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Yıldızdan San Remoya ı 
........................................................ ! 

iKiNCi KISIM No. 88 

HAİNLERİN AKIBETi 

Vapur, Yükünü Alıralmaz 
Limandan Hareket Etti 

__ ı _Yaz_an_: S_. S._ı 
· - Buyurun Paşa Hazretleri. 
- Estağfurullah efendim. Zatı-

41iniz, buyurun şeyh efendi hazret
leri.. 

- Bin.senize Beyefendi Hazret
leri. 

- Aman Efendim.. Zatıaliniz 

binmeden ne haddime hocafendi 
hazretleri .. 

Yine, pehlivan Kadrinin gür sesi 
yükselmişti: 

- Ulan! .. Burada da mı biri bi
rimize kaşkariko yapıyoruz... Dar 
ha hala mı, beylik, paşalık?.. İşte 
hepimiz, ayni liğama akan muzah
rafata döndilk. Hadi çabuk hangi 
genze döküleceksek, dökülelim ... 
Vallahi, Conkikirikler kızınıya baş
ladılar. Şimdi ense köklerimize tü
fek dipçiklerini dayıyacaklar. 

Diye söylenmişti. 
Hakikaten İngilizler de sinirlen

mişlerdi. Hatta, kamyondan kam
yona koşarak (yaranı muhtereme
sini) arıyan bazılarına, sert bir li
san ile ihtarda bulunmak mecburi
yetini hissetmişlerdi. 

-Tamam mı?. 
-Tamam ... 
- Haydi! .. Arr§ ..• 
•• 
O nde bir zırhlı otomobil .. Ar-

kada, yirmi muhafız bulu
nan bir askeri kamyon .. dahli ar
kada, artık (vatan) la alakalarını 
büsbütün kesmek üzere olan iha • 
net kafilesi .. ve sonra, yine muha
fızlar ... 

Alay, böylece Jaddeye çıktıktan 
oouı a, c.aznane yokuşundan merek, 
Topanc Talimmcydanma girmiş, 
tam, şimdiki (Denizyolları Idare
aıi) nin bulunduğu yerde .. Ve lngi: 
liz bandıralı (Viktorya) vaput u -
nun önünde tavakkuf etmişti. 

Parmaklığın dışına bir haylı iş
siz güçsüz meraklı birikmişti. Bun 
lar; tanıdıklarını birer birer par· 
maklarile göstererek gülüşmekte -
lerdi. Hareket, ani olduğu için, hic 
kimsenin ailesi gelememişti. 

Ve şimdi, bütün bu paşalar, bey 
ler, e endiler, ağalar; yine biribır
lerini ağırlıyarak kamyonlardan 
atlamışlar .. Zembilleri sırtlarında, 

bohçaları kolluklarında; Viktoı·ya 

vapurunun merdivenini tırmanıhı
ya başlamışlardı. 

Hiçbirinin gözleri, nemli deg ...... 
Hiçbirinin çehresinde, ıztı rııp ala
meti belirmemişti. Acaba, ~u anda 
arkalarında bıraktıkları masum 
yavrular .. ıavallı kadınlar .. kendile
ıini sinepinden fırlatan vatanın ay. 
rılık hicranı.. Dört buçuk sP.nPdir 
düşmanlara çiğnettikleri bu giizel 
lsta9bul.. Bu saf ve berrak sema .. 
Bu tatlı lacivert deniz.. semaya 
irtisam eden o koca camiler .. şar
kın en hülyalı bir köşesiru teşkil 
eden Usküdar .. Bunlar, bütün hu 
sevgili ve mukaddes varlıklardan 
ayrılmak .. bu adamları hiç mi mü
teessir etmemişti? .. 

Etmemişti ... çünkU, vapurun gü
vertesine ayak basaır basmaz, b~n 
}ardan birçokları: 

- Ooooh!! .. Çok şükür .. Elham
dülillah.. Artık; selamet. 

Demişlerdi. Ve .. böylece de, kalp 
terinin taştan daha katı olduğunu 
.göstermişlerdi. 

(Hainleri, Daima 
Korku Takip Eder) 

V iktorya vapuru, bu süfli ha
m ulesini alır almaz, derhal. 

hareket etmişti. Hareket edeı !~en 
oe, mühim bir arbede başgöster
mişti. 

Vapur, epeyce kalaha!ıklı, 
• Maltaya gidecek birçok zabitl~r!e 

bunlann aileleri vardı .. Bu zabit
ler, vapurun birinci sınıf kamara· 
!arına yerleşmişler; ikinci srnıi kl\ 
maralanna da hizmetçilerini, ço -
cuklarının dadılarını, emirber ne
ferlerini yerleştirmişlerdi. Onun i
çin ancak birkaç boş kamara kal -
mı§tı. Bu kamaralar da, vapurun 
komiseri tarafından bu sefil kafi. , 
]enin kalbur üzerine gelenlerinJ da 
ğıtılmıştı. Otckiler, kamilen güver 
tede kalmışlardı. 

Derhal, bir gürültü başlamıştı· 
- E .. Biz nerede yatacağız? . 
- Yapılan bu iş, adalete muva -

fık mı? .. 
- Onlarınki can da, bizimki pnt 

lıcan mı? .. 
Tabüdir ki, vapur zabitan ve ef 

radı bu sözlere ehemmiyet vermi · 
yorlar; hatta başlarını çevirip bu 
adamların yüzlerine bakmıya bile 
lüzum görmüyorlardı. 

içlerinden biri, bağırmıştı:. 
- Sakın bizleri, ambara büyur 

etmesinler. 
Artık Pehlivan Kadri, dayana • 

mamıştJ. Söylenmiye başlamıştı: 
- Ulan, ambara değil.. Apdesa

neye buyur etseler, hakları vaı-. 

Hele şöyle bir ibret gözü ile hali -
mize baksana... lçimizde insana 
bonz:iyen .. bir mahluk var mı? .. 
hepımli, ""Edimeklpısmda ztfn,.{itı 

cenazesi bekliyen mezarlık dilenci
lerine oenziyoi'ft. Hangi budala 
vardır ki, bize kamara açsın da 
oturtsun ... 

Bazıları, pehlivan Kadriye hak 
veriyorlardı. Bazıları da; 

- Aman Kadri iJ,ğabey.. biraz 
yavaş söylesen.. yB.rüağyara kar-

• • 
şı .... 

Diye, onu susturmak istiyorıar -
dı. 

Fakat, artık pehlivan Kadri, 
coşmuştu Bir türlü susmak i~t')r.ıi
yordu: 

- Hocam, hangi yarüağyar .. et
rafımızda, bir alay hıyaroğlu hı -
yar var ... Baksana, bizim agalara .. 
Birinci kamaranın kadife döşeme -
}erine yan geldiler. "Bunca zaman. 
dır hepimiz bir lağımda kayuaştık~ 
Anca beraber, kanca beraber ... ,, 
demediler ... Eğer onlar, kt>ndileri
ne gösterilen kamaraları reddcdip
te, "arkadaşlardan ay:.ılmayız ... 
deselerdi; vapurcular belki bize de 
ehemmiyet verirler .. üç defa dön
dükten sonra kuyruğumuzu kıvı
rıp yatacak birer yer gösterirler
di. Fakat bizim arkadaşlarda, ne -
rede o saygı? .. 

Açıkta kalanlardan bir (Postni. 
şin efendi hazretleri) hem kendine, 
hem pehlivan Kadriye teselli ver -
mek istemişti: 

- Sabret. Kadri Bey. Meşhur 
kelamdır. Bu da geçer, yahuuu! de 
mişler. 

Pehlivan Kadri büsbütün parla-
' mı~tı: 

- Geçer amma, del~r de geçer, 
şehrin ... Şimdi, Ayastafanos açık
larını geçip te hava karardı mı, gö
rürüm, seni ... Alimallah, o elincleki 
tesbihle on bin (ya sabur) çeksen.. 
yetmiş iki tarikatin pirinden imdat 
istesen dişlerinin çatırdısını durdu-
ramazsm. 

(Arkası var) 
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Başvekilin 
Son Ege 
Tetkikleri 

Başvekil ismet lnönü, son Ege 
seyahati sırasında ~lanisaya da 
uğradı ve utkikler yaptı. ~şağı
dakJ resimler, bu ziyaret .iotiba
larını tespit ediyor: 

-

12 Yerinden Yaralı Cesed 

Cinayeti lşliyen 
Çoban Tutuldu 

• 

Sürüden Koyun Çalarken Y etiş:p 
Bıçakla Öldürmüş 

Zincirlikuyu civarında on iki yerin 
den yaralanmak suretile öldürülen a
damın hüviyeti tesbit edilmiştir. Mak 
tul; Arapkirin Eski Arapkir ıköyüıı
den İbrahim oğlu Hüseyindir. 

Müddeiumumilik, cinayet hakkında 
ki tahkikatına dün de devam etmiş 
ve katili meydana çıkarmıştJr. Su<;lu, 
Levend çiftliğinde Sotirinin yanın•la 
çobanlık eden Mustafa oğlu İbrahim
dir. 

Sarıyer jandarma komutanlığının 
yaptığı tahkikata göre, Hüseyin, ko-

Büyükbaba neler •öylüyor? 
Dün, tabibi adil tarafından muaye

ne edildikten sonra Mecidiyeköyü ca
miine kaldırılarak teşhir edilen cese
di, Sıddık adında biri tanımıştır. Sıd 
dığın verdiği malflmat üzerine Koca
mustafapaşadaki büyük babası Eyüp:\ 
çağırılmış, ceset kendisine gösteril-

mıB· ş~!yUr. kb b ··ı.. .... I 
u a a, torununu o u gorunce i 

hiç şaşmamış ve: i 

Sanatkar 
Nazmi Ziya 

öldu 

yun çalmak yüzünden öldürülmüş· 
Maniıa Valisinden ll tUr. Jandarma, son zamanlarda bu 

izahat alıyor Ü civarda birçok koyun ve keçinin ça

"-Bu hadise, demiştir, çoktan ol- i 
malıydı. Burada rahat durmadı. Köy 1 
Iüler arasında para topladık. Köyüne 1 
göndermek istedik. Gitti, 9 ay evvel 
yine geldi. Eve almadım. Arasıra ~
vime gelir, öteyi beriyi karıştırır, E
line geçen şe)i götürüp satardı. İşte 
sonu: Su testisi su yolunda kırılır.,, 

• 

\ 

reti sırasında 

lındığını, Çoban İbrahimin de bu hır
sızlıklara fazla içerlediğini tesbit et· 
miş ve kendisini zan altına almıştır. 

Dün, Emniyet Direktörlüğüne ge· 
tiıilen suçlu çoban, yapılan soruş
turmalarda hiçbir şeyden haberi ol
madığını iddia etmiş, fakat elbisele
rini değiştirmiş olması, belinde he: 
nüz kurumamış bir kuşak bulunmlsı, 
bütün şüpheleri kendisi üzerinde top
lamıştır. Hakikaten, ıslak kuşak mey 
dana çıkınca, suçlu, her şeyi olduğu 
gibi anlatmış, katili elbiselerinin de 
bulunduğu yeri tarif etmiştir. Niha
yet, Sarıyer kaymakamı Kemaleddin, 
müddeiumumi muavini Ata ve jandar 
ma bölük komutanı yüzbaşı Hamdi, 
lbrahimin Ortaköyde Çırçırda Şira so 
kağındaki evine giderek arama yap· 
mışlar, katilin katil · çamaşır ve el
biselerini bulmuşlardır. 

Berlindeki 
Heyetimiz 

-0-

Azalardan Bir Kısmı 

Koyunu çalarken 
yeti,ip yaralamlf 

Katil de işlediği cinayet etrafında 
şunları söylemiştir: 

"- Hüseyin, gündüzdenberi sUrU
yü gözetliyordu. Maksadını anladım. 
Ben de onu gözetlemiye başladım. 

Hava kararıyordu. Sürüye sokuldu. 
Bir kurt gibi koyunlardan birini kap
tı. Kaçıyordu, bıçağımı çektim, arkar 
smdan koştum, yetiştim. yaralamı§
tım. Koyunu bıraktı. Ka.çmıya başla
dı .. Yirmi adım daha ilerledi, düştü. 
Ben de bıçağımı birkaç yerine daha 
sapladım. Sonra onu orada bıraka
rak sürüyü mandıraya getirdim. Tey 
zemin evine giderek elbiselerimi de
ğiştirdim. Dönüşte de yakalandım.,, 

~ 

İ Marmarada 
~Bir Motör Battı 
~ 
~ Dün, Marmara açııklannda bir 

Merhumun keneli eliyi• 
yaptığı portreıi 

Güzel Sanatler Akademisi resiJll 
"/• 

profesörlerinden B. Nazmi Ziy~, e 
velki gece çok kısa süren bir krlZ SO: 
nunda vefat etmiştir. Bu ölilın, sa 
natkarlar ve Akademi mensuplatl ~ 
rasmda büyük bir teessür uyandll' 

mıştır. u]d& 
Nazmi Ziya, 1882 de !st8?~ bU~ 

doğmuştur. İlk resim dersJerını detl 
susi surette ressam Rıza (bey) ııt' 
almış, Millkiyeyi bitirdikten so 

1 
1902 de Sanayii Nefise ınekteb1D11 
girmiştir. 1908 de mektepten 111~~1 
olarak Parise giden merhuın, 1 l<J' 
den 1921 e ve 1923 ten 1927 ye bl 
dar iki defa Sanayii Nefise ıneld~t 
müdürlilğünde bulunmuştur. r:e.zı; 
Ziya, yirmi dört gün evvel 35 s~bit 
denberi yapmakta olduğu eserı~ıseı" 
araya toplıyarak Akademide bır e
gi hanrlamıştı. O, eserlerinde ~; • 
şin, güneşli toprağın ve güneşlıtıJll,. 
nizlerin ressamı olduğunu anla 
tır. rlii ,. 

Bu acı 'l<ayıptan olayı :Akade·rfı11' 
Uesine derin tazivetlerimi:ı".i bildt 

Maarif Vekaleti 150 lird 

1 Döndüler, Anlaşmanın 
'I -

~ ,motörün batm~iyle neticelenen 
~ bir deniz kazası olmuştur. 

~ Limana gelen malfımata gi>re, i 
~ Saadet ve Yıldınm adlı iki mowr, 

göndereli . detl 
Cenaze, bugün merhumun eV11lteÇ"' 

kaldırılacaktır. Maarif Vekaleti(;uıel 
biz ve tekfin masrafı olarak . ğiln' 
Sanatler Akademisi DirektörlU iti 
yüz elli lira göndermişt1r. Akadetil ı.O 
rafından ayrıca bir program hatır 
mıştır. 

, Neşri Bekleniyor 
Manisa Valisi liıtli Kırdar, · 

~ Silini ch•armda Ambarh denilen 
~ me,·ki önUınde birdenbire karşı- ~ 

~ la!;mıı;;lar, maneHa hatası yüıiin- ~ 
~ deın çarpı!jmışlardır. Çarpışma so

köylü vaziyetini anlatıyor 

Trabzon L1manı 
/çın Yeni inşaat 

Trabzon Liman idaresinin lktısat 

Vekaletine devri için yapılaca.k son 
tasfiye içtimaında bulunmak üzere, 
bugün Trabzona bir heyet gidecek
tir. Bu heyet, İstanbul Liman idare· 
sinin işletme, huıkuk, muhasebe ve 
kontrol servislerine mensup memur
lardan mürekkeptir. 

Trabzonda limanın bir krokisi ha· 
zırlanacak, Iktısat Vekaletine devri 1 
teşrinievvelde merasimle kutlanacak 
tır. Merasimde Iktısat Vekaleti liman 
işletmesi direktörü B. Raufi ile tktı

sat Vekaleti Müsteşarı da bulunacak

lardır. · 

Yeni lıtanbul limanı 
Yeni İstanbul limanının Eminönı.i • 

Sarayburnu ve Galata - Fındıklı ara
sında kurulması kati şekilde karar
laş!llış, hazırlıklara da başlanılmıştır. 
Yeni şehir planının tatbikine geçil
dikten sonra Yenikapıda da ayrı bir 
liman kurulacaktır. Bu limanın in
şası Prostun tasvibile alakadar ma
kamlar tarafından kabul edilmiştir. 

Yolcu Salonu için 
Malzeme Geldi 

Asri bir yolcu salonu haline geti-

Türk - Alman ticaret ve kliring 
anlaşması müzakerelerinde bulunan 
heyetimiz azasından iç ticaret umum 
müdürü B. Mümtazla raportör B. Ca.. 
bir, dün şehrimize dönmüşlerdir. 

Müsteşar B. Faik Kurdoğlu, ofis 
başkanı Burhan Zihni ve arkadaş
ları, bazı tetkikler yapmak üzere Al-

~ nunda Saadet rnotörü batmış, mü
~ rettebatı gfü;lükle kurtan!mı~tır. 
~ Silivri limwn reisliği hadLwnln 
~ tahkikine el koymuştur. · 

"'"" '"''~'"""~-"' 
Boğazdaki 

Kaza Neden 
manyada kalmışlardır. Ol ? 

Heyet, Ankaraya döndükten sonra, 1 BIRK ç s TIRLA 1 muş • 
Anlaşmıya ait nizamname ve izahna.. A A Evvelki gece, AnadoluhısarJ ~ 
me, bütün alaka.darlara bildirilecek· ------------- de bir yalının rıhtım duvarına. çirl<etl 
tir. Yeni anlaşmada kabul edilen Tri-

1
• Ik beynelmilel değinneuciler ralç baş tarafından yaralanan Ş di10 

partit sisteminin ileride meydana ge· kongresi, 12 Birlnciteşrinde Hayriyenin 53 numaralı va~ura.ru'ııfı.ıt' 
lecek blokajların ödenmesinde yardı· Pariste toı>Ianacaktır. Kongreye Türk öğleden sonra bir fen heyeti t. JJ_. 
mı olacağı tahmin edilmektedir. Tri- değirmencileri de i~tirak edecektir. dan muayene edilmiş, şirke~J11İr 
partit'e girecek üçüncü memleketin e liçteki tamir atölyesine gönder n eY 
hangi devlet olacağı henüz bilinme- H amallar Cemiyeti, yeni araba tir. Fen heyeti, hadiseni~ cer~~~ ..p" 
mektedir. tipleri hakkındaki dileklerini tiği Direkli yalı ile Markı Nec: rtıpO' 
İhracat Tacirleri Toplandılar Ticaret Odasına bildirmiştir. li'sı arasında keşif yapınış \:e 
Dün, şehrimizdeki ihracatçılardan • runu hazırlamıştır. . . dildiİ 

bazılan, bir toplantı yaparak Türk - G ilmrük Muhafaza Umum Ko- Vapurun dümeninde ıddia c 
Alman ticaret ve kliring anlaşması- mutam General Se)il dün ak- gibi bir arıza görtilmemiş~r. liUJ'lştl 
mn icabulünden sonra hasıl olan yeni şanı Ankaraya gitmiştir. Alakadarların verdiklerı :ına dıı.İır:ı• 
ihracat vaziyeti Uzerinde göri1şmüş- e göre, kaza, Kanlıca civarında. eıniıı\1J 
lerdir. Tacirler, yeni anlaşma metni- s trathmore adh bir lngUiz ge- mevcut olan anafor su~arın ~k yııP' 
nin ilanını sabırsıı.lıkla beklemekte - misi, bugün llmammıza bin arka tarafına şiddetli bır tazY1t

8
zri1't 

dirler. seyyah getirecektir. ması yüzünden olmuştur. ~u .. kıeJ11İf 
• vapuru, birdenbire sa.hile suru ?Ja!"1'i 

20 Tane Otomatik Çöp 
Arpbası Ahndı 

Belediye 20 tane as.ri ve otomatik 
çöp arabası satın almıştır. Bu araba
lar yakında şehrin mubtelü yerlerin
de kullanılacaktır. Eğer, bunlar, ila
ha ucuza mal edilebilirse belediye, şeh 
rin muhtelif yerlerinde yaptırmayı 
düşündüğü çöp sandıklarından vaz
geçecektir. 

B elediye Yerebatan Sarayının sa- ve çıkıntı vaziyetinde b~lu~a;iştit· 
tın almması hakkındaki tetkik Necibin yalı duvarına bı.ndır t ırıUdilt 

lerlnl bitirmiş ve saraym sotın alın- Kaza hakkında deniz tıcare 
mas111a karar verilmiştir. lüğü de tahkikat yapmak~ 

ITAkVi~-~HAV~ 
Yurtta Bugünkü Hava 

\ 

12 Eylül 937 
PAZAR 

Nazmi Ziyanın Arkadaılarına ve Talebelerine r11ecek olan Sirkecideki eski gümriik 
binası için ısmarlanan malzeme, gel-

Çarıambada Açllacak 
Yeni Çocuk Bahçesi 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonun • 
dan aldığımız malumata göre, bu
gün havanın Trakya, Kocaeli ve Ege
de kısmen, orta Ana.dolu ile Karade
niz kıyılarında fazla bulutlu ve mev· 
zii yağışlı olması, rüzgarların umumi
yetle cenup istikametinden orta kuv-

9 uncu ay Gün: 30 Hızır: 1
: 

Ag~ustos: Recep: 5 3:;3 
Arabi 1356 Rumi 12 ıo 

Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüjünden : 
Aka.demi resim 9ubesi profesörlerinden Nazmi Ziyanın cenazesi 12-9-

937 pazar günü saat on bir buçukta Silleymaniyedeki evinden kaldırıla,. 
cak ve namazı öğle vakti Bayazıt camiinde kılınacaktır. 

Bundan sonra cenaze iSirkeci ve Kadıköy tarikile Sahrnyıceditttki aile 
mezarlığına taşınarak defnedilecektir. 

KC'prilden 12,40 ve 13,15 de kalkan vapurlarla I<~dıköy jskC"lesinde ce-
naze merasimine ~ etişileb!Hr. (6126) 

miştir. Binadaki büyük orta salonun 
tavanı camdan olacak ve camın içi
ne Türkiye haritası yapılacaktır. Bu 
haritada ihracat maddeleri, ihraç iske 
leleri gösterilecektir. Ayrıca salona 
iki metre yUkseklikte bronzdan Ats
türk büstil konulacaktır. 

Belediye Çarşambada bir çocuk 
bahçesi tesis etmiye karar vermiştir. 
Vali ve Belediye reisi Muhittin Üs
tündağ ile fen işleri müdürü Hüsnü, 
dün Çarşambaya giderek tetkiklerde 
bulunmuşlardır. Bu bahçe 15 inci ilk 
oi<ul bahçesi genişletilerek mektebin 
yanında kurulacaktır. 

vette esmesi muhtemeldir. 
DUNKU HAVA 

Dün hava akşama kadar bulutlu 
geçmiş, barometre 759 milimetre, ha 
raret en çok 29. en az 20 santiın-at 

Güneş: 5,37 - Öğle: 1 '
2
5 

. 5 Ak m· 18. tkindi: 15,4 - şa · 55 ,_ ı Ak" 3, 
Yatsı: 20,01 - msa · -._ . .,,,,.._..,......__ ~ 

• U -Artar. 
olarak kaydedilmiştir. R z"" de f 
nubugarbi istikametinden sanlYC 

mı:>frı:> sUratle esmistir. 

t 



iki Taraf ta Mezbuhane Dövüşüyorlar Bir Asi Limanında 
Dört Esrarengiz 
Denizaltı Görüldü 

/iıpon Gemilerile Çin 
Bataryaları Arasında Düello 

Çinde 
~Clrp Vaziyeti 
~ lcıc:ırrıau: 
-~ evvelıkl gün Şang
ııw.:_ lbnaılnde WoU80Ullg'ta 
~ OldukJan lldncl taamız 
'~en dön de şiddetle 
~ etadttır. Japonlar, möte
~~~ye_ kıtaab ve ağır 
t....~lar. 
~~hattında da harp bü
~· Pootung şehrinin .la
ti ~~dan alındığı habe
~'nt etınemektedlr. 
~ltelerintle: 
~ ÇinWerln gönderdiği 
'

1 kıtaatı yerlerine varmış
,. Buna mukabil Japon or-
lıaa.:."... tabiyeslz ve yorgun bir 
~. Bu .mmtakad& da 

~~lehine döneceği 

...____ 0\..---

~.Ybola n Tayyare 

~ili Aranıyor 
Akdeniz Konf eransznzn Mesaisi 

~ ~. 11 (TAN) - Levanefski 
·~ b,..~arını aramakta olan Sov
:!:~li faaliyetlerine devam et
ti~~ ler. N 209 tayyaresinden ve 
hıt~· ~en bili ümit kesilmiş de· 
d ' kU 5 tayyareci muhtemel 1

• Ya hazırlıklı yola çıkmışlar-
~\>~ . • 

~ tt~da~ndeki taharrt heyeti, 

ti:;t ' ile De~ burnundan h~
~ )er k, François Joeeph arazı-1 e lrunişttr. 

...... Genel Kurmay 

8catkanı Alman 

~-•vralannda 
~~ r:u:ı (A.A.) - Presal!l80Cia
~~~ dil'dığine göre, lngiltere 
bı~ • Y başkanı maref&l Sir De. 
~ ~~117.deki hafta içinde Al· 

' -"'V?alarnıda hazır bulunacak 

---~ ~~ ':; Yatera Pariate 
~ ~ 41 \r (4.A.) - lrlanda Bat • 

llera Pariae gelmiftir. 

A kdenb konfenDNDm dtlnkö 
toplaatmı mtilılm vaziyetle

re phlt oldu. Konfel'UUllD riyase
tine ittifak Ue aeçllem Fransa Dq.. 
bakam M. Delboe söylediği nutuk. 
ta vaziyeti mükemmel bir &Ul'ette 

~IU ederek Akdenlzln çok tehli
keli gttnler yaf&dlğım ve bu t.ehll
keyf mutlaka bertaraf etmek lizım 
&eldlğlni anJatnuf, daha IODl'a Sov. 
yet Rusya murahhası M. Lltvlnot 
beyanatta bulunarak mWılm bir 
nokta lir.erinde durmuştur. Bu nok-

ta konfe1"81118m muvalfaloyet&lzliğe 
uğramul takdirinde Sovyet Birli
ğinin doğrudan doğruya faallyet.e 
geçerek baklannı temin edeoeibü 
söylemesidir. Sovyet Harlelye U. 
kMı söyledlil nutukta, Sovyet Rua
yaam ltalyaya gönderdiği 1011 no
talanla sarih bir surette 
mesoliyet yllldememekle beraber 
~ yakut bir ima De Sovyet 
Rusyamn kamatbıl ifade etmiş ve 
korsanlık hidlselerinden ltalyayı 
mesul tutmak lbm geldiğini 111-

latmışbr. 

Nyoa konferuısmm gaye ve mak
sadı, konanbk hidl8elerlne mini 

r····vAY.N·:··oMER ... Riv.:··oöGRül ...... İ 
··································-····················· 

olacak ameli tedbirleri almak oldu
ğuna göre burada Akdeniz m~le
ılnln mevzuu bahsolmasma yahut 
korsanlık hidlselerlnln mesullerlnl 
tayin edecek tahklkatm açdmuma 
imkan yoktu. Bay 1Jtvlnofm1 da 
Rusyanm notalannda iham ohuıan 
sarahati imaya çevirmesi bu yüz
dendi. 

K onferansm mesaisine dair 
neşrolunan tebliğ ve verilen 

malftmat, heqeyden evvel ltalya De 
Almanyanm her lnkJ§&ftan haber

dar edlleceğbd, ve im devletlerin de 
verilecek kararlan tatbik& fttlrak 
etmeleri için mesai sarfolunaeağou 
anlatıyor. 

