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(Tafsilat altıncı sayfada) 

Ucuzluk Projeleri Hazırlanıyor 
~-----~~~~~~~~~~~~--------~~-----

Memleket Geliri Çoğaltılacak 

Basvekil inönü Yeni 
Direktifler Verdi 

Ankara 20 (Tan muhabirinden) - Cümhuriyet 
kurulduğ~ndanberi Anadolu hiçbir ~ıl bu sene olduğu ka
dar bol esa:;h ve aylarca süren tetkıklere sahne olmamış
tı: Bas~a Başvekil ve diğer vekiller olduğu halde birçok 
ilim h~yetleri, tetkik grupları, mütehassıslar; yurdun dört 
bucağında yeraltındaki servetleri, yer üstündeki kıymet
leri seferber etmek için harekete geçmişlerdir. 

HEDEF 

Başvekil İnönü geçen yıl Yerli Mal
lar haftasını açarken "Türk köylü -
sünden daha bol ve yüksek bir istih
sal rekoltesi isteriz. İç ve dış pazar 
fiatlarımrzı dünya seviyesine indir -
meye mecburuz. Bütün memleket bu 
sözleri işitmelidir . ., demişlerdi . 

~ıatürk, 
.Vlisafirim·z 
~ıtes Mahmut 
-tan ı Kabul Ettile 

Ankara, 20 (A.A.) - Ata
türk bugün saat 18,30 da nıi
safiriırıiz Efgan Harbiye Ve
zi r i Altes Mahmut Hanı, re -
fakatinde Efgan büyük elçisi 
Sultan Ahmet Han, Efganis
tanın Berlin elçisi ve Efgan 
e:rkaniharbiyei umumiye reisı 
bulunduğu halde kabul etnıi~ 

ve Reisicümhurun yanında 

Hariciye Vekilimiz Dr. Tev
fik Rüştü Aras bulunmuştur. 

Atatürk sayın misafiri bir 
saat nezdinde alıkoymuştur 

• • 
Ankara, 20 (Tan) - Misa. 

firiıniz Altes Şah Mahmut 
Han bugün Otoray ile Anka. 
ra civarında bir gezinti yap
ııııslardır. 

Muhterem misaffrinnz Mareşal Mahmut Han 
Anknra istasyonunda 

Türkiye, ltalyadan 
Şüphe Ediyormuş 

AKDENiZ MESELESİ 
Bu direktifi, Türk müstahsiline 

yaymak ve onu bu sahada cihazla -
mak için Ziraat ve İktisat Vekalet
leri, bu sahada, Ziraat Bankasının 

da yardımile hazırlanmıya başlamış
lardı: Zirai satış ve kredi ko9pera
tifleri kanunu, pamuk ıslah ~anunu, 
nebatları hastalıktan koruma kanu
mı, çeltik kanunu bu çahşmaların 

[ KONT CiY ANO 1 
'-----,- - ltalya ile lngiltere Arasında Ancak 

BQ.fvekilimi:z lzmirde karşılandıkları sırada 

1 

mahsulüdür. 
PAMUK MESELESİ: 

Bu büyük ve memleketin ana 
Dr. Şaht 

v11~1 olan isi: hükuınetin siva,~·etn· ıeııı~~~ 
_..._,..--~~~:::....;~~~~~~~,..~~wtiıllıiii!nm~~~~!ftıi ... •")l&'PNl~'.lıffllltt ~ımn· 

Şehrimizde 
D ertlefme Türkçeye mah· 

aua bir kelimedir. Dün- Belgrat, 20 (Radyo) - Vreme ga
zetesinin verdiği malumata göre, Al-

78-Dm batka hiçbir lisanında man Ticaret Nazırı ve Rayşbank Di. 
(dertle~me) mefhumunu ~ir ~ek rektörü Doktor Şaht gelecek haft:ı 
kelıme ıle ıf ade etmek :mkanı . . . . t 

ktu B A l basında 38 kısılık hır heyetle, stan· 
~-'· .r.. unun b~anaa!nf 1 ~hn ~t- 1 buİa muvasal~t edecektir. Heyetin 
BJAA ıçın uzun ır tarı e ı tıyaç 
:vardır. içinde siyasiler, fen adamları ve iktı-

Bu kelimede, vatandaşlar arasın. 
daki yakınlık ve birliğin çok güzel 
bir ifadesini buluruz. Birihirirnizin 

·~ derdini dinlemek, bu derdi kendimize 
dert etmek, derdin yükünü beraberce 
taşımak, çaresini hep beraber ara
ınak; Türklüğün ruhunda yeri olan 

satçılar bulunmaktadır. Maksatları 

tetkikat yapmak, siyasi ve iktısadi 
mehafil ile temas etmektir. 

takasındaki tetkiklerini bitirnıif b•ı. 
lunuyor. Başvekil, Nazillide pamuk 
ıslah istasyonunun çaJışmalarmı, Sa
karya mmtakası için seçilt!n Kle\•
land cinsini ve Ege pamukçuluğunu 

tetkik etmiştir. Beyanatını bütün 
memleket ehemmiyetle dintennştir. 

Adanada pamuk işi üzerinde bıiin
lerce duran Başvekil bu sahadaki tet 
kiklerini böylece tamamlamtş bulu
nuyor. 

[Arkası 7 ncide l 
İtalya Hariciye Nazırı şu dakikad:.ı. Al

manyada bulunuyor ve belki de Her Hitler· 
le mühim Avrupa meselelerini konuşmak
tadil". Uı;üncü aayfada en yeni tafsılatı bu
lacaksınız. 

Yugoslavya da 
yüksek vasıf ve istidatlardır. Bu sı
kı ve yakın içtimai münasebet hava
sı da ( dertl~me) diye samimi bır 
kelime yaratmıştll'. 

Pculı bir köfe 

D ertleşme mefhumu tam. temiz 
manasile hayatımızın içinde 

yaşıyor mu? Gelmiş, geçmiş idareltı
rin yıkıcı ve boğucu tesirleri, taassu
bun riya dolu havası hiç şüphesiz 
(dertleşme) istidatıannı körlctmis
tir. Ruhumuzun bu güzel köşesi bfr 
pas tabakası altında kalmıştır. Bu 
pası ortadan kaldırmak, biribirimizin 
ruhunun yolunu bulmak, dertlerimi. 
zi arada paylaşmak en büyiik bir ih
tiyaçtır. Memleketin kalknuna ham
leleri ancak bu sayooe aza.mi verimi-

BulQaristan Balkan 
antant.na yaklaşıyor 

BULGAR GAZETELERi: Başvekil 
T. Rüştü - Köseivanof Görüşme!e- Zafer,Kazandı 

. temin eder. Hepimizin önürnüzde-
nı ttirdi ~. ki çetin işlerin icap e gı zahmeti, 
ancak bu sureti~ b~~a haz ve 
zevki haline çevırebilınz. 

1 te Başvekilimizin Nazillide, lz
ir~e Ege istihsal mıntakasrnm di. 

;r y~rlerinde. ya~.tı~. ~~dur. İsmet 
ln .. ··nün ilerı surdugu dettleşme 

onu hsil" kınd ınevzulan, müsta 1 ~n ya an 

l.kadar eden dertlerdir. Ucuz ve 
aa k" .. 
kafi kredi, toprak. su, ma ıne, ışçı 

gibi hayati meselele~ yalnız Başvekil 
ile Ege müstahsillerı arasında konu-
eulmuyor. Demokrat .ruhlu ismet !n: 
önünün candan alakası, samımı 
dertleşmeleri bu mevzuları gazetele
rin ilk sayf alarmm başlıca. yazısı• 
günün alakalarının mihveri mevkiine 
koyuyor. Böylece dertleşme, lzmir
deki bir salonun dört duvarını aşı. 

)'or. Bütün memleket müştefek 

[Arkası 3 üncüde] 

E . ' J Dost ve müttefik Yugoslavyanm rinden hemmıyet .. e Bahsediyor ar Başvekili M. Stoyadinoviç Ankaraya 

Son zamanlarda Bulgaristanda Balkan antantına girmek ıemayül
leri başgMterıniştir. Bulgar Başvekili Köse l vanofun Cenevredeki f~ 
allyeti, orada Ballftn devletleri mümessilleriyle yaptığı temas ve nıü· 
7.8.kereler, Bulgar matbuatmm neşriyatı, Bulgarista.nm Balkan milletle
riyle elbirliği etmek istediğini göstermelrt.edir. 

Bu münasebetle La Parole Bulgar 
gazetesinde Antonio Nikolov iınZaBİ
le çıkan bir yazı çok dikkate şayan
dır. Muharrir Balkan devletleri ara
rasrnda son günlerde Cenevrede, Bel
gratta ve Sofyada cereyan eden si -
yasi müzakerelere temas ediyor. Bul
gar Başvekilinin Cenevrede Roman -
ya., Yugoslavya ve Türkiye murah -
haslariyle mühim müzakereler yap -
tığını söylüyor ve makalesine şu su
retle devam ediyor: 

"Biz o kanaatteyiz ki, son günler
de vuku bulan bu müzakere ve te
ınaslar muhtelif Balkan devletleri a
rasındaki anlaşma ve teavünü kuv -
vetlendirecek mahiyettedir. Bu siyasi 
faaliyet Balkanlar arasında beraber 
çalışmayı teshil hususunda büyük bir 
rol oynayacaktır. Muhtelif Balkan 
devletleri mümessillerinin doğrudan 
doğruya temasları karşılıklı bir an .
la.şma havası yaratmaktan hali kal

Bulgaristan komşumuzun 8.aşoe-
kili M. Köseivanol [Arkası 7 ncide] 

hueketinin arefesinde büyük bir si • 
ya.~i muvaffakıyet kazaİımıştır. Bu 
haber memleketimizde büyük bir 
memnuniyetle karşılanacaıktır • 

Yugoslav meb'usan ve ayan mec -
lisleri ilk defa olarak yeni parla -
nıento binasında mesaiye başlamış -
lardır. İskupçina reisliği için yapılan 
intihabatta, hükftmet fırkasının nam
zedi olan geçen seneki reisi Çirıç 198 
reylik bir ekseriyetle reisliğe yeni -
den seçilmiştir. 

Yugoslavyayı ziyaret eden gaze _ 
tecilerimiz M. Çiriçin cazip şahsiyeti
ni hatırlayacaklar ve kıymetli dos -
tuınuzun kazandığı kahir ekseriyete 
ayrıca sevineceklerdir . 

Eski Başvekillerden M. Y evtiç ve 
General Pirjikoviçin idare ettiği mu
halefet fırkalarının namzedi olan es
ki lskopçina reistlerinden Mihailoviç 
ancak elli beş rey almıştır. 

Ayan meclisinde hükumet geçen 
nisan bütçe müzakeresinde 3 reyle 
akalliyette kalmıştı. Halbuki hükil
nıetin namzedi olan eski nazırlardan 
Masuraniç muhalefetin 39 reyinEP 
karşı 48 r-ey kazanın.ım:,ır. 

Bu suretle hiikbıet ~en nisan . 
tAı:kası 7 incide] 

Bir Harp ile Halledilirmiş 
l\1ilano, 16 (Taymisin muhabiri bildiriyor) - Dok • 

tor Alberto Pirellinin riyaseti altında toplanan milli bir 
kongre Italyanın harici siyasetini mevzuubahsetmektedir. 
Hariciye Nazırı Kont Çiyano tarafından küşat edilen kon 
grenin müzakereleri üç gün devam edecektir. 

Kont Çiyano küşat nutkunda, son 
on beş yrl içinde İtalyanın halle~tiği 1 H b • \ d 
lXlQ~alalı>rl' ·~llrPt ederek İtalyanın re- a eşıs an a 
alıst ananesini ve realist siyasetini an AJ G •• 

1 
.. k 

mış, daha sonra konferans İtalyanın fi UD U 
AkdenizdekJ siyaseti ile meşgul ol-

muştu~. Bu ~esele, K~~t '.'olri .di Mi- Bir Muharebe 
surata nın rıyaset ettıgı hır ıc;tımacia 
konuşulmuş raportörlüğü Roma O -
nivcrsitesi profesörlerinden ve mec
lis azasından Senyör Bigo Pace yap
mıştır. 

ltalyanın menfaatleri 
Raportör Şarki Akdenizdeki hal. 

yan menfaatlerini manevi, iktısadi ve 
siyasi diye üç kategoriye ayırmış ve 
1934 te Türk limanlarına giden va
purlardan en çoğunun İtalyan hayra 
ğını taşıdığını, tonaj bakımmdan yiiz 
de otuz nisbetinde olduğunu; İngilte
re - Fransa ve İspanyanın Akdeniz
le alakası nisbeten mahdut olduğu 

halde İtalyan alakasının mutlak su
rette hayati mahiyette bulunduJunu 
ve bütün ithalattan yüzde 86 sının bu 
deniz yolu ile geldiğini söylerruştir. 

Türkiye - ltalya 
Siyasi safhaya gelince; faşistlik 

on iki adaya malikiyetini sağlamla

mış, Libye'nin gayri muayyen h11du
[Arkası 7 incide] 

Yakın Tarihin 
Meçhulleri 

(Büyük Türk İnkılabı) tefri
kamız en mühim safhalara giri
yor. Bu kısımda, şimdiye kadar 
tamaml~·le esrar perdesi altın
da lmlmış olan birçok hadisat 

tarihin ibret safhalanna ge~e-
. cektir. Bu kısım, artık büyük 

mücadelenin kökleşmesi ve in
kişafı de\'ridir. Milli miicadele, 
zafere doğnı yürür. 

Bu kısım, artık (Acı Haki
katİar) değil; (Büyük Munffa. 
kı~·etler) dir. Zafer, iki cephede 
yaratılmaktadır. Ve bunu ihya 
eden de milletin ruhundan do
~an bir mucizedir. 
Tefrikamızın bu kısmında va. 

lan hacfüıelerin gizli kal~rs 
perde arkasrnda unutulmu~ hU~ 
tiin sırları, gizlilikleri ıı:özter1-
nirin öniinıfr <'~rtlana<'.aktrr. 

Londra, 20 (Radyo) _ Habeşista .. 
nm payitahtı Adisababanrn işgalin • 

den beri İtalyanlarla Habeşliler ara

sında eşi görülmemiş bir muharebe 

vuku bulmuş ve İtalyanların anlatr -
şına göre, kazanılan muvaffakıyet ı_ 
talyanlan Sidamo'nun zengin top
raklarına kavuşturmuştur. 

İtalyanlar yağmurların dinmesin • 
den beri harekata başlamış oldukla
rını bildirmişlerdi. Fakat bu harekat 

bir takım zabıta hareketlerinden 
farksızdı. Bugün gelen haberlerse 
iki taraf arasında Jcpasori'ye yakın 
bir yerde ciddi bir muharebe vukuunu 

bildiriyor. Habeşliler Ras Aba:fun 
kıımandası altında idiler. 

. Muharebe altı gün devam etmiş
tır. İtalyan menabiinin verdiği ma
IUınata göre Habeşliler yüzlerce mak 
tul bırakarak kaçmışlardır. Ras A
bay' d,a maktuller arasındadır. 

Eski Konaklar 
Neler Anlatıyoı 

Bugün damlan çöken, ta,'an
lan birer asanatika gibi satı
lan, kemerleri gevı;;eyen, fakat 
eskiden lstanhuhı gizli'-·e ·k 
k ki 

. ,, n es 1 
onaı ar dıle gelse de h" 1 • ıze ç-

lerinde geçen tatlı, n.cı \'ak'ala. 
n anlatsalar, kirnbilir 

ki h. • ne me-
ra ı ıkayeler rneydana ka 
dı. çı J'-

İşte es~i .devrin ha~·atmı her 
kesten ayı bilen SERl\IET 
~~U~AR bu konaklan dile ge. 
tınlı, ve .onJann içinde g~en 
ha~·atr. bir panorama gibi göz
lerimizın önüne serdi. 

Bu rneraldı seri~i yarından 
itibaren "TA N,, da takip edi
niz. Önünüzde geçmiş zarnanın 
ma.~ı kadar rnerakh , . . 
sahnrlrri <'anla na<'aktır. 

e caııp 
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Ankara Mektubu 

ODUN KÖMÜRÜ, TEZEK VE 
ODUN YAKMAK YASAK 

EDiliYOR 
Ankara, 19' (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Mec

muu 9. 169.859 hektarı bulan ve bütün yurt sa
hasında ancak yüzde 12.02 sini kaplıyabilen orman~.ar.ı -
mızı ateş ve baltadan korumak için devlet, çok muhım 
bir kanun projesi hazırlamıştır. Bu kanunun adı "mahru 
kat kanunu,, dur. Ve başlıca iki gayeyi hedef tutmakta -
dır: 

ı _ Bir rejim davası olan yeşil -- dahil 
Türkiyeyi yaratmak yolunda mev - lar, konan mecburiyete olan 
cut ormanları korumak. yerıeıdendir.,, 

2 _ Milli servetimizin en derlile· K .. .. k ll ni•betleri: 
(t k .. .. .. 1. 't omur u anma rinden olan aş omuru, ınyı , 

turp, kok, sömikok, briket) gibi ya· y ukardaki maddelerde yazılı 
kacaklaırı, fazla istihlak ettirerek da- yer ve teşekküllerde ihtiyacın 
hilde geniş bir iş hareketi doğurmak, en az ne miktarının maden kömürlı 
halka. odun, odun kömürü, tezek ye- ve ne miktarının odun veya odun kb 
rine !'lthhi ve ucuz yakacak temin et- mürü ile tatmin edileceği hazırlana-

cak bir nizamname ile tayin oluna · 

TAN 

ÇÖP iŞiNOE SON 
MÜHLET DE VERiLDi 

Ç öplerin Hürriyeti Ebediye tepesi civarında bir 
yere yığılması üz~rine Şi~li, ~.angal~, hatta Ma~

ka taraflarına vaki kara sınek akını gun geçtıkçe daha zı
.>•ade çoğalmaktadır. Fazla olarak Şişlide oturanlar taaf
fünden de bizardır. Bu hususta matbuat tarafından yapıl
makta olan neşriyat Belediye Reisi Muhiddin Üstündağın 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Cumhurıyet · 
Bayrarlıı 
Programı 

DUn. sabah belediyede kendisinin 
riyasetinde bir toplantı yapılmı~ ve 
bu içtimaa sıhhat müdürile belediye 
makine müdürü ve temizlik şubesi 

müdür vekili Nusret iştirak etmiş

lerdir. 

OTOMOBiL 
ALTINDA 
AYAGI 
EZiLDi 

Galatada Değirmen sokağında otu
ran Adnan, Halidin idaresindeki 2396 
numaralı otobüsün sademesine uğra
yarak ayağı ezilmiştir. Suçlu yaka
lanmış, Adnan Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştır. 

ZAVALLI YAVRU! 
Galatada Yedimerdiven sokağında 

oturan bir buçuk yaşındaki Müjgan, 
annesinin meşgul olduğu bir sırada 
oda içinde bulunan sıcak sUdü devir
mek suretiyle muhtelü yerlerinden 
yanmış ve tedavi edilmek üzere Şişli 
Çocuk hastanesine kaldırılmışttr. 

21. ıo. 936 

Se t Al \ • 
ıyase a e~ı 

Fransada Siyasi 
Münakaşalar 

B lrkaç gündenberi Fra.nsada 
mühim siyasi nutuklar söy

lenmekte ve beyannameler neşırolun
ıııaktadır. Sebep, geçen umun-W se -
çimi kazanmak için birleşen ve bir 
hafk cephesi vücuda getiren siyasi 
fırkalar arasındaki bağın gevşemesi, 
ve radikallerin komünistlerle i~ be
raberliğinden ayrılmak istedikllıerini 

göstermeleridir. Yarın Biyariçte top
lanması beklenen Radikal Sosyalist 
Partisi kongresinin halk cephesinden 
ayrılma kararı vermesi ihtimali pe
şinden sezildiği için, bu vaziyeti ön
lemek ve fırkalar arasındaki irti>a
tı sağlamlamak icap ettiği düşUniH
ınüş, ve bunun için fırka liderleri ia· 
aliyete geçmişlerdir. 

Başvekil M. Blumun, ve şimdiki ka 
bine azasından birçoklarının muhte
lif yerlerde muhtelif vesilelerden is· 
tifade ederek bu yolda nutuklar söı
lemelerinin sebebi budur. mek... caktır. Cumhuriyet bayramı programı lıa-

Pro jenin birinci matlde11i Bu mecburiyetler konulduktan son zırlaıunıştır. Bu yıl merasime saat 10 

P rojenin birinci maddesine gö- ra ihtiyaç nisbetlerini vaktinde ve da başlanacak, Vali vilayette teşrifa· 
re, odun, odun kömürü ve te yerinde karşılamak için devlet ser • ta dahil zevatın tebriklerini kabul e

zek yerine; taş kömürü, linyıt (es- mayesile işliyen kömür ocakları ve decektir. 

Muhittin Üstündağ, yapılan neşri
yatın haklı olduğunu sbyliycrek 
Nusretin aldığı tedbirlerin noksan 
bulunması yüzünden bele1liyenin 
müşkül mevkie düştüğünü anlatmış- DENiZE YUVARLANDILAR Bu nutuklara göre, geçen unıumi 

seçimden evvel Fransanın sol parti· 
leri arasında birleşik hareketi icap 
ettiren şerait bugün de mevcuttur. 
Ayrılmayı tecviz edecek hiçbir yeni 
vaziyet hasıl olmamıştır. O halde 
fırkaların eskisi gibi el ele vererek 
çalışmaları ve programlarını tatbik 
etmeleri icap ediyor. Şayet vaziyet
te ayrılmayı icap eden bir değişik • 
lik görülüyorsa bunun vaki olup ol
madığını tayin etmek münferit fır • 

mer kömür) turp veya bunların kok, sanayi müesseselerinden istihsal edi· Geçit resmi, 11,30 da başlxyaacktlr. 
yarı kok, briket gibi işlenmiş şekil- lecek kömürler; çıkartılacak nizam- Bu suretle geçit resmi de bu yıl geçen 
terinin yakılması mecburiyeti var • namesinde tayin edilecek istihlak sPneden bir saat sonraya alınmış ol-
dır. merkezlerinde yapılacak depolarda maktadır. 

Bu mecburiyet, aşağıda yer ve hu hazır bulundurularak satışa çıkarı . Bundan başka bu yıl sporcular mu-
suslarda tatbik edilecektir: lacaktır. azzam bir kafile halinde geçit resmi· 

a) Demiryolu ve deniz sahil bo - Kömür fiat1erinin memleketin hiç ne iştirake karar vermişlerdir. Spor-

t Dün limanımıza gelen Felemenk rr. 
Nusret, kendisinin bir fen adamr bandıralı Olya adındaki vapurda ça· 

olduğunu, bu hususta derin tetkikler lışan deniz amelesinden Idris ve Yu
de bulunduğunu, her yeni şeyd~ bi- suf, vapurun merdiveninden çıkarlar
dayette bazı yanlışlıklar olabilccc~i- ken merdivenin ipi kopması yüzünden 
ni iddia ederek dört beş gün zarfın- her ikisi de denize düşmüşlerdır. Ken 
da çöpleri alacağı fenni tedhit'lerle dileri etraftan yetişilerek kurtarıl
taaf fün etmiyecek ve sinek hasıl et. mışlardır. 
miyecek hale koyacağım tlerı sür
müştür. MEYDAN KAVGASI MI? 

yunda bulunup nüfusları beş bini ge bir yerinde istihsal mahallindeki ma cular, o gün saat 9 da Parti binası 
çen kasaba ve şehirler. liyetin iki katını geçmemesi için, dev önünde toplanacaklar, orada tezahü-

Muhittin Üstündağ ve sıhhiye rr.ü
dürlüğü son olarak bu tecriibeye 
müsaade etmişlerdir, Nusret, bu de
fa da muvaffak olamazsa .Muhlttin 
Üstündağ hem çöp meselesintle hem 
belediyenin temizlik işlerinı1e ehem· 
miyetli tedbirler alacaktır. 

Dün Alemdarda Sezai, Ali Osman, kalara değil, fakat birleşik cepheye 

b) Demiryolu ve sahil boyundan 1 t ayesile işliyen btitün kara ve rat yaptıktan sonra Beyazıda giderek Abdürrahman, Kemal isminde dört rey veren millete aittir. O halde ay • 

25 k·ı t klıkta bulu - e scrın l kl d en az ı ome ro uza . deniz nakliye vasıtalarında hususi alaya dahil o aca ar ır. 
nup nüfusları 10.000 den yuka:ı. ka- düşük tarifeler tatbik edilecektir. Bayram münasebetiyle bütün mek-
eaba ve şehirlerle bilumum vilayet tekler 28 Teşrinievvel çarşamba günü 

kişi aralarında çıkan kavga neticesin

de biribirlerini yaralamışlardır. Bun· 

la.rdan Sezai ile Abdürrahman bur-
merkezleri, Hususi bir teşkilat saat 13 te kapanacak ve 2 Teşrinisa-

c) llk iki fıkrada yazılı yerlerin 10 B u kanunun hükümlerini yen- ni pazartesi sabahı açılacaktır. 

rılma kararını vermeden önce şim· 
diki meclisi feshetmek ve umumi se
çimi yenilemek lazımdır. O zaman 
milletin şimdiye kadar yapılan işler

nımdan ve dişlerinden yaralanmışlar- den memnun olup olıııadığı anıa,ı • 
dır. 

kilometro ve kömür ocakları veya ne getirmek üzere, bu kanu - AN KARAYA GiDECEK 
kok fabrikalarının 40 kilometro çev nun neşrinden en geç üç ay sonra iZCiLER 
re~inde nüfusu 1000 kişiden yukarı bir (mahrukat idaresi) tesis edilecek 

· Cumhuriyet bayramında Ankarada köy, kasaba ve şehırler. tir. Bu idarenin teşkil~tı ile vazife 

VALiNiN BEYANATI 
KADIKÖY ClNA YETi 

FAiLLERi 
Kadıköy ain::ı.yı>ti. failleri henliz 

lır ve vaziyet te ona göre taayyün 
eder. 

Radikal Sosyalistler içinde halk 
cephesinden ayrılmayı istiyenler bu-

ya.pılacak büyük geçit resmine latan. 
Devlet müe.seaelerinde.. ve salahiyetleri hazırlanacak nizam- bul mektepleri namına 250 izci işti-

T aş kömürü ve kok yakmak namede tespit edilecektir. rak edecektir. Bu izciler gürhüz ço
mecburiyeti olan yerlerin ba Bu kanunda yazılı maden kömür- cuklar arasından seçilecektir. Şeh

'mda devlet müesseseleri gelmekte- lerini yakacak keyfiyet ve miktar rimız mekteplerindeki izciler dünden 
dir. Kanun projesinin, bu husustaki da metal ve toprak teshin aleLn vı:ı u .n. ..... ı~u .., .. .uııa.ııc l'a.1 l\.lllUd. ı..vJ..11<1.ı .. 11 

tnaddesinin aon fıkrasında şu kayft: sıtaları ve bunların tesisine mükteu·· -1 umumi provaya başlamışlardır. Bu 

Diğer taraftan, Vali Muhittin Üs
tündağ, bu mesele hakkında kendisi. 
le görüşen bir muha.rririmize demiş. 
tir ki: 
"- Çöp atılan yerleri Jolaştrm. 

lunduğu gibi cephenin birliğini koru-
yakalanmamıştır. Tahkikabı. devam ınayı istiyenler de vardır. Nitekim 
edilmekte ve şüphe üzerine zan altı- M. Şotanın araaa1<1 llıLilD.fı hArtıt.ra.f 
na alınanların isticvapları yapılmak- etmek için çalıştığı anlatırmakta. fa
tadır. Neticenin bu g_i;inlerde anl • ~at bu mesainin neticesi, fırka kon· i 

Bütün dünyada bilhassa lng'iltere 
ve Almanya ~bi medeni memleket
lerde J~ö:nün. şehirler civa,rm.a .na.kl~
auereR oralarda crepo eaılıp r,:ürlitüı-

mesi ve gübre haline getirilmesi yrı
lundaki usulleri Frankfurt'ta topla.-

racagI llffilt eôlllnffieOlt bir kimse de bu yolda bir şey söyleme 

\lar1itt: zi malzeme, kurulacak olan teşekk provalar esnasında Ankaraya gidecek 
"-Ordu, polis ve jandarma teşki- tarafından imal veya tedarik edile • olanlar da ayrılmaktadır. Ankaraya 

tatı, milli müdafaa vekaletince ayrı- rek nizamnamesinde tespit edilecek gidecek kafile 23 Teşrinde buradan 
ca gösterilecek yer ve hususlar, has yerlerde depo olunup satışa çıkarıla hareket edeceklerdir. 

taneler, mektep, mabet gibi sağlı~ ve caktır. TAYYARECiLERi 
kültür müesseseleri, devlet ve bele - Bu kanunun hükümlerini yerine SOVYET 
diye daireleri, imtiyazlı şirk.etler, dev getirmiyenler hafif hapis veya ağır Cumhuriyet bayramı merasiminde 
let sermayeRi veya yardımıle kuru - para cezasile, yahut bunların her iki Ankarada bulunmak üzere Rusyadan 
lup idare edilen müesseseler, sanayii si ile birden cezalandırılacaktır. dört tayyareci gelecektir. Bunl:ır a· 
teşvik kanunundan istüade eden mü Kanun projesi, Kamutayın ilk top yın 24 ünde §ehrimize gelec•.!kler, üç 
esseseler, ticaret odaları ve borsa - lantılarında görüşülecektir. gün burada kalacaklar, şehrimizin 

Altın 
Piyasasındaki 
Tenezzül 

r Altın, düşmeye devam etmektedir. 
Dün, borsa haricinde altın 980 kuru
§a alınmış ve 982 kuruşa satılmıştır. 
Bu suretle geçen haftanın fiatlarına 
göre, mühim bir tenezzül v<trdır. 

