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Paris, 21 (A.A) - Dün gece Parise gelen Türkiye 
.f!ariciye Vekili Rüştü Aras bu sabah saat 11,45 te yanın
da Türkiyenın Paris Büyük Elçisi Suat Davas olduğu 
haJde Dışbakanlığına gıderek Hariciye Bakanı Delbos 
ile görüşmüştür. Bu kunLlşmada Vienot da hazır bulun
muştur. 

batıf ı' ması 
fena karşllandı 

Londra, ~ ı (TAN) - Sovyet Rusyamn 
her tarafında İspanya asderinin, Komsomoı 
adında So'ti)ôet vapurum" batırmalanndan 
dolayı ni.imayişler yapılmakta ve İspanya 
asilerine karşı en şiddet'• mukabelede bulu
nulması i~ter.mektedir. Moskova hükUmeti 

MiUe .. ler Cemiyeti T{on· de İspanya asilerine ka~ı şiddetle mukab~e- • 
seyinin son müzakerelerine de bulunmavı düşünüyor. Rusyanm hidise-
esas olan lslce~derun hak- n siddetle rı oteato etrnet-ı beklenmektedir. 
kındaki Türk-Fransız mü- Kal'&d-.ııizde çabpn Rus deniacileri bugUn !çanya L 
zakere'eri bugilr. tekrar baş- sileri aleyhinde yaphirian nUma~ ~ korısa:ıJara 
lanuştn Bu noktainazar ta- k&111 en Pfdetli ted'bir!erln a1mmamn1 ~ .kanı' 
atilerinde hazır bulururak vernıfller ve kol'88Dlaroan korkmaksızm denizlerde ha. 
üzere F ransa,un Türkiye rekete devam l'deceklerini, So~erin maıma, topraima 
Büyük Elçisi Ponsot da bu ._ ___ ..... _________ .. uzanan elleri kesmeğe huır old"uldarmı bildirmlf}~ntir. 

sabah Parise akJıiştir. -
TUrkiye Dı§işle~nmm valide- ..--..-------• 

si vefat etmiş oldutundan. BaklWI'. p t 1 
buradaki ikameti emıumda yapıla,eak e r o 
oıan remni aballer U1U1 hadde üı-

dlrt•"& 
B•J&ftiıwtuiUtaam 

J Mü10lıit "•reHw ı:;• ~ 
Demir Akdenı·z CA!nevre,21 <A.A.>-tıtnetterae-

miyeti 1ekreterllif, vul,.U tetk1t et-

y 11 
mek üzere Iakendenm ~ p. 

o arım iZi n Meselesı· decek olan tlç bitaraf mtlfabidln ilim. 

T S h b 
lerinl netretmektedir. Bunlar: Eski 

a m a İ iyiz Tflrk - Yunan muhtelit milbadele ko-v F misyonu bqb.nı Norveçli Bana HoJa. 

Alime# Emin YALMAN e ransa tad, eati Celebee vaıt.ı Bolandw B. 
J. Caron ve piyade albayı tmçreU 

Ş ark Demiryollannın Paris zı, <A.A.> - Akdenıze mü Kari Wattewyl,dir. 
teseHtimüne bq.1 ın • tealllk olaD mu.takil Inglliz Itaıyan Komisyon 1 Ikinclkbundan emıl 

~tır yeni yılm ilk saatin- itillfmdan bahleden Ami Du Peuple Iakendenma val'IDll olacaktır. 
~ · : b T ·· ki · b ·· gazetelll alelAde ve sade bir formW ~ ıtt aren ur yenın u- ;...y. ld .. &·- _ .. ; Ingilte 33 TürA: meYiu' 
Mı- d . ll milli"' • d mevzuuuau80 0&6'™u, 3- re ~ emıryo an , ı are ile ltalyamn istattl.ko esasma nıtıste Halep, 21 (Busuaf) - Sanca,fl mtı-

tmda birlepniş lıuluna- Dit olmak tızere mlltekabilen yekdife l&hitJer heyettnııı gönderilmesi ve ye-
~. riııln menfaatlerini tanlY&caklanm ıü ukerl kuvvetlerin sevkedilmemem 
\,.lıa»rmma JıareketJmfsln m'1üm yazmaktadır. . [Arkaaı 8 mcıda] 

ileri kolu, tam h8'tfıt ftl'llllfbr. Ayni ~te mtttaıa!llarma §()yle ===::;:::=-===========--..-=-============ 

;:::- •e iftihar etmek hakkı- de~=di~ytlt Britanya ile Bu· g_, day f ı•atları 
'i Ellkl Blcu demlrJolu ~besi- haUetmek iddiaamda bulunduğu he 

bir taraf& blr&Janak, lene aap çok uzakta kalDll§ltr. Roma, an 

::1 = ~..:,.,i~ cat ço1r •\mum! bir netice elde etmiı • 1 jok f 
~~.u::= tir. [Arkasr8mcıda] gı ı çe ır.ıyor 
-.: "TUrk1er kim. demiryolu it· 
~ a1t tAtb1k ~ ~,.. 1.-gilterenın RGma Elçisi 

l>oiruaunu 116yldlek 11.._,I._ 
.. kuclretlmlse kendlndıd0 de adı· 
~ yoktu. Teknik kablliyet
~ b.,ımndakl devamlı ec
'-'l htlktlmlerl w propepnc1aları 
........ ka4ar lflemiftl. 

T -.;1: imliNamn nelicMT 

E cmıebl ~ demiryol
lan birer birer aldık. Tllrk 
~ ıeoen - eaıebl 'tirbai Mkiainden muntazam bfr 
tidı. Memleketin iflerini daha iyi 
ltlrda ve iktmadl ıflnklpf doğuran 
"-il ve 1aal bir amil ballne geldi. 