Bundan maksat Nyoa konferan
smm muvaffalayetAlzllğlne kartı 

gelmek ve müsbet bir neticeye var
ma lnrk&nlannı çojaltmaktır. 
Çtbıldl ltalya gibi Akdenbde ml

blm bir coğrafi vaziyet sahibi olan 

bir devletin, Akdeniz emniyeti De 
ali.kadar olmaması ve ameli t.edblr
lere iştirak etmemesi, hiç şüphe 

yok ki t.edblrleri aksatır, belki · de 
bu tedbirlerin ma1dls bir netice 
vermeelne saik olur. ÇUaldl alman 
t.edblrlerden makat emniyeti -ı
lamlamaktır. Halbuki mak8s bir 
netice ise emnlyet.l emnlyetaiJdlle 
çevirir. Ve tellllkeyi böJiltijr. 

Bu bakımdan konferans diba me
saisine çok iyi bqlamq ve Akde-

11.lzde emniyet mmfakalan vöeade 
ıetlrmek yolunda ad1111Jar atımetır. 

Konteraum hedefi llUllıtba tM· 
\'iyesi ve tehlikenin bertaraf edil-

mesi okluluna göre bu yolda J'I· 
rörken im hedefleri mataeak bf.. 
dlse ve hareketlerden çeldmnealn 
901' doğru olaeab töpbe götllrmeL 
Belki ba çekinme koafew ltt.l
rak etmlyen deYletlerln de neticeyi 

kabul etmelerine saik ohll' ve ba •· 
ret.le konuldı b&diselerl ve teh· 

B --- beraber ltalya De Al.· 
lllllllyMID konf en.ma lttl-

rak etmemeleri ytbtbaden konfel'MI 
sm kuvlarma kaıJı alecaklan va
siyetin mtudm oldup muhalrbk
tır. Çib*tl konferansın kararlanm 
ıuya diiftlrmek loln wlm balacalr 
her hareket, veya lhdu edilecek 
vaziyet, çok tehUkeU neticeler ve
rir. Fakat koafermsm konanlığl 
ortadan kaldırmak için vereeell ka 
rarlann ha pjdlde bir mukM+ 
göreeejlae lhtbml verilecejl ma 
hmtb hultU etmemlttlr. Belki de 
ba ura hiç hultl etmlyeeektlr. 

Görlllttyor ld vaıdyet hentb bed
blnllie IDÖIÜt detftdlr. BIWds her 
kealn harpten ~ im mada 
bir harbin çdnnuJ lhtbmll her .,... 
~ daha ayıt göribunektedlr. 

ltalya De 8oVJet Blrlljl .......... 
dakl bici lhtllil bile, t.elıllluıU uyı
lamu. ÇtlDldl cotnfya, bu Od 
memleketi, tebHkell ve umaml 8Ul
hl lhlU edld bir vaıdyetl lhdutaa 
abko)'lllalrtacbr. 

8 
(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

Bir Haftalık 
Tarih 

(Başı 1 :Uclde) 

Macaristan ve 
Küçük Antant 

Budapeşte, 11 .(A.A.) - Kabine 
toplanarak hariciye nazın Kanyanm 
beynelmilel vaziyet hakkındaki iza. 
hatmı dinlemiştir. • 

Siyasi mahafilde beyan olunduğu· 
na göre, Kanya, Cenevrede Macaıis
tanm Küçük Antant devletleriyle mtt 
nuebetleri meeelesini müzakere ede
cektir. Küçük Antant her şeyden ev
vel a.kalliyetler meselesini esas iti
barile halletmedikçe Macaristan ile 
bu memleketler arasmda hiçbir teşri
ki mesaiye imkln görülmemektedir. 

Limited ıirlretlerin aerrruıyal 
Ankara, 11 (TAN) - Deylct Şfl

rası, limitet firketlerin sermayelerini 
azaltma karanm vermeden önce .. 'k
tmat Veklletinden mtlu.ade almalan
m kararlqtırml§Ur. 
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.M.ahkemelerde Tayyare Piyangosu 

Dilencilik Suçluları Bir 
68 

Gecede Kazananların Dün Günün programı - ıstanbul 
OGLE NEŞRİYATI: ·}dsL 

''B. H ız, azır Yiyoruz, 
Diyorlar 

Tavuk 
Çalmış 

Sıraya Konmuş Listesi 
Saat 12,30 PIB.kla Tür~ rnu~~e 

12,50 Havadis, 13. Bcyogl~. ~eJllSl" 
gösterit kolu tarafından ır 
14 Son. 

Aksam Neı:rI.r~tı 
" akteıı 

Dilenmedik,, 
Tahtakaledeki inlerde Oturduklarını 

Söyliyen Suçlular Mahkum Oldular 

Suçlu, Bir Sene 
Hapse Mahkum Oldu 
Asliye dördüncü ceza mahkeme

si dün bir tavuk hırsızlığı davasnu 
neticelendirmiştir. iddia ve dava hay 
li karışıktır. Polis suçlu bölmesine 

Sultanahmet Sulh Birinci Cez. ı Hakim suçu sabit gördü ve Musta- sabikalılardan Ragıp adlı bir genç 
Mahkemesi, dün üç dilendiricilik da- faya: getirmiştir ve davacısi da Feriköyün 
va.sına bakb. Bunlardan ikisi çok ga- - Seni belediyeye gönderiyorum. de Cümhuriyet mahallesinde oturan 

Tayyare piyangosunun çekilmesine 
dün başlanmıştır. 50 bin liralık bii
yük ikramiye bugüne kalmıştır. Dün
kü keşidede kazanan numaralan sı
raya konulmuş olarak aşağıda buln
caksınız: 

12.000 Lira kazanan N o. 
17406 

10.000 Lira kazanan Na. 
29062 

3.000 Lira kazanan N o. 
31598 ripti. Orada sana iş verecekler. Bir hafta Ahmettir. Ahmet, şikayetini anla-

Evvela, polis, hakimin önüne 23 çalışacaksın. Senin boğazına da ba- tırken. "Ah Bay reis en cins tavuk- 1.000 Lira kazanan No. lar 
yaşında pejmürde kıyafetli parlak ve karıa_r .. D~di. Mustafa karar~~ son- larım ~tti,, diye söze başlamış ve 32794 3941 1 
zeki gözlü bir bayan getirdi. Suçlu iki ra bakımın huzurundan çekılırken: 1 şunları söylemiştir: 500 Lira kazananlar 
adlı idi: Bazan "Sima,, ba.zan da "Şa- - Allah razı olsun bay hakim. Za- _ Evet Bay hB.kim, ıbu adam bu 655 763 2642 3640 7312 14982 
ziye,, adını kullandığını söylüyordu. te~.ben de .ham~l~m. Belediyenin .vere gece benim tam 68 tavuğwnu çaldı. 15289 21295 23636 26757 27346 28639 
Tahtakalede Kürt Mehmedin arsasın cegı şeylen şu ıpımle taşırım. Dıyor- Bir tilki gibi kümesten taşıdı. Kendi- 29706 36514 38406 39438 39743 
daki inlerde oturduğunu anlattı. du. sini nasll yakaladığımı anlatayım: 

Hakim sordu: Ragıp sabaha yakın tavuklar uyan 
- Bayan bak sen gençsin, polis se. KadJnı Çinniyen dıktan sonra bizim bahçeye girmiş. 

ni dilenirken yakalamış. Şuna, buna ':ı Bir bahk ağının ucuna mısır takarak 
el açmak, dilenmek ayıp değil mi? Ni- Şoför 1 Sene kümese atmış. Tavuklar yutunca ses 
çin bir iş yapr.nıyorsun? çıkaramamışlar, bunları birer birer 
' Şaziye, dilencilik yapmadığını söy- Hapse Mahum Oldu çekmiş ve boğazlarım sıkarak çuva-

200 Lira kazananlar 
127 4 6870 7042 7371 8i94 9772 

10777 10915 11988 13585 17935 20818 
23604 2363124197 25228 25488 25588 
25882 26299 28890 295ı5 31563 34656 
35653 35683 35918 36535 36837 38365 
39519 

ledi ve sonra da ilave etti: ıma doldurmua. ' "te bu usulle 68 ta-
H b 1. b' k d b ~ .&.g 100 Lira kazananlar - em en ev ı ır a mım ay Ahmet oğlu Hasan isminde bir şo- vuğu çuval çuval taşımış. En sona 

hakim. Benim aslan gibi bir kocam för beş gün evvel Samatyadan geçer- horoz kalmış. Hayvan kümeste yal • 317 387 482 559 694 1221 
da var. O kazanır ben yerim. ken yolda bir gazöz arabasına çarp. nız kalınca bağırmaya ve <;ırpınma _ 2219 4265 4473 4779 5032 67~2 

Hakim Reşit sualini tekrarladı: mış, yaya kaldınmma çıkarak Gül- ya başladı. Ben sabah sabah bu hay 6912 8041 8685 9495 10936 15134 
- Nikah kağıdınız nerede? süm adlı bir ama kadını çiğniyerek vana ne oldu, diye kafamı pencere. 15325 17166 1735117917 1 i948 18444 
- Oyle evli değiliz. lmam nikahı, öldürmüştü. Asliye Dördüncü Ceza den çıkarınca bu adamı kümesin ba- 19344 19345 20915 22934 24747 25563 

işte ... beraber yaşıyoruz. Mahkemesi, dün bu davayı neticelen. şında gördüm. Y:anında bir de çuval 2765ı 29626 30·128 30466 30698 314ı2 
Şaziye, dinleyiciler arasında birini dirmiş, şoföre bir sene hapis cezası vardı. Görüldüğünü anlayınca çuvalı 31486 31856 32824 33166 33504 34074 

işaret etti: vermiştir. Hasan, derhal tevkif edil- sırtına vurup kaçmaya başladı. Ben 34362 34898 36045 37525 37672 37724 
- işte inanmazsanız kocam da bu- miştir. de gecelikle peşine takıldım. Şu so- 39583 39856 

rada ... sorabilirsiniz. Dedi. kak, bu sokak derken epeyce uzun 50 Lira kazananlar 
Bu zat, kafasını sallıyarak Şaziye- KUMAR OYNARKEN süren bir kovalamacadan sonra bunu 

299 333 562 762 872 
ııı3 

yi tasdik ediyordu. Petrak ve Osman isminde iki kişi, bir arsada yakaladım. Ragıp daha 1997 2214 2264 2589 2853 3141 
Hakim ~bitleri de dinledikten son Beyoğlunda Asmalı Mesçitte Rahmi. evvel çuvalı bir köşeye atmıştı. Ben 3853 3868 3878 4613 4915 4944 

ra kararını bildirdi: nin kahvesinde kumar oynarlarken tavuklarımın çalındığını bilmiyor - 5979 6082 6257 6631 6788 7213 
- Kızım dilencilik yaptığın sabit cürmü meşhut halinde yakalanmı~· dum. Bir de baktım tarlanın köşe • 7551 7665 8003 8068 8086 8228 

oldu. Seni boğazı tokluğuna 7 gün be lardır. sinde bir çuval kendi kendine oynu- 8418 88
4

9 8596 8850 8857 8998 lediyede amme hizmetlerinde çalışını yor. Bu sırada polis ve ko~ular da 9011 96
3
0 

99491031310409 10803 ya mahkum ettim. Haydi bir daha di- yetişmişti. Şu MtvRl neyP. OYDUY{ll:.. ;ı.003111:)00 uooo ııM:>_.ı.:ı.: rın :ı:zoll 
lenme. Metresini Yarabyan diye vanma gittim. A IIlÇA.Jle göre- 12409126521267012833 304713068 
'Dilencilik •uçlu•u bir genç kız yim, benim tavuklan boğmuş çuva- ı307113352 13385135831360513331 

Polis, bundan sonra mahkemeye yi- Boyacı Yakalandı la doldurmuş. Acele ile birkaç tane- 13848142611432814644 14713 15105 
ne pejmürde kıyafeli genç bir kız da- Küçükpazarda oturan seyyar boya- sini iyi boğamadığı için hayvanlar 15183 15586 15727 1580315827 15882 
ha getirdi. Bu da dilencilik suçlusu cı Yunus kıskançlık yüzünden çıkan dirilmişler, havasızlıktan çuval için- 15073 16862 16926 17027 17043 17081 
idi. Hakim Reşidin ilk suallerini şöy- kavga neticesinde metresi Selimeyi de çırpınıyorlardı.,, 1716517383 17950179821&05918379 
le karşıladı: bıçakla Uç yerinden ağır surette yara Mahkeme şahitleri dinledikten son 183981847918549 19128 1922ı 19334 

- Adım Fatma, on altı yaşında- lıyarak kaçmıştı. Yunus dün akşam ra suçu sabit gön."llÜŞ, Ragıba bir se- 19865 19880 1993119990 2oı 71 20190 
yım. lstanbulluyum. Tahtakalede yakalanmıştır. Haseki hastanesine ne hapis cezası vererek derhal tev- 20250 20352 20427 21054 21110 21183 
Kürt Mehmedin arsasında otururum. kaldırılan Selimenin yarası ağırdır. kif etmiştir. Yalnız tavukların kıy - 21389 21412 21560 22003 22111 22338 

iddiaya göre Fatma sokaklarda di- ---<>- meti az olduğu için cezanın üç ayını 22175 22638 22691 22696 23011 23163 
lenirken yakalanmıştır. Hakim sordu: indirmiş, sabıkalı olduğu için de üç 23461 23524 23527 23618 23797 23994 

- Kızım niçin dileniyorsun, sendi- Ağır Yaralandı ay daha ilave etmiştir. 24137 24277 24658 24793 25041 25307 
lenciliğin memnu olduğunu bilmiyor Ismail oğlu Celal isminde bir gar- 35325 25354 25491 25494 25800 26218 
musun? son, evvelki akşam bisikletle Büyük- i stifa Kabul Edildi 26371 26567 26917 26970 27471 27l37 

Fatma bu suale cevap verdi: dereye giderken Mecidiye · köyündeı Istanbul müddeiumumi muavinle· 28046 28289 28353 28363 28629 28637 
- Vallah dilenmedim bay hakinı. 42 inci ilkmektep karşısındaki hen.de- rinden Matbuat bürosu şefi Bayan 28694 28777 29177 29495 29504 29519 

Hem ben evliyim. Kocam benim ihti- ğe yuvarlanmıştır. Ccla1, bu sırada Meliha Kemal bir ay evvel istifa et- 29669 29675 32006 32015 32106 32493 
yacımı temin ediyor. Niçin dileneyim. bir ağaca çarpmış, başından ve yü- mişti. Vekalet istifasını kabul ettiği 32511 32599 32682 33255 33337 33357 
Hazır yiyorum. • zünden ağır surette yaralanmıştır. için vazifesinden ayrılmıştır. 33483 33521 33917 33973 34214 34272 

- Hakim kocasını sordu. Fatma 
dinleyiciler arasında gözünü gezdirdi 
ye: 
~ - lşte .. Dedi. 
• Fatma da bir muhakeme evvel Şa
ziyenin gösterdiği iri yan adamı gos. 
teriyordu. Hakim Re§.it sordu: 

- Kızım o adam evlidir. Senden 
evvel gelen bir suçlu onun karısıdır. 
insanın iki kansı olur mu? 

- Evet bay bakim, bu adam Şazi
yenin de beninı de kocamdır. Biz or
tağız. Beraber bir arsa.da otururuz. 

Hakim bundan sonra Fatınadan ni-

ı DMEA Sineması ----~ 
Yann akşam : yeni Sl SEMA MEVSiMiNi 

EBEDi SENFONi 
Şarkılı \.'e musikili filmile ~ıyor. 

Baş rollerde: FERNAND GRAVEY 
JACQUELINE FRAN CELL \.'e AI.ERM 

ilaveten: EKLER JURNAi. son dünya havadisleri ve 

ayrıca ilmi bir film 

"PEKitl,, 

kah kağıdını istedi. O da Şaziye gibi: s A K A R YA 
- Mahalle nikahı ile evliyiz, bera- B ugUn Sinemasında 

ber yaşıyoruz, dedi. 

Hakim müddeiumumilik vasıtasi- Görülmiye layık hissi filmlerin en güzeli 
ile tabibiadillere Fatmanın yaşının 

tespit ettirilmesine karar verdi ve G u· • N A H Ç O C U G U 
muhakemeyi talik etti. 

Bu da btıfka bir •uçlu Oymyanlar: FRANÇOISE ROSA y _ HELI~A MULLER - FELIX 
Polis mahkemeye bundan sonra AUDART. ilavet en: En yeni PA RAMOUNT JURNAL dünya 

34424 34499 34518 35288 35295 35708 
35881 36261 36443 36536 36920 37152 
37280 37472 38146 38357 38546 38964 
39205 39393 39590 39677 

30 Lira kazananlar 
55 199 229 362 499 1063 

ı311 ı874 2035 2150 2159 22.zG 
2319 2323 3154 3192 3271 3289 
3314 3351 3608 3612 3889 3945 
3967 4063 4149 4333 4373 5432 
·1596 4601 4663 5056 5070 5389 
5570 5913 5978 6116 6206 6395 
6488 6490 6558 6598 6650 6853 
6986 7038 7054 7095 7149 71139 
7274 7297 7316 742ı 7465 7716 
8085 8436 8560 8767 8778 8892 
8966 9154 9180 92t38 9281 9316 
9552 9619 9715 9881 ı0278 10299 

10320 10374 10323 ıo576 ıo602 10607 
106761073110944 11179 11225 11231 
1126711360114741172211734 11747 
1189312295 12304 12374 12426 12456 
12515 12523 13108 13127 13443 13826 
14380 14517 14583 14750 15828 14989 

15249 1539915446 1601116188 16266 Saat 16 Taksim stadmd~ 11 ett)ğ! 
16363 165371657516600 ı673416956 ~~~~~üser~=~~t;~ ş!~~o~ıf.' 
1729917344 17413 ı747917583 ı7727 18,30 Plakla dans musıkısı, (J'O' 
1778918138 ısısı 18315 18473 18775 Konferans: Selim Sırrı Tarc~du• 
18014 19058 19100 19159 19164 19324 Ionyada milli musiki nasıl d~~ 
19428 l 9618 2044 7 20120 26648 21156 20 Hikmet ve arkadaşları tar a.rı , 
21178 21339 21760 2ısos 2ı833 2ı943 Türk musikisi ve halk şarkıl ~sa. 

30 Ömer Rıza tarnfından araP ar~ 
21951 21963 21986 22081 22260 22353 lev, 20,45 Bayan Muzaffer ~kiSl , 
23137 23204 23358 23428 23909 24187 daşlan tarafından Türk ın) 2

11
5 O" 

34319 24652 24807 248ı4 24886 24969 halk şarkıları (saat ayarı • h~~t 
24994 25256 253ı9 25484 25660 25671 keslra, 22,15 Ajans ve borsa 22 
25717 25729 25859 25920 26142 26276 ri ve ertesi günün prograını, t ~ 

Plakla sololar, opera ve opere 
26316 26557 26021 26729 27174 27266 çaları, 23 Son. 
27927 28049 28324 28393 28439 28449 • 
28568 28897 28996 2904.7 29048 29591 Günün Program Ozli 
29630 29887 29918 30005 30036 30184 SENFONiLER . (Sa~ 
30389 30493 30526 30563 30823 30875 23 Peşte: Senfonik konserı ~ 
30886 30935 30948 30949 30950 31214 sola, Thomas, Libelius, çayko 
31356 31430 31538 31819 31821 32151 Lehar). 
32182 32256 3233ı 32389 32455 32478 HAFU' KONSERL~ . paıat' 
32806 30906 32997 3:-?083 33507 33662 7,ıo. Berlin kısa dalg~~o p~ 
33678 33686 33990 34046 34056 34154 konserı. 8,15: D_evamı .. '. · 9.~ 

kısa dalgası: Plak musıkısı, )S· 
34179 34258 34278 34593 34929 350ı4 Keza. 10,30: Keza. 11,50: J{eZ3·1~ 
35033 35047 35111 35324 35411 35616 Kons~r nakli. 13 Ş~~lin icısa d:J<fef 
36625 36707 ~{6824 36875 36880 370ı6 sı: Eglenceli musıku. 13,l~f15 l" 
370';~ 37051 375SO 37653 37685 37860 k?nser. (ı4,20: De.vamı~. 15; J{e.J5 
37945 3798·1 38235 38335 38462 S8562 ns kısa .?a1gası: Konse · "kisi Cf.1 15.15 Bukreş: Halk musı or 
28580 38602 38763 391613921729301 55: Devamı). 15,35 Roma kı;011 ııı 
39421 39467 39623 39802 39881 39930 gası: Karışık konser. ı 7 Be ıs 4~ 
39933 sa dalgası: Mizahi neşrıyat. bal~ 

Parlamento!ar 

Konferansında 

Görüşülen işler 
Eyltilün birinde Pariste toplanan 

Parlamentolar Birliği 33 Uncü kon
feransında mebus B. Hasan Sakanın 
reisliği altındaki Türk heyeti, ruzn~ 
medeki muhtelif meseleler üzerine i
zahat vermiş, B. Hasan Saka kongre 
reis vekilliğine seçilmiştir. Konferans 
ta bilhassa, Türkiyenin Montrö mu
kavelenamesi ve Hatay uzlaşması ile 
>'ide ettıgı 1AterlE'l' t,coa.ruz t!l.lll uml§-
tir. Raporun münakaşasına B. Ha -
san Saka da iştirak etmiş, beynelmi
lel siyasi ve iicbsadi vaziyet hakkın
daki noktai nazarımızı anlatmıştır. 

Geçen.pazar günU Fransız Reisicüm
huru bütün delegasyon şeflerini ka
bul etmiş, bu arada B. Hasan Saka 
ile uzun müddet görüşmüştür. 

---o---
Dün Geceki Otomobi l 

Kazası 
Dün gece, şoför Hasanın idaresin· 

deki 2396 numaralı otomobil, Baye
zide doğru giderken Türbede Şenbah 
çenin önünde caddenin bir tarafın
dan öbür tarafına geçmek istiyen 50-
55 yaşlarında bir sarhoşa çarpmıştır. 
Adının Hasan olduğu anlaşılan bu a
dam, çarpma sonunda yere yuvarlan 
mış ve başından ağır surette yaralM 
mıştır. 

Şoför Hasan yakalanmıştır . 

Yat akh Vagonlar Umum 
Müdür ü Geldi 

Beynelmilel yataklı vagonlar kum
panyası umum mUdürli B. Lot dün c;a 

bahki ekspresle Paristen şehrimize 

gelmiştir. 

B. Lot Nafıa Vekiı.letile bazı temas 
larda bulunmak üzere dün akşamki 
trenle de Ankaraya gitmiştir. 

Yeni Köprünün Dubaları _ 

Balatta Hazırlanıyor 
Ga:ıi köprüsünün dubaları Balat ar 

tölyesinde monte edilmiyc başlanıl

mıştır. Diğer taraftan köprünün üst 
demir kısmının da montajı yapılabil
mesi için Unkapanında demir iskele
ler kurulmaktadır. 

Berlin kısa dalgası: Aim!f!ıenCel1 

marşları. 19,12 Bükreş: . .ı;'tf 19,20 
parçalar ve Romen musık~~i )9· 
Peşte: Şariulı Çfgan ınusık )..lıtır' 
30: Berlin kısa dalgası: Leb a~· 
marşları. 20,20: Varşova: 

0119
et'; 

şamı. 20,50 Bilkreş: Koro \ıusi~1 

2ı,15 Ber1in kısa dalgası: ı: J.S 
ve şiir. 2lı40 Prag kısa dalg3dıı.ı~ 
ked konser. 22,25 Prag kJSS.ırııiJel! 
.sı: Halk musikisi (Be~~ıerıCel1 

23,05 Prag kısa dalgası: .ı:.-g 
program. 

OPERALAR, OPEl~ETLE8~a.ltııafl. 
18,15 Milô.no, Florans: .~ 0 flO 

ın "Çardaş" opereti. 22 1ıfıl8.~, ope 
rans: Verdi'nin "Don Carıos 
rast. 

ODA MUSiKiSi ~\f 
17,30 Berlin kiSa,

1
nal · 

ve l .rıag o.en ya.~ [ . 
Varşova: Ku~~konserı. . 

RESIT ALl.-l~U otı~ 
18 Peşte: Saksofon )( ~· 

(Fanteziler). 20,05 Prag_ls~sr~ 
gası: Eski Çek şarkıları. ·toll ~ 
va: Şarkı resitali (Bas - bat1 

le). 
Ml'HTEUF rıfl"' 

23,55 Bükrcş: Atletik o}'ll~~ıı.netice 
vun1ann sonuncu gilnUne aı 
ier (fransızca ve almanca2./ 

Karı Kocayı 

Parçalamışlar 11& 
.. ıceb" 

Edime, 11 (TAN) - Gu~ i}e ı'° 
mahallesinde oturan saka ~ 1aıatı~ 
rısı, balta ile kafaları pa ~yat~ 
va:ıiyette bu!Unmuşlardır. lb ..... nıdilğii 

·1 ~ıduı.. ' n kocanın para hırsı e o nıı.u' 
T afi>' anlaşılmıştır. Zabıta kati 1 

maktadır. 

---·O -
Teşekkür ; 

·ı· l'd . . ·rtihali rnU~ .. 11' Sevgı ı va ı emızın ı bu>r, 
betile gerek cenazesinde hazır raf Y
mak ve gerek bizzat vey~ tel~ıııe1' S~ 
hut mektupla bizleri ~azı!e . e 1' btlf 
retile büyük kederimıze ışt~3 9),(ı 
ran dostlarımıza ve ehibbanı uriif11ill 
ayrı teşekküre sonsuz tec.ss J<ıı& 

d·1 rıne ıı' mani olduğundan ken 1 e. . bıl s 
duyduğumuz minnet hisle1:~1~jJerif', 
retle iblağına mUsaade1erını · ıı:tıf 

Oğlu: Fuat Si~a'rı'dııtıl~ 
h .. nısa. 

Fatma Fa run t 
dı: Rauf .A.hı1ll~ 

----~~--------:r1~ 
Ertuğrul Sa 1 

1ytl 
Salı (SU.AD a.f} 

(BEv 
I arın gece E) 

BAHÇESIND 

Mapavrili Ilyas oğlu Mustafa adlı bir havadisleri. 

::::~~= ·--------------------.,-----------·---RDUMUZUN TRAKY A ~:ı~t~~stafa kendisini §Öyle müda- ~~~. :!~~ ':::,~;;un B u c; Ü n ~ A N l I o 
_ Bay hakim ben hastanede ame- Bütün İstanbul halkmı 1 P E K M A N E V R A L A R 1 

plajında~ 
--~-------=::::--,,... 

liyat oldum. Halsizim. Köpriinün bir s A R A y Sinemasına SlrtEMASlrtDA ' 
kenarında dinleniyordum. Polis beni ı koşturuyor ve büyük bir aşk ve casusluk filmi olan Türkçe Sözlü ve S esli 1000 Metrelik Büyük Film ve 

dileniyor sandı. Yakaladı. 8 E y A Z K A Ü 1 N T · C A R E T İ 
Bundan sonra beline sarılmış bir C B. !!!i 1...ı !!!i AŞ k 1 1 • ..,ut 

ipi göstererek: · · d lk l Avrupa ve Amerika arasında ven" kızları tuzağa (lfü;iinnek l~in ~ahşan çetelerle hükfımetlerlıı. ~>Ollsıo ııet· Hareketli ve kuvvetli Fransız filmını. can an a ı§ ıyor !!' !>" • f ı01 -
- Bay hakim hayatımı kazanmak ilaveten: TRAKYA MANEVRALAR I hi' müca<ıelelerl- Hakiki hidisPler - Cemiyeti Ak\'amın takdir \'e taltif etti~i hüyiik hır 1 

için bu halimde hamallık yapıyor, bir kesin görmesi lazım grl~ıı Fransızca sözlü bir şaheser. 
lokma ekmek çıkarıyorum. Ben dilen- BUyUk Başrollerde : KATE dö rtACiY . JEArt PIERRE AUMOrtT 

H b. . ·u· .d dil · ve FOX ,JURNAL I • . mem. em ızım ıuapa\Tı en encı Bugün saat 11 de tenz latlı matıne 
çıkmaz, dedi. Bugün saat 11 de tenzilatlı mat ine 
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Gündelik Gazete 
BAŞMUHARRiRi 

'fAN~hrııet Emin YALMAN 
kirde~ hedefi: Haberde, fi
~ ' er şeyde temiz, dü· 

''aıniın" ı k k .. i'ıet . ı o ma , arım 
, •• olnııya çalışmaktır. 