~ncak bu fiat temevvücü yalnız al
tın piyasasındaki arz ve talebi ve 
kısmen de bu madde üzerinde yapılan 
muamelelerin umumi hacnıi~i i
fade eden bir vaziyettir. Yoksa al
tın fiatinin inip çıkması Türk para
sının kıymetinde bir değişiklik husu
le geldiği manasını ifade etmez. E
sasen altın piyasasının umumi döviz 
vaziyetimize hiç bir bağlılığı da yok-

t r. Bilakis altın piyasasının tenez-u . . 
zülü Tlirk parasına olan emnıyetın 
gittikçe artmakta' olmasını or~aya 
koyduğu cihetle ayrıca memnunıyetı 
muciptir. 

BORSADA DUNKV 
MUAMELELER 

Maarifte Yeni 
Tayin!er 

görülecek yerlerini gezdikten sonra 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Evkaf Umum Müdürü 
Geldi 

Çek Tedavi için Viyanaya giden Evkaf Ismetpaşa enstitüsü moda ve çi 
U··s- umum müdürü Fahri Kiper, şehrimimuallim stajiyerliğine Saadet Abd 

selam, Kabataş tarih muallimliğine, ze dönmüştür. I 
Fahri Kiper, dün yanında stanbul Gazi Osmanpaşa tarih muallimi Hu-

kçe Evkaf başmüdürü ve başmimaı:-ı bu-lusi, Bakırköy orta mektep tür kt 
ktep lundugu· halde tamir edilme e olan muallimlig-ine, Üsküdar orta me f 
ntle camileri gezmiş ,sonra va.kı paralar tarih muallimi Rabia, Kadıköyü 
Sı·m idaresine giderek tetkikat yapmış -kurulmakta olan kız enstitüsü re 

t ·t·u·su·· tır. muallimliğine Üsküdar kı:ı: ens ı 
muallimi Hamide, ayni enstitli nakış 1 l _ ,_ 

kt Benzin fia.tleri ucuz atı aca.K muallimliğine Üsküdar sanat me e-
bi nakış muallimi Adile, riyaziyeye 

Haydarpaşa lisesi riyaziye muallimi 

Necip Nadir, fransızcaya Usküdar 

kız orta mektebi fransızca muallimi 

Seyide, çiçek muallimliğine Üsküdar 

enstitüsü muallimlerinden Sabiha, 

Benzinden alman gümrük ve istih· 
lak resimlerinde bir miktar tenzilat 
yapılmak suretiyle benzin fiatlarırun 
indirilmesi düşünülmektedir. Bu hu
susta alakadar makamlar tetkikat 
yapmaktadır. 

nan beynelmilel çöp kongresine gön. 
derdiğimiz arkadaşlar vasrtasile tet
kik ettirmiştik. 

Bu memleketlerin yaptığı işi biz 
dto tatbik etmek kararını vermiştik. 

Ancak verilen kararların ve emirle· 
rin tatbikinde maalesef istical gös
terilmesi yüzünden bazı hatalar ol
muş ve bu mevzu .etraf mda halkın 
endişesi ve matbuatın tenkitleri mey 
dan almıştır. Bu hassasiyeti ve bu a
lakayı takdirle görmemek mümkün 
değildir. Mahzurlar bizce de tebarüz 
ettikten sonra Mecidiye köyünün ar. 
ka tarafına bir kaç gün için atılan 

çöplerin bir daha atılmasını yirmi 
gün evvel menetmiştim. Binaenaleyh 
Mecidiye köyü etrafında ir,har edilen 
endişe yirmi gündenberi varit defril

dir. 
Çöplerin bir kısmr kaldırtlm1ş, top· 

rak halini almak üzere birkısmmrn da 
kireçle örtülmesi emredilmıştir. Ora
ya giderseniz hemen hemen çöp kal
madığını göreceksiniz. 

Darillaceze ile Kağıthaneye giden 
yolun arasındaki sahaya dökülmekte 
olan çöplerin üzeri toprak ve sön
nıeıniş kireç ile örtülmektedir. Esa
sen burası da muvakkattir. Kağrtha. 
neye inen dağların arasında buldu
ğumuz ve ağır kamyonları sevkede -
bilmek için yolunu da yapmıya baş

ladığımız eski Taşacağı yeri daimi 
çöp deposu olarak intihap edilmiş-

tir.,, 

CAGALOCLUNDA 
YANGIN 

Fen Fakültesinin Cağaloğlunda 

ahşap ve yağlı boya bir bin:ıda bulu

nan kimya enstitüsünden dii.n saat 
15 de yangın çıkmıştır. Ateş, binanın 
bahçesindeki küçük kulllbeden çık

mıştır. İtfaiyenin gayreti cı.ayesinde 

genişlemeden söndUrülmUştUr. Yan. 

gının sebebi malfım değildir. 

------··------
Belediyenin Bursada 

yaptıracağı otel 
Belediye bütçesine Bursada yapı

lacak bir otel için 10 bin lira tahsi

sat konulmuştu. Otel için biri ka
çakçı gözü, diğeri spor evini.n üstün

deki tepe olmak üzere iki_yer seGil
miştir. Yakında bunlardan biri ter

cih edilecektir. Maamafih belediye 

imar şubesi yapılacak otelin projesi
ni hazırlamaya başlam1ştır. 

Terbiyeli uşak 

mektedir. 
Radikal Sosyalistlerin dileği, müf

rit sollarla teşriki mesai etmemek ol
duğuna göre, bunun Fransa harici 
siyaseti namına ifade ettiği mana 
Sovyet Rusya ile yapılan paktı ber
taraf ederek Almanya ile anlaşma yo 
!unu tutmak, ve garp hava misakı • 
nı yapmaktır. Bu siyaset, Almanya
yı Şarkta ve Orta Avrupada ser .. 
best bırakarak Carbı Avrupada 
her ne pahasına olursa olsun sulhü 
temin etmek demektir. 

Fransa Radikallerinin toplantısı 

bu bakımdan Fransanın siyaseti, do
layısile beynelmilel siyaset üzerinde 
mühim bir tesiri haiz olduğu için 
her yerde derin bir dikkat ve merak 
ile takip olunacak ve bu suretfe son 
günlerde söylenen nutukların ve 
yapılan neşriyatın neticesi anlaşıla

caktır. 

ômeı- Rıza DOCRUL 

Musiki aan'atkarlarının 
toplantısı 

Pazartesi günü akşamı, Beyoğlu 

Halkevinde Türk musiki san'atkar· 
larmm senelik toplantısı yapılmıştır. 
Toplantıda şehrimizde kanuna aykırı 
olarak çalışan ecnebi işçiler meselesi 
konuşulmuştur. Türk San'atkarlar1 

bu vaziyetin önüne geçilmesi için ıa. .. 
zım gelen tedbirleri kararlaştırmış • 
!ardır. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Diln, Merkez Bankası sterlin için 
614 kuruş alış, 617 kuruş satış fiati 
tesbit etmiş ve borsada da 614 de a
~ılmış, 616 da kapanmıştır. 

Ankara Gazi enstitüsü tarih ve coğ- Profesör Whittemore'un ziyafeti 
rafya muallimliğine !stanbul onuncu Ayasofya mozayıkları üzerinde ça
mektep muallimlerinden Nazire, Üs- lışan profesör Wenttemore dün ts
küdar sanat mektebi müdür muavin- tanbul valisi şerefine Perapalasta bir 
liğine ayni mektep fen bilgisi mual- ziyafet vermiştir. Ziyafette Amerika 
limi Kamile, Inönü tarih ve coğraf- sefiri, sefaret müsteşarı Show, lstan
ya muallimliğine Emirgan tarih mu- bul meb'usu Halil, Mü7.eler Müdürü 
allimi Şekibe, Haydarpaşa lisesi ta- Aziz bulunmuşlardır . 
rih ve coğrafya muallimliğine Üskü-
dar orta mektep tarih muallimi Reşat 
tayin edilmişlerdir. 

Muallimler araaındaki 
tayinler 

Dairelerde yangın kontrolleri 
Resmi daire ve müesseselerin 6 ay

lılt yangın kontrollerine başlanılmış
tır. Bu meyanda binaların elektrik 
tesisatları ile yangın söndürme ter· 
t\batlarI ve bekçi usulleri tetkik olun· 
maktadır. 

- Kim geldi diye haber vere
yim? 

Ş elıir Meclisi, te§rinlsa.ııi • 
n1n ikinci günü toplantıları· 

na başlıyaca.k, a.ym 16 ısında. mesaisi• 
nl bitirecektir . 

• • • 

Ş ehircllik nıütehassısı Pnıst, 
yangm yerlerinde tetkiklere 

başlamış ve dün Cilıa.ngir mıntaka. • 
smı ge.zn:ıi§, icap eden notları alııuJ'" 
tır • 

Dolar 79,24, Fransız frangı 17,0568 
liret 15,0860, Isviçre franğı 3,4558 ve 
mark 1,9740 ta kapanmıştır. 

Dün borsada 12 bin İngiliz liralık 
muamele yapılmıştır. 

T ACIRLERIN MURACAATI 
Iktısat Vekaleti, dtişük paralarla 

mukavelenameleri alakadar tacirlerin 
Ticaret Odasına bildirmelerini tebliğ 
etmiştir. Şimdiye kadar birçok ta
~lrler Odaya müracaat etmişlerdir. 
Bütün müracaatlar yakında Vekalete 

Orman Mektebi için profesör Maarif Vek&leti vilft.yetlere ehem-
Orman mektebinin şehrimizdeki miyetli bir tamim gönderip prensip· 

kısmı için Avrupadan yeni ecnebi pro- !ere riayet etmek şartile ilk mektep 
fesörler celbedilnıesine karar veril- muallimlerinin yerleri değiştirilebi
miş ve dört profesörle mıukaveleler teceğini, bu sebeple tasdike gönderi-

d 'k' · h lecek kadroların ona göre hazırlan-· yapılmıştır. Bunla.r anı. ı.sı .aftaya 
t ta '"masını bildirmiştir. 

gelecek, diğer ikisı eşrınısanı or • Sıhhi mazereti olan muallimler, 
larında geleceklerdir. doktoru ve hastanesi olan yerlere, ka-

------~------~~-~--~ bildirilecektir. Hükumet hiç bir ta- rı koca olup ayrı yerlerde bulunanlar 
cirin bu yüzden mutazarrır olmama- bu vaziyetlere uygun yerlere tayin e-
sını tem.in edecektir. dileceklerdir. 

·11""21 Teşrinie;;;i 1 Bugu .. nkü 
ÇARŞAMBA 

_.,., 11o ~·· , , -.ıt:l!llO!ltlltı 

Dün hava kısmen bulutlu, fakat ekseri· 

yetle açık geçmiştir. Yaimur yağmamıştır. 

Sabahleyin Boğazda hafif sis vardı. Rasat 
merkezlerinin tesbit ettiğine göre bugürı 
hava açık ve kısmen bulutlu geçecektir. 

Dünkü hava evvelki güne nazaran sıcaktı 

Hararet azami 21, asgari 6,05 idı . 

Ha va : Kısmen Bulutlu 

10 uncu ay Giln: 295 Hızır: 169 
1355 Hicri 1352 Rumi 
Şaban: 4 7 Birinciteşrın 
Güneş: 6,19 - Oile: 11,59 
!kindi : 14,58 - Akşam: 17 ,2 l 

Yatsı: 18,53 - Imsak: 4,39 

• • • 

O alıillye Vekili Şiikrtlkaya ayal 
24 ünde §ehıim.ize dönecek• 

tir. 
* • • 

K ara<lenizde bir &erserl torpd 
göriilmUş ve civar lhnan re

islerine bunun alınması için emir v~ 
rilmiştir . 



' 

t-
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T A N 

Madrit şehri sukut 
arifesinde bulunuyor 

KÜÇÜK HARİCi 
HABERLER 

E rbins isminde Amerikalı 

bir gazeteci t ayyare 
ııe on sekiz saatte bir devria-

Cumhur Reisi Barselonda lem yapnı ı ştır. :. 
• • 

General Franko Bütün Kuvvetlerini 
Madride Yüklenmek İçin Topluyor 

B elçikada hükumet t ara
f ı ndan Faşizme karşı 

mücadele açılacağı haber ve
ri liyor. 

• • 

B ük re~ 20 - Kabinenin 
değişeceği hakkındaki 

rivayetl eri Rador Aiansı tek
zip ediyor. 

Londra., 20 (Radyo) - Madritin 
en tehlikeli günleri geçirdiği şüphe 
götürmez bir hakikat s~yılryor. U
ınumi kanaat, şehrin faşıstlere geçe
ceği merkezindedir. Asilerin kuvveti, 
bir noktada Madritten ancak 32 ki
lometre mesafededir. General Fran· 
ko cepheye mütemadiyen asker yığ -
maktadır. llleskas'ta bulunan Röyter 
muhabiri de, asilerin hep asker 
getirtmekte olduklarım haber ver
mektedir. 

Asi kuvvetlerin şimdiki hedefi Na
val Karnera mevkiidir. Burası Mad
ritten 30 kilometre mesafededir. Ası
lerin Karnera mevkiini ele geçird~k • 
ten sonra Madrit, Talavera, Toledo 
eahasmı tarayaraık milis kuvvetleri -
nin artıklarını imha edecekler, on -
dan sonra Madrite çullanacaklardır. 

Fakat havaların bozması Madrit 
hükumeti lehindedir. ~aslılar, soğu -
ğa mütehammil olmadıkları için asi
lerin kumandası işi çabuklaştırmaya 
c;;alışacaklardır. Fakat Madrit kuv -
vetleri, asilerin cephesindeki müvasa 
layı tehdit etmekte, diğer taraftan 
hava kuvvetlerinden istifade ederek 
düşmanlarının kuvvetlerine bom • 
ba yağdırmaktadırlar. 

!ki tarafın deniz kuvvetleri biri -
birile temas etmekten adeta çekini -
yor. Bununla beraber şimalde hükfı -
mete ait deniz kuvvetlprin>n Aı..,.11.;.aı • 
.ııc ~ermekte oldukları haber veriliyor. 

Cumhurreisi Azana Barselona 
- ..! ..&. - :-.&.:- c-. ... .. - t.. - 4.:- n -- -- ' - _ ' -!· 
:kiırnetine karşı hissolunan şükran 

borcunu eda için yapıldığı söyleniyor 
sa da General Dellano radyo ile ver
diği beyanatta Madrit hükumetinin 
devlet merkezini tahliyeye ve Barse
lona nakle karar verdiğini ve ziya-
retin bunun için vuku buldufunu 

.::> 
bildirmiştir. 

Asiler Malaga mıntakasmda Ante
ra şehrini zaptettiklerini haber ve
riyorlar. 

Pariste çıkan Aksiyon Fransez ga
zetesi Fransadan iki motörlü beş tay 
yarenin İspanyaya hareket ettiğini 
bildiriyor. 

Ademi Müdahale 
Londra, 20 (Radyo) -Ademi mü

dahale. komitesi Almanya, Italja ve 
Portekıze gönderdiği notalara henüz 
cevap almamıştır. Aldığı takdirde ko-
mite toplanacaktır. . 

Havasa göre Sovyet Rusya ademi 
ınüdahale komitesinden çekilme .. k ye 
ben uz arar. vermemiştir. Rusyanm 
kararı, ~demı müdahale anlaşmasını 
ihlal ile. ıtbam~ ettiği devletlerin hattı 
hareketıne bagh olacaktır. Bununla 

beraber Rusyanın kararını yakmd 
vereceği s.öyl~niyor. Salahiyettar m: 
ha.fil komıtenın derhaı toplanmasına 
taraftardırla:. Komite reisi, alaka _ 
dar devletlerın cevaplann1 tesri et 

. t" me !erini istemış ır. 

G. Göring 
İktisat 
Diktatörü 

\ 
J...ondra, 20 (Radyo) - A1ma.nya 

hava naııın ve nazilerin başlıca li . 
derlerinden general Göring, Her Hit
ler tarafından ortaya atılan dört se
nelik yeni iktısadi planın tatbiki işi
ne memur edilmiştir. Bu suretle iktı
sat nazırı Doktor Şahtm iktısa.di ro
lü ikinci plana düşüyor. Almanyada 
bazı mahaiilin markın kıymetten dü. 
şürülmemesine kızmakta oldukları 
SÖyleniyor . 

Kaza At'attı 
Londra, 20 (Radyo) - Meşhur 

tayyareci kadın Ammi Mollison bir 
kaza atlatmış, tayyaresi aprçalanmış 
f akat kendisine bir şey olmamıştır. 

o 

Madrit etrafında asilerin muha
sara hattı haritada kalın bir çiz

giyle görülüyor. ----

250 kişi 
boğuldu 

Surabaya, (Cava adası) 20 -
Vandervik adındaki Felemenk posta 
vapuru bu sabah Surabaya ile Sema
rang arasında batmıştır. Yolcular : 
dan 250 kişi boğulmuştur. Sabahın 

saat ikisinde S. O. S. imdat işaretleri 
.. .., ~e;:-en ve: 
"Kapn-klanınaık üzereyiz. Yana ya

tıyoruz!,, diyen gemi, biraz sonra sus 
muştur. Kaza yerine birçok ufak ge· 

milerle, deniz tayyareleri koşmuş, 

• • 

K udüs, 20 - Arap gre -
vinin baş langıcından 

yani altı aydanberi ilk defa o
larak evvelki gece hiçbir su
ikast olmamıştır • 

• • 

A msterdanı, 20 - Hol -
landa bankası iskonto 

fiyatın ı yüzde iki buçuğa in
dirnıiştir. 

-------------
Şark Hattı 
Müzakeresi 

Ankara, 20 (Tan Muhabirin-
den) - Şark Dcmiryollar.:m satrn 

alma müzakerelerine Nafia Vekale
tinde bugün de devam edilm.i~tir. Şir 
ketin verdiği teklif üzerinde görüşme 

ler müsait bir şekilde inkişaf ediyor. 

İnönü Görüşmelerıne 
Devam Ed iyor 

Manisa, 20 (TAN muhabirin -

den) - İzmi.rden şehrimize gelen 

Başvekil İsmet İnönü hemen Halk -
evine giderek müstahsillerle görüş • 
meğe, onlann dertlerini, isteklerini 

-J"' -- ~- -· --· -----·-· -- -- .... . ··~· \.lUUOU1"!;C "Cl.3'Q.\..U. .UlUllU uuıc:ı.ua.u 

tannışlardır. Denizin üzeri el'an ta- Balıkesire gidecek, sonra da Ankara-
ranmaktadır. ya döneceklerdir . 

italya ile Almanya 
neler görüşecekler? 
Alman Gazeteleri Kont Ciya
noyu Hararetle Selamllyorlar 
Londra, 20 (Radyo) - İtalya Ha

riciye Nazırı Kont Ciyanonun Alınan
yayı ziyareti, fa§ist devletlerin iş be
raberliği tezahürlerinden sayılmakta
dır. 

Kont Ciyano Münihe muvasalat 
etmiş ve AJman gazeteleri tarafın -

dan samimiyetle karşılanmıştır. 
Yarın başlıyacak olan müzakerele

rin şu noktalar üzerinde dolaşacağı 

anlaşılıyor : 
1 - Belçikanm bitaraflığı, 
2 - Garp misakı , 
3 - Tuna meseleleri . 
Bütün bu meseleler üzerinde İtal -

ya ile Almanyanın müşterek bir siya
~et takip edecekleri söyleniyor. 

Kont Ciyano, Her Hitler tarafın-· 

dan Bavyeradaki sayfiyesinde ka'bul 
edilecek, bu esnada Almanya dış ba
kanı ile doktor Şaht hazır bulunacak
tır . 

Fransız matbuatına göre, Alman • 
ya ile İtalya arasında konuşulacak 
meseleler arasında şunlar vardır: 

1 - Sovyetlerin İspanya işlerine 
müdahale etmeleri ihtimali 

2 - Almanyanın Habeş llhakmı ta
nıması, 

3 - İspanyadaki Burgos hüku • 
metinin tanmma.sr, 

AVRUPA MESELELERİ 
Roma, 20 (Hususi) - Tevere aaze 

tesi, Almanya - İtalya konuşı:aıa.
nndan bahseden bir yazısında, iki 
memleket arasındaki samimiyeti ve 
anlaşma zihniyetini anlattıktan son· 
ra ikisinin "diğer devletlerin dal&le
tinden doğmuş olan ve gittikçe daha 
ziyade güçleşen Avrupa meseleleri -
ni,, tetkik edeceklerini söylüyor. 

MACARLARA GÖRE 
Budapeşte, 20 (A.A) - ttalyan 

Hariciye Bakanı Kont Ciyanonun Ber 
lin ziyareti burada büyük bir alaka u 
yandırmıştır. Bunun sebebi, ~ıacaris 
tanın gerek İtalya ve gerek Alman -
ya ile olan dostluğudur. 

Macar salahiyettar mahafilinde 
bu ziyaretin Avrupa vaziyetindeki in 
kişaf üzerinde büyük bir tesir yapa
cağı beyan olunuyor. 

İtalya ile Almanyanın büyük Av
rupa meseleleri üzerinde uyuşnıaları 
beynelmilel siyasette yeni bir vaziy~t 
ihdas edecektir. 

Suriyede Bir Grev 
Kudüs, 20 (A.A.) _Suriye ve Lüb 

nan tüccarları Fransız frangının kıy
metten düşürülmesini protesto et -
mek üzere üç günlük grev ilan et -
miye karar vermişlerdir. 

Lokarno Konferansı 
Londra, 20 (A.A.) _ Evening 

Standard gazetesi yazıyor: A}man 
cevabından sonra Lokarno konfe -
ransı hakkındaki müzakerelerin düş
tüğü vaziyet Londra resmi mahafili
nin nikbinliğini hiç te artırmış değil 
dir. 

Fransada Halk Cephesi 
Paris, 10 (Radyo) _Radikal sos

yalist nazırlarından Ticaret Nazırı 

Bastid, partinin önümüzdeki kongre
sinde halk cephesinde sadakat kara
rı verileceğini söylemiştir. 

Bulgar- Y ugos~av 
Sof ya, 20 - Bulgar - Yugoslav 

dostluk ve yakınlık cemiyetinin re -
İ!?lliğine Bulgaristanm sabık Belgrat 
elçisi Kazazof seçilmiştir • 

r GüNöN--MESELESi -ı 
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ihracatın artması • • izcinin Günii 

ileri sürülen 
ıçın 

çareler 
BaştaJ Fransa olmak üzere, muhtelif memleketler paralarını düsürdü

ler. Bu döviz tahavvüllerinden sonraJ beynelmilel ticareti tazyik ' eden 
klering ve kontenjan usullerini, gümrük ınanialarını kaldırmak imkan
ları da düşünülmektedir. Hük(mıetiıniz Türk parasını düşürmemiştir. 
Başvekilinıizin son tetkik seyahatlerinde söyledikleri nutuklarla, bizim de 
t akip ejeceğinıiz iktisat politikasını öğreniyoruz: Hayatı yüzde otuz, 
ot uz beş nisbetiııde ucuzlatmak, bu sayede dış piyasalara ucuz mal gön
dermek .. Bu, nasıl kabil olabilir? Bu mesele etrafında piyasada, alaka _ 
darlardan öğrendiklerimizi aşağıya yazıyoruz: 

Pek severim; gürbüz, temiz .. 
ıer yüzlü n gözü .ileride ge~çle~ 
trampet çalarak, fıfre üfli~·erek cad
delerde dolaşmalarını. Biz genç iken 
böyle ~e~ yapmadık ta ondan nu ne
dir'? ne zaman böyle bir izci grupu 
geçerse .onla~ın tempolanna uyup yü
rümek ı~te.rım. 

Türkiye pamuklan dünya piyasa -~ 
sında pahalıdır. Bombay pamuğunun M •• t kb l H 
kilosu 30 kuruş olduğu halde, Türki- US a e arp 
ye pamuğunun kilosu 45 kuruştur. N z 

Dün de Talisimdeıı Osmanbeye i. 
derken böyle bir izci grupuna ra.stf a. 
dım ve onların cadde)•i bir yandan 
bir yana işı:al etmeleri )'Üzünden bir 
türlü ~iirüyemiyen tram,·ay içinde 
Osmanbeye kadar çalgılarını dinle • 
elim. 

Buraya kadar i~in duygu tarafı. 
Gelelim bir de pratik ha.yata ait 
mii~ahedeme .. Arada 15 kurt.iş kadar büyük bir fark e aınan 

vardır. Böyle olduğu halde, Almanya 
ile aramızda klering .mukavelesi ol· 
duğu için, Alman firmaları yine biz
den pamuk almaktadır. Sebebi de, 
klering usulile pamuğa karşı dışarı
ya döviz vermiyorlar. 

PAHALILIK ŞIKAYETl 

Geçenlerde şehrimize gelen Alman 
pamuk dairesi şefi Paps Türkiye pa
muklarının nefasetinden bahsettik • 
ten sonra, fiatlerinin pahalı olduğu -
nu ilave etmişti. Görülüyor ki, ihraç 
maddelerimiz arasında en ziyade fi. 
atinin pahalılığından şikayet edilen 
madde, pamuktur. Pamuklarımızı u
cuza maletmek için istihsalatı artır
mak en makul bir çare olarak ileri 
sürülmektedir. Vakıa istihsal mikta
rı gittikçe artmaktadır. Bu seneki 
mahsulün 270 bin balyeyi bulacağı 
tahmin edilmektedir. Fakat bu mik
tar kafi değildir. Çünkü beş senelik 
plan muciibnce, pamuklu dokııma fab 
rikalarımızın da pamuğa olan ihtiya
cı gittikçe artmaktadır. Bir taraftan 
dış piyasalara ve diğer taraftan da 
yerli fabrikalara pamuk vermek için, 
istihsalatI artırmaktan başka çare 
yoktur. 

TURK BUGDA YI 

Buğdaylarımızı da beynelmilel buğ 

dav fiı:ıti s~vivesine indirmek volla • 
rmı aramalıyız. Liverpul borsasında 
yumuşak buğdayın kilosu beş buçuk 
kuruş olduğu halde, Istanbul borsa -

sında 6 kuruştur. Aradaki fark yü

zünden dışarıya az buğday satıya -

ruz. Vakıa bu sene, ziraat bankası va 

srta.sile !sviçreye 4000 ton, Almanya

ya da ayni miktara yakın buğday 

gönderilmiştir. Fakat bu satışlar kle
ring usulile yapıldığ~ için, fiat farkı 

gözetilmeksizin bizden alınmıştır. 

Çünkü bu satışlar mukabilinde, o 

memleketlerden mal alıyoruz. Bir 

buğday tacirinin fikrine göre, buğday 
larımrzı dünya piyasasına uygun bir 

şekilde satmamıza imkan vardır. 

NAKLlYE TARIFELERl 

Bunun için, başlıca sebep olarak 

nakliye tarifeleri ileri sürülmekte • 

dir. Demiryolları tarifelerinde yapı • 
lan tenzilat kafi görülmiyor. Buğ _ 
day ihracatçıları, ihraç edilen buğ • 
day için, daha ucuz tarife tatbikinin 
faydalı neticeler vereceğini söylüyor 
lar. lhraç edilecek buğday, için, ayrı 
tarife tatbiki, bir nevi prim usulü _ 
dür. Bu ne dereceye kadar tatbik edi
lebilir, mütehassıslarımız bu mesele 
leri tetkik ederek, daha isabetli hü
kümler verebilirler. 

VCUZLUK ÇARELER! 

Kendisiyle görüştüğüm tacirlerin 
umumi kanaati şudur: Ihracat mad
delerini ucuzlaştırmak için, yalnız 
nakliye masraflarını değil, fuzuli re
simleri ve diğer masrafları da orta -
dan kaldırmak lazımdır. Mesela: Gi
resuna civar bir iskel~den sevkedi
len bir çuval fındık, her uğradığı is
k~ledc birtakım ianelere tabidir. Bu 
g_tbi. resim ve masrafların da, maliyet 
fıatındc büyük bir rol oynadığına i
nanmak icap ediyor. 

Selanitke Geçit Resmi 
ve Tezahürat Yapılacak 

Atina, 20 (Hususi) - Ayadimitri 
Yortusunda kraim Selanikte bulun _ 
m .. 

. ası munasebetiyle Makedonya gar-
nızonlarmın iştirakiyle büyük bir 
geçit r~mi yapılacaktır. Selanik işçi 
teşekkülleri de pazar günü oraya gi
d.ecek olan Başvekili karşılamak ve
silesiyle büyük tezahürat yapacak _ 
lardır . 

Patlıyabilir? 
Londra, 20 ( A.A.) - Klingfordda 

bir nutuk irat eden muhafazakar par
ti liderlerinden Vinston Çürçi!, Ingilte 
re-nin Almanya ile bir anlaşmaya var 
ması iktiza eylediğine dair ikide bir
de ileri sürülen fikirleri mevzuubahs 
ederek demiştir ki : 
"- İngiltere için, ve hatta Fransa 

için dahi, Almanya ile uzlaşmak işten 
bile değildir. Almanyanın bütün iste
diği şey, müstemlekelerinin iadesı, 

Şarki ve cenubi Avrupada sefbest 
kalmaktır . 

Lakin, bu dileklerin hakikat halde 
manası nedir acaba? Bunlar, inşaaJ _ 
lah yanılıyorum amma, Avrupada, 
tarihin henüz kaydetmediği en ya _ 
ma.n bir harbin patlaması demektir. 

Dertleşme 
Ruhu 

[Başı 1 incide 1 
dertlerden payım alıyor. Ortalrkta 
dertleşmenin delalet ettiği samimi, 
alakalı, canlı hava esiyor . 

Hazlı bir manzara 

B iitün dünya ateşten, kandan 
bahsederken; cansız, sisli si

ya.set n1evzularr -gözler önünde per
deler gererken, Türkiye Başvekilinin 
İzmir müstahHillerile başbaşa ver
mesi ve yaratıcı işler hakkında dert
leşmesi çok güzel ve hazlı bir manza. 
radır. 

