r. 

Hastcltğın şel::illeri 
I~Pn .. cr. oJ.ilukra cskı zam·1nlArdrı 

da tnnrnırd•. Fnlınt rlnktorl•l•· onıın
la fazla mesgul 01'!1111:1 deö-ıl\e• di 
So nzamanhırda vamlan tetkikler, 

artık ııan!'\ı-"in bijtiin ceıi:illerini t'1nıt
mı:ı ktadır. Rıı luı cıh:tlr;;.ın nereden !!<' 1-
di~i nıerhıılnür. Fnkat her tf\rnfhın 
~elnhilir. Bıız1 drıl<tol'lar. ll"lm kE'dı>r
k·ı in hıı h:ıst:ı. lır"m in k;.,.., frnrl:ı mü . 
-.c::<ıir rılduihnııı sö1•1Livnl'ltlr. 

Bu hııcıuc::t:ı. kı,,mctli n"t.-tnrJ .. ı-ı'i:ı.rı 
~N>c::ic;, ile k'>nSerin "'"Tİ nlım olmn -
r!ı"'r hakknvh vaptığımız bir görüş
'Y\f''lp bize deni ki: 

Yeni T caret 
Anlaşma~arı 

•akında Romaya B ır 
Heyet l:iid.yor 

Ankara, 10 ('l'aıı) - ltalya ile ye
ni bir ticaret anlaşması yapılması 

etrafında müzakerelerde bulunmak 
üzere Türkofis ba~ müşaviri B\.irhan 
Zihni ve Merkez Bankası şefle:in -
elen Adnan Romaya gideceklerdir. 

Müddeti 21 Birinciteşrinde bitecek 
olan Tlirk - ltalyan ticaret anlaşma 
sının müddeti bir ay uzatılacaktır. 

Yugoslavya ile yapılacak yeni tira 
ret anlaşması müzakereleri de Pa
zartesi günü başhyacaklır. Yugoslav 
heyeti bugün şehrimize gelmişler . 
dir. 

Dahiliye terfileri 
Ankara, 10 <Tun) - Dahiliye Ve 

kaleti, Cümhuriyet bayramında ilan 
olunacak vali, kaymakam ve mek -
tupçuların kıdem ve terfi cetvelleri
ni hazırlamaya başlamıştır. 

Avusturya reji tnemurları 
Ankara 10 (Tan) - Avusturya 

tütün rejisi eksper ve mcmur!arm -
dan birkaçı şehrimize gelmişler ve 
Türkofisle temasta bulunmuşlardır. 
Yakındn mübayaada bulunmak üze. 
re tütün mınt.akal::ınna ~irlecekter 
dir. 

bunun tec ,··b l . . J Fa ı u e erını yapmışla~·cı'r. 

k~~ hazan irsiyetin de bu hastr.lıkta 
mı.:es · 
kat bsır olduğıu ispat edilmiştir. Fa-

.. 1 u hususta bir kat'iyet ileri sü
"'U ememektc>rlir. 

Operasyon 
Netice itibarile cerrahlık . · Rayesm-

'c kansere karşı bü vük netı· l 
J Cc er el _ 

ie edilmiştir. Mücadele şiddetle de. 

\ nm ediyor ve .şayet bugün mesele tı:ı 

'llamilc hallı:vfilmC'miş ise, istikbal 
hususunda iimitlcr çok ar+mı~t · ., ır. 

Hat ta, bazı işaretler bizi tamam ile 
nikbin edecek vaziyettedir. 

Tstanbul hastanelerinde tPt:lnvi e

dilen birçok hastalar, hastahgrn baş 

lırngıcında müracaat ettiklen va • 
kit. kanserin başladığı uzuvları ke . 
silmek sureti!c - pek tabii kcsilf~bi-

lccck uzuvlar ise -- kurtarıhııslar
dır. Bir taraftan da birçok a Jimler 
bu hastalıkl:ı meşguldürler, önüne 
gccmek için tetJı-ikı-t ·11nıvo!'lar. 

Rac - Buyo f:len 

Artv: nlilerin 
Şükran~arı 

Başvekil ;smet ln önü ne 
Çeki en Telgraf 

Artvin, 10 (A.A.) - Artvinden 
tüccar ve köy muhtarlarından bir
çoklarının iınzasile Başbakan Ismct 
Iııönüne aşağıdaki telgraf gôndcril
miştir: 

"Yalçın doğu iller seyahatiniz Co
ruh ilimizin kalkınma tarihinde her 
zaman fahrile tekrarlanacak bir 
sayfadır. O günden bugün'e kadar 
büyük şahsiyetinizin temsil ettiği 
Cümhuriyet Hükumetinin say1lmaz 
nimctlerile karşılaştık. Halk !çinde 
ve özünde sakladığı ancak Türke 
yakışır bir karakterle ileriye atıldı. 

Yüksek teveccühünüze layık oldu
ğumuzu her an için ispat edecek oir 

kudretle iş başındayız. Ve bundan 

gurur duyuyoruz. Çoruh halkı bü

yük seyahatinizden itibaren büyük 
devlet adamlarını sık sık aralarında 

görmekle ve bu teftişlerden hayırlı 
sonuçlar almakla bahtiyar bulunu _ 
yor. Büyük Mareşalin ve değerli 
mesai arkadaşlarınız lktısat ve Ma
liye Vekillerinin ilimizi teşriflen ve 
yaptıkları tetkikler halkın kalkınma
sı yolunda c;ok ileri adımların atı
lacağını müjdeledi. Işletmiye açıl _ 
mış bulunan Kuvarshan bakır fab
rikasından başka en zengin dünya 
madenlerinden biri olan Murgul ba
kır madeninin ihyası, ge"iş bir 

Haber gazetesi (10. 10. 193(; ), 
"N c ... ne,, için söylediklerimi alıp so
nıoıa d.a .~ımıt Hıi11c etm i§: 

"Ahfeş,, iıı yazısında fad yok, fa-
kat yanlış da yok! 

Teşekkıir ederim. Bak, böyle söy~eme -
)'ip te: "Yanhş yok ama tad da yoi<,. de
seydi teşekküre dilim varmazdı. 

Fakat. "Sabah gazeteleri neler ya%l)'or
lar ?,. su tunu muharrlrin'n iltifatına rağ -
me.n itiraf edeyim ki yanlışsız ya::manın 
r~t~~ıı.;: ehe~tmiyetli olduğu iddiasın'.\ pek 
,..;alı~ A~~~Yor~1rn. Bir muharrir tadlı yaz
kelımelerin mta 1 Yazabilmek için <!ilindeki 
d anasını h . . l"kl · · e dıişünmeli: ı;unk·· • na vın ınce ı erını 
nı bozabilir. u Yanlış, bir sözün t~dı-

~ 

Fransa, bir Wrlil Almanya•11 .. · • n mu-
sa1ıat 1wkl;,rnı tanımak i.stenı .... d· -· 

ıgm • 
den ve Almaııyanın ~il6Jılmı•..,,.,. ,...., .. ,znı 
mcıı ııc tahdit eden a.skeri baill 

• • :J arın, 
aıı.~atk, yerlerme ayni tesiri yupacak, 
11/U§ erek emniyet gibi siyasi bağlar 
konulmak sartile 1..-aldırıl-na 1 · • sm(ja ıs-
ı"ar cylcdiğindeıı iiç seııe evvel gomii.l-

müş ola>ı .<;ilahları a::altma ""ıe<·cl . . " ., esını 

bu defa Frmısanııı kendi.si ortaya çı _ 
kardı. - ll.fulıarrcm Fey~i To ~ gay, 
Cırnıhuriyct, 10. 10. 19S6. 

Bu cüml;;_:i üı;, dört defa okuyunca. ma
nasını pekala ~nlıyoruz. Hatta yaııhşı da 
yok. (Sona dogru Fransa kclimesınin , lu • 
zumu .!okke~ ~ekrar edilmesi ancak bir ka
len:ı surçmesıdır, l'.'.lnlış diye gösterilmege 
degmez.) Fakat boyle cümleleri ılk oku • 
YU!ita: "Bu da ne? Bunun ne manası var' 
demekten kendimizi alamıyoruz ... Rana 0~~ 
~e ge!ıyor. k_i muha:rir bu cumlede sc\ylemek 
ıstedıkl.er.~nı hep bır arada degil, par.;a p .. r
c:a. duşunuyor, s?nra - sözüne bir ehem _ 
mıyet, edasına bır ".~kar _vermek ic;in _ bir 
araya topluyor. Şuphcsız böyle ol'lluyo • 
fakat eminim ki bunları okuyan herk tr' 
b . k. k b" h. es c 
enım ıne ya ın ır ıs hasıl oluyo 

k' r ve 
ımse derhal anlıyamıyor. Karii niçin ıı·· 

le iı:!meli? Fikir derin oldug· u ic;"ın d · .
0

Y· r . . h k . uşune-
ım, ıyı: ama er esın kolayca an! •• 
şeyleri bilmece gibı söylemek ıu··~ ı~a1:ab~ı 
· k d -·ı ·d· ? .. ~ums:ız ır ış ence egı mı ır Alrnanyanm .1. hl 
masını men ve tahdit eden d ı;ı a an -
değildir ama sadece "t hd":" emek yanlış 

k t d . z a ıt eden ., deni! • 
me ye er ı. aten uzıın olan .. 1 . 
de böyle fazla sözler karıQı c:kum. ey_~ lı~r 
tün şaşırıyor. ~ nca arı busbu-

Ahfeş 

hinterlandın kapısı olan Hopad b .. -

yük ihtiyacı karşılıyacak iske~<!n~n 
yapılması vilayet dahı·1· d k . ın e onser,.ıe 

fabrıkası tesisi suretile doğu illeri 
hayvanatmdan genı· .k . ş mı yasta isti-
fade edılmesi nefis me 1 .1 . • ~ yva arı e me:j-
hur Çor~~ vılayeti mahsulatının kıy
metlendıriltnesi, vilayet dahT d 

cat b' u~ ı ın e ıh-
ra ır gi. teşkili gibi yeniden kal-
kınma_ tedbırlerinin alınmakta 
lundugu ·· "d 1 . b1ı-

muJ e en karşısınd h lk 
sonsuz sevinç ve heyecan . . a a. 
Y .. k k - ıçındedır 

u se varlıgrnxzla tem il ., . 
t ·· s edı.mek
e ~an. cumhuriyet hüklfunetine bu 
vesıle ile de sonsuı . 

1 
mınnet ve ~iik-

ran arımızı sun 
ar v~ ellcrini"d-"n ö-

periz." 
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.Ma. l"'I. kerrıe le rcl e 

Bir Siyahi Üfürükçü 
Tevkif Edildi 

Leylek Pisliği, Şeytan Tırnağı ve Karınca 
. oynnzu Tül s ı.ilerı Nasıl hazırlanmış? 

Meşhut suçlar müddeiumumisı 

Hikmet Sone!, dün saball asliye dör
duncü ceza mahkemesine bir üfürük
çıi ve remilci suçlusu verdi. Mahke -
meye mevkufen çıkarılan suçluya 
hakim adını ve yaşını sordu. Bu ak
ı;akallı siyahi, Mısır şiveriyle şunları 
soyledi: 

- Adun Hacı Bekir bin Musa .... 
Küçük Langada erbaa numarada o· 
turur, ben. xet.miş üç yaşındayım. 

hacı Bekir, başından ka.skeı.ıni çı · 
karmıştı .. Yalnız üstüste gıydıgı kel
lepuş.lar başında. kalmıştı. rouoaşir, 
bWllan da çıkarttı . 

Hakimin bütün sorgularını, "Ha! .. 
Aha! .. ,. ile karşılıyordu. (Ha) evet, 
,{aha) hayır demekti. 

Ha.kim, evli misin, bekar ~ın, sen 
üfürür müsün, remil atar mı~ın? de
d.i. O bu sualleri şöyle karşıladı : 

kağıdın içine de tütsüler koyarak ba
na verdi. Sonra bacağım ağrıyor de
dim. Üfürdü. Şeytanları kovdu, me -
!ekleri çağırdc. Arapça bir şeyler hay
kırdı. Verdiğim numarası tesbit edil
miş bir lirayı da cebine koydu. 

Polis Nimete de bir muska verdi. 
Bunu iki gün yastığının altına koy. 
Pazartesi günü gel ,sana vaziyeti an
latırım: Sen merak etme, istediğin 
genç seni alacaktır. Parasını da o 
gün veririm .. 

Bundan sonra şahitler dinlendi. 
ve bir şahidin çağırrlması için muha· 
keme talik edildi. Hacı Bekir de tev
kifhaneye gönderildi. 

Bir doktor tevkif edildi 

,... . - 1 
Briç Meselesi !__, ______ _ 

4 

• A.V.7 

• • 8.S.3 

9.8 
ole D.V.10 

• D • 
8 

10.9.8.7 • • 3 

4 • • D.V 

+ + 
• R.6.5 • 10 • R.D.6 + 

Koz kör. (S) oynar ve bütün le
velcri yapar. 

• Bu meselenin halli 10 teşritJfo,,. 
vel sayımızda çıkacaktır. 

6 Teşrinievvel 11alı •ayımız.da çı-
kan meaelenin halli _ 

R.3 
7 
7.6.4 
3 

• • • + 

A 
A.2 
A.9.3.2 

:o : 
.ı. + 
• • • + 

7.5.4 
9 
D 
A.2 

6 
8 
R.8.5 
R.V 

Koz kör. (S) oynar ve bütün le-
veleri yapar. 

Leveler: 

MAZURK A 
POLA NEGRinin Şaheseri• Rejisör ViLLi FORS 

L iLiAN HARVEY ve W iLL Y F RiTSCH 

TÜRK S i NEMASI NDA 
gösterilmekte olan 

KARA GÜLLER 
.._ ____ . filminde zaferden zafere koşmaktadır. Bugün saat 11 de tenzilatlı fiatıerle matine•••• 

Bugiin 2 aaat gülmek - katılıncıya kadar gülmek istiyenler 

LOR EL - HARDi HiNDiST ANDA 
TÜRKÇE SÖZLÜ büyük komedi şaheserini İ P E K sinemasında görsünle 

Ayrıca, Paramount havadisleri ve renkli MIKI MAVS. Bu~n saat 11 de tenzilatlı matine 

Gelecek Çarşamba günü • 
matinelerden itibaren 

sinemalarında ayni zamanda 
dünyanın en büyük komik de -
hası bütün insanları güldüren 

harikulade san'atkar 

ŞARLQnun 

,_ Bugün S U M E R Sinemasının 
vasi salonu, keman üstadı tneşhur 

ALFRED RO DE 
ve meşhur Çıgan orkestra ve heyeti muganniyesi ile DON AL 

FONSO DOS CASTROS Cubcn orkestrasının 

J U A N i T A 
- Ha .. evli.. yok çocuk .• öldü. Ben 

Kur'an okur,, hadis okur. Ve lakin 
remil atmaz, fala bakmaz, üfürük 
yapmaz. Dün ikindi namazından son
ra eve gelmiştim. Bana iki matmazel 
geldi. Birisi sıkıntım var, dedi. Öteki 
de koc~ istiyormuş. Ben onlara 
Kur'J.n okudum, şöyle bir de üfür -
düm. Ben de hafakan var. Mısır çar -
§ısından tütsü almıştım. Onlardan bir 
parçasını da bu kızlara tütsü olarak 
verdim. 

Evvelisi gün Beyoğlunda Anbasa
dor barında ,bar sahibi Hüsnüyü ve 
hadiseye karışan polis Mehmetli döv
dükleri ve hakaret ettikleri iddiasiyle 
asliye dördüncü ceza mahkemesine 
verilen doktor Gıyaseddinle arkadaşı 
Necdet hakkındaki karar o gün 
tefhim edilmiştir. Mahkeme doktor 
Gıyaseddinin suçunu sabit gördüğü 
için kendisini bir buçuk ay hapse 
mahkiı.m ve derhal tevkif etmi ştir. 

Mahkeme, doktorun içtimai vaziye
tini de nazarı dikkate alarak 300 lira 
verdiği takdirde temyiz müddetince 
tahliye edilmesini de kabul etmiştir. 

1 - (S) trefl (A) nı oynar ve yer ~ 
deh pik (A) nı atar. 

emsalsiz dahiyane eseri 

Fransızca sözlü, şarkılı komedide baştan sonuna kadar çalıp oyna 
dıklarını dinlemek üzere koşacak lstanbul halkına pek dar gelecek · 
Kalabalığa maruz kalmamak için saat 1 ve 2% seanslarına tcşr 

edilmesi tavsiye olunur. 

FOX JURNAL'de: Bay Tevfik Rüştü Aras Montrö'de nutkunu sö 
lerken, kış modaları vesaire ... Bugün saat 11 de matine. Umu 

Tütsülerin içinde leylek pisliği. , 

şeytan tırnağı ve karınca boynuzu da 
\•armış. 

Polis ,reisin önüne bir bohça içinde 
cürüm eşyasını da koy.muştu. Azadan 
Suut bunları okuyor, tetkik ediyor ve 
reise veriyordu. Bunların içinde bir 
çok moskalar da vardı. Reis sordu: 

- Bu kitaplar nedir? 

- Birisi Kur'an. Öbürü.sü de kasi-
dei bUrde .. 

- Sen hasta okur mustın? . ; 
- La vallah ... 
- Sana hazan böyle hastalar ge-

lir mi?. 
- Çok az gelir. Belki ayda bir iki 

defa gelen olur, ben onlan okurum 
- Bu ka~lar nedir? 
- Bunlar besmelei ı:;crife .. Bende 

hafakan var. Bunları su ile içerim. 
- Başkalarına. da verir misin? 

- Bittabi.. veririm. Hafakan çok 
fena şey.,. Allah kimseye vermesin. 

- Okuduğun adamlardan kaç ku
ruş alırsın?. 

- Belli olmaz, gönüllerinden ne 
koparsa... Fakat bununla geçinilmez 
ki, Mısırdan kardeşim. para. gönderir. 
Ben onu yerim 

Ha.et Bekirin evinden alman kağıt
lar arasında genç ve beyaz adamların 
fotoğraflan da vardı. Bunların arka
sına kargacık , burgacık yazılar ya
zılmıştı. 

İddiaya göre, Hacı Bekir bu yazı -
tarla gençleri sevdikleri kızlarla. bir
leştirirmiş • 
Hacı Bekir, mahkemede siyah bir 

aslan gibi kökredi: 

- Lavallah haçim efendi. Ben 
bunu kabul etmez. O benim Mısırda 
akrabamın resmidir? 

- Akraban beyaz mı?. 

- O beyaz çıknuş, bihikmetillA.h .... 
Ne diyelim'! 

Okunan zabıt vara.kasma göre, p<>
füı memurlanndan Mustafa Akmer, 
Hacı Bekirin üfürükçülük yaptığım 
tesbit etmiş ve ikinci şubeye bir ra
por vermiştir. Emniyet birinci şube 
komiserlerinden Vehibe ile polis Ni
met evvelisi gün Hacı Be-kirin evine 
gitmişler ve cürmü meşhut tertip et
mişler. Komiser Vehibe bunu mah
kemede şöyle anlattı: 

- Ben arkadaşmt Nimetle Hact 
Bekirin evine gittim. Kısmetim çık -
m.ıyor, dedim. Hacı Bekir beni oku -
du. Sonra eline bir kıunış kalem ala
rak üstüne bir çok fSeyler yazdı. Bu 

Münderecatın çoklu -
O-undan Gece Yansı ro-
"" ınanımızı koyamadık 
itizar ederiz. 

Kavunları Aşıran 
Esrarengiz El 

s ·r Bekçi 16 Ay Hapse 
IV ahkum odu 

Eyüpte, Çeşme civarında manav 
Nurinin bostan sergisine esrarlı t>fr 
el dadanmış. Nuri her akşam scrgı. -
sinden sekiz. ;on kayunun eksildiğini 
görmüş. Fakat bunun bir göz aldan
ması olmasından korkmus . akşamları 
kavunları tebeşirle çizmeye ve husu
si işaretler koymıya ba:?lamış ve 
şüphelerinden haklı oldıığu neticesine 
varmıştır . 

Nihayet, dün gece Saim adlı biri -
sini sergiden gizlice yatırrm~ ve hır
sızı yakalatmıştır. 

~aim, dün asliye dördünct:. ceza 
mahkemesinde hadiseyi şöyle izah 
etti: 

"- Her gün kavunlar kaile gide -
lim oluyormuş. Nuri bana talimat 
verdi. Ben yavaşça sergiye girdi!ll . 
öne hasır çektim ve iplerle bağladım. 
Karpuz kümelerinin arkaRmda pusu 
kurdum. Ciğara bile içmeiim. Saat 
24 e gelmişti. Hasırın önünde bir 
gölge eğildi. Bir elin hasırın altından 
sergiye uzandığını gördüm .. Bu gere 
misafiri el yurdaıniyle bir kavun al
dı ve doğruldu. Hemen ben de hu.zır
la.ndrm. Bu mahallenin bekçisi Mus -
tafa idi. Biraz ilerledi. Orada yine 
mahallenin bekçisi Osmanla birl~şti. 
Oturdular kavunu kestiler. Osman 
bu ham. dedi ve kavunu yere fırlattı. 
Sonra sergiye geldi. Elini uzattı. Bir 
kavun aldı. Ve bıc;ağiyle başını keser-

2 - Pik (7) !isini oynar: a) eğer 
(W) büyütürse -ki mecburdur- yer· 
den koz (A) si ile keser. b) Eğ·er 

(W) büyütmezse yerden bir küçük 
karo atar. 

3 - a) ihtimaline göre yerden 
kör (2) !isini oynayıp elden (9) lu 
ile alır. 

4 ve 5 - (S) iki sağlam pikini y~
par ve bu suretle (E) a) ya sağlam 
trcflini b) veya karo yanmı atmaya 
mecburdur. 

TEŞEKKUR 
Berayı teaavi Usküda~eynep 

Kamil hastanesine yatırdığım refi . 
kamın hastalığını teşhis ile lazınıge

len ameliyatı yaparak hastayı mu -
hakkak bir felaketten kurtaran ve 
hastaya karşı gösterdikleri şefkat ve 
nezaketten dolayı hastane başhe'-imi 

Eyüp ile arkadaşları doktor Fuat, 
Bürhan, Naci ve hemşire ve hastaba 
kıcılara alenen teşekkürlerimi bil -
dirmeye gazetenizin delaletini rica 
ederim. 

Kartal kazası Yayalarköyü 
muhtarı Mustafa Oürsoy 

ı-·· A~kerlik-·~şler~ J 
Kısa hizmetliler 

Usküdar Askerlik Şubesindl!n: 
331 doğumlu ve bunlarla muame

le görerek ihtiyat zabit olmak şera
itini kazanmış askeri yüksek ehliy~t 
li kısa hizmetliler 1 ikinci teşrin 936 
gününde yedek sübay okulunda bu
lunacaklarından şubede kayıtlı olan 
erlerden burada bulunanlar sevk 
muhtıralarını almak üzere iki fotoğ· 
rafla 25 birinciteşrin 936 gününde 
şubeye gelmeleri taşrada bulunanlar 
da şimdiden okulda isbati vticut et
meleri. 

ken ben de kahvede yatan Nuriy~ -======r-=:::::=o ____ _ 
bağırdım ve parolanu verdim. İstim
dat düdüğünü çaldım. Ayni zamandıı. 
ha.sırı yıkarak ortaya çıktını ve: 

"-Osman sen bekçisin, utan mı -
yor musun?.,, dedim, Osman kavunu 
yere attı. 

Bu sırada Nuri de yetişti. Nokta 
polisi Ahmet de geldi. Ona derdimizi 
yandık. Sonra biz karakola gittik... J 

Mahkeme, şahitleri de dinledi. Po· 
Us Ahmet te şahitler arasmdsı idi. Şi
kayet üzerine cüriim eşyası kavun -
lan oradan alnıadrğl ve şikayet edi
len bekçileri karakola getirmediği an
laşılryordu . 

Müddeiunıuml, vazifesini ihmal e
den polis hakkmda takibat yapılmak 
üzere zabıt va.rakasmm bir sureti -
ni istedi. Bundan i!!Ollra mahkem,. 
müzakereye çekildi ve kararını oku -
du. 