CONON MESELELERi 

Z.Qf s· . k ıyasetı 

~et Siyaseti 
dat ~krat ?evi etlerin §imdiye ka
lıayet k: ettikleri zaaf siyaseti, ni-

' bu.ı l'kuıan tehlikeyi doğurmak 
~unuyor. 

t._. ltg · rlilk memleketleri Habeşls. 
ketJe; .. aı ettiler. Demokrat menıle. 
,~.~e g~emediler. 
~ Is orlük memleketleri lspan
~ Yanı körüklediler. Demokrat 
,,~ .. ,~. ses ~Ikaramadılar. 

h tesın tôrluk memleketleri lspanya
!lt -..:.o asker gönderdiler. Demok. 
~ e~etler bir ademi müdahale 
~e Viicude getirerek bunu önle
. ş~ıtııar, muvaffak olamadılar. 
~e diktatörlük devletleri 
~e enuıiyet \'e asa~i~ini telı-
~kan bir vaziyet ihdas ettiler. 

~deıtıı krat memleketler 'imdi de 
lebııı_ konfern.nsmı topbyarak bu 

"Qley· be Görtt/ rtaraf etmiye ~alrı:ı~·orlar. 
~ llYor ıkl bir tarafta mütearrız 
tı.. Siy buiunan bir kuvvet siya~~ti, 
te..ııı &set ka""ısında mütemadb·en ·oqy • -y ~ 

~ eo hır zaaf siyaseti \'ardır. 
tıı tldı ~ kısım adun adım harbe do~. 
tftot )or. Dünyayı ateşe boğmak is. 
~ Oteki tarafın zaafından, tered
~· aczinden istifade ederek 
'- ıyen yer kazanıyor. 
~ lleiz ve km'\·et ııılya!iletlerinln 
lllllto "1asına Uzak Şarkta. da şahit 
deıtıcı~· Orada da faşist bir devlet, 
tiQd"- tat. devletlerin aciz siyasetle
~ lstıfade ederek yt>ni fütuhata 
de,~ bulunuyor. Bir taraftan Çin 
~'ıtıU 'linı, di~er devletlerin ticaret 
tet1.ı._tt1 i~in ge~ilmez bir yol haline 

);'Yot. 

~~te ve Amerika, sadeee Ja
"·~ tılkaııa iktifa ediyorlar. 
"" ~ • siya etin c:arp~ma~ ortada 
illet ~~ blokun Yttcut bulmasına biz. 
~!>1fr. 

~ili Ya ile ltalya artık tamamen 
~ t' \'e birleşmiş gibidirler. ~lus
'ıı,6 :Eylülde Berline giderek bu 
'e~~ \' fl·a siyasi ve askeri bir ittifak 

.\J '"ecektir. 
'~llılya ile .Japonya a.ra~ında 

llıı t ittifaka ltalya da gir~ktir. 
~il Uç faşist devletin karşısında da 
laı-""1 diğer sulh ve demokrasi taraf· 

llıok ltıel'ki almı~lardır. 
'l'libı la~ \'e cepheler bu suretle ta
'll'8tt tdınce artık tereddüt ve aciz 
ketı.ılt hıe bir nihayet vermek zamanı 
lltt'-t de?1ektir. lngiltere artık !ili~11.
">11Mt talın için lazım olan esaıdara 
~)( ~ )(imlnle n neye karşı yürü
d~\lıı ıtı geldiğini tayin h;in uzun 
~ti ltılye ihtiyacı kalmamıştır. Dik
>'ett, ~ devletlerinin teca\"Üzİ ,·azi
~Mltı siyasetin tehellürüne hizmet 
~bı ~· Lıgiıtereyi daha bir müddet 
'' f \·e tereddüt siya.-.etinde de
'lil\ı:Vkedecek yt>gane amil, henüz 
t.ı~asmı bitirmiş olmamaııııdır. 

S re bir buçuk senedenheri 
~ti< ,n:·60<>,ooo lnglliz lirası sarfede
lı~ bit hhlanmaktadır. Daha bir sene
dtt, lıı azırırk dC\Tesine ihtiyacı ,·ar
liltı~ ~ltere gelecek sene arlık başka 'I 0rıuşll<'.aktır. lngilterenin siya
~~Yin etmesi, bütoo sulh ve de· 
'et~~ taraftan devletlerin de si~·a
dııtı 'el e tereddüdün izalesine yar-

l' ecekur. 

:~- ~t dünyanın gidişi daha bir se· 
-:-1111ıı h ernıye miitehammil değildlr. 
~le;rl<esten iyi bilen diktatörlük M' 1 o \'akte kadar ne yapmak 
'~ ~·apacak, ~mrivakilere devam 
~' ~ ' \'e hazırlıklanm tamamlamı
"'iltı ~lleaklardır. O vald:e kadar 
t~ Pa.ııya tamamen onların eline 
)~~l'I 01aeaktır. Akdenizde hi.kiıni· 
S~-~\'\'etlendirecek tedbirler 
~~ "'l"Qır. Uzak Şarkta Çini i!i!tila 
~e Uzak Şarkta Jngiliz ve A· 
~l emperyalizmine darbeler in
~~l'dlr. 
~~ h.ı dernokrat devletlere düşen 
~ !:alış ernrıvnkilerin önüne geçmi
lloıır:ıaktan ibarettir. 

~ile lcal'aQJ;ların, komitelt>rin, diplo
'ı ot~rlarıfl bu maksadı tt>mine 

llrtt11t ığı da tecrübe ile sabit ol-

~ h~de~ . 
l'"'nı e olat-ak? işte "hndi bütün 

halle «;alı ·tığı sual budur. 

Türk muıikiai garip bir iıtihale geçiriyor. Bir taraftan /renk havalarını taklit veya tercüme 

ederek yeni farkılar yapılıyor. Bir taraftan Türk muıiki.&ini bırakarak yerine Garp muıikiıinin 

kabulünden balı.ediyorlar. Türk muıikiıi inkiıalına devam edemez bir hale gelmif, hatta bazı 

tereddi eıerleri göıtermiye ba,lamııtır. Bu bakımJan muıiki bahıi günün muelelerinden biri 

olmuıtur. 

Musikimizi öldürenler, 
bugünkü hale getirenler 
G eçen gün leaadüf önü

müze, musiki aahuın
da, üıtat sayılan Denizli Say~ 
lavı Mazhar Müfidi çıkardı. 
Mazhar Müfit, genit bir vu
kuf, ve derin bir heyecanla 
bize Türk muıikiıi etrafında 
bir saat süren bir nıüıahabe 
yaptı. O kadar yeni, o kadar 
en.ılı fikirlerle kartılathk ki, 
bunları okuyuculara bildirmek 
arzusundan kendimizi alama· 
drk. Mazhar Müfide bu haı
bihali gazeteye nakletmemize 
müsaade etmesini rica ettik. 
İtte atağıdaki yazı bu haıbi
halden doğmu,tur. 

• 
Niçin alaturka? 
-·-----
Ç ünk~ m.ü~k te: he: sanat şu

besı gıbı, dogdugu muhitin 
damgasını taşır. Müzik te, coğra
fi lllilli sartlardan rniitP.Pllqİr nim~. 
Bunun i~iu <ı.la.rrauga muzık yok, 
milli müzik vardır. Herhangi bir 
parçayı çalınız. Ben size bu musi. 
kinin hangi millete ait olduğunu 

söyliyebilirim. Alman müziği, baş
ka, Rus müziği başka, ltalyan mü
ziği başkadır. Her birinde milli ka
rakterin ve milli ruhun bir ifadesi 
vardır. 

Alaturka dediğimiz müzik te 
Türk muhitinden, Türkiye şerai

tinden doğan ve Türkün milli ru
hunu ifade eden bir müziktir. Ala
franga müzik ismi altında hcrhanO'i o 
bir müziği alıp bu muhite aşılıya-
mayız. 

Bazıları alaturkanın Bizans mü
ziği olduğunu zannederler. 

1927 de Londrada alemşümul Js
tanbul patrikanesinin başmugan
nisi olduğunu söyliyl"n bir papaz 
neşrettiği bir kitapta mesela dü
gah, yegah, uşak gibi makamlara 
Rumca edatı tarif olan tu kelimesi
ni ilave ederek tusegah, tuye
gah isimlerini vermiş, ve bu suret
le bu musikinin Bizans musikisi ol
duğunu iddiaya kalkmıştır. 

Bizim musikinin tarihini bilmi
yenlcr de maatteessüf bu papa7.ın 
tezini takviye ediyorlar. Bizim mu
sikinin Bizans musikisi olmadığını 
anlamak istiyenler vaktiyle (Şeh
bal) i çıkaran musikişinas Sadet
tin Beyin zannıma göre lzmirde 
verdiği ve yine zannıma göre Va
kitte c;ıkan musiki hakkındaki kon
feranslarını okusunlar. 

Ne hacet Fransız musikişinas. 
lannın Türk musikisi hakkmda 
neşrettiği eserler de musikimizin 
Bizans musikisi olmadığını uzun u
zadıya ispat etmiştir. 

Bu hususta tereddütlerini izale 
etmek istiyenlere Ankara Musiki 
Mektebi Muallimlerinden ve Fran. 
sada musiki tahsil eden Kösemihal 
Zade Ragıp Beye müracaati tavsi
ye ederim. 

Benim kanaatimce, bugünkU 
Türk musikisi ne Bizans müziğidir, 
ne de saray musikisidir. Türk mu
sikisi eski Türk medeniyetlerinden 
kalma bir eserdir. Zaman ile inki
şafını yapmış. bugünkü mütekamil 
halini bulmuştur. Bizim musikinin 
milli karakteri ifadedeki kuvvetini 
şundan anlayınız ki, vaktiyle Os-

kimlerdir? 
ecnebi dostumla diğer bir bahçede 
Safiyeyi dinlemiye gittik, bilmem 
neden Safiye sahneye çıkar çık
maz bu kabil ciddi eserler yerine, 
bir iki güzel milli havadan başka, 
söylenmesi, dinlenmesi, çalınması 
çok yazık olan bir takım meyhane 
şarkıları söylemiye başlayınca, ec
nebi arkadaş dinlemiye tahammül 
edemedi. Bahçeyi terke mecbur ol
duk. Halbuki Safiye de, Münir Nu
rettim gibi, ilk şarkılarını hiç ol
mazsa ağır aksak şarkılardan seç. 
sene iyi olur! Ondan sonra curcu
na havalarına dönmekte mahzur 
yoktur. 

Türk musikisini öldürenler, ve 
onu bugünkü acınacak hale düşü
renler: 

ı - Anlıyan anlamıyan · herke
sin bu işe karışıp musikiyi altüst 
edenlerdir. 
2- Bunu bir ticaret vasıtası ya

panlardır. 

3 - Plaktan veya ağızdan iki 
şarkı öğrenerek sahneye çıkanlar, 

•iılG.aiail~-~ blras Jremen bina cUmbil§ öğrenip 
ortaya atılanlardır. 

Değerli bir muıiki mütehaııııı olan Denizli Saylavı 
B. Mazhar Müfit 

manlı camiasında yaınız musiki bir 
birlik vücude getirmiştir. Rumlar, 
Ermeniler ve Yahudiler yalnız mu
siki sahasında müşterek eserler vü
cude getirmişler, ve dahiler yetiş
tirmişlerdir. 

Milli havalar 

B azıları yalnız milli havalan 
Türk musikisinden addeder, 

bugünkü mütekamil musikiyi mü. 
tereddi bir eser sanırlar. Bu telakki 
de yanlıştır. 

Milli havalar, halkın ruhundan 
çıkmıştır, şilphe yok. Mifü havalan 
hepimiz zevk alarak dinliyoruz. 
Çünkü bunlar basittir, herkes an
hyabilir. Anladığımız için de zevk
le dinliyoruz. Fakat hakikat şudur 
ki, bugünkü Türk musikisi çok 
mütekamildir, anhyabilmek ıçın 

sanate de vukuf şarttır. Klasik 
Türk musikisini bir çoklannm an
lıyamaması, sanate vukuflan olma
yışındandır. Tıpkı alafranga mu
sikiye vakıf olmıyan bir adamın 

Beethoven'i anlıyamaması gibi. Bi
zim musiki terbiyemiz noksandır. 
Çünkü bu terbiyeyi verecek mües
seselerimiz yoktur. Yoksa kabahat 
Türk musikisinde değildir. 

Niçin alaturka muıikiyi 

beğenmiyoruz? 

I
• şte yukardaki mütalea kıs

men bu suale de cevap ve
rir. 

Bize Türk musikisi hakkında ;yi 
bir fikir edinmek ve Türk musiki
sini anlamak istiyen bir genç mü
racaat etse, bu adama Türk müzi
ğini nerde dinletebiliriz? Onu gö
türebileceğimiz yer ya bir meyha
ne veya bir gazinodur. Yahut ama
törlerin evlerde tertip ettikleri 
konserlerdir. Ne o, ne de bu, Türk 
musikisi hakkında iyi bir fikir ver
miye kafi değildir. Türk musikisi 
maalesef, onu bir ticaret vasıtası 

yapanların elinde, meyhaneye düş
müştilr. Her milletin meyhane mü
ziği vardır. Hele Fransada mey
hane müziği, tahammül edilemiye-

cek kadar bayağı birşeydir. Fakat 
hiçbir millette meyhane müziği o 
milletin milli müziğini göstermez. 
Biz Türk musikisini ekseriyetle 
meyhanelerde dinlediğimiz için be
ğenmiyoruz. 

Yoksa Türk musikisi teori ve 
teknik bakımından hiçbir zaman 
Garp musikisinden geri değildir, 
Bizde sesler, bilhassa yaran sesler 
o kadar fazladır ki, herhangi bir 
ecnebi bu havaları piyano ile çal

makta güçlük. çeker. Çünkü bizim 
sesleri piyanoya sığdırmak müın
kün değildir. 

Geçenlerde Şark musikisine r~f
tun bir ecnebi dostumla Münir ~11-
rettinin verdiği bir konsere git
miştik, MUnir Nurettinin ok•· ' ·,.,ı 

klasik parçalara hayran oldu. Ayni 

r ürk musikiıinin 

ıılahı lazımdır 

Türk musikisinde noksan olan 
metot ve anezürdür. Türk 

musikisi notaya konmadıkça mezür 
meselesi halledilemez. Fakat şimdi 
nota başlamıştır. Bu itibarla me
zür meselesi de hal yoluna girmiş
tir. 

Fakat metot meselesi henüz hal
ledilmemiştir. Yalnız doktor Sahihi 
isminde bir zat bunu tespite çalış
mıştır. Onun bu hususta neşrettiği 
ve benim henüz birinci cildini gör
düğüm eser iyi bir fikir vermiye 
kafidir. 

Fakat Türk muskisinin ıslahı bu 
kadarla bitmez. Bu iş amatör işi 
değildir, mütehassıs işidir, musiki 
sahasında ne yalnız Şark, ne de 
yalnız Garp musikisini bilenler 
Türk musikisini ıslaha teşebbüs e
demezler. Bu işte salahiyettar sa
yılanlar hem Şark hem de Garp 
müziğine tamamen ve bihakkın va. 
kıf olanlardır. Bu kabil salahiyet-

tar kimselerden mürekkep bir he
yet vücude getirmelidir. Bunlar 
Türk musikisinin metot ve tekniği 
üzerinde tetkikat yaparak gidilecek 
yolu tespit etmelidir. 

Yoksa bugünkü haliyle Türk 

musikisi acınacak bir haldedir. Çün

kü musikimiz tamamen onu bir ti
ceret vasıtası yapanların elinde 
kalmıştır. Halbuki· her sahada ham
le yapanlar, yenilikler yaratanlar, 
inkılaba önayak olanlar mütehas
sıslar ve hazan da amatörlerdir. 
Sanat için sanat aşkı ile çalışanlar
dır. Sanatı bir ticaret vasıtası ya. 
panlar mevcudu yemekle iktifa e
der, ona yeni birşey ilave edemez
ler. 

Bugünlük tavıiyelerim 

B u oluncıya kadar bugUnlUk 
yapılmasını dilediğim şeyler 

şunlarelır: 

1 - Bestesi tamamen Garp mu
sikisine ait olan herhangi bir hava 
küftesini Türkçeye çevirerek müh
tediye ismini verdiğim garibeler 

Orta 7 edrisat 
Muallimleri 
Arasında 
--o-

Son Yapllan 
Tayin ve Terfiler 

Ankara, 11 ('.l'AN Muhabiri bildi· 
riyor) - Terfia.n \ 'e naklen yecıi \ '&

zifelere ta~in olunan orta tedrisat mu 
allimlerinin tam \'e doğru listesini ya. 
zıyorum. 

Gelibolu ortamektebl fen bilgisi ''e 
bioloji muallimi Hilmi Gültekin Bur· 
sa ortamektebi fen bilgisi ' 'e biolojl 
muallimliğine, lzınlr Karata.5 orta.
mektebi fen bilgisi \'e bioJoji yardım
cı muallimi Necdet ayni ortamektebin 
stajiyerllğine, Kadıköy ikinci orta. 
mektebi :fen bilgisi muaJJimi Halime 
Ereııköy kız lisesi tabliye mualliınJI. 
ğine \"e müdür mualinliğine, Kadıköy 
ikinci ortamektebi resim muallimi Sa 
im Salt Usküdar birinci orta.mektebi 
resim muallimJfğlne, Kadıköy üçüncü 
orta.mektebi :resim muallimi Müved· 
det Kadıköy ikinci orta.mektebi resim 
muallimliğine, eski mualliınlerdeu 

Mahmut l'a7lcı bu sene açılan Arap
kir ortamektebi resim mualliınliğine, 
Kumkapı ortamektebi lngillzee yar
dımcı mualJimi Münire ayni mektebin 
tajiyerliğine, Kırklareli ortamekte

bi Türkçe muallimi Remzi Kasımpa

şa ortamektebl Türkçe muallimliğine, 
Nişaııta..51 kız ortamektebi muallimle
rinden Kaüme lstanbul kız lisesi 
Türkçe muallimliğine, Ni ant.aşı kız 

ortamektebl tarih coğrafya yardımcı 
muallimi Nebahet ayni mektebin sta. 
jiyerliğine, Osmaniye orta.mektebi 
Türkçe muallimi Hilml Güngör Uskü· 
dar üçüncü ortamektebi Türk~ mu. 
allimliğioe, Samsun ortamektebi ri
yaziye muallimi RU~tü Isparta orta.
mektep riyaziye muallimliğine, hukuk 
fa.kültesi mezunlarından Necmettin 
Eskişehir lisesi tarih coğrafya staji· 
yerliğine, Ankara. kız lisesi eski mu. 
allimlerinden Saime ayoi lisenin Fran 
sızca muallimliğine, • Adana maarif 
müdürü Yunus Kizım lstanbul kız 

lisesi Türkçe ve felsefe mualllınllğine, 
lstanbul erkek lisesi f eıı bilgisi yar· 
dancı muallimi Hatice Cümhnriyei 
kız ortamektebl stl\Jl)·erllğine, Eren· 
köy kız lisesi Almanca muallimi Ley
li Ermine Ankara Gazi li esi Alman· 
ca muallimliğine, Kars lisesi tarih 
coğrafya muallimi lsmafl Yaver Sam 
sun lisesi tarih coğrafya muallimliği· 
ne, Kars lisesi kimya muallimi CeW 
Sıvas fü;esine, Kayseri lisesi tarih mu 
allimi Sıdıka Adana kız lisesi tarih 
muallimliğine, Kütahya lisesi Jngillz· 
ce muallimi Ennr Halil Eı;kişehlr li
sesi Jngilizce muallimliğine, Kütahya 
Ii..ı;ıesi resim muallimi Hayrettin U§ak 
orta.mektebi resim mualllmliğine, Ma.
la tya lisesi riyaziye muallimi lbrahlm 
lzmir Karşıyaka ortamektebi riyazi. 
ye muallimJiğbıe, Yozgat lisesi riya
ziye stajiyeri Ihsan Eskişehir llses' 
riyaziye muallimliğine, Adapazan or 
tamektebi tarih coğrafya. yardrmc 
muallimi Seniha Latife Adapaza:rı or 
tamektt>bi stafü·t>rliğine, Adapaza.ı 
ortamektebi riyaziye muallimi Yusu 
Ziya Kayseri lisesi riyaziye muallim 

1 (Arkası 7 inclde) 

yapmaktan çekinmelidir. 
2 - Okuyucular, halkın arzusu

na uymak bahanesiyle, yalnız cur
cuna ve meyhane havaları söyle
mekle iktifa etmemeli, klasik ve a
ğ~r aksak şarkılar da söylemelidir-
ler. 

Bunlar halkın kendilerinden sa. 
nat eseri beklemedeğini zannede
rek kıymetli eserler çalmaktan çe
kiniyorlar. Bayağı ve adi şarkılara 
kuvvet veriyorlar. Bugün Türk mu 
sikisine en büy}ik zararı yapanlar 
bunlardır. Çünkü halkın arzusunu 
bilmiyorlar. Ben birçok yerlerde 
gençlerin klasik ve ciddi sanat e
serlerini huşu ile ve vecit ile dinle
diklerini, curcuna havalar karşısın. 
da lakayt kaldıklarını gördüm. Tec
rübe ve müşahedem halkın her yer 
de iyi ve ciddi eser aradığı merke· 
zindedir. Halkın bu arzu ve ihtiya
cına cevap vermek bugUn Türk 
musikisi ile meşgul olanlara düşen 
bir borçtur. 

3 - Plaktan ve ağızdan bir iki 
şarkı öğrenenleri sahneye çıkaJ"o 
mamalıdır. Türk musikisini halk 
önünde çalacak ve söyliyecek olan
lar salahiyettar bir heyet tarafın
dan seçilmelidirler. 
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( S P O R ) 
Başpehlivanlık Müsabakaları 

Tekirdağlı ile MülAyim 
Bugün Karşılaşıyorlar 

Dünkü Seçmelerin Neticeleri: 
• 

1 

lstanbul 
Muhteliti 

Galip 
1 

Ankaralılar, lzmirde 1 

1 • O Mağlup Oldular ı 
Izmir, 11 (Hususi surette giden ar-1 

kadaşımız bildiriyor) - Entemasyo-1 
nal Fuar münasebetiyle tertip edilen 1 

· şehirlerarası muhtelit maçlarına bu-
1
1 

ı gün lzmirde başlandı. Evvelce bildir-

i diğim kura değiştirilmiş olduğu için 1 

ilk maç lstanbul, Ankara muhtelitle- J 

ri arasında oynandı. Sahada iki bin.; 
den fazla seyirci vardı. Saat tam ı 

~ Alamet hamım yenerken 

17 ,10 da evveli Ankara muhteliti, 
sonra da Isiahbul muhteliti sahaya 
çıktılar. Ankara takımı, Natık. Ali 
Rıza, Şevket, Kadri, Hasan, Musa, 
Selim, Niyazi, Yaşar, Fahri ve Salih- j 

1 ten, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasa- ! 
i ray ve Güneş klüplerinin dışında ka- j 
lan diğer 8 klüpten müteşekkil Js. I 
tanbul muhteliti de , Safa, Bahacİlr, 
Ruhi, Sadettin, Cemal, Liva, BUrhan, 

· Muhteşem, Salih, Şehap ve Danieien 

H iKAYE 

·1uuıye Dafpehlivanlığı müsabaka 
lan dün Taksim stadında başladı. Bat 
güreş hakkında yüriltUlen tahminler 
doğru çıktı, Tekirdağlı ile MUliyım 
bugün yapılacak final gilrefine kaldı
lar. Hasımlarmı kolaylıkla yenen ild 
pehlivan bugün biribirlerinin karşmı
na yorgun olmıya.rak çıkacaklardır. 

mürekkepti. 
Hakem lzmirden Mustafa idi. Mu. 

j tat meraaimden sonra saat 1 '1,15 te 
1 oyuna Ankaranın sıkı bir akını ile 
başlandı. Dk dakikalarda iki taraf o
yuncularında da sahaya yabancılık
tan mütevellit bir anlaşamamazlık gö 

TREN YOLCULUGU 
Dünkü giirC!Jlerİn neticeleri: 

Karamürselli lbrahJm - Koç Ah· 
met: 

Bu güreş Koç Ahmedin 11 dakika 
da tuşla galibiyetile neticelendi. 

KaranıtlneJH llllml-ŞDell Rahmi: 
Çok seri cereyan eden bu güreş Şi

leli Rahminin bir kafakol kapma.sile 
Karamü1'8elli Hilmiyi 3 dakikada tQf
la yenmesile bitti. 

Adapazarb Yddınm Bekir - Ali 
Ahmet: 

936 senesi şampiyonu olan Ali Ah
met çok iyi ve atak bir gtıreş yapan 
Yıldınm Bekire aayı hellabile mağlup 
oldu. 
Nlpntaşb Şlkrl - Pehlivanköy. 

lü Mustafa: 
Pehlivanköylü Mustafa Nakka,ıı 

Şükrüye 12 inci dakikada tuşla galip 
geldi. 

lzmltU Arabael Btiaeyin - Kara
eabeyU bmall: 

Bu güre, yanın saat devam etti ve 
hakem heyeti Karacabeyli tsmaili sa
yı hesabile galip ilin etti. 
.. Çengel Abdullalı - BUseyin: 

2 dakikada Çengel Abdullah Hüae
Jine güzel bir salto ile galip geldi. 

Baf'lllı sürefleri 
Bu gtireflerden sonra bqaltı gUreş 

leri bqladı. Çekilen kuraya göre, ilk 
gtlret Sındırgılı İbrahimle İzmirli Ce· 
lil arasında çok sert bir tekilde baş· 
la.dı. Sındırgılı İbrahim 22 inci dak'kaı
da gUzel bir oyunla İzmirli Cellli tuş 
ta yendi. 

llaadıralı Ahmet- Yozgatb CeW: 

lngUiz Futbolünün 
Yeni Baıı 

Geçenlerde vefat eden ve İngiltere 
futbol tqkilltı Foot - bal'i Aa
eociation reisi Sir Charles Cleeg'in 
yerine ikinci reia olan ve elli seneden
beri tqkilatın idare meclisinde bulu
nan M. W. Pichford, tıeÇilmiştir. 

Noel lsviçrel Oldu 
Uzun müddet Fransa milli takı

ınmda gUlle ve diak atmıya gir
nıiş ve uzun müddet Fransa

yı temsil etmiş olan Noel ismindeki 
atletı son günlerde Amerikalılann 
Fransada yapacaklan atletizm mu 
sa bakalarmda kendi iatQbıi görün
ce federasyona bir mektup yazar 
rak 2 gUndenberi maskatıreai olan 
lsviçre tabiiyetine girmif olduğu 
cihetle Fransayı temsil edemiye -
ceğini bildirmiştir. 