İzmirde, vekillerimizin memleketin 
başka başka yerlerinde, bilhtıssa son 
günlerde nümunelerini gösterdikleri 
dertleşme ruhunun memlekette can
lanmasını bütün millot iş edinnıt'Ji
dir. Akamet doğuran menfi, bedbin 
ruhu boğmanın yolu budur. Yeni ye
ni iktısadi hamleler için millet~1 ru
hunda, uyandmcı ve yaratıcı kuv. 
vetler doğması da buna bağ~tdır. 
Dertleşme ruhu bir nevi spor al;i. 

kası şeklini almalı ve kanımıza ka
rışmalıdır. Falan filan spor S1.hala
rmda dünya rekorları nedir? Biz 
bunlara karşı ne vaziyetteyız? İçi

mizden hangimiz ne yapnuştır, ne 
yapabilir, ne yapmahdrr? Bunları a
teşli bir alaka ile bilen, takip eden, 
heyecanını, yarış ve mücadele: 
zevkini duyan vatandaşlarrmrz çok
tur. 

Pamuk, buğday sporu 

N için pamuk, buğday, pancar 
denilen iktısadi spor mey

danlarında çalışan Türk vatandaşla
nnm emekleri, mücadeleleri hepimiz 
için böyle bir alaka mevzuu haline 
gelmesin? Neden falan ve filan mem. 
leketlerin dönüm başına va.5::ı.ti neka
dar buğday, pamuk, pancar vetistir
diklerini, bizde seneden seneye yük
sek vasatilere doğru nekadar ,yol a
lındığını, istihsal yarışında memleke

tin hangi kısmının en ileri atıldığım, 

nerelerin, niçin geri kaldığını hepi

miz bilmiyclim ve tam bir spc.ır ala
kasile takip etmiyclim? 

Dertleşmeye ve müşterek yükii 

beraberce taşımıya muhtacız ve mec

buruz. Yük çok ağırdır. Hepimizin 
birden rahat nefes almamız, her Tür. 

kün insanca bir maişet ve sıhhat se
viyesine çıkması, miktarımızın ve 
kuvvetimizin artması; Türk müstah
silinin ahenkli bir iş bölümü n1uhiti 
içinde, hepimiz için açacağı mücade
leye ve elde edeceği neticelere bag
lıdır. 

Bunlara karşı spor alakası tarzın. 
da olsun bir alaka duymamak v 
yapılan isi benimsememek, acı b: 

Gerçi ı:ençlik ilerinin ümididir. Ar
kasında ne bıraktığına hakma~ı ge. 
rekmez. Lal<in otuz kırk kadıu izci • 
nin bir yerden gelip g~mesi o cadde. 
deki seyrüseferin tatiline sebe~ olur. 
sa en evvel bundan o gençler ve izci. 
ler azap cluyınalıdırlar. Çünkü İ7,ei • 

nin ilk i~i her~ün en az bir iyilik 
yapmaktır. Halbuki böyle grupla ge. 
çerken tramva;rm, otobüsün, araba
nın )-olunu keserek onu ayni ağırlık
la yürümiye icbar edince §elırin ora
sındaki hayat cereyanı sektedar o. 
lur. Hastalar, i!;i olan, e\.·ine vaktiyle 
clönmeğe, birine \:('rdiği randevuyu 
kaçırmamaya mecbur olanlar bundan 
zarar göriirler. Bizim caddelerimiz 
gerçi bii;rük geçit resimleri yapmı;ra. 
pek miisait değildir amma bir izci 
gnıpu isterse derinkol nizamında gi
den kolonlarının arasını ikişer, üçer 
metre açarak, talmıu yayacak yerde 
pekala sıkışhrabilir. · • • 

Ben bu )'azıyı yalnız diinkü mü -
:;ahedemin tesiriyle de~il , ötedenberi 
böyle g~itlerin seyrüseferi tatil et -
ti;:1foden dolayı du)·ulan bir çok sızıl· 
hların bir hüHisasaını ·yapmak ilzere 
bu fırsatı ktl~rrmamak için ~·azdnn. U 
mU)'Orum ki bu kadar mantıl<i bir 
temenniyi reddecek kimse çrlmıaz. 

B. FELEK 

YAZIYORU~l 
Ordular motör/a~tiriliyor. _ l\fo. 

hiddin Birgen, Son Po::;ta 19- 70_1936• 
ı-:renkler son yıllarda "motorisat·ıo to • d · 1. . n, nıo-
".ser, . ıı; ~strıa ı~atıon, indüstu;;.liser 

k.~lımelermı ıcat e~tıler diye biz de "m:;. 
torle_şmek, endüstrileşmek., gibi dile dr 
k~laga da sevimsiz gelen kelimelere hizu~ 
gordük. Halbuki "motö;Ieşmek,, türkçc:de 
motorlu nakil vasıtaları kullanma' d - ·ı 
ol 1 K eıp ' sa o .sa ~otor olmak manasma gelir. De-
~ıek ~ı kelıme hem çirkin, hem de yanlış 
.. Endu~t1rileşmek., bazılarının kullandııi; 
sanayı e~mek te ö 1 n 1 baska k { 1 " Y e... un arın yerine 

. ·. . be ıme er aradım, bulamadım· •akat 
ıyısını ulamıyoruz. Yanlışmr k•ıllannıak 
ta olmaz. Her ş · h . 
kelime ile .. 1 eyı . ":JU akkak bır tek 
d 1 d soy eı:neye ıhtıyaç yoktur. ''Or-

u ar a at yerme motor k 11 1 
"Memlekette fabrikalar kurul: anı ıy~r'ı'; 
yor,, denebilir. Yor, çoı:a 1· 

Hele halk "motor, derken "mo· . 
manın hiç manası yo'ktur. .or., yaz. 

• 
. llan?i gnzctcniıı iç sayfalarım ÇC• 

ı:trsenız bu iki kelimeyi göriirstii'ii::: 
ittihat 1ıe Terakki. 

V c altııuln şiiı/le birkaç scıttr ... _ 
Burhan Cahit Markaya, Açıl~ Söz, 

19-W-JrlJ6. 
Cümlenin "ve .. edatı ile başlaına..,ına bil

mem alışan oldu mu? Ben kcndimı ha 1 zorladım ama, bir tıirlıi tahammül edemi Y 
1 

rum: YO· 

"Altında da şöyle birkaç satır .... , demek 
ne kadar daha munıs geliyor! 

B. Cahit Morkaya: "Böyle birkaç c; t 
dememiş, "şöyle .. demiş; çok haklı• ç~ ~!! 
bahsedilen "birkaç satır · "bal· · d un u 
g··ı " . d y k d .. ' a,. a de 

~ · 7ır,. e. u arı a olsaydı "böyJ d -
dık A • · b. · · • c., er-... ma, nıçın ırıncı cumlede "b d. 
yor? Onun yerine de "şu d · u., ı-" eyıver-;ın. 

• 
Bay Turhan Tan, (Cumhuriyet 19 1936) Oğuz Turgut Yaylalı ism.' - 10 -

bir şairden bahsediyor, onun .. 1nde .~ene; 
ri olduğunu söylliyor G·· ~Uzel cıııde-. ostcrdıg" · .. k 
kısa ama, insana, şairi ta 1 c.rne pek 

· ı· k nımak h · · verıyor. •a at B. Turha T cvesını 
biı söz isnat ediyor· n an, ona şoyle 

Hangi gaz.ctr.y~ 1 . 
' ıangı mc,..rmıaya 

lmşıııırsam a<lımıı• t 1 ' 
' anı mıs n/ l -ııı söyliiyorlar ya~ l . -:. mac ıgı-

l ' ... 1 arın zm:zadan ba.<;. 
anarak oh.·ıınac ~ ~ 

" ayını haykırıyorlar. 
Bu haykırmak n k 

dar çirkin! M uha;~. e" ~dar Yersiz 1 Ne ka· 
ikinci defa kullan ırk ~oylemek,, !!ilini bir 
sayılan tekrardan r:;a ıstememiş, bil' kuo;ur 
dan kaçayım diye ~~{;1ış .. ~~~ük .~ir _kusur
mak olur mu Yal a buyugunu goze al-

"Tanınmış., Yerine " . 
tip hatası sandım tanılmş .. ı oncc ter-
da öyle.. ama, baktım, bütün 'Yazı 

noksandır. Fakat bu nok • 
d . ru· k san arızı-
ır. r ruhunun ( dertl 

1. ·ı ·r eşme) ke-
ımesı e ı ade ettiö-i knr l k1 • 

~ 0 şı ı I alaka 
ve yakınlıgı canlandırmak -
ortadan kald · noJ~sanr 

ırmak ve yeni - l 
açmak için kafid' çıgır ar 

ır. 

Ahmet Emin YALMAN 
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.M. ah keme ı e ~de: Unutulmaz ESKiMO filminin unutulmaz yaratıcıları MALA ve LO TUS 

iNSAN AVCILARI Eşek Bir Dolanaırıcı 

- Bay hakim, maalesef bunlan 
yaptım. Daha doğrusu ihtiyaç yap · 
tırdı. Ben Poliste bunların on dördü
nü itiraf ettim. Onlar tamamen doğ· 
rudur. Fakat diğerlerini ben yapma
dı~. Benim dolandırdığım paraların 
mıktarı da üç dört lirayı geçmez. Za· 
ten iktısadi buhran da daha fazla pa· 
ra dolandırmıya müsait değildir. A
dalete sığınıyorum . 

Hakim, bu itiraftan sonra: 
- Oğlum seni serbest bırakama · 

dım. Tevkif ediyorum, dedi. Ve suç -
luyu kiğrtlariyle beraber müd8eiu · 
mumiye iade etti. Milddeiumumilık 

tahkikatın derinleştirilmesi için Ce· 

mal Süleymanı emniyet ikinci ıube 

direktörlüğüne gönderdi. 

DUnyanın bUtUn •tk ve gUzelllklerl, kin · ihtira• ve deht•tl bir arada 

• L 

Açık Teşekkür 
Oğlumuz sekiz yaşında Yılmazın 

yedi senedenberi çekmekte olduğu ra
hatsızlığı istırap çektirmeden ameli
yatını yapan ve çok itinalı bakarak 
rahatsızlığından kurtaran Diyaı'bekir 
Askeri Hastanesi operatörü yüzbaşı 
Bay Kemale samimi teşekkürlerimi -
zin iblağınr muhterem gazetenizden 
rica ederiz. 

Midyatta Yüzbaşı Eşi 

Salahaddin Nebile 

Yenı b 1r piyes 
Şehzadebqındaki Turan tiyatro . 

Şarkı söyliyecek ... 
filmde değil... Bizzat sahnede ... 

GEORGES Mil TON· 
(BOUBOULE) 

Bu Cuma ıününden itibaren yalnız 3 ıün için 

TEP E BAŞI GARDEN'i 
Sahnesinde en müntahap şarkdan söyliyecek
tir. Ve mevsimin en büyük temaşa hadisesi 
olacaktır. 

Her Cumartesi Pazar gilnleri saat 17 de MA TiNE 

sunda bir müddettenberi (Hem EbE!, -===::::-----------.....;;,_ _____ ..;:;:::::::.. 
Hem Gebe) isimli yeni ve orijinal bir 
Vodvilin provaları yapılmaktadır. A
gi.h İzzet tarafından temiz bir Türk 
Çe ile telif edilmiş olan bu vodvil, 
yerli tiplerimizi ve yerli adetlerimizı 
canlı bir surette tebarüz ettirmekte 
ve aynı zamanda eski zamanların 

hurafelere ve kötü an'anelere olan 
bağlılrklarmı zarif bir şekilde alaya 
almaktadır . 

ŞEHiR TiYATROSU TEPEBAŞJ 
DRAM KISMI 

Bu akşam saat 
20 de 

BiR KADININ 
HAYATI 
FRANSIZ 
Tiyatrosu 
OPERET 

l\l~bu• 8ttrdıqt\ı 

$rhirTiyatrosu 

111111111111111 

Hayaletlere inananlar ve bıaınnıyanlar ... 

Yarın akşam SARAY Sinemasında 
RENE CLAIR'in bütün dünyayı eğlendiren 

Sablık Hayalet 
eğlenceli ve tayanı hayret filminde muammanın beklenmiyen aureti 
hallini bulacaksınız. Baş rollerde: 

(Monte Kristo kahramanı) R o B E R T o o N A T 
Iliveten: FOX JURNAL son havadialeri. 

Is anbuı Vak11•ar üırek1or.üğü ııanıarı 

MüddeiumumWğe gelen mqhut KISMI 
Bugün saat 

14 de 

111...111 · Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K. 

·Gece Yarısı 
Mahmut Y ESJl.fü 

Sokakta. mahallede, sQrU1ttı eden bir 1erin gllııtl, yamı ortodoklllarm, ö • 
Biz miainiz? .. Sizin a.parbmuumzdan btlr gl1ıı proteatanlarm .•. Aya Di
bqka apartımanlann ..ı Adam gıt. mltrL. Aya Nlkola... Aya Pftro ... 
ımyor mu'! Aya Sarandl ... Aya Vaaili •• Ava Ha· 
, Hiddetle ayağa kalkmıfb r rqo ..• 
{ - lnaam, zorla sinirlendirlyomı • Sun'ullah bağırdı: 
nuz .. Beyoğlunda, gUrültüsiiz mahal· - Atma ... Aya H&rafO, yok! 
le, sokak, nerede, gösteriniz .. Tann - Billl, omuz silkti: 
nm gUntl, Tanrmın gecesi, her evde, - Var, yok; her neyse .•• Herkeı, 
her apartmıanda, gece yanlarına, bir kulp takıp eğleniyor ..• Pek iyi, 
batta sabahlara kadar ,saz, dan&, gtl· pek lll ediyorlar ... 
rWttl, eğlenti var. Kollarını kavu,turarak lcWin 

Kollarım aÇIDll, iki yanma dönerek karşısında durdu: 
anlatıyordu: - Bunlann gtlntl gtln, geceei ıe-

B '-im ..n,,.u ce de, sizinki mi gtlnah, kabahat o· 
- u sece. • •'""" , yar:m ıe-

ee, vaftiz gecem ... Öbtlr gece nifan. .. luyor? Söylemeyin Allah qkına, be-
Daha öbtır gece, dtıltln-.. B tı y il k nl günaha sokacıkamız? 
paskalya, küçük paskalya... BUytlk Ve ılnirlenen, atqlenen o defll • 
yortu, küçUk yortu... OlUlerin süntl, mif gibi, birden t1111ızca eüi yeri· 
dirilerin gtınU... Hamunpz... Noel... ne oturuvermifti. lclll, gUlUmledl: 
Yılbqı.. Frenginin ayn. tatıısularm - Bu IÖ&lerini de kabul edece
ayn. •• Perblzden çıkarlar, perhize il· 11ın-•• Yalnız, ben, nekadar müaama
rerler, bepeinde içmeye, eğlenmeye halı, mtısaadekir bulunuyorsam, aiz 
vesile, bahane çıkar... de o kadar müsamahakar olunuz. 

Ellerini kollarını oynatarak, taklit Biz, mahallede, itiban tqırdık ••• 

ıuçlar 
Diln saat 17 ye kadar meşhut suç-

lnr müddeiumumiliğine 1'7 bidıRe gel
mişti Bunlardan yalnız altısı mah
kemelere verilmiş ve diğerleri hakkın 
da ademi takip karan verilnıiştir . 

Mahkemeye intikal eden bütün hadi· 

Hapıe ve para cezasına 
mahkUnı oldular 

111111111 
Çocuk Tiyatrosu FA 1 MACIK 
saat 20,30 da DUDAKLARDI. 

