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B A Ş M U H AR R 1 R l : A HM ET E M 1 N YALMAN 

NotamılZda Fransadan 
• 

Blum, Delbos 1 SURiYE VE LUBNAN GiBi... 

lzmir Manevraları 
Devam Ediyor 

Tafsilat Üçüncü Savfa, ~a 

unu istedik: 

Iskenderun ve A~takya da 
istikliline Kavuşmalı 

~ 
Urfa. ı 

z Baıvekili ile Hariciye 
Nazırı yanyana 

asiylik 
Tasfiyeye 
lJğrarken 

Ahmet Emin YALMAN 

Çok Samimi Bir ifade Taşıyan 
Türk Notası Kuvvetli Bir 

Mantığa Dayanıyor 
Ankara 13 (Tan muhabirinden} - . Sancağın mu. 

k dderah~a dair Fransa hükumetine verdiğimiz nota hak 
.: da aldığım malfunat şudur: Nota çok açık ve samimi 
bi~ lisanla yazılmııtır. Çok kuvvetli bir mantığa dayan. 
maktadır. . . . 

Görüş tarzımız çok ıyı hır surette ortaya konmuştur. 
Okuyanlar üzerinde ahenkli ve samimi. b.ir ~esir yapr:ıa

. ka"n yoktur. Dost Fransada ıyı bır surette !{a-
masına ım . . 
bul edileceğine şüphe edılmemektedır. 

Aldığım malümata göre notndak~ 
esas fikirler şunlardır: Fransa, esk~ 
Osmanlı devletinden ayrılıp kendt 

ı 
mandası altında arazi meya..-ıma ~c
çen Suriye ve Lübnanı a)TI ayrı ıs

tiklaline kavuşturmuştur. Frans:ınm 
bu hareketi üçüncü bir devlete kar-
şı olan bir taahhüdünün neti~esı de
ğildir. Fransa bunu sırf keneli anu-
. l yapmıqtır. Bir de vesayet altına sıy e .. .• 
konulmuş halkların bir an evvel nus-
~ J ey uYUft...-ulu ~ h 
kındaki manda hükümlerine tebaiyet 
östermiştir. Fransanm bu yolda 

H ududumuzun cenubunda-. ~ ranması elbette takdirlere Jayık
Antakya ve Jakenderu~- av 

C!an Suriyeden, Lübnandan mu- tırAncak Türk lskenderun ve Antak
l"'ekkep ' bir coğrafi s_aha var. a havalisi de ayni manda sahasm
Ha.rbin sonlarmdanherı Fransa ~ d Üstelik Türkiye ile Fransa a
burada vasiy ııfatile hulu~uyor_. a rrd. ünakit 1921 ve 1925 tarıhli 

C . t· A tipın'tie bır rasın a m . 
Milletler emıye ı, . Ankara itilafnamcleri gibi beynclmı-

r - ......_ ____ ~ 
"'\ 

Halepte 
10 Kişi 

Daha Öldü 
Osnıaniye, 13 (Tan muha

birinden) - Halepte tekrar 

kanlı çarpı~trıalar olmuştur. 
Mevsuk haberlere göre, Ha -
lepte Vatanilerle Demirgöm
lekliler arasında iane topla -
mak meselesinden çarpışma -
l~rda on kişi ölmüş, pek çok 
kımseler Yaralanmıştır. 

tnanda ile F~ansa_ya bur_ad.a bırtakım l l mahi ette mukavelelerle bu saha
\•aaiylik vazıf clcrı vermışt1:·. e ~ari eti tanınmış ve hnlkın 

A tipi bir mandanın ruhı ıeabmca, nın muh . ~ . "d ed bilecek se- Türk Anta'lyada,.. ~of Ve güzel bir manzara 
lk l nl k k di kendısıru ı are e · :rnanda sahasındaki ha 0 gu u se- en ta "hl .. rde te 

\iyesine varmcıya kadar Fransa va- viyede. ol~u~lartı kdahdaeruo n ~e Antak-
• k b · yit edilmıştır s en 

11iy ~ıfn.t.ile oralarda kalaca • u sevı- Tü" k h lk. m da otomatik suret-
" talı kk ı. ea· halkı mukadde- ya r a m b 
., e a ı.ı"' ınce . . . t. ki" Berine ka ,ruşturulması u 
ratına sahip ve hakim bır mevkıe ko- te ıs 1 a . b ·· kil füli vazi-

. k . mukavelele.nn ve ugun . . 
Yacak ve çekılece u. . tık" e tabii neticelerıdır ... 

ol l ,.__ yetın man ı ~.t.. bu noktaları te-
Sancağın gun Us~ Notamızda bu un . 

. . - . b" .J l . . d'kt sonra Surı\'e ve 

Y alnız bu vasıylıgın ı·..ıayet e- bariız ettir ı en . . • . i k de-
rı"nde m"u"him bir hadise ol- Liı'bıı .. ıuı verilen ıstıklalın s _en 

'lme~ını ve du B' d ter Fransaya dedik ki: run ve Aı1Lı.Jcyaya da ven ~ . 
.. . ız man a k Türk ekc:e- bu suretle Türkiye, F-r..cı.nsa ve Surı-
İskenderun ve Anta ya . . L ında anlaşma ve sevfşıuo .a. 

l'iyetıe meskundur. Bunlar şım~ıden Y~ _aras cak bir saha kurulmasını, 
tnukadderatına sahip olmıya layı~- mıh ola lik dürüs~li.ik ve 
tır. Kendileri için bir idari m~htaı:· yalnız su~_r~::~;rm,dan mülhem bu
Yet temin edilmesi lazımdır. Eger sız anlaşma us . ti"nden bekledi-

ta h l an Fransız sıyasc bunu temin etmeyi bize karşı a - un . . kt d" 
hUt ederseniz biz de bu sahadaki ğimiz bildırilme e ır. 
'I'ürk kardeşlerimizden ayrı düşme
l'i kabul edebiliriz.,, 

Fransızlar talebimizi tetkik ettiler 
"'e haklı buldular. Antakya ve l~
kenderun Türk halkını kendi kendı
lerini idareye mandater sıfatile da-

Mareşal Kazım 
(Paşa) Vefat Etti 

ha layık gördüler. Bizimle 
o zaman h d "b" 

akdettikleri bir mua e e mucı ın~e 

'.Antakya ve 1skenderunut~l mı:a;ı
"et· . k bul tasdik et ı er. Ye-
.J ını a ve halkı da 
ce Antakya ve İskenderun . F · 
ha o zaman mandater ve vasıy ldran-

. -·nl k diploması a ı. 
•adan bır 015 .--u . Fransa. 

Aradan zamanlar geçti. • be 
h i" an h . birtakım idarı se p-

~ ,,.. .. p esız . Sanca-
lerle vaş Surıye ve 
~ ' yavaş ya .. b" "b" ·ne ktu"JŞ· 
gın b"rtakım ·şıerını ın ırı . 
tırdı ıFr ıbütiln saha için va~Y 

· ansa, .. de bulundugu 

r 

300 bin Türk istiklal 
müjdesine 

intizar 
sabırsızlıkla 
ediyor 

Antakyıda ü~ günde 2500 şapka sahldı, 
Halep hükumet i gazetelere itidal tavsiye 

etti toplantıJar yasak edildi 
Antakya' 13 (Tan rnuhabirinden) - Sancağın 300 

b" Türk h~lkı Türk notasına karşı Fransa hükumeti
n~~ vereceğ= ce~abı sabırsızlıkla, merak içinde bekliyor-
1 Bura gazeteleri Tiirk Antakyamn mukadderatım a
ı:~·adar eden haberleri, hususi ilavelerle çıkarmak sure
tile bildiriyorlar. 

HERKESTE ŞAPKA 

Halk her bakımda ana :yurdun in • 
kılap prensiplerine u~·~unluk g()ster • 
mektedir. Feıtler ~ıkanlmakta. ana 

1·urttaki kardeslerimiz gibi herkes ta
~fından şapka giyilmekt~lir. Es&."en 
bir kısım halk ~k seneler en·el ~~· 
ka giyme~e ha.5lamışlardı. tiç gun 
zarfında Anta.kyada 2500 şapka sa
tıldı Şapka~.. önce şoförler giyme~e 
baŞladılar. Ha.Jepten gelen bir kam • 
,.00 4000 şapka da.ha getirdi ,bunlar 
da hemen satıldı • 

Üç Devlet 
Arasında 

Altın Birliği 

R esül ba slt 

Llzkıye. 

o 
Belde 

' 
1-!asan kalesi 

o 

(J 

JdJıb 

/ 
' ' 
1 

300 bin Türki}n. öz yurdu ".lan lskenderun Sancağını mülh.akatile 
bırlıkte bu hantadan takip edebilirsiniz .. 

Almanyaya göre, 
Fransız komünistleri 
teşvik görmüşler 
Maksat. : Fransanın Rusyad~!'l Ayrılıp Al
manya ıle Anlaşma ihtimalini Onlemekmiş .. 
Proteatoların Akisleri Devam E.:diyor 

Pan.. 13 <Radyo> - Almanya ·rr 
nın, Alsas ve LOrende Fransız komü-
nistleri tarafından yapılan nümayiş. A. manyada 
ler sırasında söylenen nutuklan ha. Yen 

1 
Bır 

1 

karetamiz mahiyette sayarak protes-
toda bulunması üzerine Fransa ko- Mesele mi ? 

1 
münistleri Almanlara cevap vermeğe -
karar vermişlerdir. Londra, 13 (Radyo} - Hitlerin 

Bunun İ!;in bütün nutukların me - son günlerde nazırlardan bir kaçiyle 
hususi istişareler yapması nazarı tinleri neşrolunacaktır. :F'ransız ko-
dikkati celbctmektedir. Hı"Uer, pro • münistleri tarafından söylendiğine 
paganda nazırını, harbiye ve maarif göre, komünistler fırkası umumi ka-

tibi Torez, Her Bitlerden bahseder - nazırlariyle sair mühim zevatı say • 
fiyesinde kabul ederek her biriyle u _ ken onun yalnız Mein Kaph tinvan -

lı eserinden iktibaslarda bulunmakla zun uzadıya göriişmüş bulunuyor. 
Bu göriişmelcrin mevzuu hakkında 

iktifa etmiş ve bunlara bir şey ilave henilz bir Ş(!y anlaşılmamış olmakla 
etmemiştir • 

beraber, Hitlerin bu çeşit konuşma-
Protestoda t:ddet 

Bcrlin, 13 (A.A .• Havas) - Hari
ciye Nezareti mahafili, Torczin pazar 
günkü nutkunu şiddetle protesto et-

ları daıma yeni bir harekete mukad
deme olageldiğinden bütün siyası ma
hafil yeni bir meselenin çıkmrusmı 
beklemektedirler. 

mektedirler. Bu mahafil Fransız ko- --------------
ınlinist mcb'usu tarafmdan söylenil- yan etmektedirler . 
miş olan sözlerin beynelmilel tea - Siyasi mahafil ,bundan bir kaç ay 
müllere ve Blumun bir çok defalar evvel Fransada Forbash'da halkçılar 
bahsetmiş olduğu iyi komşuluk arzu- cephesi tarafından yapılmış olan oir 
su ile pekaz kabili telif olduğunu be- [Arkası 8 incide 1 

1 
y 

"TAN il Objektifi Filistinde 

v~ mandater nıevk1~~er fazla dere
içın bu kanşmış şekil ·· terek 

r Arkam 8 incide 1 

Londra, JS (Radyo) - Fransa, İn
giltere \'e Amerika arasında yeni bir 
'Para anlaşması yapdmı§br. Altın 

anla.5ması demek olan bu yeni \'ıui. 
Yete göre Amerika hükümeti, Ame • 
likaya a.ltm satmıya müsaade eden 
devletlerin para ve serman istikra-

• 1 

rnu temin için mü§terek mi~·ar üze-d Fakat muş 
eede göze çarpma ı. . ahanın iş-
ınandaterin iki muhtelif 5 

lerini biribirine ka.rıştumpla~~· m:S~ 
Sa ak Til kl · · ·n )..ra k. ne .. ~ erı ıçı_ hak iddiasma 

un arazı uzerine bır . Ara Iarı-
cevaz verirdi, ne de S~rıy: ~ıaki-
rı.ın Sancak Türklüğü uzerıne . 

. !•ı.+esep bır hak 
tnıyet iddiası için IJlW"" 

teşkil edebilirdi. 
[:ArkaSI g incide] 

Mütekait Mareı'!l _Ka:~a] 
[Yazısı 8 mcı sa, .. -

27 Kişi 
idama Mahkum 
Paris, 13 (A.A) - Alsas'da 

askeri trene ate, etmi§ olan Tı 
idama mahkum edilmişlerdir. 

bir 

kişi 

rinden altın ihrM'.ma müsaade ede • 
eek, yani altın mübadelesine muvafa
kat edecektir. 
Şu halde 1ngiltere , . .., Fran"a, dö

\iz müvazenesini temin l~in Ameri • 
kadan istedikleri .zaman alhn a'abile
ceklerdlr. l'f!ni anlqma tlr.aret l le -
mlnde t.ok iyi ka~llanmışbr • 

Filistinde ihtilal yatışmış bulunuyor. "TAN adma ihtWI" 
de alınan ve heniız hiç bir yerde intişar etmi;cn şu resi a .•n . !" .hıırıırctil cfiniln

istasyonu civarında bir katarı koı:ırüden ceçcrkcn dev· d '~· 1?t.ılalcı Arapların Lyda 
liıtin haberleri uçünciı &a) fada.. ır 1 crını ıöstcriyor. Son Fi. 



, 

---, Londra Mektubu 

Yeni ·feribotlarla Av
rupadan Londraya 
aktarmasız yolcu 
nakliyatl başhyor 

Bu ayın on beşinden itibaren işlemeye baflıyacak olan 
feribotlardan birinin dahili manzarası 

Londra, 9 !Ikteşrin ( Londra muhabirimiz -
den) - Seneler<lenberi İngiltere ile Fransa ara

sında konuşulan ve halledilemiyen bir mesele vardı: Fran
sa dan İngiltereye bir tünel yapılması ... 

Avrupa bunu daima istedi. Çünkü dünyanın münaka
lesi en bol bir sahasına gitmek için yolcunun· ve eşyanın 
Fransa sahilinden trenden inmesi, bir vapura binmesi. 
İngiltere sahılinde tekrar karaya inmesi, bir defa daha 
trene binmesi cidden muğlak, zahmetli ve pahalı bir yoldu. 

Tünelden ümit keıilince 1 
• ngilizler buna karşı durdular. uyuya bileceklerdir. 
1 Niçin? lngilterenin emniyeti Avrupanrn her tarafile Ingiltere 

ve müdafaası bakımından buna tür- arasında bu tarikle eşya nakledilme
lü türlü sebepler gösteriliyordu. Fa- si çok büyük tasarrufları mucip o
kat hiçbirinde kafi derecede kuvvet lacaktır. Iki defalık aktarma. ve 
yoktu. Asıl sebep şuydu: Ingilizler, tahmil, tahliye masrafı tasarruf edi
bir ada halinde, Avrupadan tecerrüt lecektir. 
etmiş bir vaziyette kalmıya hissen 15 llkteşrinde feribotlar işlemiye 
kıymet veriyorlardı. "Tünel yapı- başhyacaktır. Bu hat lngilterenin a
lırsa Ingiltcre adalıktan çıkar!" eö- dalığınr ve tecerrüdünü bozmıya
zünde bir Ingiliz için başka her fay- caktır. Fakat her halde !ngiltereyi 
dayı unutturan bir kuvvet vardı. maddeten ve manen Avrupaya biraz 

lngilterenin cenubi şimendifer i - daha yaklaştır.acaktır. 
daresi, tünelden ümidini kel.\ince Av- Parise gece •eyahati 
nıpa kıt'asile !NibotlarJ vasıtaeile yapmak için 
irtibat kurmak teşebbüsüne atılmış- D ün Istanbula dönecek bir R.r-

tır. Bu idare zaten çok canlı, daima kadaşı teşyi için istasiyona 
yenilik arkasında koşar bir teşek • gitmiştim. Yeni feribotlar için ya -
küldür. pılan' son sistem yataklı vagonlardan 

Ingilterc ile Avrupa arasında yol- biri istasiyonda teşhir ediliyordu. 
cular ve yol vagonlarını taşımak ve Halk sıraya girmiş, sırası gelin.ce 
aktarmaya nihayet vermek maks~di- vagonu geziyordu. Ben de sıraya ka
le üç büylik feribot yaptırmıştır. Bu rıştım. Vagonlar cidden rahattır, ın
feribotlann !!laatte on altı buçuk san bu kadarını kendi evinde bula-
not sür'ati vardır. Vapur katların- maz. 
dan birinde bUtün bir tren yerlP.şe- Vagonu ziyaretten sonra birA.z 
bilir. Yukarı katta yirmi beş ot~mo- ilerledim. Istasiyonun içinde üç met 
bil nakledilir. Diğer katlarda da ka- re uzunluğunda bir cam içinde ye
maralar, ye::r.:?lr salonları, diğer ~- ni feribotların mücessem bir modeli 
lonlar vardır. konulmuş. Etrafına halk toplanmı.;ı. 

Rahat yolculuk Ben de sokuldum. Mükemmel bir 

L ondra - Paris yolu kısa ol - vapur... İçinde elektrikli tertibatla 
makla berabe rbu şehirlerden mütemadi bir faaliyet var. Trenler 

Nil 
- ... Dr. SAHT -, 
Y a k ı n d a 11 s t a n · 
bu la ve Ank a-
ray a ge l e c e k 
Alman iktisat Nazırı Dr. 

Şaht yakında şelırimize gele

cektir. Dr. Şaht, birkaç ~ün 

lstanbulda kaldıktan sonra 

doğruca Ankaraya gidecek • 

tir. 

Alakadar mahafilden aldı -

ğımız malumata göre, Nazır, 

iktisat Vekaleti ile temaslara 

girişerek Almanya ile aramız 

da yapılacak satışların fiatle

rini tespit edecektir. Bu mü

nasebetle, her iki memleketin 

ticaretini yakından alakadar 

eden mevzular üzerinde 6Ö • 

rüşmeler olması çok muhte • 

meldir. 

·--·---------.........--.ı-_..,..,. 

HÜViYETi MEÇHUL 
BiR CESET 
BULUNDU 
Evvelki gece, Arnavutköyiiııde 

Feyziati lisesi önünde denizde hüvi
yeti meçhul bir ceset bulunmuştur. 
üzerinde siyah bir elbise vardır. Tah
minen 60 yaşlarında kadardrr. Hiç 
bir yerinde yara ve bere görülmediği 
için belediye doktoru defnine izin ver
miştir. Tahkikata devam edilmekte
dir. 

LİMANDA BlR KAZA 
Dün limanda bir kaza olmuştur. Li

man şirketine ait 8 numaralı vincin 
kazanmı elektrikle delmeye uğraşan 

Reşat isminde bir işçi, elektnk çarp
ması neticesinde ifade veremıyecek 

kadar ağır bir halde yere yuvarlan
mıştır. Reşat, Haydarpa!}a hastane
sine kaldırılmıştır. 

ESRAR CEKEN BiR 
~~~-:1<.A°ElL..E=~~,~-.-~ 

Kumkapıda odun ·iskelesinde Gem
likli Mehmet Alinin ötekine berikine 
esrar içirdiğini haber alan giim:Uk 
muhafaza memurlariyle polis memur 
ları dün gece yaptıkları bir baskında 
Mehmet Aliyi 13 arkadaşiyle birlik
te, kabaklariyle esrar çekerken cür
mü meşhut halinde yakalamışlardır. 

Polisçe tahkikat yapılmış, hepsi mah 
kemeye verilmiştir . 

Edebiyat fakültesi talebe 
cemiyetinde 

"Edebiyat fakültesi talebe cemiye-
ti başkanlığından: 

ldare heyeti ekseriyetinin istifa et 
mesi dolayısile umumi heyetin 16-10-
1936 cuma günü saat 14 te Univcrsi 
te konferans salonunda yapılacak 

fevkalade kongreye gelmesi.,. 

AKIL VE SiNiR HASTA
LARI GÜNDEN GÜNE 

ÇOGALIYOR MU? 
T ıp fakültesi klinik ve polikliniklerinin bir senelik 

mesaisi hakkında bir istatistik vücuda getirilmiş 
tir. Bu istatistikten dikkate değer rakamları aynen alı -
yoruz: 

Birinci cerrahiye kliniğinde 1600 tedavi, . 1200 ameli
yat yapılmıştır. 8 ı oo müracaat vaki olmuştur. İkinci cer
rahi kliniğinde 6 70 hasta yatmış, S 10 ameliyat yapılmış, 
1800 kişi müracaat etmi~tir. 

Efgan Harbiye · 
Veziri Cuma 
Günü Geliyor 
Efgan Harbiye Veziri Mareşal 

Şah Mahmut Han Hazretleri, hüku
metimizin misafiri olarak c'.lnıa sa -
babı ekspresle A vrupadan şt.;hrimize 

gelecektir. Efgan Harbiye Veziri a -
lakadar zatlar tarafından karştlana
caktrr . 
MareşaJ Şah Mahmut Han. şehri -

mizde iki gün kalacak, mtızeleri, ca -
mileri gezecek, sonra Ankaraya gide
cektir . 

Efgan Harbiye Veziri, bir ay kadar 

evvel Rusya.ya gitmiştir. Memleketi -

mize, Lehistan yoliyle gelmektedir • 

DONANMAMIZIN 
MALTA Zİ Y At< ETİ 
PROGRAMI 
fE5BIT EDİLiYOR 
Bryory ismindeki Ingiliz kc1.rakol 

gemisi ile şehrimize gelen Akdeniz 
filosu kumandam Amiral Sir Dudly 
Paund'un mümessili Yüzbaşı Scott, 
filomuzun Malta ziyareti programı 

etrafında dün alakadarlarla görüş
mu~tur. 

Maltayı ve dönjişte bazı Yunan li
manlarını ziyaret edecek olan filo-
muz, 16 Ikinciteşrinde hareket de
CE'ktir. Filo kumandanı Amiral Şükrü 
Okan'dır. 

Yüzbaşı Scott, bugün ayni gemiyle 
Maltaya hareket edecektir. 

Balkanlı doktorlar dönüyorla r 
Dördüncü Balkanlar arası tıb haf

tası için şehrimize gelen ecnebi mu

rahhaslar, Bursadan şehrimizP d ön
müşlerdir. Misafir doktorlara Bursa
da vali ve oradaki doktorlar tarafın
dan ziyafetler verilmiş, şehrin muhte
lif yerleri gezdirilmiştir. Doktorlar 
bu arada Bursa ve Yalova su ve k ap
lıcaları hakkında tetkikatta bulı.ın
mıuşlardır. 

Birinci dahiliye kıliniğinde 1265 
kişi tedavi edilmiş, 4797 kişi müraca
at etmiştir. İkinci dahiliye kıllniğin
dc 1000 kişi yatmış, 6000 ayakta te
davi edilmiştir. 

Göz ktliniğine 2500 müra~aat vaki 
olmuş, 50 ameliyat yapılmIŞtır. Göz 
polikliniğinde 7000 kişiye ayakta 
tedavi yapılmıştır. 

Çocuk cerrahi kıliniğinde 2fl3 a
yak tedavisi 437 ameliyat yapılmış

tır. Çocuk kıliniğinde 365 kişi yat
mış, 3707 ayakta tedavi görmüştür. 

Üroloji ktliniğinde 14 ameliyat ya
pılmış, 156 kişi yatmış , 246 kişi a

yakta tedavi edilmiştir. Akliye kıli

niğinde 308 kişi yatmış, 510 müra
caat vaki olmuştur. Radyoloji kılini
ğinde 6500 kişi tedavi olmuştur. 

Sinir kıliniğinde 161 kişi yatmış, 

468 kişi tedavi görmüştür. Doğum 

ve kadın kıliniğinde 2790 ameliyat 

yapılmış, 3205 kişi yatmış, 8199 a
yakta tedavi görmüştür. 

Umumi yekftn şudur: 

Ktliniklerde 14851 kişi yatmış. 

1852 ayak tedavisi yapılmış, 5086 ki
şi ameliyat görmüştür. 

Yukarıki rakamlara göre, bir se

ne içerisinde en çok sinir ve akliye 

k tliniklerine müracaat yapıldığı an-

tır. 

Tarih Kurumu
nun Bastırdığı 
Eserler 

~in~ndi~~e~m~~inbill~ furi~tagiri~~~~~PM~ri- ============================= 

Maarif Vekaleti ve Türk Tarih Ku

rumu bu sene çok kıymetli tarihi ve 

ilmi eserlerin basılmasına kara!' ver

miş ve işe de başlamıştır. Ilm1 eser

krin başında Alacahüyük hafriyatı 

hakkındaki muazzam eser gelmekte

dir. Dün bu eserin müsveddeleri 

Devlet Basımevine gelmiştir. Bu eser 

hafriyatı idare eden heyet tarafından 
yazılmıştır. Reşidettinin (Camiitt a
rih) i de Topkapı sarayındaki kıy

metli aslına göre Faltsim.ile olarak 

basılacaktır. Kıymetli ilim ~erle • 

rinden siyasetname de Mehmet Ali 
ayninin tercümesiyle beraber has•l
maya başlamıştır. Viyana elQ1si Ce
vat tarafından yazılan (Viyana mu
hasarası) eserinin tabı emredilmi9tir. 
Maarif Vekaleti, Amerikalı müsteşrik 
P..eifstal tarafından (Anadolunun ce
nubu garbisinde Türk mimarlığı) a
diyle yazılan eseri türkçeye çevrirt
nıış ve bastırmaya başlamıştır. Bu e
serde Antalya, Berki ve Alaiye ha
valisindeki Türk eserleri tetkik edil
mektedir. 

bir gün kaybedilir ve zahmetli bir yor. 
11eyahat yapılırdı. Gece seyahati çok Bütün bu tertibat reklamcıltk 
zahmetliydi. Halbuki şimdi bir yol- ean'ati bakımından bir harika ... 
cu Pariste akşam ona on kala bu Hiç şüphem yok ki cebinde parası o
hat için hususi yapılmış, rahat ya- lan her insan, bu vagonlan ve feri
takh vagonlara girecek, ertesi sa - botu gördükten sonra Parise bir ge
bah sekiz buçukta Londrada tren - ce seyahati yapmak hevesine düşe
den inecektir. Londradan akşam cektir. Bilhassa lngilizler Fransaya 
onda trene binilecek, ertesi sabah pasaportsuz kabul edilmektedirler. 
dokuza beş kala Parise çıkılacaktir. Yalnız İngiliz olduklarını gösteren 
Pasaport, gümrük muameleleri s:ı.- bir hüviyet varakası seyahat için 
bah Londra ve Parise yaklastrken j kafi addedilmektedir. 
yapılacağı için yolcular rahat rahat Ali RİZA 

Fethiye Halkevinde İki Tören 

Oğretmen K erime ile Fethinin nıfan törenlerinden bir intıba 

Oğretmen Kadriye ile Ali Kemalin evlenme, öğretmen Kerime ile Fet
hinin de nişanlanma cemiyetleri F ethiye Halkevinde büyük törenle ya

pılmıştır. Her iki çifte saadet dileriz. 

Minyatürcülük, 
Crltçiiik ihya 

Tezhipçilik, 
Edilıyor 

Milyon!uk Eserler Harabiden 
Kurtarılacak -

M aarif Vekaleti, ciltçilik, ıninyatürcülük ve tezhip· 
çilik gibi eski Türk ıan'atlerini ihyaya karar ver

miştir. 
Yüksek tahsil gençliği arasında b"! maksatla açdan müsa 
baka neticelenmis ve Ankara Gazı enstitüsü mezunların 

dan Ferit, Sait ve Emin kazanınışla~dır. Gençler bu ay -
dan itibaren Devlet Basırnevinde hır senelik staj görecek 
ler ve ayni zamanda da Şark T ezyini San'atler mektebi· 
ne devam edeceklerdir. 

Hüseyin Kazımın Türk ltlgatiyle 
Ata merhumun Hammer tercümeleri
nin basılmayan ciltlerinin de tabı de
vam etmektedir. 

Gelecek sene bu üç genç Almanya ı 
ve Amerikaya gönderilecekler. dört 

senelik bir tetkik ·~. tahsil de~resin- ı.ı .iı. (tt};• ,Ü. •.• O, H A' #,~I 
den sonra yurda doneceklerdır. Bu ~~ ~I I~ .-~ (\r"'__ ~T' 
gençler, bilhassa Almanyada en y'..?k- ~ ,.,. == 
sek resim ve İ§ mekteplerinde tahsil 
göreceklerdir. 

I Gençler tahsillerini bitirdikten son
ra, müze ve kUtüphanelerim izde çü
rümeye yüztuta.n kıymetli cil~eri 
tezhip ve minyatürleri tamir edecek
lerdir. Bu milyonluk eserler. bu 
suretle yok olmaktan kurtarılacak

tır. Maarif Vekaleti, gelecek sene de 
Avrupa.ya eski Türk san'atmın başka 
şubelerinde yetisecek gençler gönde
recektir. 

14 Teşrinievvel - - "" ---·-·ı [1:.!..~-- Bugunku Hava : Kapalı, Yagmurlu 
Dün bava kapalı ve :raimurlu geçmiştir. 

Sıcaklık derecesi de dü~müştür. Bu,ıiln de 
kapalı ve Yaimurlu geçecektir. 

Memlekette umumi hava vaz:iyettne re· 
lince: Gökyüzü bulutlu olarak ıcçecektir. 
Rüııirlar şimali iıtikamettc.ıı orta kuvvet
le esecektir. 

Dünkü ha~a 
Dün hava tazyiki 763,0, ııcakhk 16, bu: 

har tazyiki 10.6, rutubet yüzde 100 lı:aydl'
dilmİ§tİr. 

ıo uncu ay Gün: 288 Hım-: 162 
lS!ı!ı Hıcrl tJ:ı .. !'(umı 

Recep: 27 1 Birincite1rin 

Güneşt 6,10 - Öileı 12,00 
llr:indi: 15, 6 - Akşam: 17,3~ 

Yatır: 19,03 - Imııik: 4,32 _; ________ . 
Rüzgarlar yıldızdan saatte 20 kilometre 

esmiştir. Dün yağan yağmurun miktarı 8 
?'1.itimetr,.dir. 
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Siyaset alemi 

Mısırda Coşkun 
Tezahürler 

• 

M ısırda.n gelen haberlere göre. 
lngiltere-Mısır muahedesi içil1 

Londraya giden, daha sonra fwrupa• 
da k ı sa bir seyahat yapan Veft Par· 
tlsi Lideri ve Mısır Başvekil i Naha9 
Paşa. ile arkadaşları bugün 1 skende
riyeye ınüvasalat etmiş ve coşkurı 
tezahürlerle karşılanmışlardır. Na • 
has Paşaya Mısırın bütün s iyasi par• 
tilerini temsil eden liderler refakat 
ett iği için, bütün Mısır halkının bıJ 
karşılama merasimine iştirak ettiği 
şüphe götiirmez. 

Nahas Paşa ile arkadaşlarını Ka· 
hirede daha muhteşem, ve daha cof 
kun tezahürler beklemekte ve Mısır 
halkı, elli dört yıl geciken lngi ltere • 
Mısır meselesinin hallini. milli lider• 
leri selamlamak münasebetile kut .. 
le.maktadır. 

lngiltere • Mısır muahedesinin i.m· 
zasından bir iki ay geçtiği halde Mı• 
sır halkının hararet ve heyecanını nııJ 
hafaza. ederek bu şekilde izhar etm• 
si, Mısır halkının muahede ile yUk .. 
lendiği yeni milli vazifeleri seve se• 
ve karşıladığını gösterdiğinden, Mı • 
sır liderlerine büyük bir ümit ve gay 
ret ile çalışmak imkanını verecektir. 

Hakikaten Mısır halkı lngiltere • 
Mısır muahedesi ite çok mühim va• 
zifeleri üzerine almış bulunuyor. 8Ltn 
farın en birincisi Mısırda hüküm sü• 
ren kapitülbyonların ilgasını ta .. 
mamlıyarak Mısırın adli ve iktisadi 
ist iklllini kurtarmaktır. 

Ehemmiyeti ayni derecede bQylik 
olan diğer bir vazife Mısırın müda• 

faası işinin Mısırlılara geçmesidir. 

Mısır hükumetinin Mısırı tamami

le muasırlaştıracak birçok yeniltkl8" 

ri başarmasına yol açan bu vazife

leri yapmak, ancak Mısır halkının 

tam itimadını haı2 olrnaya bağlıdır. 

Çünkü bu yenilikler içinde, halkın , .. 
tiyatlarına uygun gelmemesi, muh ~ 
temel olanlar da vardır. Halkın bıl 

yenil ikleti alışması ve iy il iklerini arı 

laması az çok zamana mühtaç oldu· 
ğunClan, ancak sarsılmaz bir itimadi 
naı~ cııcuı brr nuKUITl8t ı:runıarı ,.,. .. 
mak cesaretini gösterebilir. Mustafa 

Nahas Paşanın, Mısır halkının itim• 

dını bu şekilde haiz olduğu ise. het 

şüpheden üstündür. Birçok tecrüb~ 

ler, Mısır halkının milli lider ile yü• 
rürneye karar verdiğini ve bu karı• 

rından dönmemek azminde olduğunıJ 
göstermiştir. 

Bugün lskenderiyeda bütün Mısır 
halkını temsil eden heyetlerin NahaS 

Paşa ile arkadaşlarını karşılıyarııK 

milli itimadı yeniden izhar etmdletİ 
hükumetin yeni ve pek muhirn vaıi" 

felerini kolaylaştırAcak ve Mısırırı 

istiklal devriııo milli birliğini muha• 

faza edprek ve milli enerji yolunda 

kul14narak girmesini temin edecek• 
tir. 

Mısırda başlıyan milli tezahürlerirt 
bunu ifade etmesi Mısır için hayırlı 
bir alamettir. 

Ömer Riza D00R1J1, 

.b ıRKA Ç 

SATIRLA 
• hracat tacirlerine verflece1' 
1 olan ruhsatname lşleri 20 

te.5rine kadar kat'i olarak bitirllece'k· 
tir. Şbndi;ye kadar müracaat Ptuı~ 
olan 120 firmanın muameleleri görUf • 
müştür. 20 teşrinevveldt'n sonra ınil
rıwaat kabul edilmiyecektir • 

• * • 
E snaf Cemiyetleri, idare he-y'et• 

lerini seçmeğe . ba..,ıamışJaf• 
dır. Dün Şekerciler Cemiyeti intiha11' 
yaprlmıo;tır. Bugün de Hamamcılııf 
Cemiyetinin intihabı yapılacaktır • 

• • • 
G ümrük ambarlarmm Hmıın• 

de\Tl işleri bir aya kad.ıtr bl• 
tlrDecek, bundan sonra da volen sıt' 
lanonun devrine ~lanae.ııktır. 

• • • 
L iman Şirketi Umum )füdUtÔ 

Rauf Manyasi cumartesi alı" 
şa.nu Anka.raya gidecektir • 

• • • 
T ramvay Amelesi Cemiyeti dilfl 

yeni idare heyeti ve mur&b ' 
ha.'iı intihahmı yapmışhr . 
~~~~~~~~~~ .-J 
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izmir manevraları r 
tam muvaffakıyetle 