Mahkeme bekçi Osmanı bir sene 
hapse mahkum ediyor ve hll'~u:lığı 
yapan bekçi olduğu için hap!s müı:l -
detini dört a.y arttmyordu. ~..,s kat 
çalman 15eyin kıymeti bes kuruş oldu-

TAN 
t\BONE VE iLAN ŞARTLARı 

Bir a1hk • , , • 
s • • ••• 
6 .. ' ' • ' 
' nJlılı 

Türkiye Dışan 
lclu içiu ----1 50 

4 -
7 50 

14 -

- -
1 -

14 -
28 -

n1ıı tçtn nıncıl~ Sırlıetlertne cnt· 
ııcaat edilmelıdir 

Kilcllk illnlaı dotrudan c!otrtıv:. 
daremııce alı:rıabıtır. 

Küçük il1nlanıı 5 Mtrf'lıtı bıı 
ı..lefal~ SO tnııruttar 5 utrrdan fa1 
tası lcln utır batına 5 lıurue ılınu 
Bir defadan farla için velıOnda,. 
-,. to tnııroe indirilir. 
11ffnfl ırf'eml• .,n .. ı.tıltır ~ ""'"'"'"' 

ğu için cezanın üçte birini inrlirdi. 
Diğer bekçi Mustafa hakkında be

raet kararı verildi. Muhakenıeden 

sonra müddeiumumi polis Ahmetli is
ticvap etti. 

Ölüm Perisi 

duhuliye 35 kuruş 

E.vvela derin bir teessür ... Sonra da alkışlar ... 
Bunlar; s A R A y Sinem~smm göstermekte 

bu hafta oldugu Fransızca sözlü 

01DM PER . .IS 
Muhteşem filminin parlak muvaffakiyetini selamlarla 
_Oynıyanlar : FREDERIC MARCH - MERLE OBERON ve HERBER' 
MARSHALI:; Bu filmde aşkın ilahi yüksekliğini canlandırıyorlar 
FOX JURN AT.nJ<C· T"l~M, ..... ""'··":ı .. "ROAtil A ...... Mnntrö lrnnfı>ransın 
da nutkunu. söylerken .. Sonbahar moda zarafetleri v e Ispanya muhıı 
rebeleri vesaire ... Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

----- -------·-----------
Bugiln hoş iki saat geçirmek isterseniz. 

Bu Film, Sesli Q1aral< 1 SAKARYA (Eski Elhamra) Sinemasın 
f ekrar Çevri ldi gidiniz ve JEAN KlEPURA ile LlEN DEYERS'i 

Merle Oberon 

sessiz film zamanında şöhret ka -
zantnJŞ birçok filmlerin sesli olarak 

yapıldıklarını evvelce yazmıştım. Bu 
1 cümleden olarak "Ölüm perisi" de 

sesli olarak yapildı ve gösterilmek . 

tedir. Sessiz zamanındakini teferrü

·ı atile pe\hatırlıyamıyorum, fakat o 
zamankı Ött!m perisi" hemen her gi-

ı deni ağlatmış ve çok büyük bir rağ
bet kazanmıştı. O zaman, filmde baş 
rolleri Vilma Banky ile Ronald Col-
man oynamışlardı. Bu sefer, sesli o
larak gördüğümüz nüshasında ayni 
rolleri Merle Oberon ile Joan Marslı 
oyna.nıaktadrrlar. 

Eski film ile yeni filin arasında bir 
mukayese yapmak istiyorum .Fakat 
burada bir haksızlığa düşeceğimden 
korkuyorum. Çünkü eski ve güıet 
şeyler, hatıramızda daima oldulda -
nndan daha <;ok kuvvetli bir şekilde 
kalırlar ve vereceğimiz hükümde bi
taraf olamayı?.. fakat bıına r::ı ğm"!:rı 

Bütün Güzelleri Severi 
Şarkılı filminde güzel şarkılar dinleyiniz. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı fiyatlarla matine 

,1----------------------------ı 
POMPEi'nin SON GÜNLERı 

Tepebaşı 
Dram kulmı 

Bugün saat 15 te 

Makbet f~tılnbul 8tlfdiqfiİ 
Bu akşam 20 c' 

Makbet 
$t?hjrTı·yatrosu 

Fransız 

Tiyatrosunda 
Operet kısmı 

Bugün saat 15 t 

Dudakların 
Bu akşam saat 

20,30 da 

Dudakların 

111111111111111 

111...11 

111111111 

HALK OPERETi 
pek yakında kış Operetlerine 

baışlıyor 

SE- YEK 
büyük operet 3 perde pazartesi Ka
dıköy Süreyyada 

TE L Li TU R NA 

yine mukayesede ıerar ederiz. İtiraf 
edeyim ki, ben, heyeti umumiyesi ile. 
"Ölüm perisi" nin yenisini eskisine. 
artistler itibarile eskisini yenisine ve 
bilhassa artistlerden de Vilma Ban
ky'yi Merle Oberon'a tercih ediyo • 
rum. 

~-- Bugünden itibaren 

ŞIK Sinema 
CHARLES BO"i"ER ve 
DA..~lEL DARRlEUX 

gibi iki büyük san'atkarın eJ1 
güzel eserleri olan 

MAYERLiN 
filmine başlıyor. 

--
HALKEVLERINDE 
----·----·~-"""'=n'='~~~=,,___. 

Lisan dersleri 
Şişli Halkevinden: 

Fransızca, Ingilizce, Almanca 

güzel yazı derslerine başlanm.ışt 
tsteklilerin her gün Nişantaşı RıJ .. 
li caddesindeki Halkevimize gel·~ 

kaydedilmeleri. 

Hafif yemekl r - l!-.kara köft 
çalı fasnlya ote, mahatlebi. f°. 

Airr ~·emeklt"r - Salçalı köft~ J 
ğurtJu patlıcan kızartması, lrınili tı 
va.sı. 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

~izim_ !!aramazlar 1 l ••O•ık ___ OOQtlerı 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
berteyde temia. dürüıt, aamiml 
olmak, karim ıueteıi olmaya 

çalqmaktır. 

Günün Meseleleri J 

Tüccar kazanıyor 

Frangtıı ve diğer memJeketlerbı 
nı düşürmesi Törldyede lh
~ aleyhinde, lthe'i.t.çılann 
ıebinde tesir yapmıftır • 

Bizde Alm&Dyad&D ınaad& diğer 
nıenıleketlere vW olan lhracatm 
ğu frank ttzerindeD yapdır. Fran-

:.. ve diğer panıann kıymetleri is-
dkral' bulu.naya kadar ihracatçdar 

1 ::~BANi~ c•NA 
I 

\
ö~LEYSE BEN EVE. 

GiDivoRUM· /\N)ı.#E:'"' 
SEMİ ~08ANIN 

·~-~-.'f-"""IND~ 
(OT(lft.TMA'Z 

~( 

ipeği ve ipek.çiliği 
iLK DEFA 

Kıı Hasıalıklan Neden 
Gelir 

lkin IOğuktan. Soğuk, bele rlllJ· 
betli olursa, göfila hutabklv:nm 
başlıca aebebidir. Grip, boğaz haat llı
ğt, nezle, bronşit ,çocuklardaki brunk 
pnömoni, zatılleenp, çok defa akciğer 
veremi bir soğuk algınlığı ıle '>aşlar. 

Barsak haatalıklan. böbrek bat~
hklan da bir çok defa soğuktan ıl !rl 
gelirler. Vücut terli iken eofuk tesir 
ederse ya rllmatizma. yahut yukarda. 
ıı1aydı~m huıtalıklardan biri meyda
na çıkar. 

Soğuk almak ta .kısm hattl bu 10n 

bahar mevsiminde pek kolav bir ~y
dir. insan M>ğuk ve rutubetli. yahut 
veni sıvanmış binalar içinde dul""''· 
mıya da dikkat etae bile. sokakta. he
le köprU üzerinde bir ahbaba rutft· 
tip te uzunca boylu konu!flll&ya du· 
runca hemen BOJ?uk alabilir. 

barice mal göndermekte mütereddit T • • k 1 hareket etmeğe mecburdurlar. Hükü-
nıetln ~ korumak için al -
ehi- ... .ı-ıı tA>dblrler bir deroceye u r e r 
kadar bu Bıkıntı), giderebtlir. Fakat 

icat Etm ·ışl e rd ·ı r ~~:f:2:~:::.;:~:: 
rüwbet alnuyacak ayakkabı giymek 
,.e solukta hareketsiz lcalmryartk 

• Rıza D ini tetkikat ta bize ayni his- mutedil derecede hareket etm!'rtir. ae de ol8a kısa bir tereddüt devri ge- 1 ürklüğün pek ga -
c1rmek ~: ............ __.__ rip bir tecellisi var-

Fakat ıw ... atçdar Kar11u..-1ac, d Q d - d 
u-... -'-.1- .u .... &.~lrleri maHa • ır. a yarattıgı me e -

Frank ...,,.,.nuvoc:n gewrw.uu . • h" ld .. 
bedellerini hndl kJymetlnl mu • nıyetın, sa ıp o ugu 

:faza eden Türk panama nazaran san'atin kendisinden ah -
dütük Fnntnz fran~yle ödeyecekle- narak, başka, başka ka -
rt için, aradaki fartdall istifade ede - vimlere izafe edilmesidir. 
eıeklerdlr. Şimdiden sonra g~tlrtecek- Türklükten gaspedilen 
teri mallan da daha ucuza getirtme- san'atlerden birisi de ipek 
p muvaffak o~• • k ·ı·k. ve ıpe çı ı tır. 

• • • 
Fiatler düşmez 

Frank diifebllir, hari~ten p:etlrtlle
eek m..ııann flatlan düşebilir .Fakat 
biz burada yine o eşya3, ayni fiatla 
&:,na.kta de,·arn ederiz . 

tngill.z düştüiti zaman e1ya fiat'an 

acu.zlam&dı. 
Dolann kıymeti azaldığı zaman 

etY• fiat.larmda bir fark görtHmedt. 
Şimdi fnnk, ~ fraalda ........ 

marktan maada, bütün paralar cJtt. 
ttyor. Fakat bizde yine eşya fiatla -

da lilr t#lıriU..S ........,........, ____ 

-f'CJ-onar. 
• • • 

Tüccarın zihniyeti 

ruccar .. k1fP'C& hükiımete koeup 
1aıdım latmıeğe alışmıştır . 

:lapanyada manan tehlikeye düşer. 
Hemen bükümete baş\-unıri&r. ••01.ze 
yardım edlnlz, ma11anmm kurt.an • 
aız.,, derler . 

Frank düşer, hemen bükümetın 

JVdmıma kO§&l'iar. "Avrupadakj pa
ra lstlkranulığı karpııDda bizi ko
ruywıuz.,, derler • 

Hükfnnet, memleketin menfaatini 
onlarm menfaati ile mütterek gör

tlkçe )Wdundan çekinml.Yor. Tücca
rm arar ıöJ'lllfllDMi için elinden ıe
leni ~. 

Fakat buıaa makabil tüccar yaınn 
•endi menfaatmı diitilnüyor ve 
vufyethı ortaya çıkardığı fll'B&ttu 
yalnJS kendi heeabma istifadeye ça • 
llşJYOr. Bu tahsi menfaati &mmflllln 
menfaatinde &l'amayı öğremnemlf ol
...,...... netloe.ldlr • 

~ biru imme IDfJB• 

ıaattnln üatünJ~ ve tahıi men -
faatle iınlDfl menf-..ı..tn blrleştirU -
mfllli zaruretini ö~ genıktlr • 

• • • 
Maamaflh dünyam 1'er yerinde 

tttecar böyle b&ft)let ettJat. kendi 

ınenfaatml aımnmm nıenfa&*'ne Ua
ttlD tuttulu içindir ki, tleart .. mali 
lflere devlet.ler müdahaleye lbecbur 

01muşıardır • 
De\'letler lt.hallt ve lhıvat itlerlııaı 

ya k6ldl ellerine veya kontrol.,.._ 
.ımağa buDdaD dolayı mecbur olınut-

(al'dır 

rtteear kendi menfaati mevzuu 

b&heoldufa anısıı devlet müdahale -

sini l8t.edlğt halde lmme menfaati 

hesabma devlet mttdah&leelne dalma 
bunan için ltlru etnılettr. 

Geçen tarihin aayfalannı karış· 
brdığmua aman, ipeğin ilk defa 
Çinde icat edildiğini ve burada bü· 
yük bir inkişaf ve tera.kkiye ıWıip 
olduğunu okuruz. Arap, Acem ve 
garp müellifleri de bu hususta he
men hemen müttehit bir lisan kul· 
!anmışlardır. 

Halbuki aksine olarak Çin me
hazlerine baktığımız zaman 

da, lpelbı lllç te ÇiDde icat ec:lilme
diğini, bu ıan'atin de Tllrkler ara 
sında doğduğunu hayretle görürüz 

nra Kın - ıs. tan -
na, bili.hare de Hoan • na ve Kin .. 
tan temmye edilen ~ Türk 
l8hrine Çinlilerin tarltlDC~ 
hou haleflerinin yani TUrklerin Ho
tan da tesmiye edildiklerini yazar
lar. Çin müverrihlerine göre bu~ 
sı ilk (Han) lar zamanında ma -
lüm olan bir ülkeydi. Bunlar gayet 
medeni halklardı. Buranın kralı, 
kablelmilat bu devirde, resim ile 
tezhip edilmif bir evde oturmak
taydı. Gene kablelmilat ikinci asır
da burada masal kabllinden ,u hi
kaye anlatılmaktaydı. 

Vaktile burada dutçuluk ve i • 
pekböcekçiliği bilinmiyor • 

du. Bunlan kOIDfU bir Türk kral• 
lığından ietemlfler, fakat onlar ver
meml;lerdi. İpekböceğine 1&hip ol
mak istiyen kral, bunlardAn bir ka· 
n almak iatedi. Bu ipakböceği 
memleketine gönderdiği sefirler, 
krala buldukları nipnlmma fUnlan 
demitlerdi: "Bizim Wkemi&de ipek 
yoktur. Size elbise yapmak için bu 
radan ipekböceği almak lazımdır." 

Bu telkin altında kalan genç ku, 
ipekböceklerini şapkasının iki kat 
kumaştan içine sakladı. Gümrük 
muhafızları kendisini aramayı ha
tırlarına getirmediler. İ§tc bu r.a
mandan itibarendir ki, ilk defa 
ipekböoeğine sahip oldular. Bunun 
tu.erine prenses tq Ur.erine bir ya
zı hi.kkettirterek, ipekböceği öldil· 
rUlmesini menetti. [F.douard Cha
vannes; Documenta sur lea tou- • 
kive (turca) occidenta.ux p. 12fi) . 

Devlet, her itte oldulu ıD>l. bu 
itte ele nir.ım vulfelinl görür. 
BlnMDalıeyh AWUP6 devletlerbllD 

panlan W...mda hariçten gelecek 

mallar daha ucma ID8l olacaksa, bu

aun halka da ucu fi&ta utılmumı 

timin etmek yine devlete dii§elı bir 
ftzlfedir • 

Çin tarihlerinin bize efsane gibi 
naklettikleri bu masal daha ilk gö
rüşte, ipeğin ilk defa Türkler tara· 
fmdan icat edildiğini, ve Türkler a
rasında inkif&f ve terakki eylediği· 
ili gösterir. Bu icat zamanı o kadar 
etıkidir ki bunu tayin edebilmek im· 
kln dahilinde değildir. Daha doğ
ru bir tabir ile ipek Tllrltler ara· 
smda, daha tarihin d11fUnillmediği 
bir samanda mUteklmil ve müte
rakki tekille mevcuttu. Çin tarih· 
lerlnde bize Nl. il (1) Ulkeli kadar 
fazla maltmıat verllmif bir Ulke 
mevcut defildir. ouatave Şilege
lın. Dö GUvinyenin iddialarını bir 
tarafa bırakarak, Ni-li Türklerinin 
y141adıklan yerin coğrafi vaziyetini 
tezbit edecek olunak. bu Wke Bay
kal göJUnün ıark taratma dUter. 

YAZAN • ai verir. Biz eski Tü• kl~r- Bunlan herkes iyice bilir. 
de onun içinden doğmUI earı'aUe- Çarelerin UcUncüsU. ilk f1riıfnd4'ft 
rln dinde bUyUk bir mevki aldığı. daha mühim olanı, vttcudu sofult. 
nı görürüz. Çiftçilik, ziraat için karşı mukavemet etmeye atqtırnJak· 
husuıi ıurette yapılan çiftçi ve ha- tır. Bunun !çin de iyiıi ~ f~nde 
yat bayramları vardır. Bu bay _ soğuk 111 doktınmelrtir: tabı!, iyice 

Çin Mehazleri Bi!e İpeğin Türk
ler ArasıRda Doğduğunu Teyit 
Ediyor. Türkün Koynunda Bü
yüterek Terakki ve Tekamül 
Ettirdiği Bu San'atin Tereddisi 
Sebepleri Nedir? Bu Yazıda ipek 
çiliğ n Tar:hini Okuyacaksınız 

B-ı Ni - li Türkleri kablelmilat 1113 
senesinde, Çine seferler göndermiş
._., .. tldnet .,..u ~t ı~ kab
lelmillt 193 tar:ihinde gelm~ti. 
sefirler hakkındaki mol\ımal Chl\ _, 
1 - ki'nin beşinci kitabında mevcu.t
tur ve ikinci heyetin geldi~ • • 
.mfP dA. uıwa•:---.-r*Mıe• 
lufu devrine f eder. Burada 
verilen malflmata göre pek nıU -
kemmel ipekli elb;seler giyinen bu 
sefirler ülkelerinde bUyük bir ede
biyata sahip olduklannı ve birçok 
kitaplan bulunduğunu nakletmiş • 
leroi. Bundan başka biz. :izye ola· 
rak Türklerin Çinlilere daima ipek 
gönderdiklerini gene Çin tarihle • 
rinde okuruz. 

Türkler JUstinyenin Bizans 
imparatoru bulunduğu za • 

manda ipek ticaret ve inhis&n!'1 

Rumen Ulkeelnde elde etmek içtn 
(Manyah) namındaki birisini sefir 
olarak İstanbula göndermi,Ierdi: 
Tllrkler bundan evvel bu ipeklerını 
Ira.nlılara satıyorlardı. F a k a t 
Khoerau anoufİJ'Van'm yUklerle 
TUrk ipekleriııt yaktırma.il ve btll· 
hare sefirlerini zehirlemesı ytızün -
den Türkler bu mallarını Rumenle· 
re •tmak iatemlfler, serır .gönder
mifler ve imparator JUstifüyeıt c1e 
mukabeleten Türk hakanına ze • 
marque de Cilicie'yi eefir gönder
mi,, bu zat 'I'Urk hakanmı Exıagda 
ziyaret etmifti. Yani Bisaua ipek 
böceği tohumu Jtlatiniyenin inıp&· 
ratorluğu aamınmda getirilnıifti. 
(!ıl. 568) Tarihlerde bu ıtrada Si· 
anu Hindiatandan da ipekböeeii 
getirildiği mukayyettir. HindiJt&D 
dan getirilen bu tohumlarla JUlti· 
niyen Tür'- sefirlerine memleke -
tinde ipek işlendiğini göstennek ~ 
temiftir. (Procope; de blle gottlıı
co iV. p. 17). 
İmparator Türklere UlkdiDde 

ipek yapıldığuu göeterdiği zaman 
Türkler hayret içinde kalmı'1ardı· 
Zira yalnız Türkler bu itin pU&I' 
ve ihr•catma eahiptiler, (Theo
phane de Byzance, Fran. JıiltO, 
ıraoe .. iV. p. 270). 

İfte bu Türkler Bianata ilk de
fa olarak jpekçlliği vücuda ptirdi· 
ıer. 

Gene bu ipek puanna a.hJp ol
mak ve Rumen Ulkalndeld ipek tn
hiaarm elde etmek için Rumenler
le akti ittifak ederek İranlılarla 
harbe giritmiflerdi· 

BUtUn bunlar g&teriyor ld, 1 • 
pek, Çinde, Hintte, İranda. 

değil, fakat Türklerde, Türkler ara
sında vardı. Türkler arasında icat 
edil mitti. 

Zaten 'lıtli'ileitiı lıııll?Qty•tten ev. 
velki devirlerde, sanayide sa.lııp ol
~ ,)'il~~k ~Pl bucü• 
tayın ve teılllit edebilmeye i m • 
W.n yoktur. Kulçanm biltUn Çınin 
rafbetfnl ltendf berine ceabeden in 
ce yün kumaştan pek me§hurdu. 
(Tang - şi: CCXX1. 8). Khotan da 
altın renkli farelerden bile istifa
de ediyorlar, banla~ı ahştıra~ak 
!anayide kullanıyorlardı. (Tang-şi: 
CCXXı, 10). Bütün bu san'atle:-e 
sahip olan Semerkandin ziynete.,. 
yalan, altm efyalan pek me,hur
du. Bunlar ,eker istihsal ederler, 
akıllara hayret veren makinelerile 
kumaşlar dokurlar, kağıtlar imal 
ederlerdi. (Pei ehe: XCVIl. p. 13) 
Ve illh, illh.... Yani Türkler pek 
bUltik aanayie sahipWer. 

Bu kadar mllterakkl olan 'l'Urk 
te, ipek u.n'atlnin ilk defa 

ba.tlıya.nuyacafı nuıl iddia edile
bilir? lfte bu Tllrklerden Kanitka 
Türkleri, Kleopatranm ga!lbl ve 
Roma İmparatoru Marc - Antoine 
ile siyaat ve ticari allka ve mUna
SebetJere girifmiş bunlara bi!c ipe
ğini satllllftı. (Histolre dea rola du 
Kachmir; traduit du saııM.rit par 

Froyer t II, p. 19 s.) 

Yukarda da dediğimiı g i b l 
garpta ipek, altmcı UJJ' ortasın

da JUıtiniyenin imparatorlufu za
tnanmda tanmmıftı. Evvelcelert 

rarpWa.r bunu alıyorlar, fakat na
sıl yapıldığmı bilmiyorlardı. Fa
kat Çin milverrihlerinin dediklerine 
göre, ipek iatihaali earan TUrktın 
ilk medeni tehirlerinden birisi olan 
Klıotan'da çoktan icat edilmişti. 

C Hiatolre de la ville de Khotan · 
tradult du chinoilı par Abel R.emu: 
Bat; p. 34, 55). 

İpejt ilk defa IOlotan'da Ttırk • 
le.r icat .attiler. CRelation de Hiou • 
en • thıanı. tra.duction de Stania. 
laa Jullen, t. II, p, 238.) 