Toroaıpor Biıildetçileri 

ı ze çarpıyordu. 

1 

Bu anlqamamazlığm diğer bir se. 
bebi de, oyuncuların biribiriyle oyna

' mıya alışmamış elemanlar oımasıdu. 
1 Maamafih, 8 - 9 dakikalık bir sıkm
. tıdan sonra iki takım da ileriye atıl-

ı 
mıya, oyun göstermiye bqladılar. 
Ankara takımı, kendine has olan e-

l nerjik oyununu çıkanyor, daha fazla 
havadan oynuyordu. Yerden oynıyan 
Istanbulun zaman zaman muvaffak 
olduğu görillüyordu. 

Y ılJınne 11.lr!ri lraimı 

saltoya alıyor 

l2 mci dakikada Yozgatlı Celil 
Mandıralı Ahmede tuşla galip geldi. 

Btlf giireflerİ 
Çekilen kura neticesine göre, Tekir 

dağlı Hüseyinle Babaeskili İbrahim, 
MWiyimle de Adapazarlı Arif gUr~
ceklerdi. Tekirdağlmm Türkiye ba,_ 
pehlivam olması dolayisile ilk güreş 
MUli.yimle Arif arasında yapıldı. Haa 
mma nazaran kuvvet ve teknik iti
barile çok fazla olan Milliyim, güre
fin 16 ncı dakikasında Arifin sırtını 
yere getirmek suretile galip geldi. 

Tekirdağlı ile Babaeekili İbrahim 
arasındaki güreş iki gtlre,çi arasın
daki bUyUk fark dolayisile daha az de 
vam etti. 4 dakikada. Tekirdağlı tuş
la galip geldi. Bugün bu gür~lerin 
galipleri biribirlerile k&rfılaşac&ktır. 
ve şampiyonlar belli olacaktır. 

Balkan Kupasına 

Girmiyoruz 
Yunanistanda yapılması .mukarrer 

iken Yunan federasyonunun mail se
hepleri ileri sürerek yapmaktan imti· 
na ettiği Balkan kupasını bu sene Ro
manyanm organize ettiğini ve maç
ların BUkreşte yapılacağını evvelce 
bildirmittik. 

Birinciteşriıı ayında yapılacak o
lan bu maçlar, Yugoslavya iştirak 

etmediğinden Türkiye, Romanya, Bul 
ga.ristan ve Yunanistan arasında ya
pılacaktı. Halbuki bir hafta evvel 
Yunanlıların da maçlara girmekten 
sarfınazar ettiğini ajana haberleri 
bidirince müsabakaların Türk, Ro
men ve Bulgar takımlan araamda o
lacağı ilin edilmişti. 

17 inci dakikada Ankara kalesi. üs
tUste ild gol tehlikesi atlattı. Çekilen 
komerleP kale önünü karıştırdı. Fa
kat Istanbtilhtlar bu ~mJs-
tifade edemediler. 

20 inci dakikadan itibaren Ankara 
muhacimlerinin aılo hücumlarını gör 
dük. Bilhassa, sağdan Selim ve Niya. 
zi vasıtasiyle yaptıklan akınlar, Is
tanbul takımı için tehlikeli vaziyetler 
hazırlıyordu. 

25 inci dakikada Selim şahsi bir a
kınla geriden aldığı topu Istanbul ka
lesine kadar götürdü. Yaşara yerdi. 
Yaşarın sıkı şütünü Hakkı, nefis bir 
polonjonla kurtardı. 

28 inci dakikadan sonra Istanbul 
daha şuurlu oynıunıya başladı. Anka 
ra müdafaası, yerden kısa paslarla 
oynıyan Istanbul muhacimlerini tut
makta müşkülat çekiyordu. Nihayet 
38 inci dakikada Şehabın geriden al
dığı top, uzun bir wruşla sağaç~ğ~ 
gitti, seri bir şekilde Muhtef!eme gıttı 
ve sonra tekrar Şehaba geldi. Şehap 
ta sıkı bir şiltle Istanbul muhtelitinin 
birinci ve galibiyet golUnü kaydetti. 
Devre, 1 - O Ankara muhtelitinin 
mağlubiyetiyle bitti. 

ikinci devre 
!kinci devreye Ankara muhteliti 

büyük bir azimle bqladı. Ustüste a
kınlar yapıyordu. Bilhassa Yaşar, Se
lim, Niyazi aralarında gür.el anlaşı
yorlardı. Dk 10 dakika Ankaralıların 
hakimiyeti altuıeia geçti. 15 inci daki· 
kada lstanbul kalesi, Ruhinin batalı 
vuruşu yüzünden bir gol tehlikesi at
lattı. Topu çok müsait vaziyette ya
kalıyan Yaşarın birinci .Utünü direk, 
ikinci şütünü de kaleci kurtardı. 

20 inci dakikada rilzgirla oynıyan 
Ankaralıların oyun üzerindeki haki
miyetleri devam ediyordu. 23 üncü da 
kikada Ankara ve tstanbul santrhaf
ları ortada sıkı bir şekilde başbaşa 
çarpıştılar. ikisinin kafaları yanldı. 
Oyunu terkettiler. Maç, sıkı ve s~rt 
bir şekil aldı. Bu sırada hakem. Is. 
tanbul muhtelitinden Danişi de c;ıka
rmca, takım 9 kişi ile oynamıya haş
ladı. 

Tilrkspor kurumu, Adana bölgesi 
oamına, Torosspor klUbü bisik!etçile
rinden Halil. SUleyman, Ali, Abdur
rahman isimlerinde dört genç, mem
leket dahilinde bir tur yappkt&c'ır
lar. Gençler, Adanadan \aıurak, 
Konya, Afyon, Uşak, yolu le Jsılre 

Son dakikada aldığımız bir habere 
göre TUrk Spor Kurumu Yunanista
nm da girmekten sarfınazar etmesi 
üzerine Balkan kupası mahiyetini 
kaybeden ve ehemmiyeti zail olan bu 
maçlara iştirak etmemeye karar ver· 
mif ve keyfiyeti Balkan kupası sek· 
reterliğine bildirm~. 

oradan da Balıkesir, Bandırma yolu 
ile lstanbula gelmişlerdir. Bisikletçi· 
ler, buradan, Bursa - Eskişehir. 
Ankara - Kayseri yolu ile Adanaya 
döneceklerdir. 

Bundan istifade eden Ankıırelılar, 
oyunun son dakikalarını bi.kimiyetle
ri altında geçirdiler. Müsabaka. latan 
bullularm enerjik çalışmaları içinile 
birinci devrenin 1 - O bitmesi cieğiş
meden Ankara muhtelitinin mağl\ı
biyetiyle bitti. 

Nasıl oynadılar? 
Maç, teknik itibariyle vnsattan )"I· 

kan ~ıkamadı. Istanbul takımından 

Trenin hareketine sekiz da
kika vardı .• 

Goulsinsky, ikinci mevki kompar
timanlarından birisine yerleşti ve 
cebinden aynasını çıkararak yüzü
nü muayene ettikten sonra pence _ 
reden bakmıya koyuldu. 

Goulsinski, gözlük camlan ve a
dese filin satan seyyar bir tüccar
dı; tüccarlıktan başka bir de Don 
Juanlık sanati vardı. Bütün Rus 
imparatorluğu vilayet ve tehirleri
ni dolaşır; ve yolu üzerinde rastla. 
dığı sayısız kadın kalplerinde unu
tulmaz birer yara açarak geçerdi .. 

Istasonlarda bir ka~ ~ördü mU 
~emen gfüıJ~rini, 5jj7.wol& onA CP.Vi

tlr, ~ İ>}l!ar 'O'e ı!udakİan
m hiililçe iBlrarak öyle bir bakıt 
bakardı ki.. Sonra tren hareket 
edince elini ağzına götUrilr ve ka
dına ateşli bir buse yollardı .. Hula
sa Goulsinski müthiş zampara bir 
adamdı; ve bu gönUI kurbanlarına 
asla bir daha dönüp bakmudı. Dai
ma yenisine .. 

Her defasında rastladığı bir ka
dtnm arkasından şunu mınldaııır
dı: 

- "Artık beni asla unu?mJy&
caktır. Yarın, ben uzaklafdayken 
penceresinin karşısına oturacak ve 
beni düşünecek. Hepsi de öyle be
ni düşUnecekler .. Zavallılar!. Za -
valWar!. . 

Goulsinski yaman kalp avcıl'ıy
dı ... ispatı da şu. Muhtelif zaman
larda, kompartimanlarda rastladı
ğı kadınlar tarafından, iskarpin, 
baston, çanta, semaver kulpu, şişe, 
çorba kasesi, keman ve buna t>en
zer vasıtalarla okşanmıştı. 

O on Juanmıız, pencereden ba
karken gene; ve gU7.el bir 

ka.dmm trene atladığını gördü ve 
şöyle düşündü: 

- "E, o da bu trenle seyahat 
edecek .. Demek beraberiz.. Bu ~t>k 
iyi .. 

Tren kalkınca, yerinden fırladı 
ve bıyıklarını tekrar burarak kom
partimanmdan çıkıp vagonları bi
rer birer liolqmıya başladı. Kıu1m, 
ikinci mevki kompartimanlarm -
dan birinde, on iki yaşlarında '!it
man bir çocukla beraber oturuyor 
du. 

Goulsinski bir Parisli gibi ik1ye 
bükülerek bir: 

- Pardon!.. dedi ve kadının 
karşısına yerleşti. 

Şimdi, o can alıcı bakıtlarını gU
zel yolcuya çeviriyor fakat kaJın 

, ....................... . 
'Nadine Teffy .. den 

Çeviren: 

Faik Bercmen 

onu görmemiş gibi oralı olmuyor
du. Adese taciri bu vaziyet kar~ı -
sında şöyle düşündü: 

- Bu müstesna bir hal olsa ge 
rek .. Onu bqka bir tabiye ile avla
malı.. Analık şefkatinden istifade
ederek.. Evvela çocuğu olqjayıp 
ı:;.>vmoli '"O oon- o.nnoyl• ~ 

li .. 
Ve düşUndüğUnü tatbike koyul

du. 
Dk istasyonda çocuğa iki elma 

aldı. 
- Meyvayı sever misiniz kU -

çilk? Bunlan lfıtf en alınız. SWıl 
gibi gtlrbUz bir delikanlı ile yolcu
luk etmek çok zevkli bir şey .. 

Çocuk kısa bir "menil,, diyerek 
elmaları aldı ve bir iki hamlede yu 
varladı. Elmalar gittiği halde ka -
dın, ona, hili. dönüp bakmamıı

tı. 

!kinci istasyondan sonra kadın 
bir kitap çıkarıp okumıya başladı .. 
O zaman bizim Don Juan çocuğa 
sordu: 

- E söyle bakalım delikarılı! 
Nereye gidiyorsunuz uzağa mı? 

- Petrakova .. 
- Petrakov'a mı? Ne gür.el te-

sadüf!. Ben de oraya gidiyorum. 
Demek bir gece bir gündüz daha 
beraberiz .. Ne iyi .. Ne iyi .. 

Çocuk sesini çıkarmadı; Goul -
sinski devam etti: 

- Maceradan hoşlanır mısmız
kUc;Uk. Ben maceraya bayılınrm. 
Müsaade ederseniz başıma geıen • 
lerden birkaçını anlatayım. 

K adın sayfalardan başını kal 
dırmamıştı. Çocuğun da se 

si çıkmıyordu. 
- Dinleyiniz genç dostum! Lads 

bqıma neler geldi: Bir kadlJ'I "la 
çılgıncasına lşık olmuştu. Bir gtin, 
kadın odamdayken, kocası an11zın 
içeri daldı. Gözleri kançanağına 
dönmllştU. Elini arka cebine soka
rak beni öldüreceğini haykırdı. Be 
nim yerimde olsanız ne yapardı • 
nız ! O vakit te asil ve kibar bir a
ileye mensup bir kızla nişanlıydım. 
Kocanın davranmasına meydan 
vermeden, hemen, pencereye kot· 
tüm ve avluya atladım. 

Şehap ve Babadır muvaffak oldular, 1 
Muhteşem ve Safa ile arkadaştan va-

1 zifelerini hakkiyle yaptılar. 

Goulsinski buraya gelince kadın 
baştnı kaldmp: 

- Bu yaşta bir çocuğa böyle teY 
ter anlatmayın! dedi .. Ve tekrar ba 
llJll eğerek okumasına devam etti. 

Ankaradan Selim, Ali Rıza, Kadri 
iyi oyun gösterenler arasındadır. 

Buıünkii ~ 
Izmir, 11 (TAN Muhabirinden) -

BugilnkU lstanbul - Ankara muhte
litleri maçından evvel Doğu 'l•Uhtell
ti ile tzmir B muhtel;ti karşılqtJlar. 
Oyun, iyi bir seyir takip etti. Netice
de 4: - 3 Doğu muhteliti galip geldi. 

Bu fınattan istifade eden ço • 
cuk mınldandı: 

- Karnım çok acıktı. istasyon 
uzakta mı daha? 

Don Juan hemen sordu: 
- Iştihanız var mı ldlc;Uk! Çok 

güzel, gelecek istasyonda ıtze sand-

\ 

viç alınm. Annenizi seviyor rtır 
sunuz delikanlı .• Annenizi çok ,,.; 
niz, çok! •• 

Müteakip istasyon büf~ 
cuk, arka arkaya sekiz 6' 
yuvarladı. Iki istasyon sonra 
bir akşam yemeği yedi .. BütilD ~ 
lar annenin qkı uğuruna, Doll <r." 

anın kesesinden çıkıyordu. 
Yemek yedikleri iatasyo~ 

tren hareket edince, anneyi u~ 
buldular. Goulsinski teessürle """ 
le düşündü: 

- Ziyam yok .. Yarın ~ 
ya .. Muhakkak bana tetekkilr '!, 
cek ve bu, ta'nlşmamıza veeile Of"_ 

;ıu: ·s:;:.-;:;;µğ;: a~:51 
- Haydi sen de uyu deli 

Bacaklarmı Uzerime koy, s 
Lekelenirse pantalonumu 
silerim. .At 

Çocuk hemen derin bir uY~ 
daldı. Uyku arasında, Don J , 
müthiş tekmeler indirmektell ,,. 
kalmıyordu .• Goulsinski gill8l .-": 
nenin hatırı için bunlara ~tl.'."""" ...ı& 
Ve ancak sabaha karşı göJI"~ 
yumabildL 

U yandığı zaman tren ~ 
tasyonda durm111tu. ~ 

la kompartimana göz attı. ~--" 
ortada yoktu. Pencereden ~ 
onun sallana sallana ~,;;.. 
gördü; valizi d.e elindt!ydi .. S 
çocuğu dürterek bağırdı: ~' 

- Hey, söylesene, kalk.. ~ 
nen elinde valiz gidiyor. sa ti! 
be! .. UçllncU kampana çaldJ...:.t 
madaım, ne yapıyoraunUI• ~ 
tren hareket edecek. ~ 

Tekerlekler döndü, tren ~ 
ğır yerinden kımıldadı; Go adi: 
daha ziyade bağırmıya ~ 

- Madam! .. Oğlunuzu. 
zu unuttunuz.. ~ 

Genç kadın elini menfi bir ., 
ketle salladı ve yoluna dev&Jli ~ 
O vakit bizim Don Juan. ~ 
omuzlarından sarsarak holll 

dı: - ,,, 
- Annen gitti .. Hey, anD 

di, söyleeene, annen indi.· 
Çocuk acıyla haykırdı: d 
- Aman, omuzlarımı a 9' 

Mösyö .. Hangi annem indL. 
annem Petrakovda.. . .alrlf 

Bu sözü Goulsinski tııniısı..--
dinledi: , 

- Naad olur? O kadın seııiJJ~ 
nen değil miydi? Ona anne 
dun yL. 9'_ 

_ Ben değil siz ona ö~ ""'-
dediniz.. Ben de sizin anneııJS1' ..,, 
nettim. Benim kabahatim yo.J,I' 
Haydi amca, bana bir 18Y 

za karnım aç!. ....a " 
Goulsinaki hiddetten terli1~.-111f 

nını mendilile sildi ve ~ 
homurdandı: ~ 

- Sua. mendebur. hileklr 
dıncı ! Haydi defol!. . . .A 

Ve valizini alarak gllrftl'W ..l 
: .. l'tlJO"li?ll 

çıktı ve bafka bir kom 
yerleeti. 



Zaferan ·Manastırı Deri 
Ayvanında 

• 

l>e • 
diın l'i - Zaferan bir Süryanii ka-
l'antı nıanastırıdır. Hatta eski Sür
rikJe~rin en büyük mabedidir. Pat 
1az.ı ~rada, patrik kaymakam-
i)Q tı . bulda otururdu. Mardinin 
l<ıııe ç. kilometre tutarında, DoğUr 
liiııd Yı~e ve bir çıplak dağın böğ
kıJın edır: Dağın dikine doğru ba
liiltır ca. bırçok delikler, deşikler gö
d0ğu · Bunların bir kısmı Mesihin 
Jat 9Undan önceki evler, sığmak
i(i ·ı::eıa~Iarmış, bir kısmı da on 
~ere Van~en ~onr~.dini bütün ke
~e ~avıyelık, dunya vazgeçti-

a koşelik etmiş. 

Kahve 
f .1'.l'I',. .1,. .1 .1 "" ,. "'4 

? Yazan: ; 
~Aka Gündüz~ 
~"' .... ' '' ........ "'"'"' "''' 

içerken 
Tenekegömleklilerle çarpışıyorlar. 

Şam politikacıları birtakım cahil 
aşiretleri kışkırtıp bütün hat bo
yuna saldırıyorlar ise de Cezireci
ler yaman adamlar, kuru sıkı hü • 
lühülü'ye papuç bırakmıyorlar. 

Cezireciler muvaffak olacaklar 
mı, olmıyacaklar mı 7 Benim Cizre -
Karkamış arasındaki görüş ve an
layışıma göre ... 

S adede gelmek daha iyi ola
cak. Ne diyordum? Evet, 

Deri - Zaferan manastırının elli 
altmış metre solundaki Ayvana 
geldik. 

7 

Der•imin uzak köylerindeki manzaralardan: Kalabalık bir aile köy meydanında güneşleniyor 

e<ıse liraya gitmek için kıvrıntılı bir 
Silry ta~lağından, bir halkı azalmış 
lar b anı köyünden, birçok ta bağ • 
teçu~hçeler, bademlikler arasından 
bou '!0 r. Mardinin bademi iriliği, 
8a u~, tatııhğile meşhurmuş. Ka
Şİlı:ı~~nd~~n bir ihracatı varmış. 
~ .. 

1 de ırı, tatlı amma, görünü -
~a t~re eskisi kadar bol değil. Su. 
?tıı~a akınıa pek o kadar ihti;:acı ol 
)l§ n bademin burada neye orman 
Oiin~~dığınr acı badem lezzetile dü
Bal urn. Yemiş veren ağacın ve 
to kırn Veren kütüğün burada da • 
bu ıe batan bir eksilişi var. Halbuki 
i~evtenin şarabı da epeyce ünlü 
an · "Yaş inciri gibi. Fakat incir 
z:k buralara yetiyor. Hele Deri
ına~ran'ın kırmızı şarabı Vatikan 
~a ıenlerinde bile yokmuş. Neye 
~iıı~r, hava o kadar sıcak ki, ki
ra haddi varsa bu yü::; yıllık şa. 
~~n bir yudum içsin. 

8 X 16 bUyüklüğünde bir müsta. 
til. Kesme taştan kalın dıvarlan 

yüksek ve üstü yarım kubbeli bir 

ayvan. Onü açık. Dip duvarda a.- ~ D . ı · . 
karçeşme. İnce uzun bir havuz. 

:::k~:t~:r:~~:;:~~;;·:.:_ ersım ının 
za dokuluyor, buyuk havuz kade- Eski 

r trdevs bahçesinin karşısındaki 
dı.ı ialgalı yamaçların • yerleri 
ıtıa. ruy~r - yine bağlık ve badem or 
e}i:ıgı olmasını dilemekten başka 
Zat den bir şey gelmez. Bu Deri. 

..... eran sahiden çok eskiye benzi-
~(',~ ..... ı 

' Ynarozdaki Vatopet manas-
te d ~ar büy,Ak ~~l~ bile lfüçük 
tolle eğil, Yalnı~ bu tamtakır; Va
bOı t ise Çarların halkı soyarak 
lar .k~seden bahşişlerile pırlanta • 

ıçınde. 

ti, 
1
8Uryanii kadim cemaa -

iJ( ~a~ın göğe çıkmasından sonra 
liJtlilt U:stiyan olanlardandır. Kato
a(ıd ıle ortodoksluk arasında bir 
lı eleri var. 
!'a~Unıi Harbin mütarekesinden son 
tan:11ların arasına da fesat propa
.tiıl' 8:81 girerek masum cemaatle • 
ltu~ hır politika kavgalarının kum
?ikj ası haline getirmiş. Bizdeki pat 
bit tanımamışlar. Derme çatma 
ler Patrik seçip Şama götürmüş
ie~ llaşkalan çıkmış bunu da be • 
~a llleıniş, bir daha seçip Amerika
tot~ı, Japonyaya mı nereye ise 
ılltı UrtnUşler. Çoğu Hindistanda bu
ttti~ ~üryanilerin bu manastıra 
}'oı lerı büyük yardımları karman
)l§~ etr_nişıer. Şimdi burada orta 
t)(ı 1

• hılgili, zarif bir başpapasla 
~ar.genç keşiş ve birkaç aile ~ı-

:S ti ~ lrıanastırın küçücük bir örne-
bil'a (Meryemana kilisesi) adı ile 
~1 rbekir kalesinin içindedir. Bu 

....._ da~a eskidir. 
di~e nlZi bunlar ilgilendirmr· Ne 

be Yaııyorsun? 
ttled ~eyiniz. Bizi bunlar tarih ve 
~r~nı~et bakımından ilgilendirir. 
•ıi~d dunyaya geldiği gündenberi 
tel'ıı-ı~n _hürriyetlerine saygı gös
'ıata~tır. Gaskonya - Dinyeper -
<luğ an - Mendep kapısının kur
doı~ Çarpık main içince bayrak 
lrıiıı . ~ırıp at oynatan Türk. bu ma
'i~e~ın~e yaşfyanlann vicdan hür
~trtı· erıne karşı daima saygı gös. 
~e~~· onlara koruyucu kanadını 
ltııllı ıştir. Bundan daha eskiye ba
~Uıııca bu manastırlar görünür. 
lar 

0 
ar ne zaman kurulmuş? Bun

<!a ~ zaınanlar kurulmuş ki. Roma 
tiı·~ eni hıristiyanlık kıhçtnn gec:i
l'iııtior, ZtılUmle biçiliyordu. Yeni hı
lerı.i;anıar yeraltı mabetlerinde giz 
'buca~rlar sanki canilermiş gibi 
'ltata.ı .bucak kaçıyorlardı. Mantar 
d'\tıs~ •rnparatorlar, kırpık entarili 
qİ.şi 2 konsüller, mitolojinin bütün 
lıy~..:erkek, hünsa Allahları Sen 

·•n """ . . ~atı111 ,, ... nı tebaasını yok etmıye 
ltı.ı il;~rl~rdı. Ve her yer bu kor
lnUştU ırıstiyanhğın peşine düş -

· ~te bu iki manastır o za-

Deri - Zaleran manıtırının 
bugünkü hali 

man kurulmuştur. 

B el ki de. Kudüste Mesihin yı. 
kandıgı tekneden sonra ilk 

yapılan bunlardır. Nasıl yapılmış? 

Kolay. Türk onlara demiş ki: Di
yarbekir kalesi, Mardin kalesi vic
danlanmzın hürriyetlerine en emin 
bir yuvadır. Bizim medeniyet ve 
hürriyet uğurunda kınına gir
miyen yatağanımız elimizde parla
dıkça hiç kimse bir kılınıza toz kon 
duramaz! 

Ve bu iki mabet bugüne kadar 

gelmiştir. Asıl cemaati dış fesat
çılar perişan ettikleri halde bizde 
kalanlar emniyet içinde ve halle
rince yaşıyorlar. Fukara mukara, 
ne yapalım bizler de Karun Aley
hisselii.mlar değiliz ki. Amma Harbi 
umumi mütarekesinde Şam oyunu 
na gelip şimdi cenupta kalan Sür • 
yaniler intikamlarını alıyorlar. Su
riyenin güneyinde bir (Elcezire müs 
takil hükumeti) kurmak istiyenler 
le birleştiler. Demirentarililer ve 

meli bahçelere akıyor. Bahçeler -
den ötesi de sağda Timurlenk tepe
leri, solda alabildiğine çöl. TL U
zakta Derbisiye istasyonunun bi
nalan ağarıyor. 
Yumuşak bir halkçı ve çelik bir 

idareci olan Genel Espekter Bay A
bidin Ozmen, yüzünün gülerliği ve 
tam askerliği ile tanılan Korgene
ral Galip Deniz, çolukları çocuklan, 
ve havuzun köşe taşında çömel -
miş ben. 

Keşişlerin çalı çırpı yakarak pi
şirdikleri kahveyi içi\·oruz. Gözle
rim fincanımda, bunları düşünii. -
yorum. 

B en merhametsiz münekkitle 
rin ortasında romancılık 

etmiyecekmişim; pinti patronların 
tatlı ~öA.in" lerine ~y makale. 
fıkra yazmıyacakmışım. Ben ta
rihçi olacakmışım, tarihçi olmıya 

çahşacakmışım. Böyle olsaydım. 

Ah böyle olabilseydim, size tarih 
namına padişahın mahalle kızları. 
na göbek attırışını, harem ağasmm 
sarayı yakışını, vezirin elçiye ca -
susluk edişini yazmazdım. Tarihi
mizde yazacak öyle şeyler bulur • 
dum ki. .. Ne çare, (Yaş) denilen 
kuru kafa yazısı, atı alıp Usküda
n geçti. 