devam ediyor 
Hava Taarruzları da Yapılıyor, 
Harekat Bugün inkişaf · Edecek 

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

A vusturyada bir Mamut 
müstehasının 3,50 met-

ro uzunluğunda ve 100 kilo 
ağırlığında bir di~i bulunmuş 
tur. Diş dört bin seneliktir. 

• • • 

B agota, 13 - Asker ta-
şı yan bir tren bir uçu 

ruma yuvarlanarak 60 kışi 

ölmüştür. 

• * • 

A lmanyanın Roma proto 
kolu devletlerinin Vi -

yanadaki toplantılarına işti

rak etnıiyeceği haber verili

yor. 

• * • 

(_G_ü_· N_O_N _M_E_SE_LE_Si_.I 

Mektep kJtaplar1nı 
ucuzlatmak için 
ne vapmahdır? 

Yanlışlar 
Yanb3lığı, yanlışı \'e yanılışı M\'e. 

rim. Bunlar adeta doğru) u gıdıklar .. 
ıar. Onlar olmasa doğnıluğun, doğ .. 
nı1tmanın \'e doğrunun kıymeti kal .. 

maz . 
Bereket bu yanlışlara ki u gönler-

de bizim gazete sütunlannda sarf , .e 
nahiv dersi ,·enniye kalkan (Ahfeş)
in meydana çıkmasına sebep oldu • 

Gerçek. Hoca (Ahfeş) yanlış çı • 
kannıl'a başhyalı, gazetelerde sarf 

ahiv ,·anlışı azalnuya başladı. O \'e n • .. 
derece ki (Ahfeş) bile yak~nda du -

itecek ·ranbş bulamıyacagmdan en-

d~ tm~ktedir. Bu endi~iyle üsta-
ışe e l w kada dı '8Jlhşı ,.e yanlı ıgı ne r &e\'-

d.~. l. anlamall gü~ değildir • 
ıgını . 1 1

, .,,.. rl 
Fık :\1 hep billrız ya. e.~e 

d 
. rad. Aa-ba§ı gece karakol ge -e\·nn e ~~ 

.. pheli bir molla yakalamı~ .. zerken şu 
1 O . i .. - .. tırdıklan zaman ko-ar. zenn aa -.ı 

ca bir yatağan !:.akmıs. ~nn~lar: 
- Nedir bu! F ransada bazı teşekkül -

ler 40 saatlik hafta tat
bikatının tehirini istemişler -
dir. 

Mektep k:taplarını ucuzlatmak ve her talebe ve!i•inin kolayca 
temin edebileceği bir liate indirmek lazım 

- Kalemtıra.5 ı • 
- Bununla ne yaparsın· 

* • • 

L eh Hariciye Nazırının 

yakında Pariste yapa -
cağı görüşmelere şimdiden 

büyük bir ehemmiyet verili-

• al nda Ja muvaffalttyet'e bezenen kahrantan 
lzmır manevr an _J b' k" TAN objektifinde 

yor. 

Türk orJıuu11Gan ır Ofe b'I 
- · · d otoma ı -b' · d ) Sabahın karanltgı ıçın 8 

• * • 
R omanya ordusunun ı:na-

lzmir, 13 (Tan muha ırın en - k'be 'd' orunı "Tan,. ı tem -
· ·· ·· rinde manevraları ta ı gı ıy · . .. 

le Seydıkoy yolu uze d ·ık .. .. bende bıraktığı i ntıbaları şoy-
nevraları dün bıtmıs -

tir. 
ailen manevra mıntakaların a ı gunun 

'e. hülba edebilirim: 

ed n tavvare fa. Bütün gece deva.ın e J J 

. fakla beraber ma-thyetinden senra şa . nl 
llevra kıtaatı için hareketlı ve ~ ı 
b . f l' t devresi başlıyor. Genler-
it uı~ .. · 

de harekete geçmiş kıtalan goruy~-
1'\lnı mavi kuvvetler Torbalıdan lz~ı
te devam ediyorlar. Buna mukaoıl, 
kırmızı tarifın tayyareleri ~av~ kuv
Vetıerin harekatını büyük bır dıkkat
Je tarassut ve takip ediyorlar. Aske
ri bakrmda.n kıymet ifade eden her 
iki hareket, derhal raporlarla alaka
dar karargaha bildiriliyor. 

llk vaziyet şudur: Mavi kuvvetler 
~~- ,_1,..,,.t, cnıuivc.Uc; ilcıkm.ek· --.:::lı~•i..... • • 

te ileva mediyorlar. Buna mukabıl, 
kırmızı ta.rafın kuvvetleri düşmanın 
Ufak hareketlerini bile takip ederek 
\'aletinde haber alıyor ve alınan her 
haber dakikalar içinde icap eden yer
lere ve ileri kollara tebliğ ediliyor. 
0l'du ka.ra.rgihı ile birlikte mavı ve 
kırmızı tarafı geziyorum. 

Gün henüz doğmamış! 

Asiler Madride dün 
hücUm edemedi er 

Hükumet Tarafından 690 
Kişi idam Edilmiş 

Londra, 13 (Radyo) - !spanyada -----.. - .... --~~-" 
ası l<uvvetlerin Madride karşı hazır-
ladıkları taarruz bugün de yapilma
dı. As!lerin reisleri bugün t~!'la~a
rak karşıla.ştıklan güçlilkler uzerın~ 
de konuştular ve ne yapacaklarını d~ 
şündüler, havaların boz~~s.t, ~skerı 
hareketler üzerinde tesırını goster-

meye başlamıştır. . . 
Madridin Cenup garbındekı Makc

dadan yapılan asi hücumu.' San Mar·L-----ıı..-.-ııı1ıı----• 
tende hükumet kuvvetlerı tarafın • 'lerin taarruzuna ma· 
dan şiddetli bir mukavemetle karşı - Heranb alıı an Madrit ve civan 

· h · bu kısmını ruz u un 
lanmış ve asılcr cep enın --------------
yarmıya muvaffak olamamışlardır. 1 / 

Madridin şimalindeki Gua~trnma Bal'l-an Anlan l 
cephesınde de asiler bir muvaffakı- K 
yet kazanmıya imkan bula.mamışlS:· 
dır. Asiler burada Madritten 7o mıl 

mesalededir. d k' 
M d 't ile Valcnsiye arasın a ı 

a rı d' 
yoıu .ıısiler henüz kesemımi.şler_ ır. 

Konseyi 
,, 

7 op/anıyor 

Çocuk velileri, lise ve ortamektep kitaplarının çok pa . 
halı olduğundan sikayet ediyorlardı. Bir muharririmiz 
bu şikayetler üzerine tetkiklerine devam etmiştir. Lise _ 
nin son sınıfına devan1 edecek bir çocuğun kitap parası 
tam yirmi lira 2 7 kuruş tutmaktadır. Bunun bir listsini 
aynen neşrediyoru7.: Edebiyat 2 5 O, tarih 2 7 5, filo~İi 
50, mantık 100, bediiyat 77, estetik 25, biyoloji 75, 
sosyoloji 100, coğrafya 22 5, cebir 150, hesap 72, hendese 
80, fizik 125, kimya 83, mihanik 100, kozmoğrafya 125, 
mi.iı;:ellesat 12 5 kurus. 
Fiatlerde ni•bet•izlik mi var? 1 . . . . 
Kültür Bakanlığının ncşrettifrı res- lıgın bastıgı kıtapların u.cuzlu~nian 
. r tede daha ucuz kitaplar bulun-ı v~ nefasetinden bahsctmışler, oır kıs

mı. ıs halde muallimler tarafından mı da kitap işinin tamamen serbest 
dugu b k ı ·ı · .. .. l rd' Run 

d kitap adiyle talebeye aldı- ıra ı masını ı erı surmuş e ır. -yar ımcı 1 d ' . 
k 'taplar bu listeye dahıl değil- ar ıyorlar kı: 

rılan 1 
" K"lt'' Bak l • kt l d · o ları da katarsak lisenin oun sı· - u ur an ıgı me ep er e 

::~; i;n verilecek kitap para~ı (23) ok~tacağı kitabı müelliflerden hakkı 
. ' bi her çocuk velisinin veremi- telıf vererek satın almalı, bu kıtapla-
Iıra gı ·ı k ·· ı ·· b l ycccği mühim bir yekun tutar. Orta rın verı ece numune ere gore ası -
ve lisenin diğer sınıfları için alınacak ~asını serbest bırakmalıdır. Rekabet, 
kitapların tutarı da aşağı yukarı bu kıtapların d~ha ucuza satılmasını te-

k. klaşır. mın edecektır.,, 
ye una ya Bir kitapçı, btı nokta nazarı şöyle 

Az ve çok basılan kitaplar izah etmi r: 
.Devlet basım evinin çıkardığı ki- ."- Mek~ld~ 90k pahalı-

tapların fiyatlarındaki nisbetsızlik te dır. Çocuk velıleri kitap alarnıvorıar. 
mühim bir şikayet mevzuu olmuştur. Akşama kadar eski kitap tekhfi kc1.r
Birçok kitapçılar, devlet basım evi- şısında kalıyoruz. Eski kitap alıp ye
nın fiyatlarını çok aşağı ve müsait ni kitap veriyoruz. Işimiz müba1cle
bulmakla beraber bu nisb.'.?tsizliği ciliktir. Bir c;:ocuğa kitabı ve kiitüp
mantıkla ölçemediklerini söyfüyo:-'ar- haneyi sevdirmek lazımdır. Bıırıun i
<lı . Dün bir muharririmiz. Kültür Ba· ıçin çocuklara kitap satma meccurı
kanhğının salahiyetli bir rükniylc yetini vermemeliyiz. Mektep kitap
gl' .. üşmü§tÜr. Bu zat itirazlara kar- ları temeldir. Bunlar talebeııın ku
şı şu cevapları vermiştir: racağı kütüphanelerin mayalarıdır. 

- Yanlış ka7Jmn .. · 
_ Bire nabekar 1 Bununıa yanlı' 

hakkedilir mi'! ki 
_ Ağa.m ! Öyle )'8lllışlar \'B.I' 

bu bile küçük gelir, demiş. _ 
(Ahfeş) talihli adamdll'i hi~ böyle 

yatağanın bile düu•ıtemiyeceğ{ ~ • 
bı;lara t.esadüf etmiyor. Kendlsme 
dedim ki : 

_ Sarf ve nahiv )·anlışı düzelt~ek 
nrde fikir hatalanru düzeltmlye ça
lış.."aııız daha ry; olmaz mı! 

Cevap olarak bana şu fıkrayt an· 
lattı : 

- Adamm birisi ~tan dU,rnüş. 
Baygın olarak hasta.neye kaJdınnı!
lar. Doktor ,kus.zedenin be)"lllne hır 
-.ey olm&Am dİ)'e endişe izhar ttıniş. 
Hastanın kansı ce\'ap ,·ermiş : 

- O cihetten miist~rlh olunuz. Ko• 
~amın be~'llİ olsaydı ağaca ~ıkar tnıY· 
dı? 

Bu re\'a.hı bir gazet~I sıfati~·le an
IMam bir türlü, anlamasam hir tür· 
lü! .. 

B. FELEK 

N~SIL YAZIYORUZ?-ı 
Yalnız bu ayıtı değil, son altı aym 

içinde çcldlcn tayyare piyangosunun 
en büyük ik"Tamiycsi 200.000 liru.dır. 
En son ke§idc bu 200.000 liralık bü
yiik fkramiyc 14141 mnnaralı bilete 
dilşmti§tiir. 11. F . AKŞAM, 13-10-1!136 

"Bu ayın ir,;inde,, demek belki urf bakı. 
mından yanlış değildir ama, kulaia yaban
cı geliyor. Dılin, ot eden beri ahştlm11 lta
lıplarını bozmak, fikre bır zengınlik, yeni 
bir aey ilivcın ır,;in caiz olabılir; fal:at ''b11 
aym ic;inde., terkibi, "bu ay içinde., terkibi. 
ne bir şey ıli.ve etmiyor. Boyle "yenilikler
den,. kaçınmak her halde daha iyi olur. 

Binnci cumledeki tafdil edatı, yaru "en., 
luzumsuz olmakla beraber, mudafaa edile
bilir. Fakat "Buyuk ikramiye,. zaten, bır 
piyangoda c;ıkan en buyuk para veya en 
kıymetlı eşya demektır; onun için lnr de 
tafdıle ıhtıyac; yok. 

lkıncinin, cumlcnin başındaki tafdıl eda· 
tı ıse busbutun fazladır: tayyare pıyan
gosu artık kalkmıyor ki bu keşide, "en son 
keşıde., olsun. Bu cumlcde "en., : tuzum· 
suz olmakla kalmıyor, manayı da deıııtırı
yor. 

Askeri muhabere vasıtaları ve di-
8İplin, kilometrelerce uzayıp giden o
tomobil mesafesini yeniyor. Tayya
re lruvvetlerimiz bütün bir gece saba
ha ka<ıa.~ oi'dugahlar arasında taras
llUt vazifesmden başka bir aralık kır
ınrzı tayyarelen mavi ordugahlarını 
bombardıman ediyor. <:jabahm ilk ışı
ğı vaziyet ve harekatın irıkişafına 
Yardım ediyor. !ki orduya me~ııup 

kuvvetler karşılıklı olarak ileri hare
kl trna devam ediyorlar. Çelık ka • 
hatlar hila üzerlerimizde dolaşıyor • 
Iar. Bu harp dönemleri öyle heye -
canlı ki... 

liareki.t devam ettikçe kıtaatın va
~iyetlerinde inkişaf gqrülüyor. Büyük 
<>l'du yüksek bir disiplin ahlakı için
de her verilen emri derhal yerine ge· 
tirerek kumandanlannın yüzlerini ak 
~kartyorlar. Manevralara yarın sa
bah Şefakla birlikte devam ediiecek· 
tir. Yarm iki ordunun karşıld.şma.· 
larnıa intizar edilebilir. 

Bütün bu havalide şiddetlı y!lgmur
ların yağdığı ve h•reJ.cit üzerinde te-
sir ettiği anlaşılıyor. . 

0 •edo'da sokak muharebclen de
vı t ektedir. Burada asilerle mü-vam e m 

1 
••. 

1 
d 1 eden Asturyas ame esı ası e-

ca e e . d ' ·ue 

"- Bir kanun okul kitap!arının Benim elli beş sene evvel ok.ıdu~um 
basma ve yayma işini Kültür Bakan- mektep kitAplarım, bir hatıra olarak 
lığına vermiştir. Bakanlık azami bir saklıdır. Kitap satma felaketi kitap
mesai sarfcdcrek ucuz kitap çıltarrna- ların pahalılığından doğuyor. Çocuk 
ya çalışıyor. Bir örnek vereyim. Bu on kitap satarak ancak bir kitap ala
sene basılan hendese kitabı 118 Fay- biliyor. Kitap almayıp ta arka•fası
fa ve (20) kuruştur. Eskiden bu ki- nın kitabiyle geçinenler de !)ek c;ok
taba muadil olan hendese kitabı (!5!5l tur. On birinci sınıf kitapları 21 lira 
kuruşa satılıyordu. Fiyat, yandan tutuyor. Bunu kaç baba verebilir. 45 
daha aşağı inmiştir. Kültür Bak:ın- sencdenberi kitapçılık yapıyorum. 
lığının bastığı bazı okul kitaplarının Eski tecrübeler.c dayanarak soyliiyo

Atina 13 (TAN) _Balkan antan· fiyatlar arasındaki nisbetsizligi de ı- rum. Yurtta maarifi tamim etmek i
t devle~lerinin hariciye nazırları, an· zah edeyim. Haddi zatında böyle bir çin mUmkünse çocuklarımıza bedava 
~ntuı gelecek konsey toplantısı~ın nisbetsizlik yoktur. Kitap fiy:..trnr. kıtap vermeliyiz. Bunu yapamıyorsak 
Atinada yapılmasına J<araı VO-"~ıır- üal:lkı adedine 'gOc'e acgışir. 50 bin bari ucuz kitap temin edelim. Bunun 
!erdir. Bu toplantı. şubatın beşınde basılan bir kitapla beş bin basılan bir iein de tek bir çare vardır. O da şu. 
Yugoslavya başvekil ve haricıye na· kitabın kıymetlerinde elbette bır fark dur: 
zırı M. Stoyadinoviç'in reisiıği al- olacaktır. Çok basılan kitap cir•1dan 

Yıne ikınci cumledeki "200.000 liralık" 
kelımelerı, sozu boş yere uzatıyor. Birinci 
cumlede, ikramiycnın tutarı soylenmış; ar
kasından bır kere daha soylemeye ne hızum 
varl 

lkramiye ıc;in "duşmek,, fıilı hiç te iyi 
deiıl; otedenberı "çıktı,. denz. Hele "duş
muştür,, buıbütun yanlış. B. H. F., kendı 
tahmınini mı ıoyluyor ki boyle "du$muş
tur., d17or? Hayır, bır haber verıyor; o hıı.1-
de ya "duşmuş,, veya "duştü., demcsı la
znn. 

İngilterede 
Tezahürat 
Yasağı mı? 
Londra, 13 (Radyo) - Gazetelere 

göre, kabine yarın toplanarak', .. so • 
kaklarda faşizm ve amele tezanura • 
tını, altı ay kadar yuak edecek, fa -
ıistlerin Uniforma ile dolaşmalanna 
da yasak koyacaktır. 

SlY ASI BlR YANGIN 
Londra., 13 (A.A.) - lngiliz fqist

lerinin bir binasında iki meçhul §&· 

hıs petrol dökerek ya.nım çıkannı§
tır. 

Fransada Grev 
Paris, 13 (A.A.) _ paris bölgesin-

deki grevcilerin adedi halen 37.758 e 
baliğ olmaktadır. Fabrika i~al eden
lerin adedi 11.910 dur . 

rin bulundukları yerlerı ınamı 

berhava etmeye çalışıyorlar: . . 
Fakat asiler boğazlara bakımdır -

ler. Son günlerde boğazdan 4 bin as • 
ker geçirmişlerdir. . 

Hüklimet asilere iltihak edenlerın 

1 • deki dn-k, yorgan, kışlık eş-ev enn ~~ .. 
yayı müsadere ederek ceph~e gon • 
dennektedir. Ev sahiplerinde.n top -
lanan eşya da cepheye gönd<'rılecek • 

ti~ R 
Sevil, Madrid hükumetinin ~an· 

martende 300 kişiyi idam ve 5()c) .t~
lefat verdiğini. Siguenza'da 500 kı~ı
yi kılıçtan geçirdiği. Eltiemblo'da 160 
kişiyi kurşuna dizdiğini bildiriyor. 

Üzüm Fiyatları 
Yükseliyor 
hnıir, 13 (Tan muhabirinden) 

üzüm fiyatlarındaki yükselme devam 
ediyor. Kiloda yine bir kunış terefril 
var. Dün on bin çuval üzüm sauldı 
ki, mevsimin rekorud~r. 

Litvirof Pariste 
Paris, 13 (A.Al - Litvinofun 

Parise geleceği haher verilmekte· 
dir 

tında Atinada yapılacaktır. • kazandığı ıçin fiyatı daha aşa*ı olur. 

Fılistinçle 
Gürültüden 
Eser Yok 

Kudüs, 13 (TAN> - Vaziyet dil -

zclmiştir. Son resmi tebliğe göre dün 

öğledenberi hiç bir hadise vuku bu~
mamış bulunuyor. Kudüste ve saır 

şehirlerde askeri idare akşam sa~t 
altıdan itibaren bütün mahalli faalı -
yeti tatil etmekteydi. Bugünden cu
maya kadar mahalli faaliyet akşam
ıa.rı saat dokuza kadar uzayacak, cu-

ma gününe kadar bir hadise vuku 

bulmadığı takdirde tahdidat ki.ıniJen 
kaldır:ılacaktır . . 

Bütün Filistinde iş güç, alış venş 
faaliyeti canlanmıştır . 

lzmirde E'ektrik 
lzmir, 13 (Tan muhabirinden) 

Elektrik tarifesi yirmi para ucu:ıh.· 
dı. Simdi lR.50 dir 

Az basılanınki de bunun aksine ... 

Yeni ba•tırılacak kitaplar 
Elimizde dört, beş sene evvel basıl

mış mektep kitapları vardır. O vakit 
kağıt parası, tabı masrafı ve ışc:ı Uc
reti daha fazla idi \'e kitap eskı he
saplara göre kıymctlendirilmiı:;ti. 

Bunlar yeniden basılınca kıynıP.derı 
düşmektedir. Son sınıf k~pları::ıın 
sarfiyatı az olduğu için sık sık basıl

mamaktndır. Bakanlık yeniden bir
çok kitapları müsabakaya k'>ymuş, 
bir kısım müsabakalar neticelenmiş
tir. Gelecek sene daha ileri adımlar 
atılacaktır. llk mektep kitapların -
dan alfabe ve ortanın riyaziye kitap -
ları çok uouzlatılmıştır. Benim şahsi 
kanaatime göre, mektep kitaplarının 
bugünkü §ekilde Bakanlık tarafın -
dan neşredilmesinde büyük bir isa -
bet vardır. Kitaplar, çocuk 1"\lhiyl\ -
tının ve tekniğin son tekamülüne göre 
hazırlanmaktadır. Hususi müessese
ler bunları yapamazlar 

Kitapçılar ne düıünüyorlar? 
Muharririmiz, dün bazı kitapccılar· 

la görüsmüştür. Birçoktan Bakan· 

Ucuzluk çareleri 
Maarif Vekaleti bütün mektep ki

tnplannı mUelliflerden satın alsın ve 
bunun nümunesine göre basılıp ~atıl
masını serbest bıraksın. !ster kitap
çı, ist..er matbaacı, isterse devlet bas
sın. O vakit rekabet yüzünden kitap
laı· hem daha güzel basılır ve hem de 
fiyatları bugünkünden yüzde yetmiş 
beş nisbetinde ucuza satılır Bunun 
ayni zamanda kitapların vaktınde ye
tişmesine de faydası olur. 1'ücrar, 
matbaacı mektepler açılmadan ıki ay 
evvel kitapları muhakkak bastırmış 

bulunur. Tek kitap usulünUn de fr.y
daları çoktur. Bugün bir sınıf ıçin me 
sela 8 hendese, 8 hesap. 6 tabiat, 6 
eşya kitabı kabul edilmiştir. Bunlara 
da lüzum kalmaz. Niçin bu kadar çok 
olsun, bunlan teke indirmek lazım-
dır.,, 

Yeni tarih kitapları 
Devlet Basımevi, ilk mektepler jçin 

yeni yazılan tarih kitaplarının baeı
mı işini bitirmiştir. Bu serinin be
şinci sınıflarda okutulacak olan kıta
bı, 30 kurusa satılacaktır. Çok temiz 
ve itinalı bir baskı ile çıkarılan bu 
kit:ıplar, ucuzluıfa açk bir örn~ktir. 

lkinci cümledeki "keşide,. . bittabi "keşi. 
dede., olacak; fakat bu ya hır kalem ıurç. 
mesi, ya bir tertip hatasıdır. 