Ne saman icat edildi? Bu mu
ayyen delUdi. lQaproth bunun taa
dan evvel 419 tarihinde icat edildi· 
linl ,.ar. (ll6molrtı ralitt o l'arie, 
U, 295). Fakat bu tarihi dtlttlnce-
abıe pre tayin Ye teablt ettilfhıl de 
anlatır. Klaproth'un bu buauata al
da.ncbğmı bile aöylemiye lüzum yok 
tur. Yukarda da gördtığilmüz gfb\ 
millttan 1100 sene evvel ipek gt. 
yinmlf TUrk sefirleri Çin Ulkeaine 
geliyorlardı. 

mı b" hail hırlstiyan olmala sıcak bir yerde olmak şartile. . 
~na ::1· ~n Vol' bo Türklerin- Kış içinde softık su dök~nmenın 
d .. gmkte · ':u :yram dini fRydaamı pek çok kim.eler i'1tmiıler, 

e goı:me. yız. bilirlerae de onu yapanlar ~k ar..!lr. 
meraaım ıle her sene kU:lar orta - Halbuki se>Juğa mukavemet için "n 

dan kalktıktan sonra, aUrüm zama- ıyi çare budur. Hel ocultlan .abah· 
nı geldiği vakit ~ıar. (Dayon. ku- leyin mektebe gönd:~eden önce. iyi• 
turme des tcheremıaaeı. P· ~l • 37) • ce ısıtılmış bir verde acele aoğuk IUY 

Demir Türkte büyük .bır. Allah ta dut yapt~k. ya
0

hut alaturka .u 
en kudaLbir varlıktır. Çünkü onu dökUndtlrmek onlara kaim paltolar 
yaratan, çıkartan Türktür. At giydi.nnekten daha 'yade fayda ve • 
Türkte, eski Türk dininde V.iytlk rir zı 
bir kudsiyete eahiptir (2). ÇUnkü Sotufl kAntı mukavemet çareleri • 
atı ilk defa ehlilettiren, binicıliği nin döMi.lncilsU df' soğuk mewbnler
ve süvariliği keşfeden l'ljrktUr. ~ venilen yemeklerin memme göre 
Tıbbın da Türklükte dini bir mev- makul olrn~l!ltnı dikkat f'tmettir. Kı· 
kii vardır. TUrktbı eaatirf hakanı ısm soğuMın tesirine mukavemet ettf· 
<Kayşm) hanın, senede bir defa ~k en tvt W1'11f'kJ,.r hatırlırımnz 1d 
~kten yere inip te yerdekı ilah- vatlı ''e"'eklf'>~ir. Ri~avet f'Wkll"t'İne 
ıan Türk balltnıa nasıl baktıld:lrı ~öre. Rimal kutbuna yakın . E-n aoiuk 
~ teftl4 etmreeP~ tertip e- mf'ın1eketlerde ''""r~n F..skfmobr 
dilen (Çama) Jramaval bavramm • 'Pflnde ftll 1rt1o 1rıutu vatlı ıtev1 
da ilk eorıruva tuttım~u ftl h T ... kba - m~,.. m-o... kı J • er ye-. .,..-Ultr o r arm1". 
mo (3l doktor lllhıdır. Bu lllh ki. Bizim lklimimbd BtlkUrt 
bUtUn h:ııstahklnrı ivi eder Mrl hu ıiPn-cesinf'> iht· e. ,__ er nlsun, 

· · ıvac voABa da ın,m 
hastalıkları defeder. <Paul Lftbbl>; kendimizi so<rnk tesirind h f . . . · ,..,~ en mu a ı:r.a 
C'hPZ lcs Lamas de Sıberıe, 181 • etmek irin vailı yem~klere daha zf • 
188.) ,,,. de n '!bet etmemiz lhnndır. Y'a#lı 

BUtUn TUrk dinlerinde ığacm "tleri, 7:iyadece ya~h ~Me1erl hu
kudsl ve dini mevkii pek bUyUk - medemiyen nazik mtdeler foin tere
tUr. Volga boyu Tllrklerinde tabi- ,.,.~ ~,.,,, kn'mf"tli bir eıda olur. 
atin unsurlan araamda saklanlln Eskiden ~ocuklar analannm baba. 
ruhlar pek bUyilktUr. Bunlar,afaç- lannın sö,;Jerini daha iyi dinledikleri 
lann nıhlandır. Fakat bu ruhlu ~amanlarda bahk\'Afı sofuı!a karşı 
basit ruhlar deP.illerdir. Belki her muhRfaza eıdecf'k hem iyi bir grda, 
afacm f~inde iM1na JfÖrUnmiven hem de ivi bir deva idi. Bu zamRnda 
Vt' hrilik eden bfr nıh vardır Ta- bahk YAim1 lt'eeek «:-<>C\lklır J)ek ~k 
ni Kuda vt>dVll kelimetıi edebt bir lınlnnmıııdtftnd,.n tf'revaft. bilhaua 
tandt evin ruhudur. Fakat bu ke- "abahlan kahvaltıda, yine oldukça iyi 
lime ayni zamandıt kilçilk orma • bir gıda olur. 
nm ve f'vin yani kudanm muhafı • tn..,.n sofuk m'"V!'!imlerde kendtsinl 
zıdır. (I..eı populatlon Ffnnolı des ve çoeuklannı soğufa karşı böyle 80-

baaaim ite la vnlp. par N. Smir _ tuk su dökmekle ve makul ııttdalarla 
'l'\'\ult11.vf'mete ahştmrsa kış hastahk· 

nov. p. 157 - 158). 1 
annın lmilleıi olan mikroplardan 

•ı şte bunun için Tllrkler &ra • 
ımda. ağaç bayramları yapı

lır. Şark Türkleri arasında ağar.a 
taabbUt, yani mukaddes ağaç mez
hebi m'ata malumdur. Bunu Har. 
Jez halis bir tabiat~ilikte bul•ır. 
(La religion nationale des tarh.re, 
orientaux, p. 36). 

Bunlar gibi biz Tllrkler arasında 
inek ba:vramıannı da görüyoruz. 
Gene Çin memb11l1trma göre ipek 
bayramı en şerefli bir ımrette "no
hn'da tes'it edilirdi. Cf nkU ilk de
fa ipek bu"'da icat edilmişti. Bi
naenaleyh Klıtbroth ~bi. ipeiin 
TUrkler aru1nd11. icat edildiii sa
mıını bir tarih ile teeblt etmi:ve im
kln Yolmır. CUnkU bu onun dhd 
kadar eskidir. Ve Tilrk mi•nloji • 
sind,. mfl'hhn bir ,..,evklf' 111thip ftl
mu .. tur. 'Ru IM"l>f'ntf"Tl 'hiP: ,,,. lnTZ "1-
nu demek ile iktifa edecfl!'fh:: 

(lpefi Türkler icat etti. TUrk!f!r 
lnkiaaf ettirtti, Türkler tentkki et
tirtti ve Tllrk elile bUttln dUnya J>i. 
yuasma VlllVTldı. Fakıtt ne ~n,,1n 
icat edildi' Bu tavin eflil'""tez. Bu
'"'" nmant ef"""~ ilf' bıt .. lıtr. \ 

Tarihi hakikıttler bu kı.du v". 
zıh olduğu halde. nrn mUverrihJ~
r:i bunu asırlarcııı Cinin bir m"h <>
larak kabul etmişler. her şeyde nl
iuıtu gibi bund11 d11 vantlaralt. 

daha az korkmı"" h" klu olur1 
LOKMAN BEKiM 

TUrk\ln bu ean'atinl Çinlilere ızafe 
etmi§lerdl. Fakat aldanan yalnız 

müverrihler deflldl. Onlarla bera
ber halk ta aldanıyordu. M. Rei
nande bunu pek ıtızel tahlil ede

rek der ki: "Romalılar da bir~k 
defa Türk Khotan ipeklerini, Çin 
ipekleri diye aatm alıyorıardı." 
<Rel&Uoa polltiques et commercl -
alee de l'empire romaine av 
l'aeie orientale. p. 50.) ece 

Bu san'at ne oldu? Nereye gitti? 
Bugttn Bursada, kUçUk bir harabe
ıinden batka hiçbir ~yini bulamı
yoruz. TUrkttn kenen an.amda icat 
ederek, kendi koYl)unda büyüttüğll 
terakki ve teklıntıı ettirttifi b 
~·at neden kayboldu? Bu 'iyi: 

"bır meeeledir ki ceffelkalem -
~· ~~p 

vermea ımklJu hbıJ olamıyar. 

(1) Paathier ns6iı descrlption d la 
:8T.r'kı':r:~bnua IS lad aayfaı.!da 
Nil ismini YerdlJd~•eJı Nil lle'ırine 
lıa.U •'J"ftf mlelllf dite~•~r. '«iRtındırs 
Qaelqa" \nnationı hl r • tabmda 
203 - 210 anda da bu::ctek~osıc. •ria 
nan ba fikrini Staniılu J r ıt edd•r. lu
bbal eder. u ıen e •J"Bea 

(2) Bu huıuıta ~i • 
(Türklerde at •e atın ta ih')netrettitnn 
bnna baktna:. r ı nam lrita-

(3) Arapların (L km ) . • 
neıi Türlrun (LLh 0 an helr.ım efıa _ 

• • • mo) hekımıdır 
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Levski Takımı, 
Peraya Karşı 1 -

ilk Maçını 
7 Kazandı 

Bulgarlar 
Çok Faik 
Oynadllar 

Levski bugün 
ikinci defa 
karşılaşacal{ 

:Ankara Gençler Birliği tarafın 
dan üç maç yapmak üzere Ankar1. 
ya davet edilen Bulgaristanın birin· 
c i sınıf klüplerinden Levski, şehri -
mizin gayri federe teşekküllerinden 
Pera ve Şişli klüplerile iki maç yap
mak üzere mutabık kaldığından dün 
ilk maçını Taksim stadında Pera klü 
bile çok az bir seyirci ön ünde yap -
tı. 

Saat 15,30 da Beşiktaşlı Sadrınin 
hakemliği altında Bulgarların hücu· 
mile başlanan oyuna Bulgarlar ara
larında kaleci, Bek, iki haf ve sol a
çıkları olmak üzere beş beynelmilel 
oyuncu bulunduran bir kadro ile çık 
tılar. Buna mukabil Pera Kandilli, 
Roberto, Valastardis, Hüseyin Ange
lidis, Çiçoviç, Filipa, Baınbino, Sü -
leyman, Etyen, Mesinezi şeklinde 

çrktr. 
Oyunun ilk dakikaları karşılıklı 

akınlarla devam ederken Perahlar 
sahayı yadırgayan hasımlarına yavaş 

yavaş hakimiyet temin etmeye baş -
!adılar. Ve bu sıralarda Etyen ve 
Bambinonun kıvrak akınlarile karşı 
kaleyi tehdit. ederek bir iki şüt tc 
attılar. 

Levaki laik oynuyor 
Fakat 18 inci dakikadan itibaren 

sahaya alışan Levski oyuncuları bu 
faikiyetlerini Peranın elinden alarak 
sağlı sollu hücumlara başladı. Seri 
ve atak bir "oyun sistemine malik bu
lunan mühacimleri bu dakikadan iti 

haren Pera kalesi için büyük bir tch 
like oldular. 

Ve oyunun 24 üncü dakikasında 

sol açıkları Pera kalecisinin bir an -
lık tereddüdünden istifade ederek ta 

kımmm birinci golünü yapmakta müş 
külat çekmedi. 3 dakika sonra sağ 

içleri süratinden istifade ederek sıkı 
bir şütle ikinci golii kolaylıkla yap

tı ve ilk devre tamamen Bulgarların 

hakimiyeti altında devam ederek bu 
vaziyette nihayetlendi. 

ikinci devrede 
!kinci devreye Peralılann hücu -

mile başlandı. Fakat daha haf hat -

tında kesilen bu hücuma sol açıkl:ı
rı vasrtasile mukabele eden Bulgar -

lar Pera müdafü Robertonun topu 

Her ik i takım oyuncuları maçtan önce bir arada 

nerjilerile çalışarak merkezden bir saytten topu yakalıyan Leviski sağ 
akın yaptılar. Etyenin verdiği pası açığı kaleye şilt attı. Kalecinin göğ
sol açıkları sürdükten sonra kaleye süne çarparak sol açığa giden top on 
ortaladı ve Bulgar müdafii kaleye dan sağ içlerine geçti. Böyle fırsat
müvazi gelen topu kurtarırken yan- tarı kaçırmıyan sağ iç plase bir vu -
hşlıkla kendi kalesine soktu. Ve Pe- ruşla altıncı golü yaptı. Ve biraz 
ralılar bu suretle bir sayı yapahildi- sonra kornerden gelen topu nefis bir 
ler. Bu golden sonra biraz canlanır kafa vuruşile sol açıkları yedinci de 
gibi olan Peralılar bir iki akın yap- fa Pera kalesine soktu. Ve ovıında 
tıla:r ve bu akınların birisinde Bulgar bu vaziyet değişmeden 7-1 P~ranıl'! 
kalecisi sakatlanarak çıktı yerine mağlubiyetile nihayetlendi. 
başkası girdi. Yaptıkları ikinci bir a- Atletik oyunculara ve sıkı şütör -
kında lehlerine verilen penaltıyı ata 

1 

lere malik bul.u~an Levski 'bu~n sa
madılar. at 15,30 da Şışlı klübü ile ikinf'i ma 

36 mcı dakikada çok bariz bir of- çını yapacaktır. 

/. skeri Liseler Şampi-
~ ""' B , 

)·,~n -~guna aş . anG ı 
. 

Geçil Resmi Güzel Oldu 

Kuleli i!e Maltepe Arasındaki Fut
bol Macı 1 - 1 Berabere Bitti 

' 

Dünkü müsabakalara iıtirak eden talebelerden bir grup 

Askeri liseler arasında her sene ya 
pılması mutat olan spor şampiyon -
luğu müsabakalarına dün Şeref sta
dında büyük merasimle başlanmış -

elile tutması üzerine birinci dakika- tır. 
da penaltıdan üçüncü gollerini yap - Kuleli, deniz lisesi, Maltepe ve de-

niz gediklisinin bine yakın sporcusu
nun iştirak ettiği resmigeçit çok mun 
tazam olmuş ve şampiyonanın ilk fut 
bol müsabakası Kuleli ile Maltepe 

tılar. Ve oyun tamamen hakimiyetle 
ri altında devam ederken 8 inci da

kikada şahsi bir hücum yapan santr 
forları önündeki müdafileri geçerek 
takımının dördüncü golünü yaptt. 

Bu sayının ofsayt olduğunu söyli

yerek hakeme itiraz eden Pera kap

tanı Bambino, hakem tarafından dı

şarı çıkarıldı. Fakat, iki dakika son
ra tekrar oyun& alındı. 

Levski hakimiyeti altında ve Pe -
ralılann müdafaası ile Pera nısıf sa
hasında devam eden oyun bir GOrba 
halinde karmakarışık vaziyette oy
nanırken 18 inci dakikada yine sn_ğ 
içleri geriden aldığı bir pasla bütün 
müdafileri geçti ve kalecinin yanlış 
çıkısından istifade ederek büyük bir 
tıoğuk kanlılıkla beşinci Levski go
lün Ü üstünden aşırarak ağlara tak -
tı. 

Peranın ilk golü 
Pera mühacimleri hiç olmazsa bfr 

ff'Y"ef sayısı vapabilmek için bütün e-

arasında yapılmıştır. 

Hemen, hemen birinci güme ta -
kımlan arasında yapılan maçlar ka
dar enteresan ve düzgün olan bu mü 
sabakada her iki takım çok güzel ve 
biribirine yakın bir oyundan sonra 
1-1 berabere kalmışlardır. 
Programın ikinci kısmına bugün 

Şeref stadında devam edilecek ve de 
niz lisesi ile deniz gediklisi arasında 
futbol maçı yapılacaktır. Haftaya 
Kadıköy stadında atletizm müsaba
kalarına başlanacak ve bundan son
ra her hafta cumartesi ve pazar gün 
leri müsabakalara devam edilecek • 
tir. 

Liseler arasındaki spor hareketle -
ri şunlardır. 

Cumartesi günleri Beyoğlu Halke 
vinde voleybol, Fener stadında atle 
tizm pazar günleri, Şeref stadında 

futbol. Camialtı sahasında Hentbol, 

Geçit re11mincle 

boks, gtireş. 
Bu müsabakalar üç ay sürecek ve 

neticede bütün şubelerde en çok pu
van alan takım askeri liseler şampi
yonu ilan edilecektir. 

yeni Fikstür ı' -Fra-nsız~, ---. - ---

yapılırken \..._H_iki-yes_i -"-' --K~~R :ı R ZAT 
çe,·iren: H. 

Iht• ı f kt Emil Vikont Urbain Marie Le Coq- - Ben de bulundum. Ben de l a çı 1 ucmar du Bigourday de la Roustis- dum .. Ben de bulundum .. 
sur, bir Markizin ziyaretinden çıkmış Diyordu ve büyük bir merak! 

Lik Maçları F ıkstürü 
Nasıl farz m Ed lecek? 

Istanbul lik maçları fikstürünü 
tanzim için dün mıntaka merkezinde 
toplantıya çağırılan klup murahhas
larile futbol ajanlığı arasında klüp -
lerin gümelere taksimi cihetinde an
laşamamazlık çıkmış ve içtima yarım 
kalmıştır. 

Geçen sene 12 klüpten teşkil edi
len birinci güme lik maçlarının fazla 
maç yapılması yüzünden neticelendi 
rilemediğini ileri süren futbol ajanı 
Zeki Rızanın klüp adetlerinin ~eki
ze indirilmesi yolundaki teklifi. gü
medeki sıralarına göre ikinci güme
ye gitmesi icap eden SUleymaniye, 
Eyüp, Hilal, Topkapı klüpleri mura h
haslarınm itirazlarına uğramıştır. 

Bu klüpler, yeni şekli kabul etme
diklerinden reylerini kullanmıyac~k .. 
!arını söylemişler, ve yeni teklife gö 
re ikinci gümeden üçüncü gilmeye 
in<lirilmcleri lazımgelen Kasımpaşa 
Fener Yılmaz ve Karagümrük kliil!
leri murahhasları ile beraber içtimai 
tcrketmişlcrdir. 

Bu vaziyet karşısında yalnız birin 
ci gümeye tefrik edilen sekiz klüp 
arasında kura çekilmiş ve ilk hafta 
Güneş - Galatasaray, Fener - Vefa 
Beykoz - Beşiktaş, !stanbulspor - A
nadolu klüpleri karşı karşıya düşmüş 
!erdir. 
Yapılan güme teşkilatına itiraz e

den murahhaslar, son olarak Bey -
koz, Vefa, tstanbulspor ve diğer ü -
çüncü gümeye tefrik edilen klüple
rin iştirakile on beş murahhasm im
zasını taşıyan bir mazbata hazırla
mışlar ve mmtaka riyasetine tevdi 
etmişlerdir. Bu ihtilaf karşısında ge
lecek hafta başlanması icap eden lik 
mac;larmm geri kalacağı anlaşılmak 
tadır. 

Alakadar heyetler hafta ortası ya 
Eacakları içtimada bu meselevi aö -
ruşereli bir hal çaresi bulacakb.~drr. 

l oe Louis Arjant;n şampiyo· 
nunu yendi 

Nevyork, 10 (TAN) - Meşhur 

" boksör Joe Louis bugün Arjantin a-
ğır siklet şampiyonu Bresyayı mağ
lup etti. Bresya bir darbe yüzünden 
bayılmış ve ringten baygın bir halde 
çıkar1lmıştır . 

Eyüp İdman Yuvası 
Konferansı 

Eyüp İdman yuvasından: 
Yuvamızın senelik kongrası 24-10-

936 tarıhinde yuva salonunda lorla 
nacaktır. Kayıtlı üyelerin gelmell."ri 
saygı ile bildirilir. 

. 
iz mire Y erleştiri

Muhacir ~ er !ecek 

Alakadarlar Şimdiden 
Hazırlıklara Gir . ştil er 
tzmir, (Hususi muhabiriwızden) -

Romanya ve Bulgaristandan ')ehrimi
zc bir kısım muhacirlerin geleceği 
malumdur. Gelecek olan muhacirlerin 
vilayetin muhtelif kazalarında yer
leştirilmeleri ve derhal müstahsil ha
le geçebilıneleri için gerek vilayetçe, 
gerekse Kızılay kurulıunca lazım ge
len bütün tedbirler alınmıştır. 

15 Birinciteşrinde Romanya ve 
Bulg:aristandan !zmire gelecek elan 
(1070) aile muhacir kardeşlerimiz 
köy ve kazalarda iskan edilecekler
dir. Bu muhacirlerin beş bin nüfustan 
fazla bulunduğu tahmin edilmekte
dir. Bunlar evvela Urla iskelesine c:1-
karıJacaklar, orada sıhhi muyanele
ri yapılacak, hayvanları aşılanacak 
ve iaşeleri Kızılay kurumu tarafı:ı.·.fan 
temin edilecektir. Urla tahaffuzha -
nesinde çadırlar kurulmuş, muhacir
lere dağıtılacak karavanalar vesaire 
alınmıştır. 

Sağltk muayenelerinden sonra mu
hacirler gruplara ayrılarak Dikili, 
Çandarlı, Bergama, Fuça, Çeşme, Ka 
raburun Ttorbalı ve Kemal Pa~a ka
za ve nahiyelerine sevk ve iskan edile 
ceklerdir. 

llk iş olarak muhacirlere derhal a
razi, tohumluk ve çift hayvanatı dağı 

tı. Bir düşesin çayına gidiyordu. kadar asil bir zatın nasıl olup b 
Ve yarı yolda farketti ki onun bir demokratik tezgah başında bul 

sigara içecek vakti vardır. ğunu kendi kendine izah edenıı 
Bunu anlayınca sigara da satan Fakat büyük senyörlerin 

küçük bir meyhaneye girdi. izah edilemez kaprisleri pek çok 
Bu kadar asil ve zarif bir müşteri- midir? 

nin meyhanesine girmek lfıtfunda bu- Bu adam eski bir pardesü, ba 
lunmasından fevkalade mütehassis o- kasket giyordu. Herhalde b 
lan meyhaneci Vikonta en iY.i sigara- gelirken nazarı dikkati celbetm 
farını uzatırken tezgah başrnda 'bü - daha doğrusu böyle yerlerin mü 
yük kadehler içinde kırmızı şarap terini kendi mevcudiyetile sı 
içen ıki müşteri yüksek sesle lfonu - istememişti. 
şuyorlardı. Hala arkadaşile konuşuyordu 

Bir kadeh kony::ı'k ısmarlamış bu _ - Sana anlattıklarım geçmiş 
lunan Vikont istemiyerek onların ler .. Gelecek haftaki davetleri, 
muhaverelerini işitiyordu. Bir tanesi fetleri filan saysam aklın 
yanındakine ~ maz. Ben unutacağım diye kor 

- Bugünlerde fevkalade yorgu- rurn. Bir karne tuttum. 
num d~Otdu. Kibar sosyete Parise Ve cebinden bir karne çıkarar 
döndü. ı.Ier akşam bir yerde bir top- kunııya başladı: 
lantı bir ziyafet ... Davetler adeta sid - Sahosa sefarethanesinde 
detli yağmurfara benzedi. Hangi ta - ziyafet Prenses Kristi Şipola 
rafa. gideceğimi şaşrrdrtri.. Foli Berjerde ilk gecesi. Mösyö 

- Demek sosyete mevsimi iyi baş- Madam Kayyöde balo. 
!adı. Bann Saint - Pierre kilise 

-- Pek parlak dostunı: .. PeJ5 par _ Matmazel Levy ile Marki dö Big 
ille'nin nikahlı, ve gece Madam 

lak ... Bak sana bu ak~anı va1s,_.,t.i,ıni na-
sıl g-eçirdim onu anlatayım oKntcsse Le Coquemar du Bigou 

Pazartesi günü: Patagonya sefa- de la Roustissur'ün konağında b 
Vikont. 

retinde supe ve balo. - Hele, hele ... dedi bu büyük 
Salı: Roçiltte bir öğle yemeği. Ve demek benim annemin de dostu 

Son Altesse Orinesse Gregsbury'nin bize davetli kendimi ona takdim 
Bristol otelinde briçli çayı. Opera.da meliyim. 
aboneler gecesi. Cafe de Parisde supe Genç züppe şapkasını büyük bi 
Çarşamba günü: General Laplan- zaketle çıkararak ona yaklaştı. G 

cherude cenaze merasimi. Madam nazik bir reveransla: 
Pompette'in gardcn partisi. Tayya - -Vikont Urbain Marie Le C 
re klübünde ziyafet, ve.... mar du Bigourday da la Rou 

Genç Vikont: sure sefaret katibi dedi. 
- Ne monden bir adam diye düşü

nüyordu. Ben ki bu kadar asil ve çok 
sevilen bir insanım, salonlarda onun 
kabına varamam. 

Oteki h~p anlatıyordu. 

- Perşembe günü, Artur-Mayerde 
öğle yemeği. Ritz'deki hayır satişında 
Peturnia Werte'de balo ... Cuma günü 
Sorbonda profesör Zigomar'ın dersi 
S. A. R. Ori"'"~ rı,.. c:!A"'""'+-~ -~-~·-~ 
de iiel~ll«ı: Kralı §Crefnıe gala ziyafe-
ti... 

Genç Vikont onun saydığı davetler 
arasında kendisinin bulundukları o
lursa büyük bir sevinçle: 

Borsada 
Vaziyet 

Iktısat Vekaletinin Yeni 
Tebliği Bekleniyor 

Ecnebi döviz kıymetlerinin düşü -
rülmesi üzerine piyasada tahaddüs 
eden umumi tereddütler tamamiylı:? 

izale edilmiştir. Hükumetin 25 eyliite 
kadar taahhütlerin eski k~s ile ö
denmesini kabul etmesi çok iyi karşı
lanmıştır . 

Ancak, 24, 25 eylülde yapılan işler 
hariç kaldığından bunun 26 eylüle 
kadar tahdidi temenni edilmiştir. U
mumi vaziyet hakkında yarın lktısat 
Vekfiletinden yeni tebliğ gelmesi 
beklenmektedir. Ofis, vaziyet hak -
kında dün lktısat Vekaletine yeni bir 
rapor göndermiştir . 

Borsada 
Dün Cümhuriyet Merkez Bankası 

isterline 617 alış, 620 satış fiatı tes
bit etmiştir. Merkez Bankası tahvil
leri 94 de açılmış 93,5 da kapanmış
tır . 