1 Orta Tedrisat Mual
l"mleri Arasında 

(Ba.~ı 5 incide') 
liğine, Akbltınr ortamektebi t.abüye 
muallimi Niyazi Balıkesir IL~esi tabi
iye muallimliğine, Balıkesir muallim 
mektebi reslmiş muallimi Re.~at Be
şiktaş ortamektebi resim muallimli
ğine, Gazi Terbiye Enstitüsü ve hu
kuk fakültesi mezunlarından Süeda 
Bursa kız mualUın mektebi terbiye 
n ruhiyat stajiyerliğine, Bursa kız 
muallim mektebi tedris usulü mualli
mi Nuriye Konya kız muallim mekte
bi tedris usulü muallimliğine, Manisa 
ilk tedrisat miifetti~l Hüsamettln, 
Bursa kız muallim mektebi muallimli
ğine, Edime kız muallim mektebi mu 
siki muallimi Nurd~an Kumkapı orta 
mektebi musiki mua.Jlimliğine, Fatih 
ortamektebi doktoru ve sağlık bilgisi 
muallimi doktor Reşit Sami lstaııbuJ 
kız muallim mektebi tabiiye stajiyer
Uğine, Adana kız lisesi felsefe ve yurt 
bilgisi muallimi Hayrünnlsa lnönü or. 
ta mektebi yurt bil~isi \'e Türkçe mu 
allimliğine, Adana erkek lisesi riyazi
ye staji~·erl Bürhsn Sn·as muallim 
mektebi riyaziye stajiyerliğine, An
kara kız list>.si riyaziye muallimi Ta
lia lstanlful kız lisesi riyaziye mual
limliğine, lstaınbul belediyesi kimya.
geri Talia Ankara eııkt"k IL~l feın bil
gisi ve bioloji stajiyerliğlne, Afyon 
lisesi fizik mualllmi Tahsin Es-kişehlr 
lisesi fizik muallimliğine, Universite 
mezuınlanndan I..fıtfiye Dündar F...rzu 
nım lis~i tarih ooirafya stajiyerli
ğine, Bakırköy ortamektebi tarih coğ 
rafya yardımcı muallimi Seniha ayni 

mektebin tarih coğrafya stajiyerliğl
ne, Bursa ilkmektep muallimlerinden 
Haydar Tolun Bursa ortamekt.ebJ 
türkçe muallimliğine, Konya kız mu
allim mektebi tarih coğrafya mual
liıni Pakize Bursa ortamedtebi tarih 
coğrafya muallimliğine, Çanakkale 
ortamektebi Türkçe muallimi lsmail 
Hakkı lzınir Karataş ortamektebi 
Türkçe mualllmliğioe, Çanakkale or
tamektebl Fransızca muallimi Nimet 
lzrnir Karataş ortamektebl Fransız
ca muallim.liğie, Davutpaşa ortamek
tebi Türkçe muallimliğlnden müteka.. 
lt Mesut ayni mektebin yardımcı mu-

allimliğine, Tokat ortamektebl Türk
çe muallimi Suoittin Rize orta.mekte
bi Türkçe muallimliğine, Uşak orta
mektebi resim muallim) Ahmet Kü
tahya ll<.;esi resim mualllmliğine, Kol
lej muallimlerinden Leyli Halile Us

küdar birinci ortamektep yardımcı 

lngilizce muallimliğine, Usküdar bi

rinci ortamektep resim muallimi Fah. 
rettin Kadıköy üçüncü ortamektep 
nnıalllmliğine, Kadıköy üçüncü orta.
mektep yardımcı mualllml Ali Vefa 
Cib&IJ orta.mektep riyaziye muallimli
ğine, YozMat lisesi felsefe muallimi 
Kazım lzmir kız lisesi felsefe ve yurt 
bilgisi muallimliği.ne, Manisa ortamek 
tehi Türkçe ve yurt bilgisi stajlyeri 
Ali Mustafa Yoz~t lisesi felsefe st~ 
jiyerliğme, Manlu maarif müdürü 
Naili lzmir erkek llM'!Sl tarih coğraf
ya muallimliğine naklen t.ayin edil
mişlerdir. 

D ersimin Muhindi nahiyesile 
Mazgirt, Nazımiye ve Pü

lümür kazalarında oturan halkın 
mühim menkıbeleri, destanları yok 
tur, Türkiyenin herhangi bir yerin 
de işittiğiniz türküyü buralarda 
dağ türkçesine yakın bir dille söy
lenirken işitirsiniz. Muhindi • 
de milli bayramlarla düğünlerde 

söylenen türkülerin çoğu, öztürkçe 
dir. Bu arada erkeklerle kadınların 
i<arışık olarak oynadıkları Kovant 
rakıslarında söylenen türküler dağ 
türkçesidir. 

Işte Dersimli genç kızı zıplatan, 
delikanlıyı hoplatan bir türkü: 
Haçan cami fincani, gerdan dolu 

mercani 
Vaktaki fincan revandm ruhumun 

çutercani 

Adeti • 
erı 

Kocasını Perde Arkasında 
Bekliyen Yeni Gelinler 

··········1 
Yazan: i 

Latif Erenel ı 
............................ ı 

~:....alill :::vaktak1 .ı;ı :fttv.andm.__:___;,;;:;;;:~ililFlJ.:!E~---· 

ber gönderirler. Gelinin bineceği 

at çekilir. Gelin binmeden evvel kaı 
deş veya yakınlarından biri ata 
atlar. Etraftan koparabildiği ka -
dar para toplar. İstediği parayı al
madıkça bu adamın attan inmesi
ne imkan ynktıır. niha)mt navetlilc. 
de hazırlanırlar. BUtiln atlar çeki
lir. Yayalann değnekleri sahipleri
ne verilir. Gelin ve yengeler atlar::ı 
binerler. Atlı erkekler arkada, ya
yalar önde olmak üzere çalgılarla 
büyük bir kafile halinde hareket e
dilir. Merasimle düğün evine van
lır. 

ruhumun çuherdifi 
Lidini der veke dervişi maneke 

Bu türküyü hep beraber söyler -
ler. Yine düğünlerde karşılıklı ola
rak söylenen türküler vardır ki, 
ıkadınr, erkeği vecde getiren husu
si bir üsltip gösterir: 
Dil güle mestani 
Koluğu fistani 
Ez ravisim dU çizani 

Dü güle karbaşı 
Dü Hortura yolda.~ı 
Dü gula Haydari 

Dersimliler, öztürkçe dua ederler. 
Bilhassa dUğünlerde duaların böy
le türkçe olanlarını seçerler: 
Ya Allah b:ze hayırlı bir rı~k ver 
Bizi başka kapılara göndt'nnc 
Ne verirsen hayırlısını ver 
Allah insnmn işini rast getire ... 

Ben, Dcrsimlinin nasıl Kovant oy 
nad .ğmı görmek fırsatını bula

madım . . \ncak, bunun bütün husu
siyetler·.ıi anlattılar. Tunceli ilk tecl 
risat müfettişi B. Zekiden duydu -
ğum şu hikayeyi yazayım: 
"- Köyün birinde bir gün büyük 

bir dUğün yapıyorlar. Düğünde çal 
gı çağanak kıyamet ... Herkes eğle 
niyor, gülüyor, oynuyor. Yalnız 
Kovant dairesinde gözleri üzerine 
çeken bir genç gelin var: Besi... 

Besi, pek kısa zamanda her şe
yi unutuyor, ıkendinden geçiyor. 
Yere topuk vuruşu, kıvrılışı, yatıp 
süzülüşü, bir kenarda gelinini sü
zen kayinbabanın da gözünden kaç 
mıyor. Her sıçrayışında peşleri 
yelpaze gibi uçuşan etek kemeri 
sanki kırılacak. Kaymbaba daya -
namıyor, gelinine sesleniyor: 

"- Besime, bese melize,, 
Bu: "bizim Besi, yeter artık oy

nama!,, demektir. 
Halbuki Besi aşka gelmiş, oyna

mamak şöyle dunıun, bilakis sıçrı
yor, kıvrılıyor, bükülüyor, zıplı -
yor. Nihayet, Besi, ıkuvvetli bir sıç 
rayış yaparken kemer kopuyor, üç 
etek ayaklan üzerine düşüyor. Be
si süratli bir intikal ile etrafa açıl
mış olan peşlerini toplayıp yere o
turuveriyor. 

Kayınbaba, bu sefer söz dinle
miyen gelinle alay ediyor: 

.. _ Besime, bilize, bilize de bili
ze, ha bilize ... ., diyor ki, şu mana-

Dojjıılu bir delikanlı, evının 
küçük avluıunda 

ya tp lir: 
"- Bizim Besi, Haydi bakalım 

şimdi oyna, oturma, oyna!., 
Kına gecesi adetleri çok tuhaf

tır. Kına eğlenceleri yapılacağı gli· 
nün akşamı, ailenin biivüklerinden 
olan bir kadın, ma:!eni bir pnra ü
zerine b:r parça kına koyar, bunu, 
gelin olacak kızın sağ avu
cu içine bırakır. Fakat biraz sonra 
anası ve babası olan bir erkek ço
cuğu, gelinin avucundaki parayı 
kaçırır. Sonra eğlenceler sabaha 
kadar büyük bir coşkunluk içinde 
devam eder. 

Sabahleyin, konaklardaki bütün 
misafirler, düğüncUler düğün evi
ne çağırılır. Çeyizlik eşya, davetli
lerin önünde sayılır. Her şeye kıy
met biçilir. Güvey tarafı, gelin için 
ayrıca masraf yapmaz. Masraf, ci 
haz, elbise. yatak ve sair eşya hep 
kız tarafına aittir. Kıza alman baş 
lık nisbetinde çeyiz verilir. Eşya 
ayrılıp sayılırken bir taraftan da 
ihtiyar ve genç ıkadınlar, gelini, 
altında mum yanan bir teşt veya san 
dalye üzerine oturturlar ve tuvale
tini yaparlar, bu, belki iki saat da
vam eder. 

Sonra kıza gelinlik elbisesini giy 
dirirler. Atın hazırlanması için ha 

Kafile, gelinle birlikte damadın 
evinin önüne geldiği zaman, da -
matla sağdıçı, dama çıkarlar. İki
sinin de sol ellerinde birer mendil 
vardır. Bunlarla ağızlarını kapatır
lar. Sağ ellerinde de birer elma bu
lundururlar. Gelin, at üzerinde ka 
pmm önUne doğru yaklaşır, durur. 
Evvel; damat, sonra sağdıç, geli
nin başına nişan alarak elmalan a
tarlar. İsabet olursa ne mutlu! Ge
lin attan, güvey de damdan iner, 
eve girerler. 

B ir odanın köşesine evvelden 
sinema perdesi gibi bir ör

tü asılmıştır. Sağdıç, gelinle güve
yi bu perdenin etrafında dolaştır
mıya başlar. Bu dolaşma esnasında 
gelinle güveyden hangisi daha çe
vik davrann-sa o, eşinin sağ ayağı· 
nın üzerine bütün kuvvetile basar. 
Ayağa basmakta evvela kim mu
vaffak olursa, o hayatta daima &

şine galebe çalar. Gelin ve gtivey 
perdenin arkasına çekilirler. Gü • 
vey artık fazla beklemez. Durma
dan gelinin yüzünü açar. Görür 
ve yine durmadan dışarı çıkar. Ak· 
şama kadar ne damat, ne de sağdı· 
cı hiç kimse ile konuşmazlar, ağız.. 
larmdan tek bir aöz çıkmaz, böyle 
dilsiz geçen bir günden sonra ak
şam gelinle gUvey perde arkasında 
konuşmıya başlarlar • 

Gelin perde arkasında mütema
diyen oturmıya mahki'imdur. Gelin 
yeni gittiği evdeki erkeklere iş vak 
ti ise 3 ay, iş vakti değilse 6 ay gö
rünmez. Evde erkek yooken per
denin arkasından çıkabilir. Ufak 
tefek iş görebilir. Fakat erkekler 
eve gelince, tekrar perdenin arkası 
na çekilir, ses çıkarmadan otıurur. 

Dersimde medeni kanun tatbik 
edilmeden önce nikah mera•imlcrl
ne ne gelin, ne de gtivcy gelemez. 
lerdi. Merasimde iki tarafın vekil· 
leri bulunur ve Caferi mezhebine 
göre dini n*lih yapılırdı. Gerek ev 
lenmede, gerekse boşanmada mcc-

(Arkaaı 10 uncuda) 
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Atatürkü Dinlerken: 
. ... -~~-----· ·-------

l\lodellerlmizi kopya, biçlınİ· 
mizl taklicl ediyorlar. Birin· 

Vatan 
'(Başı 1 incide) 

- Alayınız bir vazife almış gidi
yor. Bu alay içinde kumanda etmek
te olduğum bir bölük var; benim de 
beraber gitmekliğim tabii değil mi? 
Niçin bana haber vermediniz? 
Kumandanın cevabı: 

- Siz bu alayda stajiyersiniz. Ku
manda ettiğiniz bölüğün asıl kuman
danı bölüğün kumandasını almıştır. 
Siz erkanıharp zabitisiniz; böyle çe
tin işl • e geleme?.Siniz. Ben sizin Şam
da kalıp istirahat etmenizi tercih et· 
tim. Maaşınız verilcc~ktir, merak et
meyiniz. 

Mustafa Kemalin aldığı bu cevap, 
pek tabii olarak, Müfidin 29 uncu 
süvari alay kumandanından alacağı 
cevabın ayni olacaktı. 

l ki arkadaı, boynu bükük, 
çıkıyorlar 

Müfit ~ mütaleada bulunuyor: 
Süvari fırkası kumandanına şikayet 
etmek ... Mustafa Kemal buna lüzum 
görmüyor: 

- Müfitçiğbı., diyor, bunlar o ku· 
mandanla beraberdirler. Ona müraca
attan bir şey çıkmaz. Ordu kuman
danına gidelim. Belki ondan da bir 
§ey çıkmaz; fakat hiç değilse şika· 
yetimizi umumileştirmiş oluruz. 

lki arkadaş mutabık kalıyorlar. 
Ordu kumandanı müşir Hakkı Pa

şadır. 

Müracaat usulsüzdür 
lki erkanıharp yüzbaşısı, doğru

dan doğruya, müşir Hakkı paşanın 

ı esm'i makamının kapısına gidiyorlar 
\'C yaveri vasıta.siyle m~ir paşayP 

görmek istediklerini arzediyorlar. 
Hiç vaki olmaımış bu hareketi müşir 
paşa çok küstahane telakki ediyor 
\'e onlan kovuyor. Sokak ortasında 
ka1~ış gibi bir vaziyette iki arka
daş artık biribiriyle konuşmıyacak 

kadar müteessirdir. Nihayet Musta
fa Kemal, Müfide: 

:Di a clo gl.rloM"-. 

eliyor. Müfit soruyor: 
- Nasıl? 
- Olduğumuz gibi ... Yani şimdi 

atlarımıza binmiş bulunuyoruz; e
mirber neferlerimiz de var. Havrana 
giden kuvvete, olduğumuz gibi ilti
hak ederiz. 

- Bu olur mu?' 
- Niçin olmasın? 
Ve, Mustafa Kemalin dediği gibi, 

gıdiyorlnr. 

Şam • Şemiıkin 
yolu üzerinde 

lki süvari alayı, birçok topçu 
bataryaları ve esterli piyade tabur
ları, bü~k bir kuvvet halinde, yü-

' rüyorlar. Bu kuvvetlerin kumandanı 
Bay Lutfidir. Mustafa Kemal ve Mü
fit, ellerinden alınmış olan bölüklere 
iltifat etmiyerck, atlarını bu kuvvet
lerin b3{1ının yanına sürüyorlar ve: 
''biz de beraberiz efendim,, diyorlar. 
Henüz bu iki adaanı tanımamış olan 
kumandan onların yüzüne bakma
makla ve sadece selamlarını iade et
mekle iktifa ediyor. Başka konuşma 
yoktur. 

Kuvvetler, o günün akşamı Şemis
kınde çadırlı ordugahta, son neferine 
kadar yerleşiyor. Yalnız açıkta ve aç 
kalmış iki adam var: Mustafa Kemal 
ve Müfit. Onlarla kimse meşgul de
ğildir. Yalnız gece yarısına doğru 
onların emirber neferleri büyük bir 
alicenaplıkla bu iki arkada.~a kendi 
evlerini teklif ediyorlar. Bıı ev, ne· 
ferlere tahsis olunmuş çadırdır. Ne
ferler: ırbiz açıkta kalalım, ziyanı 
yok, siz çadıra buyurunuz,, diyorlar. 
Biraz sonra da da.ha büyük bir ülüv
Yücenap ile bu iki arkadaşa, içerleri
ne saman doldurulmuş iki Çuval geti· 
riyorlar ve bunları yatak diye yere 
11eriyorlar. 

Ertesi gwı süvari 30 uncu alayın 

bölük kumandanlarından bir yüzba~ı 
geceyi aç geçırmiş olan Mustafa Ke
mal ile Müfidi kendi çadırına davet 
diyor, onlara bir çay ziyafeti veri-

' yor. 
Bu yüzbaşı vaziyeti ve bunu icap 

ettiren ve idame ettirmekte olan a
damların gizli noktai nazarlııırmı se
nelerdcnberi de,=-am eden tecrübesi 
sayesinde t iyordu. O, ~fustafa Ke· 
ınal ve ?!lüfide şu teklifte bulunuyor: 

- Arkadaşlar, görüyorsunuz ki 
Bize asil kumandanlık vazifesi ver
ın iycccklerdir. Bunun ~hepleri var-

dır. Fakat bana hususı bir vazife ve
rilmiştir. Eğer siz bu vazifemde ba
na kontrolör olmak i~terseniz ben 
bunu temin ederim. Yalnız şimdiden 
söylemeliyim ki bu kontrol neticesini 
kimseye bildirmiyeceğinize dair bana 
namusunuz üzerine teminat vemne· 
niz lazımdır. 

Mustafa Kemal, Müfidin yüzüne 
baktı ve kendi kendine, şöyle bir mu
hakeme yaptı: "Bu adamın yapaca
ğı şey, belli ki netice itibariyle söy
lenmemek icap eden hicaplı bir şey
dir. Hiçbir şey yapmamaktan ise bu 
insana hicap veren meselenin mahi· 
yetini anlamak kendisi ve arkadaşı 

için bir kazançt1r. O, bu tecrübeyi 
yapabilmek için en nihayet bir ada
mı kusurlarından dolayı affetmiş o
lacaktll'. Bir adamı kusurlarından 
affetmek bin adaımm kusurunu ele 
geçirmek için yapılabilir bir fedakar· 
hktır. 

Mustafa Kemal bu mülahaza ile o 
na söz verdi; Müfit te kendisine il
tihak etti. 

Havran köylerinde gasp 
Şamdan çıkan mürettep büyük 

kuvvet, sanki bütün Havranı sömü
recek gibi, tertibat almıştır. Havran 
muhtelif mıntakalnra ayrılm1ş, her 
mıntakaya bir kJvvet tahsis olun
muştu; bunlann vazüesi o mıntaka
daki köyleri soymaktı. 

Ilk Havran köyünde Mustafa Ke
mal ve Müfit, bölük kumandanının 
misafiri olmuşlardır. Köy odasında, 
piliç kızartmaları ve diğer nefis ye
mekler yeniyor. Ertesi sabah Mus
tafa Kemal, yüzbaşıya şu teklifte 
bulunuyor: "Seyahatimiz esnasında 
müşterek masraftan hissemize dü~e
ni hemen mi verelim? Yoksa en so
nunda tediye etmek üzere bir defter 
mi tutarsınız?,, 

O, defter tutınak usulünü tercih 
etti ve öyle yapıldı. 

Ho.vrnnlı köylüler.. ~r gün ve her 
gece, bir takım in~ar ve bu in
sanların bindiği hayvanlar tarafın • 
dan, yiyecek itibariyle, mahvediliyor, 
bu kafi değilmiş gibi o insanlardan 
on senelik vergi isteniliyor, herkes 
kudretine göre bir veya beş mecidi
ye, bir veya iki lira vererek kendini 
kurtarıyordu. Bölük kumandanı bu 
işe son derece meharetli bir adamdı. 
Havranlıların Ofımanlı imparatorlu
ğuna asi olduklarını ve bu adamları 
mahiv ve kahretmek lazım geldiğini 
bir hüküm olarak tatbik ediyordu. 
Mustafa Kemal ve Müfit bu hükmün 
yanlışlığını, yerinde ve gözleriyle, gö
rüyorlardı. 

iki ayn düşUnce: biri para topla
mak ve bu parayı paylaşmak düşün
cesi, diğeri bu para toplama mezali
mine isyan etmek düşüncesi ... 

Kuneytarada 
Mustafa Kemal ve Milfit, Osman. 

!ılık namı altında yapılan bu büyük 
haydutluğun ne olduğunu anlamış

lardır. Bunu yapanlar hakikaten hay 
dut insanlardı. Bu hakikati anladığı 
dakika, .Mustafa Kemal, Müfide şu 
sözleri söyledi: 

- Hatırlar mısın Müfit, Şamdan 

bu kuvvete iltihaka karar verdiği

miz dakikada karşıma bir süvari mü
lazımı çıkmıştı, - bana: "Beyim, 
size büyük hürmetim vardır. Bu se
fere gitmemenizi tavsiye ederim,, de
mıştı. Ben sormuştum: "Niçin? Sü
vari müllimızı şu cevabı vermişti: 

"Hayatınrz tehlikeye girebilir de, o
nun için,,. Ben bu adama tekrar ni
çin? dedim. O bana "Seni öldürürler. 
Bilemezsiniz ve dUşünemezsiniz be
yim: bugiin bütün Suriye ordusuna 
şamil bir müşterek menfaat vardır; 
siz bu menfaate mani olacak gibi 
görünüyorsunuz; bunu kimse kabul 
etmez, hayatınız mevzuubahistir.,, 
cevabını vermişti. 

lşte Mustafa Kemali bu seyahate 
sevkeden amil o adamın musirrane 
sözleri olmuştur. 

Kuneytara ordugahı 
Kuneytara, Osmanlı Türkleri ta

rafından Türk Çerkezlerinin oturup 
yerleşmelerine tahsis edilmiş bir köy
dür. O köy ve c!vannda bir ordugah 
kurulacaktı. Mustafa Kemalin ve Mü
fidin nasıl adamlar olduğu anlaşıl
mıştı. Ordugahın kurulması kendi· 
lerinden rica edildi ; iki arkada.s bu 

ve hürriyet 
·i nevi lngiliz kwnaŞiarnı· 

dan KADIN, ERKF..K ve 
ÇOCUKLARA mahsus trenÇ 
kotlar, mu ambalar, koV~~
kotlar \.·e gabardin pardesu· 

.. ucuz ferin zengin çeşitlerını . 
firat \'e ~eraitle tal\dim cdı-

Kırşehir M ebu .. a 
B. Lutli ô:z.de1 

vağiyeti yapmağa gittiler. 

Kuneytara ordugahında 
heyecan 

Ordugah Kuneytaranın yanında 
kuru'ımuştu. Oranın Çerkez Türkleri 
o kadar misafirperver davrandılar ki 
her gece davetler yapıyorlar, misa
firlere Çerkez tavuğu yediriyorlardı. 
Bir gün, kuvvetler kumandanına şöy
le bir haber geldi: Etraftaki Çerkez
ler ordugahı basacaklar... Bu haber 
Mustafa Kemale kadar intikal etti. 
O, şu karan vermişti: Vaziyeti gi
dip kendi göziyle görmek. Bunun ü
zerine Müfide: "Benimle beraber gel" 
dedi ve iki arkadaş, yanlarında birer 
emirber neferi olduğu halde, dörtna
la sürdükleri atlariyle garp istika
metinde yol almağa başladılar. Bir 
aralık bir tepeye geldiler; atlardan 
indiler; Mustafa Kemal o tepenin üs
tünden karşıdaki vaziyeti tesbıt etti, 
ve gece vakti _Tilrk ordıtgahma bas
kın yapacak olan bir cemmi garirin 
orada toplu olduğunu gördü. Tam bu 
esnada idi ki karşı taraf kuvvetleri 
Mustafa Kemali görmüşler ve beş on 
misli süvari kuvvetiyle onun üstüne 
saldırmak üzere harekete geçmişler
di. .Mustafa Kemal sükunetini boz
maksızın Müfide şunu söyledi: Atına 
bin ve beni takip et .... Mustafa Ke
mal, Müfit ve rı:nirber neferler atla
ra bindiler; Mustafa Kemalin dela
let ettiği istikametlerde dörtnala yol 
aldılar. Bu suretle düşmanı şaşırta
rak karargfı.ha geldiler. Mustafa Ke
mal düşman vaziyetini izah etti. Ar
tık ordugahta onun sözü dinleniyor
du. Kumandan Liıtfi bu izaha göre 
tedbirler aldı ve Çerkezlerin hücumu 
vaki olmadı. 

Kuneytara şarkında bir köyde 
Bir gün Mustafa Kemal, arakada

şı Müfitle beraber Kuneytara şarkın
da bir Çerkez köyüne gidiyor. Köylü 
bu gelenleri ilk önce iyi görmüyor; 
iyi karşılamıyor, bunları da soyuçu
lardan sanıyor. Buna rağmen Musta
fa Kemal ve Müfidi alelusul evlerine 
kabul ediyorlar. Mustafa Kemal bir 
müddet bu köylülerle konuşuyor ve 
çok geçmeden onlar Mustafa Kemal· 
den hoşlanıyorlar, ona söz veriyor
lar : "Siz, diyorlar ne derseniz yapa
rız, fakat devlet diye şimdiye kadar 
kafamızı ezen bu idarenin emrettiği
ni yapmayız.,. 

Namuıkarane bir anla,ma 
Kuneytara civarındaki Osmanlı 

kuvvetleri oradaki köylerden birini 
imha etmek için yukarıdan bir emir 
alıyorlar. Bu köyün üzerine sevke
dilen kuvvetin kumandanı Bay Lfıtfi_ 
dir . .Mustafa Kemal ve Müfit bu ha
rekette sakittirlcr. Tam köyün karşı
sına gelindiği zaman inanılmıyacak 

bir manzara görülüyor: Bu tek köy o 
gelen bütün Osmanlı kuvvetini mağ
lup edebilecek tertibat almıştır. O va
kit kuvvet kumandanı (Bay Lfıtfi) 
Mustafa Kemale müracaat ediyor, 
"ne yapalım?" diyor. ltiraf etmek la
zımdır ki Mustafa Kemal bu köyü 
mahvetımek istemiyordu; çünkü o bu 
köy halkını inkılap ve ihtilal namına 
kazanmış bulunuyordu. 
Şimdi emir ve kumanda Mustafa 

Kemale intikal etmişti. Mustafa Ke
mal bir kısım kuvvetleri Müfidin em· 
rine vererek onu bir istikamette kö-

ye scvketti ve diğer bir kısım kuv
vetleri de Çerkez kolağası Bay Meh
medin kumandasında olarak merkez
den hücuma kaldırdı. Mustafa Ke • 
mal, Müfidi öyle bir cepheye sevket
mişti ki Müfit buradan hücum ede· 
mezdi ve esasen hücuım etmemesi la
zımdı; çünkü o köyün halkı daha 
evvel Mustafa Kemale bağlılık sözü 
vermişti. Çerkez Bay Mehmet aldığı 
emir üzerine merkezden hücum etti. 
Mustafa Kemal, daha ziyade bu ;Bay 
Mehmedi takip için, onun peşi sıra 
giderek köyün i~foe girdi. 

Burada Mustafa Kemalin gördüğü 
manzara şu idi: Köylüler Çerkez Bay 
Mehmedi kuşatmışlar, taş ve topaçla 
öldürmek üzere idiler. Bu sırada idi 
ki Mustafa Kemal köye girdi; köy
lüler kendisini görünce etrafını aldı
lar ve: "Sen ne dersen o olsun" diye
rek Bay Mehmedi Mustafa Kemale 
bağışladılar ve affettiler. 

O köyde bir ıeans 
Muhtarın odasında... Mustafa l{e

mal, Müfit, kuımandan Lutfi ·ve köy 
ağası. 

Mustafa Kemal söylüyor: "Bir he
defe, bir emele yürüyeceğiz. Biribi
rimizi tanımıyan kuvvetleriz. Bu he
defte, bu emelde beraber kalacak mı
yız?" Hep birden "Evet" diyorlar. Bu 
"evet" sözü bir mühür ve imzadan 
daha yüksek bir namus sözü olarak 
alınmıştır. Bugün dahi onlar Musta
fa Kemale vermiş oldukları sözü, ve 
Mustafa Kemal onlara verdiği sözü 
tutmaktadırlar. 

Ordugahta bir adilik 
Müfit, Mustafa Kemalin yanma 

geliyor ve şunları söylüyor: 
- Bütün bu seyahatte çok para 

kazanılmış, benim hisseme oldukça 
altın isabet etmiş. Dün akşaım bu al
tınlarİ bana getirdiler; vermek iste
diler. Ben tereddüt ettim. Bu tered
düdün sebebini soranlara: "Çünkü 
bu, blzffiı alışm:tdığımız şeydir; arka
daşım Mustafa Kemal bunu terviç 
ediyor mu?,, diye sorduğum zaman 
bana: "Mustafa Kemale senin aldığı

nın birkaç misli verilecektir.,, dedi -
ter; ben de ''Müsaade buyurunuz, bir 
kere kendisinden sorayım,, cevabını 
verdim. 