* Kızın soluk dudaklannda bir i> ilti 
çırpmıyor ... l'aua.ş yava* bütün kuv
vcti>ıi kaybeden bir inilti. Esad Mah
mud Karakurd, AKŞAM, 1S-10-W.J6. 

iniltinin kuvvetlisine haykırma .. · . d k 1 1 . b ••enır, e-
me bk ını l! zaAtenb iltun kuvvetini kaybet
mııı ır sestır. ca a muharrir • "Y 

b b d 1 • ava~ ya. vaıı, us utun uyu maz olan b' • . 
1 

. 
mı demek ıstıyor? Oyle deyiv •r, ını tı,, 

:f. ersın._ 

NASIL DlZlYORLAR? 
Dunkti yazımda . . 

b. · l~d mevzu bahs tcrltıbını ır ım .. a yazmanın d • 
1 

• 
mış "mevzuubah 1 oıru o acagmı soylc
dey'ince cümle m 

1 0 du~u tahmin -:dileb' l:r, 
fakat murettip yi~~ltileşıve!1y~r .. ':lemiştım; 
sı "bahs., ıle "ol ayrı .~1.z~ış, .daha fena. 
Bahsetmek iyi mak., fıılın.ı bırle'itrrmıt. 

1ı: da• ama, tek kelımede "batısol-
ma ,, una Yanlıştır. 

Ahfeş 

Küçük Antant 
Bükreş, 13 (Radyo) - KüçUk an

tant ekonomi konseyi topl t 1 . an ı arına 
devam edıyor. Konsev u ... m 

1 
k 

t . t .. b d - • -. em e. et 
ırare mu a clesinin genı·..,1 • ..., . ., e.mesı \·e 

.ı una devletlerıyle olan tica--t .. , 
b t '" mu.ıa-

se katındın artması mevzularını konuş
ma a ır. 
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;A11alıkemelercle Yarın akşam SA R A Y Sinemasında 

h Yere çök, ayaklar.mı da öp ! ,, 
Senenin en güzel Fransız filmi, bütün dünyada kalem müuakaşasını mucip olan film ... 

Tamamen yeni bir tarzda ve yalnız kadınlar tarafından oynanan film ... 

KADINLAR KUL ÜBÜ 
DÜDÜK Öl TÜRMEKl /1 

iÇİN AY AKKA 1 Ö persin,, " Öpmem,, davası 
mahkemeye kadar uzadı 

Baş rollerde: (Meyerllng yı ldızı) DANIELLE D ARRiEUX • BETTY STOCKFiELD 
v e Parisin en gUzel 150 gene; kızı 

<,:ALMIŞ! 
Fox Jurnalde: Nasyonalist ispanyanın şefi General FRANKO Atinada Yunan R 1· · "mh ZA!Mıs·· . . • e sıcu uru ın 

cenaze merasımı, KAMELEON robu, POLO maçında ARJANTlN takımı Amerikalıları mağlup ediyor. 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği
nin kapısı önünde dün sabahtan saat 
17 ye kadar küçük bir kız çocuğu göz 
y~ı döktü. İki gözü iki çeşme ağla
dı. 

llaveten: TAKSlMDE ITFAIYE TORENI 

İyi giyinmiş, spor çoraplı ve zeki 
bakışlı bu genç kız, bir hırsızlık suç
lusu idi. Şöyle iddia ediliyordu: 

Çemberlita.şta Arabacı sokağın • 
da 9 numaralr evde oturan koltukçu 
Hayrinin kızı Muzaffer, dün sabah 
eyni evin üst katında oturan Sulta • 
nanın ayakkabısını çalmış, Bitpaza . 
rında Nazmi isminde birisine (50) 

kuruşa satmış ve bununla aldığı mu
zikayı çalarken de yakalanmıştır. 

Müddeiumumi, Muzafferi de Sul
tanahmet sulh üçüncü ceza mahkcme-
11ine verdi. 

Muzaffer .ağlayarak hakim Osman 
Tevhidin önüne geçti. Sultana davası-
nı izah etti. Hakim Muzafferi önüne 
çağırdı ve sorguya başladı ; 

- Kızım yaşın kaç?. 
- Qn dört ... 

- Bir yerde çalışıyor musun? 

- Evet Dilber çorap fabrikasında 
çalışrrrm. Haftada dört lira alırım .. 

- Sultanın ayakkabısmı çal.dm 
mı? 

- Niçin aldın, söyle bakayım ... 

- Öp elimi. Hemen öp, hiç durma. Bu vatanı ben kur
tardım, senin hayatını da ... Yoksa sen bilirsin! 

Hayretten titriyen bir el uzanıyor ve uzanan eli öpüyor. 
- Olmadı .. Çık şu ortaya ... Yere çök ve ayaklarımı 

da öp ... 
- Y o o olmadı işte ... Sen kimsin, necisin ki ben senin 

~~ağmı öpeyim. Ben hayatımda kimsenin ayağını öpme
aım .. 

-- San;:ı emir veriyorum. Öp ... Yoksa sonu fena olur ... 
Bundan sonra "öpersin, öpmem 

1 davası başlıyor ve. halk toplanıyor ... '' L ""' 
Dün sabah Bahçekapıda Altınçiz • ap fa S 

me mağaza.sının içinde geçen bu ha-

disenin alakadarl~rı . biraz sonra Naz ariyesini 
meşhut suçlar muddeıumumiliğine 

verildiler. A f k / 
Ve asliye hukuk mahkemesi de 1 n 'a l f en • 

saat 18 de kararını tefhim etti. 
Altın kundura mağ?zası sahibi 

Hayreddin. mahkemede davasını şöy
le izah etti: 
"- Dün sabııh ma.ifazamda m.e~ -

guldüm. Suc:Iu Emin, birdenbire içeri
ye girdi ve elini uz:;farak: 

"Öp bu eli. ben senin velinimeti • 
nim .. , dedi. Ben neye uğradığımı bi • 
lemedim. Şaşkınlıkla elini öptüm. E
min teklifini ilerletti, "ayağımı da 
ıp .. Yoksa senin hayatın benim elim

1stiklfil lisesinin dokuzuncu sınıf 
coğrafya hocası dün gelmemiş. Mü
dür muavini ve tarih hocası Alı F.k
reln derse girmiş. Saat on ikiye kadar 
ders vermiş. Laplas nazariyesini an
latırken Ahmet, Mehmet Ali ve Şera
feddin isminde üç talebe saat bakmı
ya ve güJüşmiye başlamışlar ... 

Müdür muavini Ali Ekrem bunla -
rın yanına gitmiş ve biraz yüksek bir 
sesle: 

de,. dedi. Ben bu teklifi redeıiince de 
Paraya ihtiyacın mı vardı? Söyle... kendisini memur g'ibi gösterdi ,bağı. 

"- Sizi terbiyeye davet ediyo
rum.,, demiş. 

Dersten sonra Şerafeddin polise 

Siyah Güller 
8u FiHmde Lilia n Har

vey ve Villiy F ritch 
Oynuyor:ar 

Li.lian Harvey 

#-----rımm~-----·-. 
Yarı n akşam SÜMER sınaması 

Uzun zamandanberi beklenen esrarengiz ve dramatik 

Gizli VESiKA 
(2 eme BUREUA) 

filmini takdim ediyor. Bu filmde S. R. (Service des 
Renseignements) esrarı gözleriniz önünde canlana
cak, bir Fransız Yi.izbaşısı ile bir Alman casusu ara
sındaki mücadele ve kahramanlık sahnelerini tasvir 
edecektir. 
Oyniyanlar: 
JEA~ MURAT - VERA KORENE _ JEAN GAL-

LAND -. JEAI ~ l\ı!AX FOX JURNAL ve TAKSİ!\({ . 
j DEKt ITFAİYE TÖRENİ ı. 
ı' -;/ 
ı-========--------===========~ ı 11 Bugün matine erden it ibaren MiLLI Srnema' 
1 Bu senenin yeni filmlerinden 

GÖNÜL DEDiKODULARI 
Sarışın yıldız 

MARTHA EGGERTH'in en g Uzel filmi 
Ayrıca Ç O L S A V A Ş L A R 1 

Muzaffer, hüngür hüngür a.ğhyor- np ~ağırmıya başladı. 

du Hakimin israrlı suallerine kısa, Ben polise haber verdim. A.~ZT aJ-
müracaat ederek müdür muavinı ve 
tarih hocası Ali Ekremi şikayet et -
miştir. 

"Türk,, sineması da sinema mev- -
simine girmiş bulunuyor. Bu hafta, .<•~~~~---••••••••••;;;;;;;. • •• ..;;;~ 

~ı••••• Baştanbaşa heyecan dolu sergüzeşt filmi -----~ 

kısa cevap verdi : kol kokuyordu. Polis geldi. Hala a~'a-
- Muzika alacaktım da ondan.... ğım öptürmekte israr ediyordu. Biz 
- Annen para vermiyor mu? sarhoşluğuna atfettik. Hatta polis 
- İstedim vermedi. Ben de çaldım. kendisine rica etti : 

l50 kuruşa ı:ıattnn. Muzika aldım. "- Azizim, şimdi buradan çekil 
- Müzikayı ne yapacaktın? git. bir hadise çrkanruyalım ... dedi. 
- Çocuklar çalarken imrendim... .. O, dinlemed~ bağrrdr. ~ağrrd!. v~ 

Ben de öttürecektim ..• 
1 

nihayet polis zabıt varaka.s1 tutmıya 
mecbur oldu . 

,.._. Müzikayr ne yaptın? ı 

- Annem elimden aldı, krrdJ .. 

- Desene ki ayakkabıyı çaldın 

amma, düdüğü çala.maclm ... 

- Bir defa bile öttürmek nasip ol
madı! 

Bu sırada Muzaffer y<>rinden ayrı
larak dışarıya çıkmak istedi. H~kim 
11eslendi : 

- Nereye ... Mahkemeden öyle ka
çılmaz, dur bakalım, hesap ver .. 

Hakim, kararını ya.zdnınıya baş

ladı. Kendisini 6 ay ha.pse mahkfım e
diyordu. 

Bundan sonra suçlu Emin dinlen • 
di: 

- Ben Hilaliahmerin seyyar pul 
bayiiyim. Ben böyle bir şey yapma • 
drm. Dokuz gün evvel yanımda Mo
da gazetesinin sahibi İsmail Hakkr 
olduITTı halde bunların dükkanına uğ
radım. Yaptırdr<Trrn dar bir ay~kkıı . 
bryı: bıraktım. Biraz geniııletır.elerini 
istedim. Ayakkabımın UstHne otur • 
mak için bu davayı uydurdular. 
Dayacı ,bunu F.iddetle redetti. Sa . 

hitler dinlendi. Müddeiumumi Sadret-
tin, suçlunun cezalandırılmasını iate
di. Mahkeme müzakereye çekildiktı>n 
sonra Emini 9 gün hapse ve 25 lira 
para ceza~ma n,ıahkum etti, derh&-1 
tevkif olundu. 

Muzaffer bunu duyunca hıçkırık • 
tarını derinleştirdi. Nihayet hakim 
çalman şeyin kıymeti az olduğu için 
cezayı (3) aya ve yaşı küçük oldu • 
ğu için de üç güne indirdi. Sonra da 
bunu tecil etti. Karardan sonra ha . ma . . Çahştığm yerden aldığın para 
kim Muzafferi önüne çağırdı : ile düdük al öttür. Bir daha gelirsen 

- Kızım bir daha böyle şey yap- seni hapsederim, haydi şimdi git .... ,, 

Gece Yarısı 
.No. 69 

"Bu yazdıklarımı, sizinle karşı kar
eıya oturup konuşmak isterdim Be
ni kabul edeceğiniz şüpheliydi. f:ionra, 
bende, iyi niyetimden şüphel~nirdi
niz .. Mektubumu, ikinci hislere kapıl
madan muhakeme edebilirsiniz .. 

''Eğer yazdıklarımın arasında ş;ip
he ettiğiniz şeyler ve sormak istedi
ğiniz noktalar val"8a, bir mektuplo.. 
yazın, sizin apartımanın kapıcısına 

bırakın. Ben, geçerken sorar, alrrmı. 
"Allaha ısmarladık, Iclal hıınım ... 

Size, bütün kalbimle, huzur ve saa
det dilerim.,, 

lclal, mektubu a.ğıl' ağır avucu i -
çinde sıktı, buruşturdu: 

- Doğru söylüyor, doğru söylüyor 
ama, ne fayda ki, çok geç kaldı 

Madam Zaruyi, dizlerine tutuna
r ak ayağa. kalkmıştı: 

- Doğrunun geçi, erkeni yoktur, 
hanımım. Neden geç kalıyor? Söz ke· 
sildiği için mi? 

!clal, avucunda buruşturduğu mek
tubu, komodinin üstüne atmıştı: 

- Hayır ... Doğruyu söylemek için 
ıeç kalmıştır. 

!htiyar kadın, ayakta duruyordu: 
- Bu da bir şeydir, hanımım Son 

nefesinde bıle doğruyu söylemiyenler 
vardır. Hem Celil Mahir bey, hep, 
senin iyiliğin için !Öylüyor. Söyledik
lerinin hepsi de iyidir. 

Iclil, acı acı güldü: 
- Geç kaldı, madamcığım, çok geç 

kaldı ... 

- Peki, ne yapacaksın? 
-Hiç! 

- Nasıl hiç'! O, geç kaldı, diye, 
söylediklerini dinlemiyecek misin? .. 
Darılma ama, hanımım, bu, papasa 
darılıp perhizi bozmaya benzer. Ha.y
di, Celil Mahir beyden fenalık ~ilr
dün; o da. hayır! diyip, inkar etmiyor 
ki... Hepsini kabul ediyor. Ve sana, 
vaktinde haber verip: Gözünü aç! di
yor ... Demek ki sonuna kadar fenalık 
etmiyor ... Bu da, yan buguk iyilik sa
yılır, sanırım. 

- Doğru, haklısm, madamcığım ... 
- Peki, onun söylediklerini dinli-

yecek misin? 
- Bakalım, düşüneceğim. 
Madam Zaruyi, boynunu bükmüş-

tü, kapıdan Gıkryordu: 
- Sen bilirsin, düşün, hanımım! 
Iclil, seslendi : 
- Madamcığım, dur . .., 

Saat birde müdür muavini Ali Ek-
rem meşhut suçlu olarak müddeiu • 
mumiliğe verildi . Talebe Şcrafed · 
din, davasını şöyle izah etti : 

orada, Amerikada bir müddet kaldık- MATB~AT. MUntesit inine açık Davetiye 
tan sonra Almanyaya dönmüş bulu- Yarın .~~~amd.~~. ıtıbaren sınernalarımızda göstermeye başlıyaca - • 
nan Lilian Harvey'in "Siyah Güller,, mız, buyuk reJısor W!LLY FORST'un ŞAHESER! gı 

- Hocam Ali Ekrem, bana "it,, 
dedi ve kafama da yumrukla vurdu. 

isimli bir filini gösterilmektedir . .M. A z u ~ K A 
Lilian Harvey bu filmini Almanca ~ 

Fransızca ve İngilizce dilleriyle üç fil.mi YARIN S~BA~ ~~at t0,30d~a MELEK sinemasında şehri
Müdür muavini .Ali Ekrem. bu id

diayı ~de '.tf : """"'-===...;....~,,,;;.ı-

- Ben 60 yaşımı aştnn. Birçok ta
lebeler yetiştirdim. Hiç birisi benden 
şikayet etmedi. Bunlar ders esnasın
da gülüyorlardı. Yanlarına r"im. 
Nasihat ettim. Ve Şerafeddinin kafa
sına dokunarak: "Sana ilim öğreti • 
yorum. Bu kafanı aç da toplamtya 
bak.. dedim. Yoksa vurmuş değilim. 

vardır, ve "Türk,, sinemasında bu . 
nüsha gösterilmektedir . 

Eserin mevzuu, oldukça orijinal
dir, Lilian Harvey'in üzerinde ağır 

bir rolü vardır. 

Si'belius'un hakikaten hoş musikisi 

~ız matouatı muntesıbınıne hususı bir matinede gösterileceğinden 
sınemala.rı.mı:ıan eerbcat d<'\ vctiyclc.rl.nl ı. ... ., ... ,.. • "'":u.. ~A. ıı:ıe1 ı:; .. -. 

olıınur- MELEK ve SA,KARY~ 
sinemaları müdiriyetleri 

rtişanlanma 

Resim dersleri Mtiddeiumumt iddiayı sabit gör • 
mediği için ademi takip karan ver • 
di ve Ali Ekrem serbest bırakıldı. 

ile bazan yalnız, bazan bir balet için- Kadıköy Halkevinden 

Haznedar zadelerden Bay Ziya Ha• 
nedarın kızı Sıdıka Haznedar ile Nebi 
Ef. zade B. Hamdi Uçarın oğlu Sam· 

de danseden Lilian Harvey rolünün 1 - !kinciteşrin - 936 tarihinden sun belediyesi fen işleri direktörilı 

Şeker Paketleri i 
Çalmış 

bu kısmını, diğer k I s m ı n d a n itibaren açılacak olan resim dersleri- genç mimarlarnnızdan Bedri Ucarıtı 
muvaffak ı ye t 1 e yapmıştır, ne kaydolmak istiyenlerin idareye nişanlanma töreni 10 • 10 • 936 cu " 
diyebiliriz. Fakat filmde, genç Fin - müracaatları. 
landiyalının, Kozaklar tarafından ta. 
kip edilirken ilk defa olarak dansözle 
karşılaşmaBI, yaralanması ve dansö
zün ona yardım etmek isterken kor

martesi günü Samsunda Y"-Pılmıştır. 

Yeni nişanlılara saadet. temenni ede• 
bu, onun muvaffakıyet hissesini a- riz. 

zaltmaktan ziyade, Lilian Harvey'in --------------

Ali isminde birisi dün har<'ket et • 
mek üzere olan Antakya vapuruna 
girmiş ve Mersine gidecek olan Ke
malin denkler üstünde bulunan üç 
paket şekerini çalmıştır. Sultanah -
met sulh ceza mahkemesi, suçluyu 
dört ay hapse mahkum etmiştir. A..li 
derhal tevkif edilmi.ştir . 

kusunu gösteren sahne de kuvvetli . Amerikadan dönüp Avrupada çevir -
dir . diği ilk filmdeki rolünü alkışlama.k 

BAYAN AFiFE 
A vrupadan dönen Bayan MifS 

Filmden bahsederken Willy içindir model Şapkaları Ankarada göster
meye başlamıştır. Fristchden fazla bahsetmiyorsa.m, la. 

---=---
lhtiyar kadın, döndü, eski yerine - Peki, Fofonun halası zengin şey teklif ettuermi? O, hemen ka- Madam Zaruyi, bütün bu kolpolat 

geldi; Iclal, ona yaklaştı: midir? 
- Şimdi seni dinliyeceğim. - İdareli insan, daima zengindir. 
Madam Zaruyi şaşırmıştı: Fofonun halası, idaresini bilir. Fofo, 
- Beni, ne diye dinliyecek3in? Ba- idareyi, tutumluluğu ondan öğren -

na mı akıl danışacaksın? nıiştir. Hala Fofoyu yetiştirdi. I.ı,o-
!clal, gülümsedi: f o, tiyatroda ilerlemesini, gene ha· 
- Demin mektubu okurken Fofo- ıasına borçludur. 

dan bahsediyorduk. - Neden? Halanın tiyatro ile ne 
- Evet.. münasebeti var? 
- Lakırdı, yarım kalmıştt ... Şim- Madam Zaruyi, Iclalin çocukluğu-

di, onu tamamla... na gülüyordu: 
Yaşlı kadın, hatırlamış olmasına - Bir genç kızı, tiyatroda başı-

rağmen müteredditti: coş bırakmak tehlikelidir. Hala göz 
- Neresini tamamhyayım? kulak oldu, ona kol, kanat gerdi... 
- Fofo, akıllı, uslu kızdır; fakPt l{ızın, küçük yaşta gözünü açtı ... Fo-

pısırıkmış, beceriksizmiş gibi, neden fo da açıkgöz çıktı, neme lazım ... 
ihtiyar halasını dinliyor? Yaldız hapları yutturamadılar ... Fo

Madam Zaruyinin yüzü, birden fo, iyi yetişti ve tiyatroda da tutun-
parlamıştı: du ... 

- Gene Fofonun akılltlığmdan... lclal, sabırsızlanıyordu: 
Fofo gayet kurnaz, kızdır. Nasıl ki - Bunun için mi, halasının sözü-
Celil Mahirle bir ipte oynıyamadt- nü dinliyor? 
lar... Sun'ullah Beye bakma... O, - Dur hanımım, daha bitinne
kendi aklını beğenmiş... Kendi aklı- dinl··· Halasının sözünü dinlemesi 
nı beğenenler, kolay boyunduruğa için bu bir sebeptir. Ama, daha bü
gelirler ..• Fofonun küçük yaşta ana- yük, daha akıllıca sebepler vardır. 
sı, babası öldü, ihtiyar halanın elin- ffala, Fofo için bir kalkandır ... Ka-
de kaldı... · ni, kılıçlara karşı konur kalkan var-

!clal sordu: dır, işte ... 
- Fofonun anasının, babasının !clal, güldü: 

vakti, hali yerinde miydi? - Siper ... 
lhtiyar kadın, uzaklara bakıyor- İhtiyar kadın, başrnı !alladı: 

du: - Evet, iyi buldun ... Siper ... Şim· 
- Şöyle böyleydi, zannediyorum. di, Fofoya, olmıyacak, aykırı bir 

rar, cevap vermez. Halama sorayı..n ! kendi buluşlarıymış gibi kurnaz kur• 
der. naz gülüyordu: 

- Halasına danışmaz mı? 
- Artık orasını Allah bilir. Faz-

la akıl, karın mı ağrıtır? Belki de 
sorar. Iş orada değil. Ayrıca düşün
mek için, vakit kazanıyor ya ... 

lclal, boynunu eğmişti: 
- Doğru madamcığım. 

ihtiyar kaclm, acı acı gtildü: 
- Dur, bu kadar da değil... Hala

nın, Fofodan başka kimsesi yoktur. 
Olünce, nesi var, nesi yoksa, Fofoya 
kalacaktır. Bir, oturduğu ev, bir de 
kiradaki ev, sonra eşyalar, öteberi ... 
Eğer Fofo, halanın istediği gibi bi
rile evlenirse, hepsi, Fofonun ola
cak ... 

- Anlıyorum, madamcığım. 

- Sonra, Fofo, tiyatroda tutun • 
mak için, arkadaşlarile de hoş ge· 
çinecek değil mi? 

- Tabii. 
- Onlara karşı da, hala, gene se-

nin dediğin gibi, siper ... lşte Sun'ul
lah, onunla evlenmek istiyor: kendi
si, hayır! dese, o, gücenecek! Neden 
gücendirsin. Halam, razı olmuyor! 
der ... Hala ile ağız birliği etmek gü~ 
mü? Halaya baş vurulursa, hala: 
cevabı diker. 

lcl8.l. ellerini Girpıvordu: 
- Mükemmel... Enfes ... Mük:em

mel buluş ... 

- Elbette, hanımım... Fofonuı> 

akıllılığı, yalnız bu kadarla kalmı • 
yor. Eh, genç, güzel, oynak bir kıZ· 
Göz koyanlar olmaz mı? Birinin yil· 
züne gülse, öbürünü gücendirecek· 
Araya nefsaniyet girecek... Hepsini 
karşı; bir tek sözü var: Ben namus· 
!uyum, evleneceğim erkeği sevebili• 

• 1 
rım ... 

Iclal, glilmeden kırılryordu: 

- Mükernmel, madamcığım, mil• 
kemmel... • 

- lş, evlenıniye dayanınca, hala.
ya gönderiyor. 

Onun sözünü !clal, tamamlıyordu: 
- Seni severim ama, evlenme1' 

şartile ... Evlenmek için de halay• 
havale ... Halada da cevap hazır ... 

Sıçrıya sıçrıya ellerini çırpıyordıı: 

- Mükemmel... Danlmaca yok··· 
Madam Zaruyi de gülilyordu: 
- Şimdi. Sun'ullah Bey ümitte. 

ç.ünkU Fofo, beni seviyor, bana ""' 
racak ama. halası razı olmuyor! ai· 
yor. Yani, Fofoya karşı gücenik de' 
ğil... Eh, günün birinde, haJıınııı 
~önlünil razı ederiz, hulyasile yıışl' 
yor ... 

lclal, merakla sordu: 
- Peki, Fofonun ~~nl! yok rrıu 1 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herteyde temiz, düriiı~. aamimi 
olmak, kariin ıazeteıı olmaya 

çahtınaktır. 

1 Günün Meseleleri j 
Meşhut suçlar kanununun 
terbiyevi neticef eri 

Urun müddet memleketten uzakta 
~- bir yurttaş vatana ilk dön

dü~ zaman en ziyade iki şeyden 

l"enclde olur: Birincisi unıumi fakrü 

sefalet manzaraları, ikincisi halkın 
traın,·ayda, vapurd&ı 90kakta ve U· 

ınumı yerlerde konuŞu§U ve kullandı-

ğı lisandır • 
Şarklı olduğumuz için mi neatr, 

~uk asabileşiyor ,.e dilimizi ça.bnll 

bozuyoruz. Kadın \'e kızların bulun • 

duğu yerlerde söylenmem~i lium 
gelen ldifürleri &a.\-urmaktan çekin • 

ıneyiz. 

Umumi yerlerde dJkkat ediıılz, lü • 
l!tansuz kavgalar, bu kabil mi.nas12 

ha.ka.ret ve küfürlerden doğar. 
~ on gündenberi tatbik edilen 

nıeşbut suçlar kanununun ortaya çı
kardığr hakikat te budur. Mahkeme 

Ye en çok dü enler hakaret suçlarile, 

küfürden mütevellit Jun·galardır • · 
Bu balamdan m hut cürümler ka

rıununun haJlan terbiye.si üzerinde 

bü)iik tesiri oıaeaktır. Mahkemeye 

düı memek için asabiyete kapılmak • 

tan IUzmnSUZ yere küfretmekten 
' v 

kendJmlrl alıkoyma.ğa çahşacagı:r ve 

bo suretle tedrİcen i)'i itiyatlar edi • 

b~ğiz 

• • • 
biplomasi lisanı 

Diplomaal dil, bizim bildiğimiz diln

ta.ıun en t.erbiyeli, en kibar dilidir. 
b1pıoma.t lhtlyAtb kODUiUr, a.öz .öy-

1 rk n ğı solu gözetir, edf'p ve ter

b~·,.ye ıazami riaJet göst.-rir. 
~inıdl iş tamamen deği~ti. Bllikis 

dünyanın mukadderatmı idare eden 

diplomatlar, r.n küfürbaz insanlar ol

duıar. Dün Ahnan devlet &damlan 

kürsüden kom~ularma hakaretler 
l'ıtğdırdılar, bugün Fransız diplomat
la.ıı Bitlere hakaret teJi.kki edilecek 

hUcumlar yapıyorlar • 

Garibi u ki e\'Velce diploma.ıı;lde 

lıeıakeı '1i.klm olduğu için, bir dlplo

nıatm ufak hi" hatası büyük hidise
ler doğurabilirdi. lfeJe buıün devlet 

&damiannm aj;"Zlllda do~ıuı kelime
ler bir harp sebebi sayılabillrdı • 

Fakat şimdi bu tarz konuşmıya a
h,ıldığr l~in artık dJploma.o:ıide küfür 

Uınunı t.abüyeden sayılmağa başla • 
dı. 