OSMANU BANKASI lLAN 

134 27 

156 00 

10 05 : Zeyrekte Hüsam bey mahallesinde 

12 38 

Zeyrek caddesinde 2 ci çıkmazın -
da eski 26 Nr. h 46, 58 metro arsa
nın tamamı. (5956) 
Ayvansarayda Y avedud ıruıhall~ • 
sinde Toklu İbrahim dede soka -

~~~l4-~---~~~~~~~m~2-N h~ ~I metro uzerıneme'ıMt!lıfi~ 

Kayıp - Liman idaresinden altı 

sene evvel aldığım liman cüzdanını 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü yoktur. Hüseyin oğlu Ali 

Acele Satıhk Hane 
6 oda ,banyo, mutfak, odunluk ve 

komUrlUğü il& 100 metre bahçesi bu-
lunan 3 senelik yeni beton bir ev mu
tedil fiatla acele satılıktır. Fatih Ya
vuz Selim caddesinde Bosna oteli sa
hibine müracaat . 

1330 00 99 75 
nın tamamı. { i t'SlY) 
Çenberlitaşta Mollafenari mahal .. 
lesinde N uruosmaniye caddesinde 
eski 24 yeni 22 Nr. li 332,50 met
ro arsanın tamamı. ( 115 5) 

Yukarda yazılı mallar satılmak üzere 15 gün müddetle 
açık artırmaya çıkanlmıştır. İhalesi 28-10-936 çarşamba 
güni.i saat 15 te komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 
mahlfılat kalemine gelmeleri. ( 2109) 

Ki OPRiN kaıQleri hEI; n;) t 1.'- %) 

Bb.~. Dl .ROMATfZMA 4~qll.AR,lf .GRİP Vf '" :~ tyf • .:.'' <ı I · ~A~ TIR 

Dünya tarihine teref veren bir isim Dünya ıinemacılık tarihine tcref kazandıracak ~ir film· 

Selahaddini 
EYYUB I EHLi SALiP ı:UHAREBELERi 

oldu ... Birçok sebepler arasında, en yetten kurtarmış oldu. Gelgelelim, iş mışlar, artık sonuna kadar giderler.. Mevlfit, elini Bililin omuzuna at•' 
ağırmı, daha doğrusu en çirkiniru bununla bitmiyor... Obür kiracılar. iş mazbataya biner. karakola düşer- m1fb; ona bakıyordu: 
aöylly~yim. .. Obür kiracılar, evveli., kapıcıya sormuşlar; benim, apart- se, rezalettir ... lcW Jlanımın yerden - Ali, değil mi? 
ev sahibine tikiyet etmişler. Ev sa- ınandan ne zaman çıkacağızmı, an- göke kadar hakkı var ..• Burada zi· lcl&l, kollarını açtı ve beptinbl 6-
hibl, kapıcı ile haber göndermit; ıamak istemişler ... Kapıcı, ev sahibi· yafet verilmez, hatta toplanılmaz nünde eğildi: 
haklarında, bazı uygunsuz llflar işi- nin bana gönderdiği haberi söyle· da... - itte, hal ve keyfiyet böyle ... 81· 
tiyorum; hem kendilerini, hem de miş ... Onlar da; eğer iyilikle çıkarsa, Gözlerini devirerek etrafına ba- zi, evime davet ecSeceiim- Yaloıs, 
bizi mU,kUl mevkie sokmasınlar; a- çıkar· Yokaa, biz, mazbata yaptınp ıuyordu: orada, buradaki kadar aerbeet, tek· 
partmandan çıksınlar. Ben kontura- mahalleden attıracağız! demişler... _ Şimdiye kadar bilmiyorduk ... lifım olamıyacatennn. Ne yapalmı1 
toyu feshederim, demif! lclll, hepsinin yüzüne ayn ayrı Onun için, dalga geçebilirdik. Ama, Oyle icap ediyor ... 

leli!, sustu: odadakilerin hiçbiri baktı; kimse, bir şey söylemiyordu. timdi, pireliyiz ... Sinek uçsa. alma- Sun'ullah, genç kadınm elini tut• 
ağzını açmamıştı; genç kadın, de- Bilal, tesbihini cebine koyarak a- cağız ..• it kekreleteeek ... Sonra, be· tu: 
vam etti: yağa kalkm!ftı: pimizin bqı beli.ya girecek... - Sonra, yeni apartmımınmda, 

- GörUyorum, birşey söylemi- - Şimdi mesele değişti... Bunu leli.le döndü, onun kolunu tuttu: acısını çıkarırız· 
ld .. lclil, gös ucile Sun'ullah& baktı: 

yorsunuz ... Bu haber gönderilişteki evve en BOylesenize... - Yeri şöyle, odalan böyle. de· 
ağır manayı, hatta hakareti, his· lcli.l, acı acı güldü: yı·p uzun uzun aramrva kalkmayın... - lnfallah! s· -~- Onun. göz ucile bakıfl ve blras 
settiniz, B&D.ınm! - ıze, durun, sırasile söyliyece· Tezelden bir apartman bulun, çı· .. kinayeli", .. infl.}la.h!" deyifi, Bill· 

Sun'ullah, yumruklarım aıkarak ğiın. diY.onun, vakit bırakmıyorsu- kJn .•. Ben, Koçoyu görürüm, icap Un rözilnden kaçnıamJfb. Bir teY 
k:ı.""•-T•tı: nus ki ... Şimdi, anladınız mı? ederse, ben de aranm, iyi bir apart· 1i k UDA""" .

1
•
1 8 

aöy yece gibi oldu: eonra vazreç· 
_ Hakaret mi? Size hakaret et· Bı a • un'ullaba baktı: ınan buluruz. Eşyaları da, arkadat· ti, teabihtni n.I avucundan 80l avu• 

meye kim cesaret edebilir? Biz, 0 I .:- ~~'ullah Bey, işin bu pereseye tar gelirler, elblrliğile tqıyıveririz. cuna attı. 
herifin haddini bildiririz. pdiğini, len biliyor muydun? ~. Genç kadın, gilldtl, Bllllin çeneai· Sun'Ullah, tcWe IOrdu: 

lcW, ellle onWJ omuzuna vurarak dinin gibi doğru aöyle... ni tutarak okfadı: _ Peki, ,ımcu ne yapıyorm? 
susturdu: Sun'ullah, yutkundu: - Meni Billl Beyciltm-.. Size ıcw, usun usun dU.,Unmeden ce-

- Parlamaymız, Sun'ullah Bey... - Kısmen biliyordum... söylemek istediklerimin anamda vap verdi: 
Ev aabibi, gene nazik ad&mDUf. Bili.l, birden ıazmıttı: ~u bunlar da Tardı ••• Bir apartman bu· - Şimdi. hep 'beraber Kev16du11 
Çtlnktl kendlal gelmiyor; kapıcı ne tıavada savurdu: lunup çıkılacak. •. P'akat ben, dtıtll· apartmanına ıldecefiz. 
haber gönderiyor .•. Kapıcı ile mUna· - Seninkisi de söz mtl? Kısmen ntlmtlztııı annemin evinde olmaam• Mevl6t. PfD"llllfb: 
kaşa edilmez; çUnkU o, bir emir ku- biliyorum! Ne demek? Toptan bil • istiYonım... - Blslm apartınana mı! 
ludur. Fakat kendisi gelmiş olsa, ta· rniyorum da, perakende blllyorum! Billl, ommlanm kaldırdı: lcW, alay etti: 
bit karşılıklı konuşacağız, ve o za. Bu, li.f mı?.. - Nasıl istt-rseniz... - N• of Kabul buyurulmuyot 
man işin rengi değişecek ve benim Ona yaklaştı, dişlerini sıktı: telli, devam etti: mu f 
duymamam li.zımgelen birçok çirkin - Peki, biliyorsun da, ne diye - Bir de annc.-mln gönlü hot ola· Mev16t, gUcennıif slbl baktı; IOD 

yaparak söylüyordu: Ve sesini yavqlatmıştı: 
- Kumbaroz gelir, içerler ••• Btl • - Bu apartmana geldiğimizden-

,Uk Arbata gider, dönerler, keyfe· beri, eğlencenin, gUrültU patırdmm 
derler; küçük Arb&fa gider, gelirler, haddi marufunu aşırdık, tqırdık .... 
pne keyiflenirler! .. Bupn katollk • Bu apartmandan çıkmak, bize farz 

dedikodulan duymuş olacağım ... Ev duruyorsun? Haldı, yahut haksız, cak ••. Sonra, taşınmak lçln lld aya· ra, bqmı eallıyarq gUldU: 
sahibi, nezaketile. beni bu ağır vazi· mademki koJll9U]ar, tınıağuıı tak· flllUZ bir pat-uca girmiyecek- (Arkuı var) 
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T AN 
Gündelik gazete 

Başmuharrir.i 
Ahmet Emin Yalınan 

T aıı'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz. dürüıt, ıamimi 
olmak, kariin gazeteıi olmaya 

çalıtmaktır. 

·----,-----·--. 
1 Günün Meseıeıe~ 1 

Eşya fiatlarınr tespit lazım 
Serbest mübadele cari olan bit 

memlekette eşyanın kıymeti paranın 
kıymetine göre değişiklikler gösterlr. 
Paranın kıymeti düşerse eşyanın kıy. 

meti artar. Yani paranın satın alına 
kudreti arttıkça eşya.nm f~atı '\·e kıy· 

meti a.zalır · 
eu, 8erbest mübadelenin en basit 

kaidelerinden biridir. 
Fakat paranın .kıymeti kanunla 

tesbit edilen ve piyasa temevvüçleri • 
ne ti.bi olınıyan memleketlerde eşya 
fiatla.rmm da kanunla tesbiti lazım • 
dır. Parruun l<ıymetl sa.bit olduğu hal
de tüccar ihtikara sapa.bilir, eşya fi
atıa.nnr yükseltebilir. Paranın iştira 
kabiliyetini konıınak için hükumet 
lhtik3n meneden kanunJar çıkarma -
ğa mecbur olur • 

Bizim paramczın kıymeti de kanun. 
la t.esbit edilmiştir. Piyasa temev • 
wçleri para.mızın kıymetine halel ge
tiremez. 
Şu halde pl~·a.~ada eşyanın da ~tan

dardize ve fiatlarm tesbit edUmesi 
1.8.zımdrr. Tüccar eşyaya istediği fi. 
ah koymakta. serbest olmamalrdll'. 
Çünkü bu takdirde paramızın satın 
alma kıymeti azalmakta, \'e kanu -
nun hedefi zaY"i olmaktadır • 

Hayat pah~ığmm önüne geçebl
le<!~k en ınühim \'e esaslı t.edbir bu 
olabilir • 

Avusturyaya kral geliyor 
A VUBturyahlar kralc1drrlar • 
Vi~·--ı.. Kcat& \'6 krallığa. ait 

binlerce batıra var. 

T uhaf bir devirde ya
şıyoruz. Biribirinc: 

rakip iki mezhep olan ko -
münistlik ile Nazilik biri
birile uğraşıp duruyor. 
Bu mezheplere salik olan
ların düşüncesi, biribiri -
nin boynuna sarılmaktır. 
İkisi de dünyayı kendi kav 
galarının sahnesi yapmak, 
ve herkesi kendilerine il -
hak etmek istiyorlar .. 

Halbuki komünist ve nazist mil-
letler de dahil olmak üzere beEjeri
yetin ekseriyeti sulh içinde yaşa

mak, çoluk çocuğunu yetiştirmek, 
az çok para kazanmak, hayatın bi
raz da tadını tatmak fikrindedir. 

Mesele şudur: Acaba bu müfrit
ler bizi de karanlık ve korkun<; kav 
galara sürükliyebileceklcr mi ? 

B öyle bir şev oJacıı.Kı:ıa ilk ön
ce Rus Bolşevik hükfıme

ünin v a z i y e t ve siyaseti
ni ~ ö z ö n ü n e ~etirmPk 
lazımdır. ç ü n k ü katoliklPr 
icin Roma ne ise komüniı-tler irin 
de Moskova o mahiyettedir. Ara

daki fark şudur: 

Mutekit katolikler Romayr beı:;

ledikleri halde, Moskova hariçteki 

h:lr" fta.rla.onı besler. 

Bugün Moskovada mühim bir iki 

lik var. Bu ikilik yakm zamana ka-

t AN 

Windon Churchill 

ze çarpıyorlar. Bwılar İspanyada 
da, ayrılıklarını muhafaza etmek
tedirler . 

Fransada komünistler tarafm
dan yapılan kargaşalıkların bu 
Troçkistlerin eseri olduğu söyleni
yor. Fransada anlatıldığına gö
re, Troçkistler, Moskovadan de
ğil, fakat Berlinden yardım gör
mektedirler . 

Fakat nazist hükumetin komü
nizme karşı adeta bir Ehlisalip 
har'bi açtığı sırada Troçksitıere 
yardım ettiğine ınanmak güçtür. 

B u vazıyet Moskovada ya _ 
pılan muhakemelerin 

künhünü anlatıyor. Bu muhakeme
ler bir tezahürat mahiyetinde idi. 
Bununla Sovyet Rm;ya kendi yur
duna hakiın olduğunu ve Trocki 
taraftarlariyle alakası olmadığı

nı gösteriyordu . 

Ansızın vuku bulacak hadise
lc-rle sürprizlere uğramadan evvel 
bıı meseleleri düşünmek lazımdır. 

Vaziyetten alınacak iki ders var
dır . 

Birincisi lngilterenin bütün 
smıflarrna hitap ediyor ve İngilte
renin dost memleketlerle beraber 
gece gündüz silahlanması ve bü
tün bu sonsuz, bu korkun<; entrika
lardan uzak kalması lazımgeldiği -
ni anlatıyor. İngiltere ne kadar si
lahlı olursa, okadar kuvvetli, oka
dar hür olur ve müfritlerin fena 
tesirlerinden okadar uzak kalu. 

Ebcet hesabiyle söylediği tarihler 
kütüphaneler dolduran, bitınez, tü • 
kenmez hicviyeleriyl~ f>Öh:ret kazanan 

herzegfı Sünıri, Kırkkilisa naipliğin. 
de bulunduktan ve Kırkkilisenin 
kırk küp şarabım içtikten sonra infi. 

sal etmiı;;ti. İnfisali hayli UZadı. Gü. 

nün birinde Dürri mde Essey~rit Meh. 
met Arif Efendi Şeyhislam oldu. Sü
nıriye gün doğdu . 

Süruri, şair, Sümbülzade Vehbi 

MoJlanın yanga.ri idi. Yeniköyün eski 

ışarabıru (1) beraber içerler, biribir • 

ıerini beraber hicvederlerdi. 

Şeyhislam Dürri zade Esseyyit 

Mehmet Arif Efendi Vehbi Mollanın 

a.ziz ahpabı idi. Vehbinin bir dediğin) 

iki etmez, yapardı. 
Sünıri bir gece işret i.ıemlnde 

Vehbi Mollaya taza.Uüınü hal etti; 

ya.ngarından ric.a eyledi; ta ki Şeyh. 
islam Efendiye gitsin ve ona bir nı. 

ya.bet matlabı alsın. 

Vehbi ertesi sa.balı kalktı. Kavu • 
ğunu bastı. Ve Şeyhislim Efendiye 

vardı; bir yolunu bularak sözü Sü • 
ruriye intikal ettirdi . 

Şe~·hislam Efenrli Sürurinln ne 
halde bulunduğunu sordu. Vehbi 
MolJa: 

"-Efendim? Süruri kulunuz pek 
mağdurdur. K.ırkkilisedeo infisal e.. 
dt-li on ısekiz ay oldu. Zaruret içinde 
kaldı. Manastır niya.beti açıktır. İna
yet ve ihsan buyuruıup Hauastır ni
yabetiyle bekam edilirse hem Süruri 

dainiı, hem de bendeniz dil5ad edil • 
miş olur ve duayı ömrü ikbaliniıe 
devam kılımr.,,, dedJ. 

Şeyhislam Efendi cevabında : 

r.11mh1Brivt-_t if'ill ilikilPTI .8.hidP. Vl.. 
ya.nanın ır ıı:oşesınde ktu;wı:: e mu-
tevazı bir sütundan ibarettir • 

Şimdiki Başvekil Şuşnig Almanya 
ile 1ta1Jarun &iyasetini bazan biri -
birine çarpıştırarak ,bazan uyuştu . 
r&rak A vusturyanm istiklilini temin 
Ue meşguldür • 

Bir iki hafta evvel İtalya taraftan 
oıan Heimvehr, şefiyle, Almanya ta
raftarı olan general Fey'in siyasi fa
aliyetlerine nihayet verdi. Avustur • 
yanın ne Almanya.om, ne de İtalya
nın kucağına düşmek istemediğini 
gösterdi . 

~ .... - (.!_,.., ...... + ("';;'""_ 
huriyetinin a~ 

cak yüksek me
hafiline münha-
sırdı. • 

Bu ikilik: Sta- ' 
lin taraftarlığı 

ile Tro<;ki taraf
tarlığıdır. Stalin, 
Rus milliyetper
verliğini komü -

Ingıltere Komün · sl ikten 
de, Faşistlikten de 

İkinci ders 1n
gllterede vuku 
bulan faşist ve 
komünist nüma. 
yişleriylc alaka -
dardır. Bize ka
lırsa İngilterede
ki faşistlerle ko
münistler dövüş 

"- Bir düşünelim! Acaba Sünıri 
Manasbn idare edebilir mi f diye mü
lahaza ttylt-}·elim . ., dedi • 

Vehbi eve avdet etti. Şeyhislim E
f~odinfn tf'reddiitlerlnl hıtfzarda bu • 
lunan Süruriye nakletti. Süruri içinJ 
çekti : 

"- A Vehbi?! Ne sersemsin. Kırk. 
kiliseyi idare eden Sünui bir Manas. 

tın idare edemez mi? diye cevap ve
remedin mi?.,, · 

nist bir şekilde 
temsil ediyor. 
Troçki ise beynel. 

Uzak Kalmak ister ! 
mck istiyorlarsa 
yapacakları iş İn
giltereden ayrı. 

larak Avrupaya 
Abdurrahman Adil EREN 

milel ihtilat taraftarıdır. 
Şimdi kralı tekrar tahtına getir

mekle Avusturyayı tamamen Alman 
\·e İtalyan nüfuzundan korumak ga.. 
yesini güdüyor • 

Stalin, Leninin nüfuz ve salahi

yetini kazanmış bulunuyor. Buna 
mukabil Troçki Rusyadan kovul

muş ve atılmıştır. Fakat (Lenin) in 

itikadını o taşıyor. 
Avusturya.da krallığın iadesi Al • 

manlann A\'Usturyayı ilhak etmele
rine mini olaca.ktJıo. İtalya bu cihet. 
ten memnundur. Fakat müstakil bir 
A ,'UStu?:a Almanya ile daha kolaJ· 
anlaşabilir. Bana rağmen İtalya 
krallığın a\'detini ehvenişer sayı
yor. 

Krallığın iadesine en zfJ.·ade muha
lefet edenler Kü~ük Antant devlet • 
teri idL 

Bo defa Romanya. bu fikre muhalif 
görünmüyor. ç,ekosJo\.'akya bil' Al
man A vusturyasmdan ise müstakil 
bir Avustueyayı tercih ettiğini söy. 
lüyor. YaJnız Yugoslavya bu vazı _ 
yetten memnun değildir ve bu fikre 
kuvvetle muhalefet edecektir . 

Ma.amafih, ne de olsa Avusturya. 
da ıuaJiığm tekrar iadesi teşebbüsü 
orta A ,TUpada bir huzursuzluk ha _ 
vası ihdas etmekten geri kalmıya -

caktır. . . •, 
Balkanlarda faaliyet 

Son zamanlarda Balka.nJarda bU -
ytik bir faaliyet var. Ba faaliyet l'u
cosla.vya .Başvekillıtin Bükreşi ziya -
teti ile ~adı. Oenevrede daha ~U
tııllllü bir şekil aldı. Orada bütün 
Ba.ıka.n devletlerinin mn.raJılıaslan sı
kı t.emas imki.nı buldular. Dönüşte 
tekrar yolda görüştüler. Belgratta 
buiuştnıar • 

Biitün bu siyasi faaliyetler Balkan 
devıetJeri arasmda daha samimi bir 
a.n.la5maya !'&.rdrm etmiştir. Fa.kat 
en rnUhimmi BuJgaristanın Balkan 
Antantına karşı duymağa başladığı 

Stalin, Rusyanm içinde ha.kim
dir. Rusyanın mihverini değişti~cn 
bir tahavvül onun idaresi altında 

vuku buluyor. Rusya, Almanya ile 

Japonyanm tesiriJe Rus ordusunun 
etrafında toplanmaktadır. Bu ytiz-

den nüfuz, herhangi dakika memle

ketin müdafaasını deruhte ed~cek 

olan ordunun ve ordu kumandası 

nın eline geçiyor. 

R mıyaya komünist bir devlet
ten ziyade askeri diktatör

Iiik demek sırası henüz gelmemiş-

tir. Şimdilik Rusya hakkında bun

ların ikisi de söylenebilir. ii'akat 

bugünlerden hangisinin galebe ça

lacağı henüz belli değildir. 

Bu yüzden Rusya haricindeki bil 
tün komünistler arasında göze çar

p.an bir ihtilat kopmuş bulunuyor. 

Moskovarun tesiri altında olanlar 

Rwıyanm dış siyasasını gütmeyi ve 

ltusyanm milli emniyetini sağlam. 
lamayı ilk vazife sayıyorlar. Fakat 

temayüldür. Bulgar J?azeteleri bu te
maytilden 8.9ıktan ~ığa bahsedh•ol' 

ve Balkan sulhüne yardnn etmek hu

suıımnda ellerinden geleni esirgemlye
ceklerini söylüyorlar . 

A vnıpa. kanştıkça Balkanlılar ken
di menfaatlerinJ daha iyi idra.k edf· 
yorlar. 

YAZAN: 
Winston Churchill 

iNGILTERENIN ESK.l HARBiYE NAZIRI 

gitmek ve orada 
dövüşmektir. 

Çünkü İngiltere bu <:;eşit mi
mayişleri istemiyor. Onun için ka
nunun bitaraf eli bu c;eşit kargaşa
lıkları yapanların başına bütün a
ğırlığiyle inmelidir Parlamento bu 
işte hükumete bütün kuvvetiyle 
müzaheret edecektir . 

Leninin mezlleoını guderneı bu 

hattı hareketi istihkar etmektedir-
ımaıatının zerre kadar teahhüre İngiltere muhafazakarları ilf' 
uğramaması için amele üzerindekı ameleri arasında konuşulacak, mü. 
nüfuzunu kullanmakta ve bunlarm nakaşa edilecek bir çok meseleler 

ler. çalış.maıarını hızlandırmaktadır- vardır. İkisi de bu meseleleri par-

(1) .. s~r.ilrinin kendi tabiridir. - HczcI
yarı Surun. 

yanan Diyarıbekir hastanesi 
Geçenlerde Diyarıbekirde yanan 

hastanenin zarar ve ziyan miktarını 
tesbit için eksper olarak Diyarıbekire 
giden belediye fen heyeti mUdürü 

Hüsnü, dün şehrimize dönınıiştfö . Si
g~rtanrn ödiyeceği zarar ve ziyan 
mıktarı 75 bin lira olarak tesbit edil
miştir. 

Bu yüzden ihtilaf gittikçe derin- la.r . lamentoda konuşmak ve münaka-
1 · r t' zak kalmalıdırlar. Kanuna itaat eşıyor. ki tarafın biri dünya ih ı- Diıfor taraftan TroçkisUer, Mos- şa etmek isterler . d 

~ e en Yahudiler. komünistlerin hi-
lali yapmak istediği için ispanya kovadan yardım göremedikleri Sonra lngilteredeki Yahudiler mayesine muhtaç değildirler. Bu-
facialarını doğurmak yolunda bil· için apayrı bir kuvvet halinde gö- bu kargaşalıklardan tamamiyle u- nu zabıta temin eder . 
yük bir rol oynamıştır. Biri de Rus !,.~==:-----====--==--------------------~~:.:,:::_~.:...:_ ___ _ 
yayı müvazenei kuvva bakuııından 

lüzumlu bir amil haline getiriyor. 

B ugün bu iki zıt kuvvet, bil
hassa Fransada kendini 

göstermektedir. Oradaki resmi ko· 

münistler, Moskovayı ve Stalini ör

nek tutarak Fransanın kuvvetlen

mesi için faal bir rol oynanmai<ta 

ve M. Bluma müzaheret ederek o

nun siyasetini kolaylaştırmakta. 

müdafaa kredilerini kabul edPrek 

müdafaa işlerinin mutlaka ilerletil

mesini isteme\tedir Fransız komü 

nistleri. Fransız ordusunun hazır -

lanmasma karşı gelmedikten baş -

ka. onun n~ tehlikesine k~ı 

takviye olunması için hiçbir yardr
ını esirgememektedirler • 

Hatta komünistler ahziasker 
şubelerine koşarak vazifelerinı 

yapıyor ve bütün askerlere örnek 
sayılacak bir istekle hizmetlerini 
ifa ediyorlar. Bundan başka ko
münistler, fabrikalarda mühimmat 

GÖRDÜGÜM , ŞEYLER ' 
Bir 

Küçük bir çocuk .. Ancak sekiz 
Yaşlarında görünüyor. Ustü yırtık, 
saçları kirli, burnu pis ... Tam bir 
sokak çocuğu ... 

Kaldırımın üzerinde ilerliyor ve 
kendisi gibi yırtık pırtık paçavra
lar giymiş, kendisi gibi kirli, ken
disi gibi bakımsız üç arkadaşile 
gülerek konuşuyor. 
Aşağıdan tramvay görününce 

birdenbire sözünü yanda bıra.kı • 
Yor. Tıpkl av görmüt bir tazı gibi 
kulakları ve dikkati geriliyor. Son
ra tramvaya yetişmek için koşa 
koşa ilerliyor ve bir sıçrayışta 
tr~nıvay merdivenine atlıyor. Bir 
muddet tramvayla gidiyor, sonra 
yere sıc;rryor, geri dönerek, önüm
den giden arkadaşlarile şakalaşt • 
yor ve oynaşarak yollarına devam 
ediyorlar. 

Gene bir tramvay göriinüyor ... 

Kere Düşmek Lazım! 
Gene küçük yaramaz avının üstü
ne atılmak istiyen bir tazı gibi bil· 
tün vücudunu geriyor, gene koşu
yor ,gene sıçrıyor ve biraz öyle 
tramvay merdiveninde gidiyor, ge
ne yere atlıyor, arkadaşlarına dö
nüyor. 

Yürüyorum. Çocuklar önümden 
yürüyorlar ... Bir daha, bir daha, 
bir daha ... Uç defa daha ayni sah
ne tekrarlanıyor ... Fakat dördün -
cfuıünde tramvay basamağına at
lamak istiyen çocuk buna. muvaf

fak olamıyor, eli demiri kavrıya

nuyor, ayağnu yanlış atıyor, vel

hasıl ne oluyorsa oluyor, kendisi 

burun üstü yere düşüyor ... 

Yüreğim oynuyor. Arkadaşla • 

rında hiçbir telaş görmüyorum. 

Sokakta geçenlerden hiçbiri de ye

re düşen bu miniminive alRkadnr 

olm~yor... . O düştüğü yerden 
kendi kendine kalkıyor. Biraz d'
zini, biraz dirseğini bir".. d b 

1 

- ' ""« a ur-
nunu uguştura uğuştura arkada _ 
larmm karşısına geliyor V ş 
uslu bir sesle: · e pek 

- Töbeler olsun, bir daha tram
v~ya atlamryacağını, diyor. 0 1 bır burun üstU geldinı k' b Ye 
mu d' -· k ı, urnu-

n ıregı 111.}ch zannettim.. 

• • • 
Yalnız bir sokak çocuğunun d 

ğil, ~Uyük insanların, hatta ın:. 
lctlenn de yaptıkları şeylerin yan
lış ve fena olduğunu anla- ı . . b. k u4a arı 
ıçın ır ere burunları üstüne ka-
paklanmaları lazım. Bunun bö' 

]d - b' yle o ugunu ırçok defa görü .. B 
h 1 ruz. u 

r.ıeş ur ata ar sözüdür: 
Bir musibet, bin nasihatt d 

h .. . en a-a muessır olur. 

Suat DERViŞ 
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Hergün l 

Bir Hikaye 
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HEYKEL _ _ _ ) 
Çeviren: B. Koral 

ltalyada Ceneve ile Spezya. ara- - Ya cani, o ne oldu? 
sında, bir liman vardır ki, (Carrare) - Para ile beraber kaçmaya mu· 

Balkan Güreş Şampiyo- l_ig ~açları 
nasını Yapmalıyız Kur aları 

Avusturya 
Kendini 
Topladı 
Rapidi 2-4 Mağlup 

dağlarından çıkan mermer parçaları vaffak oldu. Evvela Korsikaya, o· 
vapurlara buradan yükletilir. Asarı radan da Amerikaya geçtiği rivayet 
atika bulunmadığı için (Massa) de- ediliyor. İtalyan polisinin ve Fransız: 
nilen bu küçük şehir, seyyahların jandarmasının araştırmaları netice
hiç nazarı dikkatini celbetmez. Li- siz kaldı. lnşallah hak yerini bul -

Qüreşçi~erin Vatandaşların Göz,eri 
ününde de Güreşmeleri tazımdır 

Etti 
Merkezi Avrupa kupasının bu S(>ne- man, yalnız, maden sahipleri ve u- muş cinayetinin cezasını çekmiştir. Çekildi 

----
ki galibi Austria takımı geçen ay gös- fak vapurlar tarafından ziyaret edi- Hikayenin neticesinde yolcu: 

M .. 8 terdiği zafı düzeltmeye muvaffak ol- lir. - Uykum var, Allah rahatlık ve~ 
USabakalar U muştur. Malum olduğu üzere Avus- Massa'da, şafak sökerken kalkılır; sin, demekle iktifa etti. Otelci ka· 

Pazar Başlıyor turya futbolünün diktatörü denilen işler öğleye kadar yoluna girer, öğ- dm çekildikten sonra, yabancı, si· 
Mayzel Avusturya milli takımının ge- leden sonra üçe kadar bir koltukta nirli sinirli odada gezmeye başladı. 

Birçok klüplerin itirazı ve ınilli kü- şekerleme yapılır, güneş gurup eder- Derin bir korku ile heykeli tekrar 
n e işin · ta km ·· · e tat çende Macarlara yenilmesi üzerine ı ın or ya çı ası uzerın - ken akşam yemeği yenir ve tavuklar gözden geçirdi. Heykel de ona inatla 
b;kind ·1 k" f"k"stu··rün verdiği beyanatta şunları söylemiş-• en vazgeçı en es ı ı ı tir: kümese girerken yatılır. Bunun için- bakıyordu. Kendi kendine mırıldan· 
ye:rine tanzim edilen yeni fikstür kur' dir ki, fırtınalı bir gecede Madam dı: 
alarmı çekmek üzere klüp murahhas- - Ben milli takımı .Aıustria oyun- Lokres üçüncü defa olarak tekrarla- - Niçin bu göz beni korkutuyor? 
ları dün akşam Istanbul mıntakasın- cularının ekserisiyle teşkil mecburiye dığı duayı okurken, saat on birde Heykeltraş eski mermerleri tak • 
da topl 1 d tinde kalmıştım. k anmış ar ır. apının şiddetle vurulduğunu hay- lit ederek, beyaz eserin gözkapakla• 

Birçok münakaşalardan sonra, d.in - O takımın oyuncuları ise me- retle işitti. Kapıyı açmadan seslen- rı altına zebercit taşı yerleştirmişti. 
· kü nüshamızda haber verdiğimiz gi- şakkatıi ve sert bir futbol mevsimin- meyi münasip gördü: Yolcu, ne tarafa gitse heykelin 

t,i. birinci küme klüplerinden bazıla- den henüz kurtulmuştular. - Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? gözleri o tarafa çevriliyordu. Han· 

Geçen yıllardaki Balkan güreş şampiyonasından bir hattra 

Bu sene Balkan güreş şampiyonasının yapılmasına iınkaıı görüleme
diğinden federasyonca vazgeçildiği haberi her tarafta derin bir teessür 
uyandırmıştır. Berlin Olimpiyadında iyi dereceler alan pehlivanlarımızın 
esasen i.istün oldukları Balkanlı rakipleri karşısına bir kere daha çıkma
larını tabii herkes arzu ederdi. Şampiyonların kendi rııemleketlerinde al
kışlanma ları başka bir şeydir. 

~a~i~ bir spor _ şubesi dışarıda şe-ı 
refımızı koruyabılecek hale gelince, 
her fırsatta, iyi hazırlanmak şartiyle 
harice çıkmalıdır. Fakat beynelmi
lel derecesi yükselmiş olan bir sporun 
da ihracat maddeleri gibi mültmadi 