Jtr taraftan da bc>t durmadık. 
~eketln ua JıatJaıtm. hariçten 

uu~ alma41an, 1WI• Uıtmuı· 
~~~yaç görmedeA yaptJk. 
..aııeketlll wala .ıtiift ~ ve 

:"!llllltalaı.Ja yem hatlar alırken, Jenl 
:...,....ılryollaft vttcude gettrtrken. lktı· "* Ve teknik Mbı1anJıdaJd Tttrlt 

:tahim barice g&ttermekle 
~ a A1n1 AJDtDda Jreııdi 
r~ ketfediyorduk. 

[Arbll 8 mcıda) 

Vaktinde tedbir almalı 

TAN'ıı:ı. 

Ydbaşı hazırhklar1 
TAN 937 aenesine yeni bamlalerle ıinnek için 

hazırlamyor. Y apbimuz hazırlıklardan bir 
~mum dün yazıiııtbk. 

Bupo de aize diğer bazırlıklanmDdan bir, ikisini 
haber veriyoruz: 

• 
Türk Kadını nasıl iş bulur? 

Türk kadmmm, Ttirlr kızının iş bulmak için ··ek· 
tiği müşkiilitı, ekmek kazanmak için yaptı• 
ğı müc,deley.i bu röportaıda bulacaksuıız. 

Cahlan smıflann clt'rdini pek y&kından bilen ve 
iyi teşrih eden kadın gaze•ed Suat Derviş işçi· 
kadınlann ar~na girerek. tahsil ~İl ~enç 
kızlarla beraheı dolaşarak iş idarelerine hit;
zat İl arar gıbı müracaat ederek toplaiıiı 
müşahedeler! bizim gazetemis !Çin yazmış
tır. 

Lezzetle okuyacağnuz bu müş.ıt.ede ve intıbalan 
bekleyiniz . 

• 
Büyük b!r müsabaka 

Ydbqmdan itibafıen b& ~ -e 
iıtifade ile takip edecekleri .. 7Ük bir illi'
baka tertip edet-.ejis. Bua\in IİR bu mü.aba· 
kayı haheir .. melde iktifa .diyonaz. Ta.CU• 
litmt ,.ıecek nishaJ.nmnda okupeabmnrc. 

• • 
Dün haber verdiğimiz hazahklatmuzı da tekrar 

edelim: 
TAN, büyük kumandanlarmuzın barp hatıralan

nı toplamııtır: 
TAN, Yeni CocnıA Ansiltlo~ham1~ 
TAN, Kerbell far.dlDJ en canlı ve heyecanlı lir 

lisanla tefri&a edecektir. 



2 

Kilis Mektubu 

Sancakta askerler 
Türklerden kırbaçla 

vergi topluyorlar 
Kiliı, 18 (TA~ ~\.thabirinden} - Antakvada ctur-

makta olan ıhtıyat ve muvazzaf zabitlerden ba
~ıl~ile hud~t üzerinde konu§tum. KalpJerj hiirriyet ve 
ı&lıklil ateşıle yanan bu zabitlerden biri hudut karako
lunun önünde dalgalanan Türk baytağı~a bakarak: 

"- A~tık bu zulüm yetmez mi? JeJi, ağır ve kı.·: .ı mu
am~l~I~r.ın ~cılığı altında iatiklal drte çırpınan Tür'derin 
&eaını ışıtmıyorlar mı?,, 

Sonra, yanında getirdi-ı 
ği ço~uğunun göğsündeki ı--R--------------------· 
Türk bayrağnu göc;tercn 0 ffl Q n lJ an l n 
gen), Türkün in:;anlık hak
larını is•ediğini, nıuahede - yeni Elçisi 
ler bilaLna yapılan işkence
lerin durdurulması· liizım 
geldiğini söyledi. Çocuğunu 
yanına aJarak hudut bayra
ğının ycanına koştu. Onu öp
tü, yüzüne sür!ü ve bana ve
da edeı c::k tekrar buluşmak 
üzere döndü, gitti. 

Dür?ünle seyreciifo1' fac;a 
Bundan birkaç gıin sonra idi. Ki

füıe yanın saat mesafede. hudut hari

ci ımimış olan !!beyli ve Türkmen a
ıiretıerinden bazı arkada!jlarla ba

ğımda buhıştum. Uzur, uzun konu§· 

tuk. ZülUm ve idaresizlikten bahsede
rek köpUren, taşan. i&yan eclcn bu te- ~lllllııillı.Jıı..; 
miz Türklerden biri, eliyle ıuzaklarda
kı bir grup askeri gö~terdı. Yanımda

ki dürbünü kalabalığm bulunduğu 

noktaya çevirdim. Zülmün, i~kence

lıin en açık levhatnnı gürdüm: 

Yirnılden fazla Frrı.nsız milis ef rn

"ı, aUannı köyün harmanlarma bı
rakmıglar, köylüleri sıkıştırmışlar, 

kırbaçla dövüyorlardı. Yanımdakiler

c!eırbiri izah etti: 
"- Vergi iı1tiyca'lar, ~r istiyor

lar. Keselerdeki para. kafi gelmeyin

ce evlerdeki eşya, barmanlardnki 
l>uğd&y i§te böyle yağma ediliyor.,, 

Bugünlcü morııara 
Aylardanben, scnelerdenberi süren 

bugünkü manzara, i~kencelerin mahi

yetini apacık gtisterlyordu. Bu fa

ciayı seyrettikten aonra 520 koyün 

t..emiz Tllrk soyundan olan halkına re 
va görülen ziılın·i anlamakta gtiçlük 

~kmedim. Bu hadiselerin anlattığı 
eey, şuydu: Sancakta hiç bir köylü 

malının öz sahibi dP.gduır, canını mü
dafaaya hakkı yoktur. Fakat llbey

li Türklere göre, m\r.arclerc kurulan 

ır.akineli tüfekler, sokaklarda dola
pn tanklar, kötc baılarmdaki devri

ytler, istiklll at~} söndüremiye

eektir. 
Sancak Türkleri. kendilerine mcde

nt ve insanl haklaruı verilmesini iı;ti

ıorı.ar. 

Dost ve müttefik Romanyayı mem. 
leketimizde temsil edecek olan yeni 
Ankara elçisi M. Telemapue'm bugün 
lstanbula varması bekleniyor. Yeni 
elçiye hoş geldiniz der ve Ankarndaki 
vazüesinde muvaffakıyetler dileriz. 
Romanyanın yeni elçisi M. Telema

que 1884 senesinde dcğnıuştur. 

1907 de sefaret ataşesi sıfatiyle 

diplomasi mesleğine girmiştir. 
1911 de elçilik katibi sıfativle Vi

yanaya gönderilmiş ve orada 1915 
senesine kadar kalmıştır. :!.927 de 
başkatip sıfatiyle Brıntsel ııwfa.retine 
gönderilmiş, 1928 de yine Bıi.ikselde 

sefaret müsteşarı olmuş ve e1çi teka
üde sevkedilince bir müdd~t ~arjeda

fer vazifesini görmüştür . 

1931 de merkeze çağınlnıı§. orada 

evvela siyasi kısım şefliğini, sonra 
konsolosluk şu'besi ikinci mUdürlil • 

ğUnü, 1936 de şifre müdiırlüğünü ifa 

etmiştir • 

15 nisan 1934 de elçi payesini al -
mış ve 15 ilkkfmun 1936 tarihınde de 
Ankaraya elçi tayin edilmıştir. 

BELEDiYEYi 
DAVA EDEN 
HAMAMCI 

TAN 22 -12 - 936 

Şark Demir· 
yollarmın 

Sirkecideki 
Merkez 
Binası 

Şark hattını yeni seneden 
itibaren Devlet demir 

yolları idaresi işletecek 

Siyaset alemi 
İl'µanya Asileri ve 

Sovyet Birliği 

I
• spanya asilerinin elindeki zırh

lıların Sovyet &emisi olan Kom 
somol'ü batırmaları, bütün Sovyıt 
Birliğinde hiddet ve asabiyet ile kar
şılanmıştır. Sovyet matbuatı ispanya 
asilerinin bu "halnane,, hareketini 
"ateşle oynamak., saymakta ve bu 
"korsanlık., hadisesinde ispanya asi
lerini sevk ve idare edenlerin mes'u· 
liyetinden bahsetmektedirler. lzvıs
tiya gazetesi bu "hiyanet,, ve "cina
yeti., fiddetli sözlerle takbih ettiği gi· 
bi Pravada da Komsomol'ün batırıl
masını "Faşist harp kundakçılığının 

yeni bir cinayeti., sıfatile kaydedi
yor. 

Tesel üm 
Muame~esine dün 
Sabahtan it.haren 
Başlandı 
H ukumetçe sat.ın alı-

nan Şark Şimendi -
ferlerın.n tese1Jilm mua:ne
lesine cliin sabahtan itiba
ren ba~Jc1nmıştu Teselli.im 
Heyetı Reisi olan Devlet 
Demiryolları Umum l\1iidür 
muav.ni Cemal Hida..,et, be-

Sovyet Rusyanın Akdenize bir filo 
göndererek ticaret gemilerini her 
müdahaleden korumayı düşUndüğü, 
hattA bir filoyu yola çıkardığı hak • 
kında da bazı haberler vardır. Fakat 
bu haberlerin mevsukiyet derecesi 
anlaşılmamış bulunuyor. 

Kandillide Ekmek 
bir deniz 
facıası lO para 

l ra~erinde gelen müfettiş vıe 
muteh...ı~sıslarla beraber 
Şark Şiınendıfeılerinin mer-
kezine ~iderek Başmüfettiş 
Salahai'lin ile görüşmüştür. 

Bundan sonra şirket müdürü Pas
kalın da iştirakile bir toplantı yapıl
mıştır. öğleden sonraki ikinci içtima 
geç vakte kadar devam etmiştir . 

Bir Sovy.et filosunun Akdenize 
çıkması ve ticaret gemilerini himaye
ye lüzum görmesi mUlıim bir hare
kettir ve mUhim h!diselere başlangıç 
teşkil edebilecek mahiyettedir.ÇünkU 
bu filonun himayesi, ya ispanya asi· 
!erini yıldıracak, yahut cür'etlerinl 
arttıracaktır. Cür'etlerini arttırdığı 

takdirde Sovyet filosu bunlara ka'°'ı 
harekete geçmek mecburiyetinde 
kalacaktır ki itte o zaman hldisenln 
daha açık bir beynelmilel mahiyet 
kazanmasına mani kalmaz. oldu arttı 

Dün sabah Kandilli önünde bir de· 
nız facıası olmuştur. Kömür yüklü 
(5) bin tonluk bir kayık akıntıya ka
pılarak dalgaların arasında kaybol
muş, Bahaettin, Osman, Hüseyin ve 
Mustafa adlı tayf ası da denize dökül
müşlerdir. Bunlardan üçü Kandilli 
burnunun şiddetli akıntısına rağmen 
yüzerek sahile çıkmıya muvaff.ık ol
rrıu§lar, Mustafa boğulmuş ve cesedi 
de bulunamamıştır. 

Devrilen kayık Ahmet Reisin motö
rllne bağlı bulunduğu halde motöı· a
kıntıya kapılınca, kayığı brrakm1ş ve 
bunları kurtarmıya bile ı mzum götı.. 

meden kaçıp gitmiştir. Hadısc der
hal lstanbul müddeiumumiliğine ha
ber verilmlş ve 'liti.diseltJskiUlar mın
takası sahillerinde olduğu için Üf..kU
dar müddeiumumiliği tahkikata el -
koymuştur. Polis biraz sonra motör
cü Ahmedi Knnlıcada yakala.mıstır. 

Tahkikat devam etmektedir. 

Frrftna yiiııinclen 
Karadenizde fırtına yüzünden bir 

motör batmış, bir diğeri büyük teh
like. atlatmıştır. 
Filyostan sebze yüklü olarak kalkan 
bu iki motör, yolda şiddetli fırtınaya 
t'lltulmuşlar, yalnız bir ta.nesi Amas
raya sığınabilmiştir. Diğeri Cide ci
varında parçalanmıştır. J çindckiler 
güçlükle kurtarılmışlardır. 

Çocuk neşriyatı 
Bir e!den 
idare edHecek 

Son günlerde buğday fiyatlarının 
yükselmesi üzerine un ihtiyaçlarını 
günü gününe temin mecburiyetinde o

lan fırıncılar, ekmek fiyatlarını ge
çen hafta konulan narh üzerjnden sa
tamıyacaklarını ileri sürmüşlerdir. 

Hatta bazıları, iki gündenberi mu
tattın az ekmek çıkardıkları için bu 
yüzden birçok aileler ekmek ihtiyaı:· 

larını güçlü~e temin edchılmışler . 
dir. 

Bunun üzerine fırıncılar cemiyeti 
dUn sabah Belediyeye müracaat ede
rek ekmek fiyatlarının yeniden tetki
kini i&temi§tir. 

Narh kom.i.şyonu, di\n derhal toplan 
.ış ve bırıncı nevı kıu ;1- ,ı.g iJCU U. 

znmmedercl< io.5 kuruş, ikinci nevi 
ekme~ d1e yirmi para rommederck 
9.5 kuruş azami fiyat koymuştur. 

Evde eroin 
çekerken 
iululdular 
Tavukpazannda eroin çeken bir §C· 

beke meydana çıkanlmı§tır. Atikali

paşada otıuran eski eroin satıcıhrm
dan sabıkalı Topal Hasanın evinde 

yapılan araştırmada Süzan, Eftat, 
Melahat ve Haydann eroin cektikleri 
görülmüştür. 

Mek~ep)erde Birinci !:'evre 
bııtıhanlart Başladı 

Bütün lise ve orta mekteplerle mu
allim mekteplerinde dünden itibRren 
birinci devre imtihanlarına başlanıl-
mıştır. 

MUAME.:.ATA EL KONDU 
Müfettişler, dün servisleri teslim 

nlmıya başlamışlardır. Bıı suretle 
muamelata elkonmuştur. Devir ve 
tesellüm muamelesi bu ayın sor.una 
k&dar bitirilecektir . 

Tesellü mmuamelesi bitince l İkinci 
Kanundan itibaren hattı tamanıiyle 
Devlet Demiryolları Idaresı işletecek
tir. O zamana kadar şimdiki tarife 
tatbik olunacaktır. 

1 Ikincikanundan sonra bu tarife
Je; ve bütün teşkilat Devlet Demiryol 
ı arı teşkilatına uygun olarak tanzim 
edilecektir. 

TÜRK MtMURU.R 
KALACA~LAR 

Senebaşından itibareri bu hat. Dev
let Dcmiryolları dokuzuncu işletme 
uı uu~uuı;u 19•,uı..ı u-ı"'"P-hL•.ı.· ..,, • •• ı ••• u 
dür tayin edilinciye kadar Cemal Hi