Dolar 79,37 ,86 da açılmış, 79,12,25 
te kapanmıştır . 

Fransız frangı 16.99,67 de açılmış, 
16.94,20 de kapanmıştır. Liret 
15,06,80 de açılmış, 15,01,93 te ka
panmıştır. 

Mark 1,97,57 de açılmış, 1,96,93 te 
kapanmıştır . 

. 
İngiliz k a rak ol gemisi 

İngiliz donanmasına ait bir ka~akol 
gemisi yarın limanımıza gelecektir. 

Gemi kumandam Valiyi ziyaret e
decek, Vali de ziyareti iade edecek -
tir . 

tılaeaktır. Gelecek sene de Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Veka.lettıden veri
lecek tahsisatla evleri yaptırılacak

tır. 

Jskan dairesince de muhacirlerin 
iskan işlerinin süratle yapılması için 
hazırlıklar yapılmıştır. 

Ve karşısındakinin cevabını be 
di. 

Tezgah basındaki adam karşısı 
kine büyük bir hakaret olacağrnı 
bile medeniyet icabı şapkasmı çık 
ve· kendini muhatabına tanıttı. 

- Stanislas Gibier. Otomobil k 
lnrı acıcısı. 

Dedi ve parmaklarının ucuyla 
ll'r>tfnin ıırnn:ı ıinkımıiıı 

Evet bu adam bilyü]{ sosyetenf!'I 
tü11 davetlerine icabet eder. Fakat 
vük bir tevazula daima kaldırr 

kalan ve otomobil kaprları açrp 
on para a.lan bir zavallı idi. 

Adi Suçlarda 
Azalma Var ! 

Avukatlar Yeni K an 
dan Memnun 

Görünmüyorlar 
Meşhut suçlar kanunu on günd 

beri meriyet mevki'indedir. Müd 
umumi Hikmet Onat,, kanunun 
bik şekillerini çok yakından takip 
mektedir. Meşhut suçlar muhakeıf 
lerini dinleyiciler arasına katıla 
takip etmekte ve tatbik şekilleri lı 
landa kap eden direktifler verIJl 
tedir. 

Anadoludan gelen haberlere ~ 
re, en kalabalık vilayetlerde bile [Jl 

deiumumiliğe akseden meşhut sll9 
ların sayısı günde ikiyi geçmeme!' 
tedir. Yeni kanunun Türkiyede 
çok tatbik edilen yeri tstanbuld 
Müddeiumumilik. on günlük hadiS' 
leri tespit etmiştir. 

İstanbul tarafında şimdiye kad 
müddeiumumiliğe suçlu, davacı 

şahit olarak 1200 kişi gelmiş ve l:ı 
!ardan iki yüz hadise mahkemelef 
verilmiştir. Yapılan istatistiğe gö~ 
mahkemelere verilen suçların çoıcl~ 
ğunu sarhoşluk, lfıf atma ve hı!'S 
tık teşkil etmektedir. Bilhassa rııt 
sızlık birinci gelmektedir. Diin de I 
at 16 ya kadar Istanbul müddeiu111 
mlliğrne 20 hadise intikal etmiştif· 

Bu kanun tatbik edilelidenbt1 

müddeiumumiliğe gelen adi suçıat11 
sayısı yüzde doksan beş azalnııştıl 
Uç gündenberi sulh ceza mahkeJ!1j 
!erine gelen davaların azaldığı 
hissedilmiye başlamıştır. . 

Yeni kanunun tatbikinden p0ıı: 
müddeiumumilik ve mahkeme! 
memnundur. Yalnız, avukatlarla ~ 
hitler pek memnun görünmiyortıı 
Hükümler seri olduğu "çin iki uı.fllo 
fın vekil tutmalarına meydan J<31 

mamaktadır. 



.JI. 

bul 

a 

11 -10 - 936 

Zırhsız 
Şövalye 

Marlene Dietrich 
~~ıı0 Londrada Yeni 
)·~r< Bir Film Çeviriyor 
rd Fransanın en tanınmış rcjisorlc -

. den Jacques Feyder Londrada, 
·ı rın b rt D ı;ı Marlenc Dictrich ile Ro e o-
ra nat'ın oynadıklan bir film ı;:evır -

ıeıı' d' mekte ır. . 
lşt "Zırhsız Şövalye,, ismim taşıyan 
ıkl' filmin mevzuu Rusyanm 1917 ihti-

1, 1. nında geçmektedir. llk sahne • a ı a , S 
Ier Kontes Alcksandra nın en • 
Pctcrsburg'daki yazlık sar~yında ce
reyan etmektedir. ~u bın~, .. aynen 

tlidyonun ci.varındakı arazı u1' .. -

:e ve bir göl kıyısına inşa edilmiş -
tir. 

llk sahnede Marlene, üç azgrn a· 
tın çektiği bir kızakla geliyor. Geç
tiği yollarda ağaçlar çıkıyor, çiçek· 
ler açıyor. Marlene seyahat elbisesı
ledir. Kurşuni renkte geniş bir kadi
fe tuvalet giymektedir. Başı.:ıda bir 
kalpak, ayaklarında çizmeler vardır. 
Rolü, asil bir kadın rolüdür: Kon · 
tes Alcksandra Vladimoff. ihtilal 
kopmak üzeredir. 

Biraz sonra kopacaktır. Marlene 
de bir ingiliz casusu olan Robert 
Donalt ile kaçacaktır • 

yıldızların resimleri nasıl 
çıkarılır? 

Film çevrilirken alınan resimler • 
den başka, yıldızların evlerinde, hu
susi hnyaUarında da resimleri çeki

lir. Esasen fotoğrafçılar bu tarz fo. 

toğraf çekmeyi daha şayanr dikkat 

bulurlar, zira. yıldıza, istcni:er. va

ziyeti verdirmek imkanr hasıl olur. 

- ~ ______ .. 

i 

Bir Görüşte 
Sevmek 

Maruf Bir Yıldıza 
Göre Müthiş 

Bir Şey 
Hemen her filmlerinde aşık veya 

maşuka rolünü oynıya oynym aşk • 
tan gına getirdiklerini sandığımız 
yıldızlardan çoğu, aşka ve bir görüş 
te, yıldırımla vurulmuş gibi aşık ol
maya inanmaktadırlar. Bu, neı<adar 
hayrete değer olursa olsun, böyle -
dir. Mesela. Carole Lombard, Ho!ly 
vood'un en az ciddi artisti olarak ta
nınmakla beraber diyor ki: 

_ Pek tabü olarak böyle ani aşk 
lara inanıyorum. Hem bu nevi aşk • 
lar pek tehlikelidir, ve ekseriya fa
cialarla biter . 

Heybeti ile meşhur Mac West te 
diyor ki: 

- Bir görüşte aşık olmak müthiş 
bir şeydir. Mesela esmer, uzun boylu 
ve güzel bir delikanh gördünü der 
hal kendinizi ona kmak hissıni 
duydunuz. 

Ne diye lüzumsuz ve uzun taahhüt 
ler ararsınız. Bu güzel heyccauı tadı 
nız ve ... Aynlınız. 

Sinemanın tipik aşıklarından ve 
en son parlıyanlarından Bing Cros • 
by'de bu çeşit aşka inanıyor: 

- Herkesin başına, diyor, böyle 
bir şey gelebilir. Ve böylesi başa F;C

lince, yapılacak şey yoktur. Yalnız, 
taahUtlerc girişmek, yani evlenmek 
biisblitUn başka bir şeydir. Zira bazı 
kimseler evlenmek haricinde sever· 
ler de evlenince tahammül edilmez 
kimseler olurlar. Bu gibi vaziyetler 
de kadın, eğer hakikaten kocasını 
severse sabr der ve bekler. Fakat 
buna ne lüzum var? Neden bekle .. 
meli? 

Bir çocuk daha 
En çok resim çektirmesini seven 

yıldız, Jcan Harlovdur. Fotoğrafçrl~
ra karşı çok iyi muamele eder, ou
tUn bir glin, elbise değiştirip resmini 
almak ıst s ler, buna razı olur. Bir 

günde dört defa makiy:ıj d~ğıştırdi
ği vakidir. 

Sesli film sözlü film bugün artık modası çoktan geçm:ş, 1ıele ilk icat giinlerinc na:.aran <;ok terakki etmi, bir hakikattir. Fa
kat ya rQnkİi film işle fotoğraf ve sinematoğral mühendisleri şim~~ de bun':'nla .'!ğr.a!~. ·o_~la1: Henüz kat'i bir keşif ~amlma. 
makla beraber gayeye doğru kuvvetli adımlar atılmıştır. Şuracla .. tabıı .. renk~':'·ıle gordııgunuz •ınemca yıldızlarını.,, beJl" yarın be

yaz perdede de boyle gorcc<.'gız. 

Artistlik yapmağa başııyan, daha 
doğrusu başlatılan çocuklar artık ka
bak tadı vermeğe başladı. Şı.n:ii de 
Arthur Hould isminde 11 yaşlann • 
da bir çocuk yıldız daha meydana 
çıktı. Nerede ise artık bütün film -
leri çocuklar oynıyacak. .'.>ir 
çok filmler çocuk oyuncağı kabilin
den değil mi ? 

Claudette Colbcrt ise, timamile ak 

sine, resim çıkartmaktan hoşlanmaz. 
Fakat fotoğrafçıların eline düşerse, 

müşkülat çıkarmaz. Hoş, onları gö· 

Konuşmak: Evet, 
T e~ef on: Hayır 

rünce hemence kaçmasını bildiği i- Hollyvood'da bir yıldızla k:ırşılaş
çin, pek kolay ele geçtiği vaki değil- mak, onun resmini çekmek, bir res-

dir. minin altına imzasını attırmak, hat-
Fotoğraf çıların en çok resmini çek ta kendisile görüşmek kabildir. Fa-

mek istedikleri artist Gary Cooper - kat ona telefon etmek imkansızdır. 
dir. Bütün resimleri iyi çıkar. Hem Yıldızların clefon numaraları gayet 
güzel giyinir ve sporcu bir hali var- gizli tutulur ve sık sık ta değiştiri • 

dır. lir. Bunun da sebebi, hem önüne ge. 
Marlene Dietrch'e gelince, o resim len tarafından rahatsız edilmemele· 

çıkartmaya bayılır. Esasen, sabah- ri, hem de icl!.P ettiği zaman, mensup 
leyin yataktan kalkar kalkmz he - olduklan şirketler tarafından der -
nıen makiyajını yapar, hazırlanır. Fa- hal iş başına çağırılmalarını temin · 
kat ancak, öğleden sonra resim çı - dir. 

kartır. Marlene hangi pozu ala:sa ai- Hemen her yıldızın birçok telefon 
sın, muvaffak olur. Bir pozda on beş numaraları vardır. Mesela Jeanne 
dakika bile kıpırdamadan durduğu Harlov ile Harold Lloyd'un 27 tele· 
vakidir. 

Jean l<.iepura 
Meşhur Tenor ve sinema yıldızı Jcan 

Kiepura, Ingilizce, li'ransızca, Al • 
manca, Ispanyolca, Italyanca ve 
Polonya dilini mükemmelen konuş · 

maktadır. Bütün bu ı.lıllcrdc ş:ırkı 
da söyler. 

Sesi için 
Bundan bir müddet evvel A.meri-

al muharrirlerden Archdale Jones, k ı .. d 
bir iş için Paramounl .stu yalarına 
telefon ediyordu. Amerıb.~alı 1oı~1~sı-~ en mükemmel ır ngı ız -na ragm . 

b ip olan ve o nısbette de ıyı ceye sa . . . . b 
uharrırın sesı ve lııta etı 

konuşaq m .. d .... 
telefonda cevap veren. mu urun ııa-

d.kkati·ni çekmış, onu derhal 
nazarı ı . 

.. d d "et etmiştir. Muharnr stu yoya a. 
1 • . tendiğini sorunca, ken· ge mış, ne ıs . . . 

disine bir rol teklif c~~lmış~.r: , 
- Fakat ben aktor degılım. 
_ Zarar yok ... Bir tecrübe yapa • 

rız . . 
Tecri.ibc yapılmış ve iyi bir netıce 

vermiştir. Şimdi, muharriri, "Top • 
Jantı" isimli bir filmde beynelmılel 
bir casus rolünde göreceğiz. Bu filnı· 
de Gertrüde Mihael ile Hcrbert 
Marshall'da oynamaktadırlar . 

fon numaraları vardır. 

Yeni parlıyan yıldızlardan Bing 

Grosby, telefon numarasının sık sık 

değişmesinden olsa gerek, bir gün e
vinin yeni telefon numarasını unut
muş ve eve telefon mecburiyetinde 
olduğu için, bulunduğu kahveden, 
stüdyoya telefon etmiş, kendi tele
fon numarasını sormuş. Stüdyodan, 
telefon edenin o olduğu hakkında 

şüpheye düşmüşler, ve kcndisını ta
nıtmasını istemişlerdir. 

O zaman Bing Crosby, kendine has 
eda ile şarkılarından birisini söyle· 
mek mecburiyetinde kalmış ve tele
fon numarasını öğrenebilmiş. 

Mile, Strogof 
Vaktile sessiz, sonra sesli ve fran

sızca sözlü olarak yapılmış olan Mi
şel Strogoff filminin şimdi de bir in

gilizce nüshası yapılıyor. 

Mae W est'in ilk rolü 
Mae West sahne hayatına tiyatro

dan başlamıştır. ilk rolü, meşhur 

(Tom Amcanın Kulübesi) eserinde 

küçük Eva rolüdür. 
Holivudun açık sarı yıldızı Cin Harlov, yeni çevirdiği bir Filmde 

VU.vam Povel ile beraber 

Eğer Deniz bize 
Gelmezse Bisiklet 

Hollywood'da yeni bir moda çık • 
Hemen her genç kızın ve d•llikaıı- tı. Fakat erkekler arasında... Bir 

lının bir hülyası vardır. O da, bir de-. çok yıldızlar stüdyodan evlerine, \ e 
defa olsun Hollywooda gitmek. evlerinden stiidyoya bisiklet .le gi-

Fakat orada olanların bir tek ga- dip gelmektedirler. Misal: Biug 
yeleri varsa, o da Hollywood'dan ka- Crosby, Charlie Ruggeles. 
'çabilmektir. En büyük yıldızını, 
şirket müdürleri, bir tilrlü işleıinın 62 film 
başından ayrılamazlar, hatta deniz Cecil B. de Mille yeni bir filme 
bile bu sinema şehrine pek yakın başladı. Bu, büyük rejisörUn 64! ınci 
olduğu halde, denize gidcmc7 lf'r . filmi olacaktır. Dile kolay .• 

Bu sebepten maddi imkanlara sa- Merle Oberon 
hip olanlar, arzuladıkları şeyleri, re- Hollywood'da bulunan MerJe 0-
fahlan dere<:csinde, evlerinde yaptı- beron "Ateş Altında Aşk,,, ısunıi 
rırlar. Mesela, hemen bütün yııdız- yeni bir film çevirmektedir . 
!arın evlerinde birer yüzme havu. 
zu, tenis kortları, daha başka ı::por 

sahaları vardır . 

Yıldızlann bu tarzda hareketleri • 

Şarla, rejisör 
Şarla yeni bir film çevirmeğe baş

lamıştır. Hemen bütün filmlen gıbi 
nin, iş mecburiyetinden gayri 

sebebi daha var ki, o da, ıstıranat 

t ır komedi dramatik olan bu filmde baş 

rolü Paulcttc Goddard oynıyacak, 

Şarlo sadece rejisörlük yaparak ken
di oyııamıyacaktır. 

etmek veya spor yapmak lüzumunu 

hissettikleri vakit, başkaları taraıuı. 

dan rahatsız edilmemek enctışcsı • 
dir. Mesela, tanınmış bir ~ • · u
mumi bir plaja, bir spor tıa.hasllla 
gitse, derhal etrafına bır sürü mc· 
raklı toplanır, kimisi ımza ister, kı· 
misi resim ister, bir çokları da • A· 

merikada bu adettir - hatıra o.sun 
diye, elbisesinden bir parça, b!r düğ· 
me, bir mendil gibi bir şey ıster. 

hatta bunları çalar, zorla kapıp <aç
tıkları da vardır . 

Işte bu yüzden, birçok artistlerin 
evleri adeta bir malikane gibidıı. 

içinde smeması, ban, tiyatrosu bıle 

olanlar vardır . 
Yukarda gördUğilnüz resim, Kay 

Francisin evindeki yüzme havuzu . 
dur. Denize hasretini tatmin içi: 
artist, bunu böyle yaptırmıştır. Kay 
Francis'in böyle bir karar verışı, 
son Avrupa seyahatinden sonra 01• 

muştur. Artist seyahatten 1önünee 
demişti ki: 

- Hollywood her yere benziyor. 
fakat her yer Hollywood'a bem~emı· 
yor. Burada insan dostlariyle hususı 

!<"'ilmin dış sahneleri Şanghay ve 
Honoluluda çevrilecektir -

· Müselles 
Bu, bir filmin isınidir. Acaba Kü

bik mi? Bilmiyoruz .Bildiğimız oir 
şey varsa yapılmakta olan ou tiını
de başrolü Miıiam Hopkins'in yap • 
makta oldugudur. 

7000 çocuk 
Meşhur mizah üstadı Mark Twa-

in'in Tom S a wyer isimli eseri 
filme alınacaktır. Bu eserdeki ço
cuk rolleri için yedi bin çocuk goz
den geçirilmiştir. 

Paderewski 
BüyUk piyanist Paderewskf 'nin 

bir f~lm?e rol alacağını yazmıştik. 
ı:;•umın ısmi "Mehtapta Sonat'' d 

k ır. 
Ya ında çevrilmeğe başlanıvur • 

bir şekilde toplanarak, evinde b:; 

çok eğlence vasıtaları yaptırarak 
görüşebiliyor, ayni zamanda işim d.ız 
görebiliyor . 
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Memleket , 

RöJJortajları 

Kayseri Evlerinin içi 
Tokanalar, Aş analar 

Kelek Karpuzu Kan Kırmızı Göste

renler, Horozun ibikleri İle Mah

muz arını Keserek 

Satanlar da 

Tavuk 
Var l 

Diye 

KAYSERi MANZ.4RALARINDAN: Belediye Dairesi 
Kayseri : f2 Eyliı.l 

Kayserinin e v 1 e r i, ka -
dınları g i b i kapalı. 

dır. Yayvan bir pencere ile 
olsun insanın yüzüne gülmez. "Set
ri avrete,, tam manasile riayetkar
dır. Avucunun ayasını bile göster
mez. Bir sürü duvar. bir yığın du
var .. Hisarları geziyorum ?.anne
dersiniz. halbuki bunlar birer ev
dir. Yalnız somurtkan kapıları v:ır
dır. Bu kapılann burun deliklerin -
den ince bir ip sallanır. Bu ipi çek
tiniz mi kapı size ram olmuştur. 

Haydi isterseniz sizinle bir Kay~c
ri evini gezelim. Satın alacak deği
liz ya. Kiracı imiş gibi yaparız. !
~eri girer her tarafa bakar. Sonra 
işimize gelmedi der çıkarız. 

Haydi canım hep beraber gide
lim. Ben zaten K'ayserili dostumun 
misafiriyim. Siz de benim misafi
rim olursunuz, olur, biter ... 

B tr Kayserıli evınin kıtpısın
da sallanan ipi çekmeden 

tokmağı vurduk. Tokmak boş i:ıir 

kubbe içinde döğülen havan gibi 
çınladı .. 

-Kim ooo? .. 
- Aç ... Kiracı .... 
- Dur biraz hele .• 
Anlaşılan kadın burnunu örtmek, 

yalnız gözlerini meydanda lırak

mak için vakit kazanacak. 
Nasıl, tahminim gibi çıktı. Kadın 

bir kumaş yığını arasında tek göz-
le karşımızda ... . 
-Buynın .. . 

Kayııcrili dostum izahat ver:yvr. 
Dinli yelim: 

- Bir Kayserili evi başlıca iki kı 
!ımdan, daha doğrusu iki odadnn 
mürekkeptir. Bir de ayrıca müşte
milatı vardır. Bunlardan birisine 
Tokana, djğerine aşana derler. To
kana salon gibi bir yerd_ir. Kapıdan 
girince karşına gelir. Bak şu eşiği 
atlıyalım. lçeri girelim. Işte burası 
Tokanadır. Duvann dibinde sedir
leri görüyor musun? Misafirler bu
rada oturur. Şu kenardaki yiiltler
de de bohçalar, eşyalar vardır. 

Ah kışın gelmeliydin de bu Toka· 
nadaki vaziyeti görmeliydin. Şimdi 
bak. ortaya bir mangal konur. O
nun üzerine Ustü boş iskemle gibi 
bir ~y geçirirler onun da üzerine 
büyilk bir yorgan örterler. Herkes 
etrafına dizilir. Ve yorganı dizle· 
rinin üstüne alarak otururlar. 

- Desene ki tandır safası! .. 
- Hah tamam. Istanbulda da 

yaparlar mı ki? 
- Eskiden yaparlarmı§. Şimdi hi

kaye ederler ... 
-Fakat çok keyifli birşeydir bu. 

Adamın bacakları öyle sıcak olur, 
ayle sıcak olur ki... 

- RUmatizmadan, siyatikten c-
9er kalmaz!. Fakat Ust kısmı; gö
fns, kollan? .• 

Y! ZAN: 
Mümtaz Faik 

- Onlar acıktadır. Uşür. 
- O halde nezle cenapları yine 

yerli yerindedir desene .... 
- Orası öyle .•. 
- Peki ne yakarlar bunlA.r? 
- Ne yakacaklar kömür, veya 

tezek .. Tezek tedariki yazdan görU
lilr. Onlar güzelce ~varlak yuvar
lak kurutıufur. 'Sonra kışın bunlarla 
ısın ılır. 

- Maşallah herşeydcn iizami 
randıman almasını biliyorlar. Hiç 
bir kuvvetin, bir kıymetin krtybol
masına razı olmuyorlar ... Peki Aşa
na? 

- Aşana yemek salonudur. Fa
kat senin bildiğin yemek salonu de
ğil. Burada yemek hem pişer, hem 
yenir. Hem de sonra kaplar yıka

nır. lştc şimdi Aşanaya giriyoruz. 
Bak şurada ocak var. Bu tcnr 0 re
ler duruyor. Burada da yemek si
nisi hazırlanmış • 

- Yatak odaları nerede? 
- Yatak odaları §U yanda ahı-

rın üstündedir. Ahırın Ustü kı~ın 

sıcak olur. Yazın da zaten bağlar 

var. Bağlara giderler. 

Y ine bağ meselesi açılmış

tı. 

- Kuzum AHahını seversen, n~ 

seviyorsunuz bu bağı! lki climlcde 
bir muhakkak bağ lakırdısı açılı

yor. 
Kayserili dostum güldü. 
- Biz pek sevmiyoruz amma, ne 

yapalım ayalimiz öyle ister ... 
- Ay siz kılıbık mısınız? 
- Yok canım demem o deme de-

ğil. Fakat işte çoluk c;ocu~n gönlü 
hoş olsun, biraz hava alsınlar diye 
göndeririz. Yoksa burada meşhur 

bir söz vardır. Derler ki "yazın· a·ı
rctlerle itler sürer bağın safasını, 

merkeplerle erkekler çeker cefası

nı!,,.. Biz her gün sabahleyin erken 
den Şehre taşındıktan sonra nesini 
seveyim bu bağın? .. 

- Haydi şimdi lalmdıyı hm.ka
lım da şu evi bir ı?ezelim ... 

E vi dolaşm~ya başlıyoruz. Her 
şeye ragmen Kayserili •\•i 

çok temizdir. Yerdeki tahtalar gı
cır gıcır oğulmuştur. Dolaplardaki 
raflarda bohçalar kar gibi beyaz
dır. Ben bunu görünce: 

- Yahu, dedim, biz mi temiz bir 
eve rast geldik yoksa her ev böyle 
midir? 

Kayserili dostum tefahürle ce
vap verdi: 

- İstersen başka eve gidelim. 
Her ev böyle temizdir. Bizim kan
larımız mükemmel ev kadmıdrrlar. 

Başka işleri güçleri ne? Evlerini 
de temizlemeselcr ne işe yırnr!ar? 

- Peki ama ahırın üstünde yatı
yorlarmış! .. 