memleket dışında görünmesi pek doğ
r u olmaz. Kuvvetli şubeleri dahilin
de, vatandaşların gözleri önünde ka
ıanacakları galibiyetler şubenin pro
pagandası bakımından da elzemdir. 

Federasyon ihtimal Berıin ve Rus
ya seyahatleri dolayısiyle Balkan g ü
reşlerinden vazgeçmiştir. Diğer bir 
e;ebep olarak ta, Balkan güreşlerini 
yapacak müsait kapalı bir salonun 
memlekette henüz mevcut olmadığını 
ileri sürebilir. Fakat bu iki mazere
ti de alakadarlarına kabul ettirmek 
pek mümkün değildir. Berlin ve Rus
ya seyahatleri yüzünden Balkan gü
reşlerinin geri bırakılması veya bu 
s ene yapılmaması, Balkanları alaka.
dar eder. Onlar böyle bir mazerete 
t?öyle bir düşünce ile cevap verebilir

ler: 
- Berlin ve Rusya seyahatinden 

evvel Balkan güreşlerini sizin yapa-

cağınız takarrür etmişti. 
Bu, beynelmilel bir mecburiyettir. 

A lman Boksör[ nün 
ümitleri oşa ~ıkt ı 

Ağır siklet dünya boks şampiyonu 
Amerikalı Bradok ile dövüşmek üze
re bundan iki ay evvel Amerikaya gi
den Alman boksörü Şimeling, dünya 
şampiyonu ile dövüşmeden vatanına 
dönmeye mecbur kalmıştır. 

Okuyucularımız elbette unutma -
mışlardır; bu yazın başlangıcında Al-
man boksörü Amerikada yumrukları
nın dehşetiyle tanınmış olau Zenci 
Coe Luvizle dövüşmüştü. O ınüsa
ba.kada galip· çıkanın dünya şampiyo

nu ile çarpışması kararlaşmıştı. ]fa.
kat bu kararı veren Amerikalılar Al
mamn galip geleceğini tahmin etmi
yorlardı. Netice bütün ümitleri 
altüst etti ve Alman siyah boksörü 

dövdü. 
Amerikalılar, bir Avrupalıya dün

ya şampiyonluğunu kaptırmamak i
çin Almanla Bradokun dövüşmesine 

mani oldular. Bin bir bahane çıka
rarak müsabakayı tehir ettiler. Kol
ları böğründe kalan Alman boksör de 
diınya şampiyonu ile vuruşmadan Al
manyaya avdete mecbur kaldı. Tabii 
Amerikaya gidip gelmek üzere yap
tığı yol masrafları da üste gi~ti. 

rı milli kümenin bu suretle teşkiline - Yorgunlukları ve takatsizlikleri Kalın ve mütehakkim bir ses ce- gimiz müzede bir portrenin bize 
itiraz hakları baki l(lalmak üzere fiks- bizim Macarlara mağ!Up olmamıza vap verdi: baktığını görerek heyecanlanmamı • 
tür kur'alarını çekebileceklerini ve mal oldu. - Ben hıristiyan bir yolcuyum, şızdır?. Sanki portrede hayat, ara· 
bunu ancak kurum nizamnamesi ah- Halbuki geçen çarşamba Avustur- parasını vererek bu gecelik bir oda mızda bir sempati var zannedilir. 
kamına riayet etmek meebur;yetinde yanın kuvvetli takımlarından olan istiyorum. Bu bakış, tablolarda ekseriya görü· 
oldukları için yapacaklarını bildir - Rapid'i 4 _ 2 yenen Austria lig maç- Madam Lokres para sözünü du - lür, fakat heykellerde hemen he· 
nıişlerdir. )arının ilk ehemmiyetli galibiyetini yunca, müsterih oldu. Yolcuyu içeri men hiç yoktur. Yabancı, korku• 
Ajanlık her zaman mafevk makam- elde etmiştir. aldı. Fakat halindeki telaş hoşuna dan mantosunu heykelin başına ge-

lar nezdinde itiraza hakları olduğunu gitmedi. çirdi. 
söylediğinden iki haftadanberi büyük Ç kl l K , .., - Büyük senyör, diye söze başla· - Menhus, böylece artık bana 
bir dedikodu halinde devam eden bir e er e arşı aşan dı. Yukardaki odalarımızın hepsi korku veremezsin. 
devrelik lig maçı kur'ası nihayet çe- J\ acar IV~ iıli ~ akımı dolu. Yalnız alt kattaki odamız boş- Fakat ağır kumaş, heykelin mun· 
kilmiştir. Çekoslovak milli takımı ile .-;arpış- tur. Bu oda, hem güzel, hem de lüks- tazam vücudundan kaydı ve yere 

Fikstür kur'alarını çekmekle be- mak üzere bu sefer seçilen Macar tür. Burada prensler, papalar gece- düştü. Göz gene sabit, dehşetli bak• 
raber milli kümenin bu şekilde tesbi- milli takımı kadrosu şöyledir. lediler. makta devam ediyordu. Yolcu, bu 
tine muarız olan klüpler hafta içinde p 

1 
p 

1 
F k t Yabancı bir dakika düşündü, son- sefer, bıçaıhnı hiddetle çıkararak, 

a ivkas - o gar, e e e - Seres, F 
torlanarak hazırlıyacakları itiraz S S \ ' ra yüksek sesle: homurdana homurdana gözu·· bıça • 

zuecs, Lazar - osr, incze, Kallai, 
mektubunu ait olduğu makama vere- T - Beni oraya götürünüz, birkaç g-ın ucuyla zorlamaya başladı. 

oldi, Titkos. Bu takımda dil<kat e-
ceklerdir. d.

1
. lira fazla verebilirim, dedi. _ Şimdi senin 0 yakıcı alevinJ· • 

Yeni teşkilata göre birinci küme- ı ırse meşhur Şaroşi'nin ismi yoktur. Oda, hakikaten otelin en güzel söndüreceğim, diye söyleniyordu. 
ye Fcnerbahçe, Galatasaray, Beşik- ~aroşi ile Macar federasyonu arasın- döşenmiş odasıydı. Yer bütün mer- Sefil herifin eli nafile yere ugr-aştı, 
taş. Beykoz' Gu··neş, lstanbul Spor, a bir münakaşa çıkmış ve Avrupa- merdi Duv 1 k - 1 al . ar arı, ırmızı agaç ar - durdu. Ona öyle geliyordu ki, göı 
\ 'efa, Anadolu, Süleymaniye. Eyüp. Mnın en yüksek oyuncusu denilen genç tında, dolaşan renk r enk elbiseli daha ziyade parlıyor ve her zaman• 

acar futbolcusu cezalandırılmıştı. Topkapı, Hilal olmak üzere 12 klüp Çinlileri göst er iyordu. Otelci kadın kinden daha tehditkar bakıyordu. 
Takımda onun ismin in bulunmayışı yatağı düzeltirken , yolcu , etrafına y b 1 ayrılmıştır. ya cezasının henüz bitmediğine, ya- şüpheli bir nazar tırhı.ttı. a. ancı~ m~ş~u ~~eti arasında hey • 

!kinci küme Altınordu, Anadoluhi- kelın kaıdesı ust d t·ı hut cezası bittiği halde futbolcunun Sonra köşede duran bir nevı be- un e ı rediğini far• 
sar, Beylerbeyi, Kasımpaşa, Kara- keum::ui. .. .. .. oynamak istemedigvine delalet eder. ho tlag-ı go··st ererek h k d 
gumruk, F eneryrlmaz, Ortak oy, Do- Çekl . 

1 
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: ? Merm:rin kendisini kolları a.rasm• 
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er ıse, son zaman ar a ı mag- - Aman, şu koşeye ne ko~ dunuz. da sıktıgını zannetti. Bu sıkısl ..... ~. 
ganspo~: avu paş~, a a . en~ er lubiyetlerini nazarı dikkate alarak - Heykel, senyör Divorlar_ k" .iWly~_rdu ... ~ '- · · • a uv-nı ı:n ... lc 117PrP 1 CI lclıınt&>n tPskıl edıl .a. .... an.,.n<5-ULC1 6'"*2 'Öj .,....,,ud"T"b-"UT--i .... mm.'tı gm>Lcurım~ V"e-'.,cı:ıı d.1.-'Ctm.: - w, yaıvarnı, nayKir"Hr,-ag'faru, .. iıb.ekı. 
mıştır. mak kararını vermişlerdir. tinden çok kıymetliymiş. .. Kurtulmasına imltan yoktu. Son b"ır 

Taksim, Fener ve Şeref stadların- .. 
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. .. 
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1 1 
p Çek federasyonunun seçıcilerı Çek Niçin buraya koydunuz? Ni- çare olarak bütün kuvvetile heykeli 

da cuma esı gun erı a ım ar , a - . . . _ .. 
1 

. b" . . takıml k ~ıla futbolunun eskılerle gıttıkçe agırlaş- çin? itti. Bu şiddetle, heykel çarpıldı, iki 
zar gun erı ırıncı ar ar~ - w •• ~ b ç·· k k - dır ·· tığını ve agır futbolun sen fut ol un ü ço agır , senyor, si birden yere yıkıldılar. Ağır cismin 
şacaklardır. · ldı k ·· k.. d 

H h d 
.k. b. . . k"' b. 

1
• karşısında maharet ve ısabetçe ne ka- başka yere ka rma mum un e- altında ezilmiş, bitap, kan içinde ya• 

er sa a a ı ı ırmcı ume, ır - . v ~ 

k
. . k.. pılacaktır dar ileri olursa olsun ckserı maglup ğildir. tıyordu. Gürültüyü duyan komşular 
ıncı ume maçı ya · w 1 Çekilen kur'aya göre, önümüzdeki oldugunu artık anlamışlardır. Bu cevap yolcuyu memnun eder ote ci kadın koştular. Yabancı, hırlı• 

pazar günü: 
Fenerbahçe - Vefa, Galatasara~' -

Beykoz, Beı,ikta.5 - Süleyn:ıaniye, Gü
neş - Hilal, t stanbulspor - Topkapı , 
Eyüp - Anadolu karşılaşacaktır . 

Bu sene bir devrelik maçların niha
yetinde milli kümeye tefrik ,~dilen 4 
klüpten maadasına büyük mikyasta 
kupa maçı tertip edilerek fazla mü
sabaka yapmalarına imkan verilecek-

tir. 
Maçların hakemleri hakem komi -

Müreftede Dere 
Suyu içiliyor 
Doktor da Yok ! - imar 
ve İnşaat H.z.a Devam 

Ediyor - Y erı i Park 
Mürefte, (Hususi) Trakya.da, 

gibi göründü. Eline bir şamdan ala- yarak kesik kesik: 
rak bu adalet timsalini muayeneye - Olüyorum... Rusu ben öldür• 
başladı, bu işi bitirdikten sonra: düm ... Kurbanım otuz sene sonra in• 

- Mermerin muhtelif yerlerinde tikam alıyor ... Allahm adaleti önün
,.,.örülen lekeler nedir? Mermerde 
kurşuni damarlar bulunduğunu bili- de kaçamak yolu yok, hangi şeytan 
yordum, fakat, kırmızı lekeler oldu- beni dürttü ... Niçin cinayetimin ye .. 
ğunu hiç bilmiyprdum. rini görmek arzusunu bu kadar kuv• 

- Senyör, bu lekelerin kanlı bir vetle hissettim? Su .. su ... Bir rahip ..• 
hikayesi vardır. Rahip gelmeden katil öldü. Sana· 

yii nefiseye çok meraklı olan papaz, 
- Anlatırsanız memnun olurum. 
- Oy le ise dinleyiniz: Bundan o-

Oralara giderken verilen bir sözü dü

eünmek tabii değil miydi? Beynel

milel temaslar müvacehesinde esasen 

bir federasyonun rolü, teahhütlerine 

riayetten ibaret olduğuna göre, dahi

li mazeretlerin harice taşırılması yan
lıştır. 

Şimdi Alman boksörü kendi mem
Iı-ketinde tertip olunacak bir maçı 
beklemektedir. Şimeling ikincitcş -
rinin 18 inci günü Walter Neusel ile 
Ben Foord'un yapacakları maçın ga
libiyle dövüşecektir. 

tesi tarafından tayin edileceğinden 
hakemler ve müsabakaların hangi sa
hada ve saatte olacağı futbol a iaulı
ğı tarafından ayrıca bildirilecektir. 

Maçlar bir devre olduğundan saha 
sahibi olan Fener, Beşiktaş, Galatasa
ray, Güneş klüpleri arasında müsa
bakalarının hangi sahada olacağına 

Marmara kıyısında şirin ve giizel bir 
kasaba olan Müreftede imar ve inaş
at bir senedcnberi bütün hızile de-

heykelin parçalarını teessürle top • 

larken ayak tarafında latince yazılı 

şu cümleyi okudu: 

Kapalı salon işi de bizim seyircile
r i alakadar eder. Onlar da şöyle dü
eünebilirler: 

Yunan Beşvekili Ha- dair kur'a çekilmiş ve Galatasaray -
Fener, Galatasaray - Güneş. Fener 

vam etmekte, kasabada yeni yeni bi
nalar yapılmakta, ve caddeler :ı·~ıl
:rnaktadır. Kaza merkezi olan Sar -
kÖY ile Mürefte arasında buluna~ ve 
senelerdenberi bakımsız bir halde 
kalan şose iki aydanberi yapılmağa 
başlanmıştır. Kasabada çüı tik ve 
eski binalar kamilen yıkılmış, yer -
terine yeni yeni kagir evler yapıl
mıştır. Göçmenler için yaprlan bi
naların da inşaatı bitmiştir. Buraya 
yerleştirilen göçmenler kısa bir ıa
rnan zarfında müstec'al bir hale gel
mişlerdir. Trakya Genel Ispcktörü 

tuz sene evvel, daha şimendifer bu
rada yokken Moskovadan bir artist 
gelmişti. Ben bu hikayeyi, bu oteli 
benden evvel idare eden Don Pros
per Periklo'dan dinledim. Bu artist, 
genç ve istidatlı olduğundan Odesa 
şehrinde adliye sarayı namına eser
ler yapmak için gönderilmişti. Hey
keltraş iyi cinsten ve çok beyaz par
çalar istediği için mermerlerin yük
letilmesine nezaret etmek mecburi
yetinde olduğundan Massa şehrinde 
oturuyordu. Eski zamanlarda mer
meri makine ile kesmezlerdi. Bunla
rı kesmek, dağdan şehire indirmek 
ve vapura yüklemek çok uzun sü -
rerdi. Şunu da ilave edeyim ki, bu 
kadar ağır bir yükle Karadenize 
çıkabilecek bir gemi ve kaptan bul
mak çok zordu. 

"Doğru yolu kaybedenlere ceza." 
Otelci kadın güzel heykelin parça. 

parça olmuş vücudu karşısında saç
larını yolarken, cesedin yanında du
ran beyaz intikamın mermer kafa· 
sındaki camit gözler, haydudun pa
ralanmış yüzüne, kin ve tehditle 
sert sert bakıyordu. 

_ Şimdiye kadar yapılan Balkan 
güreşlerinde kullanılan Asri Sinema 
yıkıldı mı? Yahut Taksimde Maksim 
salonlarının elverişli olmadığını yeni 

ıni anladnz? ... 
Beynelmilel derecesinin kuvvetli 

olmamasını dikkate alarak harici te
maslara pek hevesli görünmiyen f~t
bol federasyonunu yalnız hareketsız
lik bakımından tenkit ediyoruz. De
recesi kuvvetli olan güreş şubemizin 
burada çarpışması ve galibiy~tler el
de etmesi fırsatı ayaklarımıza kadar 
geldiği halde nasıl tepe biliriz? 

Her hareketin birçok müşküllerlt 
karşılaşması da tabiidir. Federasyon
ların resmi "müsabaka mürettibi,, ol
madığı takdirde organizasyon zorluk
larına katlanmak teşkilata düşer. 

Balkan güreşleri için komşularımı

za verdiğimiz söze nazaran tesbit e
dilen aşağı yukarı tarihler pek geç
mediyse, bu işin olur taraflarını a
rastırarak Beşinci Balkan güreşlerin
dtn meraklıların ve komşularımızın 

rrahrum bırakılmamaları hususunda 
güreş federasyonunun dikkatıni cel

bederiz. 

kimlere Teessüf Ediyor - Güneş, Beşiktaş - Güneş maçları 
Atina, 20 - Başvekil Metaksas, Taksim stadına; Fener - Beşiktaş, 

döviz kaçakçıları hakkında hakim - Galatasaray - Beşiktaş maçları Şe
lerin hafif cezalarla iktifa etmeleri ref stadına isabet etmiştir. 
karşısında hayret ettiğini söylemiş Ayrıca ikinci küme klüpleri arasm
ve memleketin bünyesine karşı ağır d1 çekilen kur'aya göre pazar günü 
bir cürüm olan kaça.kçtlığın hakimler Beylerbeyi - Kasımpaşa, Ortaköy -
tarafından lakayt karşılandığını te- Feneryılmaz, Doğanspor - Davut.pa-
essüfle ilave etmiştir . şa karşılaşacaklardır. 

Dün mıntaka merkezinde klüomurahhasları kur'a cekP.rlerken 

Kazım Diriğin bu havalideki mütead
dit tekikleri esnasında halkla temas. 
tarı ve halkı irşatları çok iyi netice
ler v1rmeoktedir. 

Kasabanın deniz kıyısında büyiik 
ve güzel bir park vücude getiı'ilnıiş
tir. Sıcak.yaz günlerinde halkın te -
miz ve saf deniz havası alabilmesi 
için yapılan parka Mürefteliler "Di
rik Park" ismini vermişlerdir. 

Susuzluk, dokt~rıuzluk ve 
petrol 

Kasabanın doktorsuzluğunu ve su 
suzluğıunu zikretmeden geçtımi -
yeceğiz. Halk, ötedenberi dere suyu 
içmekte, parası olanlar da köylerden 
temiz su getirtmek mecburyetinde 
kalmaktadırlar. Doktorsuzluğa ge -
lince. bu en mühim dertlerden biridr. 

Müreflede son zamanlarda yapı -
lan petrol taharriyatı burada canlı -
lık yaratmaktarlır. 

Her neyse, bu oda o tarihte depo 
olarak kullanılıyordu. Rus, Massa'da 
altı ay kalmaya mecburdu. Çok ça
lışkan olduğu için bu depoyu bir 
atelye haline getirdi ve gördüğünüz 
heykeli yaptı. işlerini bitirdikten 
sonra Massa'dan bir günlük mesafe
de diğer bir şehirde bul un an banke
rin den lazım olan parayı almaya 
gideceğini bildirdi. Size bir şey söy· 
lemeyi unuttum. Heykeltraşın Al
bano isminde genç bir uşağı vardı 
k~, bilahare meşhur bir haydudun 
oglu olduğu öğrenildi. Rus iki gün 
kayboldu; avdetinde getirdiği bir 
torba altına tamah eden bu çocuk 
tarafından öldürüldü. Işte, bu gör· 
düğünüz kan lekeleri eserinin üzeri
ne ııu~ranı ve öylece kaldı 

Konya ve Kara· 
manda Bol Su 

iki Ovanın Susuzluktan 
Kurtu'.ması Mümkün 
Karaman, (Hususi muhabir'miı· 

den) - Memleket dahilinde su işleri 
üzerinde devam eden faaliyet, müs• 
bet neticeler vermektedir. Sille! nahi• 
y(>sindeki sondajlar ve bara1t.ırdll 

yapılan tecrübeler iyi neticeler \et· 
miştir. Ilgın bataklığı kurut-.ılmuş ve 
bu bataklığı vücuda getiren Balkasa~ 
çayı ıslah edilerek tarlaların sulan· 
masına 90.lih bir hale getirilmıştir. 

Konya ovasının sulanma teşkilatı 
da intizam altına konulmuştur. Kıı.· 
ramanda iki kuyu açılması için \."lıktı 
bulan çalışmaları, mevsim sonu dO" 
Jayısiyle, hızlanmıştır. 

Su iş!E:ri bürosu şefi İsviçreli müte* 
hassıs Franz, Konya ve Karaman er 
valarının susuzluktan kurtulacağırı6 
dair fenni teminat vermiştir. 
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Ucuzluk projesi 
hazırlanıyor 

Memleket Geliri Çoğaltılacak 
[Başı 1 incide] 

Fazla istihsale ilk bakışta en faz
la ihtiyaç gösteren madde pamuktur. 
Türk pamuğunu, pamuk ıslahı hak
kındaki kanundan sonra cinsini dü. 
zelterek gerek devlet end!istrisinın 
gerek dış pazarların istediği bir me
ta hüviyetini alınca fiati o kndar yük 
selmiştir ki; pamuk istiyen biri ku
rulmuş, ikisi kurulmakta olan üç bü
yük kombinamızın bir maliyet mese
lesi meydana çıkmıştır. 

öte yandan pamuk ihracatının dış 
piyasamızda ve ticaret müvaz'l.nc
mizde oynadığı büyük rol dolayrsile 
de, yüksek bir pamuk rekoltesi sart. 
tır. Bu itibarla: Menemen, Nazilli, 
Sakarya vadisi, İğdır çevresı, Eliızi
zin bazı kısımları ve baştan başa 
Çukurova "pamuk eken mıntaka,, ha 
line konulacaktır. Ziraat Vekaleti 
mütehassıslarının kaııaatine gore on 
yıllık bir program sayesinde Türki
yenin pamuk istihsalatı, bu~iine gb
re. asgari üç misline çıkarılacaktır. 
Bu: Bir milyondan fazla çiftçi alcsi
nin refahı ve bugünkü fiatlere göre 
75 - 80 milyon Türk lirası demek
tir. 

HUBUBAT ANBARI: 

Pamuktan daha mühim ve fazla is
tihsal istiyen bir madde ola:-ak "hu. 

bubat,, geliyor. Şu rakamlar, Türki
yede bir hububat fazlası sefcrberlıği 
yolunda devleti neden harekele ge • 
tirdiğini anlatır: 

etrafında direkti er vermiştir. Haya 
tın ucuzlatılması, köylüye toprak ve
rilmesi, büyük arazisinin .işletilmesi 
suretile geniş çiftçilik, zirai kredı ve 
fazla istihsalin temini etrafında veni 
kanun projeleri hazırlanarak ı.imet 
Meclisinin önümüzdeki toplantıEıma 
yetiştirilecektir. Hükumet vem ka
nunların tatbiki suretile hayat ucuz
luğunu mutlaka temin etın~k kara _ 
rmdadır. 

Somada Tütün 
Piyasası Nasıl? 

Zürra, Verilen fiyatı 
Az Cörüyor - Tuhaf 
B r Kaçırma Hadisesi 
Soma, (Hususi muhabirimizden) 

Ege bölgesinin en nefis tütünlerini 
Soma yetiştirir. Bu yıl civar bölge
lerde yağmurlar, dolu ve hastalık 
yüzünden tütiın mahsulü epey zarar 
gördüğü halde Somada gayet nefis 
bir surette elde edilmiştir. Evlere 
getirilen mahsulün fena yaprakları 

ayıklanmakta, azami itina ile mahsul 
çok temiz bir hale getirilmektedir. 

(Asri zamanlar) filminde Şarla Üe beraber oynıyan Paulette Soddarol 

Yurdumuzda 934 - 935 mahsul 

senesi içinde 2713732 ton buğday, 

1.609.250 ton arpa, 158.784 ton yu

laf, 243.585 ton çavdar, 87.397 ton 

Kaplıca: 72.145 ton pirinç; 49.0S7 
ton darı; 2402 ton kuşyemı; 489.123 
ton mısır, 73.538 ton mahlut mahsul 

alınmıştır. 

Müteaddit kumpanyaların eks _ 
perleri Somaya hergün uğramakta
larsa da piyasa henüz açılmamıştır. 
Yalnız bir Amerikan kumpanyası • 
nın adamı olan Somalı ekspor Fikri 
Zeybek 115 kuruştan biraz mal al
mıştır. Diğer zürra bu fiyatı çok az 
görerek mallarını vermekten imtina 
etmişlerdir. 

iki 
bayrak 
altında 

Victor Mac Laglen ile Claudette 
Colbert Af rikada geçen bir macera
yı canlandıran bir film oynuyorlar. 
Bu film de, birçokları gibi Lejyon 
etranjeye aittir. Bitirilmiştir, ya
kında gösterilecektir. 

iki Yıldız 
Katharine Hepburn ile Franchot 

Tone yakında bir filmde beraber oy
nıyacaklardır. Bu filmin ismi henüz 
belli değildir. Fakat mevzuu Sir 
James M. Barrie isimli piyes muhar· 
ririnin eserlerinden birisinden alın
ınıştır. 

Charles e oyer ile 
Ginger Rogers 
Fred Ast~ ile beraber yaptığı 

filmlerde oldugu kadar kendi basına 
oynadığı filmlerle de nıeşh'llr ~lan 
Ginger Rogers yakında, "Tam Bir 

1 Ahenk" isimli filmde Charles Boyer 
ile beraber oyn.ıyacaktır .. Daha şim- j 
diden birçok kımseler, Gınger Ro _ 
gers ile Fred AstaiNl'in aralannda
ki mevcut tam ahenk yerine bu yeni 
filmin isminin ifade ettiği ahenk hu
susunda dedikodulara başlamışlar _ 

dır. 1 

1 
Jenny 1 

Françoise Rosay, Albert Prejean, 
Lisette Lauvin ve Roland Toutain, 1 
son zamanlarda ı:nny isimh biri' 
film çevirmişlerdır. Mevzuu çok 
kuvvetli olan bu eserde Jenny bir 1 

bann sahibidir. Ve kızından bunu 
eaklamaktadır. Fakat bir gün, kızı 
bara geliyor ve facia patlak veri -
yor. üstelik Jenny'nin aşığı, onun 
kızile kaçıyor. Fakat beraber kaçtı
ğı kızın, eski sevgilisinin kızı oldu
ğunu bilmeden. JennY bu iki gen
cin saadeti için nelere razı değildir? 
Ve büyük bir fedakarlıkla onların 

8&.a.detini temin ediyor. 

ZAVALLI NOnMA ŞHEA"ER 
ATEŞLER . iÇiNDE YATIYOR! 

Pamuk vaziyeti de gayet iyidir. 

Kız. diye evli bir kadını kaçırma 
Somanın Kızılhisar köyünden 

Mustafa oğlu Mehmet ile Mehmet 
Bugün Türkiyede bataklıklnr 

göller haric olarak ~ri kalan ve 
76.273.600 hektar olan topraklarınırz 
dan ancak 4.096.648 hektarı; yani 
yQzde 5.37 si DaneJiler (hububat) 
için ekilmektedir: Bu rakamla Tur -
kiye; toprak genişliğine göre, bu sa

hada Balkanların bile en geri meın. 

leketidir. Yeni planın ilk ga~clcr'n -
den biri Türkiyeyi (dünyaya hubu-

ve oğlu Mehmet, köylerine bir saat me
safede bulunan yağcılar köyü civa

rına gi erek, akşam karanlığında 

beklemeye bafiamıflardır. Bu sıra
da vakitsiz olarak soğan tarlasına 

gitmekte olan Naim kızı Hamide ve 
arkadaşı diğer bir kadın, iki erkek

le karşılaşmışlardır. Erkekler, Ha

midenin üzerine atılmışlar, kadını 

zorla kaçırmak istemişlerdir. Hami
denin feryadı üzerine civardan du
yanlar yetişmişlerse de Mehmetler 
aldırış ctmiyerek: 

bat satan bir anbar) haline getirmek 
tir. Başbakanı nasıl hatırlam;:yahm: 
"- Fiatlerimizi dünya piyasasından 
aşağı seviyeye düşüreceğiz.,, 

YENİ PROJELER: 
----------------. Norma Shearer, sükuti ve ses!iz -------

1 bir yıldız olmakla meşhurdur. Şiıp- Öğrendiğime göre. Başvekıl <laha 

Hollivudun yıldızları da ~ih~yet birer ka~u~dır. 
Evet, onların daima neş eh, zevk ve sefa ıçınde 

gülüp oynaştıklarına dair bir rivayet vardır amma, büyük 
bir acı karşısında, yıldızlar da ıstırap duyarlar, ağlarlar, 
döğünürler. Bilhassa bu acı, sevilen bir vücudun kaybol
masından doğmuş ise. - Sen Ayşe değil misin? Neye 

bağırıyorsun? Söz verdin, haber yol
ladın da biz ôyle geldik! diye kadı

nı sürüklemeye devam ctmışlerdir. Matmazel 
Doktör Filmi 

hesiz tanıdıkları arasına çıkardı. lzmirde iken buradaki alakadar dai
Dostlarının davetlerine giderdi. Fa - relere, alınması lazım gelen yeni ted 
kat daima maddi ve manevi bütün birlere ait projelerin hazırlanması 
muvaffakı~etleri elde etmiş olan bu 
kadın kendine hürmet telkin ettirir
di, biraz esrarengiz ve çekingen du
rurdu. 

Muhakkak bu ismi işitmiş olacak
sınız. Umumi Harbin bu en büyük 
Alman kadın casusu hakkında bir
çok eserler yazıldı. Şimdi de, bu e
serin filmi yapılıyor. Filmi, "Atlan
tide" ve "Dilenciler Operası" filmi
nin rejisörü Pabst yapacaktır. 

Birdenbire, bu hürmet edilen, se · 
vilen kadın, altı yafında bir erkek 
ve bir yaşında bir kız çocusun an
nesi, tamiri imkansız bir felakete 
uğradı. Hayran olduğu, sevdiği, uğ

runa dinini bile değiştirdiği adam, 
kocası, birkaç saat içinde ölüverdi. 

Norma Shearer de, felaketinin ka -
buğuna çekildi. Kimseyi görmez ol

du, etrafına bakmaz oldu. Sanki bak

sa, felaketinin azametini bir kere 

daha görecekti. 
Son gelen haberler, teselli kabul 

etn';iyen bu kederin bütün şiddetile 
devam ettiğini bildiriyor. Norma 

1 Shearer,,evine çekilmiş, kimseyi ka

bul etmemektedir ve ateşler içinde 

yatmaktadır. Çevireceği füıiılerde ro 
lü varmış? Ne çıkar! o, bunlan dü
şünmüyor bile. 

ı 
Onun yanma, sadece Merle Obe

ron girebiliyor. Bu fedakar arka~aş, 
ı onun çok sarsılmış olan manevıya-

Ginger Ro11era'irt srilzel bir poı:u 

tma Ye hasta olan vücuduna itina 
ile bakıyor. 

Filmlerde yalancı cennetler için -
de, zevkler arasında gördüğümüz 

yıldızların bu kadar derin azap duy. 

duklan da vardır. Ve ne yazık ki, 

bunlar hakikidir, ve nihayet onlar 

da, sizin ve bizim gibi birer insandır. 
Zavallı Nonna ShearP.r' 

Bulgaristan 
Balkan Antantına 

Yaklaşıyor 
[Başı 1 incide] 

mıyackatır . 
İşte bu karşılıklı anlaşma, bütün 

suitefchhümleri, bütün sinirli havavı 
ortadan kaldırarak her türlü çarpı~ _ 
malara mani olacaktır. Bu temas
lar, Bulgaristana, Balkan devletleri a 
ra.sındaki anlaşmaya ne kadar 'bağlı 
olduğunu göstermek fırsatını vermiş
tir . 

Filvaki Bulgaristan 934 te Atinada 
imza edilen Balkan Antantının hari -
cinde kalmıştır. Bununla beraber 
Bulgaristan bütün komşulariyle dos
tane münasebet idamesine itina et _ 
miştir. Ve Balkan devletleri arasın _ 
daki müşterek çalışma, Balkanlar a
rasında taavün fikrine sadık kalın
dıkça, daha ileri gidecektir . 

Bu son faaliyetler bu anlaşmanın 
fiilen tahakkukuna yardım edecek -
tir.,, 

Tevfik Rüştü Arasın Sof yadan gc
~işi ve orada Bulgar ricali ile görU -
şüşü münasebetiyle de (Slovo) gaze
tesi şunlan yazıyor: 