dayet, işlere bakacaktır. 

Memurların vaziyetine gelhce: bun 
lar tasfiyeye tabi tutulacaklardır. 

Türk memurlar yerlerinde kalacak
lardır. Hükiımet, bu memurların §ir
kettcn haklan olan ikramiye işiyle de 
yakından alakadar olmaktadır. 

Prost 
An karaya 

gitti 
Şehircilik mütehassısı Prost, Bele

diye imar müdürü Ziya ile birlikte 
dünkü Torçıs Ekspresiyle Ankaraya 
gitmi§tir. 

Müstakbel İstanbul plamtim avan
projesini beraberinde götüren Proat, 
Ankara.da Nafia ve Dahiliye Vekille
rine izahat verecek ve ioop eden tali
matı alarak eehrimize dönecektir. 
Prost, avanprojede icap eden tadill
tı bundan sonra yapacaktır. 

Filistin ~ !c.p/a,,: 

Tel~raflar Filistin Araplarından 
bır heyetin Irak hükümdarı 

Birinci Oazi ve Suudi Arabistan hü
kümdarı Abdüllziz lbnissuut ile gö
rüşmek üzere Kudüsten hareket et
tiğini bildiriyor. Bu heyetten sonra 
diğer bir heyetin Mısıra gitmesi muh· 
temeldir. Filistin Arapları bütün 
Yakın Şark Arap N\tletlerinln Filis
tin de.vasile yakından alakadar olma
larını temin için ötedenberi çalıt

makta ve bu yolda bir hayli ilerlemİJ 
bulunmaktadırlar. 

Filistin Araplarının Irak, Suudf 
Arabistan ve Mısırda yapacakları t• 
şebbüsler neticesinde Mısırda blr A--ı 
r.ap 1<ongre1ı1ının toplanması ve bil-
hassa Filistin meselesi Uzerinde A· 
raplık dünyasının birleşik bir prog
ram dairesinde hareketini temine 
muvaffak olması ümit olunuyor. Bu 
sayede Filistin meselesi, mahalli bir 
mesele olmaktan çıkarak tam mana
sile Araplık dUnyasının meselesi ola· 
cak ve Filistin Arapları, davalarını 

daha esaslı bir surette müdafaa i.,.,. 
kft.nlarını elde edeceklerdir. 

Filistin Araplarının gördükleri mU. 
zaheret Araplık !lemine inhisar et· 
memektedir. Kısa bir zaman ön~ 

Hindistan MUslümanlarını temsil .. 
den bir heyet Hindistan umumi va
lisini ziyaret ederek Filistin Arapla· 
rının davasını izah etmif, bu davaya 
muzaheret etmekte olduklarını bil• 
dirmlf ve Hindistan valisi de mesele
yi ehemmiyetle telakki edeceğini söy• 

lem itti. 

Aslen 

Nereleri iş 
geri sayılacak? 
lŞ dairesi UçUncU bölge amirliği ça

bşm&larma devam etmektedir. Böl -
ge &mirliği başmüfettiş Haluk Hilmi 
BellOn dUn de teşkilata ait işlerle 

me§gul. olm\l§.tur. Dördüncü Vakıf 
ha.mııda. milaalt daire olmadığmd&n 

meriezl bir yer aranmaktadır. 

Kıwmnpaşada Büyilkhamam adiyle 
me§hur hamamın sahibi, asliye birin

ci hukuk mahkemesine müracaat ede
rek belediye aleyhine bir zarar ve zi
yan davam açmış ve mühim miktar
da tazminat istemiştir. lddiayn gö
re, belediye, hamamın yanındaki ar
saya çöp attığı ve pis bıraktığı için 

İki Car. kurtaran Otomobili 
Alındı 

Maarif Vekaleti, çoouk neşriyatını 
bir elden idare etmek için Vekruette 
bir büro kurmıya karar vermiştir. Ve
kalet, küçük çocukların ahlakı üze
rinde çok mühim tesirler yapan çocuk 
mccmualariylc hikaye kitaplarının 
uluortıa neşrini muvafık bulmamıştır. Bele_d~ye yeniden iki cankurtaran o-
Yeni kurulacak büro, bunun için bir t~~obılı .. satın almıştır. Bun~ardan 
müsabaka açacak ve ancak bu müsa- bın Uskudar mıntakasına veqlecek, 
bakayı kazananların çıkartacağı ki- diğeri Istanbulda çalışacaktır. 
tap veya mecmuaların sattınluıasına 
müsaade edilecektir. Beş ) aşında Bir Cccuk 

Yandı ~ 

Kadıköy lakele8i Yüzünden 
Çıkan ihtilaf 

Köprüdeki yeni Kadıköy iskelesi
nin üst katında bulunan ga.zin:mun 
ne şeraitle kiraya verilebileceği mese
lesi Belediye ile Akay idaresi arasın
da bir ihtilaf çıkmasına sebep olmuş
tur. 

Kş.hlrede toplanması beklenen A • 
rap konıreel ise Filistin Araplarını" 
g8rmekte oldukları bu müzaheret• 
belki de yeni ve maddi bir f9kil vere 
cektlr. 

Filistin Arapları tahkik heyetinin 
mesaisine lftlrak etmedikleri için 
heyetin lehlerinde bir karar vermesi· 
ni beklememektedir. Tahkik heyeti, 
Yahudileri dinlemiş, hUkOmet maka• 
matı ile temas etmiş, memleketin 
muhtelif yerlerini gezerek vaziyeti 
tahkik etmiş ve mesaisine son vere• 
cek vaziyete ıelmiştlr. Bununla be
raber Arapların heyetle temas ettik• 
lerlne dair bir haber gelmemiş bulu
nuyor. 

lf daireli, Jser eeyden evvel il yer

lerini teeblt edecektir. it yerleri, 10 
l§çl çaJJetJran ba.kkal, fabrika, ima-
1.lthıme, berber, l~anta, gsı.zino, bar 

ft emaali bütün yerlerdir • 

tı kanunu hUkümlerinin mer'iyet 

mevkiine gireceği tarih olan 15 ha.
siran 937 ye kadar bütUn iş yerleri 

tes~it edilecektir. Bunun i~in it yer

leri~ yapılacaktır. 

Uçlincn b01ge A.mirliği; Istanbul, 
Buıwa, bmit, .eoıu, Zonguldak vila· 
retlerfiideki lıtere bakacaktır. 

hamam eski müşterisini ve kazancını --==========~====
Belediye ,kiranm fazla olması için 

gazinonun içkili meşrubat ta satması
nı is~ınektedir. Akay, buna muhalif 
davrandığı için bu gazino henüz kira
ya verilememiştir. 

kaybetmiı ve günden güne de fena 
bir vaziyete dügmUştür. 

:Mahkeme, bu iddianın yerinde tes
biti için haklın Tahsinle tahibadil En
ver Karanı ke§fe memur etmiştir. 

Heyet, bugün yerinde tetkikat yapa
cak ve raporunu mahkemeye v~":e • 

ccktir. Rarpora göre, muhake:neye 

devam edilecektir. 

Yeni Hakimler 
lstanbulda staj gören Hukuk me -

zu.nlanndan Izmit hakim muavinli -
ğine tayin edilen Güzide, Adapazarı 
icra memurluğuna tayin edilen Hik -
met ve aıliye hakim muavinlığine ta
yin edilen Firdevs dün yeni vazif ele· 
rlne kltmi§lerdit'. 

BiRKAÇ 
SlTIRLA M aarif v e k a ı e t i Beden Ter -

Cibalide oturan Eminin beş yaşın
daki kızı Rebia oynarken mangala 
dilşmüştür. Vücudunun muhtelif yer
lerinden yanan yavru, kald.Irıldtğı has 
tanede ölmüştür. 

biyesi Umum Mtitliirü Cemal, 
mekteplerdeki beden terbi~·esl df'l'S
lerl ha.kkmda etüd yapmak iiu.re dün 
tehrlmlze gelmlljtir. 

• ITAKViil\il~HAVAI 
y tiksek Tedrisat Umum Mü. 

dtirti Ce\•:ı.t dünkü trenle AD
karaya d<hımUştür 

22 Birincik:Anun 
SALI 

Bugünkü Hava: KAPALI 

e Rasat merkezlerinin tesbit ettifine clSre· 

B alorköy bez fabrlkuı amt-le • bucün .me~le.~eti~izde ~mumi _ıuret~e . ha: 
ılnden -.r. I 40'7! vil vaı:ıyetı ıoyledır: Ruıglr ıımal 1stıka-

k .o.;MJ're e, numarah m~inden esecektir. Hava kapalı n yafqh 
amyon çarpmıştır. Eşnf kmnyonun ıe~~ktir. 

altında kalnu~, bacakla.n kınlımt • Dı!r•f ı haY:J 
tır. 

1Z nci ay 
1355 Hicri 

Gün: S57 Kuım: 45 
U52 Rwnl 

8evval: 1 t Biriociklnan 
Güneı: 7,2S - 011•: 
ikindi: 14,32 - Ak,.m: 
Yataı: 18,23 - ImılJı:: 

12.l3 
16.44 
5,35 

Dün hava ltapah geçmiş, zaman uman 
~tmur yaitruıtır. Rüzgir şimalden saatte 
20 kilometre sür'atle esmiştir. Sıcaklık de- recesi en fazla ıo, en az ı kayd ııJilmiıtir. 

Bundan Filistin Araplarını lda~ 
etmekte olan Filistin Arap mecıtsl
nln bUtUn memleket Arapları Uzerlrt 
de hakikaten kuvvetli bir nUfuz sa
hibi olduğu tavazzuh etmektedir. 

NUfuzu bu derece kuvvetli ola" A· 
rap heyetinin bUtUn Araplık tıertı1 
ile temas ederek yeni hazırlıklard• 
bulunması, onun mUcadeleyl aonUf'• 
kadar idareye azmettiğini gösteri
yor. 
MUcad~lenln bundan sonra aıaotl' 

••kil malOm değildir. 
Fakat Arap - Yahudi ihtilAfrrı•" 

devam ettill ve devam edec•ll anla
tılı yor. 

Ôme, Rı?a DOôRUL 



T A N 3 

Petrol üzerindeki 
mühim tenzilat 

vergilerde 
yapllacak 

Sınai müesseselerde 
elektrik istihlak 

de azaltı 1 acak • • 
vergısı 

Ankara, 21 (TAN M!.habirinden) - Kamutay bu
gün Nuri Conker'in Başkanlığında toplanmıştır. Celse 
açılırken Mahmut Soyclc:m -Siird- Doktor General Ziya 
Nuri Bigi -Kocaeli-nin öldüklerine dair Başveldılet tez
kereleri okunmuş ve hcıf :ralan taziz edilmiştir. Bundan 
sonra da Urfa Meb'usu Ali Saip Uışavaş'm beraet ettiği
nı bildiren Başvekalet t~ıkeresi okunmuştur. 

Müdc.f aa Enciımeni Reisi -------
General Şükrü Nailinin ölü
mü doJayısile açılan Başkan 
lığa Diyarbekir l\1eb'usu Ge
neral Kazım Sevüktekin, 
tnazbat i muharr\rliğine Er
zurum Meb'usu Şükrü Ko
Çak, katipliğine de Samsun 
llıeb'us.ı Ruşeni !3arkın se
çilmiştır. 

Umumi 
M üf ett. şler 
r oplantısında 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden) -
Ankarada bulunan umumi ınüfettiş
ler, bayram t: tili münasebetiyle ara 
\'erdikleri toplantıl:ınna başlamışlar 
ve bugün mahalli idareler umum mü
dürü Faik'in iştira.kile bir içtima ak
tederek belediye işleri üzerirtle görüş
müşlerdir. Oğleden sonra yapılan 

toplantıya nüfus umum müdürtiyle 
seferberlik müdürü de çağırılmtş, nü 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

A rjant'nden Yunanistan 
Ekonomi Vekaletıne ge

len haberlerde Yunanistan
dan her sene ıthal edilmektd 
bulunan 350,000 kilo tutünün 
dort nııslıne iblağ edilınesı 

ıçın tütünün kilosunda rüsu
mun bir miktar azaltılması 

bildirilnıektedır. ""' 
• • 

Leh hükumeti Maliye Ba
kanına Fransadan bı:

,nilyar 35 milyon franklık ıs· 
cikraz akdine mezuniyet ve
ren bir kanun layihasını mec
lise tevdi etmiştir. Bu para 
kaınilen Milli Müdafaaya tah
:.is olunacaktır. 

• • 

3 5 bin tonilatoluk iki yeni 
lngiliz saffı harp kruva. 

.zorünün tezgaha konulması 
tarihi, resmen, Washington 
deniz anlaşmasının nihayete 
ereceği tarih olan 1 Kanunu
sani olarak tesbit edilmiştir. 

• • 

N egüs'e ait mühim miktar
da gümüş dün Londra 

piyasasında satılmıştır. 

lrlüteakiben münhal Şurayı Davlet a-
2alığma na.mret gösterilenlerdm Sıh
hiye Vekaleti içtimai yardım dairesi 
?'t!isi Farıuk seçilmiş, posta, telgraf i
daresi teşkilat ve vazifelerine ait la
~ha ile subay ve askeri memurların 
tekaüdü için rütbe ve haklarına göre 
tayin olunan ma.a.şlan bildiren kanun
da bazı değişmeler yapan layiha mü
t&.ltere ve kabul olunmuştur. 

fus vaziyeti ve seferberlik i~leri gö- ==============--=

Siif7>er Banktn sermcyesi odlm/dı 
Bundan sonra Sümer Bank serma

)'ealne ilave edilmiş otan 42 milyon li
taya 3.500.000 lira daha. ılavesinc dair 
layiha kabul olunmuştur. 

lstihlô} resminrleJı mı; of iye# 
.... """" ... 

l:>ahili lstihlalC vergisi kanununun 

bir maddesinin tadili hakkmı:laki la
~ha görüşülürken söz alan Kemal 

<~araş) ,elektrikle işliye.n sanayi mü
~erinin vermekte old ıklan is

tihlak resmine mukabil buh.1rla mü

teharrik müesseselerin böyle bir re
'iın vermediklerini, bu suretle iki ta
!'af arasında maliyet fiyatı farkı hu