- Onun bir tesiri yok ki.. Sıcak 
olur?. 

- Ya kokusu? .. 
- O kadarına da kulak asmayı-

ver. Bundan başka her evde bir 
bodrum katı vardır. Buna zerzemin 
derler. Bu da mUhim bir verdir. E
vin erzak dolabı. her §eyi hatta, ka
sası dn buradadır ... 

- Kaıınlet mı, ne d ed\n'! .• 

- Evet. fazla kazanç oldu mu, 
altın yapıp buralara gömerler. Bu 
altınlar gelin olacak kızın çeyizine 
yarar. Kayserili müdebbirdir. Kızı 
büyüdiiğü zaman gelin olacağı za
man lazım olan parayı nereden 
!5ulsun? "Ak akçe kara gün için
dır" diye azar azar arttırdığını 
buraya saklar. Sonra icap ettiği za
man çıkarır harcar. 

- Bankaya yatırmaz mt! 
- Eh, son senelerde Y<ıtırınıya 

b~ladılar. Eskiden böyle mi~·di ya. 
Gittikçe paralarını küplerle saklı
yanlar azalıyor. 

E Ev sahibi bize tuhaf tuhaf 
bakıyordu. Biz evi kiralıı. • 

mak için gelmiştik. Halbuki neler 
neler konuşmuyorduk. Bunlarla evi 
kiralamak arasında ne münase~t 
vardı? 

Fakat kadıncağızı üzmemek için 
sordum: 

- Kaça veriyorsunuz bu evi? 
- 20 liraya ... 
- Yirmi lira mı? Ne bu yahu? .. 
- Eh kiralar fırladı. Pavrikalar 

açıldı da, çok adam geldi de .. 
- Olsun. gene pahalı değil mi?. 
Filhakika sıkı bir pazarlıkla ka. 

dm evi nihayet 12 liraya bırakmıya 
razı oldu. 

- Peki, dedim. Ben beğendim, 
Bir defa da evden gelsinler de, on
lar da baksınlar! .• 

D ışan <:ıktık. Adımlarımızı so. 
kakların kıvnnılanna uy. 

durmıya çalışarak, nihayet "ehre 
geldik.Kayserili ahbabrm. üzeri ka
palı geniş bir yeri göstererek i§a
ret etti: 

- Burası haldir. Her türlU mey. 
va ve sebze satışları sabahleyin bu. 
rada yapılır. Şimdi de hafıf tertip 
devam eder ya, fakat asıl f!abahle. 
yin burasını görmeli. Mahaşaral
lahtır. 

- Çok pazarlık ederler mi? •• 
- Pazarlık ta ne kelime? Burası 

pazarlık memleketi azizim. Kayse
rili demek pazarlık demektir. Pa • 
zarlık olmayınca bir alış verişi be
reketli saymazlar. Alıcı da ,satıcı 
da on para eksiğine almak veya 
satmak için elinden geleni yapar. 

- Peki, mallarına hile karıştır-

l4ııyos - t.:reğlı hattının ~ata1agzına 
kadar olan kısmı bitiyor 

" Çankın da geniş bir cadde yapılıyor 
Çankırı, (Husu

si muhabirimiz -
den) - Filyos -
Ereğli hattında 

faaliyet azami bir 
randımanla ilerle
mektedir. Filyosla 
Ereğli arası 85 ki
lometredir . Bu yo
lun Filyostan iti -
baren 15 kilomet
relik kısmında, Fıl 
yos Çatalağzı 

arasının tesviyesi, 
köprüleri ve tünel "Filyoı - Ereğli,, hattında bir köprü 

leri bitirilmek üzeredir. öğrendiği· 

me göre poz işlerine de lJu ay 
b~ında b~lanmıştır. Filyos - Ça
talağzı arasında, bu kısmın pozu 
Cümhuriyet bayramına kadar biti-
rileceği ve resmi küşadı yapılacağı 
da söylenmektedir. 

lıtcuyon cadde•i 
Bir yıl sonra " istasyon caddesi" 

bitecek, Çankırı geniş ve güzel bir 
caddeye kavuşacaktır. Tamamı tes
viye edilmiş, yarısı da parke ile dö
şenmiştir. 

Kenarları ağaç ve çiçeklerle 

Konyada Sonba
har At Yarışları 
Konya, (Hususi muhabirimizden) 

- Konyada Sonbahar at yarışlan 
yapıldı. Birinci koşunun mesafosi 
1400 metro idi. Birinciye 240, ik inci
ye 55, üçüncüye 20 lira ikramıye ve
rilecekti. 

Yarışa Emin Afşarrn "Felek ... Rı 
'Z'a Akmcınm "Seçme,. Ahmet Cemi
li». "Oo~an!J ismindeki yarımkan A
rap tayları iştirak etti. "Doğan .. bi
rinciliği, "Seçme,. ikinciliği, ' 'Felek., 
tc üçüncülüğü kazandı. 

!kinci hendikap koşusuna sekiz at 
iştirak etmiştir. Mesafe 2000 metro 
idi. Talat Çevik'in "San kuş .. adı!l

daki yarım kan Arap atı birincıliği 

kazanarak (229) lira aldı. Osman GU 
lün ''Onal,, adlı yerli atı ikinciliği 
alıp "55., lira kazandı, Hüseyının 

"Ferah,, ı üçüncü gelerek (20) :ıra 

aldı. 

Dört ve daha yukarı yaşta bulunup 
hiç koşuya girmemiş olan yarım kan 
Arap atlarına mahsus koşuya iki at 
iştirak etmiştir. Mesafesi 1800 metro 
olan bu koşuda birinciliği Rıza Akın 
cının "Necla,. sı kazanarak 120 lira 
almıştır. Osman Gölün "Al Ceylan,,ı 
ikinci olmuş ve "50,, lira mükafatı 
kazanmıştır. 

Mesafc15i 3500 metro olan dördüncU 
koşuya iki at girmiştir. Rif at Ozde
mirin "Hamdan., ı birinci, yüzbaşı Ce 

ınazlar mı? .• 
J)osturn güldü: 
- Orasını ne ben söyliyeyim, ne 

sen sor! dedi. Herkes yapmaz. Fa
kat yapanlar da az değildir. Sana 
bir iki hikaye anlatırdım amma, 
sonra yazarsın. 

- Yazmam .•. 
- Yazarsın. Eh, yazarsan yaz 

canım. ne olacak ıanki ? .. Bak din
le: Geçenlerde şu aşağıdaki kar
puzcu da karpuza bakıyordum: "U
lan kabak bunlar!" dedim. 11Kese
rim" dedi. "Kes öyleyse!' ' dedim. 
Kesti. Hakikaten karpuz kan kır
mızı çıktı. Eve gittim.• Karpuzu 
kestim ki, kabak .•. 

- Profeaör Zati Sungur gibi de
sene ... Gözbağcılık mı yapmış, sa
na karpuzu kırmızı göstermiş? 

- Yok canım, gayet basit ... Bı
çağı boyamı,. Keserken karpuzun 

Ust kısmı kıpkırmızı olmU§. 
- Peki tekrar getirip göster

medin mi? 
- Getirmedim anıma, söyledim. 

•t<;ötUrilrken gilnet çalmıftn' he
yiın ! " dedi. 

Kayserili dostum içini ~ekti ve 
llve etti: 

- Bu esnafm hilesile başa çık
mak için insan hakikaten şeytanın 
ilstünde şeytan olmalıdır. Düşün 

bir defa, horozun ibiğini, mahmuz-

süslenecek olan caddenin Odun 
pazarından Evkaf binalanna kadar 
olan kısmı 12 metre genişliğinde, o
radan istasyona kadar olan uzun 
kısmı da 16 metre enindedir. 

Hükumet konağı ile Halk Partisi 
ve hapishane köşelerinde büyük bir 
meydan vUcude getirilecek, meyda -
nın ortasına Atatürkün güzd bir 
heykeli dikilecektir. 

Belediye, Çankırının kaldırımsız 

ve kışın çamurlu, buzlu, yazın tozlu. 
topraklı bütün sokaklarını da dü -
zeltirse, en mühim ve mübrem bir 
ihtiyacı tatmin etmiş olacaktır. 

IJgazın Çomar 
Köyü Yandı 

Çankın, (Hususi muhabinmız -
den) - Dgaz kazasının Çomar kil -
yünde çıkan yangın, hemen bUtün 
köyU kül etmlttir. 

Çomar , 40 hanelik bir köy lken bu 
gün 10 hane bile kalmamıştır. lhti
ya r ve kulakları sağır bir kadın ile 
birkaç hayvanın da yandığı söylen
mektedir. 
Harmanlann~n kaldırdıklan bug 

daylan ile giyecekleri de tamamen 
yanan bu felaketzedeler, şimdi pe -
rişan bir halde ne yapacaklannı dü
şiinerek yardım bekliyorlar. 

Küçük Haberler 

• Balıkesir, (TAN ) - lıimiz def
terdarlığına atanan Çanakkale def -
terdarı Nahit şehrimize gelerek yeni 
ödevlerine başlamıştır. 

• lzmit, (Tan) - Izmit ldman
yurdu bu ay içinde bir balo verecek
tir. Balonun güzel olması için ba
yanlardan müteşekkil bir heyet se
çilmiştir. 

• Konya, (Tan) - Konya spor 
bölgesi başkanı Seyfi Muşkara, sıh
hi mazeretine binaen istifasını ver
miştir. 

milin (acele) si ikinci gelmişl~rdir. 
Birinci (300), ikinci (75) lira müka
fat almışlardır. 

larmı kesip tavuk diye satanlaı· bi
le var. 

H alin önünde, iki adamm beş 
dakikadanbcri biribirlcrinin 

elini tutup çekiştikleri nazarı dik
katimi celbetmişti. Sordum . 

- Bunlar ne yapıyorlar böyle?. 
- Çekişiyorlar. 

- Görüyorum. Çekişiyorlar am-
ma ne için çekişiyorlar? 

- Pazarlık ediyorlar. Adetleri 
böyledir. Pa.zarlıga başladılar mı 

elele tutuşurlar ,beş eksik ver. Ve
remem. Üç kırarım filan diye çe
kişirler. Pazarlık tamam oldu mu 
yani uyuştular mı, ellerini bırakır
lar. 

- Ya daha evvel bırakn"lana ?. 
- Olmaz. Hangi taraf bırak -

mışsa öbür tarafın isteğine nza 
göstermiş demektir. Bu el bırak -
manm namusu, şerefi vardır. El 
bırakan zararına da olsa ötekinin 
istediğine nza göstermek mecburi
yetindedir. Hat.ta hazan biri diğe
rinin ayağına basar da öteki can 
acısmdan elini bırakır. Bu takdir
de bile akit tamam olmuştur. Onun 
için pazarlık ederken hem eli bırak
mamaya, hem ayağa bastırmama
ya, hem de faka basmamaya dik
kat etmeli... 

., , 'I • ,. • 

• 
ıaşova 

iyi 
ı ,.;.tunıerı 

ve Bol 

Reko'te 3600000 K•lodut 
Niksar - Erbaa Yolu 

Yapı'malıdır 
ERBAA, (Hususi muhabirimis-t 

den) - Taşova bölgesinde 936 yılı 
tün mahsulü temiz olarak kurutu11 
muş ve hastalık görmeden İ<s'<;lt"Iyi 

alınmıştır. 

Yeni tütün rekoltesi miktar itlba• 
rile bazı kısımlarda geçen seneidn 
nazaran bir parça fazladır. Birincii 
tahrir vaziyetine göre umumi miktal'! 
mmtaka itıbarile şu vaziyettedir: 

Erbaa ( esas Taşovayı temsil ed~ 
yer ) 2,300,000; Niksar 700,000; T 
kat 600,000 umumi Ta!'}ova rekolte 
3.600,000 kiloyu bulmaktadır. Ye 
mahsul kıta, cinsiyet, renk ve · 
evsaf itibarile de geçen senekind 
bariz bir üstünlüktedir. 

Taşova rekoltesinin önümüzdeı& 
satış yılında zürrai m~mnun ve tat 
min edecek şekilde fiat göreceğin 

şüphe edilmiyor. Esasen geçen yıl • 
lardan istok tütün kalmamış olma 
sı da ekici lehinedir. 

Erbaa - Niksar yolu bozuk 
Erbaa ile Niksar ilçeleri arasında 

ki umumi şöse senelerdenberi yapıl 
mamıştır. Bu yüzden seyrüsefer na1'1 
liyatında çok güçlük çekilmektedir 
Yağmurlu havalarda ve kış mev 

minde şöse üzerindeki biltun mUna• 
kalat duruyor. Dağ yolile yapılan gi 
diş gelişlerde çok büyük müşkillatıa 
ve uzun zamanda başanlmaktadıt· 

Bu işe nafıa idaresinin ehemmiycWh 
el koyması hayırlı olacaktır. 

f zmitte Yapılan 
Göçmen Evleri 
inşaat bu ay sonunda 
bitecek - Göçmenler 

istıhsale başlıyor 
lzmit, (Hususi muhabirimizden) 

lzmit vilayeti hudutları içine 3970 
göçmen iskan edilmiştir. Goçmenlet 
için merkezle SUmbüle, Mahmudiye, 

Tütün Çiftlik, Derince köylerinde 60 
şar, Döngel, Aslanbey köylerinde 40 

ar, Bahçecikte 30, Yuvacıkta 13 e'/ 

yapılmaktadır. 

Kazalarda göçmen evleri yapılmı· 
ya başlanmıştır. Gcbzede 106, Kara· 
mürselde 180, Kandırada 105, Ada• 
pazannda 50 ev yapılıyor. 

Bu evlerin inşaatı başında fen 
memurlan daimi bir kontrolde hu· 
lunduğu gibi, vilayet makamı ile is· 

kin müdürlüğü de yapılan işleri sık 
sık gözden geçirmektedir. Evlerin 

inşaatı bu ayın sonuna kadar tama• 
mile bitmiş olacaktır. 

Göçmenlere arazi tevziatı da bit• 
mek üzeredir. Ki.fi miktarda hay • 
varılan bulunduğu için, müstahsil 
bir vaziyete geçebilmeleri güç olını• 
yacaktır. 

Bir Azgın, Üç 
Çocuğu Oldürdü --
Cinayetin Sebebi Paba-
1anndan intikam Almak 

"Yeşil Giresun,, gazetesinde oku· 

duğumuza göre, "Parça Çakırlı,, kö

yünden Şiranlı oğlu Mehmet, ayni 
köyden Ahmedi öldürmek üzere ge• 

celeyin Ahmedin evine gitmiş. fakat 
bulunmadığını öğrenince, kapıyı a<;an 

Ahmedin oğlu 329 doğumlu Mahmu
du öldUrmUştUr. Kardeşini kurtar
mak ilmidile bağıran yine Ahmedin 
kızı 339 doğumlu Hafize de Mehmet 
tarafından iple boğularak öldürillmUt 
tUr. Katil bununla iktifa etmemiş, 
bunun kardeşi küçücük Vahidi de 
yatağının içinde boğazmdan, yana• 
ğından ve kulaklarından yaralıyarak 
öldilrmUştUr. 

Katil yakalanmıştır. 
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"-Burada Bekleyin. Bir Yere Git
mey:n Biz, Döner Sizi Alırız!,, 

Sabah olduğu ~a~a~ Efe .Mehı::~~le ı rı .. ~fesih öyle emrediyor. Götürün 
Leventler, on ikı esırı gemıye gotıır- benı ... 
müşlerdi. Temmuzun sekizinci gü,Liy- · Kendi başına yUrlimek için silkin-

d .. di. u. 
Murat Reis. alınan malların ve e - Papaz Hösküldür hem babasının ar 

sirlerin yerleştirilmesini bitirmisti: zusuna uymak icin. hem de malları 
Efe Mehmet bu S<'fcr de yanma y~d~ kurtarmak ümidile razı oldu. 
kişi aldı. Bunların aralarında Dışlı Papaz Eynar dı!':arı çıkınca Ffe 
Hasanla Şişko Rüstem de bulunuyor- Mehrnetle arkadaşları dönüp baktı -

lar. du. A 
Leventler, Cezayirde yahut naclo- Pa nıız H:)sJdH1Ur: 

luda gezer gibi, hiç bir çekingenlik - ~ize bir şey söylemek iı:ıtiyor! 
östermeden içerilere dalıyıırlardı. Dedi. 

g Bir kaç saat sonra kUçük bir çift- - Çahıık ı:;ö•·l""';" 17 .. Jr+;.....,;., ~·nk .... 
lik gfiründü. Fakat çiftli~t:kiler de Papaz Höskiilr{iir F'f,.. M-.h..,,..,Hn 
onları görmüı;lerdi. Bunun ıçın 1ı~p- catık k$>01ıı_rm•l<>n, k"rııiisinP unn-"'J 
si de dağlara kactılar. bir i'<i a<lım atmıu"nchn ve bir ate~ 

Türk leventleri kaçanları arkalar n:ı'"'"'"'' n-ihi h"'·ıeolıı .. mrhın k"rkml'<:-
dan vurmuyorlar, sadece kovalıyor - tu. Bu korku Hr b"h:ıc:•n.,, 1(,.,hıw.ı hı
lar. yetişirlerse tutuyorlardı. rnl:mfı: '"' Adamcağız olduc;-u yere diz 

On beş yirmi kişiden yalnız üç ki- c;Cikmiiı:ıtii. 
r§IVİ yakaladılar. 

Efe Mehmet Şişko Rüstcmle diğer 
bir levendi bunların baf:ında bıraktt: 

Pa!'Ja?. P.•'llR,. T"'r,. Mrı....,,.-";n ı:ıesi -
ııin O'<>lrfi~i hırprft ~ .. n,:ıi; (~"i7pl ve tit 
rek bir sesı.... ellerini ,, .... tarak bir 

_Burada bekleyin. Bir vere git- mnnzııme n'mm1va ba"lıırb: 
mevin. Biz dönerken sizi de alırız. Niçin ba.şkalnrınııı mcnılckcf1,,.,.i•ır qr. 

Dedi. 1iı·si .. ·-r 
Kendisi. diğer leventlerle birlikt,.., Si:;in mcmlrkcfiııi~dc 811 1•0 11iıır.·rk 

çiftlikten ka<'anları kovalamıya baş-

ladı. Bu köyltiler Eydıılir manastrn- Niriıı 1>"Rlr,,lnrf'"'' m'11ı'n.ı rrl·r~mı::;• 
nın çiftliğinde oturU\•orlardt. M~naı:ı- Allnh sizf' de mn11lrrme<li mir 
tıra yaklastıkları halele oraya gıtme-
diler ve dağa santılnr. _ 

Efe Mehmet da~larda ve Jagmık 
kövlüler ardında ko~nuı.ktansa mP.
nastıra gitmevi daha doğru buldu ve 
yolunu o tarafa <;P.virdi. 

Bir <:'>k s~h,.la ,.ı fnril..:fnn a ltnmış 
,.,lan bu manzume uzadıkça U7.ayor -
du. 

lhtj,.,.,. 'I'""""'" .,,..,; rrjt•iJ·r" t'hhft 
acıklı bir hal ahvor. kXr ~()7to .. i11den 
vıı~lar b11!':anarnk vanaklarmdan a-

Evdalir manastırı. kii<'iik bir yt>r-
~ <:~Nı yııvıı .. lıınıvnrr'l•ı. 

dl. Burada rı:maz Hfüıkiil<liir'le. P-"k 
Panaz Eynar son kuvvetini harcı

ihtivar, zav1f V" kör bir adnm 'ı!.rn \"Orriu. 

babası papaz F:vnnr ve bir kaç genç Henüz manzume bitmeden yere dUş 
çömezi yaşıvorlardı. tü. 

Çömezler Türkleri 1?1-iriir g11rme7., 
rife }.f,,hmet h11 "'"V$>1ı,.,ıı :H'TnllŞfo zıları gören tavşanlar gibi kaçtı-

tı. Dicıli Ha!'""'" 1'-"lıından tuttu: 
lar. 

Papas Hösküldµr. el~i yaı:ıl::ı,.ında, 

za rıf ve pek cimri bir adamdı. D"n a
damı oldu~ halde, dünyava ve diinya 
mahna bağlılığı daha çoktu. Çuha, 
ipekli kumaşlar, ı;_imliş sofra takım
ları. gümilş şamdanla~ ve altt'lc

1
an 

istavrozlar gibi değerlı eşya tgp a
mıştı. Bunları kimse çalmasın Jiye 
her zaman için sandıklar içinde kilit
li bulundururdu. haçları ve şamdan -
ıarı bile ancak biiyük bayram gun -
}erinde meydana çıkarırdı. 

Leventler bir iki dakika içinde her 
tarafı aradıkları zaman bodrum ka -
tındaki sandıkları buldular. Hemen 

yukarı çıkardılar. . ... 
Papaz Hösküldür diz çokup yalva-

rıyor, hatta ağlıyordu: 
- Bunlar bana emanettir ... Bunlar 

benim değildir. 
Diyordu. 
Dişli Hasan bu sözleri terclim~ e

dince Efe Mehmet şöyle düşündü: 
- Acaba kimin? Şunu da öğr~n -

ıneli. Herhalde ıfk zengin bir adam 
olmalı. Elbet. gider onu da buluıııız. 

Sordu: 
_ J{imindir? 

_Tanrımız Mcsihindir.. Onun k1z-
masmdan korkmuyor musunuz? 

Efe Mehmet Danimarka diliyle !!ÖY 

Jenen son sözlerin manasını öğrerıi.ııce 
güldü. Papazın beyaz Bokalını okşa-

dı: b" 
_ üzülme. Zaten ız de ona götü-

rUyorı.ız. Bir yükten kurtuldun .... 
Dışarda bu konuşmalar ve gürültü

ler olurken papaz Eynar en dipteki 
küçük odasında bulunuyordu. 

Bmekliyerek kapıya kadar geldi ve 

hızlı hızlı vurdu: 
_ Oğlum, ne var orada? Ne olu-

yor? 
p az Hösküldilr oraya koştu. Ba-

ap · .. ·· k · t basını kaldırıp yerme goturm.e ıs e-

di ~ Türkler geldi. Sandıkları götü

recekler ... Sen çıkma, bir fenalık ya

parlar sana .. 
!htiyann birer buzlu cam parc:asmı 
dıran gözleri sağa sola kımıldadı: 

an_ Türkler mi? Sandıkları götürü-

~·orlar ha? .. 
Inler gibi söyIUyordu. 
Birdenbire doğrı.ıldu: 
- Beni onların karşısına götür. 
Dedi. 
- Olmaz. Bir fenalık yaparlar ... 
lhtiyar papaz bağırdı: 
- Bana bir şey yapamazlnr. Beni 

erılarm yanına götürün, yoksa ken
dim ı:dderim. Ben yola getiririm onla-

- Yi.iril •. Gi"lvnruz. 
- ~ıın<'hlclar" .. 
- Bırak onları.. Ru kör papazın 

ha 1i vürf'P.ime dC'lkundu. 
ArkadaRlıırrna da iıııııret edince hep 

bcr;ıl)er onı,.fnn avrıldılar. 

Efe MehmE't gecikince Siıııko Riis
temle arkadl'l!:I krndilerine bırakılnn 
iiç esiri alarak ""ııı "''fmtı:ılı:ı rdı. Bu 
sıradl\ lst:reitu riftli~inclrn kendil ,,.i-
ne doğru yirmi Jcıı<lar athnTO ~Phli

~ını görditler. Eı:ıirleri bırn kıp g-e· 
minin bulunduğu tarafa uznkla~tı!ar. 

G e c e y i b o ş bir k :i v ii n 
evlerinden birindi' g,.f'irdiler. Ertesi 
gün gemiye dönmek Ü7.ere yola cıkın
ca arkadan nal sesleri duyuldu. Dö
nüp baktılar ve sekiz atlı g-örtii!ler. 
Bunlan papaz Hösküldür Türkleri 
vakalamak •ahut öldiinnek için ~ön -
dermisti. Hepsi de silahlıydılar. 

Efe Mehmetle arkada~ları ~altiarın 
dibine sindiler. Atlılar yaklaşınca hü
cum ettiler. Fakat an<'ak bir tancı:ıini 
vakalrvarak dii!erlerini kacırdılar. 

Yolda bir odıın<'uva rastladılar. O
m: da tutup baı?ladılar. 