"Bugün Sofyadan geçen Tilrk Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü Aras il~ 
Bulgar Başvekili arasında vuku bu -
lacak mülakat, bu gibi vak'alarda mu 
tat olan dostluk tezahüratından daha 
mühimdir. 

Cenevrede Köse lvanofla Tevfik 

Hamide: 

- Ben evli bir kadınım. Adım Ha-
midedir. Sizin yanlışınız var, deyince 

gerek bu sözlerin ve gerek gelenle

rin korkusile kadıncağızı bırakıp 

kaçmışlardır. Hamide karakola mü-
racaat etmiş, failler yakalanmıştır. 

iki Mehmetler, Yağcılar köyünden 
1 

bir kızın evlenmek kastile kendileri-

ne söz verdiğini ve o kızın bu ka

dına giyiniş, boy, bos ve her şeyi iti

barile benzediğini, akşam karanlığı 

arasında yanlışlığa düştüklerini söy

lemişlerdir. Bunun üzerine, bahsedi
len kızın ifadesine müracaat edil _ 

miş, fakat kız ademi malumat beyan 

etmiştir. Tahkikat devam etmekte
dir. 

Rüştü Arasın,Avrupayı ıdare eden sı
yasi rical ile yaptıkları miılakatlan 
unutımyalnn .Sonra Tevfık RU tü A
ra.s dün Belgratta idi. Köse lvanof 
ta evvelki gün orada bulunuyordu. 
Şüphesizki, iki memleketın harici si
yasetini idare eden bu zevat, Avrupa
nm bilhassa bu buhranlı zamanında 
konuşacak şeyler bulmuşlardır. 

Müşterek siyasi ve iktısadi bağlar 
bizi Türkiyeye bağlar. Onunla ara
mızda karşılıklı dostluk mukavelesi 
vardır. 

Bu muahedede, bizim Türkiyenin 
dostluğunu arttırmak için elimizden 
geleni yapma a çalıştığımızı isbat e
der. Bugünkü mülakat bilhassa bu 
bakımdan mühimdir ve şüphesiz Bal
kanlarda sulhün kuvvetlenmesine yıır 
dım edecektir .. , 

7 ==-== 
Türkiye italya-
dan şüphe 
Ediyormuş! 

[Başı 1 incitl.r] 
dunu tayin etmiş, Yunanist . . ·ı . b an ve 
Türkıye ı e ış eraberlig-ini tc . . sıse ve 
Arap devletlerıle samimi m·u·n b . . ase eL 
ler temınıne çalışmıştır. İki d . 

. . . b wl 1 enızle 
bırıbırme ag ı o an Yunanısta , 

• b" . . n \e 
İtalya bırı ırını tanımamazlık d 
mczlerdi. Türkiye ile ltaly'.l nıün e .e-

. k b"l" . ase-bctlerı gayrı a ı ı ız.ah bir hald •. 
eaır. 

Büyük harpten sonra Osman'ı nr . 
kil tt. W• b" azı-

sinin teş . c ıgı tiyUk ı;animete 
iştirak etmıycn devlet İtalya oldu_ 
halde Türkiyenin şüphe ve ıtin1atsız~ 
lığına hedef olmuştur. 

/ngiltere - ltalytı 
Şarki Akdenizdc son safha lngilte

re ile İtalya arasmd.aki ı..nln.c;ama.. 
mazlıktır. İtalya mazıde tngilt re ııe 
müşterek harekete istınat ederdi. 
Akdenizin iki kapısı da 1ngılterenın 
elinde bulunduğu içın emnıyet duyar 
dı. 1ngllterenin hasmanc hareketleri 
yüzünden bu emniyet kalkmı::ttır. 

Sonra .. Harp! 
Filistin meselesi mevzuu hahsulur

ken İtalyanın burada maddi, mane\i 
menfaatleri olduğu anla ılm , İtal
ya ile Mısır arasında iş berabl'rli~i
nin avdetine pek te imkan bulunma
dığı gösterilmiş, daha sonra Şarki 

Akdenizde 1ngıltere ile ltalyamn 
münasebetleri mevzuu bahsolmuş ve 
bu hususta iki noktai nazar ılcri ti
rülmüştür. Birincisi 1ngiltereuin hal 
ya ile mütekabil anlaşmanın değe-

rini anlaması merkezindedır. Fak:ıt 
ekseriyet bu noktai nazara inanma. 
makta ve İngilterenin inhisarf'I vazi
yeti idame edeceği üzerinde ısrar et
mektedir. O takdirde İtalya Akdeniz 
deki esareti bir harp ile ortadan kal
d~racaktır. Bu harp, ya ttalyamn ln
gıltereye yardım edeceği oır harp, 
yahut İtalyanın 1ngiltereye karsı ya
pacağı bir harp, yahut ltalyamn 
devletlerden hır grup ile birlikte İn. 
giltereye karşı yapacağı bir harp o • 
labilir. Bu ihtimaller karşısında Arap 
devletlerile, Yunanistan ve Tür ki~ e 
ile iyi münasebetler vücude getirır.ck 
ister.,, 

Yugoslavya da 
Başvekil 
Zafer kazandı 

[Başı l incide ı 
daki .a rey akalliyete nisbette 12 rey
l~k bır ekseriyet elde etmiştir. Yeni 
aya · · _n :cısı, meşhur bir Yugoslav şairi 
yetiştiren eski bir Hınrat ailesine 
mensuptur. 

. ~ugoslavyada yapılan son belediye 
~tıhabatında da bütün fırkaların se
çıme karışmasına rağmen hükumet 
her tarafta ekseriyet kazanmıştır. 

Bu neticeler çok dikkate değer. 
Yugoslavyanın kıymetli b~vekili 
arkadaşlariyle beraber memleketf 
kurtarmak ve tam istikrar ve ahen
~e kavuşturmak mücadelesine atıldı
g·ı· zaman bir çoklan bu kuvveti kök
suz ve partisiz bir kuvvet addetmiş
lerdi . 

.. Halbuki Başvekilin çok isabetli bir 
g.orüşle takip ettiği harici ve dahili 
sıyaset gitgide bütün Yugoslav mil • 
!etinin itimadını kazanmış ve memıe
ket!e umumi bir istikrar havası es • 
m,. e başlamıştır . 

Bu siyasete karş ıiptidalan m h-
t . d • u 

h
enz avranan ayan meclisinin de ni-
ayet umumi cereyana ayak u d . y ur. 

ması çok dıkkate değer bir h"d" 
d

. a ısc • 
ır • 
Yugoslavvanın ycnı· p 1• • w ar amento 

bınası .da dost memlekette hakim o
lan azım ve karar 
bir alametidir B ~ereyanının canlı 
vel bru . u bınaya 30 sene ev
sılava şl~nınıştı. lnşaat defalarla fa • 
latif ugramış, bu iş memlekette bir 
1 e mevz~u halini almıştı. Yugos .. 
av Başvekıli böyle yarım kalmış iş

lere tahammuı etmed· -· .. 
1• kt 1 ıgı IGın mual .. 
a a o an bütün işler gıöi bun 

sonuna t• . u da 
. ~e ınnış ve memleketimize 

hareketının arefesinde kü at r . • 
·apm•..._ ş esmını 

~ .. ır. 

Doktor Stoyadinoviç Cumhuriyet 
Bayramında bulunmak ve devi t 
damlanmızla mühim teması e a
mak ilzere memleketim· ar ya~: 
b. ıze ~eleceo-ı 
ır sırada bu kadar b"u· .. k b" o vu ır zafe-
kazanması ve ~tt1 •· • 
milletinden b k dgı yolun Yugoslav 

. .. u a ar hararetle tas • 
vı~ gormesi, memleketimizde çok sa 
mım· b" • 1 ır sevinçle karsılıınaeaktır. 
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1 Memleket Rö/Jortajları ' 

Adana V olunda 
Adana, f6 Eylul 

K ayserıde artık gezilecek yer 
kalmadı. Adananın yolunu 

tutalım ... 
Kayseri - Adana treni sabahle

yin erken kalkıyor. Altı buçukta. 
Fakat her zaman olduğu gibi bu 
ı;efer de daradar yetiştim. 6 buçu
ğa iki var. Ben gardayım. 

Kompartimanda kimsecikler 
yok. Yerleştim. Fakat tren bir 
türlü kalkmıyor. Saat mi yanlış? 
Kondüktöre sordum: 

- Altı buçukta kalkması lazım 
amma, galiba yediyi bulacak, de
di. Halbuki trenin hareket meb· 
dei de burası. Niçin yediyi bula
cak anlamadım. 

Biraz sonra kompartimana sa
rısın bir genç geldi. Meğer benden 
d~ geç kalanlar varmış. Belki tre
nin tehirli kalkacağım biliyor da 
kendisini ona göre tanzim etmiş. 

- lyi, dedim. Bir yol arkadaşı 
çıktı. 

Fakat sarışın genç suratsız bir 
halde içeri girdi. Selam sabah et
meden bir köşeye oturdu. Gene 
yiğitlik bende kalsın, sordum: 

- Adana ya mı teşrif ? ·. 
Sessiz bir şekilde kafasile garip 

bir cevap verdi. Sonra cebinden 
bir kitap çıkararak okumaya ba~
ladı. Kitaba baktım. Uzcrinde: 
Bulgaria yazıllydı. 

- Zahir ecnebi, dedim. Belki 
fransızca bilir. Bu sefer fransız
ca sordum. Fakat bu da muha
vereyi açmaya anahtar olamadı. 

- Canın isterse. Ben de kah 
etrafı seyreder, kah uyur. kah o
kur Adanayı bulurum! .. 

N itekim dediğim gibi de yap
tım. Fakat bir taraftan da 

earışm genci gözümden kaçırmı
yordum. Yanında kocaman bir 
kıtap paketi vardı. Açtı, öir tane
sini çıkardı. Baktım. Bütün kitap
ları bizim "Genel Basın Direktör
lüğünün" neşrettiği eserlerdi. 

Acaba bir gazeteci mi? .. Fakat 
hakiki gazeteci olsa konuşur. Hiç 
olmazsa beni buralı zanneder de 
izahat almak ister. Ne olursa ol
sun ben artık söz etmem. Sır;ı 

onun ..• 

T ren Kayserinin bağları ara
sından ilerliyor. Etrafım

.,_a hakikaten güzel manzaralar 
var .. Boğazköprüde duruyoruz. 

!stasiyonda küçük köylü 
çocukları yalmayak koşuyorlar: 

- Kaynamış yumurta da var. 
Haydi bayım! Tazesile, sıcağile 
kaynamış yumurta da var! 

Dikkat ettim. Çocuklar "beyim" . 
değil, "bayım" diyorlardı. Çok se
vimli, şirin çocuklardı bunlar. 

_ Kaça yumurtalar yavrum? 
_ Beş tanesi beş kuruş. Tuzile, 

biberile ... 
- Altı tanesi olmaz mı?··· 
- Olmaz. Idare etmez ... 
- Ne için olmaz sanki? .. 
- Annem beş tanesini ver, de-

ci. Sonra kızar ... 
Beş yumurtayı beş kuruşa al

drm. Beş kuruş ta bahşiş verdi
ğim zaman çocuktaki sevinci gör
meliydiniz. Zaten bütün sermaye-
11i de on, onbeş yumurtadan iba
retti. Burada ancak bir nöbet ça
lışabilirdi. Haftada beş yumurta 
eatmak için fırsat bulursa ne 
mutlu!-

T Urkçede "Geçti Borun paza
rı etir eşeği Niğdeye" diye 

bir söz vardır. Biz bu sözün ter
sine olarak, evvela Niğdeye var
dık. Niğde elmasile meşhur ola
cak ki, garda elma satan birçok 
köylüler görilyoruz. Gilzel bir 
t ehir. Fakat manzarası kerpiç. O 
g'flzel manzara bir defa gözle yu-

Yazan; 

MÜMTAZ 

FAiK 
tuldu mu, insanın içine oturuyor. 

Tren burada bir saat kadar kal
dı. Bu bir saat zarfında ileri geri 
birçok manevralar yaptı. Ben de 
şehri uzaktan ileri geri seyrettim. 

Burası da güzel bir yamaç üze
rine yapılmış ve uzanmış. Toprak
la rengi bir ... Yalnız ötede beride 
bazı beyaz minareler, muazzam 
temel çivileri halinde şehri bu-
lunduğu yere kakıyor. . 

Nihayet kampana çaldı ve ha
reket ettik. 

Sarışın genç hala susmakta inat 
ediyor ve bir sürü fotoğraflar alı
yor. Manzaralar ve insanlar ... He
le köylüler üzerinde objektifini 
fazla durduruyor. Bulgaria ismin
deki kitabı okuyan genç hakikaten 
gazeteci mi? .. 

A radan bir saat kadar geçme· 
den Bora vardık: Bu sefer, 

garda, ne yumurta satan çocuklar, 
ne de elma gezdiren köylüler var. 
Buranın ihtisası beşik! .. 
Çocuğa, bebeğe çok merakh bir 

liQhir oL..aa..t..t-

KüçÜk küçük, demirden yapıl-
mış yaldızlı beşikler satıyorlar. Ne 
işe yarar bu beşikler sanki? Hiç! .. 
Hediyelik. Işte o kadar. Zaten ne
kadar işe yaramıyan şey varsa 
hepsi hediyelik değil midir? Dü
ğünlerde bile hediye olarak insa
nın içinde bir kerecik olsun rahat 
bir kahve içemiyeceği zarf fincan 
getirmezler mi? 

- Beşik, haniya beşik! Çocukla
rı sevindiriyor ... 

Küçücük çocuklar, çocukları se
vindiren beşikler satıyorlar. Hedi
yesi 20 kuruş. Alanlar da var ... 

Biraz sonra beşiklerile beraber 
Boru da arkada bırakarak Ulu -
kışlaya doğru yol alınıya başladık. 

T oroslara yaklaştıkça ~ava 
soğumaya başlıyor. lkı ta

rafımızda yüksek dağlar, mavi 
renklerile semaya rekabet ediyor. 

l.şte nihayet Ulukışladayız. Kon
ya yolile gelen trenin Ankara -
Kayseri yolile gelen trenle birleş
tiği nokta. 

Bir saat kadar burada kalaca.
ğız. Lokomotif biraz sonra islim 
haline kalbedeceği suları içine dol
duruyor. Ben de fırsattan istifade 
ederek şehre çıkıyorum. 

Şehrin gene en güzel binası bir
çok yerlerde olduğu gibi istasiyon. 
Tren birçok yerlere sade 
yol götürmekle kalmamış, ayni 
zamanda örnek binalar da naklet
miş. 

Çok güzel ve fiskiyesinden se
rinlik serpen bir bahçesi var ... 

Istasiyondan çıkıyorum. Ve bir 
hafif meylin üzerinde bükülen 
şehri ortasından bir bıçak gibi 
ayıran caddeden ilerliyorum ... 

Galiba Ulukışlanın yegane kala
balık caddesi bu... O kalabalık ta 
tren yolcularile hasıl oluyor. !ki 
tarafımda kerpiç binalar var. Bir 
yığın kerpiç bina ... lşte o kadar ... 

Ulukışla ... Bu ismi hepimiz duy
muşuzdur. Umumi Harpte, Toro!!!l
larm ağzında düğüm noktası olan 
bu Ulukışladan az mı bahsedil
miştir? Suriyeye sevkedilen bütün 
askerler bu Ulukışladan geçmiş
ler, şehit olanlar kalmış, Ulukışla 
yaralı dönenlerin ilk uğrak yeri 
olmuştur ... 

.J A N =======.::=============== -- - 21 - 10 - 936 

Ulukışla Umumi Harpte ölüm 
veya hayat yolunun bir turnikesi 
vazifesini görmüştür. Bugün sa
kin, sessiz ve tenha duran bu kü
çücük şehrin o zamanki hummalı, 
korkunç vaziyetini düşünüyorum 

ve bu sessizliği o topal, çolak, ama 
kalabalığa tercih ediyorum ... 

Kerpiç binalar ... Kerpiç bina de
yip te geçmiyelim. Kim bilir için
de bir gecede kaç jiğit barındırdı? 
Buraya kadar dönüp gelebilen kaç 
kahraman yaralı, bu binaların ku
ru duvarları arasında gözlerini 
toprağa açıp, hayata kapadı ... 

•ı şte Toroslara giriyoruz. 
Dağlar, uzun ve vahşi dağ

lar yolu sıkıştırdı. Iki tarafımızda 
yalçın manzaralar amutlaşıyor ve 
semanın mavi diyaframını kısı

yor. 
v ....... _, __ ...... - n:,_ '--v-1-- ' l- ~ 

kayalar bazan bir 50 metre yuka

rıda gene ayrı bir kayadan yapıl

mış kasketini eğerek altından bir 

yılan gibi kayan trene pek afili 
bakıyor. 

Korkunç kayalar ... 
lri çatlaklarından trenin ku-

rumlu dumanını teneffüs ediyor. 

Onun için burun delikleri simsi

yah olmuş ... 
Tren hiç dinlemiyor. Tepesin

den bakan bu dağları ayakları al

tına alarak mütemadiyen ilerli -
yor. 

Tünellere giriyoruz. Tren da -
ğın bu muazzam heybetini sırtına 
bir aba gibi alıyor ve katar dağ
lan bilezik gibi birer birer zenci
koluna dizerek ilerliyor. 

Tünel... Tünel... 
Dağların korkunç barsakların

dan geçiyoruz ve sonra tekrar ha
vaya kavuşuyoruz. 

Ş imdi bir tarafımızda Toros
lar, çamlıklarla uzaktan 

tüylenerek, yakından kirpileşerek 
yükseliyor, öbür taraftan vadide 
çiniden yapılmış muazzam bir ta
bak halinde menevişlenerek yayı
lıyor. 

Uçurumun altında ne güzel bir 
manzaraydı bu... Içinde kıvrılan 
platin dişli derelerin dudakları, 

sanki tepesinden bakan Torosla
rın korkusundan morarmıştı ... 

Küçük mavi, menekşe rengi te
pecikler bu vadinin arasında ko
şuşuyorlar, sonra yorularak bu
lundukları yere siniyorlardı. 

Akşam oluyordu. 
Toroslar, güneşin yarısını ke -

mirmişti bile. Güneş Torosların 

yalçın dişleri arasında kanıyordu. 

Platin dereler, renkten renge 

giriyordu. Gümüşleşiyor, altınla

şıyor, sonra bakırlaşıyordu. 

Gçce oluyordu ... 
'R~·-- ı...•- !-•--=·-- .. 1 -- :'I - , _ .__ 

Tam tünelin iştahalı ağzmda kü

çük bir istasiyon. 

Bir tarafta dekovil iskeletleri 

görüyorum... Paslı ray lan bir 

amudufıkariyi nekadar da andırı
yor. 

Bir tarafta fenerinin biri kırık 
ama bir lokomotif var. Ontindeki 
ıskaralarla mezarmdan fırlamış 

bir kuru kafa ... 
Bodur, sıska, kuru vagonlar gö

rüyorum. Bu cüce vagonların is
keletleri de biribirine kenetlenmiş
ler ve pastan bir ~efen giymişler .. 
Eski devirlerden kalma taşsız, ki
tabesiz bir dekovil mezarlığı bu
rası! .. 

G ece iyiden iyiye çöküyor ... 
Toroslar, güneşi bir yu

murta sarısı gibi yuttu, hazmetti. 
Karanlık ufkumuzu kısıyor. Se

mayı toprağa tepelliyerek bağlı
yor, sonra üzerinden bir katran 
fırçası geçiriyor ... 

Gece ... 

Adanaya doğru yol alıyoruz. 

1 Sivas-Erzurum Yolunda Çalışmalar 

Sivas, (Hususi muhabirimizden) - Sivas - Erzurum yolu üzerindeki 
çalışmalar ilerlemektedir. Büyük tünel ve köprülerden bir kısmının in
şası bitmek üzeredir. 
Gönderdiğim resim, 7 inci kısım üzPrinde yapıl~ l<ta olan bir lıöp

rüyü ve tiinel ağzını gösteriyor. 

Çanakkalede ev 
kiralar1 çok pahah 

Mesken Euhranının Önüne Nasıl Geçilebilir? -
Çanakkale Vilayetine Bağlanan Yenice 

Kazası Çok Şirin Bir \ er ... 

........, 

Çanakkaleden güzel bir manzara 

Çanakkale, (Hususi muhabirimiz
den) - Uzerinden büyük harbin a
teş silindiri geçen Çanakkale, umu
mi mütarekeyi, deniz kıyısında ka:l
mış bir sıra sağlam evile ve şehrin 
içinde tesadüfen kurtulmuş haraı.• 
birkaç binasile karşılamıştı. Işgal se 
nelerinde uluorta yapılan birkaç yüz 
barakaya sığan halk, şehre yerleş -
meye ancak istiklal savaşının sonun 
da, büyük zaferin tahakkukile baş
ladı. 

Oteye beriye muhaceret etmiş o· 
lan yerli halkın gelerek yaptırdığı 
evler yalnız kendi ihtiyaçlarına te
kabül etmiyordu; vilayet memurla
rının barınacağı evlerin kirası za -
ten yüksekti, askerleşen Çanakkale
de mesken buhranı şimdi büsbütün 
başladı; ev kiraları bir kat daha 
yükseldi. Bugün Istanbulun en kon
forlu bir apartmanında tutulan bir 
daire kirasına yaklaşan ve hatta onu 
geçen derecede ev kirası verenlE:r 
var. 
Şehir yeniden yapılırken memur 

ve zabitler için her vekalet bütçe -

man veya evler inşa edilse çok fay
dah olacaktır. Inşaat malzemesi ve 
arsa fiyatı ucuz olan Çanakkalede 
yaptırılacak bu meskenler, hem şeh
rin imarına yarıyacak ve hem de i

çinde oturanların kiralarile az za
manda bedelleri ödenecektir. 

Halkevinde mü•amere 
Kışın burada oturulacak ve vakit 

geçirilecek başlıca yer, Halkevidir. 
Evvelki gece Bay Kardeş Mahmut 
tarafından verilen müsamere çok 
eğlenceli geçmiştir. Halkevinin1 gös
teri ve musiki şubeleri, kış için zen
gin bir program hazırlamaktad1r. 
Pazar günleri ve geceleri bu kollar. 
umuma parasız temsiller ve kon -,. 

serler verecektir. 

(Bayramiç) gençleri 
Bayramiç kazası gençleri, başla • 

rında kaza kaymakamı Ali Çitak• 
oğlu olduğu halde ve bütün memur 
ve hakimlerin himmetile, çok iyi 
çalışmaktadırlar. Bayramiç gençleri 
spor maçları ya1;1.ıak ve müsamere 
vermek üzere Bigaya gitmişler ve 
orada sevgi ile karşılanmışlardır. 

Çiftçiye yardım 
Ziraat Vekaleti, büyük bir hutıu• 

bat mıntakası olan Çanakkale vila.. 
yetinde beş temizleme evi açmıştır. 
Buralarda çütçinin tohumluklan pa• 
rasız çalkattırılacaktır. KöylU bu 
hareketi sevinçle karşılamıştır. 

Yeni bir kaza (Yenice) 
Yüz kilometrelik güzel bir şose 

ile vilayetimize bağlanan Yenice ka• 
zası, tabiatin bütün güzelliklerini 
toplamış çok şirin bir yerdir. Düne 
kadar 250 evlik bir köy olan Yenice, 
kazaya tahvil edilince inkişafa baş• 

lamış~ır. 
:Vont<'AA~ nGDiA VA + .. l,.,..Af ln01'lcP>A 

aç;ı:lmış; umumi şoseye kasabayı bağ 
lıy.acak olan bir ımometrelik yolun 
da yapılmasına başlanmıştır. 

Tabiatin eşsiz güzelliklerini ku· 
cak.lıyan Yenice, kestane ve meşe 
ormanları içinde, yarının en şirin bir 
kasabası olacaktır. 

Bilhassa tütün yetiştirmekle çok 
meştıur olan Yenice köyleri, senede 
700 bin kiloya yaklaşan yaprak tü• 
tün satışı yapmaktadır. (Çakır, 

Hamdi Bey, Balya Pazar Köy) adlı 
üç nahiyesi ve 22 bin nüfusu olan 
kazada bilhassa fenni arıcılığa eheIXl 
miyet verilecek, kestanelerin iyileş • 
ı..ırilmesine ve meyvacılrğın genişle • 
tilmesine, tütün ziraatinin fennile~· 
tirilmesine kıymet verilecektir. 

lSTANBUL BELEDlYE.51 iLANLARI 

Bina ve arazi vergilerinin tahsilatında kdllanılmak üzere bastı· 
rılacak takibat cetveılerine lüzumu olan 100X68 boyunda 100 top 
kağıdı açık eksiltmeye kooulmut tur. Bir top kağıdını 936 kuruı 
fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde &Örü· 

lebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazdı vesika ve 70 lira 20 
kuruşluk i~k teminat makbuz veya mektubile beraber (bir ıün 
evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 
22/ 10/ 936 pertembe günü aaat 14 te daimi encümende bulunma
lıdırlar. (B.) (1946) 

* * .y, 
Bir metro murabbama 4 lira kıymet tahmin olunan Ak1aray 

yangın yerinde 63 üncü adada bir metro yüzlü 22 metro 44 tan· 
tim murabbaı araa aatıJmak üzere açık artırmaya konulmuttur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 675 ku
ru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün ev. 
veline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 
5/ 11 / 936 pertembe günü saat 14 te daiuıi encümende bulunma· 
lıdırlar. (B.) (2359) 

* * :f. 
Karaağaç mezbahaıında biriken işkembe muhteviyatı ve kan 

tahammüratı kanaliza1yon tasfiye fabrikası mmahrafatının 937 
mayıs ıonuna kadar dökülmesi açık eksilt.meyıe konulmu,tur. 
Bu it için 3000 lira belci tahmin olunmuttur. ŞHtnameıi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı 
veıika ve 22Ş liralık ilk teminat makbuzile beraber (bir aün ev. 
veline kadar ilk teminatm yatırılması daha nuıvafık olacaiı) 
5/ 11/ 936 perf1ı:nbe günü aaat 14 te daimi encümende bulunma· 
hdırlar. (2365) 

istanbul GQmrQkleri Başmüdürlüğünden 
İstanbul gümrüklerinde bulunan beyannamesi veril • 

miş ve verilmemiş İtalya eşyasının miktar, kıymet ve ta -
rife numaralarının bilinmesi lüzumlu olduğl.mdan alaka
daı lann beyann am e, fatura ve menşe şehadetnamesi gibi 
evrakile birlikte en çok 2 1 teşrinievvel 936 çarşamba sa
bahı saat ona kadar İstanbul İthalat gümrüğünde kon
tenian servisine basvurmalarr rica olunur. (2281) 
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No. 77 _ Yazan : Kadırcan l!aflı -

Anskar, Bir Daha Kurtulmamak 
Üzere Zincire Vuruluyordu. 

Estrid gemiye yaklaşırken Hasan j li, kuru ve kara yüzl~ Arap~arı: h~
.. d"' Geniş bir nefes alarak le onların aralarındakı zencılerı go-onu gor u. . .. b 

· d fırladı Fakat Murat Reıs runce korktu. Rastgele etrafına a-
yerın en . l" b davdı 
bıraktırmadı. Bununla beraber de ı- kındı. Dertli Hasan yanı aşın J 

kanlının tutulduğu çılgınca aşkın ve kıza gözlerile yal~arıyor~u. 
derecesini anlamıştı. Ortadan geçen esırlere yıyecek -

Küpeşteye doğru yürüdü: . miş gibi bakan kıvırcık sa~lı, parla_k 
_ Sakar Ali, onu buraya getır!.. kara gözlü insan kalabalıgına _ bır 
Diye bağırdı. daha baktı. Meyda~ __ doldura~ ugu!
Genç kızın başı sarkmış ve omuz- tu onun hiç bilmedıgı ve du:,madıgı 

ları diişmüştü. Nemli bakı~~a.1:1, ıs- bir şeydi. Ondan ürk~yor<lu. 
lak kirpikleri ve solgun yuzu ona D~rtli Hasana döndu ve boynunu 
başka bir güzellik veriyordu. Sırtın- büktü. . . . . . 
da ince bir gömlek vardı ve hava Hasan onun buz gıbı olan elını bır 
sertleştiği için üşi.iyordu. kor gibi yanan ellerine aldı. Murat 

Dertli Hasan giiçlükle yerinde Reisle diser leventlere dönerek: 
doğruldu. Onun da gözleri nemli, _ Hoşça kalın. yoldaşlar! .. 
kirpikleri ıslak, yüzü solgundu. Dedi ve uzahlaştı. 

Estrid bir an ona baktı. Yaralı ol- Cezayirin ya'ucı güneşine d~yana-
duğu için acıdı. Fakat aynı zaman- mıyan esirlerin çoğu hasta oldular. 
da şöyle düşündü: Fakat artık derdi kalmıyan Hasan 

_ Onlar bize acıyorlar mı? Biz Estrid'e 0 kadar iyi baktı ki, günden 
de kalbimizden yaralıyız. güne iyileşti. 

Dertli Hasan Sakar Aliye döndü. Papaz Qlafur ihtiyar ve zayıf o_l-
Dizlerinin üstündeki yünlü bir örtü- duğu için pıızarda satılamadı. Bır 
yü gösterdi: ay kadar Cezayirde kaldıkta~ so_nra 

- Şunu al da ona ver.üşümesin! Danimarkaya gitmek üzere bı: Cm~-
Dedi. viz gemisine bindi. Memleketı~e gı-
Snkar Ali onun dediğini yaptı. decek, para toplıyacak ve gelıp ka-
Genç kız Dertli Hasana bir daha rısını kurtaracaktı. _ 

baktı. Murat Reis ona yaklaştı ve Gitmeden önce Estrid'e ugramış, 
elini tutarak Dertli Hasanm eline onun Cez.,,·ir limanına ve enginlere 
vermek istedi. Estrid silkindi: bakan ;üzcl ve temiz eviııi pek be-

- !stemivorum... ğenmi"}ti: . 
Dedi. Gü:ert.eye doğru yürüdü. - Babana sö ·leYim <le, gelıp pn-
Murat Reis kızdı: ra versin ve seni. kurtarsın olmaz 
- Karı kısmı zaten güzellikten mı? 

l k . Demişti. anamaz ı ... 
Diye homurdandı. Dilediğini zorla Estrid, l :ıluttan sıyrılan bir güneş 

yapmak istiyordu Fakat Dertli Ha- gibi güzeldi. Kadınlık ona daha çok 

san onu tuttu ve yalvardı: yaraşmıştı. Kendisini öpmek istiyen 

_ Reis, ananın başı için bırak... papar.dan uzaklaşmış, başını ve yü
Şimdi üzüntülüdür. Elbet alışır... zünü örterek şu cevabı vermişti: 
lzin verirsen ona ben bakayım. Yi- _ Ben art ·: r::::trid d::!ğilim. Adım 
yecegını, giyeceğini ben vereyim... Esma'dır. Hü::;J'm~n oldum. Allah 

Murat Reis başını salladı. Sakar hövlP. istemi~. ı:~r r~v onun istediği 
Abye: gibi ol·•yor. ~"ı:a bir mel\tup vere-

- Alın götürün! ceğim. Luti::!n onu babama götür. 
Dedi. Papaz şaşı;:mıştı. 
Bu sırada Anskar bir daha kur- Çiinkü aşkın ne büyük kuvvet ol-

tulmamak üzere gemiye ve htirek- duğunu bilmiyordu. 
lerden birinin önünde zincire vuru- Altın saçlı ve gök t; .. , .. Esma ba· 

luyordu. basını:ı şunları yazıyorclu: 
Temmuzun on sekizinci günü ora- "Ben iyi~·im. Burada e·ılendim. 

da kaldılar. On dokuzuncu günü li- Çok iyi :~al,:'li, çok hisii ve genç bir 
mandaki iki Danimarka gemisini de kocam v~r. Türkler sahiden ateş gi
alarak cenuba doğru yola çıktılar. bi insanlar ... Bir defa onları anla -

Dertli Hasan yaralı olmasına rağ- yınca ayrılmak kabil değildir. Pa -
men genç kızın bütün işlerini kendi-

p~ Olafur size evimi ve hayatımı 
si görüyor, ona hoş görünmek için 

anl~tsın. Buranın güneşi çok par -
diğer esirleri de hoş tutuyordu. Fa- lak ve hava sıcnl~ ama bana dokun