~le geldiğini, bunun elektnkle işliyen 
:ues.seseler aleyhinde oldu'! 1 :ıu söy
l ~iş ve elektrikle çalışan mUesscse
eruı de elektrik istihlak vergisinden 
llıUaf tutulmasını istiyen bir takrir 
\terıniştir. 

Maliye Yekil;niı. sözleri 
Maliye Vekili Fuat Ağralı, kömü:

~klan için teklif edilmi3 olan istis
'laiyetin sebeplerine işaret e<lerek di
l~r sanayi müesseselerınin vaziyeti
tıın de gözden uzak tutuıma1 ğını v~ 
atılara da bu muafiyeti temin edecek 
0lan kanun layihasının bu devrede 
ıtıeclise verileceg·ini Maliye Vekateti-
tıi ' n sanayiimizin inkişafı için elinden 
teıen her fedakarlığı yapttğı ve yap
~kta devam edeceğini söy.::niştir. 

Maliye Vekilinin bu izah,ı.tı üzeri
tıe Kemal (Maraş) takririni geri al-

'ır. 
>düteakiben Maliye Vekili. hastane, 

~ekteplerle darülacezenin de elektrik 
'-u hlak resminden muaf tutulmasını 

"uYen Ziya Gevhere cevap vermiş, 
~tıun için de bir layiha ha~rrland:
~llll, hatta· petrol Uzerind .. kı vergı-

~n de mühim tenzilata tabi tutulaca-
rıı 8Öylemiştir. 

~aınutay çarşamba günü topJana
tır. 

rüşülmüştür. 

Yanndan sonra görüşiılen bu mev
zular üzerinde yeni kararlar alınacak
tır. 

Kaymakamlar 
Arasında 

Ankara, 21 (TAN) - Saimbeyli 
tnıy:ıuaıuuuı .rt"emzı nançe KRymaırorn:-

lığına, Tercan kaymakamı ~evket 

Koçhisar kaymakamlığına, Cizre kay
makamı Fikret Lice kaymakamlığına, 
Araç kaymakamı Nüsret Turba kay
makamlığına, Eşme kaymakamı 

Sekkas Ferit Silivri kaymnkarrılığma, 
Gördes kaymakamı Celalettin Kara
man kaymakamlığına, Ipsala kayma
kamı Nurettin Rize kaymak:ı.mlığma 
tayin edilmişlerdir. 

Ankarada Antep Ger.esi 
Ankara, 21 (TAN) - Ankaradaki 

Antepliler. Halkevinde bir Antep ge-

oesi tertip etmişlerdir. Antep mehus-

laıınm önayak oldukları bu toplantı 

25 kanunuevvel akşamı yaşatılacak 

ve o gece Antebin kurtuluş hatıraları 
anlatılacak, mahalli menkibeler <'an-

landınlacaktır. Geçen sene Antep 
kurtuluş bayramında gösterilen film 

tekrar gösterilecektir. 

Çang-Kay Şek 
Hala Serbest 
Bırakılmadı 

Katalonya 
lop Ateşine 

lutu du 
Londra, 21 (TAN) - li!pony'.1 a

sileri bugün Katalonya. sahiH ıı bom
uarannarı ettııer. Asilerrn zırhlıların-

dan biri Toleradaki beynelmilel •ul"ele 

de birkaç mermi atmış, fa ı.nt mühim 

bir zarar olmamıştır. 

Harp cephesinde mühim bir hare

ket vuku bulmamıştır. In:ı taraf da 

kilçük bir takım köylerin ~şzalınden 

bahsediyorlar. Madridi miidafaı-. ko
mitesi bugünkil tebliğinde as;!erin son 

muharebede meydanda bırlKtıklan 

altı tankı zaptettiğini ha!>e~ veriyor. 

Aranjonz mıntakasında iı.:;ikrin ı:ıü-

varileri harekete geçmı~. fakat ptis-

kilrtülmüş, Villeverd~'de ..aamız et
mek istiyen asiler tardedıl..,.•iş!erdir. 

Tenerikten verilen bir ha bere göre 

hükümet tıayyareleri Badatı ızi bom -

bardıman etmişler ve bu".nl-ı:ırdıman 

esnasında Başvekil Kaballer•)nun kar

deşi maktul düşmüştür. 

Cıi nhuriyetçilertr ıoleri 
Madrit, 21 (A.A.) _Dün yapılan 

ani bir baskın neticesinde asiler As

tu ryada işal etmekte oldukl,trı Somo

siedo boğazından tardoluıun.ışlardır. 
Asiler, bir mühimmat ve yiyec·ek de
posunu terketmişlerdir. Ru boğazın 
tamamiyle asilerden temizletmiş ol 

Londra, 21 (TAN) - Nankinden duğu söylenebilir. 
gelen en son haberlere göre, Nankin Cümhuriyetçilerin topt:tı3U asilerin 
hükumeti şefi ve b~kumandanı Çaıı- elinde bulunmakta olan Laven'a mü -., 
kayşek hfıla esir bulım:naktadır. Çang himmat fabrikasına bir obii3 diişür -
Kay Şekin kayın biraden VI' Çin dev m ü ş b i r p a v i y o n d a n ç ı 
let bankasının umumi mıjdfü'ü Rc.ong, k a n y a n g ı n d i ğ e r p a v 
mareşalin esir bulundıığu Sianfu §eh- yonlara da sirayet etmıştir. Yanan 
rine gidip mareşal ile ve mareşali esir pavyonlar arasında makin"lı tüfek 
alan Liang ile görüşüp g"'ri dönmüş dipçiklerinin imaline mahsus kuru 
ise de bu görüşmelerin netıcesi anla- tahta deposu da vardır. 
şılmamıştır. Nankin askeri kuman-
dam Sianfu şehrini bombardıman et- Hitler 6;.soo asker gördermiye 
mekten çekinecek, fakat şehrin et.ra- amade! 

1 Karilerimize Soruyoruz: f 1 'ti'fifK 
Kralın Yerinde 

Olsaydınız 

Ya bani ye Aşılı! 

Ben pa.zan severim. Tatu ~itn1l o. 
lan pazarı değil, muayyeiı glinlerde 
sokak orta.sına kurulan paıarlıtrr se. 
verim. Çünkü herkt-~in malı 

H• y ü r e g ı meydandadır. lh. 
t i k a r o r a 1 a r d a dolaşa. 

nıaz. Ve bu pazarlann en önemlisi de 
l'azartesi pazandır. Nedense hu Pa. 
zartesi pazan Bahçekapısındald ee. 
bilin ~·anından baı lar ve şöyleoo AJa.. 
<'.a hamam taraflanna kadar yıı)ıbr. 
Pnı.artesi pazanmn en giize ~a~ 
tarafı tohum, fide ,.e fiılsn Nlhşı • 
aır. Ufak fmdlk turbu tohumundan 
acı badem fidanına kadar her aradL 
ğmızı orada bulursunuz • 

Ne Yapardınız? 
"- Edvardın yerinde olsaydınız, ne yapardınız? Sev

diğiniz kadının uğruna taç ve tahtınızı feda eder miydi
. ? 

nız.,, 

İki gündenberi memlPketin her tarafında büyük bir 
alitka ile karşılandığını gördüğümiiz bu anketimiz, de· 
vam ediyor. Bu hususta, tanınmış ş~siyetlerjn mütalea· 
!arını, okuyuculanmızın düşünceler\ni soruyoruz: 

Dün Pamrte lydi ya! Şö:rte po.za.n 
bir geze)im dedim, her çeşit t.ohum • 
lar uf~ık torbalarda müşteri bf!kll • 
yor, fideleri demet demet olma,, 
boyunları bükük yerde yatıy<>rlar, 
bir takım süs nebatları da saksılarda 
böbiirleni~·orlardı. Dikkat ettinı. En
ginar fidesi gibi işe yarar şe)1er de
met olmuş, çamurun içinde yatıyor 
tla, kaynanadili dediğimiz dikenli 
mendebur kaktüsler saksılarda satı • 
l~·orlar. Sordum : 

"- Sekizinci Edvarrlı n yerinde o' saydınız, ne yapar· 
dınız? Taç ve tahtınızı bevdiğiniz kadının uğrunda feda 
ed~r miydiniz?,, 

Birçok okuyucularımız - -
den ce\'aplar ~eimiye ha;la- s tl d 
mıştır. Bunlart sır asile neş- Ü vy e er e 
redeceğiz. Ancak. bu CPvap-
Iarın e.n çok I() satır o!nıasr. Kadın 
okuna.ıdı yazılması ve zarfın - Neden bunlan saksı ile satıyor

~unuı? • üzerine anket kaydinin ila - o d 
ve edio.n~si laz:~1dır. r usu 

Bug..ın de bır kısım ce-

- Ne yapalım bayım! Baska fürltt 
tutulmaz ki adamın eline batar. 

vaplan ıı.eşred1yoruz: 

Doktor General T e.,f ik <:\ağl<:ım 

"- Kral olmak şimdiye kadar ha
tırıma bile gelmedi. Ben, hayatımda 
şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye her 
hangi bir şey hakkında hayal kuran 
insanlardan değilim! Olduktan sonra 
konuşurum." 

T eı biyeci l~mai/ HaHı 
"'- Sevmek bir idealizmdir. &v

mek, kendinden geçmek, SC\'gılisınin 
varlığında. kendini tekrar bulmaktır. 
Başkalanrun uğrunda hayatlarını bi
le feda ettikleri aşkı, demokrat bir 
kral, taca ve tahta neden değisme-

• ? 
sın .... 

Sekizinci Edvardın hareketini doğ
nı ve güzel buluyorum. Seven insan, 
Eievgisinden mes'ul tutulamaz Çünkü. 
aevgı ıraaemızaen Ul!ltllnaur.,, 

"Sevgiden anlamam!,, diyanlcre 
soranın: 

- Ondan büyük ne var? .... 

Eminönu Ha/kevı Bas~om Agôh 
S1rr1 levenl 

"- Kral Edvardın hareketinde 
ben, fevkal8.deli~ görüyorum. () mi. 
zaçta olan kimse için takip olunacak 
en akıllıca yol budur. Bana öyle ge
liyor ki, serbest hayatı. merasimli ve 
külfetli hayata tercih eden eski kral, 
aşk olmasaydı, başka bir vestle bu
lup yine serbest hayata dönmek is
terdi. 

Ben de o mizaçta ve o vaziyette ol 
saydım. başka türlü hareket etmez
dim. 

Ancak böyle bir vaziyette değil de, 
memleketin sırf şahsından büyük hiz
metler beklediği bir anda. aşk ile va
.,ife karsılaşsa acaba ne yapardr" Aş 
kr tercih ettiği takdirde. hakkında ve
rilecek hüküm ne olurdu? 

Bana gelince. ben bu takdirde askı 
tercih edip memleket günahını yük
lenemezdim." 

Muallim Or/.an 1;inili 
"- Bu bir yaradılış meselesidır. 

Sekizinci Edvard, her türlü merasim
den uzak olarak gezmiye, uzak seya
hatlere ve spor yapmıya alışmış bir 
adamdı. Ingiliz milletinin en koyu 
an'anelerine bağlı olarak kurulmuş 

bir hükümdarlığın ağır kayıtlan al
tında kalması zordu. Buna 'mvvetli 
bir aşk bağlılığı da inzimam edince, 
artık onu mazur görmek fazla bir f e
dıı karlık değildir." 

ÜniYersde meıun:OT111c!an T af.sin 

Gün er 

.. "- Gönül, ferman dinlemediğine 
gore, Kral Edvard haklıdır. Ben onun 

Moskova, 21 (Hususi) - J{ızılor<lu 

kumandanlarının eşleri Panuvyonist 
konferansı açılmıştır. Mareşal \'oro
şilof açılış sırasında şunları söylemiş
tir: 

"- Kızılordunun yanında kıuman

danlarımızın eşlen, analan, ve kardeş 

leri de bir ordu teşkil etmektedir. Bu 

ordu da, müşkül harp senelerinde Kı

zılordu ile beraber yürüyor. Sovyet

ler Birliğine taarruz teşebbüsünde 

bulunaCak düşmanlar, yalnız Kızılor

du ile değil, onun yanıbaşında diğer 

Sovyet kuvvetlerini de beraberce bu-

Demek şirretJik de sahihine böfle 
ıoraki mevki temin edlyormuıJ .. dtye 
dfü;ıünerek ilerledim ve fld:uılann ya.. 
nına \Vdrm. Kaysı, badem. kiru, 
~fta.ti... Bütün yemiş ağaçlan.-

Sordum : · 

- Armut \"ar mı!. 

- Alası var .. 
- Amma akçe armudu!. 

- Var. İşte şu fidanlar .. 

- Kaça.??. 
- İki türlü mal var. Birisi on ~ 

şe, öteki )irmİ beşe. 

- Fark neden?. 
- Sen yirmi beşliği aı. AldaDmM-

laoaklardır. Düşmanlarnnıza bildiririz sm .. 

ki; sulh için mücadele etmekle bera- - Anladık a. Fark nedPn? • 
bcr, istiklalimiz ve memleketimizde - O yabaniye aşılıdır, öteki Bl'lllL 

muzaffer olan sosyalizm uğrunda da da ••••• 
- Ene olur?. 

miined ' :> u ·J.Jo-www•wW'su#_ ..... -~--.,.._.~"" --...ı>-'-:.-."-=c- Ne olacakf Akçe ya:Wnrye-......-

Mekfep~erde 
Sınıf kıtllğı 
Ankara, 21 (T.A.ı.~) - Mektepleri

mizde sınıfların darlığı ve talebenin 

çokluğu yüzünden sıkıntılı vaziyetler 

hasıl olduğu görülmüştür • .Maarif Ve
kaleti, bütün mekteplerden muallim 
ve sınıf adediyle sınıflardaki talebe 
mevcutlarını sormuştur. 

Birçok mekteplerimizde fuzuli su
rette boş bırakılan izci odalarile spor 
salonları. intizar odırlaıı gibi yerler, 
icap ederse, derhal sınıf haline getiri
lecek, buralarda şubeler açılacak ve 
sıkıntılı vaziyetlerin önü alınacaktır. 

olmaz.<>a yemiş ve..nlH'Sl. 
- Yaaa .• diyerek ayrıldım ve J'L 

bani)·e asılı olmanın meziyetlf'ırlal 
rlüsünerek matbaaya geldim. 

B. FE:.EK 

Amerikada 
Yanardağ 
Fe aketi 
Nevyork, 21 (A.A.) - Santa - Rtta 