Bo sebeple Hltlerln. FranMya gön· 
derdiği protesto ancak AISM Lören -

deki komünist nümayi.5lerinln o"nünü 
altnak itin yapılmı~ bir harelcett.en 

ibarettir. Yoksa Alma.nya bu kabil 
IÖıle.re alışıh-tır • 

• • • 
Piyasanın hassasiyeti 

Para meseleleri bugünkü oenııyetln 
t.enıeı taşıu Uıışkll ettiği için, ı>ara Ü· 

terinde vuku bulan en ufak hal'eket
lere karşı piyasalar gayet hassastır • 
lar. Ufak bir söulen bin mi.na çıka • 
tuiar. Buluttan nem kaparlar • 
Fransız gazetel~rlnln markın dü • 

&eoeği hakkında ortaya attıklan ri

' yet te bu sebepten bizim piyua
nm.da büyük bir alaka uyandınnı~ -

hr. Halbuki ne AJmanf& marla dö • 
~ürmek fikrindedir, ne de bizim plya-

5anm bu kada.r endlşere düşmesine 

lllahal vardır. Çiln1di btikftmet, para 

bleselelerinde gayet bass&S d&vra.n • 
nıa.kt.&dır. Ve Türk parasuım olduğu 

&fbl, Türk piyuasmm da sanılma -
hlası için lazım gelen t.-dbirlerl almış
tır \•e alacaktır. Fran ıı gazetelerinin 

beıld de bir k tı mahsusla ortaya 

attıklan bu rivayete ehemmiyet \·er

rnenıek li oıntbr • 

- - -- 1 AN 

Ediyoruz Münakaşa 
GOc Politikası 

Memlekete 
Neler 

Kazandıracaktır? 
Son iki yıl içinde, A

nadolu ve Trakya -
nm muhacir iskanına ayrı
lan köşelerini gezdiniz mi? 
Burada Kerpiç ve Kara 
köyler yanında düzgün, 
beyaz ve ideal köy evleri -
nin yükseldiğini, kağnı -
nın yerine atlı arabanın 
geçtiğini, Kara sapanın 

atılıp pulluğun kullanıldı
ğını görecek, heykel vi.ı -
cutlu yiğitlerin toprakla 
güleşmekte olduğunu sey -
redeceksiniz . . . Buralar 

.Cümhuriyetin; Balkanlar· 
dan gelmiş Türk vatanda
şına anayurdda armağan 
ettiği şen yuvalardır. 

GÖÇ POLiTiKASI 

K emalist TUrkiyenin ana da~a
sı olan bol nüfus işinı bır 

taraftan yurt içinde iyi fşliyen bir 
sağlık teşkilatı sayesinde arttırma- , 
ya uğraşan devlet, bir yanılım da 
bugün Balkanlarda. yaşıyan iki 
milyondan fazla Türkü ana.vatanın 
himmet ve insan istiyen köşçlerıne 
yerleştirmekle tamamlamak iste
miştir. 

Fakat, bugünkü seyrile iki mil· 

yonluk bu g9s ne zaman bite<'ek· 
tfr !. Eğer 936 yı mikyM olarak ele 

alırsak on sene... Göçün nasıl · bir 
organizasyona muhtaç olduğu, ana
yurda getirilen vatandaşlarm he

men müstahsil hale gelerek devlete 

ve cemiyete bir yük olmamasının 

ne kadar zaruri olduğunu biliriz. 

Fakat ne olursa olsun, her ıı&fha· 

sı bir rejime ve inkılaba tek başı· 

na temel olacak olan Türk inkıla
bının karakteristik vasfının; bam· 

le vasfının göç işinde de ani. bir· 

den ve kökten olan kudretile ken

dini göstermesini nasıl istemeyiz? 

Hele Balkanlarda yaşıyan Türk • 

ler için göçün, neden geciktirilme

si bir zaruret haline geldiğini, 
~a..:ün bizatihi bir felaket değil. an
cak iç vo dtş teşkilat işi olduğunu 
ve memleketin ı;u~ nolitikasından 
neler kazancağına kısaca 011 ı.. tı1s 

olan bu yazı iddiamızın kuvvetlı 
bir ispatı olacaktır, sanırız: 

GÖÇ NEDEN BiR 
ZARURETTiR? 

K om1'u memleketlerde Türk 
nüfusu iktısadt bakımdan 

son derece sefil ve perişandır, m:U· 
kiyeti tahdit edilmiştir. Ağır ver· 
giler altmda inlemektedir. Sanayi 

sahasında iış hacmi daralmıştır. 

Maarif vaziyeti bundan da acık

lıdır: Milyonlarca Türk anayurtta-

ki kültür inkişaflanndan mah

rumdur. Yeni Türkiye davasının 

ışıklarından uzak, bir kapitülas

yon gibi etrafını çevreliyen yaban

cı kültilr onun aııil milliyet kayna· 

ğını öldürmek ısav~ındadır. 

Milteassıp din adamlan, hUkO

metıerin de mUsamahMile, Türk 

kiltleleri Uzerinde muzır ve tehlike

lf propaganda ve nüfuzlarını icra 

etmekten geri kalmıyorlar. 

Bundan bagka hük<ımetlerin ta.
kip ettikleri eiy~t ne olursa ol

sun Tilrk düşmanı bazı unsurların 

tazyiklcrinden halk mUteessir ve 
§ikayetçidir. 

Bütün bu vaziyetlerden aonra 
göç nasıl gilnU gelmiş ve geçmeıc~ 
olan bir zaruret değildirr 

Köylü Gagauz clelikanlılarınclan bir grup 
\ 

Bir Gagauz köyünün meydanı 

GÖC SiY ASETl BlR 
MİLLi MODAF AA 

SlY ASETlDIR 

T oplu göçün gün geçirilme,. 
den başlanacak bir zaruret 

olduğu bu suretle meydana çıktık
tan sonra, göçten beklediklerimiz 
ve kazanacaklarımız üzerinde du
rabiliriz. Göç evvela, bir milli mü
dafaa politikasıdır. Türk ordu~ı. 
gelen iki milyon göçmenden kül
türlü, aydın. yurttan ayrı yaşadığı 
için ana yurdun kT;\-'Jlletini anlamış 
asgari 200 bin ki§ilik bir kuvvet 
ka?.anacaktır. 

Fakat. iki milvon eöcmen "illnt~ 
TUrk ordusuna 200 bln kişilik Oır 
cüz'iitam vermekle de kaJmtVa<'ıtk· 
tır. Pek scvrck niifushı villivPtleri
mizde nUfus kcsafetinin nisbeten 
artması yurtta ekonomik vaziyet-

te büyük inkişaflar temin edrı·ı•k· 

tir. Her şeyden önce münakale ar

tacak devletin eline gcQmi~ olan na 

kil vasıtalan daha klrlı bir suret

te işliyecek VP. demiryolu şeb<ıkesi· 
nin genişletilmesi de daha randt· 

manlı olarak imkan dahiline gire· 

cektir. 
Iemet lnönünün geçen ~"II mlllf 

Tü. k 
iktıMt ve tasarruf haftasında r 
milletine verdiği parola: Fazln iıı
tihsaldir. Çok çalışkan ve o ni~bct
te teknik ve bilgili çalışan: Balkan 

• Tilrkü, Ana.dolunun bazı toprakla 

rmda memlekete milyonlarcs lira

lık dövir. temin eden bol istihsal 
icin eşi bulunmaz bir değerdir. 
Memlekette ış hacmtııiu ,;cni!:'lonıe

sile baş göstermiye başlamış olan 

işçi buhranına karşı da yeni gelen 

göçmenlerin bir tedbir olduğunu da 

unutmamalıyız. 

BALKANLI TORK 
DÜNYANIN EN GOZEL 

İNSANIDIR 

Bu davanın gönüllüsü Bükre~ 
Elçimiz: Suphi Tanrıö\·er. 

dur. Tabiate ve yurduna a§ıktır. ~
vine çok bağlıdır. Kumar oynamaz 
ve çoğu içki nedir bilmezler ... Yet
miş yaşında iken bile yirmi yaşın 
heyecanını ve babayiğitliğini onda 
her zaman bula bilirsiniz ... ,. 

lşte bizim iki milyonluk ko·:a bir 
kUtle halinde anavurda yerleı::tire
ccğimiz Balkan Türkü bu örnek 
tiptir. Onun ince ve ileri hüviyeti: 
Anadolunun enerjili, yiğit ve fü:Jü 
c:ocuğu ile birleşince rejimin dava
la rmdan biri olan "giizel ve nrnek 
Türk tipi., meydana gelet:l"ktir. 

BtR VEK AT .F.T 
KURULMALIDIR! 

T "Plu göçiln; en büyük mem
leket davalan arasınıin sa· 

Jiihiyctlc yer alabileceği hakkında
ki şu kısa ve hatıra gelen işaretler
den sonra, iki milyonluk bir kii'l"
nin nihayet ber:; sene i<:inde ana
vurda yerl,.c:tirilmelerini miirn kün 
kTlacak tedbirleri araı:;hra hllirh : 
Bu: her şcvnPn önce ve hiç ;sürh"
ı:ıiz bir tt>şkilıH ve hı>,·eran işiı:lir. 
Kuvvetli bir ter-ıkilat kurulur ,.e 
biitUn millete. !Azım J?elen h~r va
tııtaya başvun.ılarak, ~ö~ harek,..ti
lt- bir \•atan miidafAası işinin bıt!'la
rlldun ivice anla tıhrsa. da,·a. faz. 
la ct!clüklerle karşılaı:ımadan ko
la vltkla hecfpf;n,. vara bilerı>kt:-. 

Onun içindir ki davaya devletçe 
\'erilen ehemmiyet, herşeydcn ön

ce, bu organizasvonun bir muvn k

kat vekalet şeklinde kıurulnıasile 
millete gösterilmelidir. Ondan son

ra Halkevlerinde, mekteplerde. mil 

li ve içtimai mÜe8sesekrde. her 
toplıuıtıdan fııyılzı1ıırnlarak ve ni: 

hayet evlere, vatandaşın kafasına 
kadar sokulan bir seferberlik baş. 
laınahdır. Sayısı milyonları bulan 

bir insan kütlesinin, sınır dı~ından 
getirilerek memlekette yerleştiril

meleri, bugünkü imkan ve şar~ları
nıız içinde, en kısa zamanda ba~
rılmak istenirse, tek çare bu sefer

berliktir. Göç işinin bir rejim işi ol 

duğunu 17 milyona anlattıktan ~on 
ra bu işin en kısa bir zamllnda ve 

en iyi bir şekilde halledileceğinden 
eınin olabiliriz. 

Balkanlı Tiirkü şöyle anlatır: "Eal 
kanlı Türkün heykel vür.ııdu, 

eski Yunan ilahelerini kıskandıra· 

cak kadar güzeldir. Uzun boyu. 
g~ni§ omuzları ve dimdik başında YENl UZLASMALAR 
Asya ortalarından kopup gelen G enio ölçüde göçmen kabul 
bUyük fırtına kudretlerinin anlaşıl etmek kararlaşınca ilk ya. 
maz kuvvetini sezendniz. Çok mi- pılrna.sı lizım gelen i§ alakalı dev-

safirperver hiç yalan söylemez:. letıerıe anlqmalar yapmak olacak 
''Ben .. ve "Sen,. diye konuşur bu tır. Hakikaten, geçen senelerin tec-
"sen .. de riyalı va sun'[ hürmet ter tiibeleri bize gösteriyor ki, dağınık 

· ve perişan bir göç hareketi kaıhr 
kiplerinde bulamıyacağınız bir S'-· 
mimiyet ve sıcaklık vardır. Teni zararlı ve tehlikeli bireey tasavvur 
beyaz, alnı açık ve eluıerl ela göz- edilemez. Romanya hükunıetile a-
lüdür. Hiç çatık çehreli değildir. ramızda Dobrice Müslümanfaıımn 
Gülerken bembeyaz inci dişleri gön nakli için yapılmı§ olan muktıvele, 

lü çeker. Muktesittir, fakat asla ilk defa olarnk muntazam ve teşki-
hasis değildir. lyi yer, iyi giyer ve litlı bir göç hareketinin temelini 

iyi ya5ar. Muııikiye, okumaya, gil- atmış ve memleketimize gelecek 0 • 

zel sa.n'atıar:a yaradılıştan meftun lan on binlerce yurttaşın haklarının 

bir dereceye kadar korunmasına 
imkan \'ermiştir. Bu mukaveıe hü
kümleri esaı:ı tutulmak UzerP. Yu
goslavya ve Bulgaristan ile dP. şim 
diden birer uzlaşma yapılması im
kanları araştırılmalıdır. Bu nevi
den uzlaşmalar bu iki komşu ınem~ 
leketteki Türklerin oradaki ika
metlerinin muvakkatliğini resmi 
bir şekle sokmuş ve onların ''ll'?J in 
heba olan bir çok haklarını koru
muş olacaktır. Bugün Bulgaris. 
tandan veya Yugoslavyadan yur. 
dumuza göçmek istiyen millcttaş
larımız ağır cürümler, pasaport re
simleri ve vergileri altında varla _ 
rını yoklarını.· lerkcderek perişan 
bir v a z i y e t t e yola çıka • 
bilmekte ,.e mali vaziyetleri böyle 
geniş imkanlara katıanmıva im
kan vermiyenlcr ise oldukları yer
de adeta bağlı kalmaktadı:::-1 r. 
Yapılacak mukavelclcrdcki göçe-

cek olanların geçmiş veya gelecek 

bütün vergilerden affı , asker olan 

larm terhisi, emlaklerin alakalı 

devletJer tarafından istimlaki ile 
bedellerini Türk hükumetine ta-

kas yoluyla ödemelerine dair olan 
hükümler, anayurda gelinC'lye ka
dar Balkanlı Türke belki rnhat ya
şamak ve sürünmemek imkanını 
verecektir. 

GöÇEMENLERlN MOS -
T AHSlL HALE GETlRl·L

MELERl 1Ş1 

G öçmcnl<'rin mcmlekrt içinde 
yerleştirilmesi ve müstah

sıl hale getirilmesi, hiç şüphe yok 
ki, onları getirtmekten daha <;ok 
zor olan bir iştir. Eğer gelerek goç 

menlerin arazileri, evleri, taşın1n iş 

leri, müstahsil hale konulmaları 

hususu önceden ve en küçük te

ferruatına varıncıya k:ıdar plan

laştırılmazsa biiyük tehlikeler kar 
şısında kalınacağı 1abüdir. 

Bunun için billün vilayetlerde 

şimdiden göçmen iskan edilebile

cek arazileri, bunların verımlerıni, 
buralara hangi mmtaka ;ô~men

lerinin yerleştirileceği hususlarını 

tesbit etmek ve bunun için mer

kezde bir ofis kurmak liizımdır, 

sanırız. Bu ofis başka başka .lelim 

ve hayat şartları olan Balkanlı 

Türklere: anayurtta en uygun ge

lecek kö3eleri tesbit edecek, bura

da verilecek toprakları, dağıtıla

cak evleri tayin edecektir. 

Devletin elindeki verimli toprak 

lar iki milyonluk bir kütlenin ihti

yacına kafi gc.lemiyeceğine göı-e. 

toprak kanununun bir an evvel ~ık 

ması. göçmen davası bakımından 

da temenniye değer bir hö.disedir 

DEVLET TESKILATI • 
NIN SEFERBERL1Gt 

G öç işi planlaştınldıktau son 
ra devlet teşkilatınd n her 

şubenin bu sahada Uzerine alacağı 
işin mahiyetini tesbit etmt?Ji ve bir 

vekRlet kurulsa bile yine gOç işi 

devlet işi olduğu bütün memurla

ra anlatılmalıdır. Göç işini valilere 

bir sevkulceyş vazifesi gibi dağıta. 

rak bunda gösterecekleri muvaf. 

!akıyetin kendileri için bir imtihan 

teşkil edeceği hatırlatılmalrchr. Or 

dunun nakil vasıtalarından, fen 

heyetlerinden, istihkam kıt'aların

dan faydalanılmalıdır. Mektep ta

tillerinde muallimlerden ve yükRek 
tahsil talebesinden istifade, göc işi 

nin bir memleket işi olduğu nak

kında verilecek kanaatin bir teza. 
hürU olacaktır. 

') 

1 Tarihi Dedikodu 

Rumeli 
Hisarından 
An<Jdolu 
Hisarına 
naron Hirş, füuncli ı;imendiferleri· 

ni ~apmıljtı. Abdülhamit devrinde 
numeli lmcdifcrlerl J~llovo • wa
karel iltisak hattilc Sırp ı:iınendifer
leı~ile birJC)ti ;in aatn Lendler neza
ret , . riyaset etti. ~ndler Bulgar 
e~ki~ asının eline e ir clüı:;erek in,.nat 
kumpaııyın;ı tıırnfından büyük bir 
fülyei nccnt \erilerel,; kurtnnlch. ~ır-
bistnıı Jmenclifcrlerile birleşmek, 
Avrupa ı:imenıliferlerile hirleı;mek 
demekti. nu suretle O mıınh lmpa· 
raforluğunuıı ııa~ itnhtı A\'nıpa payi
t.ahtlarile ilti ak peytla etti. Bir tn. ' 
raftan da devlet Davut Pnşnnm nafıa 
ne1.areti znmanıncla ılnydarı;a~a • lz
mit !jİmcndiferini yaıımı~1ı. 1\liıhendi-
si Presscl'di. De,·ri llnmldiıle ise Al
man sermn\'P i i<ıc l<anşh. zmit hattı 
bir tarafta~ Eski ehir \ 'C \nkaraya, 
bir koldan <la I\onya~ a ,·ardı. Os -
manlı lmJlamtorlıı~'lınun mu,·ac;al:ı 
hRtlnn çoğaldı \ 'C Pheınmiyct kazan. 
dı. Nöhet Rumf'li sim<'mlif erler~ni 
Anadolu ~imedifcrleriİe birletttirmiye 
gf'ltli. 

Alman imparatoru \'e Alman enna
ye"ii işe knrı~mnzdan C'\'\ el Anaclolu
nun şinıendiferlerini yapmak, Ba~rla
dı Istanbuln hağlaınak nmmryl ılü • 
şiindiiren hir nıes Jeydi O 7,a01an1nr 
clnhıı Ah<liilhnmidin • t~z'ikt haddi .. 
gnn•asma \'nnnnnuşh. Mathuat mrh
maemken serhf'St yazı~ ordu. Gazete 
siihınlarıncla münaka alar a~ıldı. 

llerkP hir Jlroje ha1..1rladı: h<'rkes 
hir re~ de., hir teklifte bulundu. Hu 
tekliOer i('in<le en göze carpan Neci· 
hin projesiydi. Nl'Cip bir Türl\ erka
nıharp 1.ahitiydi. Bu Tiirk erkanıharp 
Labiti A\'nwaıla iltmali tahsil etıniş. 
-,imenclifercilikfo ihtisas peyda .-~· le· 
mh;ti. Teklifinin en hnşlı nokta-.ı .,i. 
menc1ifel'I tin ehi sennnyedarlnn
na ya(>tınlma~ IJl mUlrtçe yapılması 
idi. Nc<'ip. -O nıanlı imparatorluğu 
sekenesinden adam ba ... ına biN-r me
clcliye toparlanarak hfı ıl olacak pa
rn~·ln Anadolu şlmendiff'rlerini kur • 
nıak, ecnebi ermuye!'iini ise knns _ 
tırmnmak reyinıle bulundu. Fakat, 
teklifleri iyi lmrşılanmadı. Günün bi
rintlr. ~ladrit c•fnrrti cniycsine gön
ılerilerek 1 tanlnıhlnn çıkarıldı ve 
~imendif<'r sözü d" a~zlıırdan kalk
tı. Fakat i~ bu nr.ticeve vammdan ev. 
\'el bir de Anadolu)~ Rumeline ilsak 
etınck mesel<' l mevzuuhnhs oldu. 
Rumelinden Annrlnlu)'R ~eçecek köp
rii) ü HoITTl?. ın hcrhnnrj hlr nokfasrn
dan mı. yoksa ~arn~· nımunclan mı 
atn!ırn? me-=rlr.si r ·J•h. 

Şimendifer özüniin ağızlarda dön

dii~ü, herke tarnfmd:ın mUııal<n a 

edilebildiği bir nl\':iamch ki Antu,·nn 

l\Iıınas Efl'ndi ·~ Phrt•mancti l\luhase • 

hec.·isi Ue:;at Cfeudiniıı lwna~mı.Ja 
~·atı misafiri lmluırnJ ur , c nuısa ba
~uıua uc •. u\ OJ ı.u-' u. uu. ı~uhıı:. u.&,)'.ıl 
ıilZl§lllCU: 

"- A canım, ne f('liış etli~ orsu. 
n~z? Ne du;,uııu)orısuuuz.?! •. ;:ıuneu
thfor yapmıı.Ji rn Uunıclinden Anado
lu kıyısınn koprü kurmak 0 kadar 
dU.~iındlecck bir licy ınidir? Resat 
Efendinin ~ eğeni Kemali Anad;lu
hi arına, oğlum l~var l\lan:ısı da 
RumeJihi~nnıı koruz. Çocuklar 
b laruuzı knlclınn; burunlarını~ 
blriblrinize kıırnşturun ! der·ı· K 

ı. e • 
nıal ile t~lvar hnslnrııu ) 'ukan kaldı-
nrlar; IJımınlannr birihirle . 1 . . . . nne nr • 
le tırırler. lkı bunın bir . ara:ra "'e _ 
lınce Rumelihlsanndan An :ı • '": 

..k aeıoluhısa-
nna mu .~eınmel hir köprii kuruhnuı; 
olur ve uzerfnden iınen 1•1 d 
çer. ,, ı ı er e I!~ 

Tahii, herkf' te bir knhknha ... 
O za.man Resat Ef"nd· 1 ,,. 

.. r ın n ırnnağı 

Akbı),kta. yanan Adliye dair{'Sinin 
yanıba'"ında, Neclbtn e\1 d Cll 

lrd e ıau • 
g e ljzunvolda hulunU\•ordu. 

R sat Efendinin •ei:eni Ketnn.1 
Beyle Antu\'8n l\lnnns Efondlnin 
mahdumu E<h·nnn hunınla h . 
k t l'h A ıı nkı • 

a en rn ı ala~ra P<lilecek "-ı:ırl •. 
"kt" • ar •ııı-yu · u. Antn\'an 1\fana~ ~, 

h fJ • ,. • ..... ('Jlrli tn 
a lj.,'l, nP~rf'~ulu~u nek il • .. .. -
.. h A ,. 1'1"1 ••ohır 

mus ntta hu uı;ır<l.. "' 1 • -
• '" ,,,P < l',"'ırl - -. • 

olan oglunu hile ll\Ö7,e karı t • '1 

çekinmemisti ş ırnınktın 
" r. 

Abdurrohman Aclil EREN 
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Bik&ye Y anhş Konuıulan Bir Numara 
Su sporları 
Karşısında 
Federasyon 

( 

Ktiçiik 

' ________ ..., 
istanbul mıntaka reisile futbol 

ajanı arasındaki ihtilaf 
Küme işinin, ikisinden Birinin 

Çekilmesile Hal:edilebileceği 
Tahmin Olunabilir 

Bayan Meliha harikulade titman 
bir kadındı. O kadar şişman, o ka-

Her sene büttln spor şubelerin - dar şişmandı ki, eğer geceleri onun 
de yapılması mutat olan Türkiye bi- kendi odasına saklanıp ta seyrede
rincilikleri müsabakalarmm bu sene cek olsanız vücudunu yukardan a
Olimpiyat, Rusya ve Atin& seyahat • şağıya Bıkan Viyanadan sureti mah
leri dolayısiyle yapılmaması yolu:ıda susada getirtilmif korsalanndan çık· 
karar verildiği maliimdur • tığı anda bütün vücudunun yerlere 

Bu karan verirken çok ehen:mi • dökWeceğini zannederdiniz. Oyle a • 
yetli bir şubemizi kelimenin tam mi.- kıcı bir şişmanlıktı bu... Etleri tıpkı 
nasiyle ihmal ettik . mahallebi gibi bir şeydi ... 

Türkiye birincilikleri yapılmama • Bu kadar .şişman olmasma ve bu 
sına mukabil mUkafaten &rlin şişmanlığın üstüne de kırk betini 
Olimpiyatma futbol, gtlref, eskrim, geçkin bulunmaama rağmen Bayan 
bisiklet, basketbol, yelken takımlan- Melihanm lfıklannm adedi birin 
ili, Yecb~ Balkan Oyunlarına atlet- pek çok fevkindeydi. Bunu onun 

Blrlael ldlmenfn ualtdmasl, ikinci kümedeki bul kHlplerin liçtbıctiye lerimizi, Rusyaya tekrar futhol gil • Mae Vest'kirf cinsi cazibesine v~r • 
lndlrllmeei kan.n, atakta görünür göribunes ,ldilpler birlblrine. girdi. reş, eskrim ve bisiklet ekiplerini gön- meyiniz. 

Dl kolay delil bu.. ''Allah kbmıeyl görmemişe çevirmeBln,. derler. Bl- derdik. . Hayır, Bayan Melihanm cinsi ca-
rlnel ldbneden Udnelye u lkinriden Uçilneöye indirmek herkesin ko- Uzun müddet seyahat ettfrdık, maç zibesinden daha mühim bir ,eyi var-
la)W. bumede~Ueeeğl bir tornistan değildir. TornlataD edecek k'üpler yaptırdık. Bütiln bu şubeler ic;in~e en dı. lstanbulun en zengln, ayni za-
görmeml§e döaecelderlnl bisMederek futbol ajanına ka.rtl ayaklandılar. geri kalan yalnız yüzme ve kürek manda da en kuvvetli doatluklan 

&porlandır ki onları bu aeyahatler - olan bir kadını bulunmasıydı. 
Garibi lll ki, tersyilzü ikincı küme- \ d hru b kt•· Ait ld ğu f 

• · · Zek. R en ma m ıra ~. 0 u e- Onun doatlan araama gı"ren, onun )'e gönderilmek istenen klıipl"'rderı büyümüş oldugu ıçın ı ızanın d 
biri de Iatanbul mıntakası b11.akanı- İstanbul aJ·anlıgı· hususunda evvel- ~ eruy~n bu düf{lntede buhınmuş .0 - aalonlannda görünen bir genç için 

~ laeak kı bu aeyahatlere karar v:ml- . . . . . . 
nn Hili.1 klübüdUr. Futbol ajanmm denberi gösterdiği istiğnaya inan!llak eliği bu b 1 ri . . i . ıatikballnı yapmamı, olmak adimül· 

1 ı . Z bil =danUf ed lll "eittimkızm smıne ı"mkA-dı. Ve nerede Avrupaya re-yapmak istediği bir işte başkanın insana daha ko ay ge ıyor. aten bu ıw 
1 d e emem · · ik" tah ·ı· "t k i klübUne çatmasını talihsizlik, diyerek işi Zeki Rıza evve ce e tecrübe et- Bütün bura kadar lanl gü • sı mveya mus ı sı ıne gı me s-

Nakleden: B. & 

yı kesti. Bütün ziyaretçiler aalo 

'' dağıldılar. 
Bayan Meliha resminin hangi 

lona asıldığını hen Uz biliniyordu. 
Fakat ikinci salona girer girm 

keskin gözleri onu hemen aeçm 
Derde soldaki duvarın ortasında 

Bayan Meliha herkes içindeki teli 
şı anlar diye sıkıldı ve rastgele 
numaranm karşısında durdu. 

Bu otlıyan bir ineğin resmiydL 
Levhanın .numarasına baktı. 
39 ... 
Kataloğu açtı ve sanki resme ~ 

alakadar oluyormuş gibi 39 numa• 
ranın yanındaki yazıyı okudu. 

B!yan Meliha incenin portresi. .. 
Diye yazılıydı. 
Bayan Meliha o anda bayılacağı• 

nı zannetti. Bu ne müthiş bir yan• 
hşlıktı. Numaralar konulurken bU 
kadar dikkatsiz olmıya kimin hakki 
vardı. Gözleri büyük bir deh.,etle 
satırlardan aşağı kaydı ve 45 numa• 
ranm yanmda ne yazılı diye bir ~ 
kudu. 