Müfidin bu sözlerini dinliyen Mus
tafa Kemal, arkadaşının bir hataya 
düşmüş olmasından ürkerek: "Sakın, 
paraları almış olmaynsm ?,, diyor ve 
Müfidin derhal "Hayrr" diye cevap 
venmesi üzerine ona şu sözleri söy -
lüyor: 

- Müfit, sen bugünün adamı mı 
olmak istiyorsun yoksa yarının ada
mı mı? 

Müfit, zaten teklif edilen parayı 

kabul etmemi.ş olmanın verdiği bir 
gururla ve pek samimi bir ifade ile: 

- Elbette yarının adamı olmak 
isterim. 

Diyor. Mustafa Kemal kendisini 
takdir ediyor: "elbette alamaz.ıın: 
ben de almadım ve alamam,, hükmü
nU veriyor. 

Sahtekarların orduca teşhiri 
Bir gece !-.lustafa Kcımalin ordu

gahtaki çadırı sarılıyor. Kendisi Ö· 

lümle tehdit ediliyor, hesap ve kitap
lara mani olmak istediği için ... 

Mustafa Kemal bunlara şu sözleri 
söylüyor: 

- Arkadaşlar, ben gerçi mektep-, 
!erde riyaziye okuyup öğrendim, fa. 
kat bu sizin hesaplannızdan bir şey 
anlamam. Tabii sizin hesaplarınız en 
doğru olmak icap eder; fakat bunu 
ordu merkezinde kontrol ettirmekten 
çekiniyor musunuz? 

Buna "hayır" cevabı alınca: 
- O halde, diyor, mesele yoktur; 

müsaade ederseniz yarın bir arka
daşımızı Şama göndeririz; orada en 
yüksek muhasip kim ise bu işi ona 
hallettiririz. Benim riyaziyeciliğ'rn 
bu hesap meselesine akıl erdirmeğe 

kafi gelmiyor. Efendiler ben namuslu 
bir adamım. Benimle arkadaş olan
ların da namuslu olmaları gerektir. 
Sizin bana bahsettiğiniz hesaplara 
benim aklım ermiyorsa ve bunu Şa • 
ma gönderip tetkik etmeği teklif edi
yorsam buna bir şey derneğe hakkınız 
olmamalıdır. Yarın Müfidi Şama gön
dereceğiım. 

Mustafa Kemal kuvvetçe ve mu
hitçe öyle tedbirler almıştı ki bu he-

sap sahtekarları ona muliavemet e
demiyeceklerdi. 

yoruz. 
MUSAVl CiNSTE JSE .... 

DAl!\IA US'J;.UNUZ. 

Baker Mağazalar• 
Kuneytara'dan Şama: Müfit 
Mürettep kuvvetler hırsızları çok 

dikkatli idiler. Onlar Mustafa Kema
li imha etmeği düşünmüşlerdi: fa-

kat Mustafa Kemal bunu anlayıp •••••••••••••••·", 
tedbirli bulundu ve arkadaşı MUfidi r 
Şama gönderdi. 

Dürzü ıınırlarında 

Mustafa Kemal 

YARIM BAŞ 
b.. afiyet, 

Ağrıları, asa ı z 

b.. "k .. "kler KAR· asa ı o suru 
DOL 'a kartı gelemezler· 

Tecrübe ile sabittir. 

Artık Mustafa Kemal, akılda tu
tulması liızımgelen adam olmuştur 
Osmanlı kuvvetleri Cebelidüriız'la 
karşı karşıyadır. Osmanlı kuvvetleri· 

'.o ~ nin merkezi "Busrulharir' dır. s- it 
"B lh · " "rU erek b manh devrinde bu usru arır , Uç arkadaş çarşıda yu Y sı• 

Dürzülerin daiıma muvaffak oldukla· köşede, içine ancak iki üç ~~lll'· 
n bir merkezdir. Mustafa Kemal ora- ğabilecek, hücre kabilinden bırıuccst 
da bir Türk kumandanının mezar ta· kanın önüne geliyorlef". Bur~ı pü1'' 
şında şu yazıyı okudu: Mustafanın (3) ticaretanesıdır:;;.,nd~ 

"Hüsnü Bey Karrasede kurban kanın önünde duruyorlar. Ayıı-fı~bit'. 
gibi oldu şehit." ayakkabı yerine nalın bul~endi4 

Karrase, Mustafa Kemalin mensup adam takır, tukur yürüy~rek_ dıı. ~ 
olduğu kuvvetlerin bulunduğu Bus- !erine doğru geliyor ve duk~~ttaıııo 
rulharirin yakınında bir yerdir. turacak yer olmadığı için duk Yor' 

Busrulharir merkezinde toplanmış önüne birkaç sandalyn. koyd~~~a • 
olan Osmanlı kuvvetleri talim ve ter· Mustafa Kemal meraklıdır: Du af• 
biye ile meşguldürler. Onun yukarı- nın içini görmek ist.iyor, giriyor0~ eında Dürzüler gayet kuvvetli süvari !arda bir takım hafıf eşya var. U9" 
ve piyado kıtalariyle, bir gün, bu Os- , da uzun bir masa duruyor. aunU? ıııt• 
manlı kuvvetine taarruz ediyorlar. tünde felsefeye, inkılaba, sosyal~ıı,.. 
Taarruz eden kuvvetler çok faiktir. tıbba ait fransızca kitaplar var. tY 
Talimanede bulunan Osmanlı kuvvet- tafa Kemal bunları karıştırıyor ,,e 
!erinin kumandanı derhal Mustafa caretanc sahibine soruyor: Jllıı• 
Kemale müracaat ediyor: Ne yapa· _ Siz tüccar mısıpız, filoz<>; 
hm? diyor. Mustafa Kemal cevap ve- sunuz, doktor musunuz nesiniz· i or~ 
riyor: "Talim ve tatbikatınıza devam Tüccar Mustafa şu cevabı ver JJJ1ıŞ 
buyurunuz.,, Tüccarım, bu kitaplar e~k~den k s:ıf'J 

Kumandan telil.şla: "fakat görımü- şeylerdir. Unutmamak ıçın ara 

Yor musunuz, hücum ediyorlar" de- okurum. . gec' 
mesi üzerine Mustafa Kemal şu ce- Aradan günler geçiyor. Bır ?Jall' 
vabı veriyor: "Evet görüyorum, an- Mustafa Keımal, .Müfit, Doktor_çıı,tııll 
cak ben on':an bilirim; onlar namus- mut (4) ve Lütfi, tüccar Mustıv JtB' 
lu adamlardır. Kendilerine silah kul- evine gidiyorlar. Şamın çıkn'lıı.ı pıSt' 
lanmıyanlara karşı silah atmazlar.,, ranhk bir sokağında bir evin lt~ıııd' 

Nitekim öyle oluyor. Osmanlı kuv- nı çalıyorlar. Tüccar Mustafa; e w1l' 
vetlerinc hücum edenler mukabele bir lamba ile kapıyı açıyor, ~ 
görmeyince şaşınyorlar, konuşacak runuz" diyor. ıı e<t 

adam arıyorlar. Şamda dUnya karanlıktır; ~or 
Onlarla Mustafa Kemal konuşu- de karanlıktır. O gece, yalnız, ~ ı§.11l' 

yor;, kendilerini o gece misafir edi· veya tüccar Mustafanın elindeld 
yor, şcflerile arkadaş oluyor ve er- ba ışık vermektedir. ~· 
tesi gün hepsini yerlerine iade edi- Toplantı doktor ve tüccar ?Jll

9 

yor. fanın evinin bir odasında oluyor~,. 
Bir ıahtekarlık - ihtilal yapmalı, inkılap ya.P 

Bu hadisenin ertesi günü Şam jan- lı. tUc~ 
darma kumandanı olan bir miralay, Bunu söyliyen dotkor veya 
mürettep kuvvetin bulunduğu yere Mustafadır; devam ediyor: ıftııd• 
gelmişti. Kumandan Bay Lutfi ile - Ben Tıbbiyenin son sın ıVel• 
görüşüyordu. Mustafa Kemal de bu iken bu emeli takip ettiğim için e~r(ll· 
içtimaa davet olunmu§tu. Şam jan- mehteranede yattım, sonra 

5 ~~ 
darına kumandanı Dürzülerin püs • düm. Çok kıymetli arkadaşla 
kürtülmesinden dolayı Bay Lütfiyi vardır, inkılabı yapmalıyız. .. yot: 
tebrik ediyordu. Çok namuslu bir a- Müfit ayağa kalkarak bağırl 
dam olan kumandan: hayır, diyor, Behemehal yapmalıyız. . }<tı"' 
biz püskürlmedik; onlar gittiler. Bu kadar ciddiyet ve katıyet tll• 

Jandarma kumandanı m·ar edi· şısında Bay Lfltfi: Ben, diyo.r, ~atı' 
yordu: Hayır bu cmeseleyi Zatışaha- çocuk sahibiyim. Naımuslu bır ~a)at 
neye arzederken behemehal püskür- olduğum için size tabi olunlIYl• 
tüldü diye yazmak lazımdır mütalea- benden bir şey befilemeyiniz. ıarıt'! 
eında bulunuyordu. Şam jandarma O dakikaya kadar arka,,.daŞ a.l: O 
kumandanı Zatışahaneye yazılacak sadece dinleyen Mustafa Kelll gidi• 
telgrafın müsveddesini kaleme alma- halde, diyor, siz buradan derhal 3c1• 
sını Mustafa Kemalden rica etti. Mus· 11.iz; bizim bundan sonra ko~uŞ cs.l' 
tafa Kemalin cevabı şu olmuştu: ğımız şeyleri sizin dinleınenız 

- Ben böyle bir sahtekarlığa alet değildir. J!.}V 
olamam. Esasen ortada galip mağ- O gittikten sonra orada kala~ 
lup ta yoktur. Fakat hakikati söyle- inkılaıJt.an, inkılap yolunda öl~ geld 
mek lazımsa onlar kazandılar. bahscttıler. Mustafa Kemal: . ~ )-J' 

Şam jandarma kumandanı : Sen ölmekte değil, ölmeden ideali.ınız;ıcte
henüz cahilsin; Zatışahaneyi anlaıma- ratmak, yapmak ve yerleştırın 
mışsın dedi. Mustafa Kemal bu ser- dir. fa bil' 
sem adama şu cevabı verdi: Ben ca- Bundan sonra doktor Musta ·~ı· 
bil olabilirim, fakat Zatışahane olan tün hararetiyle Mustafa Keınnle 
zatın cahil olmaması ve sizin gibile- landı. d çalt~' 
rin mahiyetini anlıyabilmesi lazım- O gece orada inkılap yolun a ve 
dır. mak ilzere bir cemiyet kuruıınu,:ril' 

Netice 

Bu yazının başındaki ilk cümleye 
dönelim: Şamda, ltamidiye çarşısın
da, üç Türk zabiti. Bu zabitler Mus· 
tafa Kemal, Müfit ve Lutfidir. Bu 
Lfltfi Havran harekatını idare etmiş 
olan kumandandır. Çarşıda yürürler
ken Mustafa Kemal dikkat ediyor: B. 
L1itfinin ayağında çizme pantalonu 
var: fakat kundurası bir çizme de
ğil, alelfıde bir ayakkabıdır. Bu, eğer 
bir yanlışlrk eseri değilse, muhakkak 
bir sefalet manzarasıdır. Mustafa 
Kemal bunun sebebini Bay Lfıtfiden 
soruyor. O. şu cevabı veriyor: 

- Kemal, hakikat gördüğün gibi
dir. Bundan başka pantolonum vok. 

buna Vatan ve Hürriyet adı ' 
mişti. 

Suriye • Makedonya ···"'' 
"n11' ...... 

Mustafa Kemal Suriyede ınu '3~·• 
olanı yaptıktan sonra Ma.k~d00f a.J<e' 
geçiyor ve Şamdaki esennı 1' 
donyada da kuruyor. . ıtıtl• 
Evrensel ve tarihi işin, 1908 ın ti' 
bının esasını Şamda, doktor ~us 
fanın evinde aramak lazımgelır. 

l\fuıt' 
(1) Kırşehir sayla\.'! Bay 

Ozdeş. 

(2) Talim edilmiş mallar. ır 
(3) Çorum sayla'~ Dr. Bay nıu" 

ra Cantekin. • 111ıoı· 
( 4) Mustafa Kemalin mtlfrıt 

Uluer arkadaslarından biri. 
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BIZi T ANIMAZLARkir J Günlük 
Piyasa -o-

Gelenlerin 
Çoğu Kadın 

Cok ga . 
ı'adak rıptir ki, bu dervişler, o-
titıne~ llılikemmel Karvansaraya 
hoşlaıı l§ler.. sanki kaln balıktan 
V~1Yorlarmış gibi, geceyi Kar 
agaçıa~dan yüz adım ilerideki nar 
g'eçil'lij ın altında, ve su başında 

ı;._ -~!erdi. 
ı_:-"1esı Piı 
ut!kite . oun de, Tebrizden Diyar-
l'ak, li:ıden karvana karışmıya -
deı.ra ... e Yalnızca yolculuklarına 

"'et · l(eşk .. rnişlerdi. 
eUetiııd lill?rini boyunlarına asan, 
~ eki teberlerine dayana da
öğıe ~ola çıkan bu dervişler, o gün 
~~ktine kadar fastlasız bir 
b~llld Yaptıktan sonra, bir su 
~Ya, tnola vermişlerdi. 

'llıahs;:ıarına asılı olan, dervişlere 
Ogıe ıneşin sofraları açmışlar .. 
~la/eıneklerini yemiye başla -

b dı. 
Q.eı:n 

l'oıC\ll Yeınek yiyorlar, hem de bu 
tikatr;Uklarında takip edecekleri is 
~it;ue~ ınUzakere ediyorlardı. 

han, enbıre, bir takım insan ve 
'atı sesleri duymuşlardı .. baş
~~.bu teslerin geldiği tarafa 

l I tşhırdi ç e . • 
tinden biri. 

'l{·· 1 

lar. 0Ylüler, şehirden dönüyor • 

betniş0 
Ver-..... ... Oteki derviş, cevap 

"<IJ~ti. 

\'i~ ~~ki, biraz daha yoldan içe
ti ~~rsaydık. Allah vere de, bi
U~ .. -~ olmasınlar. 

tı: ·-..qı derviş te söre karışmış-

~ ~~.. Gelenlerin çoğu, ka-
~e ~. nereden tanıyacaklar. 

\afil~~ere binmiş olan bu köylü 
da, 1

• Uçü yaşlı erkek, ve altısı 
lııak ~aflara bürünmüş kadın ol 
l!~~re dokuz kişiden ibaretti. 

~kek !ar .sessizce ilerlemişlerdi. 
~a.ıı.ıa ler, dervişlere selam vererek 

be tından geçmişlerdi. 
'l'vi§Ier, bunları geçip gidecek 
~kaetllıi§lerdi. Fakat köylüler, 

~l ç 8.<lıın gittikten sonra dur-
.ı· ar .... k . . ı 
"ı. • ...,,er eplerinden ınmış er -

lta;y1 .. ~d Uleıin orada durup merkep 
lat-.... en inıneıeri, dervişlerin hoş
-~a . 
~ to gitrnemişti. Derhal sofraia-

l>lıyarak· 
'li . . be lldı, gidelim. 

ltıişlerd· Ve ı. 

ltı.a.rı,' k~tn_. kalkıp gidecekleri za -
01llara 0Y~ülerden yaşlı bir erkek 
~Ue <lo&'ru gelmiş .. Derin bir hür 

....._ l!elanı vermi§: 
haata bel'Vi§ babalar .. lçimizde, bir 
lı.et~ h~tun var. Şuna biriniz bir 

l)· edi\'erin % .. 
~il ' l'ica etmi§ti. 

tı~e ~~if, dervişlerin büsbütün 
ti: l'iııi kaçınnı§tı. !çlerinden bi-

' \> ~,lt ~lculuk halinde, hastaya o-
bi:ye lldet değildir. 
~k hoınurdanmıştı. 

lerıe b~t köyıu ısrar etmiş .. derviş
t it ın .. e, ta unakaşa başlamıştı. lş-

~: bu münakaşa esnasında, o-
l{lldltdenbire karışmıştı. 

t.... ııııa -
""'llltı r, derhal sırtlarından çar 
1çtııd atınışlardı. Bu çarşafların 
' e, gU l"· a.r<lı. ç u kuvvetli birer erkek 
~ 

ti.. llttıa.r b" . 1 . .. .. ~ atıı • ır anda dervış erın uıe. 
~lı~ tnışlar .. yolun iç tarafındaki 
letlli;ye bderinliklerine doğru sildik 

be . aşlanıışlardı. 
:tıc~lerin üçü de bir anda han
ı.~ları iŞ •• Kafaları koparılım,·; .. 
'""l'ttıda:~aki külah!ıınndan, ayak
~tanrn.1~ l>apuçların içlerine k .\dar 
be aııtar:· liırkalannın kumaşlar! 
lttakıtn arının arasına saklanmış 

mektuplar çıkarılmıştı .• 

A J)taldede, şehre iki saat mP
Safede bir bağ kö§künün 

c lasmda snbırsızlık.a geziniyor .. T
kide birde pencerenin o:ıündc du
rarak, ağaçlar altından kıvrıla kıv
rtla uzayıp giden yola gö~ gezdiri
yordu .... Fakat her defasında: 

- Garip şey .. Niçın bu karlar 
geç kaldılar. Yoksa, bir aksilik mi 
oldu? 

Diye söyleniyordu. 
Artık, ortalık iyice !tara mıştı. 

Odadan içeri sessizce uir adam gir 
miş; kucağında getirdiğ1 bir yı~n 
çıralı çam odunlarını ocağa yerle3-
tirmişti. Bu çamların yanması, o
daya hem hafif bir ış•k, henı de 
hoş bir koku verm~tı. 

Aptaldede, ocağın yanınclakı se
dire yerleşmiş; gözlerini çıt.ırdıya 
çıtırdıya yanan odunların aleviııe 

dikmişti. Zihni, binbir düşünce i
çinde idi. Fakat bütün t.u düşün -
celerin arasında ona sun derece 
üzüntil veren bir şey varsa, o da 
zavallı Zührenin uğradığı feci a
kıbetti. 

Zühre, Aptal.dedenin yabancısı 

değildi. Hatta onun, yakın &kraba
eı addedilebilirdi. Babasuun ve.fr -
tı Uzerine, bizzat kendisinin him'l
yesinde büyüyen bu kızdan ~imdi 
bir hizmet beklemiş, onn casuslu
ğa sevketmişti... Zührenin, Murat 
Beyle karşılaşması, bir tesadüf ese
ri değildi. Bilakis Aptaldede tarafın 
dan kurnazca kurulmuş bir planın 

çok merak ettim. 
Diye mırıldanmıştı. 
Mürteza; sırtındaki çuvalı, yere 

indirmişti. Ve indirirken, cevap ver 
mişti: 

- Beli, Dede Sultan, geldik ... 
Fakat ben, arkadaşları şehre gön
derdim. Buraya girerken kimseye 
görünmemek için de geceyi bekle
dim. 

• Mürteza, "bu cevabı verirken, çu-
valı açmıştı. Otların arasından, bi
rer birer üç kesik baş çıkarmış .. O 

cağın alevleri karşısına sıralamış. 
tı. 

Aptaldede, çömelerek büyük bir 
dikkatle bu kanlı başlara bakmı~u 
Ve bakarken, büyük bir sükunet
le mırıldanmıştı: 

- Tanıdım .. Uçünü de, tamdım .. 
Bu, Şahın mirahorlnrından, Cey
lan hanın başı ... Bu, dergahı ali ka
pıcılarından Mirza Aka Selmasi -

nin kafası... Bu da, Şahın has oda 
bekçisi, Haydar Kulu Hanın kelle
si ... Aşkolsun size, Mürteza .. haki 
katen""lnilhim muvaffakıyet_. iBı.&Ao 

lann Üzerlerini dikkatle aradınız 

mı?. 

Mürteza, yine otlar arasından 

bezlere sarılmış küçük bir paket 
çıkarmış; Aptaldedeye uzatmıştı. 

(Arkası var) 

B andırma \e Tekirdağda. Ey
lülde teslim §artiyle ~ert 

buğdaylardan 1200 t-On gibi bü
yük bir parti buğday satışı o1-
mu5tur. Bu buğdayların kilosu 
altı kuruı:;tan verilm~tir. 

• 
A ntah·ada teslim 500,000 ki-

loluk buyuk bır parh arpa 
satılmıştır. Bu arpaların kilosu 

3,37 kurustan verilmiştir. 

• 
B andım1ada kilo u 4,02,5 

kuru5tan 50,000 klJo lmr
çak iJe kiloc;;u 5,30 kuruştan 

:1\J,000 kilo nohut, kilosu 3,27,5 ku 
ruştan 50,000 kilo ~·ula!, kilosu 
3,20 kuru~tan 50,000 kilo kaplıca 
n 4,17 kuruı:;tan 50 bin kilo ku
ru bakla satılm15tır. 

Av Derileri 
Satışı 

Yine Durgun 
Av derileri üzerine bu hafta hiçbir 

muamele olmamıştır. Diğer deriler 
üzerine epeyce alışveriş yapıJımıştır. 

Ekstra keçi derilerinin çifti 180 - 200 
kuruştan, koyun tuzlu kilosu 44 - 46, 
Ha va kurusu kilosu 68 - 72, oğlak 

derisi çifti 150 - 160 kuruştan ve ku
ru sığır derilerinin kilosu da 72 - 75 

kurustan muameleler olmuştur. 

Afyon Vaziyeti 

yon satılmamıştır. İnhisarlann eks -
perleri afyon mıntakalannda dola{l

makta ve Ziraat Bankası yardmıile 
müstahsillere para dağrtarak mah -
sullerini satın almaktadırlar. 

en tabii neticesi idi.. fakat, Aptal- ı-- k M N ........................................ , 
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li eden bir şey varsa, o da; yine 

kendisine yabancı olmıyan Saidin, 
hariktilade bir tesadüf eseri olmak 
üzere, ölümden kurtulması idi. E
ğer Sait; Zührenin gönderdiği o 

mühim haberi getirdikten s5lnra, 

0 haF;arı atın çiftesine maruz kala
rak yaralanmasaydı, hiç şüphesiz 

ki, saraya avdet edecek .. O da tıp 
kı Zühre gibi kurban gidecekti. 

Aptaldede, gözlerini alevlere dik 
miş, düşünüyordu: 

_ Koca Zühre! .. Dünyanın en 

büyük kahramanları kadar meta. 
net gösterdi.. Bizi ele vermemek 
için, kendini feda etti.. Olüme ve 
işkenceye karşı bu kadar pervasız 
ca mukavemet eden genç bir kıza 
kıyabilmek için, insanın nekadar taş 
yürekli olması lazım ... Ey Şah Is
mail !.. Evvelce, yalnız bal\a reva 
gördüğün haksızlıktan dolayı sen
den nefret ediyordum. Fakat şim
di, zavallı Zühre için de sana karşı 
kalbimde bir kin ve gayz besliyo. 

rum. 
Diye, söyleniyordu. 

B irdenbire dışarda a~ak ses
leri işitmişti. Oldugu yerde 

doğrularak bu seslere bir kat da
ha kulak vermişti. 

Bir merkep, uzun uzun anırmı
ya başlamıştı. Odanın kapısı açıl

mış; sırtında ot dolu bir çuval bu
lunan yaşlıca bir adam içeri dal
mıştı. 

Aptaldede bunu görür görmez 
gülümsiyerek: 

- Geldiniz mi. Mürteza ? .. Sizi, 

Aslanların Ahı 
Vapurda, bilfarz, Büyiikac:laya 

giderken oturduğunuz yerde kar.,ı
ruza, ustahldı ve muntazam bir nıa 
ki}·aj yapıruJ1 güzel bir bayan te -
sadüf edip te yiireı.1iniz çarpmıya 

öaşladığı vakit, bu ~·arpmtının, ~s
ki zamanJardaki atalarınızın avla.
dd<Jarı hayvanların intikanu ol -
duğu, bilmem, hiç hatırınıza geldi . ., 
Dll. 

- Ne münasebet! 
DemeJ;niz. Güzelin güzelJiğini 

artıran, giizel olnuyanı da güzelle~ 
tiren makiyaj ne şimdiki medeni -
yetin, ne de en eski medeniyetlerin 
eseridir. Bu güzel sanat daha me • 
deniyetten önce, insanların yaJmz 
avcılıkla geçindikleri zamandan 
bn!;lamısır. 

Erkek, eti lezzetli bir hap·an av
la~·ıp ta. onu e::;ine getirdi~i vakit 
bayan hayvanm yağını tesadüf en 
liizüne bula~tırmı~, yüzü parlayın 
ca erkeğinin hoşuna gitmiş, e. ini 
daha ziyade be~enmi. ·, ertesi günü 
bayan hay\·anm yağını mahsus bü
tün vücudiine \'C saçlarına sürmii5 .. 
işte makiyaj böyle b~lamış ve ka
dının fenni erkeği yenmiş. ~leş -
hor: 
Şirler pençei kahrmda olurken ler· 

zan, 

Beni bir gözleri ahuya zebun etti 
felek ... 

sözü de, şüphesiz, makiyajm ba..5-
langıcını anlatmak için en eski ata 
larımızm dilinden söy1enilmi5tir. 

Bö~·le tesadüfen haşJıyan maki
yajm nerede meydana ~ıkbğı bel
li değil~e de, bizim Anadohıda n 

lsta.nbulda terakki ederek gerçek
ten bir güzel saııat haline geldiği 
bilinmektedir. Bundan iki bin iki 
yüz elli yıl önce sağlığı, ve güzel
liği korumak için meşhur öğütleri 
tertip etmiş olan Aspazi bizim Ege 
denizi kı},sında Mil et (şimdi Sö -
ke tarafında Balat) şehrinden A
tinaya geç.mi~ bir Aoadolu güze -
liydi ve makiyaj usulünün kaidele
rini bir fen haJinde tespit etmi5tl. 
Güzelliğin daima sağlıkla beraber 
olduğunu da ilk defa olarak izah 
etmiş olan o güzel Anadolu kızı -
dır. 

Bizim daha yakın zamanlardaıki 
atalarımız lstanbuJu aldıkları za. -
man henüz aslanları korkutmak 
hevesinde olduklarından o vakit Js. 
tanbulda bulunan makiyaj ustalan
na rağbet göstermemişler, onlar da 
buradan Avnıpaya gitmi51erdi. Av
rupalı baya.nlarm makiyaj yapmı 
ya ba..~lamalan da ondan sooradır. 

GtizelJik her şeyden üstün oldu -
ğundan, makiyaj az zaman içinde 
lstanbulda \"e Ana.doluda yine mey
dana çıkmış \'e aslanları korkut -
mak hevesinde olıınların torunları, 
sürme çekmiş ahubakışldara esir 

olmuşlardı. Bizim de bugün güzel 

bir makiyaj ka11ısmda yüreğimi • 
zin titremesi hep o aslanlann çek-

tikleri ahın neticesidir. 
Fakat o ahm intikamını, ooa va

sıta olan, bayanlar da çekerler; et 
,·emekleri tahii güzelliğe hiç yara
~z. Onun için ç.okr;a et yiyen ba
yanlar güzel olmak için daima mn.
kiyaj yapmıya mahküm kalırlar. 