yanardağı geçen gece indifa Ptmiıtir. 
San Salvador ahalisinden 50 bin ki
şinin öldüğü söyleniyor. Şimdiye ka· 
dar bin ceset meydana çıkarılmıştır. 
On binlerce yaralı vardır. Birçok ee
hirler tamamen harap olmuştur. 

NASIL YAZIYORUZ? 

AHFEŞ 

Halbuki Hazım hiç bir 1Jİ!Je~te va- 1 ukalalık olur, hem de anlaıılınaz.) 
ramadığı kadar mükemmel bir Erme- • 
>ti taklidi yapıyor, hiç kıısursuz. _ Dostum Salihaddın Gunıör merak etmiı: 
B. Felek, Tan fO _ 12 • 19Jfı ''Sekizınci Edvardm yerinde olsaydınız ne 

. . / . . ·. yapardınız?" diye soruyor. Bar.a da ıorsay-
Hıç ışuphesız kı Felek: "Hıç bır piyeste dı, derdim ki: 

'?'ramadığı derecede mukemmel" diye du- - Sualinın şekli dofru defi!. "SeJd::ınci 
şunmüş, sonra dalgınlıkla "dereı.:ede" yeri- Edvardın yerinde siz olaayduıız ne 'r&p&r

n~. "kadar•: yaz~:ş. _Bel'ci d~ "··:. varam.ı.Jıiı dınız?" demek Jhım; "Siz''. i kaldırınca 
~u~emmelı>:ett~, dıye duşunmu~tiır. Fakat cümlenin manası deiııir: "Şmıdl :tJôyle Y•-
~ukemmelıyet , guzel bir kelime değil- pıyorsunuz, onun yerinde olsaydınız ne P· 

dır. pardınız?" demek olur. 
"Hiç kusursuz" tabiri dikkat ed"l 20-12-1936 tarıhh gazete<le a.nkete: "Eter 

yanlıştır. "Hiç kusuru ;ok" tcın ga; ırse, kral olsaydım?" diye bir serlevha konul
Halbuki "kusursuz" tek kelime 1 attır. muş; ertesı gun bu ad defişmi,: "Ei~r 
ha.. a "h. " ı- 0 muş•ur, ı d d •" 1 Ik ,.ın ıç ge ınce belki "kusurııuzl - ,, kral o say mız ne yapar ınızr o muş. ı-
nefyeder, yani "kusurlu" de:nek 1 ugFu sı de doiru değil. Ikisi de "Size krallık ver-
kat "h" k o ur. a- k ._ ı 1 l ıç usursuz" u kabul ek r seter, bır memle ete a•at o sanı~ ne er :ra-
çiınkıi halkın d"l· · etm dZmıdır, paramız, ne "'bt icraatta bulunursunuz?,. 1 ıne geçmıştir. ... 

demektır. Yani o :serlevhalar, ıyı bir ati-
• kumdar nasıl bir adam olmalıdır~ ııbi bir 

K ankete yaraşır. Halbuki soru1ı.n "bu 
ar~ ,Davut bana her nedense kızmış, A- değıldır. Su ınketin aeıJevnası: t'Xra

c;ık Soz de (21-12·1935) "Ahfeş J .. ı;ıl mu- lın yerinde olsaydınız? ", veya, daha iyiıi: 
teahfeş ... " diye kopilruyor. Yenm ols~ bu- "Kral siz olsaydınız?. " olmah idı. Jkiainde 
tun Y~zıyı buraya alırdım; içınclc yanlış t.u- de, sual işaretinden sonra, iıç noktayı ~07-
!u.ndugundan değil, hoşuma gı•ti de onun mak mecburidir. \1 .. ı· • D .... .... H be • 

~ının egı§ecegı a rı 

Doğru Değil 

'tg ~kara, 21 (Tan muhabirinden) -
tıtııe tıınıtakaımda bir müfetti9i umu
l( lk ihdu edileceği, Istn.nhul Valisi 

fını bombardıman edecektir. Nankin Londra, 21 (A.A.) - News Chro-
askerleri halihazırda Sianfunun şar- nicle gazetesi, M. Hitlt'rin Ispanyol 
kından kırk beş mil m<:fafededirler. asilerine yardım için altmış iki bin 
Sianfu §ehrinde 60 kadn yabancı bu beş yüz kişi göndermiye amade oldu-
lunmalrtadır. ğunu haber vermektedir. 

vaziye_tinde ~ls~m, krallık tacı ba;ııma 
çok agır gehrdı ve onu ilk fırsatta, 
Edvardın yaptığı gibi başımdan çıka
np atardım.'' 

ıc;ın. Yazıda bir canlılık, bır konu nıa eda-sı B Sırası dıişmütken soyllyeyiın; tilrkçede 
var... ayılırım oylesinel Tehdit de savu- "eğer" edatını bu kadar kullanmak da hiç 

ruyor; diyor ki: iyi olmuyor. Zaten bizim bir prt siıanıırz 
Bi:: bugün işte böyle yazıyoruz. Ya- olduğu için o edata hıç !Uzum ~hnadljı da 

rtn bir başka §ekilde de yuz~biliriz. söylenebilir. 

Obiır gün bir daha başka türlii.:r.ı de A • ~- ~•1 bi _.,,._,. 
Muharrir Ômer Rmı 

.. En - namusluca hareket. onun 

t f ~- ,_b.J.: ynı zamanuu vv:1 e r a~,,..,yt 
ara ımı.ıl«'Ors yazıuı ınr. k l l t k ~ı d'lek'-L-l 0 ay ~ 1TQC(J 81&Tca 6 1 KaWR ltı \Uıiddln ÜsU1ndağm bu müfettişi u

~ıntliğe, Ankara Valisi Nezvat Tan
~anın da lstanbul Valiliğine tayin 
laıe ~!eri hakkında bazı l!tanbul 
'ı telerinde görülen haberler, tama-

en asılsızdır. 

Sia.nfudan dönen C3oong'un Çang 
Kay Şek'i kurtarmaktan ümidi kes 
medlği söyleniyor. Iki taraf araem
daki müzakerelerln m;~saıt bir saf. 
hada olduğu rivayet edilmekte ve bu 
yüzden mütarekenin uzatıldığı ilave 
olunmaktadır. 

Suriye Cümhurreisi ve 
HükUrneti Çekildi 

KudUe, 21 CA.A.) - Yeni Suriye 
parlamentosunun toplanması dolayı
siyle Cümhur Reisi ve Hükllm~t isti
fa etmişlerdir. 

~ptı~.~arekettlr. Her hangi bir va
~ıfeyı, uzerine alan adam, onu bütlin 
ıcaplariyle yapmıya mecburdur. Ya
pamıad~ğ_ı takdirde, yapılacak yegane 
şey, o ışın başından çekilmektir." 

Oyle, f{)yk veya Myle ya.nnamız meydana k01Jdu. - Muharrem Feyzi 
icap etmeyegör8iln. yokM... Togay, CUMIJURJYlt!'r, 19. 1!. l938. 

Yalnll! "muteahfeı" ho3uma gitmedi. Akil 
olmayıp da kendını oyle zannedene "uka 
la" derler. Kendinde Ahfeşlik vehmcdene 
de "hufeşa" dese daha iyi ederdi. ("U'.:ala" 
akilin cemidir, halbuki ahfeş ismı tafdilinin 
cemi ahafiı olmak lizım gelırse de o pek 

"Anlaşmayı kolaylaıtıraaılr ıurette") 
"meydana koymak" ıiilinin zarfı iff, "41-\ 
leklerını" den sonra ıtelmehdir. '\'ok 
o dıleklerin anlaııııayı lrolayla~r"-cak ...._ 
hiyette olduğu ıöylenilmek isteniyoraa 
"5urette" kelimesine l•tzo- ~lrt1tr 
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~aı·~keirıelercle 

keçi Ha sahibi blrblrlerlni 
seslerinden tanımışlar 

BENi GÖRÜR KEÇiM 
"MELEDi 

GÖRMEZ 
•• 

,, VE · HEMEN UZERiME 
DOGRU ATILDI 

M ~hut Rıçtara bakan Sultamhmet m1h üçüncü 
ceza hlkimı dtın, hıçkınklıarla biten bir mu· 

hakemeyi neticelendirdi. Hldiıe, bir keçi dav .. ydı. 
Uzunçarıı clvarmda oturan Mehmet imnindeki davacı 
ıtklyetfnl töyle anl&tımttı: 
"- Ben on bee gtln evvel keçimi otlamak lcin U· 

mnçarpda bir arsaya blralmqtmı. Akf&ZD ıi:zeri git· 
tim, keçim yokolmuf. Şuraya bafvurdum, buraya. bq
vurdum, bulamadım. On gttn llOlll'I. oradan geçerken 
bir evden k~fn le8in1 iflttlm. Kapı aralıkllllf. Bak· 
tmı, benim keçhndi. Hemen polllle mtıracaat ettim, ke

Cimi aldım. Zaten keçi de benim aeatml ltltlnce ·~e
ledi" ve benim üstüme atıldı. Yani, o da bent tanıdı.,, 

Muhakeme, bayramdan bir gi1ıı evvel başlamıştı. 

Suçlu olarak mahkemeye getirilen lıfa.tmazaı lrlat'Jca, 

- &ıı keçiyi ~IUJIU' laminde birisinden aatm aldım. 
O burada yok. Bayram aonu gelecek, ya kendisini ve
yahut adttı1ini getiririm, demişti. Dün, mahkemeye 
gelen Marika, Yaşan bulıamadığmı söyledi. 

Şahitler, bu keçinin Mehmede ait oldufunu söyle
diler. Mahkeme bundan aonra Marikayı bir ay hı:ıpse 
ve bu ka-Jnr mtlddet te Emniyet nezareti altında bu· 
lunmıya mahk<lm etti. Yalnız 25 lira kefalet verirse 
tahliye edilebilecekti. 

Marika, daha mahk!amiyet kelimesini duyar duy
maz Mlonda feryadı bastırdı. HUngilr, hUnglit' ağlı
yor ve soruyordu: 
"- Hemen §İmdi beni tevkifhaneye götürecekler . .,,, 

mı. 

Mü~rir ve bir polis onu dışanya c;ıkardılar Mari· 
ka, ağlıyarak tevkifbaneve gönderildi. 

Adliyede yeni terfi 
teklifleri yaplldı 

lstanbul DördUncU icra Memurlu- -----------------------iuncanı 
Uç ~ tarafından tamamı-

na -'~l~ı=)) lira kıymet takdir edi· 
1- öytlııde Sahrayı eedit ma-
hallesinde Bağdat caddesinde eski 
37 ,38 yeni 286/ 1 ve Numerotaj ıoo 
No. lu behçell ev açık arttırmaya va 
zedilmlştlr. HUDUDU: Sağı 6, '1, 8 ar 
kası 1 harita No. lu mahaller solu Ce 
ili Paşa vereseli Ane köşk ve bah
~esi önU Bağdat caddesi ile mahdut
tur. EVSAFI: Zemin kat, köşk bahçe 
içindedir. Yan taraftaki kapıdan gi
rilen zemini renkli çini döşeli bir tq 

.M.ELEK 
Sinemam emuımz bir prosram lıamrhyor: 2 l'ILlıl BIRDBN 

f l RL•Y T•MPL I! 
KUçUk artistin bugüne kadar çevirdiği en büyük ftlml 

Kücül< Prenses 
V E 

Lorel Hardi Kan Kardeşleri 
(Fraıumca ıKSzUl) 

lık, tavanlan yağlı ve ıulu boya ka- ~----------------------~ lem tezyinatlı tıç oda bir hell ve mer 

diven altı vardır. Birinci kat: bahçe- ,,._ ___ SARA y Sineması----· 
nin ön kısmında sonradan yapılmlf 
olan çimento merdivenle çıkılan an
tire ve sağda tavanı kartonpiyer ve 
yağlıboyalı bir salon, diğer kmma ge 
çilen bir kapı, solda ayni evsafta bir 
koridor üzerinde Uç oda, bir kiler, 
menner musluk taşlı bir hell ve di· 
ğer kısma geçilen bir kapı, odanın ö-

NOEL .... SURPRIZ BAYRAMI •.. Mtlnuebetile bllyilk ve kUçtlklerin 

h°'una gitmek üzere mlintahap bir proıram hazırlanmlfbr: 

1937Mickey'in 

Şen Saati 

Halihazır dedikoduau film! 
KRALIN IZDIV ACI MI? 

MiLYONLARIN lZDIV ACI MI? 
LORE'ITA YOUNG ve ROBERT 

TAYLOR 
nünde zemini kare mozaik etrafı de· Mfckey Maus'un bUtUn diğer m&· G • ı • • d • 
mir parmaklıklı balkon vardır. lkinci ceralarmı musavver mmeıı renk· iZ 1 iZ IV8 Ç 
kat: Birinci katta halen kapaWmış ll 5 kıamılık filin. filminde 

merdivenle çıkılan bu katta da birinci ~ Bu program için çocuklara mah8u8 fiyatlar teun edilecektir. 

katın ayni tefkili.t ve tezyinat! havi· - -----------------------
dir. Bu katın üstünde ahşap kule o • I -----• Bu mevaimhı en bUytlk film! 
lup nısfı bu kısma aittir. Bodrum 

kat: Birinci kattan merdivenle ini
len taşlıkta kömürlük, bir küp ve 
zemini çimento bir oda diğer taraf. MAZURKA 
tan geçilen bir kömtırfük vardır. Bq rolde 

Mü9temilat: Binanın ittiaalinde ve p Q L A N E G R ·• 
arka taraf mda üstü taraa ve altında 
zemini çimento, mermer tezglh olan 

mutfakveyanındasarnıç,birkömur MiLLi Sinemada 
lük ve zemini çimento, mermer tek· • -•• •••ti 

Yarın matinelerden itibanın 

Yeni Çeşit 
Palto 
Hırsızl ığı 

OOn,A~~Ve~~ ~mb~ MüM~~umili~~ ~oo~~an~m~~~ve~~ -------••••••••••••••••-
MUddeiumumllik, diln. Ragıp lamin- gönderdiği bir telgrafla İstanbul haırimlerinden bazda- bir kömürlük vardır. Mesahası: u · F R E D AST A 1 R E •• G 1 N G ER R O G E R S 

de b. genci te kif ttirmi ti iddia mum sahası 3125 metro murabbaı 
ır ' v e 

1 
r. nna terfi ve başka yere nakil teklifleri yapmıştır. Teklif- ve iki parsel ve işbu parsel ile ı, 3, Bu defa 5 AKAR YA (E.ki EJlwmra) Sinemaımda 

111ydu: ler, bugün hakimlere tebliğ edilecek ve ay sonuna kadar 7, 8, 9 parseller lehine mUrurdan iba OniimüdeJri p.,.,_,.6e ,,,,,.,..,.,,.,. itibaren 
Ragıp, 0~. gi~, çift karyola- cevaplan almacaktrr. D'-in, başka yere terfian nakilleri ret irtifak hakkını haiz sekiz parsel F I L O v U f .a IC I p • O • & I N 