45 numar.anm yanında fU aatırlar 
yazıhvdı: 

O'e.-lim. Okuyucular bu işaretimle iniş, fakat fikirlerini ekserisine kabul _ 1 •-.ıı ya ı......: ~ kıymar t" tiyen bir talebe, nerede bir edebiyat 
e ~ _, ••• r ~eruyon şu~ının e ını 
Fethi Tahsinin futbol a.J8ll· ının kara- ettiremiyerek çekilmişti. Ayni yer- du- d ___ , ril k ed k tarihine ismini geçirmek ve ecnebi -------------

wıya e.~e e mu ayeRe ere . . 
riyle bir tarafının acrtıldığ için hare- de, ayni muhalefetle karşılaşacağını ~k geri oldulumuzu ve iştirak eda- tısanında çıkan bazı antolojiler için-

(Otlıyan bir inek J"eSml..) 

kete geçtiği zannını· vermek istediği- tahmin edecek kadar da uyanıktır. miyecelrrimiz kanaatin bil" de bulunmak hevesinde bulunan bo-
k . . h 6' e \'ara ır . . b" i . . b. -•i me hamletmesinler. Hadisat arasm- Esasen Ze ının er şeyi ekseriye- Fakat senede ancak 3 ay çalışma lerıyen ır şa r, mıstik ır ~ p var-

da hatırladığımdan ili.ve ettim. ti memnun edecek şekilde yapmasına imkanlarım bulabilen ve hakkivle a- sa, hemen onunla tanışmak ve ona 

Meşhur Anibal'ın 
Mezarı 

/iti ül • imkan da yoktur. matör olan bu şubemızi seyah.atlere kur etmek mecburiyetindeydi. 

Ş ı . .n- mesel 1ar~ ·yı·oe d-me- Bunun sebebi de basittir; Zekinin iştirak ettirilmediğimlz gibi yecM.ne Yaptıktan tabloları satmak ic;in Gebzedeki Mezar 
u auıne e ennı ı - kl .. bil ·1 l · b" · · fi • e- talih-'- 1 •--d .. k te . . . teaad . f u ı er emış, ırıncı sını ıgını se- tesellisi olan Türkiye birinciliklerin • kıvranan Da reuam ar am: mu-

ken ılmkunl a.k~ - .~ıaıtnınurmuı buu len nelerce göstermiş bir klüptür. Oııun den de mahrum bıraktık. hakkak ona ilanı aşketmek ve ken- Yakında imar Ediliyor 
&!'f ı ı ı ı gozune o u- . i .. rU ü d k" . ki ' k b. k d 

nan iki idarecimizin vaziyetİeri:::ıi an- ıdarec. g~ ? ~ e ı zavıye ?•>Üne Acaba bu sporcular hlmisizlikten disini birço ' ırço efa daha za- İzmit, (Hususi muhabirimla-
latmağı faydalı görüyorum. Çünkü g: :~~Uş~Ur .. Ne .k;::r ~~-ayü~a: dolayı bir infial duydular mı? yıl göeterenUkbi~ portresini yapmak den) - Kartaca kahramanı Anibal 
bir fikri iki taraflı olarak alan in- 0 

. a ıs ~~ ıstesın ış e ~u Yeniden iş başına gelen federasyon vazlfeslle m e eftiler. malflm olduğu üzere, birçok tanlı mu• 
aanlarm mizaclan, ve vaziyetleri bel· kl~ple~ gored~!.a~a~İ V~ o :.~a;.1 reisine kendi şubesi h:ıkk1?1dıt bu ka- Ve işte bunun için de onun bu son harebelerden sonra, Romalılara ıe. • 
li olursa meselenin ruhu ve eaası da- gı·e mBenın kver ıgık. a ~n . ~ ta ıhı kı· dar ihmalkar davrandığı takdirde ~- resim aergisinde bir portresi te1hir lim olmamak için Gebzede zehir içe • 
h ydml k 1 k dan ka ır una arşı ımsenın ıtıraza a • ten mahdut bir zt.ı 11reye istinat eden edildi. Bayan Meliha birçok mu· rek o•··-"-":' a a ı o ara mey a c;ı r. k 1 Zek . · ki•' ~-..._clı. '&l&I_..... 

,. '--- •t•ba. l d"kk t ı o amaz. inın kendı :.ıbüne ne bu kısmm ölmeğe ve TUrkiyede artık vaffalayetleri olmut bir ....,.... Bu bUytlk komutan- ,._ ... _ı_ .m.aaaı.u ı ı ny e sırayı ı a e a- k d b • • h •. k bl ---. ~ 
1 d il . . kt•"""- F th" T h a ar agh oldugu her areke ıyle su sporu namına bir tek .nUsabaka Çok llltlclatb fakat ço parasız r 1300 metre cenubu aarkisinde ve 182 ayım a e ennı 11 "l§UA& e ı a - b" t" y· . ed f 1 f ,._ ini .... ve 'Y 

. Zek" R bir .. 1 sa ıt ır. ırmı sen en aza aar o- yapmanm lmklnı kalmtyacafllu ha- reaam onun poıw.:ıa yapmıy~ rakımlı tepede bulunan mezannm 
1ıın ve ı ızanın teY soy eme- lunmuş bir emekle meydana gelen bir tırlatmak i.ateriz • bu portre, bir parça da Bayan Me- iman takarrür etmiştir . 
ye haklan olmasın· varlı~ ko""ldlnU, go""rll• ... vı·yesı·ne uy- YuL-nJa, Rei• Fetla~ B11• 11ran, lihsant nUfuzile sergı·ye kabul edı·ı 

1t"" - RG ~ Kendisine soranz: ı\cabn klüple - ~n • Şimdiki mezar 100 metre kutrunda 
l - Fethi Btlf'D'an mıyan, haklı bulamıyacağı tedbirler- GfafıJa ajan Zeki Rız.a rin büyük fedakarhklnrlv temin et . mişti. bir dairenin ortasmda bulunmakta • 

Istanbul mmtakasmm bu aefer de le yıkamaz ya... tikleri dar bütçelerinden doymak bil- ~ .-.1· tıl .. dı.. Pnil Ba • dır. Bu d&fienin içi çimenlik ve bir 
başlwıhğını mumla-. ..S.ıı ~thi Şu halde ldliiie ;~e1WW -~~~~~tll•!ll!~~~~~~~~~ ... _.... ..... ıı.....a: w. -har aJW para,_ aekan. .fıta yan Meliha korsalarmm icine lrir.dL. - • .....a .... --ı... .,;~ ~ • ..._. 
Tahein Jfap.ran uzun .eMlerdea\>eri P etırın •n1tc!adPl1MllftiTa an ureş } er V. at1d!IW eenede yalnsblfl mttaaba- Y\bUl&e..l'afeL puıdn; d•dılırdarma al&çl&rla ~enecek, dalienhı 4ai 

başkanla ajtl.ftm klUpleri d6llllyı9iyle ka tçin mi kayıkhane~rde beltl\ • karmen ve ~ıubıa prllnet sür- eteklerine "· kadar tiımek suretT'yle o-•ıM' ltlerinde )'Oı'lılri\uŞtur. E8asen ayn vazı·yetlerı"nı· kabul etmek ve f · · d · 

A yor. dü. Büyük bir zara et ıçın e sergı- ralan ormanlaştınlacaktır. 
yorgunluğunu hususi ahbaplar mcc • ayrı vazı·yetlerı· dolayısı·yıe ayni me- paya · traf d kdi&..-'- • Vru Türkiye birin~iliklerinde fstanbulu ye şitap ettı. Mezarın e ın a ye 5"'0 ""' • 

lislerinde her fırsatta tekrarlar. Is • seleyi ayn görüşlerle tetkik etmek temsil edebilmek şerefini klUbUne ka Resmi küşatta Bayan Melihanm mut dört yol bırikılacaktır. Yolla.mı 
tanblıl sponınu tam bir bitaraflıkla ıstırarmda bulunduklannı anlamak ç w ld zand.ırmak için yazın kızgın güneşle- bulunu.,u bir aan'at hadisesiydi. kenarlan kesme tqla tahdid edile • 
idare etmek arzusu, kendi klUbtl o- lbmıdır. agrı ı rinde muntazaman c;Ahşan kUrekçile- Nutuklar okunurken bUtUn gözler oek, Uzerlerine kırmm ve aan kum, 
lan Hilllin menfaatleriyle kat"Şılaş- Kümelere gelince •• "' rimizin bu emellerini baltalamak '>na c;evriliyordu. dökWeoek, bu suretle ormanlık 
tı""" 1 Fethi Tahsı"nı·n u""zUn Şi d" ger,,.lını" k"" · ı · dogru" mudur'. Bayan Meliha heyecan irerisindey- içinde uzaklardan mezarın görilnme-6" zaman ar • m ı "'w ıu ume ış erme: Gerek Berlin Olimpiyatlarında Vi! "' 

di ş· k vU d k sarih hak si temin edilecektir . tWerinin iki misli olduğunu tahmin Birinci kümenin indirilme.sini orta- gerek Rusya seyahatinde yaptıklan Kiı>alı bir pissin olmamasma rağ- · ış 0 cu1. 1u~~.n pe • · Mezar Hereke taşından yapılacak· 
edebiliriz ta Zek" R ıa k 1 men be""elmllel yüzUcWerin bile 3 kı olan açgöz ü ügune ragmen çay· · ya a n ı ıza evve.. lilpler e karşılaşmalarda muvaffakıyet gös- J.. t 

F kat ba b" · k d k" ayda ancak elde edebilecekleri dere· lara, pastalara da bakmıyordu. Bir _ır_. __________ _... a na ın c;ı ar, erse ı: çatıştı; sonra da nizamnameleri iyi terereke anhretlerini bütün dünyaya 
F th. T-ı.-:- "b 'Y" celeri kplaylıkla yapan yUzilcülerimiz tek istekle kalbi çırpmıyordu. Bu da e ı a.wwı gı i bir idarecinin bi- tefsiri ile de şöhret kazanmış Istan- tanıtan m,_ takımımız Avrupanm k dı 

ti ... "!il için senelerdenberi tasavvur halinde resmini görmek iştiya ıy . 
taraflığı kendi klUbünün muhabbe- bul başkanı ile karşılatmış oldu. en ileride güreşçilerine malik olan bulunan havuz meselesinin kuvvf'den - Resmin altına ne isim koya • 
tinden de Uatün olduğundan bazı v~ Fethi Tahsin gazetelere verdiği be- t fed 1 file c;ıknıaama federasyon neden bir tım "· ziyetlerde klilbU aleyhine yilrürken, Finlandiya ve sveç eruyon an 
Fethi Tahsin h111U81 bir zevk bile yanatta: Nizamnamenin 31 inci mad- tarafından müsabakalar yapmak u- teşebbüste bulunmıyor .. • Diye ressamı sorduğu zaman o: 
duymuttur. Bu itibarla idareciliğin- desine istinaden ve diğer maddelerin- zere Finlandiya ve lsveçe davet edil· Olimpiyatlara, Atinaya, RUIYaya - Bayan Meliha incenin portresi 
deki zahmetleri klilbil dolaylliyle iki den kuvvet alarak, fikstürü tasdik mişlerdir • giden diğer ıubelerimiz için yüzler - diye yazınız, deml9ti. 

· • tnce... Bu onlann 10yadryd1 Bu 
kat olmamqtır. etmediğini bildirdi. Bu ay içinde temasların yapılma • ce lıra l&l'fedilirken neden bu şube incelik bayanın maddi değil, manevi 

Bitarallılı Kariler, yukanda anlattıklanmı smı teklif eden İsveçlilerin daveti kendine llzmı olan havuzu yaptıra • inceliğinden geliyonlu. 
Bu noktai nazara kat'i~n inana- unutmasınlar: Fethi Tahsin müstağ- için federasyon ilk içtimaında müs • mIY0r · Portrenin numarası 45 ve işareti 

inam. Amatör spor itleri bir aşkla ni bir idarecidir. bet veya menfi bir karar verecektir. Şiddetle ihtiyaç olan bu havuz letn de (Bayan Meliha ince). 
ve bir ihtirula yürllyen teylerdir. Futbol ajanı da noktai nazarınıia Haber aldığgnıza göre üstUste yapı· federasyonun g&lereceği kat'I lüzum • 
K!ilp te bir 8pol'Cunun ilk qkı ve ilk israr ediyor. Yine hatırdan çıkarma- lan iki seyahat dolayısiyle gUreşçile- muhakkak ki temin edilecektir. Nutuklarm ardı kesildi. Güzel, 7.11· 

ihtirasıdır. Bir idareci kemalini ken- malı; Zeki Rıza da ajanlığı bir fe- rimizin yorgun bulunmalan yüzün - Yalnız bu ihtiyacı büyüklere anlat- rif bir bayan bir makasla kordell· 
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Halk Opereti pek yakında 
SE-YEK 

BUyük Operet 3 perde 

di kendine ldrlk edecek ve karakte- daklrhk gibi yapan insandır. den bu davetin kabul edilemiyeceğt, mak ve bu istekte israr etmek lizmı· ==================~:=====~~=====--

riııin riya.r-etini ilbat edecek bazı bl- Vaziyetlerini anlattığım bu iki i- ancak önümüzdeki yaz mevsiminde dır kanaatindeyiz. Niksar Panayın Rağbet Gördü 
taraflıklan kltıbtl aleyhinde de yapar dareci Istanbul futbolünün aeli.meti Fransada yapılacak Avrupa ıampi • Federasyon reisinin bu hususta ne 
ama. içinin yandığını da hiueder. lf- namına noktai nazarlarında 11.ynl.nış yonasma yakm bu karşılaşmanm da· dtışilndüğUnU bilmemekle beraber a-
te bu yanıklıkla çekilen zahmetler bulunuyorlar. Ama ,bu noktainazar ha muvafık olacağı bildirilecektir. cı birer hakikat olan bu yazılanmız-
lki misli duyulur. b" la alakadar olmumı ve önümüzdeki 

Soyadı gibi, spor idareciliftnl bqa. aynhfı, mensup olduklan klUpler Aynca 3 hafta sürecek ır turne senelerde su 1p<>rlarma Jbmı olan 
ran Fethi Tahsinin yüreğinde kat kat yüzünden mecburi imiı... O başka. için müracaatta bulunan Finli.ndiya ehemmiyeti vererek aönmeğe yftz tu
olmuı bu zahmetler ve dimağında ae- Futbol ajanını intihap ederken bat· federasyonunun davet mektubunda tan bu branşı canlandırmağa gayret 
nelerin tatlı ve iyi hatıralan epey yer kanla beraber düştlnebilecek vaziyet- tarih tesbit edilmediği cihetle bu hu- etmesini dileriz • 
etmfıtir. Canı gibi aevmetıi icap eden te bulunanı seçmek gerektir. Bundan susta kat'l bir şey söylenmemekte • DENtzct 
klübünil de şöyle bir pınl pınl parh- her iki idareci de mesut olamaz. dir ~ 
ttp ahir ömründe rahat bir nefes al- Hal F•İ Y~nız eskidenberi Finllndiya gü- Denizde bir facia oluyordu 
mak hayalini kovalıyan lstanbul bat· A.lıl if, ikiai de muatağnt, ikisi de reşçilerine karşı büyük bir sempati tzmit, (Husuat muhabirimizden) 
kanı, bizlere tekrar ettiği gibi, ha· beslı" erek a ılacak ka-ılaamalan 0eğirmendereden. lzmite gelmekte o 
kikaten bUyük işlerden çekilip müte- küme .. i~~nde karphklı düşmüş idare- Y Y P . • y _. lan Kazıklı ilmındeld motörUn ma· 
vazi klübünün bUyilk itleriyle uğraş- ciler onunde bulundulümuzdur. Bun- talmnmıız hesabına teknık bakımdan kiııesl, Ebeçe,meai civannda bozul· 
mağl candan arzu eder haldedir. o. larm fikirl~rinden vazgeçmelerine ıh"" faydalı gören federasyonumuz ~ : muttur. Arızayı tamir m\lmkün ola· 
nun bul muzip ahba.plan, huınıaf timal venlemez. latijnalannı ise, fmdan yapılacak muh&bere vazıyetı mamıf lodos dalplan motörU adam 
meclislerde müateinl durdufu halde hususi meclislerde olduju kadar i- belli edecektir • akJllı 1ıırpala.mıya bqlamı,tn'. Ka • 
11i•mem, yan cebime koy,, gibi ln- lem buunmda da gÖlt.ermeye mecbur dm. erkek ve çocUklardan mnrek • 
tihap arifelerinde eeçilmelı: PYfttle- durlar. Şu halde küme lt1n1n ya s· F . keP olan 15 yolcu feryada bqla • 
rini bolrA gösterdiğini de IÖylerler- Fethi BqaraDID, yahut 7.eki Rızanm )f 8CJ8Dln nııttn'· Bu feci manzarayı gören 

11e de, ben, yukarıda izah ettlltm 11e- çekilmesiyle halledilebilecettnl tah • 22 Kurbanı ()eğirmendere jandarma karakolu 
bepler yttzUnden ve abi iyice aabit min etmek doğrudur. efradı ve halkı, eeyircl kalmaktan 
olmadın emektar idarecinin bezgJnli- ÇOnJdl mlzaclarmı anlattıtımız bu Londra, 13 (A.A) - Kahireden başka bir teY yapamamı,lardır. Ni . 
Jjne. zoraki vazife aldığına inanan- iki idarecinin ara bulmakla fikirlerin- hayet motör karaya "&rpıp devril . 

tiğnal d vazoermele haber verildiğine göre, içi yolcu dolu "' lardanmı. den veya il ann an "' "' • miştir. Yolcular, yüzme bilenler ve 
.J - Zelıi Rım ri ve işi ihvanca tatlıya bağlanıaları, bir otobüs, Msırda Benha mahallin- bilhassa inhisarlar idaresinden Ha -

id bir Jur kanaatindeyı·m de bir su yolunun içine dil§mil9tllr. Ajanın klübU her tilrlil ıpor are- acı feY 0 
• san tarafından kurtanlmıftır. 

eftlfi heveeini tatmin edecek kadar Efl"el ŞEFiK Mısırlı 22 yolcu ölmüştür . 

• 

"Ni"-r,, panayınnın 

Niksar, (Hususi muhabirimizden) 
Nlkaar panayırı, Umltlerin çok Us • 
tünde bir allka ile açılmlfUr. Dahil 
ve aahil civar kazalardan gelen ,.j. 

yaretçller ve ticaretçiler kesafeti 
arttırım,, geceleri, panayır yerinde 
neİıs ayvası suyunun etrafına top
lanan halk uat on ikiye kadar ne· 
,e ve ,enlik içinde eğlenmlt ve bol· 

~ ... mlan 6ir .Örİiniİf 
ca gUzel n içmlflerdlr. 

KubaJAIMIS bet bin kişiyi ~ 
caviz .bir ldltlenin önünde, tanmmıt 

pehllvaıı)arm çok h.-yecanlı tlref 
mu.abakalan yapıtım,, blrinctllil 
kannan Niksarlı Mehmet pehlivan, 

rakiplerini kendine hu olan c:evik• 
liğile yenml•tir. 
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Resim Miizemiz 
Yeni galerinin açılması için hazırlığa 

başlanıyor 
Atatürkün, memlekett e güzel san'atlerden resmin 

de inkişaf edebilmesi için , Dolmabahçe Sarayındaki 
Veliaht Dairesinin bir resim müzesi haline konulmak 
üzere tahsisini emrettiğini evvelce bildirmiştik. 

"Elli Senilk Türk Resim ve Hey
kel" sergisinden sonra resim müze
si gibi bütün bir ;an'atin istikbalini 
temin edecek olan bu hadise san·at 
severlerle san'atkarlar tarafından 
büyük bir takdirle karşılanmıştı. 
Bu hususta neler yapıldığını, müze. 
ııin ne şekilde açılacağını öğrenmek 
oraya konula,cak eserlerin nasıl se
çileceği hakkında malumat almak 
lüzere kendisine mürac:ıaat ettiğimiz 
Güzel Sana'tler Akademisi Direktö
til Burhan Toprak dedi ki: 

Güzel San'atler Aka
demisi Direktörü Bur
han Toprakla Dikka- ı 
te Değer Bir Mülakat J 

- Amirlerim vasıtasile haberdar 
ıedilmiş olduğum bu mes'ut hadise 
hepimizi sevindirmiştir. Filhakika 
l:>ir resim galerisi mevcut olmaması 
rrürk resim tarihini, kültürünü ka
ıtanlıklarda bıraktığı gibi, istikbalini 
de ayni akıbete maruz bırakıyordu. 
Bu mahrumiyetin acılığını, elli .sene
lik Türk resim sergisi bütün fecaa~ 
tile göstermişti. Bütün araştu-ma -
larımıza rağmen garp manasında 
lbizde peinture'ün başladığı devirle -
re ait esaslı eserleri bulmak kahil 
r::ılamadı. Bundan tam bir asır ev
IVel Londraya resim tahsiline giden 
Ferik lbrahim paşadan, keza ayni 
eeneler zarfında Parise resim tah
siline giden Ferik Tevfik Paşadaı1 
!hiçbir eser bulamadığımız gibi :13ay 
IHalil Etemin Zekai Paşanın evınde 
gördüğü Hüsnü Yusuf Beyin eserle
ıtini ve Sürurili Ahmet Emin Beyin 
eserlerini de bulamadık. Halbuki 
lbunlar o devirlerin bellibaşlı simala
ıtıdır. Bundan başka memleketimiz
de müzeciliği tesis eden Ressam 
itı:amdi Beyin eserlerinin de anc~k 
•ltı tanesinin teşhiri müqıkün olabıl
cii. Halbuki elimizde Hamdi Beyin 
ıyirmi dört eserinin fotoğrafı vardır. 
Geri kalan eserler hakkında nerede 
olduklarına dair malumatımız bile 
~ktur. Galeri olmazsa bu hal ila-
11.ihaye böyle devam edecektir. Bi -
tı.aenaleyh resim galerisinin açılma
eı her şeyden evvel milli kültürümü-

R essam Hilmdi Reyin tablolarındanbiri 

Akaaemi Direktörü Bürhan 
TOPRAK 

iki daireden hangisi daha çok top
lamış ise, galerinin orada açılacağı-
nı zannediyorum. 

- Galeriye hangi eserler ve ne 
sekilde seçilerek konulacaktır? 

rzü muhafaza noktasından mühim - Alınacak eserler 
ldir. !kinci cihet te galeri~in re.~n:in \ - Galeriye konulacak eserler 
6.nkişafmda oynamış oldugu muhım hakkında eskiden hazırlanmış bir 
roldür. Akademide resim ve heykel talimatname mevcuttur. Bu tali
tahsil eden taleÇeler bir galer ide matnamenin ikinci maddesine gôre, 
ırnazinin üstatlarının eserlerini gö-

"lt·· ı · ı ·1 resim müzesi yag-lı, sulu ve kuru
ıremezlerse, san' at ku ur erı e tsı t 

!kalır. Çünkü bir ressam, kendinden boya ile kara ve renklikalem ile ya-

tur. Bunlardan başka Boulenger, 
Gerome'dan ve daha başka mahdut 
birkaç artistten orijinaller bulundıı-
ğunu işitiyorum. Fakat bunlar ka-

fi değildir. Bu şube için şimden son-
ra, Rusların ve Amerikalıların yap

tıkları gibi her sene bütçeye muay-
yen tahsisat koyarak azar azar Le
darik etmek lazımgelecektir. Rusya

da Ermitage, Çukin gibi müzeler 

hep böyle teşekkül etmiştir. Bugün 

Avrupada buhran dolayısile oriji

nallerin fiyatları çok düşüktür. Ge-
çenlerde Derain'in bir portresinin 
290 liraya satıldığını hayretlerle o

kudum. Klasik eserlerin kopyelt'ri 

için şubeye konacak eserlerden şim
diye kadar iki yüz kopye hazırlan
mıştır. Mühim bir kısmı elimizde
dir. Bundan sonra da Avrupaya 

gönderilecek talebelere her sene bi
rer tane yaptırtılarak müzenin bu 

şubesini zenginleştirmek kabildir. 

Elimizde olanlar içinde ltalyan mek

tebinden Sebastiano del Pioınbo, Ti

tien, Lorenzo Lotto: Ispanyol mek

tebinden Ribera, Greco, Velasquez, 

Goya; Flamand'lardan Vau Eyck, 

Brueghel, Van Dick, Rubens, fio -
landalılardan Rembrandt. Ruisdael, 
Frans Hals, Hobbeman; Fransızlar
dan David, Chardain, Vige-Lebrun. 

Vattlau; Almanlardan Dürer. Zil -
gel, Holbein gibi san'atkarların kop-

evvel gelmiş olanların neticelet ini, pılmış lavhaları ihtiva edecek ve 
ıvardıkları neticeleri tetkik etmek dört şubeye ayrılmış bulunacaktır. 
imkanını bulamazsa, başkalan t'\r:ı- Birinci şubede yaşıyan Türk san'at
tfmdan halledilmiş olan müşküllerle karlarının eserleri, ikinci şubede bu-
ıuğra.şa uğraşa vakitlerini, istidatla· günün yabancı san'atkarla •• nın yeleri vardır. 
ırmı, kabiliyetlerini beyhude yere eserler i, üçüncü şubede eski klasik Şuurlu bir tee1ısüs 

·· t san'atkarların orijinal eserleri, dör-
ıkörletmiş olurlar , ve bütun gayt"e -
!eri, suya atılan taşların yaptıkları düncü şubede de klasik eserlerin 
daireler gibi kaybolmıya mahkum - kopyeleri bulunacaktır. Esas it.iba
dur. Kısacası, galeri, bir r essam rile eğer bu galeri açrlırsa. ayni şu
için lügat gibidir, oraya müracaat beteri ihtiva etmesi tabiidir. MUze

edince, aradıklarını bulurlar ve ya- ye konacak eserler, mütehassıs bir 
ratmada. sonsuz kolaylıklar elde jüri heyeti tarafından seçilerek ay-

ederler. Galerinin saymakla bitmez rrlacaktır. 
faydalarından biri de, resim kültü
ıtünü ayni zamanda halka da ver

ımek, halk tabakalarının zevk sevi
ıyesini yükseltmek, on!ara plastik 
san'at telakkisi vermektır. 

Galeri için hazırlıklar 
_ Bu galeri ne zaman açılacak-

tır? 

Saraylardaki tablolardan 
istifade edilecek 

Bu şubelere konabilecek eli

mizde mevcut resim var mıdır~ 
- Türk eserleri için olan şubeye 

girecek pek c;ok eser vardır. Ve 
bunlar kolayca tedarik edilebilir. 
Muhtelif vekaletlerde, mekteplerrle, 

1 
_ Galerinin ne vakit açılacağını 

· b' hayır cemiyetlerinde, yarı resmi 
bilmiyorum. Bu hususta resmı ır 

b h 
müesseselerde, müzelerde, dağtlmış 

e mir almadım. Yalnız Dolma a çe 

Hulasa Atatürkün emri ve irŞadı 
tam zamanında gelmiştir. Bu n1üze

nin teessüsü demek, güzel sana'tler 
akademisinin resim ve heykel şut:ıe
sinin hakikaten ve şuurlu olarak ye

niden teessüsü demektir. Bu müze 
sayesinde, şimdiye kadar akissiz bir 
muhitte büyük kabiliyetler göstere
rek kuvvetli eserlerle kendilerini 

memleket hudutları dısına ve hatta. 
J • • 

tanınmış olan ressamlarımız b ı r 
hamlede hem teknik an'anelerini 
kuracaklar, hem şuurlu ve anlayış
lı münekkitlerini bulacaklar, hem a~ 
bir jüriye kavuşarak, kısa bir müd

det için Türk plastik zekasının var 

olduğunu ispat edeceklerdir. 
fa. 