IGDIR PAMUKLARI 
Sovyetler Bütün 

Mahsulü istiyorlar 
Memlekette Pamuk I\llahsulü Geçen 

Sene' erden Daha iyidir 
Elyafı ince ve uzun olan Iğdır pa-ı mallan 135,5, Kastamonu 136, Kes -

muklannm satışı üzerinde Ruslarla kin 130, Ankara, 132,5, Kırşehir 138 
müzakereler başlamıştır. Ruslar, bu kuruştan satılmı§tır. Alıcılar lngiliz
pamuidarımızm kilosunu 45-4 7 ku- lerle Sovyetlerdir. Piyasanın canlılığı 
ruştan almaktadırlar. Yerinde teslim devam edeeek gibi görünmektedir . 
şartile bütün mıntakanın pamukları
nı Sovyetlerin almak istedikleri ha
ber verilmektedir. Bu sene mahsul 
çok iyidir.Adana, Ege mıntakalarınm 
da pamuk mahsulü geçen seneden iyi 
görünmektedir. Geçen senenin stoku 
kalmamış gibidir. Pamuklanmızı en 
ziyade Almanya alıyordu. Ticaret mu 
kavelesinin müddeti bittikten sonra 
Japonya da biraz pamuk almıştı. Fa
kat, son hadiseler dolayısile alıcılar 
arasından çekilmiştir. tane ve eks-
pres nevilerini en ziyade yerli fabri
kalanmız kullanmaktadır. 

Elyafı daha kısa olan par:lak ve 
süperiör nevileri ise Almanya tara
fından alınıyordu. Almanya ile yap
tığımız yeni anlaşma üzerine yamuk
ların eski müşterisi piyasada yine 
görünecektir. Pamuk fiyatları üze -
rinde henüz bir oynaklık olmamıştır. 

Sovyetler ve F ran•ızlar 
yapağı alıyorlar 

Anadolu yapağıları üzerinde de e
hemmiyetli iş olmamıştır. Yalnız 

Trakya mallarından 700 balya kadar 
satılmıştır. Bu mallar Sovyetleı ve 
Fransızlar hesabına toplanmıştır. 

FRANKTAKi 
SUKUT DÜN 

DURDU 
Dün bQrsamızda ge~ muamele• 

Ier pek az olmuştur. Türk borcu 14 .. 
liradan açılmış ve 13,95 lirada ka· 
panmışµr. Pariste frank üzerinde de
vam eden düşkünlük dUndenberi, bi· 
raz durmuştur. Paris ve Londra bor
salarında bir İngiliz lirası 138,06 
frank olarak muamele gördüğünden 
iki gün evveline kadar düşmekte olan 

Fransız parası dünden itibaren bir 
frank kadar yükselmiştir. Milli tah .. 
villerimiz üzerinde hiçbir muamele 

geçmemiştir • Yalnız Ergani tahville
rinde istiyen alıcılar satıcı bulama • 
maktadırlar. Bundan dolayı Ergani.. 
ler 95,25 liradan, 'l5, 75 liraya fırla-

Trakya kıvırcık kilosu 68 - 69, mıştır .Aslan Çimentosu da on liraya 
Çanakkale 64, Yalova ve Karamür- çıkmıştır. Merkez Bankası bir sterline 
sel 63-64, yıkanmış Anadolu 100 ku alış 625 ve .satı§ 628 kuruş tc:>bil .ct.
ru~tur. Uç -ay vadeli eatı§la Traicya- mişti.r. 

dan yüz balya saWmış ve kilosu 74 

kuruştan verilmiştir. Sovyetıer lğdır i~ Tombul Fındıklar 
ve Kars mmtakasmm yapağılannI ~ 
toplamıya başlamışlardır. Rakipsiz 
bir piyasa haline giren bu mmtaka
lardan yalnız Sovyetler istifade et
mektedirler. Nitekim son günlerde 
kilosu 50 kuruştan 750 bin kiloluk bü 
yük bir parti yapağı için kontrat ya
pılmıştır. 

Tiftik •atı,ları iyi gidiyor 
Son günlerde tiftik piyasası hara

retli olarak devam etmektedir. Son 
satılan mallar 260 balyadır. Yozgat 

f 

BORSA 
11 Eylül CUMARTES! 

PARALAR 

Sterlin 626,- 630,-
127,50 
92,-

115,-
84,-
23.-

-Dolar 123,-
Fransız Fr. 86,-
Liret 115,
Belçika frangı 81,-
Drahmi 18,50 
!sviçre Fr. 570,- 580,-

21,-
70,-
84,-

Leva 20,-
Florin 65,-
Kron Çek 74,-
Şilin Avusturya 21,- 23,50 

31,-
23,-
25,-
15,-
52,-
32.-

Mark 2~.-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron lsve~ 30,-

Altm 1049,- 1050,-
258,-Banknot 257 ,-

ÇEKLER 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Arnsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

628,- 628,-
0,7872 0,7850 

22,1425 22,1425 
14,9634 14,9634 

4,6772 4,6772 
87,0225 87,0225 

3,4275 3,4275 
63,6942 63,6942 
1.4318 1.4318 

22,5716 22.5716 
4,1735 4,1735 

11,7038 11,7038 
1,9622 1,9622 
4,14 4,14 
3,9810 3,9810 

107,0063 107.0063 
34,435 34,435 
2,7356 2,7356 

20,3375 20.3375 
3,0884 3,0884 

~'---~----------~~~_,,~ 

Dış memleketlerden gelen bazı ta• 
lepler üzerine piyasamızda iç tombul 
fındıklarının fiyatlarında canlılık ba!JI 
lamıştır. !ki gün evveline kadar 40-
42 kuruş arasında satılan fndıklarımı 
zm kilosu 48-49 kurnşa satılmıştır. --
ZAHİRE 

BORSA Si 

Cinsi 

11-9-937 

Fll'Al' LAR 

Aşağı Yukan 

K.. P. K. P. 

Buğday yumuşak 6 9 
Buğday sert 5 ,15 
Bakla 4 10 
Çavdar 4 28 
Yulaf 3 20 
Kuşyemi 8 10 
İç fındık 48 -
Tiftki mal 129,-
Yapak Anadol 57 -

Buğday 
Arpa 
Yapak 
Un 
Mısır 
Ç~vdar 
Nohut 

GELt.N 

Keten tohumu 
Tiftik 
Fasulye 

G 1 DEN 
Susam 
İç badem _ 

DIŞ FiYATLAR 
Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fındık G.: Hamburg 
Fındık L.: Hamburg 

• 

4 18 

8 30 
49 -

134 -
61 20 

112 Ton 
15 Ton 
ll~Ton 
42 Ton 
42 Ton 
34 Ton 

7%Ton 
10 Ton 
12~Ton 
6lf.:Ton 

17 Ton 
2V:?Ton 

• 3,04 K. 
4,95 K. 
5,97 K. 
0,09 K. 
3,84 K. 
8.12 K. 

94,93 K. 
94,93 K. 

DUN ZAHiRE (l.ELMEDI 
Dün ne zahire borsasına, - ::! de şeb 

rimize Anadoludan mal gelmen lştir. 
Evvelki gün kalan birkaç vagon üz~ 
rinde satış olmuş, fiyatlar ayni ola -
rak kalmıştır. 
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''Ordu Deavi 
Dairesi,, 

(Başı 1 incide) 
Fakat Encümen, üç senelik mesaisin
den anlaşıldığına göre, beklenen ne
ticeyi temin edememiş, hatta bazı hu
kuki esaslar ve sonraki kanunlar ha. 
kümlerile de telif edilemiyecek bir 
vaziyet hasıl olmuştur. Bu yUzden 
bütün işler Kamutaya gönderilmiş, 

bir kısmının orada birikmesi netice· 
sini doğurmuştur. 

Projenin gayeıi 

Askerlerin askeri işlere dair olan 
§ikayetlerini siyasi bir mercie götür
meleri, orada bu şikayetlerini bizzat 
takip ve müdafaa etmeleri doğru gö
rülmemiştir. Bunun gibi askerler için 
açılmış olan mesleki ve normal yol
lar haricinde her ne suretle olursa 
olsun idari, adli ve diğer kazai mer
ciler kurulmasının tecezzi kabul et· 
miyen kumanda kuvvetini, mafevk i
le madun arasındaki mütekabil em
niyet ve itimat hislerini ve bilhassa 
askeri itaat ve disiplin esaslarını kö· 
kilnden sarsacağı düşünülmüştür. 

Bu ihtillfların halli biraz da as
kerlik ihtisasına taalluk ettiği için 
şikayetlerin mütehassıs bir heyet ö
nünde görüşülmesi, burada kazat ve 
kati bir şekilde neticelendirilmesi da
ha muvafık bulunmuştur. 

Rei• ve azalar 

Ordu Deavf dairesi or veya korge
neral rütbesinde bir reis ile kor veya 
tümgeneral rütbesinde iki ve yine ba
remin 3-5 incı derecelerinde iki ol
mak üzere dört askeri adli hakimden 
mürekkep olacaktır. İki de yedek a· 
za bulunacaktır. 

Reis ve azalar Genelkurmay Baş
kanlığının mUtaleası alındıktan son
ra Millt Müdafaa Vekiletinin inhası 
üzerine Bqvekilet tarafından nam
zet gösterileceklerdir .Başvekil etin ha 
zrrlıyacağı iki misli namzedi ihtiva 
eden liste Kamutaya sunulacak ve 
Kamutay bunların yarı.sıru üç sene 
için intihap edecektir. Bu müddet i
çinde reis ve azalar vazifelerinde ta
mamen serbest bırakılacaklardır. Ka 
mutaym eberiyetine iktiran etme -
dikçe hiçbir kararla azledilemiyecek· 
]erdir. 

Müracaat umlii 

Baklannın ihlil olunduğunu rtldia 
eden muvazzaf, ihtiyat veya orduda;: 
alakalarını kesmiş askeri şahıslar Or
du Deavl dairesinde idari dava aça
bileceklerdir. Ordu Deavi dairesi bu 

davaları kati bir karara bağlamakla 
mükelleftir. Dava, haksızlığın öğre

nildiği tarihten itibaren 60 gün için
de açılabilecektir. 

Toplu olarak dava yasaktır. An • 
cak şahl8lar, birer istida vermek su
retile Deavi dairesine başvurabile -
ceKlerdir. 

Muvazzaflar tarafından verilecek 
istida bir silsile takip ederek son 
mercie gelecektir. Fakat muvazzaf 
olmıyanlar mUracaatıerini doğrudan 
doğruya merkeze yapabileceklerdir. 
Milli Müdafaa Vekaleti de bizzat ken
disinin açtığı davalara ait evrakı ay-

ni daireye verecektir. 

Muhakeme usulü Devlet Şnruın
da olduğu gibidir. Deavi dairesi ken
disine verilen istidayı mukabil tara. 
fa tebliğ edecek, müddeialeyh 15 gUn 
zarfında buna cevap verecektir. İkin
ci iddia ve ikinci müdafaaname de 15 
gün içinde bu makama tevdi edile
cektir. 

Muhakeme aleni olarak görülecek
tir. Duruşmada müdafaayı taraflar 
bizzat yapabilecekleri gibi kanuni ve
kil de bulundurabileceklerdir. 

Hükümler mutlak ekseriyetle ve
rilecek ve tebligat hukuk muhake· 
meleri usulü kanununa göre yapıla -
caktır. Ordu Deavi dairesinde i3ini 
bizzat takip ve müdafaa etmek isti
yenlere bir aya kadar izin verilebile
cek, ancak bu izin senelik mezuniye
yete ka.rşilık tutulacaktır. 

Hükümler katidir 

tdarl davalar hakkında Ordu De
avt dairesinden sadir olan hükümler 
kati olacak ve hiçbir makamın t.a.di
Jsiııe muhtaç olmakaızm infaz edile
ceklerdir. 

Proje, diğer veklletlerin de müta
leaaı alındıktan sonra Başvekalete 

verilecek ve bu devrede çıkarılmak 

üzere Kamutaya sunulacaktır. Kanu
niyet kesbettikten sonra da 934 sene
sinde çıkarılmış olan kanun hüküm· 
den kaldırılacaktır. 

Bu suretle subaylanmtzm yeglne 
da.va mercii ordu de&vi dairesi ola-

Akdeniz Devletleri Anlaşıyorlar 
(Başı 1 incide) 

yer bulunduracaklar ve Akdenizdeki 
emniyet mınt&Kalarmın karakol ge
mileri tarafından muhafazası gele
cek salı gününden itibaren başhya
caktır. Bugün öğleden sonra bu yol
daki anlaşma tekemmül etmiş bulu
nuyordu. Hazırlanan ve kabul edilen 
tekliflerin esaslan şunlardır: 

Kontrol ifincle kabul 
edilen ucular 

Her memleket, kendi kara suların
da kontrolü temin edecektir. BUtün 
Akdenizin kontrolü ise Fransa ve İn
giltere tarafından temin olunacaktır. 

1936 Londra beyannamesindeki ka· 
idelere riayet etmiyecek olan her de
nizaltı gemisine korsan muamelesi ya 
pılacaktır. 

1talya, bu anla~ıya iştirake res
men davet olunacaktır. Bu takdirde 
Adriyatik denizinin kontrolü ltalya
ya tahsis edilecektir. 

Almanya, konferansta alınan n~ti
celerden haberdar edilecektir. 

Fakat Almanyanın anlaşmaya işti
raki 1stenmiyecektir. 

/ıpanya gemilerine karJı? 
1936 tahtelbahir anlaşması, birçok 

kayıtlar arasında denizaltı gemileri
ne bayrak çekmek mecburiyetini tah 
mil ediyor. Konferansta bayrak me
selesi ehemmiyetle konuşulmuş ve bu 
nun Franco'ya ait gemilere şamil olup 
olmadığı tetkik edilmiştir. Franco' -
nun hUk<imet tanınmamış olduğuna 

göre ona ait gemilerin çekeceği bay
rak meşru bir bayrak sayılacak mı
dır? Sayılmıyacak mıdır? 

Anlaşılan bütün kaideler, İspanya
nın bütün gemilerine karşı tatbik o
lunacaktır. Yani herhangi bir İspan. 
yol gemisi diğer bir devletin ticaret 
gemisine taarruz ederse o devlet mü
tecavizi batırmak hakkını haiz ola
caktır. 

Sovyet karakolları, Şarki 
Akclenize çılrarılırm .. 

dün Mister Eden ve Delbos ile gö
rüşm Uşlerdir. 

Ruıya, V alanıiya hükUmetinin 
ele davetini iltiyor 

Sovyet Rusya Hariciye Nazın Lit
vinof, tehditkir beyanatını teknik 
komitede ne tekrar etmiş, ne de bu 
beyanatı tevsik etmiştir. Fakat Litvi
nof, Valensiya- hükumetinin daveti 
üzerinde IBrar etmiş bulunuyor. Mis
ter Eden, 1taıyanın her tedbirden ha
berdar edileceğini ve İtalyanın bu ted 
birlere iştirakinden Umitvar bulundu
ğunu anlatmıştır. 

DUnkU celsede tevdi olunan proje, 
murahhaslar tarafından tetkik edil • 
miş ve bazdan izahat istemişler, 

bahri te«nisiyenleri bulunmıyan mu
rahhaslar istişareler yapmışlar, ni • 
hayet proje bugün müzakere edilmiş
tir. 

BugUnkU mUzakere umumiyetle 
memnuniyet uyandırmış ve konferan
sın muvaffakryetsizliğe uğrıyacağına 
dair ileri sürülen iddialar bug11n az 
çok tavaa.mış 've ümitler bir hayli 
canlanmıştır. 

ltalya, bir f"'tla L,tiralıi 
kabul edecek 

Roma, 11 (A.A.) - Röyter muha
biri bildiriyor: 

Nyon anlaşmasırun derin surette 
tetkiki neticesinde Italya, sanıldığına 
göre, tasvip edilen plana iştirak da. 
vetini müsait surette karşılıyacaktır. 
Yalnız, davetin Nyon'dan değil, fa -
kat ademi müdahale komitesinden gel 
mesini şar_t koşmaktadır. 

Konleranıın nepettiği tebliğ 

Nyon, 11 (A.A) -Akdeniz konfe
ransının bu akşam neşrettiği tebliğde 
ezcümle deniliyor ki: 

Bugün öğleden sonra toplanan ko
mite içtimaı esnasında, Balkan An • 
tantı namına B. Puriç beyanatta bu
lunarak aşağıdaki teklifleri yapmış • 
tır: 

Akdenizin şark havzasında Sovyet 1 _Her sahil devlet kendi kara su 
karakollarının daimi surette bulun • larmda inzibatı temin etmelidir. 
malan ihtimali, müzakereleri yan res 2 _ Her sahil devlet, iş birliği için, 
mt surette takip etmekte olan (Müşa- diğer sahil devletlerle müzakerelerde 
bitler) tarafından derhal aşağıdaki bulunabilmelidir. 
aıukabeleyi mucip olmaktadır: 

"B tak..ıı:....:ı 'd 1 3 - Kararlaştırılacak hatlara göre 
u ~e, yem en, talyanm . 1 k deniz U tızenn' de inzibat 

Bo-azı k 1 · il 'h k en ış e yo an g ar mu ave esıne tı a mı me- Fr In .1t ta af d ~ . 
d 

. ansa ve gı ere r ın an"""'emın 
ne en aynı mesele kar:şıeında .kalıyo .. ~ l maııaır 

ruz. Sovyet harp gemilerinin bu ci- o ~ Puriç, Balkan antantı devletleri
varlarda bulunuşu, uzak veya yakın . k ~ · ti. k ed di - Ak . . nın, on.ı.ere.nsa ı, ra en ger 
bır zamanda, harp demektır.,, d . h·ı d 1 t1 · b k l 

ileri mrülen itirazlar 
.l{onf eransa iştirak eden ikinci de

rece devlet mümessilleri - bilhusa 
Türkiye, ve başkaca Ingiltere ıle en 
sıkı bir surette bağlı bulunan devlet
ler - başka bir tonda ve başka se
bepler dolayısile ayni mahiyette itiraz 
lar ileri sürmektedir. 

Bunlar hulasaten diyorlar ki: 
"Bizim için Nyon'un en esaslı a. 

vantajı, karşılıklı yardımı, Ingiltere 
ve Fransanın müşterek himayesi ve 
te,ebbüsU üzerine bina etmek olma
lıdır. Avrupayı ikiye ayıran ideoloji 
anlaşmamazlığında istemiyerek vazi
yet almış görünmek tehlikesine ma
ruz bulunuyoruz. Korsanlığın tenkili 
meselesi, bu nahoş neticeyi doğurma-
malıdır.,, 

Bu esdlı güçlüğü bertaraf edebil
mek için iki muhtemel çare vardır: 
Sovyet kontrolünü, Karadenize, yani 
şarkı ~kdenizden daha geniş bir mın 
takaya tahdit etmek ve yahut Sovyet 
ler birliğine kontrole iştirak hakkını 
tanımakla beraber kendisinden deniz 
kuvvetlerinin bugünkü vaziyetinde 
kontrolü fillen yapacak kudrette ol • 
madığı hakkında bir beyanat almak. 

Anlapna, paz.artui veya 
aalıya imzalanacak 

enıze sa ı ev e erın u arar ara 
iştirak eyliyeceği ümidinde bulundu
ğunu da ilave eylemiştir. Bugaristan 
delegesi B. Köseivanof, B. Puriç'in 
beyanatına müzaheret etmi§tir. 

Bunun üzerine B. Delboe, bir metin 
proje tevdi eylemiş ve bu proje, htı
kümetlerin tasvibi kaydı ihtirazlsiyle 
tasvip olunmu9tur. 

Denizaltılar talim için Ja 
a~amıyacak 

Nyon anlaşmasına iştirak eden hil· 

kfımetlere ait hiçbir denizaltı gemi· 
si, tali miçin tahdit edilen bazı mın

takalar haricinde, yanında bir deniz 
UstU gemisi bulunmadığı halde deni· 
ze açılmıyacaktır. 

Devletler, ticaret gemilerine, karar 
laıtınlacak bazı deniz yollannı takip 
eylemelerini tavsiye edeceklerdir. 

Neuyorkta ltalya aleyhine 
nümayifler 

Nevyork, 11 (A.A.) - Gece 300 
komünist, ellerinde bayraklar ve ü
zerinde bir ölü ka.f ası resmi ve "Fa
şist korsanlığı,, yazısı bulunan levha
lar olduğu halde İtalyan konsoloaa
nesi önünden geçmek suretile bir nll· 
may:iş yapmışlardır. 

Dersim linin 
Eski adetleri 

(Başı 7 incide) 
celle ahkamı cariydi. Ahlaki kayıt
lar çok zayif olduğu için kadınla
rın serbestçe gezmelerine izin ve· 
rilmezdi. 

Konu komşu hatırı saymak, bi
ribirlerini ziyaret etmek yanlış bir 
hareket sayılırdı. 

Ş imdiki Tuncelinde medeni ka 
nun evlenme ve boşanma 

işlerini yoluna koymuş, kadını bir 
esir olmaktan kurtarmıştır. Kan 
koca biribirlerini sadece adlarile 
çağırırlar, ev işleri, kadının vazi
feleri içindedir.. Hatta, kadın, ko
casının dı,a.rdaki ağır işlerine bile 
yardım eder. Kadınlar, güneş bat
tıktan sonra evlerine çekilirler, ka.
pılann sürmeleri sürülür. İki ka

dın arkadatm sohbeti, çok defa 
Pmarbaşlarmda desti ve su tulum
ları doldurulurken olur. Bazan ev
lerin önünde oturup ta konu,abilir-
ler. ı 

Orada kız çocuklannm hiç kıy
meti yoktur. Herkes çocuğunun er
kek olm~sını ister, kız veya oğlan 
çocuk sahibi olmak için herhangi 
bir tedbir dUşünmezler. Ancak, ço 
cuk doğmadan önce, anası fazla 
gevezelik yaparsa kız doğacağını 

sanırlar. Çocuk doğduktan sonra 
hastayı kabus ve aldan kurtarmak 
için ailenin yakınlan annenin başı 
ucunda beklerler. Konu komşunun 
henüz bUIUğa ermemiş kız ve oğ
lan çocukları toplanır. Doğan ço
cuk kızsa 3 gün, oğlansa bir hafta 
büyüklerin nezareti altında basit 
bir toplantı yaparlar. Hasta için 
fenni bir tedbir alınması düşünül
mez. Meyva ve her türlü yemek ye
dirmek caiz görülür . 
Çocuğa isim konurken merasim 

yapılır. Yeni evlat sahibi olan ai
le, bir toplantı tertip eder. Hal ve 
vaktine göre bir iki koyun veya ke 
çi keser. Kendi kendilerine eğlenir
ler. Yemekten sonra isim takarlar 
ve dağılırlar. 

Minimini yavruların nasıl büyü
tüleceğini kimse bilmez. Babadan, 
anadan gelen yanlış göreneğin tesi-
rile, bebekleri, ya salıncakta, yah'?.lt. 
~kte yatırırlar. Balmumundan 
yaptıkları muşambanın içine top • 
raık koyup çocuğu soğuktan bu su 

retle muhafaza ederler. Toprağı 

ıhtmayı unutmazlar. Çocuğu beşi
ğe yerleştirirken bir bez parçası ile 

sararlar. Toprak kirlendiği vakit, 
kirlenin kısmı atarlar, yerine yeni 
toprak koyarlar. 

Bir yere giderken, hatta iş görür 
ken çocuklarını arkalarına bağlar
lar ve öylece çalışırlar. Çoouk, da
ha t, 5 aylık iken yemek vermiye 
başlarlar .. Bilhassa, sütten kurtuJ
mut yayrulara aile halkının yediği 
yağlı yemekleri bile vermekten çe
kinmezler. 

Muhindi taraflarında çocuğu yı
kayacaklan zaman, ya bir taşUstU, 
yahutta bir tahta parçası bulunur, 
sabun kullanmazlar, büyük, küçük 
Ç&mllfırlan killlü su ile yıkarlar 
Evde su olmadığı için çam8.fll'lar 
dereboylarmda yıkanır. • 

Arabacı, Arabasının 

Altında Kalarak Öldü 
Izmir, 11 (Tan muhabirinden) -

Kızılçulluda Kançeşme mevkiinde bir 
araba hendeğe yuvarlanmış, içeride 
uyumakta olan arabacı Ibrahim ara· 
banın altında kalarak ölmüştür. 

Delegelerin, hükümetlerinden sa -
lahiyet almaları için Nyon anlaşmaı
sının pazartesi veya salı günü imza
lanması bekleniyor. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İli.nlan 

Sovyet Birliği, yalnız Karadenizde
deki kara sulanndan mesul olduğu 
için, Rus zırhWarının Akdenize çık
malarına lüzum kalmıyacaktır. 

Balkan devletleri 
mümeııilleri toplandılar 

Cinsi Miktarı Muhammen İlk teminat thale günli 
bedeli Lira Lira K. 

Taze bamya 500 Kilo 
Kabak 3800 " 
Patlıcan 4000 Adet 
Taze fasulye 3000 Kilo 
Semiz.otu 1000 ,. 

1erlıi1Jlnde: 

Kırmızı ICınaltına 

kal rengi kınalcın• 
sarı ltınalt•,,, 

ıibi en mükemmel üç kınakı~ 
k "f d'l . . b'len bütiiO te ıı e ı mıt erıye ı 

f . ve 
unıurlan bulunan ne ıı 

lezzeti bot bir 

Ş A R A P HülAsasıdıt• 
B ··t· · d · · a doktor u un uny 1 
lan tarafından tavsi~ 
edilen bir kuvvet 

sıhhat eksiridir. 
Bütün eczanelerde aablll'· 

lstanbul Defterdarlığından : M~~ Cinsi Miktarı 

~ 
Türk Antrasiti 200 Ton maa nakliye beher tonu ~ 
Gürgen odunu 126250 Kilo maa nakliye 250 kilosu 'il 

Istanbul defterdarlığile mülhak müdüriyetler ve maliye şubeleri 1lf' 
yukarda cins ve miktarı yazılı mahrukatm hizalarmdaki muhaınııı~ 
deller üzerinden ayn ayn mUbayaası açık eksiltmiye konulmuştur.~ 
Iilcrin ve şeraitini öğrenmek sitiyenlerin Ticaret odası vesikası "~Alr ,t 
7,5 pey akçelerile 27-9-937 pazartesj günü saat on dörtte milli e:ııu
dürlüğUnde toplanan komisyona gelmeleri (M) (6092) 

·---- HAZIMSIZLll 
Hayatın zevkinden l.nsaoı mahnım eder. 

Pertev · Karbonat komprime!~ 
Çok temiz bl - Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mil§~ 

önünde tutularak yapılmıştır. 

.. •••••••• Her ecr.anede satılır. -----~......-

lstanbul Defterdarhğından : 

BOGAZ!Çll-'DE: Yeni köyde Aye.nikola mahallesinin Köy hafi 
caddesinde eski 127 yeni 145 nümerotaj 151 sayılı 504 8IJf rl 
metre murabbaı hane ve sa hilhane arsasının 4/ 7 payı. 

YENtKOYDE: Ayanikola mahallesinin Köybaşı caddesinde eski 
129 yeni 190 sayılı ve 216 nümerotaj 65 metre murabba! (JJ -
derununda su hazinesi mevcut arsanın 4/ 7 payı 

BEŞlKTAŞTA: Sinanpaşa mahallesinin Beşiktaş caddesinde eski tjfJO I 
49 yeni 72 sayılı altında bodrumu olan dükklnın tamamı 

BEYOGLUNDA: Tımtım mahallesinin Iatiklil caddesinde eski Tı2 -
291 yeni 301 sayılı dükkanın 4320 de 2436 payı 3 S.-. 