lı odalardan biriaine miaafir olunnq, teklif edilen İstanbul hakimleri şunlardır: ile müşterek kurusu olup bundan • .. & 

orada yatan adam odadan abdeatha- İstanbul Asl\ye azasın- 240 metro murabbaı üzerine maa ı Follow Tbe Fleet 
ne)le veyahut dıeanya çıJrtıiı aman dan İbrahim Tevfik Ankara Kumar müştemilat köşk mebni ve geri kala- ~-- En .,. l ilmleri, en 6iqüJı mawıllalayetleri 

nı bahçedir. -----------------
hemen paltoewıu alır ve 81VJ11!'1Dlf. Ceza hikimligıne, salahi- Q Bina, T~ duvarlı ve derezlidir. -•••••• Arzuyu umumi Uaerlne 
Sirkecideki Musul ve Sellmet otelle- yetli icra ve sulh hakimi lla- ynıyanlar Kule kısmı hariç olmak tızere üç kat . F ER A H s ı N EM A 
rinc!en de birer palto çıkmlfbr. Dlln lit Me~in hukuk hakimliği- " lıdır. Bina sağlam ve iyi bir halde • Müdiriyeti büyUk fedak&rbldar yaparak tam bılr 
birlncl eulh eetıa. mahkemeelnde sor- ne. Mahkum oldu dir. Pencereleri pancurlu ve zemin ay btıtUn huılat ve eeyirci rekorlanm kırarak mu-
IUD Qekiltm mçtu paltoların kendisi· Aalfye oaa •m.....,•n Bnrbanettln PoU., Kumkapı Nip.ncaam'.la. Tu· kattakiler demir parmaklıklıdır. Ha- vaffatıyetU temaillet ftl'lll 

Df ait oldMliıınu aöyledi Davacı di- Kırklareli h!kimli.;; .. e icra baı:ımua- · · de bir w ·dare tti. •• ungsı.,ı, tı>,.k"4l t .... 4oo+t vardır, Bah- Pr 7. tLI' t • '·' N r- ., n• 
-.- • ' ı;ıu ' ""' ran ısının çocugun ı e gı ..... •· b" '"' ı....:.-.--e .,__ bir liddet .,;;: ili rln d IO 

k~yi ve ~ p.hit oNı. vini Şekip Adana icra h!kimliğine, bir kahvehanede lnufilr cönnii meg- çedehlyvw.ymağ.., U'l ~vardırlli çam, &a.MWı ~ m a ıı.çlD8 e e evammı n 
•- İlma.t ve ı amur aç an • dakikada ~mln edelallmJftlt. Fiyatlarda mtllıim temlllt ve her akf&ID 

terdlll için mnha'Jııeme talik edildi. uliye oer.a ua.m_nd&n 1 Haktı budu yapmışbr. Dün Sultanahmet Mezkt\r gayrimenkulün 25.1.937 ta saat 20.30 da Sungur'un programına illveten: GUSTAV FROHLICB' 
Mersin cea. bllnmllltne, uliye cea ıulh birinci ceza mahkemesi bu dan- rihine mUsadif Pazartesi gUnU saat in (ÇAPKIN KULAZDI) fUmi 

------------~ HU.yhı Ellslz ~ hl- yı neticelendirmiştir. 14 den 16 ya kadar dairede birinci ============--=-=--=====-========-
lmDI 11YATKU8l \11\•ı kimliğine, birinci 90l'l'I ıılkiıni Ra- Turan bir gtln haf"ıf hapse ve 34 li- arttırması icra edilecektir. Arttırma temin etmek şartile en çok arttın.- dalremlae bildirmeleri llzmıdır. Akli 

DRAM KlSM "MI"' mazau hmir cma bAldmllline aorgu ra 60 kuruş para eeasma, Yaşarla bedeli kıymeti muhammenln yüzde nın üzerinde bırakılacaktır. Sabf pe- takdirde haklan tapa mcllli lle aablt 
Bu akfam 1111~ hAkimlertndeu Ahmet Cemalettin Zon Şllkrtl laminde diğer iki suçlu da be- 75 ini bulduğu takdirde mUşterisl şindir. Arttırma§& ittlrak etmek lati ohmyanlar 1&tlt bedeUnin paytqma 

20,30 da '"ı guldak:,_~~a ö d e ın 1 f cea eer lira para ceza.ama mahkQm ol· üstünde bırakılacaktır. Aksi takdir- yenlerin kıymeti muhammenenln ytıs 1111dan hariç kalırlar. Ktlteraldm Vfll 
B ABA bl.klmlı&1enne, asliye azasmdan Sa- muelardır. de en son arttıranın taahhUdil baki de 7,50 ğu niabetinde pey akçeltl ve- gi tenviriye, tııaiftyedeD. mtltevelllt 

ll.<ıl4Ul!Lil: ISO, jel A•""t lih "8ki U1&k ceza hA.kfmliğine, ağır kalmak Uzere arttırma 15 gün müd- ya Milli bir Bankanın teminat mek• Belediye rbumu ve Vakıf icarell 
cem azalarmdan Ahmet Koca • MahkUm Olan ">ilenciler detle temdit edilerek 9.2.937 tarihine tubunu hlmll bulunmalan llzmıchr. bedeli mUaayededen teuil olunur• 

§EHIR TIV~TROSU Operet ll:mnJ eli, Sa.kip Balıkeelr eesa hA.Jdmlikle- DUn, polia, müddeiumumiliğe ye- mUsadif Salı gtınü saat H ten 16 ya Haklan tapu sicilli ile 1abit olmıyan Daha fasla malbıat almak iatiyeııl• 

g Yarına~ rlne, asliye birinci ticaret uumdan nlden birçok dilencilik suçlusu ver- kadar keza dairemizde yapılacak ikin ipotekli alauklarla diğer allkadar&- riD Uln tarihinden itibaren herkedl 
30.IO ela Nazmı Eskil'Jblr hukuk hllrimliğtne, mittir. ~alnız Sultanahmet sulh bi- ci açık arttırmasında arttırma bede- nm ve irtifak hakkı 118.hiplerlnln bu ~rebilmm için dairede ~ bulun-
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Kuyucaklı Yusuf 
MEMLEKET ROMANI - 41 - SABAHATTiN AL1 
''Katalrm !., 
Yuauf terblyelere aaıldı. Hayvanlar hemen durdu. 

Bulunduklan yerin aol tarafında çamlarla örtWU bir 
bayır ytıbeliyor, l&flarmda iae yine çamlı bir mt 
lfaftya, belki Ud ttç kilometre uzakta yatan denize 
uzaıııyoıdu. Yusuf atlan bu tarafa, ~mlann altın. 
daJd hır cltlsltlp çelrtl; arabadan aökerek her birini 
birer ataca bağladı; yolun kenarmdan getirdiği bir 
~iri t&fl &r&benm tekerleklerine koydu. Sonra ba
fllll igerl uzatarak: 

''Gel.ene Kuaues ... Dlf&l'lll eerln delil ... 0fümez
ahı!,, dedi 

GündUzlttl bofucu sıcak kalmamakla beraber gece 
fazla aerinlik getfnnit değildi. Çamların araanıdan 
g6rlııen cSents donmUf kadar bareketaizdl. 

Koaaez &falı atladı. Gözlerini ofuşturuyordu: 
Belki uykudan, belki de karanlıktan geldiği için. 

Ayaklan ~ ifuelerbıin Uattınde kayarak biru 
llerledil•, devrilmif bir kUttlğtln tilerine yanyana 
oturarak Ul&kta1d denize bakmıya b'fladılar. Bura
da, önlerinde ~ bir ilaha bulwıduiu lç1n baklf
Jan hl~ bir teJ9 talalmadan ufka kadar uzanablli
JO!da. Tos, IUlll.ll, beygir, gtlbre ve ter kokuaile bu
nalaa .....,.. timdi tatlı '" arhot edici bir çam 
kok\llU laftJ'Ol'dıa. Yan tıkalı burun dellklerlle bu 
kok1l1'I llOllUD& adar ~k lgin derin derin nefee 
alıyorlar ve anma blrlblrlerinin )'lblerlne bakıyor-
lardı. 

Bu 1a&t!erln bir daha rerl gelınlyeceifni karanlık 
1ı1r hJI ildılbıe birden tekrar edip duruyor ve ayni 

umanda saadetlerinin gölgeebı olmuı için dimağJa. 
nnm bu andan bafka hiç bir 99yle me,gul olmamuı 
lbım Flcliğini onlara fıaıldıyorclu. lJdai de ne bir a
at önceyi, ne de bir kaç eaat llOlll'&YJ dtlftlnmtıyorlar
dı. Bilttln hislerden ve dtlftl.ncelerden daha kuvvetli 
olan ve insanı hayatında ancak bir kaç defa idaresi 
altına alan tabii ve hlkim bir duygu fimdi ikisini de 
avcunun içine almıştı. Bu anda etraflanndaki ağaç
lar, karşılarmdaki deniz kadr bu kuvvete tabi idiler. 
Bir tek UzUnttıleri, bir tek istekleri yoktu. Hattl her 
istediğine nail olanların iç sıkmtmt da onlardan 
uzaktı. Saadetin bu kadar tamam ve mtıkemmel 
oluşu ikisini de Pflrtmlf gibiydi O kadar ki, birlbir
lerlne söyliyecek tatlı sözler bile bulamıyorlar, sa
dece derin derin nefes alarak gUlttmstlyorlardı. Uzun 
müddet böylece bekleftller. Bir aralık Muazzezin ba· 
fi Yuaufun omuzuna düştü: UyumUJtu. Yuauf onu 
kollarma alarak arabaya götürdü. 

Atlar batlı olduklan ağaçlara b&flanm etlrt11yor
lardı ve ayaklarmm altındaki kuru çam ifnelert kr
nldıkça çıtırdıyor ve 8f8iı dofru kayıyordu. 

frt ve ytlklek çamların yukanlarmda kıpırdama .. 
lar oluyor, bir ıdncap daldan dala atlıyordu. 

Yaylı arabanın botlula dofru uzanan oku hafif 
hatif lallanıyor ve tçtnde bulunan iki genç lntll.lllll 
nefealerl kuru ot w kec:e koJrularma k&rlflYOrdU. 

OÇ'ONCO KISDI 
ı 

Muaaezfn uzun aman prt aanmedlllnln farkma 
varan Meliha UzUm yemefi bırakarak içerl koştu ve 

Şahiııdeye YuaUfuıı gelip Muaıaezi ~ ve her 
halde bera.ber littlklerin1 IÖyledi. 
Şahindenin de ilk aklına plen f8Y Sallhattln S.. 

ye bir teY olmuı lhtlmall ldL Tellt ile 1Vf.nden fır
ladı. "Aman gideyim_ Beye bir feY ml oldu acaba t 
Yarabbim aen koru!,. d1,ye töyleııeret tellfla çarp
fmm tiatüntl aldı. Mu11amn kendJaiııe haber bile 
vermeden gitmemi ona prip plmlJOrdu. Battl bel
ki merakmJ arttırıyor ve meleleyl s6ztlnde bnyiltll· 
yordu. Af8lı indili saman btr hizmetçi Muazzezin 
yeldlrmMlnin ve bqörtttanntııı burada bldJlmı eöy
ledl. Şahinde ancak o zaman 1ılru Pfll'&l'Ü: 

"Amanm, bu m deli mi oldu. nedir?" diye d6-
vilndü. 

O 8lllada atim atınNk bala peıı Şakir Yuuf11 
bir araba ile f8hre d&ıerkeıı J6rdtıtllııt1 aöyledi. A
rabam lçlnde lıluıneztn bulunduğunu farketme
aüttL Şahinde kmnm yt1ztı gözfl açık olarak tehir
den ~miYeceiine memnun olmakla beraber daha 
çok f&fll'dı. Demek Yuauf arabayla plmlftl T Demek 
mdele bu kadar mtlMmdi. Şu halde niçbı kendlldnl 
haber vermem .. lerdU Yoba YUIUf artık onu allı 
efradından bile •)'IDJ10I' mUJda. Bu "yabam köY
ltıatı,, kaııdialni eıa itibarlı ahbaplannm yanında böy
le garip vul,.,U. bıra1mııya nuıl ceearet ediyordu! 

Kafke bttiflJt' olan ahırda •m&ntarm o.ttbıe uW 

mp uykuya daJmlf olan yan•f'MJI kaldırarak ara
bayı koftmdulu. Şube rellhıhı Jwmnı da dönml'9 
karar vermlfti. Bu hldlH toplantmm ta4mı bçll" 

llllfb. U.ıtı IÇlk Ye tek atlı anhenm içine bir Jd1ilD 
ft OAUD llMrinl bir flltıe lııondu, bwalar da bir )1111 
Ue 6rWc1tL Şlhlncle, ... rt'dnlnld ft ima ...... 

Cllerln JUdımı ....... tanftan araba,. biıı-
f111l811el.tnl aetııar w kir at tll'll adlmluta ,
dbllcll. 

(Arblrftl') 
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' ~'AN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

HAFTAN .. N MEŞHUR L ·~.;,R 1 
j e 

' Yakın Tarihten 
Parçalar 

Hoca Hayret Eiendi 

:a.ıı'ın hedefi: Haber4e. fikirde, 
erteyde temiz, dürüst, aamimi 

01rtıa.k, kariin gazetesi olmaya, 
çah,maktrr. inde iki As 

l ı 

l I. d e r ·. u n~°:ı.1:u7!r!~!1'1;!ıı!~ 
matbuatı ve billıassa İstanbul mat.. 
buatı üzerinde sıkı bir sansür \."8.J"dı. 

• O devrin sonlannda da bu sansür 
~ok şiddetlendirilmlştl. Gazetelerde 
yazdan en ehemmiyetsiz havadislerle 
roman ve hikayelerin en ba.<tit elimle 

'-= 

P?-~f' 
Unu anlamadık 
İtalyanın, llari radyo istasyonu 

~llba5ından itibaren Türk~~ ucşrlya -
t~· b~Jı;\'acakmış. Haftacl:ı bir gün 
llltiir Ye san'at rneselelerlııdeıı hah. 

:edilecek ,bir güıı Türk musilıisine 
asredilecelmli.~ · 
ltadyo <Jevri~;zin en lmnctu pro. 

~al:t'anda vasıtasulır • 
~ İınperyafü,t devletlerin :rml)'O mer -
eııcri radyoyu bir imparatorluk 
~ro~'<>unda \':ısıt.ası olarak kWia -
llırJat • 

. ltalyruım kendisinden Tiirkc;e neş
l'ıyat be:ldi'"·en ';rürk tebnast \'-Oktur. 
{) ·' . 
haıae im neşriyatı sırf pro,PA-gnnda 

llıaksadiyJe ihdas ettiğine ~üphe kaL 
bıryp.r • 

. lıu propaganda kime karşı H· ni -
~lll? 

~ lt:aıyan radyosu Türklere ne~i tei
n etmek arzusunu duyuyor? 