.. pek çok resimler vardır. Meşruti -
Sarayındaki Baltacılar Köşkünun d 

l 
. . yet ve cümhuriyet devirler inin eser ~ükrü Kaya V1"yana a 

Cenevreye Milletler Cemiyeti içti

ınaına giden mur ahhas heyetimiz a
zasından Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya, Viyanada bulunmaktadır. Şükrü 
Kaya, orada bir hafta kadar kalacak 

ve şehrimize gelerek Ankaraya gide-

galeriye tahvil edi mesının ne su- · ~ leri bu suretle temin edilebilir. Da· 
tretle mümkün olacağı hakkında mi-
marların bir 'keşif projesi hazırla
ırnakta olduklarını söyliyebilirim~ 
, _ Galerinin Veliaht Dairesinde 

açılacağını öğrenmiştik? 
_ zannederim, hem Veliaht Dai

r esi, hem Baltacılar Köşkü bu ga
leri için mevzuubahstir. Fakat han-

cektir. 

ha evvelki devirlere ait eserlere ge

lince, bunlar da mevcuttur. Çünkü 
Atatür k, galeri yapılma.şı emrini 

verdiği zaman, saraylarda mevcut 
bütün tablolardan da bu müze için 
istifade edilmesini emretmiştir. Bu.· 
günün yabancı san'atkarları ile es-
ki klasik san'atkarların eserlerme Dahiliye Vekaleti hususi kalem 

gisinin modern bir resim galerisi şartlanna daha çok uygun olacağı gelince, elimizde Ayvazovski, Vale- müdürü Arif, dün Cenevred~n sehri-

t etkik edilmektedir. Bu şartları bu ri, Zonaro'nun bazı eserleri mevcut- mize g-elmiştir. 
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CENUP RÖPORTAJLARI. 2 

Sancakta iş Başına 

Getiri~enler Yüzellilik-

lerle Ermeni Casusları 

ve Vatan Hain!eridir. 

A.ntakyava Git-
• 

mek Çok Müşkül 
E

ğer bir Türk Iskenderun ve 
Antakyaya gitmek isterse 

akla gelmedik müşkülatla karşı· 

hışır. Payastan Sancak toprağına 
adım atabilmek lstanbuldan Ame
rikaya gitmekten daha zordur. 

Antakyaya gitmek istediğinizi o 
havaliyi iyice bilen birisine açacak 

olursanız alacağınız cevap şudur: 
....:... Sakın! Antakyaya gidip te 

ne yapacaksın! Sancağa adım at
tıktan sonra derhal arkana dört 
beş polis hafiyesi takılır. Bunlar 
ekseriyetle Ermenilerdir. Senin 
nefes aldığını bile not ederler. Jur-

nal yaparlar. Sancak toprağında 
istediğin yere gidemezsin, istedi . 
ğin adamlarla konuşamazsın. Za
ten takipte olduğun için o adam
lar da seninle herkesin gözü önün
de konuşmak istemezler. Hem ko· 
nuşsan bile nahak yere onların 
başını belaya sokarsın. Sen döner 
dönmez hemen onları yakaladık

ları gibi tazyik etmiye başlarlar. 

Elhasıl hem kendi başını belaya 
s~ka:sm, hem de onlarınkini... tyi
sı mı vazgeç sen bu sevdadan ... 

- Peki, gazeteci olduğumu söy
lemezsem ? Bir turist sıfatile gi-

- O zaman daha fena... Turist 
Antakyaya niçin gelir? Turist ha? 
Turist gelip tc ne görecek? Uc 
gün için neden bu kadar masraf 
ihtiyar edecek? 

Haydi, arkandaki adamlar da
ha ziyade fazlalaşır. Seni göz 
hapsi altına alırlar. Ve hatta icap 
ederse karakola davet edip hudu
du en yakın zamanda terketmeni 
söylerler... Jnecek oteli bulamaz
sın, konuşacak adam bulamazsın 
temas edeceğin bazı kimselerde~ 

de istediğin malümatı alamazsın ... 
Bir defa pasaport almak ist~ -

sen, Fransız konsolosu vize etme
den evvel uzun boylu tahkikata 
girişir. Senin kim olduğunu öğ
ı-enmeden vizeyi vermez. Zorluk 
çıkarır. Vizeyi verince de derhal 
İskenderun polisi meseleden ha
berdar olmuştur. Eğer pasaport
suz geçmek istersen o daha ziya
de zor. Vakıa hududu kolaylıkla 
aşarsın, fakat bir de yakalandrn 
mı artık anlat derdini Marko Pa
şaya... Kimin nesi, nenin fesi, a _ 
raştırıp dururlar. Sen de bu ara
lık tevkifhanede, beklersin. Onun 
için gel vazgeç bu işten ..• 

Filhakika bu söylenenlerin 
hepsi doğruydu . Fransız 

konsolosu çok zor pasaport veri
yordu. Hududu pasaportsuz geç
tnekse gayet kolaydı. Hudut za. 
ten arızasız ve biribirine geçmiş 
vaziyetteydi. Buradan beş on a
dım atmakla karşıyı bulmak ka
bildi. 

Fakt?! lşin bir de fakatı var. 
Ya yakalanırsam? lşte o zaman 
dumandı. Dert anlatana kadar atı 
alan Usküdarı geçerdi... Bütün 
bunlara rağmen hududu geçmek
te gazetecilik bakımından hayli 
faydalar görüyordum. Bu favda
şısmda ih~al edilir gibi değildi. 
la~, tehlıkelerin büyüklüğü kar
Bılhassa tehlikelerin heyecanı da 
ayrıca emsalsiz bir zevk teşkil edi· 
yordu ..• 

s ize eğer bu mektupla San
cak idaresinin kimlerin e

linde olduğunu anlatirSam vazi _ 
ti büsbütün daha iyi kavrarsın~~ 

n~~ ..... --~-------------
Y AZAN: 

Mümtaz Faik 
• 

Sa~ca~ta Fransız Fevkalade 
Komıserı Kont dö Martelin b. 
delegesi vardır. Bu delegenin . ır 
mi M. Driot'dur. 12 senedenb~;; 

oradadır. Evvelce Berutta k . onso-
losluk etmıştir. Türkçeyı· ve . . . . arap-
çayı ıyı bılır. Buranın hakin1i 
mutlakıdır. Filhakika Saneakt 

b
. a 

ayn ır mutasarrıf, bir kayma _ 
kam, mahkeme ve saire vesair 

d 
e 

var ır. Fakat hepsinin başında b 
n·t u ~~o . ~elir. O ne derşe öyle olur. 
Mulkı ıdare de, adli idare de onun 
e~irl.erine tebaiyet etmek mecbu
n.yetındcdir. Driot bütün meka _ 
nızmanın iplerini eline almıs mü-
kemmel bir kuklacıdır. · 

. ~ıutasarrıf, Bırazi aşiretinden 
Ku:t ~üsnil Bırazidir. Driot'nun 
emırlerınden kat'iyyen dı , şan çııt-

maz. Onul\ çizdiği yoldan vü ·· 
M t f • rur. 

u asarrı bu hususta Antakya-
nın kaymakamı ile de iyi uyus
muştur. Müftü, Hacı Mes'ut is . -
~inde bir adamdır. ransız işga
ıı. e,snasrnda yabancı kuvvetlerle 
hır .olup, bir Türk mektebi üzerine 
çekılcn bayrağa hücum ederek: 
r - Atın ·"u.paçavrayı, diye bağı-
an edepsızdır. (Bu hadiseye ait 

tafsilatı bilahare vereceğim.) 
. Maarifte, maliyede, adliyede da
ıma Türkiye aleyhine çalışmış a
damlar istihdam edilmektedir. An
takyadaki serkomiser Adanadan 
gelme bir Ermenidir. Iskenderun
da Karabet isminde bir polis mü
dürü vardır ki, müthiş bir adam
dır. Eline geçmiyegöresiniz! Bun
ların maiyetinde birçok vatansız 
istihbarat memurları, casuslar ça
lışır. 

Türkiyeden kuş uçsa derhal ar
kasına takılırlar ve onu en kısa 

zamanda hududu terke mevbur 
ederler. 

o ·.:rer taraftım Tiirkiyeden gi-
den vüz ellilikler de Fra 11_ 

sızlarm son derece müsamahası 
sayesinde burada yerl~tnek ve 
yaşamak imkanını bulmuşlardır. 

Sancağın bir lisesi vardır. Bura
da mecburi dil türkçedir. Fakat 
zamanla türkçe ihtiyari ol-u 
f 

. :u s, 
r.ansı~a mecburi ~ale kalbedil ·_ 
kumetı programları tatbik e 
mistir. Mektepte eski Osmanlı h'' k. . u-
umetı programları tatbik E'<lir 

Mektebin müdürü bir Tür-k l ır. 
k o a -

ca yerde, Sancak Maarif Miifetti-

şi Bozanti isminde bir yaban"Idır. 
Yaman bir adamdır bu adam! 

Mektepte Türkiye aleyhine ~alrş· 
mak için ne lazımsa hepsini ııa
zırlamıştır. 

Tasavvur edin ki mektepte türk
çe hocası, Ferda gazetesi sahibi, 
yüz elliliklerden Ali flmidir. Bu
nun kardeşi Mesu't Fani felsefe 
hocasıdır. Hoybon Cemiyeti Kati
bi Umumisi Selim Memduh edebi
yat öğretir. O Selim Memduh ki 
mütemadiyen Kürt istiklaline ' 
lış~ış ve. h~tta Fu~ulinin Kürt ço~~ 
dugunu ıddıa etmıştir. 

~u ~azi~:t dahilinde Sancak li
sesı, bır Turk mektebi olm kt 
çıkmış, bir mefsedet ocag~ı ah 1~~ 

1 
. a mı 

a mıştır. Tednsatın mühim bir 
kısmı da arapça vapılmakt d B . · a ır. u 
bTı~ kml e~tep değil, adeta Sancak 

ur erıni ifsat etmek için kurul-

I 
7 

A ntakyadan iki manzara 

muş bir dolaptır. Fransızlar cura.
da körpe Türk çocuklarını koz
mopolit, hissiz bir hale kalbetmek 

için acayip makine vücuda getlr • 
mişlerdir. 

Onun için hali vakti olan An
takyalılar çocuklarını bu mektebe 
vermekten daima ihtiraz etmekte
dirler. Bunlar çocuklarını TUrki· 
yeye, Türk mekteplerine gönder -
mektedirler. Tasavvur edin ki 
ekserisi şark vilayetlerinde olmak 
üzere memleketimizdeki mektf~p -
lerde 450 tane Antakya ve Isken
derunlu talebe okumaktadır. Bun
ıa.rdan birçoğu Antep, Adana ve 
Dıyarbekir Liselerindedir. Yegane 
emelleri, Türkiyede tahsillerini bi· 
ti.rmek ve Antakya, Iskenderuna 
gıderek oradan vatana hizmet et· 
mektir. 

lşte Sancakta mektep vaziyeti 
de budur . 

A dliyeye gelince: mahkemeler 
Arapların, elindedir. Bun-

lar Ermeni polisin, Ermeni 
polisi de Kürt mutasa"'l:"ı· 
fın, Kürt •mutasarrıf ta .ı:ttransız 
delegesinin emrindedir. Bu bir da
i~ci fasidedir ki yağlı bir ip ha • 
imde zavallı Tu"'rk t d va an a.5mm 
boynuna dolanır. 

Mahkemeler, tıpkı eskı" 0 ı hk . . smım-
ı ma emelerıdır. Fak t 

kültürünü yaymak herka . Arap 
.. w • esı arap-

ça ogrenmiye mecbur tutmak .. 
b 

ıçın 

za ıtlar arapça tutulur. Hüküm • 
ler de arapça infaz olunur o · · . · nun 
ıçın bı:çok Türkler başlarına ge-
len felaketlerin manasını antıya
mamışlardır. 

Biraz da Fransız teşkilatır 
dan bahsedeyim: 

F~ansızlann Suriyede fevkalade 
komıserleri vardır. Berutta bulu
nur. Bunun vali vaziyetinde sekiz 
tane delege vekili vardır. Bu-,nr 
Halepte, Derizonda, Iskenderunda 
Cezirede, Şamda, Lübnanda, Hav~ 
randa, Lazikiyede, Cebelidüruzda 
otururlar. Hudut üzerindeki ka • 
zalarm hepsinde ve dahilde b . 
istihbarat zabitleri vardır B ırler 
hu • · un ar 
. susı gayeler için yetiştirilnıi .. 

tır. Herbirisinin fransızcada b ş 
ka ik' b0 d'l' . n aş-

ı ecne ı ı ını, bilhassa tür!f.-
çe ve arapçayı mükemmel b.l "' 
1 

. . ı m_-
erı lazımdır. Bu teşkilatın is . 
fransızca Services speciaux mı . ,. . , arap-
ça ıse Eşgalı hususiye" d' . 
baT 'd · · ır. Ka-

ı ın ı aresı, sıyasi vaziy ti . 
d • . ti . e er ı-arı vazıye erın ana hatl ' 
ların elindedir. arı bun-

Ayrıca Suriyelile . 
kaymakamları h~ın valileri, , na ıye müd .. 1 . 
varclır. Fakat b ur erı 

. . . unlar mınt k bıtlerının emir k 11 a a za· 
rindcn kat'iy , u arıdır. Sözle • 
Hudutt k ~en dışarı çıkmazlar. 
1 1 a uş uçsa derhal haber a-
ır ar ve gelen 
bırakmazlar. . . adamın arkasını 

lskenderun ve havalisind 
hassa hudut e, bil-
k rnıntakasında '!.yrıca 

açak Çerkezler ve milis 
kullanılan Kürtı olar-ak 

er vardır. Bunla 
rm da va "f . .. 

zı esı, Fransız istihb 
tına yardım etmektir. ara-

Işte müstakil l skende 
- b run sanca 
gı, u şekilde müstakil b. • 
caktır. B" 1 . ır san • oy e bır san -
T .. k uaga b i r 

ur. gazetecisinin geldi<r· . 
genıı:: b" t:>ını ve 

:.- ır anket y . 
kims . apmak ıstediğıni 

eye hıssettirmemek . . ve ~ı de 

[Lfıtfen sayfayı çeviriniz] 
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AntakyaJa çıkan Yeni gün gazetuinin bir ilcivai 
[Başı 1 incide] 

GAZETELER 
En Kıdem~i · 
Harb~yeli Kazım 
(Paşa) Vefat Etti 

Tasfiyeye 
Uğrarken 

[Arkası 8 incide] 
Günün birinde Fransa, vasiyliği al

tındaki sahada yaşıyan halkın artık 
olgun bir hale geldiğine, va.siyliğin~ 
ihtiyacı kalmadığına karar verdı 
Böyle bir karar, feragatin ve sulh 
ve demokrasi ruhunun en güz.el bır 
ifadesini teşkil ediyordu. Fransanın 

dürUst hareketi dünyanın her tara
fında çok beğenildi. 

Yanlış telıirler . 

Y alnız vasiylik böylece ~sfı~~ 
edilirken, Sancağın vazıyeti

ni birdenbire kavramıyanlar oldu. 
Gazetelerimizin yazılannda yanlış 
manalar arandı. Türkivenin her nevi 
taahhütlenne karşı gB8terdiğı titiz
ce riayetten aynldığına ve Fransa
Sunye muahedesi vesilesiyle bir par
ça toprak elde etmek istediğıne ihti· 
mal verenler oldu. 

Bir hulasasını başka bir sütunu
muza geçirdiğimiz notamız, bu ya~
lış fikirleri kökünden silecektır. Bıl
hassa Fransız dostlarımız görmüş o
lacaklardır ki bizım istediğımiz şey, 

çok basit ve çok haklıdır. Fransa 
bütün bir sahanın mandat.erıdir. Bu 
sahada ayrı varlıklar teşkıl eden hal
kın olgunluğuna karar verince her
bırine ayrı ayrı hakları dağttmak, 
mandater için en tabii hareket tarz.ı
dır. Nitekim Fransa, Lübnanın başlı 
başına istiklile layık olduğunn ka
rar vermiş ve burasını Surivcden ay
rı tutmuştur. Fransa ile Lübnan ara
sın.da hazırlanmakta olan bir muahe-
de, Lübnana Suriyeden tamamile a~
rı olarak istiklal ve hakimiyet temın 
edecektir. 

l:.regıı Mensucat 
Fabrikası da 
Faaliyete Geçiyor 
Konya Ereğlisi (Hususi muhabiri

mizden) - Sümerbankın burada yap 
tırmakta olduğu mensucat fabrika -
sı sene nihayetinde faaliyete başlıya 
caktır. Zanapa nahiyesinde akan lv
riz çayından türbin vasıtasile kud • 
ret istihsali surctile çalışacak olan 
bu fabrikanın ayrıca ihtiyat olarak, 
mazotla müteharrik santral motör • 
leri de bulunacaktır. 

Fabrika bilhassa renkli patist, till
bent, sofra takımlan, keten işleri ya 
pacaktır. Muhtelif tezgihlarinda 16 
bin iğ vardır. Daimi amelesi 15 bin 
olacaktır. 

Kola labrika.ı açılacak 
Burada bir de kola fabrikası ya • 

pılmuına karar verilmiştir. "Kon • 
ya Ereğliai., nde külliyetli miktarda 
patates yetişmekte ise de ihracat 
masrafını korumadığı için, her sene 
yüzlerce vagon patates çürUyUp git
mektedir. Yüksek randımanı olan 
Ereğli patatesleri, fabrika açılmt'a, 
kola imaline yanyacaktır. Fahrik:ı • 
nın inşasına yakında başlanacktır. 

M elıtebe ihtiyaç vm 
Merkezde beş sınıflı bir ilkmektep, 

köylerde Uç smıfh on kadar ilkmek
tep varsa da, itlliyaca kafi gelmemek 
tedir. Yalnız merkezde, mektepsiz -
lik yüzünden tahsilden kalan 270 ço 
cuk vardır. Maarif idaresinin bu der 
de c;are bulması bekleniyor. Orta 
mektep ihtiyacı da hissolunmakta · 
dır. 

Giresunda fındık 
fiyatlar1 yükseliyar 

Köylü Seviniyor, Fakat A livre Satı 
Yapan T acir!er Zarar Görüyorlar 

Giresun, (Hususi muhabirimizden) - Bu yıl Giresun 
mıntakasında fındık mahsulü bol ve bereketlidir. Dış pi· 
yasalarda rakibimiz olan İspanyollann dahili harp sebe· 
bile fındık ihraç edememeleri, fındıklanmıza rağbeti ço· 
ğaltmıştır. Talepler mütemadiyen arttığı için Ağustos 
ı 9 da 4 7 kuruştan açılan fındık içi 6 5 kuruşa kadar çık· 
mıştır. Kabuklu tombul fındık ta 31 kuruşa ~adar yü~ .. 

1 · t. Köylü bu vaziyetten dolayı çok sevınmektedır. 
se mış ır. çl 1 n ih a at 

1 9 Ağustostan Evlül nihayetine ka ar o a . r. c. '. 
. n·ı. aylarındaki ihracatın hır mıslını geçen senenın ay 

geçmiştir. .. 
Tüccar uırarJ a r 

Bu yıl fındık ticaretinin umumi 1 
vaziyeti gayet mUsait ve tatlı git • ı 
mesine rağmen, fındık ihracatçıla • 
rınm hemen hepsi, maatteessüf bü -
yük zararlar içinde bulunmakta. • 
dırlar. Bunun sebebi de çok miktar
da alivre suretiyle satış yapmala • 
ndır • 

Ge<,;en 935 yılmm mahsul mevsi • 
minde alivre satanlar oldukça iyi 
karlar elde etmişlerdi; 936 yılmm 
temmuz ayında ise fındık içinin fin.tı 
37 kuruşa kadar dilşmUştü. Elde ise 
henUz ihraç edilecek stok mal bulu-

ÇankınJa büyük cami tamir 
ediliyor 

nışa kadar çok miktarda alivre •bl· 
lar yapmışlardır . 

Bazı Arap gazetelcrı.nın mnrrıt ve 
lUzumsuz neşnyatınll kar§ı Halep 
mektupçusu bütün gazete muharrir 
ve mes'ullcrini davet ederek, hükCı -
met namma bazı tavsiyelerde bulun
du. Ezcümle halkı heyecana düşüre • 
cek ve Türkiye - Suriye münasebeti -
ni ihlal edecek neşriyattan c;ekinU • 
mesini bildirdi. İstanbul gazetelerine 
bütün Suriyede büyük bir rağbet var
drr. 

Yedi sene müddetle lşkodra vali ve 
kumandanlığında bulunan, daha son
ra Hicaz vali ve kumandanlığında, 
lzmir \'aliliğinde ve en sonra Garbi 
Rumeli müfettişliğinde bulunan mU
tekait Mareşal Kiznn (Paşa) 07 ya
şında olduğu halde dUn vefat etmiş-

Sancak, mandater Fransa tara(ın
dan, olgunluğu, i ı k t a s d i k 

edilen ve bir muhtariyet verilmek 
suretiyle teyit edilen müstakil bir 
sahadır. Lübnanın Suriye ile dil ve 
kültür alakası vardır. Sancağın kat'· 
iyyen yoktur. Dil, kUltUr, zihniyet 
itibarile Sancakla Suriye arasında 