Yukarda yazılı mallar 21-9-937 salı günü saat 14 te satııacaktn":ıı" 
bedeline istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine tahvilleri de kab 1 ~ 
DUl'. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden eVV~~ 
rara« mezkur günde deft~arlık Milli Emak müdürlUğünde ınil 
satış komisyonuna milracaatları. (M.) (6128) ,,,,,,,A 

1 btanbul Belediyesi ilanları ' 
Keşif bedeli 101817 

1
lira olan Cerrahpaşa hastanesine yaptınlaca: ~ 

fak ve çamaşırlık binası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ise be!~ 
gününde kapalı zarf vererek giren bulunmadığından pazarlığa çevtl

1 
~ 

Kt'şif evrakı ve şartnamesini istiyenler 510 kuruş mukabilinde ;)<~ 
müdürlUğUnden alabilirler. İstekliler 2490 No. lı kanunda yaz~ "il ~ 
başka fen işleri mUdürlUğünden alacakları fen ehliyet vesika& ';.&'· 
lira 85 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

56
1) 

pazartesi günü saat 14 te daimi encümende bulunmalıdırlar. (59 

Liseler Alım, Sa+.m Komisyonundan~ ııı~ 
Beherinin İlk temi- Eksiltme~in Eicsılt 1'li 

Erzakın cinsi Miktarı Tahmin Fi. nat yapılacagı şe 
Kilo Kuruş Lira K. gün ve saat _____,/ 

Pirinç unu 700 ·20 ) 
Un ekstra 14500 16 ) 
Makarna 4500 26 ) 327 15 
Şehriye 1050 26 ) Balkan devletlerinin mUmesailleri 

bu sabah Yugoslavya murahhası Pou 
ritch'in nezdinde toplanmış ve Ak
deniz ili hakkında İngiliz, Fransız tek 
lifleri hakkında fikir mübadelesi yap 
mışlardır. 

lapanak 3000 .. 
Domates 3500 ,, 1501 112 57,5 20-9-937 İrmik 1350 18 ) 

29-9-937 
çarşamba 

eaat 15 te 

Doktor RüştU Aras ile Pouriteh, 

caktır. 
Yine bu kanunun meriyete girdiği 

tarihte zat itleri tetkik encümenin
de, Kamutayda ve devlet ş\ırasında 
tetkik halinde bulunan dosyalar or
du deavi dairesine devredilecektir: 

Li.hana 4000 ,, pazartesi Kuskus 450 24: ) 
Saat 15 te Nişasta 600 18 ) . . . rtntıı fi!' Pırasa 4000 ,, 

Kereviz 7:i<> ., 
Enginar 500 ,, 
Tazebakla 1500 ,, 
Dolmalık biber 250 ,, 
Havuç 200 ., 

Gureba hastanesine IUzumu olan cins ve miktan yazılı sebzeler açık 
ekslltmiye konulmu§tur. lhalesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar baş 
müdilrlüğtl blnumda toplanan komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün levazım kaleminde görülebilir. (:>884) 

Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Erenköy ve Kandilli hsele ~ 
yıs 1938 sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarda miktar, muhaınıneJl ~ I 
li, Uk teminat eksiltme gün ve saatle ri yanında yazılı yiyecekler.• aSI 
siltmiye konulmuştur. Eksiltme lsta nbul Kültür DirektörIUğü bıD 
de toplanan komisyonda yapılacaktır. t r'-

lsteklilerin şartnamedeki yazılı kanuni vesikalardan ba~a Ttcaıe sS' 
smm yeni yıl vesika ve teminat makbuzları ile birlikte belh gUn ve r~ 
komsiyona gelmeleri Şartnameleri görmek üzere komisyon sekrete 

müracaatlan. (6100) 
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k · ANZU K. 
MEYVA TUZU 

,.SL 
'h" ....... · .. ~ 

-. VE TAZE.MEYVALARIN USABELERINDEN ISTtusAL 
EDiLMiŞ TABU BIRMEYV A TUZUDUR. 

~ bir fen harikası olduğundan tamamen takli_d edilebilmesi 
~değildir. Hamn•ızlığı, mide yanmalarmı eqlliklerinl ve mu. 
.........._~bazıan giderir. Ağız kokusunu izale eder.Umum! hayatm lntl 
'lıllt~ en emin surette ıslah ve lnaana hayat ve caıılıhk bah-

tNGn.tz KANZUK ECZANESi 
""- BEYoGLU - lSTANBVL 

··~-------------------------------
liseler Ahm Satım 

~ Komisyonundan: 
'~ Cinsi Miktarı Beherinin nk temi· Eksiltmenin ya- Ekailtme-

Tahmin natı pılacağı gün ve ,ekli 
bedeli saati. 

~ Kuruş_S_a_.~Llra~ __ K_r_·~~~~~~~~-
~ilrü 483 Ton 1900 688.28 20/ 9/ 937 Pazar. 
~ tem saa.t 15 de Kapalı 
. , 280 Ton 1300 273 20/9/ 937 Pazarte-
~ si saat 15,3'0 da. Açık 
~ ICönıUrU 17730 kilo 4,50 59.84: 20/ 9/ 937 Pazar-
~ tesi saat 14 de Açık 

-.._ '\i;gen" 4 71 çeki 310 : 
'~ : 137.41 20/ 9/ 937 Puar. 
~" 120 ,, 310 : teai saat 14,30 da Açık 

,~onumnza-bağ1ı gUndüzlü İtse ve orta okullann !laym 9!8 so
~' ihtiyacı olan yukarıda cins, miktar, muhammen bedeli ilk te
\ ._!bUtme glln ve saatleri, hizalannda yazılı yakacaklar yanlarm-
~~len şekilde eksiltmeye konmUJtur. 
,~e Istanbul KWttlr Direktörlüğü binası içinde toplanan Komis· 
ı.=. ~Pılaca.ktır. 

"ta~ertn gartnamelerdeki yazılı kanuni vesikalardan bqka Ticaret •s:: Yeni yıl vesika ve t~minat makbuzları ile birlik~ belli saatte 
~lere gelmeleri ve kapalı zarflarmda eksiltmeden bır saat evvel 
~~ başkanlığına tediyeleri ve gartnameleri görmek Uz.ere KolJlia. 
~Jcanıığma mUracaatlan. (5778) 

' Nümune Hutaneıi Bqtabipliğinden 
~ye kapalı zısrf uaulile mubayaa edileceği ilin edilen 293 kalem 
~ tıbbiye pazarlık suretile alınacaktır. 
~hk gUnti 17 EylUl 937 C'Uma gUnU saat on birdir. Buna talip o
S:11ıi gün ve aaatte tem.inatlarile birlikte Ankara Nümune huta.
\ ~ bıtlteşekkil komisyona müracaat etsinler. Şartn&melu Ankara 
4-~e hastanesi Baştabipliğinde ve latanbulda sıhhat mtidtlrlüğün
~biıir. (3219) (5944) 

'rnniyet Sandığma Borçlu 
~lanıarın dikkat nazar~arına 

''deıert hitam bulan ipotekli gayrimenkuller ile menkul malların pa
'ea ~ salihiyeti 3202 numaralı Ziraat Bankası kanununun 46 
~ ~ mucibince 12-6-937 tarihinden itibaren Müessesemize in
' ~· Pek yakında kanuni takibe bqlayacağmıızdan .. allkadar
~ ~ Hukuk itleri servisine müracaatla borçlarını ödeme hu· 
~ Bankamwn göstereceği Kolaylıklardan istifade etmelerini lim-

"l'lıı nıU.,terilerimize bildiririz. (5735) 

'-. Emniyet Sandığı MUdUrlUğ(l 

~servatuvar Direktörlüğü~derı: 
~.kaydına ve eski talebenin kaydım yenileme muamelesine bq-

~~. Çargamba ve Cuma günleri saat ikiden bet buçuğa kadar 
i''t edilir. -
'~itefrtnde derslere ba§lanacak ve kayıt muameleaiae nihayet ve. 
~· (6058) 

lstanbul Esnafına mühim 
iLAN 

~ T"ıcaret Ye Sanayi Oclumdan: 
Se ınuayeneye tabi esnaftan, srlthat cüzdanlarını almak ~ cemi
~Uracaat ettikleri halde ctizdanlarmı alamıyan ve cemıye~ me
~";'ı~hangi bir ihmali yüzünden haklarında belediyece takibatta 
1.~ 8u cezalan, ali.kadar cemiyet memurlarına tazmin ettirile

. il hnııusta şiklyeti olanların ellerindeki vesaikle odamızın esnaf 
~larma mtiracaati bildirilir. (6018) 

HER YASTA 
~ 

~'lMA•· 
~'""°*' 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesinin 98 kalem Tıbbi ecza ve Srh· 

hl Malzemesi açık eksiltıneye konulmU§tur. 
1 - Eksiltme: 15-9-937 Çarşamba. gUnU saat 16 da Cağaloflunda 

Sıhhat ve içtimai Muavenet MUdUrlilğtl binumda kurulu Komiayonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiatı: 1310 liradır. 
3 - Muvakkat Garanti: 98 lira 25 kuruştur . 
4 - istekliler gartname ve listeleri hergün Komisyonda görebilirler. 
5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ıka-

nunda yazılı belgeler ve bu ige yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
ka mektubu ile birlikte belli gün ve aaatte Komisyona gelımeleri. (5682) 

Ankara Devlet Konservatuvanna Bu Yıl Alt
nacak Talebe KaJ1t ve Kabul Şartlan. 

1937 - 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet Konservatuvarı '-riyatro 
ve Opera" kısımlarına kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul parasız ya. 
tılıdır. Talebeye her ay bir mik.dar da harçlık verilecektir. 

1 - Aranılan genel vuıflar emılardır: 
A - Aza ve vücudu kuaUr&u.z olmak, 
B - Sesi gUzel olmak, 
C - iyi kulağa malik bulunmak "i§lttiğl sesleri tanımak veyahut ay .. 

nmı tekrarlıyabilmek,,. 
D - Kızlar için en aşağı yaş 18, erkekler için 18 dlr. 
E - En az orta okuldan diplomalı bulunmak "Opera kısun için pek iY.i 

aese malik olanlardan bu pıt aranmaz", 
F - Şivesi ve vücudu sahneye mUaait bulunmak, 
2 - istekliler araemda bir eeçme sınavı yapılacaktır: 
A - Tiyatro kısmı için tunlar aranılacaktır: 
A - Düzgün ve serbest kODUflll&, gördüğü veya okudufu ıeyl ank~ 

-~-f-a""91~~~~~~~tf~İ3» ..... ~_;_...:.;._:..._~llt~~fıu~u:;#tl;Ttv:eya~~Sılfı bir tiyatro piyesi içeristBden seçilecek lı1r. 

lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalma Ko
misyonundan: 

1. - Müstahdemin için 166 takım kıtlık elbise ve 166 takım yazlık el
bise maa kasket ~e 166 adet kı§lık kaput için 7 EylUl 1937 Salı gllnil ya
pılan ka.palı zarf eksiltmede verilen fiat uygun görWmedlğiııden: eksilt
me 14 Eylül 1937 Salı gUnU saat on befte ayni terait altmda yapdacaktır. 

2. - 't!ı.hmin bedeli kiflık elbiselerin maa kuket talmnı lG lira 25 ku
ruş kaput H lira 75 kuruş ve yazlık elbiseler 7 lira 25 kuruftur. 

3. - latt!kliler elbiselerin numunelerini merkezimiz levazmımda görüp 
prtnamelerini paraaız alabilirler. 

4. - Eksiltıneğe gireceklerin ekailtmeden bir saat evvel teklif mek· 
tuplarmı kamiayona vermeleri ve muvakkat teminatlarını yatırmalan 
p.rttır. 

5. - Muvakkat teminat paraaı 4M liradır. 
7. - Eksiltmeğe gireceklerin terzi olduklarına dair ticaret odıamm 

1937 senesi vesikalannı göstermeleri prttır. (6008) 

Devlet Demlryollan 9 uncu lıletme Di

rektörlüğünden: 
• 

Bedeli Muhammeni 60609 Ura olan muhtıelif eb'adda lMl,8'711 metre 
mik'abı çam kereste kapalı zart U8Uliyle 309 G37 pel'f8Dlbe gO:nU saat 
15,30 da Sirkecide 9 uncu ltletme ekllltme Komisyonunda satm alınacaktır. 

Bu işe girmek iateyenlerin 4280 liralık muvakkat teminatlı kanunun 
tayin ettiği vesikaları, "'Nafia işlerine ait eksiltmelere girmek isteyen
lerden aranacak mttteahhitlik vesika aı hakkmdaki talimatname,, daire
linde almmıg vesikalarını ve teklifle rini ayni glln saat 14,30 da kadar t,ıet 
me binasındaki komisyon Reisliğine vermeleri llzmıdır. 

Kerestenin muhtelif eb'adı gartnamelere bağlı cetvellerde göeterilmif· 
tir. Şartı:ameler 303 kUl'Uf mukabilinde Ankarada Malzeme Dairesinden 
ve Sırkecide Mubayaat Komiayonuııdaıı verilmektedir. (8036) 

rolü yapa bi1mek, 
C - Sınav heyeünce verilecek bir rolü yapabilmek, 
B - ppera kısmı için gunlar aranılacaktır: 
A - Kendi seçeceği, bildiği bir prkıyı söylemek, 
B - Sesleri ve melodileri tekrarlıyabilmek, 
C - Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 
3 - Sınavlar, 5-10-937 Salı gününden 9 - 10 - 937 Cwnar .. 

tesi gUniine kadar Istanbulda Şehir Tiyatrosu RejisörlUğünde, Ankara
da 11-10-937 Pazartesi gUnUnden 15-10-937 Cuma gününe kadar 
her gün saat 9,30 da Cebeci'de Müzik Oğretmen Okulunda bir heyet ma
rifetile yapılacaktır. 

latekJiler, pullu dilekçelerile Istanbul'da Şehir Tiyatrosu Rejiaörltlttı· 
ne 'Ve Aııkarada Mtizik Oğretmen 'Okulu Direktörlüğüne ba§vurmalıdırlarf 

4 - Dilekçelere ıunlar bağlı bulunmalıdır: 
A - Nüfus tezkeresi veya bunun tasdikli bir sureti, 
B - Orta okul diploması veya tu1Ukli bir sureti, 
C - Sıhhat raporu, 
D - Hüsnühal varakaBI. (3255) (6031) 

- lstanbul Sıhhi Müesseseler Art· 

·~~~y!~~~~! B~~?'ıl!Y.~~bi~=!~ 
eksiltmeye konulınuştur. 

1. - Eksiltme Cafaloflunda Sıhhat ve içtimai Muavenet MUdUrlUğ11 
binaamda kurulu komisyonda 15-9-1937 çarp.mba gllnil saat H,30 da 
yapılacaktır. 

2. - Muhammen Fiyat: 1300 liradır. 
3. - Muvakkat Garanti: 97 lira 50 kuruş. 
4. - ı.tekliler p.rt:nameyl her gün komisyonda görebilirler. 
l5. - İsteklilerin cari seneye ait tlc aret odam veslkasile 2490 sayılı ka• 

nund'a yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya ban· 
ka mektubu ile birlikte komisyona geklıeleri. U5683) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

Sa+.nalma Komisyonundan : 
Fare itlifı ameliyesinde k"1}amlmak üzere 50 ton çubuk kUkürt kapalı 

zarf usulü ile satm almacaktır. 
A - Küktlrtün tahmin bedeli kilosu 20 kuru~arı on bin liradır. 
B - Kükürtün prtnamesl latanbul limanı sahil sıhhiye merkezi le

vazmımdıın pa.raaız alnur. 
C - Dmiltme 21 EylW 937 salı gllnil saat on bette Galatada Kara 

Muatatapqa sokağmda muJdU- merku satmalma komisyonunda yapı-
lacaktır. - -· 
D - Eksiltme kapalı u.rf uaulil ile yapılacatuıdaıı iateklilerln mllhlrU1 
t.ekllt mektuplanm eblltmeden bir a.at ewel komisyona vermeleri 
f&l"ttır. .., ••• 

E - Muvakkat tembıat param yedi yUa elli nr.ctır. 
1' - Ekailtmeye girecek olanlar 937 aene.ı Ticaret odası vesikalanm 

ibraza mecburdurlar. 
G - Eksiltmiye girecek olanların saat on dörde kadar teminat para· 

!arını merkezimiz veznesine yatınp makbuzlarını almalan llzmıdır. AJaıl 
takdirde eksiltıniye giremezler. (5860) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umum! Netriyatı ldara Eden: 8. SAUll 

Guetecllik ve Neertyat Tllrk Ltm1tet Sirbtl. Bamlcbb ,.. TAN matbaası 
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1 m,ıeri ~er yenı ekten sonra gün~e ~ ~ela ~h SGbah, 
ni~in lır~alanıak tazını~ır1 a a enç. 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZİN 
varken ıstırab 

çekilir mi? 

Baş, Diş ağrlları 
ve ÜfÜtmekten mütevellid 
bütün ağrı, ıızı, ıa.ncılarla 

nezleye, romatizmaya kartı 

NEVROZiN 
katelerini alınız. 

icabında günde 3 ka§e ahnabUir. 

,!!ii!_ ~~~~~~ 
Istanbul Asliye 4 üncü hukuk mah 

kemesinden: Fatma tardmdan Beyoğ 
lunda Ağacamü Arabacı sokağında 
7 / 5 numaralı Muzaffer garaj sahibi 
Havva aleyhine küçük kızı Ayteni şah 
sma. ait otomobil çiğnemek suretile 
ölümUne sebebiyet verildiğinden ba· 
hisle açılan 5000 lira tazminat dava
sının muhakemesinde: dava olunanın 
gösterilen adresine yapılan tebligatta 
oturduğu yeri bilen olmadığı ve el
yevm ikametgahı meçhul olduğu anla 
şıldığından, ilanen tebligat yapılması 
na ve bu husus için kendisine bir ay 
mühlet verilmesine ve muhakemenin 
18/ 10/ 937 çarşamba saat ~4 de bıra
kı1masına karar verilmiş olduğundan 
yukarda .adresi yazılı dava. olunan 
Havva mahkemeye gelmediği veya ka 
nunt bir vekir göndermediği takdirde 
gıyabında muhakemeye devam oluna 
cağı ilan olunur. 

KAYIP: Nüfus tezkeremi kaybet
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi -
nin hükmü yoktur. Küçük Yozgat 
kimyager Adil hemşiresi Hatice Na
ime. 

· KAYIP: Tatbik mührümü kaybet
tim. Yenisini yaptıra.cağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. Sofhlarda Yeşil 

tekke sokağında 7 numarada müte -
kait binbaşı Ahmet. 

···--ÇünkU bir defa dişler harlçt~n alman mikroplara karşı müdafaasızdır. sa
niyen ağızdaki "Salya,, denilen ma;)ide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişle

rin en birinci düşmanıdır; diş

lere yapışarak yosun peyda e
der. Mineleri aşındırır, yavaş ya

vaş dişleri ve kökleri çürütür, diş 

etlerinde iltihaplar peyda olur. 
Dişlere yapışan yemek artıkları 

ve ecnebi maddeler de temizlen
mezse birer mikrop yuvası hali

ne gelir. Eğer dişler muntaza-

man ve günde en az 3 kere 
"Radyolin,, le fırçalanmadrğı 

takdirde çok çabuk mahvolma
ğa mahkfundur. 

RADYOLiN 
Bu muhtemel akıbetleri vaktinde bertaraf eder 

Sabah, öğle ve akşam günde 3 
defa dişlerinizi fırçalayınız ... 

ıı.. 

As[pin Kenan 
Sizi soAuk algınhAından, nezleden, gripten, baş 

di$ l~rılarından koruyacak en iyi ille budur 
Csmine dikkat buyurulmas 

L ~Maden Mühendisi aranıyor~' 
Balıkesir Vilayeti dahilinde bir Maden Ocağı için 

mesaha işlerine vukufu olan genç bir Türk Maden 

Mühendisine ihtiyaç vardır. Taliplerin Tercümei 
hallerile aşağıdaki adrese tahriren müracaat etme-

.. •-••• leri: (Maden) Boz Kurt Han, Galata •••••• 

ffarsus American College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Dersler 28 Eylülde Başlar 1 
Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca oku nur. Ticaret dersleri vardır. 

1 

Leyli ücret 230 lira, Nehari ücret 50 liradır. Kayıt muamelesi yapıl- 1 

-~~ _ _ - maktadır. --' 

Haydarpaşa Lisesi Direktörlüğünden: 
Okulumuzda leyli ve nehari talebe kaydına devam edilmektedir. Leyli 

talebenin kaydı mektebin açılacağı 1 Teşrinievvel 1937 kadar devam ede
cek ve icabcderse daha da temdit edilecektir. (6059) 

Yeni· Bir Reçete, 
Uyurken, Size 

Gençlik ve Güzellik 
J 

Getirir 
Daha taze, daha aç.ı.k, daha genç ve 

buruşukluklan kaybolmuş bir clld 
görenler adeta bir mucizedir diye
cekler. Filhakika asri fennin yeni bir 
zaferidir. Viyanadan bildirilen bu şa.. 
yam haJTet keşif, "Biocel,, ti.bir e
dilen ve cildi ilıya eden bir unsurdur. 
Bunu Viyana Universitesi Profesörü 
Dold:or Stejskal, kemali itina ile seçil
miş genç hayvanlarda gizlenmi~ cilt 

1 

hüceyrelerinden istihsale muvaffak 
olmuştur. Bundan sonra cildinizi Bio-

1 
celile besliyebilirsiniz. Bu Biocel cev
heri yalnız (Penbe roogindeki) To 
kalon kreminde mevcut olduğundan 
her akşam yatmazdan evvel kullan
dığınızda siz uyurken cildinizi besler 
ve gençleştirir. Her kullanan kadına. 
on yaş daha geoç görünmesini te
min eder. Gündüz için beyaz rengin
deki Tokalon kremini kullanınız. Si
yah noktalan eritir. Açık mesamelerJ 
kapatır ve cildi beyazla.tıp yumuşatır . 

..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~ 
Zührevi ve cilt hastalıkları 

Ne gülüyorsun Allah aşkına ? ı 
HASAN Gazoz özünden içirdim Fransı 
Şampanyası Zannetti. efil 

Hasan Gazoz Ozü şekerli ve meyvalı olup en leziz gazoz ve en .11te!' 
bir şampanya hulasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa Ingt~.ı\>' 
ve Italyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıh~ bir mayid~-·. HA.~ 
GAZOZU midevi ve hazmıdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba :ıı: ot:J 
içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine HASAN GAZO~ . 50ı 
alınız. Çok ucuzdur: Kavanoz içinde küçük 25, iki misli 35, dört nıısli 
sekiz misli !lO kuruştur. 

•• 
Hasan Meyva Ozü 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazıms12Iık, iştahsızlık gibi hallerde do~ 
ve gazli midelere yemekten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı 1' ~ 
midevi ve" hazımdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç ~ 
nma 1-2 tatlı kaşığı müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. MeyvsJ, 
özünden yapılmıştır. Şekersizdir. Şişesi 25, orta 40, büyük 60, dört 
100 kuruştur. 

------~-------------------------------~ 
or Hayri Ömer i 1 " 

PROFiLAKSiN Oğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. 133 Telefon :43585 

Arkadaşlarına sordu ona 
Krem Pertev dediler 

Belsoğukluğu ve Freng\cf en korur• 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Masörüne sordu yine __ f~~· ADEMı· ·ıKT.ıDAR ~ ~ Krem Pertev dedi 

Hekimine sordu tekrar ; ! ve BELGEVŞEKLiQirtE HARŞI 
Krem Pertev dedi ;

1 
1 

Nihayet H b • 
Cilt mütehassısına müra- ı o r m o 1 n 
~~:::etti, aldığı cevap şu i 

1 
Fen alemi Krem Perte'IT ) 

~ -------------•GECEL - GONSEL _____________ ~ den daha faydalı ve daha ye- ı · T~bletleri. Her eczanede arayınız (Posta ~·" 

YOCA ÜLKÜ LiSELERi Orta-Lise 1 #'•n•i•bi•r•ke•ş•ifte_b.ul.un•m•adı-k•i..--··~-----.1•2•5•5-H•o•r•m•o•b•i•n•Q-a•la•ta-i•sta-n•b•u•l-·-A .. -..., Kız· Erkek 

<Eski INKI LAP> lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan· 
Kuranı, Direktörü: NEBIOGLU HAMDI Olkümen D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Kapı No. Cinsi ve hissesi Hisseye gö: 

Reımi okullara muadeleti tudiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere mufaı- muhanuneo 

. ıal tarif~ame gönderilir. 
•---------Çartıkapı, Tiyatro caddeıi ·Telefon: 20019_Iİll _______ _ , __________________________________________ __ 

ISTANBUL AMERiKAN KOLEJi 
Kız KISMI Amerikan Kız Koleji 8 Robert Kolej ERKEK KISMI 

Arnavutköy: Tel. 36.160 Bebek Tel. 36.3 
Mektep Ingilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Milli terbiye ve Kültüre son derece ehemmiyet verir. 

Almanca veya Franıızca liıan denleri, muhtelif sporlar, İngilizce için ihzari ımıflar. 

ORTA KISIM -LİSE KISMI -TİCARET DERSLERİ 
M .. h d • k ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve nafıa mühendisi ye-

U en IS lSml tiştirir. Dersler 22 Eylül Çartamba sabahı başlıyacaktrr. Leyli 
talebenin 21 Eylül Salı aktamı mektepte bulunması lazımdır. Tecdidi kayıt erkek kıamında 
18 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazartesi günleri, kız kısmında 20 Eylül Pazartesi günü saat 2-5 
kadar ve 21 Eylül Salı günüdür. Yeni talebenin kayıt muamelesi hergün yapılmaktadır. Fazla 
malfunat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtlan kapanmıştır. Bun dan sonra yapılacak müracaat ka

bul edilıniyecektir. 
3 - !stiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis ka.rakolu arkası. Telefon: 22534 

-
926 Kumkapı Muhsine Hatun Müsteşar E. 8 Y. 6 Arsa: 

Arsa 

--
1340 J{.a.pSU 

zarf 
130 Açılt 

a,rtırtıl' 

Arsanın 24/ 40 his. 400 ,, 

İçinde Teneke bara· 
kası olan arsa 300 " 

3001 Beyoğlu Kalyoncu kulluğu Tevfik ve Fesliyan E.21~23-25 Arsanın 7 / 24 his. 100 ,, 

13870 Kurtuluş 

4509 Yeniköy 

4861 Boyacıköy 

6087 Üsküdar Selamsız 
• 

7031 Tarabya 

Y. 27-6 No. 

taj 27-27; 1 

Çıpata mahallen Çavdar E . 11-13-15 

Çifte fabrika 

Altıncı 

Selamsız caddesi · 

Dereiçi 

Y. 17-19-21 

E. 15 Y. 13 

23 

E . 334-336 
y. 300-302 

E. 34-36 

Arsa 400 " 

Arsa 100 ,, 
Arsa 160 ,, 
Arsa 280 ,, 

Arsa. 260 ,, 
7369 Büyükdere Kefeli Kariye- Hacı Osman bayın E. 3 Bağ yeri 1500 J{apall 

sinde 

8630 Ortaköy E . Leylak Y. Karanfil E.16/ 2 Mü.' Arsa 
Y. 24 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 24-9-937 
düşen cuma günü saat 14 tcdir. Satış munhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

zarf 