Temmuzun dok11zun"11 günii Murat 
Reisin lcventelri Berufiyord kıyılıırr
nı yağma ettiler. Dönüşte bir kilise 
önünde mola verdiler. ateş :vaktılar 

\'e bir kuzu çevirdiler. Körpe kuzu a

levlerin UstUnde cızırdıyarak kızarır
ken güıel Anadoluvu anrhlar ve ı\ na
dolu türküleri söyliyerek Anadolu 
dansları yaptılar. 

Yüz on esir yakalamışlar bir çok 
malla bir kaç hayvan almışlardı. 
Artık lzlıındanın garp kıyılarmn gi 

deceklerdi. Temmuıun onuncu r.Unü 
vola c:ıkmak istivorlardı. Fakat riiz
~nr ~ittikce serflesti ve fırtına halini 
aldı. Bunun için beklemeye karar ve
rildi. 
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Ha•an ne oldu? 
Hakimle vali bir türlü anlaşamı

YorJnrdı. 

liakim suc:lunun hapsedilmesini ve 
tzlancıadan Avnıpaya gidecek o!rn 
ilk gemi ile gönderilmesini istiyordu. 
ÇünkU şimdiye kadar adada bir hır -
sızhk yaptığı vahut adam öldürdüğü 
yoktu. Yalnız Estrid'i kaçırmak için 
geldiğine şUphe kalmamıştı. Lakin 
büyük bir iyilik tc yapmıştı. Haki· 
min dü&ünüşüne bakılırsa onun yap
tığı iyilik tasarladığı fenalığı karşılı
yordu. Sadece bundan böyle adada 
kalması korkulu olduğundan kovul -
nıası gerektl 

[Arkası '\"nr] 

T A N 

Şehrimizde Evle
nenler Çoğalıyor 

Eski ve Yeni 
Elişlerimiz 

lstanbul Kütüphane'e
rinaeki Kitapların 

Sayısı 163141 
İstanbul Belediyesi tarafından çı

karılan "Hl32 - 1933 İstanbul şehrı 
istatistik yıllığı" na göre, belediye 
hudutları dahilindeki evlenme adedı 
şöyledir: 

1931 de 4639, 1932 de 4738, 1933-
tc de 3958 kişi evlenmiştir . 

, Sergiye lstanbuldan 
4,000 Eser Gönderıliyor 

lktısat Vekaleti tarafından Anka
rada Sergi evinde Cümhuriyet Bayra
mında açılacak olan elişleri ve küçük 
san'atıar sergisi hazırlıkları çok iler
lemiştir. 1stanbuldan sergiye gönde

rilecek eşyaların son kısmı da yaı m 
sevkolunacaktır. Yalnız lstanbuldan 

sergiye 4.000 parça eşya gönderil _ 
mektedir. 

:So. 71 Yazan : Ziya Şakir 

Artık Umumi Vaziyet 1-femen He
men Bir Barut Fıçısına Benziyordu 

Bu sırada, bazı garip tesadüfler ı lat ettiği Topal Osman; tam seksen 
ve idaresizlikler olmuştu... Mesela. iki pare köyü ?ir kaç gün içind" bak 
köylerde ve kasabalardaki halkın ile yeksan ctmış. bu köylerin binlerce 
cins, mezhep ve milliyetlerine da:r masum halkını da mahvı peri:ıa.n ey
bir defter tanzimi ıçın hükümet lemişti. 
merkezinden emir verilmiş; b•ı i;ı: Fakat aradan çok geçmeden. 

Yine şehrimizde 1931 de 12564 ki§i, 
1932 de 13374 kişi, 1933 te de 12170 Eşyalar arasında son derecede .ne-
ki.'?i ölmüştür . fis eserler vardır. İlk clişlcri ve kü _ 

de, nahiye müdürleri memur edil - rettin Paşa bu iki yüzlülüğünün ce
mişti. 7s.sım çekti. Araya başka bir takım 

İstanbul yo1 1arı kaç metre? çük san'atlar sergisi, Türk san'at -
!,fırları tarafından el ile vücuda "'eti-

"1032 - rn3~ lstanbul Şc.·hri fsta - . t'o 

Bu mesele. propagandacıların pek sebepler de karışarak Nurettin Paşa 
işine gelmişti. Derhal: aleyhinde Bilyük Millet Meclisinde 

- lştc! ... Hükumet, Kürtleri teh- bir galeynn husule geldi. Batta.. Me 
cir edecek .. kesecek. Onun için bır liste onun idamım talep eden me us
dcfterini hazırlatıyor. lar bile az değildi. Fakat. baıı zeva ·n 

Diye bir dedikodu baş göstermişti. ::;efaati viizi;ttden, sadece (az!) i ile 

rilen \'C şımdiye kadar tasnif edilme -tistik V-" itı.. na göre, mezkiır SPnc- b ı 
miş u unan kıy tl" k" . d b .. • ·· b l ..:ı • me ı es ı \•e yem e ULUn e euıye şubf'leri clahilincle · 1 · 
elişı eser crıni meydana koymakta _ 23.233 metre asfalt. Sfı 777 metre 

Garip bir tcsndüf eseridir ki, bu iktifa edildi. 
sırada da. Sıvasta bulunan Altıncı 

, dır. 
katranlı ve adi şöse. Ui7.25'2 met~e ~ · k . . 
parkc1i. 422.723 metre 'idi kaldırımlı, "'ergı ~~~~e.~ı azasından I'üı J.:of:s • 
329.li73 ml!tre de kaldı"lmı:;1., voı var- ı merkez muduru Akil Gün, dün eser
dı Gec;en i.ic; sene içınriE' kıı.ldınms1z ıc:in. ambalaj yapılmasına nez:ıreL et
yolbt m azalmış olmfısı mulıtemeldir. mıştır. Eserler arasında der:cilik 

Süvari Alayı (Zara) kazası merke
zine gelmişti. Ve ala~ gelir gelmez 
de: 

_ Hah ... Işte. asker geldi. Tıpkı 
Ermeniler gibi tehcir ve taktii baş

Bu srrada Büyük Millet Meclisi J ü
kumetinin karşısına. başka bh engel 
daha dikilmek istidadı gfüıtermişti. 
O da. sabık <lttihat ve Terakki hükü
metil nin Harbiye Nazırı (Enver Pa
şa) idi. 

lstanbulda kaç bina var? hakkmdnki bUyük inkişafı te.;;bit e 

"1932 - 1933 fstanhul l"'htistik den eşyalar da vardır . lıyacak. 

Yıllrğı" ndan şu şayanı dtkkat ra _ El ile yapılan eldivenler. bi,. san'at-
kn""llnrı alıyoruz : kar tarnfından yapılan dikişsiz ayak 

Diye çıkarılan şnyialar. cahil aşi

ret halkını büsbütün heyecana ver
Env.0 r Pasa, mütllrekenin akdini 

miiteakrn arkadaşlarile Jstanouldan 
fıı'Rr ettikten sonra. bir hayli macera 
~ec:irmişti. Ve: naklettiğimiz h~disat 
tan biraz evvel de. ltalyava l?itMi~ti. 

1stanhulda 89.762 nv 1t11 ı:ın:ırtı- kabı. el çantaları, minyatör işlet i. 
man. 67 pausiyon. ır,n ...,.(•I 1'>() l')tu- tezhip işleri. oyuncaklar. ev işlP1nt 
nıl:ın hıın. 4fll hr-'r'\r O· lııcıı ~!70 h·~- işleri, bluzlar, kemer tokaları. kehrı
r~kR, 35082 diikk:"rn ve m~..;.,:rn fi~5 bar işleri ve daha bir çok güzel E:'şya 
i~inde san'at ve tictırl'IJ<> uğrnsılıın bu aradadır . 

mişti. 

Artık umumi vaziyet; bir barut 
fıçısına benzemişti. Bir kıvılcım, bu 
barutu bir anda parlatmıya kafi ge~ 
lecckti. Ve .. bu da gecikmedi. Koc;
kiri ve ha valisini imtiyazlı bir eyalet 
haline koymak istiyenler, Istanbul . 
rlan aldıklan talimatı tatbika giris
mişlerdi Bunlar. evvela o civardaki 
bazı asker kaçaklannı ve eşkiyalan 
'ıimaye etmislerdi. Sonra da, nak
ledilen bir silah ve cephane kafilesi 

O sırada firariler tarıı.fından <ltti
hrıt ve Terakki Cemiyeti) anavatan 
h:trİC'inl'l,.. t,..ı.-,.:ır ihvn Pnilnıek istenil-han, ~:'i6 fnbrika . 1;10 Jrn..,l)nı, 31'.::0 

f•rm. 218 J,!arııi. l~fl"' <ıhır 4~1 mek
tcn 1:ıinaı:ı ::ıo }-•qlıı "O'.l hiikümet bi
nası. 67 heJ<'di ·e hinası . 1q 

hı:ıstan". 14':l kar .. ımı. 487 C'ı>mi 1n2 
kili!:<>, 41 havra, 51 sinenı:ı ve tiyatro 
vardır . 

Kara ve cl,.n~z .. a1<il V"'<1't::.Jflrt 
Yapılan bir istnfi<>til?P l"i"'"<' ı M1 

senesinin baAınıfa 1stanhul•:h ı 621 

binek otomobili. 601 kamvnn. 1'12 mo 

tosiklet mevcut hulnmıvvr<lıı . 

l!l:l3 senesinde Istanbııl limRn•nda 

kayıtlı dC'ni:ı: nnkil vasıtalarının mik
.an şudur: 

2171 i şahıslara. 19'3 sı resmi ku
rumlara, 656 sı sosyetelere ait olmak 
üzere 3023 adet romorkör. duba. kıt
yık. sandal. motörbot. tnka, tene7.zilh 
motöril. kotra. çektirme, salapurya. 

muş Vt> saire ki tonilfı.tolar1 miktar -

!arı 163,012 ye baliğ olmaktadır 

İstanbul kütünhaneler:nde 
nekadar kitap var? 

İstanbul klitiiphanC'lcrinde mev<'Ut 

kitapların 163J.ll adedini bulduğu 
öğrenilmiştir. Bunların 121.651 i 

Arap harfleriyle, 7981 i Türk harfle· 

riyle, 3350 i de garp lisanlarında ya

zılmış bulunmakta<lır . 

12 ıene içinde k~ç yangın 
söndürüldü? 

İstanbul asri itfaiyesinin kuruldu -

ğu 1923 yılından lfl35 yılına karl:lr 

çıkan ve itfaive tnrafmdan söndüııi -
len yangınlar. hakkında belediye biı 
istatistik vücuda ~etirmiştir. fstıın -

bul yeni itfaiyesi 923 senesi ~on ikin

ci ayında vazifeye başlamıştır. 
Bu iki ay içinde 72 van~n c;öndü -

riilmüştür. 924 te 260, 925 de 192. 

926 da 432, 927 de 374, 928 de 385, 

929 da 495, 930 da 166, 931 de 454. 

932 de 530. 933 te 423, 934 te 478, 

935 te 554 ki on iki yıl içinde 5085 

yangın çıkmış. kısmen yanmış. veya 

yanmamış olarak itfaiyece söndilrfil· 

müştUr. 

Bundan başka itfaiyeye 97 csııssız 

ihbar vaki olmuştur • 

Garsonlar Cemiyeti bütçesi 
Garsonlar Cemiyeti, heyeti umu

miycsi yakında toplanarak yeni idare 
heyetini. seçecektir. Ticaret Odıı.sı 
cemiyetin butçcsinde tadilat yapnıış
tır. Cemiyet buna itiraz etmiş. fakat 
oda hukuk müşaviri itirazı haklı bul
mamıştır. 

Batkırdiıtan Cümhur Resinin 
hediyesi 

Memleketimizi ziyaret etmiş olan 
Başkırdistan RcisicUmhuru Tahirof. 
İstanbul DarUliıcczesinc iki sandık 
oyuncak göndermiştir. Rus Sovyet 
konsolos vekili J{itbof, sah günü Da
rüliıcezcye giderek oyuncakları biz -
zat çocuklara verecektir. 

Bu eserleri gördükten sonra İktı -
sat Vckfılctinin bu sergiyi açrnakl:ı 
ne kadar müfit bir iş yaptığını takdir 
etmemek knbil değ-ildir . 

Eşyaların sonu dün alınmıştır Ge

ri kalan bazı eşya da yarın öğle~ e 

kadar kabul edilerek akşamki trenle 

An karaya St>vkolunacnktır. Tüı kofis 

Merkez l\füdürii Akil Gün de çarşam

ba günii Anka•raya giderek sergı e
\inde çalışacaktır . 

Ley ei Miraç 
lst. Miiftüllı"Unden: 
13 Teşrinievvel 935 salı günü Re

cebin yirmi altısına milsadif '>lnıak
la öni.imüzdeki Sair nk amı (çnrş.1m
bn S"C<.'si) lcylci miraç olduğu ılfin 
olunur. 

Bugunl<u pı·ogram 

lstnnh11l 

Oğle neşriyatı - Saat: 12.30: Plikla 
Turk musikısı. 12,50: Havadis. 13,05: Plak· 
la hafif miızik. 13,25 - 14,00: Muntclif 
plak neşrıyatı. 

Akşam neşriyatı - Saat: 18,30: Çay sa
ati, dans musikısi. 19,30: Turgut Bleda 
tarafından "Markoni ve radyo .ırrul'oru,. 
isımli konferans. 20,00: Muzcyyen ve ar. 
kadaşları tarafından Turk musikisı 20.30: 
Turk Musıki Heyctı tarafından Tıirk n.u. 
sikısi. 21,00: Pi kla sololar. 21,30: Or
kestra, 

.; "" ~nıa etmişlerdi... 
Hükfımet kuvvetleri. takiba•a haş

lamışlardı. Halbuki ötekiler, bu ta
kibatı umum aşiret halkına şamil bir 
hareket gibi göstererek hnl~tR hüviik 
bir heyecan uvandırmışlardı. Ve nihıı 
vC't; hir kaç yiiz kişilik bir kuvvet tor 
!?Varak <lTmraniyc lnahiye me:rkczini 
hn<ı"'1ıslardı . • 

Efrnt V<' :ı:nhlt<ınr!nn h11zrlsın ~l'hit. 
h:ızıları da esir edilmişti. Ve sonra 
rh bıı hnrl"ltetin başına geçenler ta
rafınd'ln, 1".'lçkiri V<' havalisinin ımti
.,.,,.h hir P""'lrt h"'Iİl"I" ifrR.'rı tC'in 'Rij. 

viil{ '{illet Meclisine bir telgraf çekil
"' i cıti. 

An<'ak ıııu var ki. biitiin bu isvan ve 
ihtilal har eketi mevıii knlmıı:~. ve bu 

mensur 

miş: Bcrlin. İsviçre ve sair birkaç yer 
de- de merkezler tesis edilmiştı Bun
'<ı '"onn oiri d". <Roma) merkezi idi. 

Bu merkrzi. -c:iıva- Vehip Paşa icla 
.. ,.. edivordu. Hnlbuki. merkezde. ken
~iı:intion b:Hıka hic; kimf:e bulunmuyor 
··e \Tı>hip Pasa. bu finna altında ken· 
1i mac,.ralı havsıhnrn srvrinl takip 
"'nivMı:lu. Ve belki de. işsizlikten sıkı
ı1vn,.du. 

Bm·er PMn Romııva ~eldil?i zaman 
u ehin Pnsa ona şöyle bir teklifte bu-
1ıınmıı~tu: 

- Anadoludaki vaziyet malum. Yu 

nan taarnızu. bir havli ilerledi. Isyan 
•·e ihtiliiller devnm ediyor. Cemiyetin 
l-ırr "Prd.- tpq~iJMJ baki. bahusus hl'r 

taraftn sizi birçok tanıyanlu var 
'iyle bitmez ve tUkenmez, müşkül bir 
mıı<'era arknsında koı:ıncıığınıza .•.. Me 
!>ela siz. Knfka\\'ndan girseniz.. Ben 
<ie. Italyanlardan müzaheret temin 

ederek Antalyadan yukarı doğru çık
c;am .... (1) 

T: iirtlPrin <'o<Tıı ilP Oivrig-i ve Kaııgrıl 

ka?.ahrınrl:ıki KUrtlcrin hiç biri ic;ti- Teklif, Enver Paşaya cazip gelmiş-
,.Pk f'tmemişti. ti Fakat, buna bir anda cevap vere-

H:lrH"'"· bnı:lnrl•;y, mln ı;:nnnvC',.miA memişti. Çünkü; yapılacak hareketin 
ti. ... AAiretin rf'iı:ıi < f11ı:ıtııfa Pacıa 7.a- muvaffakıyetlt> intacı için, Büyilk Mil 
"" Hııvciıır Rev) El'7.in<'anl\ ·di<>-er a- l~t .Meclisi erkiı.nile bir mücadeleye 
lfılnıncırlrır rl:ı. . n,..,.ı:ıirıP r;,.",. etmis- glrışmek elzemdi. Bu ise, her tarafı
l<:'rdi A c:irPtin oi"Pr rPisi A H~:m kor- nı düşmanlar saran memleketi en fe
kuc:ılTndan Erzincan civarında gizle:ı- ci bir akıbete süriikliyebilirdi ... lşte 
mk·ti. böyle bir mes'uliyeti omuzlarına yük~ 

Asill",.in f!,..rd,.qti i,.;n Pnnff'ls hare- lenebilmek kolay değildi. 

ki'ıhm nıı•-r'hrnınvn ""ltı:ııın <m.-r1<f'7 Enver Paşa, bir hayli düşündükten 
oroııı;11 knm$>"~""' '11.!ııt"'ttin P:ısı - c;onra: 

va Pmir ""'"ilmic:ıti. NurC'ttin PRı:ın - Şimdilik: Anadoluyu kendi mu
nn..'lınl nıUhim bir kuvv~tle (Sıvas) a kaddcratına terkctmevi muvafık gö-

l - Hrams: Bayram uvertür !!'elmh;t i. rüyonım. Orada çalışanlar, pekfıla 
2 - Ncybal: Bazın vals. t · l"ltl 
3 - Burukncr: 7 ncı Senfoniden $kert. Asiler. mııvn ffn 1<ı '" m7 , ,..,.;n - nıuvaffak oluyorlar. Ben onlarla mü-

zo. ı'l<'rr dola•'l hiiviik bir nf'dıımf'tl" hire• cadcleyi göze alamam... Maamafih 
4 - Burukner: 8 inci Senfoniden Epi- "n!':Pve SC'lkuldııklnrı İ<'İn . hir siivari l\afkasyayn g-ideyim. Vaziyeti dah~ 
s - s~~·: lçli kukla. höli.i;;\i ile hunları bir knc g'iin ic:indp yakından tetkik edeyim. o zamı:ın, 
6 - Lehar: Şehzade operetını.len par- tnnıırlıım11k rniinıldin ikl"n : Nıırpnr'Hı- karanmı daha kat'l olarak vcrebili-çalar. 
7 - Rus roman ları. Pıı!':<ı lıli"iik mikvııf!ta AAkPrİ hıır,..k~- rim. 
22,30: Ajans haberleri. 23,00: Son. ta f"iri"lmis: hu ı:ıuretl" hadisevi lihu- Cevabını verdi. 

~ 

Günün program özü 
Senfoııilt•r: 

18,50 Prag: Brukner'in eserlerinden. 

Hafif konserler: 
18 Budapeşte: Çıgan musikisi. 
18 Zurıh: M ındolın orkestrası. 
ı 9,20 Belgrat: Orkestra. 
19,45 Hamlıurrg: Çay dansı. 
21,05 Bu kreş: Kiıçuk radyo orkestı asL 
21 Zurih: Orkestra. 
21,10 H. Stutgart: Radyo orkestrası 
22,30 Varşova: Karışık orkestra. 
22,40 Zurih: Halk musikisi. 
23,30 Munıh: Gece musıkisi. 
23,50 Londra: Gece orkestrası. 

Operalar: 

21,45 Roma: Verdi'nin "RIGOLETTO., 0 • 
pera&L 

Operetler: 
21,40 Zürih: Radyo opereti. 
21,40 Tuluz: Simons'un "Tropen'in sar -

kısı,, opereti. 

Resit.nlltr: 
18 Varşova: Solist konseri {Orkestra 

ile). 
19 Munıh: Hugo Wolf'un yeni şarkılar. 
20,20 Budapeştc: Çıft piyano. 

Darı"' ..,,...:iki i: 
ıs : Bukreş. 
23,40 : Varşova. 
23,35 : Brüno. 
23,45 : Rom2. 
24,10 : Budapeşte. 

"l'IUnflıın ""lf fq7Jn hiiviitP"E'k kC'ndiAi
nf' ve r-"~dii~i ic:lere. ?Orla eheınmi
,.,,t Vl"mirırı,..k istemişti. 

Cenh"1E'rde· tf'k bir silfıhtn hHe bir 
rıbüs tonu kndar kıvmetli o1duğu bir 
7.nmanoa. !ıırettin Paı:anın hir kaça. 
lav askeri T{11,.kirt rht;;lsırınnfl rll')lııc: 

+rrmnsr Mk ti!?~umıııuz bir hn,.Pl<r>tti. 
ts b11nıınlsı kalııa. bir şev df•"ilrıi. F'n
kat Nurettin P11ı:ıanın -kimbilir na
~ıl bir düşüncesill'- (GirC'sunlu To
nal Osman) da bu işe müdahale etti
rilmişti. 

Topal Osmamn. mnivetinde bir kn
til süri.i~ii il<' bu hnvalivc S?elmPsi : 
ciddPn biivük hir fdnket trJ::kil etmiı;ı. 
ti ... Ve, Nurettin Paşa. CSıvas) gaze
tesine yazılacak bir makalede kendi
sinin; 

Kutülemarc, ve Selmanpak kahra
manı .. Kahramanı namidarı ... Livnyı 
tsıamı yüksrlten en ~nefli lslam ku
mandam ... (Hazreti Hiiseyin) in sf'vf: 
murassaının maliki.. {Hazreti Abbas' 
ın sancağı şerifinin varisi... (Alnvi) 
lerin ve (Caferi) lerin hami ve pres
tiskarı ... ) olduğunu ilfı.n ettirmek için 
o makale muharririnin yüzünü göıü
nü öperken .. Onun o h:ıvnliye m11~ıı1 

[Arka ı var] 

(1) B~ mcsc!enin şahidi. 0 devrin erki
nmdan bır :zattır. Ve o zat, bu,.ün b h 
yattır. .. • er a -z. $. 

-•YENi ÇIKTl•--.. 

SEVGiM 
ve 

iZTIRABIM 
Talebe romanı 
\1illi Heyecan • MÜKERREM 
Sevgi 
lztırap .. K A M l l ...._ _ _,,,__ __ 
Biı sene içinde birinci tar oit. 
miştir · lkinci tab'ı c:ıkr:nıştır. 
Türkiyede bu kada~ m; 1 . 

'5 ... ze bır 
roman çıkmamıştır. lkinci tab'ı 
tntmek üzeredir. 

Satış yeri: 

" YENi KiT APÇI 
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Yazan: Stephata ZWEIG Çeumm. Rezzan A. E. YAL.MA/ı. 

Mari Antuanet Şaşırmış ve Ne 
İstediğini bilmez bir Hale Gelmişti 

Hiçbirisi muavenet ve müzaheret
te bulunamıyor, hepsi biçare Kralla 
Kraliçeye fenalık ediyorlar. 

Her siyasi hareket gibi Fransa ih
tilali de düşman tarafın esrarlı ve de
rin projeleri olduğunu zannediyordu. 
Kraliçenin A vusturyahlarla birlikte 
Fransız milletine karşı mühim hazır
lıklar yaptığını ve adeta bir Ehli sa
lip muharebesi kadar kanlı bir harp 
kopacağını tahmin ediyordu. Bunu 
birçok ınüverrihlcr de böyle tasavvur 
etmişler ve yazılar yazmışlardır. 

Fakat hakikatte Mari Antuanet 
yalnız mecbur olduğu için sıyaset le 
meşguldü. Hiçbir sarih fikri ve te -
§ebbüsü yoktu. 

Mütemadi bir uğraşma ve didinme 
içinde ya~ıyor. Sağa sola yazdığı mek 
tupları gönderiyor, mlinakaşa~ar edi
yor, fakat karşı taraf fikirlerini bir 
türlil anlıyamıyor. Avrupa devletleri
nin silahlanarak kendilerini müdafaa 
etmesini istiyor. Ayni zamanda. milli 
fikir ve hislere karşı durmak Ja iste
miyor. 