hiçbır münasebet tasavvur edilemez. 

~~~~-""""""'"""'!"'~~~""""""'~""""""'~ nuyor. 
Halbuki eldeki stok mallarm a.W· 

msı ve İspanyada dahil harbin çık • 
muı, fındık fiaUa.nnı hergiin yük • 
selterek 65 kuruşa kadar çkarm11, 
ihracatçılar büyük zararlarla karşı • 
taşmışlardır • iNTİHABAT 

Tevfik Rüştü 
Aras Viyanada 

Bol ve bereketli olarak görünmek
te olan yeni m&h•ulUn idrakine de 
bi.-,ey kalmamrıtı, ispanya iae henüz 
gayri tabii bir vaziyet yoktu, hatta 
ge<,;en yıldakine göre bu yıl tspanya-tir. Hayatta Harbiyenin en kıdemli 

Sancak Tür~lerln1n •. yalan.da. yapı- mezunu olan mütekait Mare§al Kbım 
Jacak olan Sunye mebus secımıne ış- k" d 1 rdan 'C'l--t pa•anın 

. kkmd rd'kl . es ı sa razam a ~ "ıl 
tınLk etmernelen ha a ve ı erı biraderi olup 1287 cSe Harbiye mek- Mantıki netice 

Viyana, 13 (A.A.) - Tevfik Rüı:ıtil da mahsuliln iyi olduğu haberleri de 
Aras, Cenevre dönüşü buradan geçer- alınıyordu. 

Bu büyük zarralar karşısında ta • 
cir1crin çoğu, ticaretin umumt kaid&
lerine riayet ederek. alıcılarla arala· 
nnda takarrilr ve tesbit edilmiş bu • 

karar kat'ldir. Bu kuar her taraftan teb\ııden enttıı!ıaTb~ ~ ~?&
gelen milmessillerin iıtirakiyl~ yapı- rak çıkmış birçok kıtalarda b01ük, 
lan hır toplantıda tam bir ittifakla tabur ve ~!ay kumandanlıklannda, 

F ....... •=· .. ~ıdhm.a 
jptfdadan tasdık ettJlf ve 

Sancağın muhtariyete layık lllduğlt· 
nu bjzimle akdettiği bir muahede ile 
de teyit ettiği halde manda sahasın
daki vasiyliğini tasfiye ederken San
cağın varlığını unutması ve b•ıra-

~:m, Avusturya har;ciye nazın cblc- Binaenaleyh, tüccar, alivre su 
._..,.. .... •-m1..ıy&111 ııaal)lüt...hak- -retiy e atı~ yapmakta bir z nr md· 
kında pek samimi bir göril§me yap- huz olmıya~na kanaat edere'k 42 
mıştır. kuruştan 49 ve daha sonralan 55 ku-

l an zmtn 
yuşmuşlal'dır, bir kısmı da ayni te • 
kilde uyuşmak üzere bulunmaküdır. 

veril~iştir · • . crkanıharbiye hizmetlerinde bulun • 
Sunye Fransız fevkalade komıser- d ktan sonra l304 yılında mirliva 

sının mukadderatını, ne şekild·! olur

Bulgaristan ve 
Balkan Antantı 

!iği intihabat hazır~ıkl.arma dev~m ı:- ~tbesiyle birinci fırkanın birinci hva 
diyor. Her kaza bır ·ıntihap daır~: kumandanlığına ta};n olunmuştur. 
dir. Fakat Sancak halkından. tek kışı 308 de ferik rütbesiyle merkez bi -
bile ~imde rey venniyecektir. • rinci fırka kumandanlığına getiril • 
lST!KUI .. HABERi mi§, 312 de müşUrlUk rUtbesiyle U • 

Halk §imdi, yalnız Sancağın Urtik
lile kavuşacağı günü kiltle halinde 
11evinc heyecaniyle bekliyor. Enneni • 
lere gelince. şurası muhakkak ki 
Sancaktaki Ermeni akalliyetinin ge
niş ekseriyeti de Türk bkenderunun 
lstfklile kavuşmasmı istiyorlar. 
TOPl..A1ır.l'ILAR YASAK 

çtincü, biraz sonra da beşinci ordu 
müşürlUklerine tayin olunmuntur. Bu 
arada 313 Yunan muharebesi mU!et
tişliğini de yapan Mareşal Kazım, 
binbaşı iken 93 Osmanlı - Rus har
bine de iştirak etmişti. Bilhassa Jş
kodra kumandanlığında ve Hici ~da 

değerli hizmetelri görülmüştür. 

sa olsun, Sunye ile bir gormcsı bir Bclgrat, 13 (A.A) _ Bulgar Ba.ş
saniye için bile hatıra getirıicmez. bakanı Köıseivano! kırk sekiz saat 
Fransa bize ve Sancak halkına karşı burada kaldıktan sonra dün akşam 
mandater sıfatile muhtariyet taah- Sofyaya dônmüştUr. Ba.Jbakan gazc 
hildünde bulunmuştu. Vasiyliğin tecileri kabul ederek, Stoyadinoviç 
Sancağa, Suriyeye ve LUbnana kar- ile Balkan barışını ali.kadar eden 
şı tasfiyeye uğraması ve Uç vnrhk- meseleler hakkında görUştüğünU söy 
tan ikisine istiklil verilmesi üzerine lemiştir. 
Sancağın da tam lstiklile ka \-Uşması 
en tabü ve mantıki bir neticedir. 

Toprakkale, 13 (TAN muhabirin -
den) - Sancakta, dört kişi ve daha 
siyade kimsenin bir araya gelip top -
lanmuı ya.aa.k edılmiş ve bu hususta 
her tarafa beyannameler asılmıştır • 

Rus-JaponHudut 
Çarpışmalan 

M06kova, 13 (A.A.) - 2.'i ki§iden 
mürekkep sili.hlı bir Japon müfreze -
ai ıı te§rlnievvelde Ha.barovskda 
Sovyet Manço hududunda Sovyet top 
rağına girmiş ve Sovyet muhafızla -
nnın yaklaştığını görünce b:ınlann 
Ozerine mitralyöz at~i açınışttr. Ya
nın saat süren bir müsademeden son
ra Japonlar geri çekilmiştir. 
Dış Bakanlığı bu yeni hudut ha • 

diselerini protesto etmiştir • 

kolaylıkla görmek lazımdır. 

Cenazesi perşembe glinU saat on 

birde Şişlide Halaakirgazi caddesi!l
de 289 numaralı Kizımpaşa apartı

manından kaldırılarak Teşvikiye ca.
miinde namazı kılındıktan sonra Fe
riköy mezarlığına defnedilecektir. 

Şu bir sene zarfında pek kıymetli 

uzuvlarmı kaybeden kerimesi Bayan 

Nazire Tokgöze ve diğer aile meruıup-

larma sa.hırlar dileriz. 

Avusturya, 
Mussolini' nin 
T eklifile Hareket 
Etmiş 
Roma, 13 (A.A.) - Ba~vekil şu,. 

nig, Stefani Ajansının Viyana muha 

Dost Fransa ile cereyan edecek 
mUzakereler hakkında en kUçilk bir 
tereddüdümüz yoktur. Fransa Ha
tay Türklüğünün murahlı~larilc, 

tıpkı Suriye ve Lübnan murahhas
larile olduğu gibi, istiklile müstenit 
bir muahede imzası için müzakere
lere girişmeyi tabü görecektir. ü
cude gelecek müstakil Hat:ıy devle
ti; Türkiye, Fransa ve Surıye ara
sında canlı bir dostluk köprüsü mev
kiini alacaktır. 

A lunet Emin Y ALMAN 

Fransa ve Habeş impa
ratorluğu Meselesi 

Pa.ris, 13 (Radyo) - F!-ansanm 
Roma elçiliğine tayin olunan Sen 
Kanten'in itimatname.si henüı yazıla
maml§tır. Sebebi, Fransanın, İtalyan 
kralını Habeş imparatoru olarak ta 
tanımak istememesidir . 

birine beyanatta bulunarak, Avus - Nahas Paşa Mısırda 
turyadaki bütün vatani te,ekkUlle - Hararetle karcılandı Bundan evvelki mektuplanm· rin birlettirilmeai huauıunda :t.!usso ., 

da Antakyanm tabiati ve lini tarafından teklif edilmif ve Du • Kahire, 13 (Radyo) - İngiltere. 
vaziyeti ile konuşmuştum. Tabiat çenin son günlerde .ıman tedbirleri Mwr muahedesini imzalamak üzere 
merttir. Vakıl insanm önUn<? tuvip etmiı olduğunu aoylemf3tir. Londraya giden ve muahedenln im. 
yağmurlar, çöller, dağlar, ve ne- Şu§nig diyor ki: Duçe ile yapmıı zumdan aonra Avnıpada tedavi ve 
hirler diker. Fakat onlan nihayet olduğum görilfmelede geçen ay A • iatir&hat yapan Ba§vekil \•e Vefd 

!Lfabilirsiniz. Bekliyebilirsiniz. Sizi, vusturya hariciye mUıtqan Schmidt fırkası lideri Nahu p&3& bugün ls
yıldınm hariç olmak Uzere her ta- in, Mwıeolini ile yapmlf olduğ umU - kenderlyeye muvasalat ettl ve fevka.-
biat hangi cepheden k&l'fılar. Ta- d Dure tarafmdan ya 

llkat ııraaın a y - tade coşkun tezahüratla ka,.ılandı. biat insan gı"bi arkadan wramz. t il ltalyanm takip et •v 
pılan ihtara e - Bütün Mısır §ehirlerini ve vilayetle • t..+ .... takendenın ve Antakyanın b. h te d 

...,...,. d mekte olduğu yol, ıze emen re • rini temsil eden heyetler Nahas pa -tabiati bana hiç ihanet etme en 
dütaUzce biltUn kuvvetleri ve teşki • •ayı lskenderiyede bekliyordu. birçok şeyler söyledi. v 

Allah vere de bu kadar sıkı, bu lltlan avucu içine alan devlet şeklin- Kahirede Başvekil ile arkadaşlan 

----~~-~~~~~m~a~gdeuA~vu~~~u~ry~a1yı~~~n~s~ik~e~t:m:e:k~c~e:s:a~-~~~muh~~hlrr~~k~ul~~ 

A'ınanyayagöre 
Fransız 
Komünistleri 

[Başı 1 incide) 
nümayişin Fransız - Alman hududun 
da hadiselere sebebiyet vermiş oldu -
ğunu hatırlatmakta ve Sovyet hüku
metinin bu nUmayişlerin müşevviki ol 

duğunu beyan ve bu nümayişlerin 
hedefi Fransız • Alman münasebatı
nı bozmaktan ibaret bulunduğunu ıll
ve etmektedirler . 

Sebep bu mu? 
Budapeşte, 13 (A.A.) - Torczin 

Hitıere kar§ı söylediği nutuk hak

kında Almanya tarafından yapılan 
protcSto burada derin )>ir tesir yap· 

ınıştır. Bu nutkun bir direktif tah • 
tında söylendiğini ve Beşler konfe • 

ransının toplanmasını akamete uğrat 
mak için Fransa ile Almanyanın ara· 

sını açmak maksadını takip ettiği 
muhakkak gorülmektedir • 

lnıiltereye •öre 
LOndra, 13 CA.A.) - Ingiliz hUklı· 

met rnahafilinin, Torezin Strasburg
da çıkardığı hadise ile meşgul olduk· 
ıarı hakkında Daily Telegraph tar:ı.
fından neşredilen haber burada hay· 
ret uyandırnıııttır. Resmen temin o
lunduğuna göre, lngiliz hUkt\meti bu 
işe ınUdahale etmiyecektir. 

A lmanyanm lngiltereye 
verdiği nota 

Londra, 13 (Radyo) - Almanya 

Bu yıl Sams~n tütünleri 
hem bol ve hem nefis .. 

Tütün Merkez lnsaatı Bitti 

Yeniden yapılan "Sanım n" tütün merkez ükele.i 
Samsun, (Hususi muhabirimiz - Bu yıl mahıulUn fazla olmuma 

den) - Samsun mıntakası 1936 tU- rağmen fiatlann yüksek olacag,, tU· 
tun rekoltesi bu yıl geçen senenin • tUn kalitesinin iyiliği nazarı itibara 
kine nazaran hem çok fazla ve hem alınarak, tahmin edilmektedir. 
de kalite itibarile daha yüksektir. Kışın on dört bin lira sariıle esas· 

Son yapılan tahminlere göre bu lı bir şekllde yapılm~a baflanan 
mıntakada tarladan kurtarılmış 9 tütUn merkez iskelesinin inşaatı da 
milyon kilodan fazla tütün vardır. bitmiş, gerek lnhisarlar idaresinin 

Yeni rnahsulün satışa çıkarılması ve gerek tUccann sevkedecekleri tU· 
için bUtün köylerde hazırlıklllr ya • tünlerin nakli için üzerine yeni J 
pılmağa başlanmıştır. Birinciteşrln kovil hattı yapılmıştır. 
sonlannda dizi tonkası piyasaya gel· Bir senedenberi in~tı devam e 
miş olacaktır. den yeni tütün amban da bitiril 

Bu yıl bUtUn alıcılar da fazla iıtek· miştir. Bu yıl yeni mahsul alı 
1i görünmekte ve mübayaa için fim· satımı bu bin& dahilinde yapılacak 
diden hazırlık görmektedirler. tır. 

ya deniz anlaşmll!81 tenkit edUiyor. ı yet mah&fili tarafından Alman no 
tngiltere hUkfuneti anlaşmanm sure- sı, Almanya ile Japon~ arum 

gizli bir itUlfın meYcudlyetine a•.f 
tini daha lSnce alakadar bütün devlet- lunuyor. .Ayni mahafile göre, Japo 
lere blldirmiş bulunuyordu. Alman- yanın da Almanya gibi hareketi be 
ya hUknmeti notasmda, Sovyct Rus- lenir. Bu mahafil, Sovyet Rusyan 
yaya yapılan müsaadelerin c:ok fazla Alman itirazını nazarı dikkate al 
olduğunu söylemektedir. lngiltere hU-

yacağı ve İngiliz • So et mua kCımeti bu anlasmada, Sov~!et~ft~u~sl. a~·:J.:'.=~~=-=::2.:=-......:::.:::..:..~=-====.._-
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Kimyqer anlar: 

1 -- kadar ~ .... r 
zanaer tltremlye koyullm.lflar. Fa-
kat kemanı plan adam meydana 
çıkıp ta kurtlarJ tevNflyen demir 

PArmaldljın dlf&l'ı1&n• v• kurtı. 
'"'dllllllllnde.....,. tafmıp 
batlayınca it delftmlf. Canavar .. 
lar bu manzaradan ...... .anır .. 
'-mit olaolk ki. parmaldıklara 
...... kuclunllUflUI• ........... 
1ar v. • ulumUflar • .,.,.... 
...... haıvlflfufL. 

y ddınmın kudreti: 
Bir JflchnMM ellktrlk ... r)lsl

nı 6hjmek lqln ul'*flUI fen adam
ları nihayet bunda da muvaffu 
oldular. Etc•rl yılchnmlann 19 
bin amperle 30 bin ......., aruan
da bir .fkldet ~rı bOriik 
Jtldınmlann • bin ampere ka
dar J(Dcllldlldlrl, lftlafıldı. 

1800 ftftl'l 

- Piyade 
V.'dnell tnfet 

''Top. 
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E K O N O M 
• Almanya Türk Pamu- Kandırada Su 
1 Tet' kı·k E . . ve Be~ediye işleri '-----------.J ğunu ttırıyor Bir Kedi Kudurup 

----------------------------------
K u .. çu·· k El ve Tezga.A. h Sanayı·ı· M.. h o· k. "Al Sahiplerıni Isırdı Ute aSSIS 1}' Or l: manyallJD Kandıra, (Hususi muhabiriınızden) 

Nl·çı·n Buhran Geçı·r:yor ? Türk Piyasasına Sempatisi Vardır,, kan~~~:ac~~u~
1

:i~c~a:::ıa~0:u~:v;;· 
1 

Diplomasız sünnet yaptığından do· 
layı, Geredeli köyünden Hüseyin oğ
lu Mehmedin bir hafta hapsine kara.t 

Şark Terlik'eri, Tülbent Mamu'atıl Buigaristan 
ve Ankara Sofları lhracatı ihracatında 

Tamamen Durmuş Gibidir Fazlalık Var 
Süyük fabrikaların yanı ba,ında. küçük san'at şubelerinden bazıları -

nın yaşadığını görüyoruz. Bunlar, daha ziyade el sanayii olduğu ıçin 
ayrıca bir hususiyet ve güzelliğe aalı iptir. lngiltere gibi mensucat sıtna
yiinin vatani olan bir memlekette bile, elle dokunan kumaşların daha 
pahalı satı1dığı malumdur. Acaba bizde de bu nevi hususiyetleri olan 
el san'atleri hangileridir? Bunların bazılarını ~urada gözden geçirelim: 

Küçük san'atler arasında kanavi -ı _,.. 
çe terlik yapan küçük el imalatha - malathanc vardı. Boğos isminde An
neleri mevcudiyetini mükemmel bir. .<aralı bir Ermeni, bu imalathruıeJc 
eurette muhafaza etmektedir. Hatta 
bu gibi mallar üzerine ihracat b!le 
yapılmaktadır. 

Terlik ticaret:m;z 
Kapalıçarşıda bu aan atle uğraşan 

dükkanlar çoktur. Kendisi ile görüş
tüğüm bir terlikçi ustası diyor ki: 

- Birkaç sene evvel vaziyetinıız 

daha iyidi. Amerikaya ihracat yapı· 
yorduk .. Son senelerde gümrüklerin 
tahdidi, lüks mallar üzerinde konu . 
lan resimler, bizim terlik ihracatı· 

mıza da darbe vurdu. 92S ~enesinde 
iflemeli terlik yüzünden memleketi
mize yüz bin liraya yakın bir para 
girmişti. Şark işi kanaviçe terlikler, 
yalnız Amerikada değil, A vrupanın 
diğer yerlerinde de makbuldür. Bir
kaç sene evvel, Milano sergisindeki 
bir paviyonda Şark işi terlikler bil · 
yük bir rağbet görmUştü. 

Bu terlikler. Avrupada ve Ameri
kada kosttimlü balolarda giyilmek -
tedir. Kullanıldığı eaha da pek az -
dır. Memleket dahilindeki ı:ıarliyl\tı 

da pek mahduttur. HAttA. son ıe_ı;ıe -
t,.rde Türkiye.de bu tcrlilçleri giyen 
yo,k denecek ~ada~ a;ı:alm..r~trr •• ,f"' 

Hükumetten dilekler 
Görlilüyor ki, şark işi terlik ya -

pan esnafın memleket dahilinde ku • 
rulan büyük endUstrile bir allkası 

yoktur. Bu san'at şubesi oryantal 
tanayi mamuli.tımızda. Avrupa ve 
Amerikadan buraya gelen ııeyyah • 
lara bir miktar !atılmak suretile ya-
91yabilccektir. Fakat bunların dıı in· 
9kişa!ı için hükümetten istedikleri 
çoktur. Sırma ithal~tı kontenjan u • 
11ullerile tahdit edildiği için ihtiya~ 

nisbetinde ıırma bulamıyorlarmı, ve 
saire ... 

T ülbentçiliie gelince 
Bize ait san'at şubeleri ara~ında 

tülbentçilik te sönmeye yüz tutınak 

tadır. Bunun sebebini anlatan bir zat 
diyor ki: 

Ankara sofları yapmaktadır. Kendi
si ile bu bahis etrafında görliştti -
ğümc pek memnun oldu. 

- Ben dedi, sof bahsi açıld,ğı za
man pek mahzun olurum. Çünkü bu 
işin müptelasiyim, bu işe çok emek 
verdim, bu uğurda çok para sarfet· 
tim. 
Boğosun imalathaneEinde, Hrikn

dim, tahtadan iki tezgah sof doku -
yordu. 

- Şimdi dedi Türkiyede yegane 
sof dokuyan bu iki tezgahtır. 

.Boğos, bizim iktisat profe~örlcri 

kadar Türkiye iktisat tarihi hakkın· 
da malümat sahibiydi. Dolabından 

çıkardığı bir dosyada, Ankara<la tif· 
tik sanayiinin tarihine aft mühim 
malümat vardı. Bana bazı pan~alar 
okudu. 1850 senesine kl\dar. Anka · 
rada Seyhan köyünde 500-600 t~z -
gah varmış. Ankara sofları, asırlar
danbcri Avrupa pazarlarında pek 
rağbet görüp bir mali iş, hatta Belçi
ka Kralının sarayındaki perdeler bi 
le Ankara soflarıymış, sonra ne·fon 
bu hale gelmiı 'yavaş yavaş Avrupa 
endtlstrtsl 'r!rt, sanayn na.!ııl Ottad:ın 

ı 
kaldırmış. 

ihracat durdu 
Umumi harp senelerine kadar 

yine Ankarada birkaç tezgah vardı. 
En büyük müşterimiz Hicaz ve Ara· 
bistandı. Malum ya Soflar yazın vü
cudu çok serin tutar. Bu yüzden Ha 
cılar Ankara eofları kullanırdı. Şim 
di bu ihracat tamıımile durmuştur. 
Dahilde sarfiyat yok gibidir. Sofıın 
en mühim müşterisi, hocalar ve pa
pazlardı. Şimdi bunlar da cüppe giy 
miyorlar. Hasılı sof sarfiyatı o kadaz 

azalmı,tır ki, ben bile sun'i ipekten 
perdelik kumaşlar yapıyorum.,, 

Yalnız Almanyadan 117 ! 
Mi.yon Ley Fazla Aldı j' 

Bulgaristan dünya piyasalarında 
önemli bir faaliyet göstermektedir. 
Bu senenin son 8 ayı zarfında ya - Pamuk/arımızı tetkik etmeğe gel en Alman mütehant• Herr Papıt 
bancı ülkelere yapılan alış verişler Almanya endüstrisine yeni bir ı bunun için yapıyorum . 
kayda değer bir inkişaf göstermiştir. düzen vermeğe kararlaştırdığı gün • Ben buraya pamuk mübayaası için 
Bu müddet zarfında yalnız Almanya denberi ecnebi memleketlerden ya · değil, Türk pamuğu hakkında esaslı 
ya ihraç edilen maddelerin kıymeti pacağı bütün rnübayaatın cinsi ve fi. tetkikatta bulunmak için geldim. 
geçen seneye karşı 117 milyon ley atlarım sıkı bir kontrol altında bu- - Almanyanın Türkiyeden pa • 
fazlasiyle 920 milyon leye baliğ ol - lundurmaktadır . muk mübayaası muamelatının ge -
maktadır. Bunun için kurulan mürakabe bil- nişlemesi hakkında neler düşUnüyor-

Diğer taraftan tngiltere pazarla - rolanmn teşkilatı çok geniştir . sunuz?. 
rında Bulgar maddelerine büyük bir Bu büyük işi idare eden, milyarlar - Elyafı müı::avi ve mütevazin pa-
yer verilmesi Bulgaristan iktısadi • kıymetindeki milbayaatı elinden ge _ muk yetiştirmelisiniz. Sonra müm -
yatında mühim bir nokta teşkil et· çiren pamuk bürosunun reisi Herr kün olduğu kadar sabit fiatlarınız ol-

mektedir . Papst birkaç gün önce lstanbula gel- malı .... 
~ulgaristanın lngiltereye olan ih- nıiş ve buradan fzmire gitmiştir . Bilhassa bu füı.t tesbiti esnasında 

rac:ı.tı geçen seneye nazaran 128 mil· Mütehassıs bir muharririmize şu dünya piyasası üzerinde derin incele-
yon fazlasiyle 175 milyona çıkmış . izahatı ''ermiştir: meler yapmalı. umumi istihsalitı ve 

k 'h k~ ha fiatları daima göz önünde bulundur-tır. Bıı rymet ı racatın ma us • - Büromuzun gayesi kısaca şu-
reketi olan ithalatla karşılanmamı§ dur: Her Alman ticaret müessesesi 
ve Bul~arisbının tngiltereye kar,;ı hariçten yapacağı mübayaatı \'e fia
gcçen sene 58.7 milyon ley ile pasif tını evvela bize bildirmeğe mecbur -
olan ticaret muYazenesini bu<::Ün 9o.7 dur. Biz hariçteki ajanlanmızın de
mih·on ley ile Bulgaristanm lehine laletivle bütiin dUnya piyasasrm"bili
çe,·irmiştir. riz. Bu suretle, fiatlan muvafık gör-

Bu vaziyetten Bulgarist.anm fngil· <iüğümiiz takrlirde o mlihayaatın ya. 
tere ile olan ticaretinin gittikçe inki· prl'Ylsısına rr~snade ederiz. 
şafı hususunda büyük imkanlar mev- MürakabPmizden ge<:-mrden bir 
cut olduğu anlaşılmaktadır . "Tam namuk Almanyaya giremez. 

KAŞKAVAL PEYNİRİ - Türk - Alman karşılıklı paza · 
Ziraat ve Kooperatif Bankalal"I rında pamuk sizce ne yer tutuyor? 

U.lu1.v.ı ~y:nld U ~· ant:n- - ı~-""""'--"',....__,1 _ _ Yerleiınizd ımmuğun 

mak maksadiyle milstahsillere husue- oldukça mühim bir mevkü olduı!tmu 
si krediler açmağa başlamıştır. Ge • bıldi~imden bu se:vahatrml bilhassa 
çen sene istihsal edilen peynir mik • 
tan 2.5 milyon kilo olup bu miktanıı 
920.000 kilosunu kaşkaval peynirı 

tE'.şkil etmiştir . 

Bulgar peynirleri Şark pazarla • 
nnda bilhassa Mısır ve Filistinde faz. 
la rağbet görmektedir. 

Bu münasebetle bu memleketlere 
ihraç edilen peynirlerin nakllyatrnın 
kolaylaştrrılması ve kalitelerinin 
muhafazası için frigorifik vasıtalıı r· 
la yapılması ve soğuk hava depoları 

tesisi kararlaştırılmıştır . 
Bugünlerde ceviz ihracatı başla· 

mıştır. İhracat enstitüsünün verdiğı 
malumata nazaran bu senenin ce -
viz ihracatı çok uygun şartlar dahi • 
linde yapılacaktır . 

ÇEKOSLOVAKYADA 

BORSA 
18 TF:ŞRl?l-1EVVEL, SALl 

Paralar 

Sterlin 
ı Dolar 
20 Fransu fr. 
20 lsviçre fr. 
ı Siline 
ı Florin 
ı Kuron 
20 Drahmi 
20 J.iret 
20 Belçika fr. 
20 Ley 
20 Leva 
Altın 
(•) 

Çekler 
~d -;-- . Lon ra uzerıne 

Al 1 ı 

615,-
123,-
114,-
565,-
21,-
62.-
30,-
20,-

125.-
80,-
13,-
21,-

1030.-

8 1 t,, 
f\20, 

126.-
118,-
575,-
2J,-
66,-
32,-
23,-

130,-
8!>,
ı6.-
23,-

1032,-

malısınız . 
Almanvaya yapılan satışların in -

kişafı noktasına gelince, buna ancak 
memleketinizdeki pamuk mıntakala • 
nnda yapaca~ım seyahatten ve sa · 
lahiyettar resmt makamlarınızla ola
cak temaslarımdan ı:ıonra etraflı bir 
cevap verebile<'eğim. 

Ben şahsen Türk pamuğunun müş. 
terisi olarak kalabilereğimi7:e emin 
olanlardanım. Almanyanın Türk pi . 

va.c:ıasma büyük bir sempatisi var -
dır .. , 
Alman miitehassısı.lzmirden Adana 

ya ~rlerek orai:ia da tetlfüfler yapa
caktır . 

Hereke posta müdürü 
mahkUm oldu 

Izmit, (Hususi muhabirimizden) 
Zimmetine para geçirmekten suçlu 
Hereke sabık posta ve telgraf mü· 

dilrü Sabrinin Izmit ağır ceza ryıah· 

kemesindeki muhakemesi bitmiştir. 

Suçlu, ticaret yapmak hevesıne 

düşerek, Hereke fabrikuı amelesi

ne gelen paralardan 566 lira 58 ku
ruşu, kasadan da 2394 lira 33 kuru
şu çaldığını ikrar etmiş, 5 sene 2 sy 
müddetle ağır hapse ve memnriy!!t-

ten mahrumiyete mahkum olmuş -

tur. Zimmetine geçirdiği paralarda 

emvalinden istirdat olunacaktır. Bu

nun için, motörüne ve bağlarına ha

ciz konmuştur. 

verilmiş, sünnet yapmakta kullandı • 
ğı aletleri <le müsadere edilmiştir. 

Bir kedi kudurmuı 
Ayın dordüncü günü, kasabanın 

ı Karadurak mahallesinde bir kuduz 
t 

1 
kedi vak'asr olmuş, mezkur kedi ken-
di sahipleri olan Hanife ile gelinini 
müteaddit yerlerinden tırmalamış ve 
tırmaladığı yerlerde şişikler hasıl ol· 
muştur. Yaralılar teda\i edilmek ü
ze lstanbula gönderilmişlerdir 

Belediye i~leri 
Kaza belediye reislığine yeni ge

çen lsmet Yelkenci, kısa bir zaman
da imar faaliyeti göstermiştir. 

Bir taraftan mevcut dar caddeler 
genişletilmekte, diğer taraftan da. 
yeniden kasaba içerisinde yollar yap
tırılmaktadır . 

Kaza sokaklarında tasmasız ola • 
rak dolaşmakta bulunan köpeklerin 
de kaldırılması lazımdır. 

Kasaba dahilinde mevcut olup kı
şın bol ,yazın pekaz akan Uç çeşme • 
nin ihtiyacı temin etmediğini nazarı 
dikkate alan Belediye, büyük bazı te
şebbüslere girişmiş bulunmaktadır. 

Bunda muvaffak olursa kasaba hal· 
kı büyük bir dertten kurtulmuş ola· 
caktır . 

"Erzincan"da şayanı dikkat 
bir muhakeme 

Erzincan, (Hususi) - Erzinca • 
nın maruf simalarından olup birl • 
birlerini vuran Süleyman ile dişçi 
Adnanın muhakemeleri başlamış, 
heyeti hakime davanın gizli görül • 
mesine karar vermiştir. 

Bu yaralama hll.disesine sebep o
lan ve hadiseye takaddüm eden an
larda, içki sofrasında açık saçık va
ziyette., ihvana içki sunan ( !) kadı
nın. bekdi~ tarafındn.n s.ası.ı.k il
miş olmasına rağmen, çarşaflı ve 
topuklarına kadar kapalı ol rak 
mahkeme kapısı önünde dolaştığı <la 
görlilmüştür. 

"Balya"lı sporcular 
Balıkesirde 

Balıkesir, (Hususi muhabirimiz .. 
den) - Balyadan 30 kişilik bir spor
cu kafilesi gelmiştir. idman Yurtıu. 
ların konuğu olan Balyalı sporcular 
Şehir Kulübünde bir öğle şöleni ve
rilmiş, öğleden sonra Ali Hikmet 
stadında bir maç yapılmıştır. 

Maç çok samimi geçmiştir. ldman 
Yurtlular ilk devrede sağ iç Mnsta
fanın ayağile iki ve ikinci devrede 
sağ açık Refetin ayağı ile bir sayı 
yapmışlar ve oyun 3 - O sona ermiş
tir. 

Gerek ldman Yurtlular, ve gerek 
Balyalı sporcu gençler güz 1 bir o
yun oynamışlardır. 

- Eskiden burada yapılan tülbent 

ler Suriyeye ve Rumeli vilayetlerıne 

ve her tarafa sevkedilirdi. Ve Istan· 
bul tülbenti buralarda büyük bir 
rağbet görmekteydi. Fakat harpten 
ıonra bu ticareti kaybettik. Şimdi 

yalnız Anadolu için çalı,ıyoruz. Doğ 
rusunu söylemek lbımgelirse, Ana. 
doluda bizden az mal alıyor. En bü
ytik müşterimiz, Adanadır. Fakat 
ıon senelerde buraya da az mal gön
deriyoruz.,, 

Bay Boğosa göre. bu san'atin ih· 
yuı mtimkündilr. Ankarada bir tif
tik ipliği yapan ve kumaş ;1 '·1 'yan 
bir fabrika açmak surctile bu eski 
Türk sanatini tekrar diriltmek 've 
yaşatmak kabildir. Eğer bu da ya • 
pılmazsa. Havuzlu hanının üst ka • 
tındaki son tiftik işlh·en ter.gah ta 
birkaç sene sonra ortadan kalkacak· 
tır. 

Çekoslovakya kereste ticaret ve 
komisyonu kooperatifleri 1934 - 35 
senesinden kalan tomruk stoklarının 
Almanyaya ihracına teşebbüs etmiş
tir . 

Ncvyork 
Milano 
paris 
Cenevre 
srukıel 