kat Estrid bir türlü ona ısınamı-

muyor. Buna r:-:;.uen kocamla be -
yordu. raber seneye Anadoluya gideceğiz. 

Bir hafta sonra papaz Olafurun 
Oraları daha serin, daha güzel ve 

karısile diğer iki kadın birer çocuk k k 
sevimliymiş. Ondan sonra artı o-

doi?'urdular. Bunları sarmak için in-
~ cam denize çıkmıyacak. P .• -ası var. 

ce ve yu:tnuşak be.z yoktu. Dertli Orada bağ, bahçe ve tarla alacak. 
Hasan kendi gömleğini çıkardı. Sa- Beraber ekip biçeceğiz. o burada bu
kar Ali ile birkaç levent te onu gö- lundukça ben size gelemem. Sizin de 
rerek aynını yaptılar. buraya gelmenizi 0 kadar isterdim 

Estrid Dertli Hasanın bu fe:laltô.r- ki... Kocam da böyle söylüyor. Di -
lığını takdirle karşıladı. Zav:ııı an- yor ki: o buzlu, fırtınalı, basık ve 
nelere ve yavrulara adeta ikisi el- .sisli yerlerde niçin duruyorlar? Hak 
birliği yaparak bakıyorlardı. Tektük veriyorum. Kocamı tanırsın: Hani 
sözlerle konuşmaya başladılar. Bessa.stadir'de yakalanan Türk var-

Bir hafta daha gittiler. Breton dr ya ... lşte o ... Beni o kadar sevmiş 
kıyıları açıklarında hava gittikçe ka- ki, bu yüzden çekmediği kalmamış. 
rardı ve deniz ~~bardı. Çok geçme- Eskiden onu (Dertli Hasan) diye a
den fırtına halını aldı. Rtizgar di - narlarmış. Şimdi (Dertsiz Hasan) 
reklerin ipleri arasında ıslık çalıyor diyorlar. Cezayirde herkes onu ta -
•·e koca tekne dalgalann arasında • nır. Mcl.-tubun üstüne böyle yazar-
bir ceviz kabuğu gibi bir taraftan sanız pek kolay gelir. Ben ve kocam 
bir tarafa atılıyordu. senin ve annemin ellerinden, küçük-

Papaz Olafur diz çökmüş, istavroz !erin gözlerinden öperiz.' 
çıkarıyor ve. dua edi:,:_o~.u • 

-a.ıurat Reıs onu gordu: Papaz Olafur ertesi yıl temmuzun 
.ı.• altısında Vestman'a vardı. Estridi'n _ Babalık, fırtına öyle dinmez, 

l b k ı mektubunu Tüccar Bagge'ye verdi. 
bövle diner! He e a ... B 

J Ef Mehmede u sırada Dertsiz Hasanla sarışın 
Dedikten sonra e ~sma, nur topu gibi oğlıı.nlarile bir-

döndli: tikte Foçaya gelmişler. bağ, bahçe 
- Çabuk, iki koyun getirin bana .. ve tarla almışlar, küçük ve bir kuş 
Gett diler. yuvası gibi evlerinde yaşamıya baş· 
Murat Reis onların birini sağa, di- lamışlardı. 

ğerini sola aldı. Kanlar! denize aka- 12/10/ 36 lst a nbul 
cak şekilde kurban ettı. . SON 

Bir iki saat sonra denız durul-

ınuştu. "b' d"' .. 
Papaz Olafur ve onun gı ı uşu -

nen diğerleri şaşa kalnuşlardı. 
Ağustosun on yedinci günü iki 

'l'Urk kadırgası Cezayir limanına gir
mişti. Halk esirleri görmek i ç i n 
tersane meydanına toplanmıştı. 

(urtta, 
. K~dine en iyi dost arıyorsan: 

hıçbır vakit dostsuz kalmak iste
miyorsan bankada mu laka bir 
arttırma hesabın bulunsun. 

Ulusal Ekonomi 
Esirler ikişer ikişer pazara gön - ve 

Geriliyorlardı. ı Arttırma Kunımu 
Estrid, kıyıda biriken harmaniye- ._ ____________ .., 

TAN 

BORSA ........__............, 
20 TEŞRlNİE\'VEL SALI 

Pa r ala r 

A I I § 

l Sterlin 613,-
I Dolar 123,-
20 Fransız fr. 114,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 80.-
20 Drahmi 20,-
20 lsvic;re fr. 565,-
20 Leva 21,-
I Florin 62.-
20 Çekoslovak ku- 73,-

ronu. 

Sat ı ~ 

617,-
126,-
118,-
130,-
81,-
23,-

!>75.-
23.-
66,-
78,-

1 Şiling 
I Pezeta 
I Mark 

2ı.- 23,-
Tescil edilmemi$tir. 

23,- 26,-
1 Zloti 19,- ?0.50 
I Pengö 
20 Ley 
20 Dinar 
I Yen 
Ruble 

20,- 2D,!;O 
13.- '5,-
48.- 51,-

Teı;cil edilmcmi&tir. 

T Tsviçre kuronu 
Altın 
Banknot 

Çe kl er 

.. 
30-
980,-
240,-

Sterlin 614,-
Dolar 0.79,57 
Fransız Fr. 17 0975 
Liret 15,1262 
Eelr.a 4,7280 
Drrhll"İ B!l,4136 
Isviçrc Fr. 3."650 
Leva 65,1465 
Florin 1,4882 

ç ... koslovak kuronu 2?.,4755 
~·linr: 4 2540 
Pl"zeta 7 .3940 
Muk 1,9788 
Zloti 4,?540 
Pcnı:ö 4,3160 
Ley 109,ı2 
nınar 31\.77?.0 
V"'" ? .,.,fiO 
T'ub1e ı- •ı?4 
Isver ku~e>nu 3,1587 

Es h a m 

ı~ Bankaı;ı 

Anadolu 

" ..:.-~ ., ~ 

N 
ı • ..,•!ine 

3 60 
3 100 

Tramvıı~ 
Boıııonti Nektar 
Terkos 
J> t1lı>n çı'Tlento 
Merkez Bankası 95 
Osmanlı Bankası 
$>rk Merke:t f., vnt"s1 

.. 
~2.-

932.-
242,-

616,-
0 79.24 
ı 7.056a 
i5,08M 

4 1167 
S9,1?33 

3 't55S 
61,1,350 
ı. 1533 

22.40?5 
.t :?4 
7,37 
1.9740 
ı '.M 
1 ~O?O 

108 761i2 
3" ıı;c;nlJ 

2.7770 
17.1.,7 
3,14ôS 

81-
10-
10-
25 4') 
41.-

n~c· 
ll,-
1?,-
13 2'1 
~3.-
211.-

:ı ~o 

Dünyada1d altın hare!~ctinin 
biJa:?ç~su 

Cenevre, 20 (A.A) - Milletler Ce
miyeti tarafmdnn dün neşredilen ay. 
lık istatistik mecmuası, 1936 senesi -
nin son dokuz ayı zarfında görülür 
altın ihtiyatlarında ehemmiyctlı de
ğişiklikler vukua gelmiş olduğiınu 

göstermektedir. Altın ihtiyatlnrr, ................. 

.. • l 

Radyo 
Bugiinkü program 

İstanbul 

Oğle neşriyatı - Saat, 12,30: PliklP. 
Türk musıkisi; 12,50: Havadis; 13,05: 
Plakla hafif müzik; 13,25 - 14: Muhtelif 
pl!k neşriyatı. 

Akşam neş~i:ı:a~ı - Saat, 18,30: Çay a
ati, dans mus•kısı: 19,30: Monolog: Pişkın 
Teyze tarafından: 20: Mıizeyyen ve arka
daşları tarafından Tıirk musikisi ve halk 
şarkıları: 20.30: Munür Nurettin ve .ırka • 
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları; 21: Plakla sololar; 21,30: Orkes
tra: 

ı - J{omzak: (Edelvciss) uvertÜ:". 
2 - Brahms: (Vals). 
3 - Bizte: (Karmen) operasndan parça. 

lar ı 
4 - Rachmaninoff: (Prelude). 
s - Chopin: (M""Urka). 
6 - Plankutte: (Kornvil Çanları) ope

retinden parcalar; 
7 - L. Gregh: (Cokuetteric) • 
22,30: Ajans haberleri; 23: Son" 

Kahire 

6· Pliklar. 6,30: Konser. 7: Plöklar. 
7 30: HRbcrlcr. 8: Plaklar. 8,20: Konser g; Kur'an. 9,55: Piyes. 

:ı(. 

Günün program özü 
g .. ,.f'o,. llt>r : 

2lt35: Sottens. 21,45: Bre lav ıBruck
ncr), 21.45: Frankfurt, Stutgart: Şuman .. 

p~ç·ı ' • .--•.,r· 
19: Frankfut, 21,20 Viyana: Operet mıı

şikisi. 21,45 Hamburg: Orkestra, 21 ~5 Bru
no: Askeri b3ndo, 23,30 Viyana: Marş ve 
valsler, 23,30 Kolonya: Screnadlar ve rlansı 
lar. 

··-
2t.SS Bratislava: V eber'in "Prcdosa., 0 • 

pcrası. 

Operrtler : 
21.40 Roma: Fr~nz Lchar'ın "Frasquita., 

(Fraskita) opcretı. 
(" ........ , .. u •oıı: 

23 Paris P. T. T. : Kentet takımı. 

20 Llvpzig: Piyano (Nicman), 21 ,2:> Rra
tislava: Eski lbrani şarkıları, 23,15 Stras
burg: lbrani şarkıları, 23,30 Münih: Org. 

23: Varşova, 23.25: Budapcşte. 23,30: 
Br t"slav, 24,25: Londra (Rejional), 24,4~: 
Rad!o - Paris, 1.15: Londra (N:ısyonııl\. 

Fransada 635 milyon. Almnnyacla 
beş milyon ve Çekoslovakynda 2 mil
yon altın dolar kıymetinde a7.almı~· 

tır. Bunn mukabil. altın ihtiyatı. A
merika Birleşik devletl"rinde 425 
milyon ve lng"lterede 238 m\lyon faz-
1aıaşmı~tır. Altın ihtıyatı ı:oğalnn 
memleketler arasmda Bclçıka ve J:ı. 
ponya dn vardır. 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
Yazan: LOKMAN HEKlM 

Yumurta Yiyemiyen' er 
Başka :.:r okuyucumuz da hiç 

Yumurta • · · ,.ııec! _,;.ıden şikayet 
.1 .J • 

ediy.);-. o_ .a çocukluğundanberı 
ne vakit y.ı nurta yese, hemen yer 
yemez kendine kaşıntı gelir. ınide· 
si bozul ur ve ~iclcl.:?tli baş ağrısı 
olurmuş . Sazan yumurta yedi::tcn 
sonra yüzü şiştiği bile olurınıış .. 

Okuyucumuzda yumurta yenıe -
ye karşı ta!Hınımülsüzlliğüıı 
böyle nisbeten zayıf olmasından 
dolayı kendisini tebrik ederim. 
Çünkti bazılarında bu hassasiyet 
pek şiddetli olur. B;r parça yu
murta yeseler pek şiddetli karın 
ağrısı gelir, baygınlık olur. Ardı 
ar':ası kesilnıiyen ishale bile tutu
lanlar vardır. 

Yumurta yiye.nıiyenlerin hali 
peynir yiyemiyenlerin halinden 

büsbütün başkadır. Peynir yiye -

miyenler de bilmiyerek peynir yer
lerse vakıa rahatsız olurlar. f a
kat onlar, pek kiiçük yaşta bile 

peynir yemedikten başka, onun 
kokusuna - bazıları adına ve 
manzarasına bile - tahanınıi.il e

demezler. Peynir yiyenıiyenlerin 

hali daha ziyade ruhi bir haldir. 

Halbuki yunıurtaya taharnnıül 
edeıniyeııler yumurta yemeyi is -
terler. Ondan tiksindikten başka 
onu severler, yemek isterler. Fa
kat yer yemez rahatsız oldukla -
rından nihayet yumurtayı bile bi
le yemekten daima kaçınırlar. 

Bilmeden yedikleri vakit rahats ız

lık gene gelir. Rahatsı zlı k gelme
si yedikleri herhang i bir yemekte 
mutlaka yumurta bul unduğunu 
onlara haber veri r. 

Bu hal daha ziyade çocuklarda 
olur ve çoğunda sonradan geçer. 
Fakat büyüdükten sonra, hatta alt 
mış yaşına geldiği halde, gene yu
murta yemekten, yumurtalı her
hangi bir tatlıyı tatmaktan ra-

hatsız olanlar vardır. Yumurtaya 
tahanıınülsiizli.ik, peynir yiyeme
mek gibi, anadan ve babadan ev
lada da geçebilir. Bir ailede dört 
ne~il ·miiddetçe bu halin devanı et
tiği görülmüştür. 

Kendilerine hala bir soy adı bu
laımyanlar arasında, böyle baba -
dan evlada kııdar yumurta yiye -
ıniy::nler bulu .ursa (Yuınurtaye
nıez), mahallesi meşhur olan (Et
yemez) gibi pek alfı bir soy adı o
lur. 

Okuyucumuz gibi olanlara yu
murtanın verdiği rahatsızlık can 
sıkacak bir şey olmamakla bera -
ber tehlikeli bir şey değildir. Çün
kü bu halden ölen şimdiye kadar 
işiti lınenıi~ti r. 

Bununla b:rnber, yumurta yiye
meınek insana az çok bir nakise
dir. Yumurta peynir gibi değil, 
her türlü yo.nıeğe giren, hem de 

faydalı bir gıdadır. insan bir mi

safirlikte yemek yiyeceği vakit, 

ben yumurtalı bir yemek yiye -
menı demesi biraz tuhaf düşer. 

Mesela yumurtalı nefis bir hamur 
tatlısı önünüze gelmiş te ... 

Bu halin önüne geçmek için bir 
çare vardır. Zehirlenmeye karşı 
şerbetlenmek gibi: ilkin bir müd
det yalnız sebzeyle beslendikten 
sonra, pek hafif, ama gayet ha
fif, mesela on binde bir nisbetiııde 
Yunıurta akı karışmış bir şey ye
nıeye başlanılır ve gittikçe arttı
rı l ır. Bu kadar az nisbet ancak 
süt içinde temin olunabilir. Mese
la bir g ram yumurt a akını biraz 
s . . k u ıçıne arışt ırdıktan sonra bu 
karışık suyun onda biri bir litre 
süt içine konulur. Sonra gittikçe 
arttırılarak nihayet krema yaptı _ 
rılır, yahut hamura karıştırılarak 
tatl ı halinde yenilir. Her halde 
yumurtanın, herhangi miktarda 
olsa, iyice pişmiş olması şarttır. 
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"Biz İstanbulda Bir Hükumet Tanı
miyoruz. Sizleri de O Hükumetin Ri
cali O:arak Tanımamakta Mazuruz,, 

Mustafa Kemal Paşa, o sırada 
Eskişehir-de hem cephe ve hem de 
Çerkez Etem meselelerile meşgul ol
duğu için, Bileciğe ancak bır gün 
sonra gelebilmişti. .Mustafa Ke
mal Paşanın refakatinde de; Garp 
Cephesi l{umandanı Ismet Bey (1) 
ile lktısnt Vekili Mahmut Esat, Is
tiklfıl }.fahkcmesi Azasından Kılıç 
Ali. Saruhan Meb'usu Celal (2) Bey
lerle, Ankara matbuat erkanından 
birkaç zat daha bulunmaktaydı. 

(Mustafa Kemal Paşa) bir hükü
met reisinin cebri ve resmi tavnn
dan ziyade, yaratılışının ona verdiği 
fıtri ve tabii vakarile odadan içeri 
girmiş; C·manlı lmparatorluğunun 
bu sabık ve esbak iki sadrazamı o
lan (fahamctliı. devletlü) paşalar 
hazeratile refakatlerindeki zevata, 
süratli bir göz gezdirmişti. 

Bir masa başında' toplanmış olan 
bu zevat ta gözlerini Mustafa Ke
mal Paşaya çevirmişlerdi. Garip ve 
ha)Tete şayan bir hakikat olarak 
kaydedelim ki; bu zevati kiram. 
(Mustafa Kemal Paşa) ya karşı gös 
terilmcsi Hizımgelen vaziyet ve ih
tiramın derecesini bir anda kestire
miyecek kadar tereddüt izhar e t _ 
ıniı:ıler .. Belki de, milli hüktımetin ve 
Türk milletinin bu büyük reisinin 
insanı büyüliycn nazarları altında, 
birltnç saniye yerlerinden hareket e-
lc"llemislerdi. 
Babıalinin köhne çatısı altında. n

lış1lmış olan sahte tazimler, teşrifat
lar, ve giilünç usulpercstliklerden 
burada zerre kadar eser göremiyen 
bu muhterem paşalar; beyler ve 
efendiler; şu anda karşılaştıkları bü
yük simanın, bir (hükumet reisi) 
olduğunda gaflet göstermiş olmakla 
kalmamışlar; o biiyük ~imanın tunç 
rengini, Anafartnlar giineşinin yal -
dızlamış olduğunu un,utacak kadar 
'cenc11crinden geçmi Jerdi. 

lustnfn l{cmnJ Paşa, odanın ka
pısında birkaç saniye durduktan son 
rn, hen üz vaziyetlerine hakim ola
mıyan bu (Heyeti Celile) ye doğru 
ilerlemiş; kendisini resmen tanıtmak 
mecburiyetini hissetmişti: 

- Den.. Türkiye BüyUk Millet 
Meclisi ve Hükumeti Reisi... 

Her halde Anadoluda (milli bir 
hükumet); ve onun da bir (reis) i 
olduğunu ancak şimdi anlamış ola
caklar ki; o zaman o paşalar, bey
ler ve efendiler, harekete gelmişler; 
Babıali salonlanııdan başka hiçbir 
yerde kıymet ve rağbeti kalmamış 
olan o an'anevi vakar ve azameti 

bir tarafa bırakmak zaruretini 
hissetmişlerdi. 

Bu ze\·atı kiram, eğer Mustafa 
Kemal Paşayı - eski aşinalıklarının 
bahşettiği - bir samimiyet içinde 
karşılamış olsalardı; hiç şüphesiz kı, 
ayni şekilde mukabele göreceklerdı 
Fakat (Mustafa Kemal Paşa), on 
lara kendisini resmen tanıttıktan 
sonra; sözlerine, şöyle bir sual ile 
devam etmişti: 

- Kimlerle müşerref oluyorum? 

(Heyeti Celile) erkanı, henüz gaf
let perdesini yırtacak kadar kendi -
!erine gelememişlerdi. Ve Mustafa 
Kemal Paşanın bu sualindeki inceli
ği ihata edememişlerdi. Salih Paşa 
~?zl~k camlarının arkasından glı ~ 
l~msıyen sevimli gözlerile Mustaf. 
Kemal Paşaya bakarak: 

- Efendim, ben .. Bahriye Nazırı 
Salih Paşa... ' 

Elile lzzet Paşayı işaret ederek: 
- Dahiliye Nazırı, izzet P a ş a 

Hazretleri... 
Hüseyin Kazım Beyi göstererk: 
- Ticaret ve Ziraat Nazırı ... 
Fakat Mustafa Kemal Paşa, bir-

den bire. Salih Pa~anın sözlerini kes
miş: 

- Biz, lıtanbulda bir hükumet ta
nımıyoruz. Buna binaen, sizleri de 0 
hükumetin birer ricali olarak tanı
mamakta mazuruz ... Lakin; mutıa _ 
ka, lstanbulda bir hükümet oldu _ 
ğunda ısrar ediyorsanız ... Ve mutla
ka. o hUkümetin nazırları sıfatilc 
görüşmek istiyorsanız, biz sizinle 
göriişmekte mazuruz. 

Demişti. 

Ahmet !zzet Paşa, derhal maksa
da intikal etmişti ... Kim bilir, belki 

de (Heyeti Celile) tarafından gös
teıilen gafletin şu acı neticeyi ver
mesinden bir üzüntü hisseylemişti. 
'çünkU, Musm:a Kemal .. Paşaya kar
şı kalbinde daın~a en yuksek takdir, 
muhabbet ve hurmet beslemiş olan 

bu zat: 
_ Efendim, burada, sıfat ve sa-

lahiyet mevzuubahs edilmemeli. Biz 
buraya, memleketin menafii aliyesi 
namına müdavelei efkara geldik. 

Diyerek; Bilecik .şimendifer ista
siyonunun küçük bı: odasında, es
meye ba.şlıyan o barıt havayı değiş
tirmeye ga~Tet gösteriyordu. 

Anlaşılıyordu ki: bu (Heyeti Ce
lile) Jstanbuldan hareket ederler
ken, Anadoludaki vaziyet ve ecre ... 
yanlar hakkında henüz esaslı hiç
bir fikir edinmemişlerdi. Adeta, 
Rıza Paşa kabinesi zamanında oldu
ğu şekilde bir itilaf zemini aramaya 
gelmişlerdi. Hiç şüphesiz ki; bu, çok 
büyük bir gafletti. 

Babıalinin nazırları, kendilerini 
daha halô. (hükümeti seniye) nin bi
rer (rüknıi celili), (Mustafa Kemal 
Paşa) ile bütün Anadolu halkını da 
(tebaai şahane) telakki ederek bu
raya gelmişlerdi. 

Işte bu gafilfınc düşüncenin net.i
<'esidir ki; - iki tarafın da yekdi· 
ğerine karşı şahsan hiirmetkar ol
mnlanna rağmen - bu ilk karşılaş
ma, iki taraf üzerinde de ciddi \'e 

samimi bir tesir husule getirmemiş
ti ... Imparatorluğun aristokrat na
zırları, nn 'an evi bir tekellüf, ve usııl
perestlik içindelerdi. Milli hükiımetin 
leMokrat erkfını ise, bugün Anado
luda takip edilen külfetfliz ve snmi
mi prensipi göstcrmektelerdi. Mu .. 
hiti tammamnzhğm derecesini anla
mqlı ki. - Jstanbuldnkilerin bol~e
viklcrden n~kadar çekindiklerini bi
len bazı zevat - misafirlere k(lrşı 
bir lı1tife olsun diye, biribirlerine: 

- Yoldaş! .. 

Diye hitap t"tmislcrdi... Bu bir tek 

kelime, Tı::tanbul misafirlerini heye

cana getirmeye kafi gelmişti. Der

hal muhitte, bir yabancılık hisset • 

misler; adeta, korkunç insanlar ara

sında kalmış gibi garip ve mütered
dit tavırlar g-östermişlerdi. 

ô ~ırada Mustafa Kemal Paşa, 
va~tınin bir dakikasını bile boş 

-;eçırecek vaziyette değildi. Bunun 

için vakit kaybetmiyerck hemen o

rada, derhal müzakerata girişmek 
istemişti. Halbuki Izzet Paşa bu şe
kilde müzakereye iştirakten çekin _ 

mişti. Onun için, sorulan suallere, 

'usa ve müphem cevaplar vermekle 
iktifa etmişti. 

lzzct Paşa, cereyan edecek milza

keratın, lmahrem) geçmesini arzu 

e~~ekteydi. Bu da, sebepsiz değildi. 
Çunkü lzzet Paşada, şöyle bir kana
at husule gelmişti: 

[ltiUi.f Devletleri mümessilleri, ve 

bilhassa Fransa Hük\ımeti; (Sevr) 

Muahedesinin imzası hususunda ıs
rar göstermişlerdir. Fakat b u n a 

rağmen; ergeç, bu muahedename:,i 
tadile razı olacaklardır "-mı· 

··· ~ re 
- Almanyadnki (serbest şehir) le; 

gibi - Türklerin idaresi altında ye
ni bir şekil verilecektir Ru 1• d 

· me ı e, 
Yunan askerleri tarafından . . 

1 dil h d ışga e-
en sn a a tahliye ett• .1 . ırı ecek, ve 

buradakı hudut gene M'd ,, 
' ı ye - Enez hattı olarak kabul edil . 

kat büt'" b ecektır ... Fa-
.. un unları temin etmek için 

mahırane bir siyaset ıa· 
siy t zımdır... Bu 

ase ' ancak şöyle olabT .. 
lstanbul ile A 

1 ıı. 
nadolu arasındaki 

(ayrılık)' zahiren baki k 1 l d 
An d 1 b . a ma ı ır. 

a 0 u, ugıine kadar olduğu gibi, 
bu maksadın husuıu··ne k d d a ar a mu-
kavemette devam etmel·ıdır" B . · u vazı
yet karşısında, nasıl olsa ın~"' D 
l tl . ı cı.ı. ev-
e.d erı m~nen mağlfip olacaklar; ye-
nıke1n d~uz1nkerata girişmek istiyc _ 
ce er ır. şte o zaman p 1 • azar ık sa-
hasına, lstanbul ile Anad 1 1 1 . 1 o u, e e e 
vermış o arak çıkıvcrmelid' ] 

ır. 

------ (Arkası var) 

(1) lsmet bey t h . ~ { • 0 arı te henuz ''lıva 1ı ga ter ı etmemişti. .. -
Q) Celal Bayar. 



1o ========r.:-:=-===-=-=-=====:..========:=::==::=~================~~= ı AN 21-10. 936 

No.18 

l'a.ıaa: Stepl&Gll ZWEIG Çewrn; Beuan A. E. Y ALMA/tf 

Mari Antuvanet, Daima Hisleriyle 
Hareket Etmiş, Hiç Yanı~mamıştır. 

Fakat bu ıırada Fransada halk lere hitap etmekle iyi yapacak yer
yalnız gayrimemnun olmakla kal - de her şey bozdu. 
mıyordu. Iayan halinde, hatta ihti- Mücadele başlamadan evvel bit -
W halinde idi. Ne bir kadın koca· miş, saltanat tarafı mağlup olmuş -
smm vazifesini, ne de bir Kraliçe bir tu. Cümhuriyet ile Krallığın bu son 
kralın yapabileceğini yapabilirdi. On meydan muharebesi idi. 
Altıncı Lüiyi ordusunu teftişe teş- Sarayın civarında toplanan ihti
vik etti. Bu suretle tam asilerle mu- li.lci ordu içinde ,genç bir zabit var
barebeye girişecekleri zaman asker- dı. Bu zabit Konika adasından gel
lerin kuvvei maneviyelerini kuvvet • miş genç bir adamdı, ismi de Napo
lendirmiş olacaktı. leon Bonapart idi. O sırada birisi 

Fikir iyi idi. Mari Antuanet dai - ona bir gün bu sarayda oturacağını 
ma hislerile hareket etmiştir, hissi- ve On Altıncı Lüinin halefi olacağı
yatında yanılmamı,tır. Birkaç ateşli nı aöyleseydi bu adam çıldırmış oldu
ıöz, Napoleon'un ıöyliyeceği sözler ğuna hükmedecekti. Keskin asker go
gibi kuvevtli ve ikna edici birkaç ke- zUyle hücum ve müdafaa usuJlerini 
lime; bu mütereddit askerleri birer tt?tkik ediyordu. Bir kaç top mermisi 
tunç duvar haline getirebilirdi. Fa • ve şiddetli bir hücum ile bu bir avuç 
kat ka11ılarına iki metre uzaktaki asker muhakkak vaziyete hakim olur 
9eyleri görmeğe muktedir. olmıyan du. Eğer bu küçük zabit kral tarafın 
9i,man bir adam çıktı. ~ir aakere da olsaydı bütün Parise karşı dura bi
benzer tarafı yoktu. Merdivenlerden lirlerdi. Fakat saraydaki azbitlcr a
yuvarlana yuvarlana ;°1di. Elin~e rasında görüşü onun kadar isabetli, 
9apkumı tutuyordu. Tıtreyen bır onun kadar azim sahibi kimse yoktu. 
aesle: S b h t ed' · l t A · 

Gel
. 1 F k t be · ta a a ın saa y 1s1 o muş u. sı-

- ıyor annı9. a a nım • 1 . d .1 1. d K . 
rafı tutmak hak tarafını tutmaktır. erın or usu 1 er ıyor ~: ısmen s1-

Ces h bed 
w• d ğil' mı·? llhsız, karmakarışık b2r kUtle... Fa-

urane ar ecegız, e . 
D yi 

... k 1 rln · · d ki tered kat bu karışık ordunun zaptolunmaz e nce .... er e ıçın e -
düt geçecek yerde arttı. bir iradesi vardı. Bi~ kıs~ı sarayın 

Bu şişman adamın mütereddit kapılarına kadar gelmışlerd1. Sarayın 
hali kesik ıözleri kendilerini tetci herşeyi ile meşgul olan Rocderer vazi 
etm~, bilakis Kraldan uzaklaştır • yetin vehametini anlıyordu. Krala, 
eh. meclise gidip iltica etmesini tavsiye 

HUK alayı, (Yaşasın Kral) yeri- etti. 
ne hep bir ağızdan (Ya.şasın millet) Fakat Mari Antuanet buna tamami 
diye haykırdı. Kral sarayın bahçe- iP. muanzdı: 
ıine çıktığı zaman ti. kapılara kadar - Bizim de kuvvetimiz var. Baka
dayanmış olan halkın sarih isyan hm hangi taraf galebe çalacak: Ihti-
1e11leri duyuldu. (Kahrolsun Kral, lll mi, kral mı? diye bu ilticaya ma
kahrolıun 9i9man domuz) diye ba- nt oldu. 
ğınyorlardı. Kralın artık hiç bir irade kuvveti 

Herıey mahuolclu kalmamıştı. Söyliyecek söz t>ile bul-
Taraftarları ve nazırları Kralın muyordu. Nefesi daralmış, gözleri şaş 

etrafını alarak içeri götürdüler. iç- km bir koltuğa oturmuş, bir ler 
lerinden 1Mlııır.,. e . 
rabbi Krala küfür ediyorla,!) Diyıp disi de bilmiyordu. Vakit kazanmak 
duruyordu. Mari Antuanet gözleri ve karar vermek istemiyordu. Rocd'e
uykusuzluktan ve ağlamaktan kıp- 1 er yanında bir kaç sözü geçerle kra
kınnızı olmuş, bu hazin manzarayı la yaklaştı ve kuvvetle: 
1eyretmemek için arkasını çeviriyor _ Hagmetıneap kaybede<:t!k be§ 
ve oda hizmetçisine şu acı aözleri dakik b'l yoktu ' An k , ı· - il-IÖ ıu rd . a ı e r. ca mec ı-. 

y yHo u · ah ld Kral k tica ederseniz emniyette olabilirsi-
- er teY m vo u. u er· . . 

-------------- nız. dedı. 

·HASAN 
Acı Badem 

Kremi 
Acı badem kremi cilde yarar. 

Cılde hayat, düzgünlük ve tara· 
vet verir. Cildin kirlerini. zehir
lerini, fena y&ğlannı temizler. 
Buruşukluklarını, lekelerini, çil
lerini, ergenliklerini, sivile · i
ni izale eder. Çirkin çehreyi gU
zelleıtirlr ve lhtiyarl~ğı gençle§
tlrir. 

Fakat 8'CI badem kremini her· 
kes yapmaz ve ba tremt mutlaka 
acı badem yaliyle yapmak ll
mndır. Bu hem mupw ve kW· 
fetll, hem pahab bir it oldutwı
dan biraz acı badem, eeanaıyle 
vazelin yağını kanıtırarak yapı
lan kremleri kullanan bayanlar 
ciltlerini bozuyorlar. 

Halis acı bademden pek bUyflk 
fedaklrlıklarla istihsal edilen 
hakiki acı badem yağını krem 
haline getirmiı ola·n kolonyası!~ 
ve mUatahzaratile meşhur eczarJ 
Hau.ndır -:d: ltriyatı Fransızla· 
nn ( KOTI) ai kadar nef°l8 ve ca-
ziptir. 
Haaaıı acı badem yağı kre:ni· 

le ,Huan yapg kar kremini ve 
Hum yarım yatlı gece kremtnl 
bayanlar 1eVe eeve kullanmakta 
ve eczacı Haaını tebrik etmekte
dirler. 

Yalnız vakit kazanmıya cıılışan on 
altıncı Lui korkak bir sesle cevap 
verdi: 

- Fakat ben asileri çok kalabalık 
görmüyorum. 

- On iki top ve binlerce halk var, 
haımetmeap! 

Rocderer'in bu ıözlerini bir başkaaı 
da tasdik etti. Fakat Mari Antuanet 
itime.da layık bulmadığı bu adamla
ra öfke ile haykırdı: 

- Fakat bizim de kıUvvetlerimiz 
var. Dayanabiliriz. 

- Bütün Pariı ayaklandı, madam! 
Artık mukavemet etmek imkansızdır. 

Kraliçe heyecanım gizliyemiyordu. 

Bütün kanı başma çıkmııtı. Bu kuv· 
vetaiz ve iradesiz erkeklerin karşısın 
da isyan etınemek kabil değ!ldi. Ken
diılni zor zaptediyordu. Fakat mes'
uliyet pek büyüktü. Bir kadın kralın 
önünde nasıl emir verebilirdi? Başını 
elerek ezeli karanızm kararlarını 

bekledi. Kral nihayet ba§lnı kaldırdı. 
Birkaç aniye Rocderer'in yüzüne 
baktı. lçini çekti ve nihayet karar 
verebildi: Söylediği söz ıu oldu: 

- Haydi! .. 
Sıra ile dizilmiı olan asilzadelerin, 

kendisi için döVllfmeye hazırlanmış 
olan aakerlerin önünden geçti. Hepsi 
ona hayretle ve tenkitle bakıyorlar
dı. Kapıların önüne Yltılmış olan ke
ıif halk lriltleainl y&nmda kamı ve 
birkaç aadık bende81 oldufu halde 
yardı ve geçti. Etraftan ldlfUrler ya. 
fiyordu. Hiç bir müdafaada balunma
dan hiç ttiraZ etmeden, atalan tara
fından ımnıımu' olan urayı btr daha 
avdet etmemek ttzere terkettl. 'kral 
ande Rocderer ile yUrUvordu. Kraliçe 