" l>o~rusu bunu anJamadık. Aca.. 
~ salı'.i.lıiyettnr makamla~ hunu an
rnayı merak etmezler mi~ 

••• 
lialkın belediyesi 

lln.lk Paritisinin içtimanıda Bele. 
dıye Reisi bize . öyle bir rakam ver· 
ili: İstanbulda 146,379 bina ,·ardır. 
llttnıardan su hizmetinden istifade 
tdenıerin miktarı 21 binilir. 

ltakamm fecaatini kavradmıı; mı? 
İstanbul TürJdyenin en n .. rl tıl'hri

tlir. nu şehirde halkın yli ·dr ı;.e7kseni 
!i1>hl"in su tesisatından istif:ıde ede • 
tniyor. Yani ~TJkana.mıyor, t emiz su 
1"{'1lliyor, ve !'"uyunu ~arıda.n tedari
~~ tnecbur oluyor • 

RomaJrlar, ta o 7..aman. ı:;ehirlere 
t·· . 
1.,,Uus başına bir bu~k ton ~şa .. 
~1 t.nuık ii:uu:e QUlıtol1'ı.ıa~ıu:rusııu:.t 

· ıeb ~ • ~ 

'1'1illl!lr Sinan 16 mcı asu:dn Terkos 
~iilünden getirdiği sufun bentlerde 
~1tı1n·arali genis su yoUariyle "'ehre 
t~tirc1i, ve biitün e,•Jere su dağıttı. 
A~lan dört asır geçiy~. bi1: ha -

ı· lst nbnl bina mun ancak yüzde 
~o . b.,. 

sıne su vere 1JJyorttı. 
lletedlve Reisi bu r:ılmmı öğrenin

"-<' harekete gc-çiyor, mfıniaJ:m kal -
~'l'nuya, ve he-r eve su vemıeğc t.e • 
~l!bbüs ediyor . 

• • * 

~hnalı ~uyu 
'tvıere kı.cla.r p;et;rilm~ine t"şeb -

lıus edilen bu su bari tf'miz ol~a. 
lstanhul tanıfmdaki T 1l'k•lS !'luyu. 

11tın artık sıhhi temiz olc1uğuııa şüphe 
~c.k. 

J:'akat Kadıl;;öy st"mtinclc "'·tere ve
•ııen terkos su)~ınun bashthkh VP. pis 
"'duğunu hUlcfımetin sa.taJı.lyt>tta.r 
•l\e-ınuru da. tasdik f'diyor. 
l(adıköy su sirketinin siiznıe ha. 

~ları v~tur. Elmalı su:)'u ~UzüJrne 
deıı, te~izlenmeden e,·f P.re verili;\'·or. 
~lr%k fakir .aileler bu pis suyu lçmi. 
l·e tnecbur oluyorfar. 

Sonra tifo olu 'or, diğer sari hasta. 
bkıar basgösteriyor. . • 

)ff)d b. beledivenin M:rJr< hır 
" ern ır • w k b. 

1 ' CI 

Sang .. Kay .. Şek 

ve 

Cang ~Su .. Liang 
• 

G eçen hafta. Uzak 
Şarkın buhran 

sahnesinde biribirilc çar
pışan iki zıt şahsiyetle 
karşılaştık. Bunl<!nn hiri, 
artık Çin gençlerinin ço
ğu taı. afmdan ihtiyar bır 
adam sayılan General 
Çang-Kay-Şcktir. ~akat 
Çinin mukadderatı üze
rinde en mülmn rol sahıbi 
olan Lu adanı, Çin devle
tinin başına geçtiğ; za
man ::ıncak kırk beş yaşın-
da idı ve sayıiarı 400 n1il
yon rahmin olunan bir 
milletin başıni! geçti. 
,M!lr~ali gö~ :PJf'fr onun _.phin 

gÇzlerine benziyen .gij.Jleri üz~rin-
->... •• - ..... ~ ·-·--- ....... 
bu gözlerin şahin gözleri gibi her 
şeyi gördüğünü ve bir şeyi kaçır
madığını' fırsatları bir şahin uya
nıklığile ele geçirdiğini söylüyor
lar. Mareşal Çang senelerce perde 
arkasından çini idare ettikten son
ra günün birinde Nankine girmiş 
ve diktatörlüğünü ilan etmişti. 
Mareşal Çang'ın yüzünde ilim 

adamlarının vakar ve temkini gö
rülür. Kendisile konuşa.nlar, ne 
diktatör, ne de asker karşısında 
olduklarını hissetmezler. 

Nankinde yabancı misafirlerini 
kabul ettiği sarayda, eski Çinin 
güzelliklerinden hiçbir iz görül • 
mez. Saray, Alman ve Amerikan 
möblelerile tefriş edilmiştir. 

Her Çinlinin Çin güzelliklerine 
aşık olduğunu bilenler mareşalin 
bu hali karşısında şaşırıp kalıyor 
ve acaba, diyorlar, bu adam, tam 
yirminci asrın adamı olduğunu ve 
çin diyarını yirminci asra kavuş
turmak istediğini mi anlatmak ve 
göstermek istiyor? 

ibareler ilave edildi: "Çin Milletler 
Cemiyetine ve büyük devletlere 
tam bir itimat ve emniyetle bak -
makta ve karşılaştığı güçlüklerin 
adalet ve insaf dairesinde hallini 
beklemektedir." 

Fakat Çin bu emniyet ve iti -
mattan bir şey kazanmadı, bilakis 
Mançuriyi kaybetti. 

G enç mareşal Çang - Hsuch -
Liang ise bambaşka bir 

tiptir. Kfı.h göze görünen, adı sa
nı işitilen, kah ortadan kaybolan 
romantik bir simadır. 

Genç mareşale "Yirminci Asrm 
Borjiya" sı diyenler vardır. Çünkü 
konağına giren misafirlerden bü
yük bir krsmınm bir dahıt geri d0n 
medikleri görülüyormuş. Fakat 
"genç mareşal" i tanı~nlar, .onun 
ke~disini bi;ı; işi basa.rmıya.. bir. 
vc:ı..c.ut:ıyı ft'aylt memur Saydrgrnı, 
bilhassa Japonyaya karşr gel;ııek, 
Japonyamn emellerine set çekm ı.k 
düşüncesini temsil ettiğini sö: 11ü -
yarlar. 

Japonlar Çin iilkeleri i~bde : •r
ledikçe, Çin topraklarım ele geçir
dikçe genç mareşal, vazifesinin 
taayyün etmekte olduğuna daha 
fazla inanıyor, ve mukadderatın 

Çin ülkelerini Japon istilasından 
kurtarmayı kendisindl::ln bekledi -
ğini söylüyor. 

Genç mareşalin babası Mareşal 
Çang • Tso - Lin esas itibarile bir 
Çin köylüsü idi. Fakat çalrşa uğ
raşa bütün Şimali Çini ele geçir
miş, Mançurinin mukadderatına 

hakim olmuştu. Halbuki Mareşal 
Çang - Tso - Lin ölümü anına 
kadar doğru dürüst okuma yaz
mayı bile öğrenememişti. Fakat 
büyük mareşal, Mançurinin ancak 
müstakil yaşıyarak kuvvet bula -
cağını~ taarruz ve istiladan koru
nacağını söylediği halde genç ma-

r e r Vfl kellrnelerinifeıı gizli mll.nala.r ~ıka.. 
ran, kapalı maksatlar se1.en "Mwakat 
li ve dirayetli,, sansür memurları var
dı. 

Yukarıda Çang · Su 
Lfang tarafından ka
çırıian General Ç~ug
Kay-Şek, Çinin en gii 
-ı:el kadınlarından biri 
telakki edj'en karısı 
ile beraber. Aşa.ğır{a: 
Karısının a~rrı hir 

portresi 

reşal, Mançurinin selametini, Çin
den ayrılmamakta ve onu~ böliin
mez bir parçasını teşkil etmekte 
buluyordu. Bugün de bu fikirde
dir. 

G enç mareşalin aleyhinde 
söylenen bir sürü dediko

du vardır. Kendisi güya keyif ve
rici zehirlere müptela imiş. Sonra, 
onun birçok çapkınlık macerala -
rından bahsolunuyor ve bunlar 

üzerinde uzun uzadıya ısrar eıiili-

yor. • 
Fakat genç mareşalin aleyhinde 

ne söylenirse söylensin muhakkak 
olan bir nokta, Çin tarihinde ih
mal edilmez bir şahsiyet olduğu
dur. Bilhassa onun milli Çin da
vasına rehber olarak öne atılması, 
ona blitün Çinde büyük bir şöhret 
kazandırmıştır. O kadar ki. genç 
mareşal bir muharebede ölecek ve
ya bir suikaste kurban gidecek 
olursa, belki de Çinliler tarafın

dan büyük bir kahraman olarak 
tebcil edilecektir. 

Bir İngiliz muharriri genç ma-

-· 

• 

Kitap ve risalelerin kontrolii tçin 
de !Un.arif Nezaretinde bir "pm•iimenJ 
teftiş ve muayene,, ~;1 edilmişti. 
ımtttn kitap ve risaJeler bu en<'ümen. 
den geçer, babtlarma göre n.z veya 
ço~ bir takım yerleri çizildikten son
ra hasrlrnalarma ~'a izin vPriUr, ya 
'erilmeuU . 

Encümeni teftiş ve munrenede L 
lim ve k3.mU kimslier de ,.ardı. Fa. 
Irat onlar da de"Tln ~dlşlne oyarak 
çekingen daVJıl.ftırlardr. O dP.nfn mu
amm Naci ve Şeyh VMfi EfPnililer, 
Hersekli Arif Hikmet Be~... Tevfik 

. f>:t!QazadP Cf'!liil Be:ı'. Ruhi, Hamdi• ve 
Mekki Molla Beyler gibi tıvunmış, 

Jrnn•etli şairleri arasmda. bulunan 
Hoca Hayttt Efendi de Enciimenl 
Teftfc; ,.e Muayene aza..~mrlandı. Hay .. 
ret Efendi, derbeder kıyafrtli, lô.üba
ıt meşrepli, kayrtsrz bir zattı. 

O zamanlar, Dlreklerarasmıfs traiı. 
tı Ha.el Reşidtn hir ~aycı dilkkam 
\'ardı. Altmışına yakm buhman Hacw 
Reşit sn.ir gfX'inirdi. Hafızasında bil' 
hayli Farisi şiir nrdr. ~vlmti bir a. 
dam olan Hacı Reşidin bu küçük 
dükkanı, kendi tabirin<'e "bir eııcü • 
meni ziirefa ve şüera., idi. ~tti~ten1erf 
arasmda Muamm Naci, Şeyh Vasfi 
'\ie Hayret Efendilf'r de görüfürtfü. 

Bunlardan biri kapıdan ~öröniin • 
ce Hacı: "lfoş amf'di!,, diye karşı • 
tar, ve Farisi bir beyit, bir kıt'a oku. . 
yarak çayını sunardı. 

resaldan bahsederken onun son · · · 
d;rece hodperest olduğun~ söyler . Ha)Tet Efendi F~tihte om.~~du. 
ve şu hikar,eyi nakleder: ' Hacı Reşidin diikkanı, yolu usti~~ • 

"Kanadalı ve Amerikalı birkaç deydi; uğrnr, onun çayını lçur, cub • 
muharrirle birlikte genç mareşa - hesini t.opbyarnk a*ır apr Çemb"'_'~ 
lin mısa1iri idjJ<~den tePfden..., ~-';taştaki Maarif Neıa.tetme gelir, goz
kon tiauyordük. 'B!r"ariiTiT('""mare - f»r ulnnık ve na01~ılifı ôlifu~ut • 
şal ~ana 'ı!ıatdirak: dan ra.qtladığf ta.mdrlt1an Sf'!:'el'nMij 

_ Burada yalnız benimle ko· c.atliren şuna, buna selam verirdi. 
nuı::mak istemez misiniz? Encümene gellnce, arluıdo.şlanm 

' Dedi. lmıaca sel3.mlar, yerine otuntJ', mu-

, Suali soran zat, Çinin en kor- ayme. edilecek kitap veya risaleler • 
den birini a'a.rak olrumıya dalardı. 

kulu adamlarından biri olduğu ve Encümende Hayret Efendlye eluııerl.. 
bu adam, günün en mühim mese- ~a diğer aza.nm p<"k söktiireml:ı:eceğl 

bahsettiği Arn~a ve Acemce eserlerle şiire 
için verilecek cevap gayet basitti: mi?teallik şeyler a~Ttlırdt. Enciimenl 

- Elbet, dedim, yalnız sizinle tefti§ ve muayene, genç bir ~airin 

konuşmak isterim!! dıvıınınr biraz fazlaca çizmişti. Nük.. 
Fakat mareşalin mukabelesi son tRleri, hMir<'P.Vaplıj; ve haZ!ln ıııan. 

mm konu~ahilmek kudrP.tiyle meş. derece garipti: 
- Öyle ise, dedi, herkesin g!t

mesini bekleyiniz. Ondan sonra 
beraber kalır_ başbaşa konuşu 

ruz." 
Mareşal, keyif verici zehirler 

kullananların hepsi gibi kah geve
~e. kah sakindir. 

Bu adamın eksiği büyük bir da· 
vayı sonuna kadar götürmek için 
lazım olan şahsiyet kuvvetinden 
mahrum olmasıdır. 

hur olan Hilnet Efendi de blJ şiir 
mf"('muası hakkında şu krt'ayı &öyle. 
misti : 
Olur olmaz çizerler her kitaptan bir 

taknn yerler 

Edıbim sanma kim yalnız senin dlva.. 
nm çizmişle.r. 

Gt-çende enciimende yok iken. Hay. 
ret, bütün heyet 

Arapça bil' kitap za.nneyleyip KUJ''aııı 
çizmişler 

Socli 

met, son Mana seylabı mün~qebetiy
le duyduğu teesstir üzerine aklına ge
len bir çareyi bize yazıyor. 

h :ı.~Yete göz kapaması aglaruıca ır 
alı lir 

• l( .3 J •• Su . ltı.rel~et ve.rsin N:ıfi~ auı ı:oy 

M areşalin kansı da mühim 
bir şahsiyettir. Çin güzeJi 

olmak üzere şöhret kazanan Soong 
hemşirelerin biri olan Bayan Çang 
Kan-Şekin biraderi, meraşalin en 
yakın dostu ve adeta başveziridir. 
Çin gençleri, mareşali çılgmca. ha
reketlere teşvik ettikleri sırada 
Bay Soong ona basiret ve dirayet 
göstermeyi telkin ediyordu. 

Adapazarı Ortamektebi ve Cvar aza ·a.r Haıkı 
Kariimiz, memleketimizdeki bütUn 

n~hirlerin böyle felaketlere sebep ol

duklarım söylüyor, ti. çocukluğunda 
Ergene nehrinin taşarak UzunköprU 

kenarına kadar gelip o havaliyi lide

h denire çevirdiğini, otuz, otuz beş 

sene evvel de Sakaryanm tuğyan e

dip Adapazan köylerini berbat eyle