Bruksel 

617,-
9,;9,22 

15,09,2:ı 

17.02.5'.J 
3,45,SO Bafra Orta Okula Kavuştu 

Kontenjan J1Üzüncl en 
Bu da neden ileri geliyor? Sebebi 

eudur. Eskisine nisbetle tülbentleri 
kullananlar azalmaktadır. Kadmlar 
da giyiniş tarzının değişmesi tülbent 
çiliğe büyük bir darbe vurmuştur. 
Bu itibarla bu san'atin ihyası ve in· 
kişafı akıntıya kürek sallamaktan 
başka bir şey ifade etmez. Bu bahis 
ler etrafında konuştuğumuz tülbent 
çi şu sözleri de söyledi: 

- Dışardan kontenjanlar yilzlin • 
den eskiııi kadar da tülbent gelmiyJr. 
Bu da bu san'ate darbe vurdu. Bir ıe 
bep daha var. TUlbentçilikte çahfan 
amele şimdi fazla yevmiye istiyor. 
Halbuki !azla yevmiye, tülbent işi f. 
çin idareli değildir. Kadınlann triko 
taj ve çorap !abrikalannda i~ bulma· 
111, tülb~nt işçilerinin de yevmiyesini 
artırmıştır. 

Ankara •olları 
Tülbentçi ile konuştuğum ayni 

handa, Ankara sofla.n yapan bir l· 

Hüseyin Avni 

Balıkesirde Sonbahar 
At Koşu'arı 

Balık~ir <Hususi muhabirimiz
den) - llimizde at koşularına kan}ı 
gittikçe heves artmaktadır. Bu pazar 
günü havanın kapalı olmasına rağ -
men koşu mahalli halk ile dolmus -
tur . 

Birinci koşu Uç yaşındaki yarım -

kan İngiliz erkek ve taylara mah -

sustu. Bu koşuya Emir Salibin Güli -

zan, Mustafanm Leylası, Balıkesir • 

Ji lsmailin Tayyarı girmi§, Leyla bi
rinci, Tayyar ikinci, Gülizar da Uçün
cü gelmişler ve 225, 55, 20 lira ikra -
miye almışlardır . 

!kinci koşuya dört hayvan iştirak 
etmiştir. Kamçılhdan Osmanın Ay
dını birinci, Bigalı İamailin Serveti 
ikinci, Susığırlı Şabanın Dervişi U • 
çUncü gelmi§ ve 120, :SO, 20 lira ikra
miye almışlardır . 

Üçüncil koşu, dört ve daha yukan 
yaştaki yerli yarım kan hayvanlar a
rasında olmuştur. Birinciliği Susığır
lıklı Mecidin Gürbilzil, ikinciliği Kam
çıl1ı Ol!lmanın Aydını, üçüncülüğü Bi· 
galı lsmailin Serveti kazanmışlardır. 
Bunlar da sıra ile 180, 55, 20 lira ik-

Bu stokların büyük bir kıemrnın 
sun'i ipekle ve yan mamul elektro • 
teknik maddelerle mübadelesi karar
l~tırılmıştır • 

1NG1LTEREDE 

ftorın 
f>1ark 
prac 
Viyan• 
Stokholm 
Madrid 

4,72.25 
4,i0,:l5 
1.49 30 
l,9'.64 

22. ;4,86 
4.24.30 
3.14.34 
7,35,80 

İtalyanlarla lngUizler arasında ti· f • h a m 
cari bir anlaşmanın akti için yeni- lo Bankası 
den müzakerelere başlanacaktır . 

81.
ıo.
to-
26,45 
41.
Hı -
20.50 
lU.20 
12,-
13,55 
9S.50 
29,-

• * 
Weyledide'ye yakın bir yerde 

350 cins elma yetıştirilmektedir. Bu 
cinslerin hepsinin ticarete elverişli 
olup olmıyacağı yapılan tecrübeler 
sonunda anlaşılacaktrr . 

YUGOSLAVYA DA 
Bankalar, Yugo!!lav hükumetinin 

köylü borçlarının tenziline dair yap· 
tığı kanun projesinin neşri büvük 
tenkit ve itirazla karştl.ınmıştır. Pro
je kabul edildiği takdirde Yugoslav 
bankalarından ekserisinin iflas etme
si muhtemeldir . 

ramiye almışlardır. 
Dördüncü koşu, dört ve daha yu -

kan yaştaki yerli yarım kan İngiliz 
at ve kısrakları arasında yapılmıştır. 
Anıcaralı Emir Salibin Alemdarı bi -
rinci, yine ayni adamın Semiramis! 
ikinci, Günanlı Nnzifin Me,•jikası da 
üçüncü gelmişler ve 300, 75, 25 lira 
ikramiye almışlardır . 

H·'"mnı 
A;adolu 3 60 

•• % 100 
"''rkt>I' Havrıyc 
Tramvay 
somonti Nektar 
Terkoı 
Aslan Çimento 
Merkez Bankuı 
Osmanlı Banlcası 
şark Merkez Eczanesi 

fıtilnazlar 

Tıirk Borcu I 

" " II 
,, .. Ut 

Erıanl A. B. C. 
f•t•k~•ll fhhıh 
Siva• - Erzurum 1 

,, u 
TalıvU~t 

Rıhum 

Anadolu I ve IT kupon kesik 
ın 

" 
M r •" 

1903 il 
ıoıt m 

Mümessil 

tahvitl~rl 

111.-
102.-

3.SO 

23.85,-
21.ı;ıo.-
22,:?S,-

98,
~1 ~o 

99.75 
99,50 

\O •O 
43 65 
45.90 
47,-

112.-
103.-

(•} Dıieı '>aralar uzerlndc muımeır n 
'Tlamıatrr 

Bafra, (Hususi muhabirinıizden) 

- Kasabalarında bu sene orta okul 
açıldığı tçin "Bafra,, halkı pek mem
nundur. Yeni mektepte, 1 teşı-iniev· 
velde tezahüratla derslere oaşlıınıl· 

mıştır. Bu yıl okulun yalnız birınci YC 

ikinci sınıfları açılmış olup. birincide 
95, ikin<'ide 16 tnlebc varcitr. 

Orta okulun küşadından dolayı 
"Bafra,, JJlar namına ktiltUr bı kaniı-

~mıı bir teşekkür telgrafı yollanıl

mıştır. 

Gönderdiğim resim, mektebin a"ıl· 

ma resminde bulunanları, mua•Iıın

lerle talebeyi birarada göstenyor. 
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Bigada Çirkin 
Bi~ Salgın Var 

Metres Hayatı! • Türk
çeden t. aşka Her Lısan 

Konuşu,uyor! 
Biga, (Hususi muhabirimizden) -

Son zamanlarda burada çif kin bir 
~algın başlamıştır. Nik!hlı ve bir 
iki çocuklu bayanlar, kocalarının ev
lerinden kaçıp ba§ka erkeklere git -
ltıektedirler. Bu salgına tutulan ka· 
dınların ekserisi, çocuklarını koca · 
!arının evinde bırakmaktadır. Kaç
tıkları erkekler, kocalı olan bu ka -
drnları tabii nikahla alamamakta ve 
gayrimeşru bir hayat eürnıeğe baf -
latnaktadırlar. Bu yüzden mahke · 
!nelerde zina ve boşanma davaları 
'le metres hayatı "Biga"da çoğal -
!nıştır. Bu çirkin !algının önüne 
geçmek lazımdır. 

Tü.rkçe Jıonu,ulmuyor! 
Aklı erenlerimiz istedikleri kadar 

••vatandaş türkçe konuş" diye ba
iırsınla.r, belediye istediği kadar 
1'B8.fka dillerle konuşmak yasaktır" 
diye teıı!ııer bağırtsın. Kimsenin u
m.urunda değil. Türkçe konuşalım 
diye yüreği parçalanan yurttaşlar, 
gelsinle~ de Bigayı, Babil kıllesine 
dönen Biga kahvehanelerini görsün
ler. 

Pomakça mı isteDiniz, çerkezce 
tn.i, boşnakça mı arzu edersiniz! Yet

nıi9 ilci buçuk milletin dili burada 
konuşuluyor. Bu dilleri konuşanlar
dan, bazıları biç tlirkçe bilmez ve öğ
tenmeğe de niyeti yoktur. Bazıları 
iyi türkçe bilir, fakat bililtizam söy

lemez. Hatta mahkemeye gelir, ken

di.sine tercüman tutturur. 
Topraklarımızda. yarım asırdanbe

ri oturan bir yurttaşın bugüne kadar 

türkçe öğrenmemesine ve ya.but bi

lirken söylememesine ne mana ver

meli, bilemem! 

Otobüs ve kamyon rekabeti 
Bahkesirde birisi 7, diğeri 5 kişi-

lik 2 otobüsçü grupu ara.eında.lıii re

kabet yüzünden bugünlerde halk 
pek çok istifade etmeğe başlamıştır. 

Bu iki otobüs ve kamyoncu grup, 
yekdiğerile yaptıkları rekabete bina· 
en Çanakkaleden Balıkesire ve Biga· 
dan Balıkesire kırk kuruş gibi küçjlk 
bir ücretle yolcu taşımaktadtr. Ça
nakkale ile Bahkesirin arası tam 
212 kilometre, Biga. ile Bahkesirin 
arası da 172 kilometredir. 

Mesafenin uza.khğına nisbeten alı
nan ücret biç mesabesindedir. Bu 
gruptan biri, postayı da meccanen 
taşımaktadır. Rivayet olunduğuna 
göre rekabet yüzünden, birkaç gün 
sonra yolcular da bedava taşınacak 
ve bir inat yüzünden tarafeyn külli 
mutazamr olacaktır. 

Yeni bir ortaokul 
Uç yıl önce şehrimizde açılan ve 

bu sene 42 gence diploma vermek 

suretile ilk mahsulünü yetiştiren 
t. Kemal mektebi ortamektebe çev

rilmiş ve a.ytn birinde açılarak tedri

eata ba.şla.nm1'tır. 
Bu defa da 66 genci yeniden kay

deden mezk\J.r ıbilgi Yllrdundan me· 
zun oıa.nJ.arm ba.zıları müsabaka ile 
:Askeri Ll!elere, Haydarp~a ve Kan· 
dilli Liselerine kayıt ve ka.bul edil-

mişlerdir· y 

Okulun tarih ve cografya öğret -
menliğine atanan Salahattinle resim 
öğretmenliğine atanan Ayt1e Gevner, 
vazifelerine başlamışlardır. ==-------, 

TAN 
ABONE VE tLAN ŞARTL.ARI 

- TGrlcb• Dı .. M 
lcia tçiıı -

Bir a7hk , , ı • ! ~ 
' • • • • • ' 50 t • • ••• 
1 Pi• ' • . •• -

·ı• -·-
Ola tı:tıı hlnc:ıhlı SirtetleriD• mO 

rıcaat edilmelidiı. .. •• 4otnn•ı 
Kllc:filı illnlat dofnl...,. 

·d1remiıc:• ılmabilir. tıb bh 
Kilçti) UlnJarm 5 utır 

defaJık SO kuraetur. 5 ıatır~ fu 
ıa11 için astır baema 5 '"1ru• mn 
Bir defadan fulı idi> ,eııdııdarı 
,;, ıo kanı• indirilir. 
GOnO aecmle ııO!lhıılıır S karaıta' 

lstanbul Tramvay Şirketi 21 ikinci 
kanun 1911 tarihli şartnamenin 14 ün 
cü maddesine göre 

iLAN 
1936 yılının 16 Birincite,rinden ve 

yeni ilana kadar pazardan başka gün 
lerde gidiş - geliş kış programı 

Şişli Şebekesi 
No. YOLLAR iLK SON 

kalkış kalkıf 

10 Şişli - Tünel 6.15 23,40 

10 Tünel • Şişli 6.35 24,00 

11 Şişli - Beyazıt 7.15 23,00 

11 Beyazıt - Şi~li 7.55 23,45 

12 Harbiye - Fatih 7.00 24.,15 

12 Fatih - Harbiye 6.15 23,30 

A Har. - Aksaray 7.20 23,55 

12 Ak. - Harbiye 6.35 23,10 

15 Taksim - Sirkeci 7.30 19,05 

15 Sirkeci - Taksim 7.50 19,25 

16 Maçka - Beyazıt 6.25 23,!!0 

16 Beyazıt - Maçka 7.10 24,05 

Şişli (depo) 

A Eminönü 6.15 19,00 

16 Eminönü - Maç. 6.45 20,00 

Maçka - E. önü 7.20 19,30 

17 Şişli • Sirkeci 7.00 19,30 

17 Sirkeci • Şişli 7.30 20,05 

Mecidiyeköyii 

A Eminönü 6.•5 18,30 

17 Eminönü 
Mecidiyeköy 7.20 19,00 

19 Kurtuluş-Beyazıt 6.15 23,10 

19 Beyazıt-Kurtuluş 7.00 23,55 

Şi$li (depo) 

A Eminönü 6.05 19,05 

19 E. önU - Kurtuluş 6.35 19.35 
Kurtuluş - E. önü 7.05 20,05 

Beşiktaı Şebekesi 
Bebek • E. önil 6.30 23,20 

22 E. önü - Bebek 6.4ct 24,00 

Bebek - Beşikt~ - 24.40 

23 Ortaköy • Ak. 6.30 :l0,30 

23 Ak!a.ray - O. köy 7.15 21,15 

34 Beşiktaş - Fatih 7.00 20,20 

34 Fatih - Beşiktaş 7.40 21,05 

latan bul Şebekesi 

32 Topkapı - Sirkeci 6.20 23,20 

32 Sirkeci • Topkapı 6.50 23,50 

33 Y. kule - Sirkeci 6.15 23.15 

33 Sirkeci - Y. kule 6.45 23,45 

37 Edirnekapı - Sir. 6.10 23,10 

37 Sirkeci - E. kapı 6.40 23,40 

İstanbul Birinci İfl!s memurluğun
dan: Müflis terzi Todori Koetantin 
hakkındaki iflA.s icra ve ınte kanunu· 
nun 254 üncü maddesinin üçüncü fık
rası hükmünce kapanmış olduğu ilan 
olunur. (26426) 

Zayi - Gelenbevi orta okulu 2 inci 
smıfmdan 934 - 935 ders yılında al • 
dığım tasdiknamemi kaybettim. Ye· 
nisi alınacağından eskisinin hükmü 
yoktur. 585 numaralı Mehmet Ha.nı· 
di oğlu Kenan • 

TAN 

iktisat Vekaleti ölçüler ve 
Ayar Müdürlüğünden: 

lla Ölçüler nizamnamesi ahkamına mugayir olup ta ku 
n~~ma~a.rına mezkur nizamnamenin 8 5 inci maddesi 
go.re :z~n verilmekte olan şişelerin miktarı i 9 3 7 sen 
İkıiı:c~kanun ayrnın birin<len itibaren muayyen bir nisb 

ne 
esi 
et 

dahılınde tahdit edilecektir. 
Buna nazaran: 
1 - İspirtolu içki satan fabrika ve imalathaneler ce 

kullanılacak şişelerin en az ro 4 o 
az 2 - Diğer içkiler satanlarca kullanılacaklarrn en 

~. 30 ~isbetindek~ miktarının Ölçüler nizamnamesi hi. 
kumlerıne muvafık olması lazım gelecektir. İspirtolu 1 

ki satan müesseselerce kullanılacak şişelerin sa-eri kalan o. 
6? r ve diğer içkiler satanlarca kullamlacakrarın 'fo 70 
nın de kullanılmasına. ancak ölcüler nizamnamesinin 7 
ve 7 7 inci maddelerine mugayir oldukları takdirde. veka 
Ietimizce gdrülecek lüzum üzerine mezkur nizamname 

1 -. 
ç-
Yo 
ı-

4 
A 

. -
-

nin 85 inci maddesine göre müsaade edilecektir. 
{J Ölçüler nizamnamesi ahkamrna muvafık şişe tedaril 

veya mevcut olanların sö.zii geçen nizamnameye uygu 
şek1e sokulması için icabcden tedbirlerin şimdiden alın 

n 

-
ması lazımgeleceği ilan olunur. ( ı 248) ( 19 ı 3) 

· Silivri lcra Memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya çe\Tilecek 

gayri menkulün n& old.Uğu: Kurtde
re çiftliğinin yüzde yetmiş iki hi::.se
ai. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi, sokağı, numarası: Silivri 
kazasında Kurtdere çiftliği. 

Takdir olunan kıymet: 72 hisseye 
(30.000) lira. 
Artırmanın yapılacağı yer. gün, 

saat: Silivri !cra dairesinde 14 - l1 -
936 cumartesi, saat 10. 

1 - tşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 12 - 10 - 936 tarihinden 
itibaren 21 No. ile Silivri lcra daire
einin muayyen numarasında tıcrkesin 
görebilmesi için açıktır. nanda yazı
lı olanlardan fazla malumat almak 
istiyenler işbu şartnameye ve 21 do!!
ya numarasile memuriyetimize müra
caat etmelidir. 

Panka mecmuas 1 
nın ilk sayısı çıktı. Müvezzilerden i s-

teyiniz. 

Katip aranryor 
yi Taşra için eski ve yeni Türkçe 

bilen usulü müzafaayı bilir tecrübe 
bir katibe ihtiyaç vardır. Bu cum 
sabahı 9 da Taksim bahçesi karşısın 
da Tanko şirketinde Bay Abdullah 

li 
a 
-
a 

müracaat. 

-Fatih Sulh ü~üneü hukuk hakim 
tiği.nden: Samatya Marmara caddes 
No. 36 da oturan Küçük Melek, Ner 
man ve mahour babaları Ali Şefiğ 

ayni hanede oturan küçüklerin büyü 
ağabeyisi ve mahcurun oğlu Enve 
Ekrenin bilumum umunı vesayetle 
rini ifa etmek üzere 7 - 10 - 936 ta ri 
hinden itibaren va.si tayin edildiğ 

i 
i-
e 
k 
r 

-
-
1 

ilan olunur. 

-

2 - Artırmaya iştirak için yukar
da yazılı kıymetin % 7 ,5 nisbetinde 
pey veya milli bir bankanın teminat "'!'!""~~~'!!!!!~~!!!"!!!!!!!!!!'!!!!!!!!"!"'!"""'~~ 
mektubu tevdi edilecektir. (124.) 30 - 11 - 936 da ayni saatte yapıla 

3 - tpotek sahibi alacaklılarla di- cak artırmada, bedeli satış istiyenin 
. 
-

ğer alakadarların ve ir tifak hakkı sa- alacağına rüchanı olan diğer alacak 
hiplerinin gayri menkul Uzeriı1de1Ci lılarm o gayri menkul ile temin edil 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa mlş alacakları mecmuundan fazlaya 
dair olan iddialarını işbu ilAn tarihin- çıkmak şartile, en çok artırana ihale 
den itibaren yirmi gün içinde evrakı edilir. Böyle bir bedel elde ı>dilmez
müsbiteleriyle birlikte memuriyeti- se ihale yapılamaz. Ve satış talebi 
mize bildirmeleri icap eder. Aksi hal- düşer. 
de hakları tapu siciliyle sabit, olma· 6 - Gayri menkul kendisine i~ale 
dıkça eatış bedelinin paylaşmumdan olunan kimse derhal veya verilen 
hariç kalırlar. mühlet içinde parayı vermezse ihale 

4 _Gösterilen günde artırmaya kararı feeholunarak kendisind~n ev
iştirak edenler artırma şartnamesini vel en yüksek teklifte bulunan kim
okumuş ve lilzumlu ınalfımat a\JnıŞ ee arzetmiş olduğu bedelle almağa 
ve bunları tamameıı kabul etmiş ııd razı olursa ona, razı olmaz veya bu· 
,.e itibar olunurlar. lunmazsa hemen on beş gün müddet-

5 - Tayin edilen zamanda gayri le artırmaya çıkarılıp en çok artıra
menkul üç defa bağrıldıktan sonra na ihale edilir. lki ihale arasındaki 
en çok artırana ihale edilir. Ancak fark ve geçen günler için % 5 ten he
artırma bedeli muhammen kıymetin sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
·yüzde yetmiş beşini bulmaz veya ~a.- ayrıca hükme hacet kalmaksı?.m mc
tı~ istiyenin alacağına rücharu otan muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
diğer alacaklılar bulunup ta bedel Madde (133). 
bunların o gayri menkul ile temin e- Mezkur çiftlik yukarıda göslı>rilen 
dilmiş olacaklarrnın mecmuundan faz 14. - 11 - 936 tarihinde Silivri Jcra 
laya çıkmazsa. en çok artıranın ta.ah· memurluğu odasında işbu ilan ve gös
hüdü baki kalmak üzere artırma on terilen artırma şartnamesi dair~sin-
beş gün daha temdit, 2 nci artmna de satılacağı ilan olunur. (26-130) 

'' 

Nafıa Vekaletinden: 
Nafıa Vekaletinc.l .. . rk ·k l 

93 7 senesi başında en .kmuteahhıt1 ı vesı. ?1sr da_ ~n~?.;ın 
mek · · . vesı ~alan usu en yenısı e egıştırıl -

uzere vesıka alı d - "h .. b 'b .. 1 . taahhüt d" b" . . n rgr tarı ten ıtı aren ne gı ı ış erı 

ett
·g-.. e ıph. ı~ırdığini 't7eya taahhüdünü ifada devam 
l ını ış sa ıbınin . . a·ı k . Teşrinisa ·a . . sarılı adresi de zıkre ı mc şartıle ı 

nı en ıtılıare b' . . . V k"'l k müracaat! ( 
1

? ~ n ır ıstıda ıle e a et ma amma 
arı. -~l) (1914) 

Satılık Hurda Demir 

Akay işletmesinden: 
Kasım paşada cam. 1 

önünde takr·~ kl 1 a trnda İdaremiz kömür ambarları 
.. ı:.>en - ırk to . . d . 

gun1rük resmile 
5 

· n- mıktarındakı hurda emırler 
aır masrafı k" . .. . . 1 

mak üzere açık art.. ... . ar amılen muşterıye aı t o -
9 

~ırm a ıl e s t 1 k 1 . 2 1 ."I 36 çarşamba günü a ı aca tır. halesı, -1 v-

yapılacaktır İsteJ 1.1 
s~at on altıda şefler encümeninde 

· { ı enn 91< . karıda yazılı vakitte e .. eı yedı buçuk pey akçelerile yu-
- ncnmene gelmeleri. ( 2 ı 5 3) 

1 ~F• F.nıvF.Sl 

Merkez hal binasına konulac k .. Tutarı ilk tenıinatı 
ratöner a uç tane pa· 
Haseki haıtanes!nin Nureddin p 166,01 12,45 
y apılacak havagazı tesisatı avyonuna 
Ramide yangın su deposile C"h . . 202,68 15,20 
Ka t p · · 1 angırdekı 

P an a~a camıı ~arntcının tami ri 
Yukarda muhammen bedelleri a 

2~2.96 17.50 
zere arı ayrı pazarl.ğa konulmuşty zılı olan .,Ier yapttrrlmak 
i e~cümen kaleminde göriilebilir t;· kKJ.elşifhe.vrakile sartnamele· 

Ü 
r 
1 en ılk t · ! b · 5 e ı er ızaları d ·· t · emınat ma < pz veya mektub:l b b . n a gos P.rı-

ada.r ilk teminatın yatırılrnaSJ daha e eıt k er
1 
(hır gün evveline 

ertembe günü ıaat 14 de daimi enc7luva ! obacağı) 15/ 10 936 
k 
p 

menoe ul unma l ı :\ır lar. 
* * + (B.) (2169) 

Adet 
7~~ Çi.?ene lahtA.sı beheri 120 kuru~ 

Gurgen tahtası beht-ri 200 kuruş 
70 Taban ağacı beheri 160 kuru' 

200 Kol ağacı beheri 55 kuruş ... 

m 
b 

Balat atölyesi için yukMda c"nsi mikt b . . 
en bedeli yazılı olan malzeme aç.ık ek ~ı: ve ;:h~rırtın ı;nuhllm· 
ulunmadığından eksiltme 19 ı ı O 936 p

81 
me ~ununde ısteklisi 

mı 

la 
t Ş azartesı g" ·· 

f ır .. artnamesi levazım müdürlü ~ünde .. .. . ~nune uzabl-
r 90 hra. 15 kuruş!uk ilk tem;nat mg kb gorulebılır. İstekli ola.n 

be (b' .. 1· a uz veya mekt b"l b 
r ır gun evve ıne kadar ilk teminatın yat l u Le era-

k ol c ~ ) k d l .ırı ması dah a agı yu aı· a yazı ' günde saat 14 d d . ~ a nr..ıva. f t 
h ulunmalıdırlar. (B.) (2157) e aımı enc'..imende 

~ * l/o 

Senelik Muham 

Beşikta~t~ Sinanpaşa rrıeclrf'-fıesinin 4 
No. h odası (teslim tarihinden itibaren 
937 veya 938 - 939 Mayıs ıonuna 
kadar) 
Paşabahçede iskele caddesin.de 15 
~e~re murabbaı yol artığı (teslim ta-
rıh nden 936 lkinciteşrin sonuna ka-

1 • men ft: rası 

30 

ilk tı:rni-
natı 

2,25 

dar) 
Yukarda semti senelik muhammen k' l l5 . 1.13 

yazılı olan mahaller ayrı ayn kiraya 
1~~ a~ ~e kıra müddetleri 

nulmuştur· Şartnameleri Je,·azım mu··vd~·rıı ·~:. uzere pazarlığa ko. 
t kl·ı h" ur U<Yunde ·· · · ı h·ı · 1 e - ı er ızalarında gösterilen ilk temi "' ' goru e ı ır. s-
le beraber (bir gün evveline kadar ilk nat ~akhuz veya mektubi
muvafık olacağı 15 10 935 Per,embe t~~~natm yatırılması daha 
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (l~~~) saat 14 de daimi en-

. . 
Çel;k kopr~d~(. 
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Zafı umumi, kansızhk ve kemik hastahklarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocul<lar, Gençler, Genç kızları ve ihtiyarlar her yaşta istimal ede
bilirler. Hasan Deposu; istanbul, Ank~ra, Beyoğlu. 

..... • ·, , • • ., .. 1 

456 modeli 

Bütün 

P H 1 L 1 P S radyosu ile 

dünyayı 

dinliyeb:lirsiniz. 

Sabr; salonu: Galata, Voyvoda caddesi, Jeneral Han. 
Orozdi - Bak: İstanbul 
Basmacı:yan: Beyoğlu, Istiklil caddesi 96. 
Türkiyeııın her tarafında acentelerimiz vardır. 

lstanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden : 

300 adet olmak üzere bastırılacak beynelmilel deniz 
mevzuatı kitabı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

Bedeli muhammen 27 S lira ve o/o 7 ,5 teminatı muvak
kate 21 liradır. Taliplerin yevmi ihale olan 19-10-193 6 
pazartesi günü saat 14 te Galatada Deniz Ticareti Müdür 
lüğündeki Komisyona ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
de Müdüriyet İdare şubesine müracaatları ilan olunur. 

(1979) 

lstan bul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

lVIerkezimiz itlafifarında kullanılmak üzere dört ka -
lem itlafıfar malzemesi açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

1 -Tahmin bedeli 868 liradır. 
2 - Şartnameler merkezimiz Levazımından para -

sız alınır. 

REVUE saat fabrikalarının kendi 
satış şubelerini Türkiyede bulundur
malarının maksadı: 

Dünyaca tanınmış REVUE raatıe
rini yüksek marka birçok saatler a
rasında Türkiyede daha ucuz satabil 
mek ve müşterilerin ezher cihet mem 
nun olmalarına nezaret etmektir. 

REVUE ı;aatleri her bir mahalde 
yalnız ayrılmış saatc;ilerde satılmak
tadrr. 

Umumi satış deposu: 
lstanl5ul, Bahçekapı. Tas han No 

19 (22) Te}efon: 21354 
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Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkecı Mühürdar 

- zade Han. Tel. 22740 -

KARADEniZ 
POSTALARI 

15 Birinci teşrinden i
tibaren Karadeniz posta
larının programlan de -
ğişecektir. 

B t.ar.LbLen ·tibaren 
Karadeniz postaları İs -
tanbuldan P A Z A R 
ÇARSAMBA ve CUMA 
günleri kalkacaklardır. 

PAZAR günü saat 16 
da kalkacak vapur gidiş
te Zonguldak, İnebolu. 
Ayancık, Sinop, Sam -
sun. Ünye, Fatsa, Ordu. 
Gireson, Vakfıkebir ve 
Trabzona uğrayarak Ri
zeye kadar gidecek ve 
dönüşte bu iskelelere ila
veten Of ve Akçaabada 
uğrayacak Sinoba uğ"ra
mıyacaktır. 

CARSAMBA günü sa 
at 12 de kalkacak vapur 
gidişte İnebolu, Gt!rze, 
Samsun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Gireson, Tirebo -
lu, Görele ve Trabzona 
uzrayarak keza Rizeye 
kadar gidecek ve dönüş
te bu iskelelere ilave ten 
Sürmene ve Sinoba uğ -
rayacaktır. 

CUMA günü saat 12 
de kalkacak vapur gidı:s
te İnebolu, Sinop, Sam
sun, Gireson, Trabzon 
ve Rizeye uğrayarak Ho 
paya kadar gidecek ve 
dönüşte bu iskelelere ila
veten Pazar'a uğnyacak 
tır. 

Ayrıca keza 15 Birin
ci teşrinden itibaren n1ev 
simlik dördüncü bir pos
ta kalkacaktır. 

3 - Eksiltme 20 / 10;' 1936 sah günü saat 14 te Ga
latada Kaı·amustafapaşa sokağında İstanbul Limapı Sa
hil Sıhhiye M:erkezi komisyonunda yapılacaktır. 

SALI günleri saat 1 2 
de kalkacak olan bu ila
ve posta gidiste !ne bolu. 
Samsun ve Orduya uğ · 
rıyarak Trabzona va -
dar gidecek ve dönüste 

tc;tanhul Belediyesi Merkez HaJ bu iskelelere ilaveten Gi-
Müdürlüğündtn: Bu mevsim halde resona uğrıyacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 66 liradır. , 
5 - İstekliler bu işin ehli olduklarına dair Ticaret O

dasının bu davet tarihinden sonra alrnmış bir vesika gös
termesi şarttır. 

6 - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeden 
evvel muvakkat teıninatlarını yatırmış olmaları gerektir. 

(1881) 

Sahibi: Ahınet Eınin l.'AJ,,IAN -Umumi Neşriyatı ldare Eden: S. SALlM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

112 No. lu kavun, karpuz sergisinde ·--------( •2•0•8•5•) .. 
icrayı ticaret eden Hüseyin Arda bu-

radaki muamelesine nihayet vermiş -----------
olduğunu bildirdiğinden hesaplan tas 
fiye edilip idaremizdeki teminatı ia
de edilerek ilişiği kesileceğinden mez
kflr sergiden a1acakh bulunan müs • 
tahı:ıil varsa evrakr müshiteleriyle 
birlikte nihayet 28 - 10 - 936 akşa -
mma kadar idaremize müracaatlatı 
lüzumu ilan olunur. 

o\an \ eksa)'t 
Bay\ara \azım, 3 6 "e '2 \ik 

e\erde • ' ' 
ecıan ·\arda satı\ır. . 
amba\a1 b \aiı i\a\Je\idır. 
'2 \'ık am a J • 

-ASPI 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

---·------· -
Hozatta Jandarma Seyyar Piyade 
Alayı atına·ma Ror:nisy. nunaan· 

1 - Tutarı yirmi beş bır. iki yüz lira tahmin edı1en 

yüz seksen bin kilo un 1 7 , 1O / 193 6 Cumartesi günü sa
at on dörtte Hozatta kapalı zdrf eksiltmesiyle ~atın alma
caktır. İlk teminat 1890 liradır. 

2 - Şartnameler yüz yırmi altı kuruş karşılığında ko· 
misyondan a:ına bilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenJerin ilk teminat mak· 
buzu ve şartnamede yazılı belgeler içmde bulunduruJa -
cak teklif mektubunu eksil~me vaktinden bir :>aat evvel 
Hozatta Komisyona vermi~ olmaları ( 1126) 1730) 

.N.K 
""y"" 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybecıersen pctran 
heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin et
miş hem de yurdunun göklerine birkaç filo katmış olur
sun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıyacağını 
kim iddia edebilir. 