arkadan ~livordu. Bahrive Nazm 
knluna ~rmiıtti. Yanlarında kUçllk 
vellllht te vardı. 

Sabun, kolonya, la.yon. tlvan
ta. briyantin, uc: IUlar, aorme. 
pudra, trq bıçağı, dlı fm:alan. 
dit wlan, dit macunlan ve her 
tUrıtı ıtriyat ve mnstahnratta 
mutlaka Huan markaarnı ısteyi
nfz ve araymız. Haaaıı deposu 
Ankara. ı.tanbul, Beyoğlu ... Biraz ötede bir ac:ık mevdıtnda içti

ma eden meclise doiru yilrUyorlardı 
._.•••••••••••"' Aralarında iki yUz adımlık bir mesa-

rPastil Antiseptik 
KAftZUK . 

Teneffüs yollarile geçen has
talıklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, bronşit, 
grip ve boğaz rahatsızlıklarında 
ses kısıklığında pek faydalıdır. 

Kalabalık yerlerde, tozlu mu -
hitlerde, bulaşık hastalıklardan 
vikaye eder. 
lNGlLIZ KANztJK ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 

İstanbul Birinci Ticaret mahkeme
sinden: Tapçı Leştof veresesi tara • 
fmdan Mahmutpaşada Yeni yarun 
han 29 No. da Murad Levi aleyhine 
ikame edilen haczin fekki davasından 
dolayı müddeialeyhe gönderilen da
va arzuhali ikametgahın mechuli
yeti hasebiyle bilatebliğ iade kılınmış 
ve H. U. M. K. nun 141 inci maddesı 
mucibince ili.nen tebliğat icrasına ka
rar verilmiş ve yevmi mı .. hakeme 
25 - 11 - 36 çarşamba günü saat 14 o
larak tayin edilmiştir. Müddeialeyh 
Murad Levinin muhakeme günU biz
zat veya bir vekil göndermek sure
tiyle hazır bulunması lüzumu tebliğ 
yerine geçmek üzere ili.n olunur. 

(26650) 

İstanbul asliye altıncı hukuk mah
kemesinden: Nahide tarafından Şeh
zadebaşında Direkler arasında 5 nu
marada iken halen ikametgahı meç • 
bul olan kocası terzi Ziya aleyhine 
a ılan anma davasının tahkikatın-

gelmediğinden bittalep hakkında gı • 
yaben muamele icrasına karar veril
mesi üzerine dosyadaki kağıtlar o
kunarak davacı layihasını tekrar et . 
miş ve evlilik kayda görUldil tahki
katın hitam bulduğu cihetle işbu 

muameleden bahisle muameleli gıyap 
kararı tastiriyle beş gün içinde ve on 
beş gün mUddetle ilanen tebliğine ve 
tahkikatın 30 - 11 • 936 pazartesi 
günü saat 11 re talikine karar veril -
ıniş ve gıyap kararının bir nilshuı da 
mahkeme divanhanesine asılmış bu -
lunduğundan beş gUn içinde itiraz 
etmediği ve muayyen gUn ve saatte 
İstanbul asliye altıncı hukuk mahke
mesinde bulunmadığı takdirde gıya
bında yapılan muamelelerin muteber 
tutulacağı tebliğ yerinde olmak üze
re ilan olunur. 

i LA" 
Şirketimizin esas mukavelesinin se

kizinci maddesinin bahşeylediği sa • 
lahiyete istinaden meclisi idare 7 ey
lül 1936 tarihli içtimaında şirket his
aedarlarmdan deruhde eylemiş olduk
ları ıermaye hisselerinin tediye edil
meyen bakiyesini henüz tediye eyle • 
memiş olanlardan igbu bakiyenin be
delini temsile karar vermiş olduğun
dan 30 ikinciteşrin 1936 tarihine ka
dar tediye edilmesi lüzumunu aksi 
takdirde şirket mukavelesinin 9 un. 
s:u maddesi hükmü dairesinde mua -
mele ifa edileceği alakadarların ma • 
lUınu olmak Uzere ilin olunur. 

Tilrk Krom Anonim Şirketi 
İdare Meclisi 

"Revue de la petite Entente,, 
ve "Rnue lnduatrielle et Fi
nanciere dea Balkanı,, 
Fran11Zca olarak çıkmıştır. 
Zirdeki adrese yazılması: 

Beoarad Boite Poıtal 124 

fe vardı. Fakat bu iki yUz admılık 
yolu giderken on altmcı Lul ıle- Marl 
Antuanetin uçurumdan aşağt yuvar
landığı bariz şekilde görülüyordu. 
Krallık bu hareketle 'bUablıtün mah
volmuıtu. 

(Arkası var l 

Ki bar halkın sevdiii ve kullandığı çok sabit 

VENÜS ESANSLARI 
Oyle çiçekler A.lemidir ki, içine giren bir daha oradan çıkmak istemez. Mevcut ve 
yeni çıkan esanslarının isimleri: 

Flor Doryan, Lorigan, Roz Doryan, Rev Dor, Tango, Divin
ya, İstanbul gecesi, Boğaziçi, Madia, Buket, E ZN, Şipr, Royal, 
Senk Flör, Şanel, Miçiko, Milflör, Kelköflör, Flör Damur, Mika
do, Paris, Suar de Paris, Narsis, Dağ çiçeği, Gül, Menekşe, Yase
min, Sünbül, Zambak, F ulya, Müge. Heliotrop, Hanımeli, Şeb

boy, Unutma Beni, Krepdöşin, Kadın teni vesaire ..... 
Deposu: Evliya Zade Nureddin, kimyevi ecza alat ve rtrıyat ticarethanesi· lstanbul. Bahçekapı. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. 

1987 

2470 

2531 

2546 

2771 
3127 

3481 
3482 
3483 

3398 

426:; 

5115 

5793 

Semti \ 'e mahallesi 

Arnavutkö~ 

Edirnekapı Kariyei A
tik Ali Paşa 

Boyacı köy 

Kuzguncuk 

.. 
Bostancı 

Beyoğlu HUseyinağ:ı 

.. .. 

.. .. 
Kurtuluş 

Tahtakale Rüstempaşa 
Beyoğlu Şahkolu 

Kuzguııcu.ıt 

Sokaab EmJik .No. Cinai ve lı188esi Btueye 1töre 
Muhammen K. 

Dere 'E: 118 Y: 102 34 metre arsanın 
3 4 his. 

60 Açtk Art
tırma 

E: Bahçıvan oğlu ve 
Cami Y. Kariye boe. 
tanı 

E: Fıstıklı bağ ve Re
şit Paşa Y: Çam 
fıstığı 

E: Arnavut Y: Ay
çiçeği 

Ayçiçeği 

9-27 

E: 1 Mil. 

Y: 46 

E: 3 

9 
Bağdat caddesi ve 
Yazmacı tariki 

E: 8 Y: 10 A
da 7 Pancl 77 

Gölbaşı 

Tavşantaşı 

E: Sultan çeşmel)i 

59 

1 

E: 7 Y: 9 

63,49 metre araa 

244 metre araa 

32 metre arsa 

54,50 metre arsa 
304,50 metre arsa 

37 metre arsa 

69 metre arsa 
129 metre arsa 

Y: Taksim çeşmesi 
Kurdoğlu E: 28 Y: 48 110 metre arsa 

150 

50 

50 

500 

180 
280 
130 

330 

Uzunçarşı E: 123 Y: 280 Dükkanın ı 4 his. 350 

E: Cadd~ikebir Y: 
Galip dede 

E: 559 559 Kagır aparlıman ve 
Mil. 561-563- iki dükkan ve ima-

Y: 563---.">65- - lathancnin 1 112 hi . 210 

567-563 1 ma-
hallen 37--39-41 

E: Hacı Kaymak Y: 1- E: 110 bari· KAgir bnnf" ve ar-
cadiye hamam ve te. ta 537 sanın 1 2 his. 67~ 

nekeci 

• 

.. 

.. 
" 

" 
.. 
" .. 
.. 
.. 

" 

" 

Yukarıda evsafı yazılı g:ıyri menkuller on gtın ınüddetle satışa çrkanımıştır. Jhalele i 4 11 936 tarihine 

istikıaı Lisesı 
DlREKTöRLOGONDEN 

.L - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 nci • 10 ncu ve 11 nci ıınıflarda nehari talebe için 

yoktur. 

Maruf saat fabrikaları arasında 

yalnJZ REVUE saat fabrikası TUrki
yede kendi aatış şubesini bulundu • -
rur ve yüksek derecede birçok mar
kalar arasında daha ucuz fiata satı-

1 - Istiyenlere kayıt şartlan bildiren tarifname gönderilir 
Şehzadebaşı, Polis karakolu arkuında. Tel. 225M 

iktisat Vekaleti ölçüler ve 
Ayar Müdür,üğünden: 

-
lan yalnız 

R E V U E Saatler dlr 
REVUE saatleri her bir mahalde 

yalnız ayrılmış saatçilerde satılmak
tadır. Umumi satış deposu: İstanbul, 

:sahçekapı, Tqhan No. 19 (22). 
Tel. 21354 

CiLDiNiZi 
.Tehllkeden Koruyunuz· 

Herhangi bir kremin ona 111· 
sumo olan gıdayı vereceğini 

zannedlyorauuz bu tecrübe 
ılze pek pahabya mal olabl

Jeceğlnl derhatn ediniz. Hiç· 
bir krem •ize Krem Pertev 
kadar 8&dık kalamu. 

Ölc;ülertıizamnamesi ahkamına ınugavir olup ta kulla 
nılrnalanna mezkur nizamnamenin 8 5 inci maddesine 
göre izin verilmekte olan şişelerin miktan 193 7 senesi 
İkincikanun ayının birinden itibaren muayyen bir nisbet 
dahilinde tahdit edilecektir. 

Buna nazaran : 
1 - İspirtolu içki satan fabrika ve imalithanelerce 

kullanılacak şişelerin en az 'fo 40 
2 - Diğer içkiler satanlarca kullanılacaklann en az 

~~ 30 nisbetindek: miktarının Ölçüler nizamnamesi hü -
kümlerine muvafık olması lazım gelecektir. İspirtolu iç
ki satan müesseselerce kullanılacak şişelerin ~eri kalan % 
60 ı ve diğer içkiler satanlarca kullanılacak)arm % 70 i
nin de kullanılmasına. anc.ak ölcüler nizamnamesinin 74 
ve 7 7 inci maddelerine mu"ayir oldnklan takdirde. veka
letimizce gorülecek lüzum üzerine mezk\ir nizamname • 
nin 85 inci maddesine göre müsaade edilecektir. 

Ölçüler nizamnamesi ahkamına muvafık şişe tedariki 
veya mevcut olanların sözii geçen nizamnameye uygun 

tsTANBUL YAPI YAPICILAR şekle sokulması için icabeden tedbirlerin şimdiden alın -
CEM1YE'l'1NDEN: 

Esnaf Cemiyetleri talimatnamesi • . _m_a_s_ı _la_ .. z_ı_m...;g;;;..e_ı_ec_e...;ğ;;;..i_i_li_n_o_lu_n_u_r_._< _12_4_8_) __ <_ı_9_ı_3_> __ 
nin ~ci maddeaine uyularak ida
re heyetinin tebdil olunacak nısıf a
zası yerine yeniden 22 • 10 - 936 
perteınbe gtlnU seçim yapılacağından 
cemiyetimize kayrtlı eenatm tayin e
dilen günde saat 10 dan 16 ya kadar 
hüviyet cUzdanlariyle birlikte Gala • 
ta, Kara Mustafa sokak Meymenetli 
handa cemiyet merkezine gelerek 
reylerini kullanması bildirilir. 

Zayi - Hüviyet cüzdanımı kaybet
tim. Yenisini çıkartacağımdan za.yiin 
htıkmil voktur. 

Anton oilu ŞUkril 

istanbul Erkek Lisesi Satınal· 
ma Kom:syonundan: 

İstanbul Erkek lisesi için 200 ton tUveıtan kömürü a
çık eksiltme ile satın almacaktır. K&nürün eksiltmesi 
28/10/936 Çarşamba pnü saat ıo da İstanbul liseler 
muhasebeciliğinde toplanan koınlayonda Yapılacaktır. 
Muhammen fiat beher ton için 14 lira 50 kuruştur. İlk 
Teıninat 217 lira 50 kun11tıır0 Sartnamesi her gün mek
tep İdaresinde görülebilir. lıteklilerin Ticaret Odasıruıı 
yeni yıl vesika ve teminat makb~lan He flelmeleri. 

"2084,. 



__ ---,_ 21 - 10 • 936 ===========m::=======~ T AN 
Kapall Zarf UsuJile Eksiltme Türkiye Ziraat Bankası 

idare Meclisinden: 
Türkiye Ziraat Bankası Umumi Heyetinin İkinciteş-

. 18 1·nci Çarşamba günü saat on beşde Anka-
rın ayının .... •1A d"l . . B 

d M k binasında toplanacagı ı an e ı mıştı. u ra a er ez 1 · · 1 · 
toplantı için seçilen Vilayet mura~hasd~lnnın .. ısım erı a-
şağıya dercedilmiş olduğundan,;ayın e ı en gun ve saat
te gelmeleri rica olunur. "231 O 
Vilayetler ve murahhaslar 

A- Saylavı Bay Halit Bayrak 
gn ,, İzzet Akosman, 

'' t ,, zzet Aykurt, 
,, Haydar Çerçel, 

Afyon " 
" Amasya ,, ,. Nafiz Aktın, 

Ankara Kültür Bakanı ,, Saffet Arıkan, 

Antalya 

'.Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 

Bolu 

Saylav ,, Şakir Kınacı, 

" 
,, Rifat Araz, 

" 
,, Rasih Kaplan, 

" ,, Numan Aksoy, 

" " ,, 
" " Sil Bakanı ,, 

Saylav ,, 

" " 
" " 
" " 

" " ,, Bayan 
" Bay 

Adnan Ertekin, 
Nuri Kazım Göktepe, 
Mazhar Germen, 
General Kazım Özalp, 
Enver Adakan, 
Hayrettin Karan. 
Salih Bozok, 
İbrahim Çolak, 
İsmail Hakkı U zmay, 
Behire Bediz, 

Burdur 
Bursa Tarmı Bakanı ,, 

Mustafa Şeref Özkan, 
Muhlis Erkmen, 
Refet Canıtez, 
Sadettin Ferit Talay, 
Şükrü Yaşın, 

Saylav ,, 

" " Çanakkale " " 
" " 
" " Çankın T.B.M.M. Reisi ,, 

Saylav ,, 
Çoruh 
Çorum 

Denizli 

Diyarbekir 
Edirne 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

. " ,, 
" 
" 

Ziya Gevher Etili, 
Hilmi Ergeneli, 
Abdülhalik Renda, 
Ziya Esen, 
Fuat Bulca, 
Mustafa Cantekin, 
İsmet Eker, 
Necip Ali Küçüka, 
Yusuf Başkaya, 
Kazım Samanlı, 
Zülfü Tiğrel, 
Faik Kaltakkıran, 

• 

" 
Bayan Dr. Fatma Sakir Memik, 

r"lucuı.:> Da.~a.uı Dd.y .PUdL .hg1 cıll, 

Tahsin iierk; 
Abdülhak Fırat, 
Nafiz Durrilu, 

Erzincan 
Erzurum 

Eskişehir 

G. Ayıntap 

(iiresun 

Gümüşhane 
!çel 

" ., " 
" 

,, 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" 
" ,, 
" " 
" " 

Nafi Atuf Kansu, 
Emin Sazak, 
Osman Işın, 
Ali Kılıç, 
Nuri Conker, 
Münür Akkaya, 
General İhsan Sökmen, 
Durak Sakarya, 
Ferit Celal Güven, 
Hamdi Ongun, 
Emin İnankur, 
Ali Rana Tarhan, lstanbul İnhisarlar Bakanı,, 

Saylav ,, 
,, 

" 
Ziya Karamürsel, 
Salah Cimcoz, 

lzıniı .. Tüze Bakanı ,, 
Saylav 

" 

Şükrü Saraçoğlu, 
Mahmut Esat Bozkurt, 
Rahmi Köken, 
Mükerrem Ünsal, Isparta 

Kars 
Kastamonu 

. 
Kaysen 

Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 

Kütahya 

" " 
" " Ü ,, ,, Kemal Turan nsel 
,, ,, Baha Tali Öngören, 
,, ,, Dr. Tevfik Arslan, 
,, ,. Sami Etkman, 
,, ,, Hilmi Çoruk, 
,, ,, Reşit Özsoy, 
" ,, Ahmet Hilmi Arga, 
" ,, Şevket Ödül, 
" ,, Hazım Börekçi, 
" ,, Ali Dikmen, 
" ,, Rağıp Akça, 
" ,, Tevfik Sılay, 
" " Hamdi Dikmen, 
,, " Mustafa Eken, 
" " Recep Peker, 
,, ,, Mehmet Somer, 
,, ,, N aşit Ului, 

Malatya Baş baka~. General İ~met İnönü, 
z. K. Ko. Reısı Bay Saıt Fırat, 

Manisa Saylav ,, Refik Şevket İnce, 
,, ,, Yaşar Özey, 

Maraı 
Mardin 
Muğla 

Muş 
Niğde 

Ordu 

,, ,, Turgut Türkoilu, 
,, ,, Kemal Kusun, 
,, ,, Rıza Erten, 
,, ,, Hüseyin Avni Ercan 
,, ,, Nuri Tuna, 
,, ,, Şükrü Ataman, 
,, ,, Faik Soylu, 
,, " Halil Menği, .. " Hamdi Yalman, 

Erzurum. Valiliğinden: • 

21 Eyh11 1936 da ihalesi yapılacak ola? ~r~urum Er· 
kek Muallım Mektebi ikmali inşaatına aıt ı~anla~ ~490 
sayılı kanunun 7 nci maddesi ahkamına tev~.ıkan .. ılan e
dilmemiş olması hasebile bu inşaatın (35) gun muddctlc 
temdidine ve yeniden ilanına lüzum hasıl olmuştur. 

ı - Ek~iltmeye konulan iş: Erzurum Erkek Mual
lim Mektebi yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli (242671) lira ( 48) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi , . 
C - Bay111dırlık genel şartnamesı, 
D - İnşaata ait fenni şartname, 
E - Keşif cetveli, 
F- Proje. .,, 
Talipler projeyi Bayındırlık Ba~anbgında, .Erzurum 

Bayındırlık. f\lüdürlüğünde görebilırler. İstekl.ıl.er şa.r: -
me ve evrakı saireyi 12 lira 1 O kuruş mukabılınde ılan 

~aahalleri Bayındırhk Müdürlüğünden alabilirler. . .. .. 
3 - Eksiltme 26 Birinci~şrin 1936 pazartesı guııu 

saat ı S de Erzurum Kültür Direktörlüğü Dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltrr.e kapalı zarf usulile y~pılac~kt~. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ısteklılerın 13384 

lira muva!{kat ten1inat vermesi ve bundan başka aşağıda· 
ki vesikaları haiz olup göstermeleri lazımd~r. 

A - 1936 yılına ait Ticaret Odası vesı~as~:. . . 
B - Bayındırlık Eakanlığından en ~şagı yuz ellı .hın 

liralık bu nevi inşaatı yapabileceğine daır alınmış vesıka, 
6 - Teklif ınektupları üçüncü ma~?e~e y~zılı ~a.:

ten bir saat evveline kadar Erzurum Kultur Dırektorlu
ğü Dairesine getirilerek eksiltme komis~onu .. reis~iğine 
makbuz mukabilinde veniecektir. Posta ıle gonderılecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yaz.ılı ~a:ıte k-adar 
gelmiş olması ve dış zarim mühür mumu ıle ıyıce kapd -
trlmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. "18 7 8" 

iktisat Vekaletinden: 
1.- Vekaletimiz Deniz Ticareti Müsteşarlığı için be

her nuslıası 21 X 29 eb'adında tahminen (50) forma· 
dan ibaret olmak üzere ( 1200) nusha <A.RSIU.L.U
SAL) işaret kitabının bastırılması şartnamesı mucıbın
ce on bes_gün müddetle münakasaya konulmustur. 

2.- .Sartnamesini görmek isteyenlerin İstanbulda 
Deniz Ticareti ve Ankarada Vekalet Levazım Müdür
lüklerine müracaat etmeleri . 

3. -Miinakasa 3-11-1936 perşembe günü saat 10 da 
Aııkarada Vekalet Deniz Nakliyatı Umum Müdürlü
ğünde müteşekkil komisyonda icra edilecektir. İstekli· 
lerin yüzde 7 ,5 hesabiyle ( 450) liralık muvakakt temi
natı yatırılmak için Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. (1378) (2237) 

Emirgan Orta Okul Satın Alma 
Komisyonundan 

6-11-936 Cuma günU saat 15 te İstanbul liseler muha
sebeciliğinde toplanan okul komisyonunca 1208 lira 78 
kuruş keşif bedelli mektebin yan ve ön istinat duvarları-
nın yapılması açık eksiltmeY~ ko.nmuştur. .. 

Mukavele eksiltme nafıa ışlerı umumi, hususı ve fen
ni şartnameİeri, proje

1 

keşi~.~?Ia.~~sile buna müteferriğ 
diğer evrak mektepten görulup ogrenilir. 

Muvakkat teminat 91 liradır. 
İsteklilerin bin liralık bu işe benzer iş yaptıiına dair 

et:siltme gününden en son iki gün evvel müracaatla ls -
tanbul Nafıa müdürlüğünden ah?nuş fenni ehliyet vesika 
ve ilk teminat makbuzlarile bellı gün ve saatte komisyo
na gelmeleri. (2344) 

Finans Bakanlığı ,, 
Müşavir avukat 

Samsun Saylav ,, 

" 
,, 

" " Seyhan Ekonomi Bakanı,, 

Siirt 
Sinop 

Sivas 

Tekirdai' 

Toakt 

Trabzon 

Saylav " 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" ,, 
" 
" ,, 
" 

" ,, 
,, 
,, 
" 

Urfa ,, " 
Van " ,, 
Yozgat Belediye Rei~i . ,, 

Ziraat Odası Reısı,, 
Zonguldak Saylavı ,, 

" " 

Vahap Bucak, 

Mehmet Ali Yürüker, 
Mehmet Güneşdoğdu, 
Ruşeni Bar~ın, 
Celal Bayar, 
Damar Arıkoğlu, 
Tevfik Tarman, 
Mahmut Soydam, 
Cevdet Kerim İncedayı, 
Hulusi Oruçoğlu 
Rasim Başara, 
Remzi Çiner, 
Cemil Uybadm, 
Faik Öztrak, 
Süreyya Genca, 
Sevki Süsoy, 
Raif Karadeniz, 
Daniı Eyipoilu, 
Behçet Günay, 
Hakkı Ungan, 
Abdürrahman Uslu, 
Şevket Yasa, 
Dr. Mitat Altıok, 
Hasan Karabacak. 
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Herkesin zevki
ne uygun yega

ne saattir. 

Birinci 

Cep, kol 
ve apor 
saatleri 

mükafat 
Kazanmıştır. 

her huauıta 
teminatlıdır 

Depoıu: 
lstanbul Sultan 
Hamam.Ha \'Uzlu 

Han No. ı 

Devlet Demiryolla~ı ve Limanları ltletme 
Umum İdaresi lli.nları 

Eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (23500) 
lira olan muhtelifülcins lastik malzeme 18-11-1936 çar
şamba günü saat 15,30 da pazarhkla Ankarada İdare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe gir.mek istiyenlerin ( 1762) lira 50 kuruşluk m~ 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, resmı 
gazetenin 7-5-1936 tarih ve 3297 numaralı nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika 
ile birlikte ayni gün tayin edilen saatta malzeme dairesin
de Merkez Dokuzuncu Komisyonunda hazır bulunmaları 
lazımdır. 

Şartname Ankarada malzeme dairesinde ve Haydar .. 
paşada Tesellüm Şefliğinde görülebilir. (2286) 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 
Enstitünün Beden Terbiyesi $ubesine yeniden müsa ; 

baka ile kız ve erkek talebe alınacaktır. Taliplerin şartla
rı ve imtihan gününü öğrenmek için Kültür Direktörlük
lerine baş vurmaları. ( 2 2 41 ) 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI I 

Taksitle Satllık Apwartman 
Esas No. sı Mevkii ve nev'i Depozito: Lira 

C 16 · Beyoğlunda Firuzağada Sor- 1900 
magir mahallesinde Değir -
men çıkmazı sokağında eski 3 
yeni 21, 3 3 Soğancı oğlu so-
kağında eski 14 yeni 12, ı 4 
No. h bir bodrum katını ve 
dört daireyi muhtevi apartı -
man (şimdi Cihangir cad-
desi No. 31) 

Tafsilatı yukarda yazılı Aaprtıman bedelinin birinci 
taksiti peşin ve geri kalan üç taksiti c;1o 9 1 / 2 faize tabi 
olmak üzere üç senede ve üç müsavi kısımda ve şu suretle 
tan1amı dört müsavi taksitte ödenmek şartile açık artır -
maya konulmuştur. İhale 6 Teşrinisani 1936 tarihinde 
nıüsa<iif Cuma günü saat onda şubemizde yapılacaktır. 
İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte şubemize gelme -
leri. (419) (2330) 

iatenbul Defterdarlıiından: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Lira Kr. 

Koca Mustafapaşada eski Canbaziye yeni 
Kürkçübaşı mahallesinin Koca Mustafapa 
şa caddesinde 5 1 N o. lı eski Haseki Polis 
karakolu binası: 200 
Şehremininde Uzun Yusuf mahallesinin 
eski Hüsamettin camii yeni Alyanak so • 
k;,ğında eski 23 mükerrer yeni 19 No . .lı 
evınyanpayı: 112 50 
Beyazıtta eski Çarşıyıkebir yeni Beyazıt 
mahallesinin Eskiciler sokağında 2 N o. 
lı dükkan: 400 
Çarşıyıkebirde Yorgancılar sokağında 7 4 
N o. lı dükkanın beşte üç payı: 3 8 7 
Bakırköyünde Zeytinlik mahallesinin taş 
evler sokağında eski 21yeni23 No. h bah-
çeli kagir ev: 1485 
Heybeli adada eski Bostan yeni Düzayak 
sokağında 1/ 1 kapı 6 parsel 31 ada 6 paf-
ta N o. b 7 metro yüz ve 14 metro eninde-
kı 97 ,5 M2 a~sa (Beher ~ctro murabbaı) 40 

Yu~~rd~ cıns ve mevkıı yazılı emlak hizalarındaki be
dt etllekr

1
.u
1 
z~rınden t açd~k artırm~ ~s.uli.l.C: satışa çıkarılmıştır. 

s e ı erın ve e ıye şeraıtını ogrenmek ist' l · 
S 11 9 3 6 P b .. .. ı yen erın 

- - . e_rş~m e ... gunu saat on dörtte yüzde 7 5 akçelerıle Mıllı Emlak Müdürlüğünde toplan k' · pey 
na miiracaatları. ''M.,, (2350) an omısyo-
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ince ve kibar kadınların meftun oldukları Türkiye ve bütün Şarkta esi olmavan 

HAS • 1 T R 1. Y A T 1 
Kremler Ruj ve Alhklar Pudralar Briyantinler Lavantalar 

Cildi temizliyen ve beyazlatan çirkinleri gü • Koti ve mitel tertibi yağlı ve yağ. Koti Origan kokulu, günlerce sa Saçlan parlatan, düzgünlettiren, 
·ı k d uk . k 0 k ince kokulu yağlı ve yağsız ad • 

Y aaemin, Leylak, Menek9e, Şipr, Karyoka, Nergis, 
Fulyalar, Bahar çiçekleri, La Rumba, Pompadur, 
Dağ çiçekleri, Kuka aça, N ad ya, Suar de Pariı, Li· 
le, Revdor, Kadıneli, Amber, Pupi, Şanel, Za.mbak, 
Origan, Neroli kokuları 25, 50, 75, 100 kuruta 

zellettiren, ihtiyarlan gençlettiren yağıız kar sız ruJ arı. a ınlara m avemet bıt beyaz, or , r roze, pembe ragana ve likid nevilerile genç • 
ve yağsız acıbadem, yağlı acıbadem, yan yağlı edilmez bır güzellik verir. 60 ku- 1 • 2, Ratel 1 - 2, natürel, Kadın lerin ve kadınların hayat arka . 
ıene ıece Hasan Kremleri Tüb 20, Vazo 50 rufa Blondinet, Mandarin, Brü- larm mabudesi Haaan Pudraları da91 Hasan Briyantinleri 30 • 40 

kuru9a. net. Hasan Allıkları 35 kuruta. kutusu 30, büyük 50 kuruta 50 kuruta Hasan Lavantaları 

95 dereceli limon çiçekleri Hasan ve 75 dereceli Nesrin kolonyalarile losyonlan, sUrme ve sabunlan, saç, diş ve tıraş mUstahzaratı, çiçek ve gUl su ve yağları. (Hasan Deposu: Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Eskişehir) 

Bır elinde Gül, bir elde Cam ,geldin,Sakıya 
~angisin alsam Gülü yahul ki Camı ya Seni . 

• 
NE Dl M 

e· 

Si 

r.___I ŞARABINI ALMAKTA 
~L __ J TEREDDüT ETMEYiNiZ ! 

F iATI: 
70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş ~ 

2 Litrelik " 100 ,, 

iHTAR: Küçük şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri alınır.' 

• • • • 

iNHiSARLAR iDARESi 

.. ~ALGOPAN 
Grip • "evralji • Baş ve Diş a§rlları • Romatizmaya 

karşı birebirdir. 
İSİM VE MARKASINA L UTFEN DİKKAT.. Algopan maden kutularda 

)Ilı- duğu için bozulmaz. Her eczanede 1-6-12 Iik kutularda. ~ 

.. -ADEMD iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGinE KAAŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri - Her ecza11ede arayınız. Poata ~utuap 1255 

Sahibi: Ahmet Emin YAL\IAN -Umwnl Nqriyatı ldare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi Basıldığı yer TAN matbauı 

jazta. ~ık verir l 
Kullanacağınız 

Fener ve Pillerin 
~ en iyisi 

a~ DAIMONdır. 

POKER TIRAŞ Bl«;AGI 
DAiMON FENER VE PiLLERi 
ile YERLİ iki kromlu Alpaka KAŞIK ve 
ÇATAL'Iarını da daima tercih ediniz. 

HALiHAZIROA: Erkek kadm ve çocuklar için 
En mükemmel İngiliz fabrikaları mamulatından 

Trençkot ve Gabardinlerinin 
Zengin ve müntahap çeşitlerini en müsait tartlarla 

ve her yerden ucuz fiyatlarla 
Beyoğlunda 

B A K E R 

Başvuracağınız ilk tedbir 

GRiPiN 
almak olmalıdır. 

GRıPi 
Soğuk algınlığına, bat nezlesine 
ve diğer nezlelere, gripe, kınk

lığa, ütütmekten mütevellit 
bütün ıatıraplara kar,ı 

bilhassa müeaairdir. 

GRiPiN den başka HIÇBlR MAGAZA takdim edemez. 
Sizi son derece ali.kadar edecek En tiddetli ~ ve dif ağrılarım 

Vitrinlerimize lutfen bir göz gezdiriniz. __ _, derhal dindirir 

SiGARA 

Satış 

Sıhhi 
Ağızhklarile 

iÇENLER 

Sultanhamam 
yeri: Kebabcı karşısında 

Anadolunun her şehrinde bayilerimiz Vardır. Olmıyan yerlerde arzu 
edenler posta kutusu 180 adresine yazdıklannda derhal posta ile te· 
diyeli gönderilir. 

Taklitlerinden sakınınız! Taklitlerinden sakınınız! 

istanbul Liman işletme idaresinden: 
Merkez Rıhtun Hanına yaptırılacak olan bir asansö -

rün açık pazarlığı 23-10-93~ Cuma günÜ saat 9,30 da 
Şefler Encümeninde yapılacaktır. Teminatı 100 liradw. 

Sii>aıişten üg v sonra işler bir halde teslimi meşrut 
bulunan bu işe ait şartname ve fazla izahat için isteklile· 
rin Galatada Haydar Hanında Fen Servisimize müraca
atları ilAn olunur. (2334) 

GRiPiN 

G ZEN 
KREMi 

En meşhur Amerikan formülüne 
göre en iyi malzeme ile imal e -
dilmiştir. 

GOZEN kremi Avrupaya da
ğılmıştır. Tecrübe ediniz. TER

ClH edeceksiniz. 

Daktilo aranıyo 
Çok seri yazan ve telefon santra 
hnı idareye müktedir bir dakti
lo bayana ihtiyacımız vardır. Li

san bilen tercih edilecektir. is
teklilerin Sirkecide Antalya U-

• mumi Nakliyat Kollektif Şirke-
tine mUracaatıarı. _., 

\ \eksay\ 
\ara \azım o an ,2 \"k 

Ba'i d ' 3 6 ve ' ıane\er e , . · 
e~ba\a1\arda sa\\\ır . . 
a ., vehd'r. 
12 \ik amba\a1ı ' a 