Antuanetten arasıra şu mealde mek
tuplar alıyordu: 

"Ne mesafe, ne zaman scveıı ka~p
U..ri biribirinden ayıramaz. Bu haki -
kati hergii.n biraz daha fazla his.cıe -
diyorum. Nerede oldu.ğwıu bilmiyo
rımı. insan için sevdiği birisinin ne
rede olduğunu, nasıl yaşad1ğını bil
memek, ondan habersiz kalmak ka
dar acı bir şey olduğunu tasa'l:vur e
demiyoru.m." 

Bu ateşli ve son aşk mektup la rile 
beraber bir de küçücük bir hatıra 
göndermişti. Bu bir altın halkaydı. 
üzerinde üc; tane zambak çi<;~~ı ile 
~u yazı hakolmustu: (Ayrıl~n al
çaktır.) Bu yüzüğü Mari Antuanet 
kendi parmağına göre yaptırmtş ve 
iki gün takmıştı. Bu suretle soğuk al
tına kendi kanının hararetini ~ermek 
ve öyle göndermek istemişti. !<~er

sen sevgilisinin yüzüğünü parm~ğına 
takmış ve üzerindeki yazı, virdnnma 
hitap eden bir n'l karat halim 3.lmış -
tı Bu kadın için her şeyi göze ala. -
bilirdi. Mektuplarındaki derın ıstı -
rabı, herkes tarafından terkedilme -
den mütevellit 1alnızlığını duy:!u;rc;a 
onun ic;in büyük bir fedakarltı< yap -
mak istiyordu. 

Bir Hafalık 
Tarih 

[Br.,-ı t incide] 

Rejim kavgaları 

H arice bakınca bilakis türlü tür
lü ihtilaflı meseleler görüyo

ruz. Avrupadaki rejim farklarından 
doğan görüş ayrılıkları, Lspanya m~
selesinin yeniden alevlenmesine sebep 
olmuştur. Rusya, diğer tarafın İspan
yol asilerine yardrm ettiğinden bah
sediyor. Faşist memleketler tu itha
ma kızıyorlar ve bilakis Kızıllarnı 
Madride yardım ettiğini anlatıyorlar. 
İspanya işlerine karışmamak prensi
binin tatbikatına bekçilik etmesi la
zım gelen komisyon da, yirmi yedi 
memleketin iştirakile, içtimalar yapı
yor, kimseyi gücendirmiyecek bir i -
fade tarzı arıyor. 

Fransada da sağ ve sol kavgası-
nın bir tezahürünü görüyoruz: Ko
münistler, Almanlann Nürenberg'de
ki Kızıl aleyhdarlığma cevap diye 
Alzasta, Alman hududu yakıula.rın 5 

da yüz büyük nümayiş tertibine kal
kışmışlardır. (Blum) hükiımeti bu 
nevi bir harekete herhalde taraftar 
değildir, çünkü Fransız Hariciye Na
zırmn Cenevredek.i nutku, l'eiim düş
manlıklarının aleyhinde idı Fakat 
Blum kabinesi. herhalde komünist· 
!erle iş birliği zaruretini çok duyu
yor ki nümayişlerin önüne geçemi · 
yor. Bununla beraber herhalde ko -
münistlere bir dereceye kadar söz gç 
çircbiliyor, çünkü yüz büyük nüma
yiş yerine on küçük nümayi:? yapıl
masına komünistleri razı ediyor. 

ispanyada h':!d şaflıa 

Avrupada Yeni 
Bir Diktatör 

{Başı 1 incı.d~] 

Viyanada sükunet hükümferma -
dır. Prens Starhemberg, tamamile 
atılmış bulunuyor. Ordu ve zabıta 
prensin herhangi bir harekette bu
lunmasına karşı tedbir almıştır. Baş
vekil Muavini Binbaşı Barbarenfils 
eski arkadaşlarının hükumet aley
hinde herhangi bir harekette bulun -
masına mani olacak vaziyet almış -
tır. 

Berlin mehalili memnun 
Londra, 10 (Tan) - Bertin meha

fili Prens Starhembergin tamamıle 
atılmış olmasından memnundur. Bu 
mehafile göre, bundan böyle A vus -
turya - Almanya anlaşması inkişaf 

edecek, iki taraf daha fazla teşriki 
mesaide bulunacak, ve Avusturyada
ki nazi unsuru kuvvetlenecektir. 

Hudutta tevkifler 
Viyana, 10 (A.A.) - Zabıta, na -

zarı dikkati celbetmemek iGİn hudut
ların muthelif noktalarından sahte 
pasaportlarla A vusturyaya girmiş 

olan birtakıin komünistleri tevkif et 
miştir. Bunların Avusturya ıle mü
cavir memleketler için bir komüt1ist 
merkezi ihdas etmek tasavvurunda 
bulundukları söylenmektedir. 

Starhembergin beyannamesi 
Nevyork 10 ( ı'an) - United Prc· 

sin Viyana muhabiri bildiriyor: 
Prens Starhemberg bugün Haım

vehr'i ilga eden bir beyanname neş
retmiş ve bu suretle hükiımetl.-ı mü· 
cadele etmek istemediğini gösteı . 
miştir. 

11 - 10 IJ3ô -
Antepte Bağ Bekçileri Bele
diyece Teşkilata Bağlandı 

Gaziantep, (Hususi muhabirimiz
den) - Bağ bekçileri belediyece t~ş
kilata bağlanmıştır. Bunlara b i r 

çeşit elbise giydirilmiş ve muayyen 
birer aylık tahsis edilmiştir. 

Belediye bekçilere aylıklarını MUD 

tazaman verecek ve bu parayı bağ 
sahiplerinden, azar azar tahsil ede
cektir. 

Montrö 
Mukavelesine 

Hücum: 
{Başı 1 inci lıc;.] 

Bu sene tatbik edilen bu usul şe
hirde bir sayfiye hayatı uyandırmıf 
ve bağlara rağbet çoğalmıştır. Çün· 
kü, kasabadan uzakça olan bu yer
lerde asayiş tam şekilde temin edil• 
miş bulunmaktadrr. 
Yukarıki resimde Antep bağ bek· 

,..ilerini belediye müfettişi Hakkı ne 
bir arada görüyoruz. 

inkılap derslerine devam 
eden talebe 

Üniversitede 935 - 936 yılında inkt• 
lap derslerine devam eden 698 talehe
den haziran imtihanında 4 75. eylill 

imtihanında 129 kişi muvaffak ol· 

muştur. Muvaffak olamıyan 94 talebe 
bu harp gemilerinin gC'çmesi müp - tekrar derslere devam edecektir . 
hem bir interpretı:ı:J1yon ile ve karşı
lıklı muahedeleri nazarı itibara al -

Üniversite ecnebi diller kurslarnıı 

Hisleri ve ar2'Uları böylece müphem 
ve muğlaktı. Ne istediğini ve ne Yl'\ -
pacağıru bir türlü bilemiyordu . Ha
reketlerinde mantık yoktu. Aru hare
ketleri ve sözleri, boğulmak üzere o
lan. suyun dibine gittiğini hL:ı:.eden, 
etraftan imdat istiyen bir adamın ha
reketlerine ve sözlerine benzıyordu. 

Bu suretle ancak mektupla haher 
almak. uzaklarda olmak Fur-.;en'i 
mütee~sir ediyordu. Olümii ~öıc ala
rak ve ona hizmet etmek için Pari· 
se hareket ctmiye hazrrlanrlr. Bunu 
haber alınca. M:ıri Antuanet korku 
ve heyecan içinde kaldı. Bu fo.fa kar
lık çok fazlaydı. bunu kabul edemi
yecekti. Ferscni çok seviyordu. Ha· 
yatını tehlikeye koymasına. hem de 
kC'ndisi için koymasına tahammiil e
demiyordu. Yanında \·aşaması. bera
ber olması ona pek b:iyük bır tescili 
olmakla beraber gene buııa roz:t ol~ 
muyordu. 7 Ka nunuen·elde yazdığı 
bir mektupta da şBvle Cliyordu: 

'ı s~~ny~ ~ıescles.nde .. ası tara~ın 
fıııı hukumet mevkııne çıktıg-ı hm.'' fikri de ileri gidiyor. 

, mak şartiyle, Uluslar sosyetesinin geçen ders senesinde 2849 talt.'be de-

vam etmiş, 85 i muvaffak olamamı't 
tır. 

Halkın emniyet ve muhabbetini ka
zanmanın en iyi çare olduğunlı bil -
mekle beraber yine yazdığı mektup • 
larda mütenakıs sözler vardı. 

Bir mektupta şöyle diyordu: 
Halka. karşı yürümek mecbuirye • 

tinde kalacağız. Ba§ka türlu olnıt -
yacak. Ayni zamanda d.a gem; onlar
la birleşmi.ş olmak ve uyu,.şnuık löh· 
mcti altındayız." 

Bir başka mektupta: 
"Silah A.-ıwv_etindcn l!_0;1'ka h '~bir 

fey bu meseleyi halledemez.: Hari~ten 
21ardım görmemiz lazımdır:" -1 

Kardeşine yaz.dığı mektupların bi
risinde yardım istiyor. Uç gün sonra 
gönderdiği başka bir' mektupta (mü
dahale ederseniz mahvoluruz ı diyor. 

Velhasıl hiç kimse ne demek istedi
ğini ve ne arzu ettiğini anlamı:ı.mış -
tır. Hatta Rusya imparatoriçr?si Ma 
rt Antuanetten bahsederken şöyle di
yordu: 

- Biribirine zıt taraflar için çalı
şan ve zıt ideallere göre harekt!t e
den insanlara hayret ediyorum 

Fersen bile sevdiği kadının en de
rin hislerini bildiğini zannederken o 
dn ne istediğini anlamaz bir ha.le 
gE:lmişti. Mari Antuanet!n hdrp ir.in 
mi .yoksa sulh için mi çalıştığını an
lıyamıyordu. 

Bir taraftan ihtilal ~eislerilc anlıış
mış gibi görünüyor, diğer tııraftan 

prenslerle muhabere ediyordu. 
Hakikatte zavallı kadının ıstediği 

yaşamaktı, haka~t görmeden ser -
best yaşamak ... 

Bu iki taraflı oyrun, dürüst ahla
kına tamamile mugayirdi. s.~,yle bir 
oyun oynadığı ic;in hcrkeııten zıvade 
mu:ı:taripti. Bundan nekııdıır ~üte
essir olduğunu ve adeta kcndı ken _ 
dinden nasrl nefret etti~ini anlamak 
için o zaman yazmış olduğu mektup
ları okumak lazımdır. 

Bu teessürli hiç kimse anlanuyor
du. Yalnız bir tek insan. ,onu en ~ok 
düşünen ve en çok seven adam bunu 
anladı. Ferııen, bu mütenakıs his ve 
hareketlerin kıırarı:ıızlık ve tePssiir -
den ileri geldiITTni liissett i. Za \•allı 
kadın. yanında yardım edecek. ma
nevi.yatını kuvvetlendirecek kimse 
yoktıu. On Altıncı Lüi zayıf tabiati 
"'f' meşhur kararsızlığı ile ona hi~
bir y-e.rdımdıı bulunamaz.dı. Göriim
CE'Ri Macfam Eli.tabet kral tarafüın 
milverrihlerin YM~dtıh ve tarif ettiği. 

gibi melek tabiııtli. saf ve munis bir 
kadın de~ildi. Etrafmı alanlarn ina
rı1r, 'dedikodu vapBr ve mütet'larliven 
Mari Antuanetle kavga ederdi. Velha 
sll bulundukları: muhit cehennem gibi 
bir yerdi. Uzaktan Fersen bunu his
sediyor ve yardmı çareleri düşü11ü -
yordu. Biliyordu ki bu kadıM ne ko
cMıt, ne akrabaları. hatta ne de kar
deşi kendisinin edebile~ği yardım 

w teselliyi veremiyeceklerdi. Mnri 

il - .. Buraya fam bıı amlık tJelmcııi-:: 

imluinstzdır. Saar7ctimi~i trlı/i/:c?ıe 

koymada ne mana ı•arf Bana iıuına
Cl'l.ğtntza eminim, çilnkii sizi 1örnıc -
nrn benim için >ıc büyiik saadet ol -
dıı /junu bilirsini:::." 

Fakat Fersen fiklinden vazgcc:me
di. Her şeye rağmen sevgilisini bu 
\·artadan kurtarmak istiyordu. ts
veç kralile görfü:ıerek :veni kaçrrma 
tesebbüsleri hazırladı. Hissediyor.fa 
ki, yazılan mektuplara rağmen bu 
kadın onu yanında gnrmekten. kar
şı karşıya bir kere olsun konuşmak
tan saadet duyacaktx. 
Şubat başında FersPn li"nınsHya 

dönmiye karar verdi. Bu adeta bir 
intihar teşebbüsü idi.. Bu seyııbııtten 
sağ salim avdet etmesine yüzd~ bir 
ihtimal vardı. Fransada omm ölü ·• 
münü istiycn ve buna baha 'l•ı..'Pn ne 
çok insanlar vardı. Hiçbir isım nnun 
ki kadar kinle anılmr~'ordu. Şekli her 
ke~e dağıtılmış, tarif edilmiı:ıti. 

Daha Parise gelmeden bir tek in
san onu tamsa narca rıı:ırra edilirdi. 
Ji"akat Fersen gihi fr><lal~ar bir aşık 

için bütün bu tehlikelerde bile bir 
cazibe vardı. Parise gelir grlnıez TU

ile~iye gitmek, gece gündüz b:n iki 

yüz muhafı?. tarafrndan çevrilmiş o

lsrı btı saraya girmek en büyük an.u

!tı idi. Sarayda her arabacı. her uşak 
her hizmetkar onu tanıyordu. Bunl!t
ra ne dereceye kadar itimat caizdi: 
herbirisi bir casus ofa.bilirdi. Fa!rn.t 
0 evgisini ve fedakR.rlıfönr bövh• za
manda g-östenneT.se ne zamıı~ f!öste
rccekti? Havatmc'la w.ıvesi sevgilisi -
ne hizmetten ba~ka bir Rev ifoi?ildi 
~t;battn nn hirhıc'I" bıı tphlikeli nro
ifyİ tatbika ba~ladı. thtil~l tarihin
rle bundan cür'etli bir teşebbüs hemen 
'1emen yok gibidir. 

YENi NEŞRiYAT 

Bayındırlrk i,Ieri dergİ•İ 
Bayındırlık Bakanlığının "Bayın

dırlık işleri dergisi,. yönetsel kısmı 

Eylül 936 sayısı çıkmıştır. 

(Yeni Türk) çıktı 
Eminönü Halkevi tarafından ay

da bir çıkarılan "Yeni Türk .. ün 4.6 
numaralı Teşrinievvel 936 sayısı in
tişar etmiştir. 

artk inkar edilemez bir hale gelmiş
tir. Madridin denizle rabıtaları ya ke
::;ilmiştir, ya küsilmek üzeredır. Bır 

milyonluk bir şehrin bu şerait daire
sinde mukavemetine imkan yo~aııı. 

Avrupa nasıl Habeş meselesinde ol
muş bitmiş vak'ayı hiizmetm:fi:> · ls
panyada da halk hükumetinin svnu 
yaklaı;;tığmı zıhnine yatırmag..ı. çalış
maki..adır. Fransa Hariciye Nazırın.n 
Ccnevrcde söyleuigi scnl~rd:-: fiilı 'a 
ziyetin kabulüne doğru bir hazırlık 
vardır. 
Eğ~ç6k !~vkalalie ınr Yıft:tiıs~ al'ıi-

ya girmezse yakın zamanda Madrit 
düşecek ve Franko hükumeti İspan
yada filli hükumet mevkiine çıkacak
tır. 

Uzak Şarkta 

A vrupada fırtına havası devam 
ederken Uzak Şarkta vahim 

hadiseler hazırlanıyor. Dün hu ha
diselerden yüzde biri olsaydı Avrupa 
ve Amerika dünyası mutlaka gale
yan içinde ayaklanırdı. 

J aponyanın Çin den istediği şey, 

75,000,000 nüfuslu beş biiyük vila -
yetin, "müşterek bir iktısadi faaliyet 
sahası,, addedilmesidir. Bu sahaya 
Japon parası, Japon faa.liyetı gire -
cek, Japon askeri yerleşecek, işler 
Japon hakimiyeti altında cereyan e
decektir. 

Sözün kısacası Japonya buralarını 
istiyor. Mukabilinde Çine Kızıllık a
lemine karşı bir ittifak teklif ediyor. 
Çin hayır der gibi oluyor, sıkı ::ııkıya 
silahlanıyor. 

Fakat Çin bütün harici alemden bir 
şey bekliyemez. Amerika dünyadan e
lini çekmiştir. !ngilterede bir kısım 
gazeteler: "İsterse Çini alsın. Umuru
muzda değil, kıskanmayız.,, diyol'lar. 
Taymis ve diğerleri Japonyayı takbih 
ediyorlar. Fakat kurtla kuzu herhal
de tek başlarına kalmışlardır. 
Yarın dünyanın her tarafmda si

yasi ve iktisadi akisleri görülecek 
mühim tarihi vak'alar, Avrupanın 
dördüncü, beşinci derecede bir hadi
sesi kadar bile dikkati celp etmeden 
ilerleyip gidiyor. 

ihtilal ve portakal 

F ilistinde gürültüler, ~keri ha
reketler devam edıyor. Bir 

taraftan Ingilizler askeri hazırlıkla
rını ilerletiyorlar, diğer taraftan A
rap Kı-allan araya girerek grevin ve 

ihtil.il.in bitmesine çalışıyorlar. Ingi

liz askeri kuvvetlerinin bu mütevas
sıtlardan başka da bir yardımcısı 

var: Portakal... Araplar portakal ih
raç mevsimini elden kaçırmak iste -
ıniyorlar. En ziyade bu düşünce ile 
anlaşma meyilleri gösteriyorlar. 

lngilterede: "Filistin mandasını bı
rakıp bu beladan kaçalım, biıe hiç 
hayır yok." diyenler var. Sonra: 
"Filistin Yahudi yurdu olmasın. A
rap yurdu kalsın, yalnız bunun ic:in 
de Yahudilere küçük bir saha ayıra-

Araplar da Yahudi yurdu sözü or
tadan kalkarsa ve Yahudilere gayri 
siyasi bir ekalliyet gözile bakılırsa 

Filistinde yaşamalarına razı olacak
larını söyıüyorlar. 

Yeni iktısadi çığır 

B ütün bu gürüıtuH:ı·c mukabil, 
sulh ve sükun cereyanları 

ancak iktisadi sahalardan aksediyor. 
Ingiltere ve Fransa, Avrupa memle

kctlcrinı siyaset yolile birleştirmek 
ümidini khybetmiŞlcrdir. Şimdi bü
t:ntı gayt-et'; U(tfs"a.t yenil~ l>ır ~ıır.ı:ş -
ma kurmak yolundiı.aır. 

Cenevrede iktisadi komisyonunda 

küçücük bir Milletler arası iktisadi 

konferansı manzarası gördük. Fran

sa ve Ingiltere, Milletler Cemiyetin

de aza olan ve olmıyan memleketle

ri kendilerine iltihak etmeye, konten 
jan sistemini ve kambiyo tahditleri
ni kaldrrmaya davet etmişlerdir. 

Italyan~ Uc; büyük memleketin 

teşkil ettiği iktısadi bloka iştirak et
mesi ve lireti düşürmesi pek çok dik
kati celbetmıştir. Liretin İngiliz li -
rası başına doksan civarına düşmesi
ne ltalyan kabinesinin yarım saatlik 
bir içtimaından sonra karar verilmiş

tır. Fakat bundan evvel ltalvada 
maaş, amele ücreti ve sair mes~leler 
itibarile büyük iktısadi hazırlıklar 
yapılmıştı. Bundan başka liretin di

ğer paralara "telifi" hakkında karar 

verilirken kiraların, elektrik, gaz, su 
ücretlerinin iki sene icin artmama-. 
gJ kanunla temin ediln'ıiştir. Umumi 
istihlake ait eşyanın kontenjanı ge -
nişletilmiş, gümrük resimleri indiril -
miştir. 

Italyada liretin düşme~i. dahili va
ziyet bakımından çok ahenk ve süku
netle cereyan etmiş, hükumetin srkı 

murakabesi ve faşist teşekküllerinin 
gayreti sayesinde fiyatlar fırlama -
mıştır. 

Liret ve Almanya 

F akat harici siyaset sahasında 
türlü türlü rivayetler dolaş • 

mış, Almanyanın ısrarına rağmen 

!talya da bu tedbire müracaat edildi
ği bu hareketin İtalyayı Almanyadan 
uzaklaştırdığı, yeni iktısadi: bloka 

yaklaştırdığı hakkında rivayetler do

laşmıştır. 

Bu rivayetlerde şimdilik her hal -
de mübalağa vardır. Fakat Incriltere e 
ve Fransanın düşündüğü yeni ve 
serbest sistemin umumt tatbikatında 
büyük engeller bulunmakla beraber 
yeni çığırın muhtelif memleketleri 
biribirine daha çok yaklaştıracağı -
na, dünya iktısadiyatını harbe mah -
~us manzaradan az, ç~k kurtaracağı
na ve bolluk içinde yokluk intaç eden 
iktısacli hal ve şartları iyileştireceği
ne şüphe edilemez. 

Ahmet Emin YALMAN 

müsaadesine bırakılmıştır. 
!ngiltercnin teşebbüsılilt? Akdcniz

dc tanzim edilen bu YP-ni siya.si ve as
keri fonksiyonların b!lhassa alacak
larr vec;he itibariyle ı:r.a hı lazımdır. 

İtalya Akdenizin en büyük d~vleti 
sayılır. İtalyanın en~pervaJ menafii 
bu denizde mahsurrfu?" Sütün Akde
niz bo~azl:ı r1. i~tcr M0:ııtr'idekı aldı
ğı şekilde Türk Bo~azlan ister tn~i
liz - Mıstr muahedcsiylP. vaziyetini 
tanzjm eden Süveyş K~nah, ve ister
se de Cebelüttarık Bo.ğaz.1 !talyanın 

f)r NACI S SOMERSAN 
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

iışlı. Haliı.skargaz1 Meşrutıyet .\pt· 
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P.aralar 

{ta11anm ha~ ~ YIL§!\Yll} .tarzı 
Akdenize ait olan herşey hakkında 

fazla hassasiyetini Ye karakterini 
izah eder. 

Binaenaleyh ttalyam.ı kuvvetleri 
ve muvazeneleri buna göre, tanzim 
edi.lmelidir. ., 

Gazete ba:ska bir y~Z!!':tndn da yine 
Akdeniz meselesmılen bahsederek 
şunları söylüyor: 

"- Acaba Türkiye. I...ondra hükfı
metinin Boğazlar muahedesim ıta • 
bulüne karşı .İngiltere:ve ne gibi ta
vizlerde bulunmuş olabilir?., , 

Alman - Fransız 
Hududunda 

[B~ı 1 inci.de] 
"Hükumet umumi intizamı temiu 

ile ve bu intizama kat'iyyen halel ge
tirmemekle mükelleftir. Bilhassa bl;
dut boylarında. Binaenaleyh demok
rasi rejimine ve yahut memleketimize 
hasım olan propagandalara müsaade 
edemez. 

Komünist partisi Alsace'de 127 
toplantı yapmak istiyordu. Fakat ha
zırlanmış olan mukabil nümayişler 

dolayısiyle bunların miktarını 52 ye 
indirmeğe muvafakat etmiştir ... 

Alman matbuahnın aleyhde 
nefriyatı 

Londra, 10 (TAN) - Komünist -
!erin Alsas Lören hududunda toplan
maları Fransız mahafilinde endişe u
yandırmakta devam ediyor. Fransa 
hükumetinin bu nümayişleri tahdide 
c;alşması Hümanite gazetesi tarafın · 
dan ve tehdit ve iğfal tarzında telak
ki olunmaktadır. 

Alman matbuatı ise bu hadiseyi bir 
provakasyon (tahrik) tarzında te 
18.kki etmekte ve aleyhte neşriyatta 

bulunmaktadır • 

Takviye kıtatıh gönderiliyor 
Nevyork, 10 (TAN) - Ünited 

Press muhabiri bildiriyor: Alınan hü 
kumeti Alsas Lören hududuna tak · 
viye krt'atı göndermeğe karar ver -
mlştir . 

Ate~lihaç lideri hakkında 
takibat yapılıyor 

Paris, 10 (Tan) - Bugün Fran 
sanın sağ kuvvetlerinden olan Ateş
li haç lideri miralay De La Rok aley 
hinde adli takibata başlanmıştJr De 

Sterlin 
1 Dolar 
20 Framnr fr. 
20 Isviçrc fr. 
1 Şiling 
ı Florin 
1 Kuron 
20 Drahmi 
20 Licrt 
20 Belçika fr. 
20 Ley 
20 Leva 
Altın 
(•) 

Çekler 
Londra üzerine 
Ncvyork 
Milano 
Paris 
Cenevre 
Brüksel 
Florin 
Mark 
Prag 
Viyana 
Stokholm 
Madridi 

E. •ham 

L:; Bankası 

A 1 ı e 

613.-
126,50 
ll4,
S65,-

21.-
63,-
30.-
20,-

125,-
80,-
13,-
21,-

ıo20,-

- • N 
R • H ~miline 

Anadolu 3 60 
,. 3 100 

Sırlı:etr Hayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankuı 
Sark Merkez Ec:ıanesi 

lıtilıroztor 

Türk Borcu I 

" 
n 
nı 

E;~ani A. B. C. 
lstıkrazı Dahıli 
Sivas - Erzurum I 

" u 

l(ıhıım 

Anadolu I ve TI kupon kesik 
" 111 
" Mümessil 

Mııu tahvill@ri ------
1903 il 111,-
1911 III 102,-

018.-
125.ı.O 
ll8,
ı;so .-

24,-
66,-
32.-
23,-

132.-
85,-
16,-
23,-

1022,-

61~.-
0,79,42.50 

15,12,50 
17.15,-

3,46,-
4,73,40 
ı .~o.
ı,ga 50 

21 21 !.15 
ı,ıt 80 
3 ,15.35 
7,38,20 

81,
ıo.
ıo-
25 .50 
41,-
16-
20.50 
10,20 
12,-
13.20 
95.-
29,-
3,50 

2362-
21 .80,-
2240-

96,i'5 
~7.50 
ç~,,o 

99,50 

\O •O 
43.65 
46.SIJ 
46,50 

112,-
103.-

( •) Dıeeı paralar uzerınde muamele ol• 
>ıamıetn. 

l~ Rok ile beş arkadaşı ayaK taknlıl 

nı tahrik etmekle ve feshedilmıs nıt 
teşekkülü başka bir nam altında. yıl 
şatmaya çalışmakla itham olw.mak' 
tadır. 
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Türkiye Milli 
Sigorta Şirketi Hissedarları İşte hu en ufak fark 

,.. YUCA ÜLKÜ LiSELERi ~ 
Lise Hazırllk Sınıfı 

Ticaret Kanunu ve şirketin dahili 
nizamnamesi hükümlerine tevfikan 
30 Birinciteşrin 936 tarihine rastlı • 
yan ooma günü saat on birde Gala.ta
da Voyvoda caddesinde Türkiye Milli 
hanmda kain dairede fevkallde içti • 
maa davet olunurlar. 

Müzakere Ruznamesi 

Lise bitirene ve olgunluk sınavlarına hariçten girmek istiyenlcre 
kolaylık olmak üzere geçc.-n yıl Yuca Ulkü Lisesinde açılan ve tam 
bir intizam ile devam etmiş olaıı (Lise hazırlık sınıfı) öğremlerine 
bu yıl 15 Birincit~rinde başlanacaktır. 

Yuca. Ulkü Lisesinin tanınmış ve kudretli öğretmenleri tarafından 
idare edilen bu sınıf ı;eçen yıl müdavimlerine büyük istifadeler te
min etnıiş, muntazam devam edenleri muvaffakıyete götürmüştür. 
Oğremler memurların ve diğer if adamlarının işlerine engel olamı
yacak saatlerde verilir. 

Krem Pcrtevin faikiyetini si
ze anlatabilir, çünkü: Krem 
Pertev, herhangi bir te~düfün 
\•eya mahiyeti m:~h~l bır ~ke.s· 
fin neticesi degıldır. Krem 
Pertev çok çalışmış ve çok 
tecrübelerden sonra kibar me
hafile takdim edilmiş yeg~~e 
Krem olup başlıca fevaıdı: 
Cilddeki mesamatı yumuşata -

ak kapatır. Bu suretle bu me-

Bu sınıfa çok öğrenci alınmıyacaktır. Şartlan öğrenmek ve kay-
1 -- Mevcudat defteri ile bilanço- dolunmak istiyenler okulun kayıt bürosuna hemen müracaat etme-

nun tetkik ve tasvibi. •---------- licUrlcr. __________ .. r A • ha 
samatı haricı tesırattan mu -
faza ederek cildin pürilzlermı 
defeder. Cildi besler ve b_u su
reUe gençlik ve teraveU te-

2 - Tasfiye işinin cereyan ve neti- --------------------------

min eder. 

• Cildde şeffaf ve gayri~n bili 
Ufuz bir tabaka yapar kı, ya-

n - • n tah zm sıcağın, kışm eogugu • 
ri,ba.tına :ın!ni olur. 

(l(:lendirilmesi hakkında tat'!fiye me -
murlarının raponınun tetkiki. 

3 - MUrakıp intiha.hı ile ücretinin 
tayini. 

Fevkalade içHms.a iştirak tdecek 
hiMedarlarm içtima günUTıden en at 

on gün evvel sahip oldukları his~ ee · 
netlerini Galatada Voyvoda caddesin
de Türkiye Milli hanında k!in daire-
ye tevdi ile mukabilinde makbuz al -
malan icap eder. Ellerinde makbuz 
bulunmıyanların içtimaa iştirak ede. 

istiklal Lisesi 
DİREKTÖRLÜGÜNDEN 

ı - Kayıtlara devam olunmak tadır. 

2 - 7 nci • 10 ncu ve 11 nci sınıflarda neharl talebe için yeı 
yoktur. 

3 - Tstiyenlere kayrt şartlan bildiren tarifname gönderilir. 

"iehzadebaşı, Polis karakolu arkasında. Tel. 22531 

bl~~~kraM~u~~~mi~~lliriwhlrhi~Mhihl~~---------------------------

dalstann. Biru b<>rçtan dolayı mahcuz ve hli içtimaa gelmeğe hakkı olduğu ilan G Ü m r Ü k M u haf aza Gene 1 Kom u .. 
. o unur. 

para.ya çevrilmesine karar venlen 
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TASFlYE MEMURLARI tan l ı ğ 1 1 s tan bu 1 sat 1 na 1 m a Kom is-
adet hurda gazocağı ve dina.mo ve de-

mirciliğe ait köıiik zımpara taşı ve y o n u n d an : 
k · 14/ 10/ 7.ührm •e cıh tuatalıkları nuten.ı,.~ı· pros ve hurda a.snak ve saıre 

936 çarşamba günü sabah dokuzdan D r. Hayri ö m e' 
ona kadar Tophanede iskele cadde-

sinde 9 No.lı dükkanda birinci açık 
arttırması icra kılınacağından istek -
!ilerin mezkiır gün ve saatte yerinde 
hazrr bulunacak memuruna. müra-

caatlan ilan olunur. C2637l) 

Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 

Oileden eoara BeYoi•ıı 4tacamı• 

ırarsnıında 1 '\" "' ' !'al '"' ıııı. 

Sultanahmct birinci ıulh hukuk 
mahkemesinden: 

10-10-36 tarihinde Tan gazetesinin 
on birinci sayfneında çıkan mahke· 

memize ait 26327 dosya numaralı i

landa muhakeme günü 2-11-36 ola
Cağatoğtu Nuruosmanıye cad _No. 

3
" cak iken sehven 3-11-36 olarak yazıl-

ccacralnğlu eczanesı bıtışıgı). 

TeJ.22.WS mış bulunduğundan ta.l!lhih olunur. 

il TACETTiN 6U12TAN 
ij .BüYüK. HOBiLYA MAGAZASI 

birdefa 
gelip 
görü· 
nüz. 

MODER!f ... TEHiZ MALZEME 
Vt BİRİNCi SINIF lşçiVH ... _ .. ____ _. _____ İ.sWTIWL SIJ/Jl,;'f~ illt!!A/'lettl.R 

..>Ol('JiU no.65' 1fL[F()lı 22311 

Derincede travers fabrikası sahasında yaptırılacak 
bir santral binası kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. 

1 - Münakasa 19/ 1O 1936 Pazartesi günü saat 15 de 
' . . Ankara da Nafia Vekaleti Demiryollar İnşaat Daırcsın-

deki münakasa komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Bu işin muhammen bedeli ( 10.500) liradır-. 
3 - Muvakkat teminat (787.50) liradır. 
4 - l\1ünakasa şartnamesi ve sair evrak parasrz ola

rak DemiryoUar İnşaat Dairesinden alınabilir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı 

kanun mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve ve
sikalarla 71 5/ 936 tarihli ve 3297 numaralı Resmi Gaze
tede ilan edilen talimata göre Nafia Vekaletinden veril
miş müteahhitli,~ vesikasını ve fiat teklifini havi zarfla· 
nnı mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırhyarak 
19 / 10/ 936 Pazartesi günü saat on dörde kadar inşaat 
münakasa komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. ( 1134) < 1764) 

BEYKOZ 

DERi ve KUNDURA FABRIKASI 
TURK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

1 • 10 • 936 tarihinden 30-9-1937 tarihine kadar fabrikamız Kirec; • 
lik dairesinden çıkacak anntı ve ka.zınWar (karanslar) 5-10-1936 
tarihinde saat 15 te açık artırma ile aatılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 1000 liradır. 
Armtı ve kazıntıları görmek için fabrika deri sennühendisliğine ve 

şartname için fabrika ticaret servisi ne müracaat olunabilir. 

Deniz YoUarı işle1mesi Müdürlüğünden 
Kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmede verilen bedeli 

yüksek görüldüğünden idaremizin Tophane rıhtımların
da yapılacak olan tamirat işi ~ç~~ eksiltmeye k~nulmu?
tur. Eksiltme, 15/ 1O/ 19 3 6 gunu saat on beşte ıdar~mız 
Levazım Şefliğinde yapılacaktır. Şartname ve proJeler 
"1aremiz vezneginde iki lira mukabilindP. sat.ıltnaktadır. 

(2044) 

1 - Gümrük Muhafaza örgütü için evsafı veçhiJe 
3100 tane bir numara deveboynu ile 300 tane üç numara 
deveboynu ve fincanımn 13/ 10/ 1936 salı günü saat 14 
de pazarlığı yapılacaktır. 

2 Tasınlanan tutan 965 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. 
4 - İstekliler 7 3 liralık ilk teminatlariyle komisyona 

gelmeleri. ( 2026) 

B ANZOPiRiN kaı<ıle~i .. ~~~.!~Roe40.KuR~ş 
• •• ÜRİJR.OKSURUGU tifMEN GiDERiR 

NEFE s BORIJL4R INI TEMiZLE • BAL GAM sor<T 

Nafia Vekaletinden 
J 7 Teşrinievvel 1936 cumartesi günü saat 10,30 da 

Ankara Nafıa Vekaleti Malzeme Eksiltme Komisyonun-
da aşağıda yazılı iki p ti yın siltrnesi k palı 
zarf usulü ile yanılacaktır. 

1 - Birinci ~arti Zonguldak Vilayetinin Devrek ka
zasınm Yenidağ Akçasu devlet ormanından kesilmek 
şartiylc 105776 1ira 40 kuruş muhammen bedelli 68970 
adet normal ve 11 70 adet makaslık kayın travers, 

2 - İkinci parti Bolunun Düzce kazasının Kırık dev· 
let ormanından kesilmek şartiyle 77476 lira 50 kuruş 
muhammen be ieUi 35640 adet normal ve 585 adet ma
kaslık kayın travers, 

3 - Birinci parti için muvakkat teminat 6538 lira 82 
kuruş ve ikinci parti içi~ de 5 123 lira 8 3 kuruşt~.r. 

4 - Birinci parti eksıltme Şartname ve teferruatı 520 
kuruş ve ikinci parti de 3~~. kuruş m~~abilinde Nafıa Ve
kaleti Malzeme fv1üdürlügunden verılır. 

5 - İstekli!er teklıf mektuplarını 7 - 5 - 1936 tarih ve 
3 2 9 7 sayılı Resn1i Gazetede ~ık~ış talimatname!'~ göre 
Vekaletten alınmış vesika ıle bırlikte 1 7 Teşrınıevvel 
1936 cumarte5i günü saa~ 9:~.o a kadar Ve_kaAlet Malzeme 
Eksiltme Komisyonu Reıslıgıne vermelerı la~ımdır. 

6 - Hususi n1ukaveleli orman sahipleri de kendi or
manlarından kesilı.ıck üıere eksiltmeye girebilirler. 

(1132) (1728) 

11 

AGA 
Bugünlerde sa tı~a çıkarılacaktır. 

Kapall Zart Usulile Eksiltme 

Erzurum Valiliğinden: 
21 Eylul 1936 da ihalesi yapılacak olan Erzurum Er

kek Muallım Mektebı ikmali inşaatına ait ilanlar 2490 
sayılı kanunun 7 nci maddesi ahkamına tevfikan ilan e
dilmemiş olması hasebile bu inşaatın ( 3 5) gün müddetle 
temdidine ve yeniden ilanına lüzum hasıl olmuştur. 

ı - Ek;;iltmeye konulan iş: Erzurum Erkek Mual-
lim Mektebi yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli (242671) lira (48) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi , 
C - Bayındıdık genel şartnamesi, 
D - İnşaata ait fenni ->artname, 
E - Keşif cetveli, 
F -- Proje. 
Talipler projeyi Bayındırlık Bakanlığında, Erzurum 

Bayındırlık ?\Iüdürlüğünde görebilirler. İstekliler şart -
name ve evrakı saireyi 12 lira 1 O kuruş mukabilinde ilan 
mahalleri Bayındırhk Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 26 Birinciteşrin 1936 pazartesi gfuıü 
saat 15 de Erzurum Kültür Direktörlüğü Dairesinde ya· 
pılaı. aktır. 

4 - Eksiltrr.e kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 

lira muva!<:kat ten1inat vermesi ve bundan başka asa2:ıda
ki vesikaları haiz olup göstermeleri lazımdır. 

A --- 1936 yılma ait Ticaret Odası vesikası, 
B - Bayındırlık .Eakc:ınhğmdan en aşağı yüz elli bin 

lirahl~ bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika 
6 - Teklif ınektupları üçüncü maddede yazılı saat: 

ten bir saat evveline kadar Erzurum Kültür Direktörlü
ğü Dairesine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğme 
makbuz mukabilinde ven:iecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate k:iddr 
gelmiş olması ve dış zarim mühür mumu ile iyice kaµd _ 
tılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. "18 78'' 

Nafıa Vekaletinden: 
Nafıa V ckaletin<len. müteahhitlik vesikası alanfann 

9 3 7 senesi başında vesıkaları usulen yenisile değiştiril -
mek ~~ere .vesi~~ a!ı_~d~ğı tarihten itibaren ne gibi işleri 
taalıhut edıp bıtırdıgmı veya taahhüdünü ifada devam 
ettiğini iş sahibinin sarih adresi de zikredilmek şartilc ı 
Teşrinisaniden itilıaren bir istida ile Vekalet makamına 
müracaatları. ( 12S1 ) ( 1914) 
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Hakiki ~am ve Kır Çiçekleri Esanslarından Yapdan Yeni icad 

1936 senesinin faheseridir. Eren kol onyasınm birkaç damluı sinirleri teıııkin eder. Bilhassa kalb ve ciğerlere ferahlık vermesi itibarile çok sıhhi ve yepyeni bir kolonyadır. Eren kolonyasının 3 ili 5 gramı banyon 
çam ve kır çiçekleri ile ilkbahara çevirir. Cildinize taze hayat verir, mis gibi kok.utur. Deposu: NUREDDIN EVLlYA ZADE Ticarethanesi: Istanbul Bahçekapı. 

ALNIZ HEDENSA 
ne ameliyataız kurtulursunuz, t>Uur memeıertnı söndtırilr mahveder, kanı, ağnyı derhal keser. 

IYA NEVROL CEMAL 
EmMlıııiz ilaçtır. Hafakana, ıeeutirle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz 

D FORlESTiN 
ile çare bulursunuz. Bel ıevıekliiini ıeçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlara ıençlik ve dinçi ik verir. Yalnız ismine dikkat. 

Esk FEYZiATi 

Yatdı L i s e 1 e r i Yat.sız 
Kızlar ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana, ilk, Orta ve Lise sınıfları 
Kayıdlar "devam ediyor. isteyenlere mektep tarifn.amesi gönderılir. 

Arnavutköy, tramvay caddesi Çiftesaraylar. Telefon: 36,210 .. 

Bu Akşam 

FAHRiYE SABRiYE MELiKE C. NERiMAN 

L RiYE 
Beyo§lunda 

Birahanesinde 

BASKÜL 
"Seca,, Marka Alman Baskülle
ri gelmiştir. Son derece hassas 
ve Olçüler kanununa uygundur. 
Kantarcılar: No. 64 Tel: 20736 

AHMET HAMDI 

Bayanlar 
Kış mevsimi yaklaştı, yııkında 

kürk manto giyinmeğe başlıya
caksmız: BEYKO ticarethanesi 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak 
KURK Mantolan satmaktadır. 

Keman: CeVdet.~ Kemençe SOtiri, PQ,ano l='...ı. tJai .• ..,..,... 
Mısırlı lbrahiıiı, Kanun Ahmet ... Okuyucular: Yapr, 
Hamit fiatlarda tenzilat yapılmıştır. Tel. 40227 

Hozat Gezgin yayak Alay komu·· 
tanllğından 

ı - '"180,000,, kilo una kapalı zarf eksiltmesinde tek
lif olunan fiyat yüksek gorüldüğünden yeniden kapalı 
zarf eksiltmesine konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli '"25,200,, lira ilk teminatı "1890 .. 
liradır. 

3 - Eksiltme 15/10/936 Perşembe günü saat "15,. 
te Hozatta Alay Satınalma Komisyon binasında yapı -
laccıktır. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanun hükümlerine göre 
gösterecekleri vesikalarla teklif mektuplarını havi kapalı 
zarfları eksil .ne saatinden bir saat evveline kadar mez -
kur Alay Komisyonuna vermiş olmalıdır. 

5 - Şartname l 2 6 kuruş bedelle mezkur komisyon -
dan verilir. ( 1719) 

DOKTOR ARANIYOR-
Fethiye Şirketi Madenjyesi Türk Anonim Şirketinin Fethiyede 

''YUREK .. mevkündekı hastanesi doktorluğu münhaldir. 
Iııtekli doktorun - Operatör olmak şartile - şeraiti tesbit için Fet

hiyede Şirket Genel DirektörlUğü vasrtasile Şirketin başdoktoru Pür

şah Halit Aktanla muhabere etmesi. 

-
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

idare Heyetinden : 
ı - Açık eksiltnıe ile Meclis ve müştemilatı kalörifer

leri için "İki yüz,, ton kok kömürü satın alınacaktır. 
2 - Sartnamesi Mecliıs Daire Müdürlüğünden bedel

siz alma bilir. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 450 dört yüz elli lira

dır. "'Teminat banka mektubu,, olacaktır. 
4 - Açık eksiltme 23-10-936 Cuma günü saat on beş

te Büyük Millet Meclisi İdare Heyeti odasında icra kılı
nacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isti yenler 19 3 6 senesi Tica -
ret odası tescil cüzdanını beraber getireceklerdir .. 

(1252) (1915) 

Ana.cıoıudan ayni şeraitte kabul 
edilir. 

8 E Y K O 
MRhmutpaşa Kürkçü han iceri

sinde Telefon: 21585 

En muannit öksürüklerle bron
şit, astın ve boğmaca öksürüğU
nün kat'i ilacıdır. Göğüsleri za
yıf olanlara vikaye edici tesiri 
şayanı dikkattir. 

Bütün eczanelerde vardır? 

tNGILlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu, lstanbul 

KAYIP KOPEK 

T EF EN 1937 
MODE 

Yeni gelen ( 8 ) Lamball 1937 modeli 

TELEFUNK 
Radyosu en yeni teknlQin en kusursuz 
ve en mükemmel şaheseridir. 

GELiP DiNLEMELISIN Z 

I! ourıa Biraderler ve Şürekası 

Ankara: Bankalar caddesi - Galata: Hazaren caddesi 
Beyoğlu : istiklal caddesi - İzmir : Gazi bulvar.. , ________________________________________ _ 

ls,anbu, Gay• imübctdıller t\omisyonunoan: 
O. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye ıı·· 

muhammen 

1169 

1138 

1992 

1905 

1648 

1098 

456 

8060 

78Ş2 

.J 
8061 

83~7 

8355 

8309 

Un kapanı 
Hızırbey 
Burgazada 

Kuzguncuk 

Arnavutköy 

Yedikule Fatih 
Sultan Mehmet 
Ortaköy 

Kasım paşa 

Hacı Ahmet 

Kuzguncuk 

Kuzguncuk 

Yeniköy 

Kwıguncuk 

Kadıköy 
ZUhtüpaşa 
Yedikule Fatih 
Sultan Mehmet 

Zeyrek 
yokuşu 

E. Manastır 
Y. Gönüllü ve Manastır 
~- Yahudi mektebi 
;f. Ayhan ve Yenigül 
Birinci cadde 

lspitalya 

E. Dereboyu 
Y. Ortaköy deresi 
Eburriza dergi.hı ve 
Uzunyol ve Dereboyu 

Konçina ve 
Menteşbağı 

Konçina Menteşbagı 

Köy başı 
arkası 

Kasap 

Konçina ve 
Menteşbağı 

E. 137 
Y. 155 
E .. ~9 
Y. 37 ,. 
E. 12 
Y. 14 
E. 34 
Y. 5 

E. 28-30 
Y. 26 
E. 19-
21-23-
94 -96 
E. 10 

E. 10 

E. 30 
Y. 32 
E. 18 

E. 18 

E. Menteşbağı orta E. 3 
Y. Menteşbağı ve Y. 7 
Bereketli mahallen 62-64 
E. Fener caddesi E . 32/ 2 
Y. Yeni açılanyol 
Hacı Hasan 
Kazlı çeşme 

E. 51 
Y. 2 

8316 Ceng<>lköy Karaocaklar E. 7-8 

8315 

7764 

7767 

Kuleli 
Kumkapı 
KUrkçUbaşı 

Mektep 24 

Bakırköy lncirll E. 26 Mil. 
Kartaltepe caddesi harita 6 
Bakırköy incirli E. 26 Mü. 
Kartaltepe caddesi harita 9 

Kagir dükkan 

637,50 metro arsa 

69 metro arsanın 
98 120 lfıs. 
80 metro arsanın 
10/ 120 his. 
7777 metro bostanın 
1/ 2 hissesi 
Bahçeli kagir hanenin 
3/ 16 his. 
Arsa ve Çiçek bahçesi 
içinde odalar 

59/ 75 metro müfrez 
arsa 
108.50 metro müfrez 
arsa 
7 4,50 metro arsa 

Ahşap hanenin 
6818/26880 his. 
108/ 50 metro mttfrez 
arsa 
Bahçeli ahşap hanenin 
1/6 his. 

1141 metro arsanın 
35 120 hissesi 
Ahşllp dükkanın 23 120 
ve iki pul hissesinin 
tekrar 2/ 5 his. 
Taş ocağı 

60 metro arsa 

953 metro arsa 

928 metro arsa 

1000 T. 

320 

:ıoo 

70 

1200 

400 

4600 

60 

110 
70 

240 

110 

210 

220 

100 
760 

60 

238 

232 

5880 Ortaköy lkinci Orta E. 17 187 metro arsa 112 

,, 

.. 
Caddebostanı taraflarında Jaki is

minde Pekinuva cinsinden sarı bır 

köpek kaybolmuştur. Bulup Cadde-
-============:ıc=:===================================== 
BaJııbı: Ahmet Emin YA.l..MAN - Umumi Neenyatı ıdare eden: g. SAU!H bostanında Falih Rıfkınm evine gö-

Yukarıda evsafı yazıtı gayrimenkuller 21/ 10/ 936 tarihine tesadüf eden Çarşamba gUnünden iti._ 
ren on gün müddetle pazarlıkla satışa çıkanlmıştır. 

Pazarlık için talip olanlann Salı ve Perşembe günleri saat ondan on ikiye ve on dörtten on ~ 
ve bu iki günden maada hergiin sabahlan saat ondan on ikiye kadnr müracaatları. 
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