diğini ve ihtiyaten bulundurulan ka

yıklarla birçok ahalinin kurtarndıfı-

1tketlıti de,T:ı.lmrva te~t>bbü~ etmiş 
1 • · ki Ka 1111Unu;ror. En saycdeı umarrt ' • 
dı:köy da :vaJtinda bu mikrop ,·e ha~-
t'lık kny~ğmdan kurtula"-'t!rtır. . . ... 

~llğday ihracını yasalı 
~denıez miyiz? 
~ ~u yıl dünya hn~dny is•ih~nli az. 

11
t0klar da günden giinc ru:ellyor. Btz 
11 ise bol bu~day var. Serhc"t timret 
~lın fazla fiyat bulduğu yere akrna
~l'ıtı intaç ediyer. nu yiizılen harice 
•ıı ıc. • da.. 
~.1ı.;da:v gönderh·onıı. Bu Hl,rac:ıt 
•ide ekmek fi~·atıannm artmasına 

-..} " 
~oluyor. 

ıt llu~da; bizim ana thrn~ m:ıil<leiidı 
"~Udi!' .• Bund:ın memlek te ,ı::eleeek 
~ on kuruşa mukn.bll dalıil<le halkı 
~hah el<mek yemt>ğr, medmr etıpck 
~ de~ldir. 

l\ ltalkı korumak. için biz bu~day ih. 
~lttı Yasak edemez miyiz'! 

Çang - Kay - Şek 1931 de söyle 
diği ateşli bir nutukla Japonları 
tehdit etmiş, Japonların başına ö
lüm yağdıracağını söylemişti. Çün
kü mareşal, bugün Japon dostu 
olmakla şöh.İ'et kazandığı halde 
mançurinin işgali sıralarında Ja -
pon düşmanlığının alemdarı ol· 
muştu. Mareşalin kayınbiraderi 
Soong, bu nutuktan haberdar O· 

ıunca, Cenevrenin Çine karfı gös
terdiği teveccühün bu nutuk yü -
zünden soğuması endişesine ka
pılmış ve nutkun matbuata tebliğ 
edilecek ,eklini tadile lüzum gör· 
mlistU. Milletler Cemiyeti Konseyi 
bu 'eıralarda toplapmak üzere ol
duğundanx vaziyet mUhimdi. Çan -

Kay - Şek te kaymbiraderinln tekli 
fini kabul etti ve nutkun ateşli, 
canlı kısımlan değiı:ıtirilerek "u 

Adapazarı karilerim.izden Bay Meh
met Emin, bize gönderdiği bir mek
tupta, orada ortamektep binası yapıl
ması zaruretini anlatıyor. 

Bu zaruretin senelerce evvel takdir 

edildiğini, yalnız dört, beş sene arsa 

tedarikiyle uğraşıldığını, nihayet sa.
bık Maarif Vekili Abidin zamanmda 
Cümhuriyet alanının bir köşesi mi.ı

naslp görüldüğünü, birkaç ay sonra 
da Vekaletin bu maksatla on beş bin 
lira verdiği müjdesi üzerine herkesin 
sevindiğini uzun uzadıya. izah ettik -
ten sonra, yapılan projeye göre, 100 
bin lira 18.zmı olduğu anlaşıldığtju, 

bunun üzerine halktan iane toplamak 
ve mil8a.mereler tertip ebnek suretiy
le projenin tahakkukuna çahşıldığmı 
söylüyor. u 

Karümiz, o zamandanberi on bin 
lira kadar bir para toplanılmış oldu-

ğuna göre, bu gidişle mektep binası- sasiyet ve ciddiyetle çalışıp teberruda 
nın on ve belki de yirmi sene sonra bulunarak binanın inşasını temin ey
yapılabileecğini ileri sürüyor, b•ıgün lemelerini istiyor. 
aralarında iki kilometre mesafe bu- Bu husustaki çalışma programını 

hazırlamak, başta Adapazan beledi
lunan ayn iki bı· nada çalışan orta • 

ye reisi olarak, bu işi lizerine almış 
mektepte yedi yüzden fazla talebe olan heyete teveccüh ettiğini de il!ve 
bulunduğunu, binasızlıktan progra- eyliyor. 
mın tatbik edilemediğini kaydeyliyor. 
Yalnız Adapazarırun içindeki ilk mek
teplerde 4 bin talebe bulunduğunu, 
kazanın nahiye ve köylerinde okuyan 
binlerce çocukla ortamektebi olmı • 
yan :Hendek, Geyve, Karasu gibi ci -
var kazalar flkmektep talebesi de he
saba katılırsa, gelecek sene Adapaza
n ortamekteblne ne kadar tehacüm 
vuku bulacağı anlaşılacağını ilA.ve e
diyor ve netice olarak, bina mesele
sf nlq yalnız Adapazarlılarrn gayretiy
le halledilem.iyeecğini söyliyerek, cl
v~r kazalar münevverlerinin de has-

Madam Simpson ve Türk m kaydediyor, nehirlerin birikinti 

Sigaraları yaptıklan mahallerde telefon tesisatı 
Kızıltoprakta Itridede sokağında vücuda getirilerek tuğyan başladığı 

19 numarada oturan karilerimlzden ıı:aman o nehirlerin bütün güzerg!hm-
. . tlaki köy ve kasaba.tar, hemen teıe-

Hikmet Kipman, Sekizincı Edvardrn fonla haberdar ediline !ellketleıin 
Ingiltere taç v~ tahtını bı~kıP. aşk:J .. talıflf olunaeafı ftlfrini ileri}'9 8flt0.
nı terci~- etti~ı Madam Sımpsonun yor ve mUyônlarca ltr&ya, ı5ene1M"e 
yalnız Türk sıgaraaı içmekte olduğu- nt kk ! olan sed ınşa· atı başla""" 

azdı y bl ktu ta bildir mu eva 1 "·t" 
nu, bize Y gı r me P - bitirlllnclye kadar, böyle telefon te-
m~ktedir. sieah sayesitıde can ve mal ıa}'!atı-

Seylap ve T eleEon om ualttlma.ın için nazan dikkati cel-
Çamhca karilerimizden Bay Hik-

10

beylememl'!l i~:vor. 
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Demir 
Y otlarımızın 
Tam Sahibiyiz 

(Başı 1 ncide) 
Şark demiryollannı almak, yalnız 

bir milli gurur meselesi değildir. Bu 
hat çok fena teçhizatla, çok iptidai 
bir tarzda işliyordu. Memleketin ik
tısadi hayatı içindeki rolünü oynıya
mıyordu. Seri bir inkişafa varması
nı istediğimiz Trakyada her vasıta 
ile uyandırdığımız canlı hareketler 
arasmda bir gerilik unsuru diye ka
lıyor, çalışmalardan iyi ve tam ve- · 
rim alınmasına mani oluyordu. 

l Yanht bir tefsir 
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-Türkiye 
müzakeresi 

Fransa 
basladı 

Hcıtay Tüıklerinin haztrfacH 0

CJT1 bayrok 

(Başı 1 ncide) 

Akdeniz meselesi 
Ve Fransa 

(Başı 1 incide} 
Akdeniz, İngiliz imparatlırl ~ğıınun 

büyük yolu vaziyetini muh •. 4aza et. 
mekte ve Ingiliz deniz kuvvetlerinin 
konturolU altında bulunmaktadır. 

Londra kabinesi, Parı~ htikiımetini 
de müzakerelere teşrik etmiye teşeb
büs eylediği zaman Romanın muhale
fetine maruz kalmıştır. Yalnız Fran
sa, bilahare ttalya ile iki taraflı mü
masil bir itilaf aktine davet edilmiş
tir. M. Musolini, bizi tezhl etmek isti-
yor. 

DUçe, tngilterenin AkdenizJe tazyi
kini her gün biraz daha fa~la hisset
mekte olduğu için Roma m;izıkerede 
bulunmu~tur. 

r HergUn 1 
\..Bir Hikaye ı 

Batıdan Gelen K a;·a Pampuru J 
Yazan: KANOK 

Musa Dayının kerpiç kulübesi takım adamlar çıktı. Oraya bir c:•: 
Anadolunun bozkırlarından birinde dır' kurdular. Sonra günlerce ar.ısı 
kuş uçmaz, kervan geçmez Kızılvi- olçUldü. Yazıldı, çizildi. Bir ıııuddet 
ran köyünün sırtındadır. Bu çorak sonra birçok ameleler de geldi. Kil· 
köyde otuz kırk ev vardır. Fakat rekler, kazmalarla işe başlandı· 
bunların hiçbirisine ev demek doğru Topraklar eşildi. Taşındı, nihayet 
değildir. Onlar hakikatte birer izbe işte bu bozkıra da pırıl pırıl yane:1 
yan bellerine kadar toprağa gomül- demiryollan döşeniyordu. Artık kö
müş birer koğuktur. Bu boz renkte yün içinde yeni bir hayat doğm\lf> 
toprak yığınlarının, yanına yakla - yeni bir varlık uyanmıştı. Asırlar • 
şınca birer küçüt penceresi ve birer danberi Anadolunun ortasında uııu· 
de tahta kapısı olduğunun farkına tulmuş bu viran köyden de (kart 
varabilirsiniz. Köyde bir tek a3aç pampuru} geçecekti. 
olmadığı için bu tahta kapıların ne- Musa Dayı ile karısı düşüııüyor : 
relerden getirildiğini anlıyamazsı- lardı. Bütün bu fevkalade şeylel'I 
nız. Köyün önündeki koca ovada bi· kim yaptırıyordu? Demek bu sefer· 
le bir tek ağaç, tek bir yeşillik yok· ki değişiklik doğru idi. 
tur. Burada yaşıyan köylülerin ne e 
maksatla bu volkanik araziyi seç- Bir öğle üstü idi. UfuKıa aan• 

B ir sual hatıra getirebilir: Ec
nebi sermayesine dayanan 

teşebbüsleri, müesseseleri böyle bi
rer birer ele almamızı ecnebi serma
ye ve teşebbüsüne düşmanlık mana
sına alan ecnebiler var. Böyle bir 
tefsir doğru mu? 

Hükümetimizin dünden kalma bir
takım ecnebi teşebbüslerini, sahiple
rinin tam hak ve menfaatini gözete
rek satmalmasına kat'iyyen bu yolda 
bir mana verilemez. Türkiyede if
rata dayanan hiçbir duygunun yeri 
yoktur. Biz, karşılıklı menfaate ve 
iki taraflı gönül rızasına dayanan 
her işte harici alemle samimi iş 
beraberliklerine girişmiye tarafta-

hakkındaki Milletler Cemiyeti .:ı:atıırı, 
Suriyede çok fena bir tesir y.1pnuştır. 

Vataniler, Milletler Cemiyetınin bu 
kararma karşı koymak için bazı ted
birlere lnşvurmıya başlamışlardır. 

Buğday 
Git ikçe fırlıyor 

Buna mukabil bize her şeyi kabul 
f ttirebileceğini zannetmekt~'J1 r Hal
•buki bizim için olduğu ka iır ltalya 
için de zaruri olan mükale ae~~:t! gi
rişmek bizim elimizdedir. Hem de 
müsait bir vaziyette .. 

Vaziyet. bizim lehimize d0ğişebilir. 

Biz de Romayı telielit ed~"i•i'>; Bu
nun için Yugo~lavya ile bir" itil~f ak
tetmemiz kafidir. Esaı:ıen Yugoslav· 
ya böyle bir itilafın aktini ötedcnbe
ri istemektedir. 

tiklerini anlamak güçtür. Köyde ne büyük bir karaltı gözüktü. Bı.1 ka: 
ekilir, ne biçilir, ne iş yapılır anla- raltı Kızılviran köyünün ete3indelil 
şılmaz bir muammadır. Senede bir bayraklarla donatılmış modern is • 
defa bir iki atlı gelir, köyden asker tasiyon binasına doğru etıafa Unıit 
ve vergi toplar, gider. Bazan, Ana· saçan beyaz buharlarile koşuyor, 
dolunun yüzlerce yıldır çektiği acı· koşuyordu. 
lan kısık sesile inliyen, zebun öküz- Musa Dayının az kalsın !!efesi tı· 
lerin sürüklemiye uğraştığı bir kağ- kanacaktı. lki ihtiyar karı koca za· 
nının, ecdadımızı ta Orta Asyadan vallı kalplerinde meçhul bir helecan 
buralara kadar getiren bu ilk insan ile elele vermiş, batıdan gelen bU 
ecdadının, köyden bilinmez bir yola yepyeni kara pampuruna bakakal • 
doğru uzaklaşıp gittiği görüliir. Ba- mışlardı. 

Bu arada Alevilerden, Sil ınill•r.:leıı, (Başı ı ncide) 
Hıristiyan Araplardan b3.z1 ileri ge- pıyasaların devamlı istekleri büyük 
lenler, Türk mebustan elde erlerek tesir yapmaktadır. Eğer ihracat bu 
Sancağın Suriyenin parçası olduğuna şekilde devam edecek olursa tJuğda -
dair Milletler Cemiyetine, muhtelif ym kilosu 8 kuruşu bulacaktır 
makamlara: İhracat malı yükseldikçe tabiatiy-

rız. 

Tasfiyeye ihtiyaç duyulan ecnebi 
teşebbüsleri, hakiki bir göntil rıza
eına dayanan işler değildir. Türkler 
Osmanlı İmparatorluğu içinde misa
fir vaziyetinde bırakıldığı zaman 
yalnız bir tarafın menfaat! d~~ünü· 
lerek, diğer taraf ve ecnebı nufuzu
nun, ya hususi menfaatlerin tesiri 
altında bırakılarak kurulmuş teşeb
büslerdir. Hiçbirinde karşılıklı ve 
muvazeneli bir alıp verme mahiyeti 
yoktur. 

Bu mahiyette işler hem hak duy
gularımızı yaralıyor, hem de mem
leketin ahenkli, verimli bir surette 
inkişaf etmesine engel oluyordu. 
Bunlardan hangisi ortadan kalkmış
sa derhal yerinden canlı bir hayat 
f ışkırınış. o zamana kadar. milli ha
~;a t için muattal duran bır uzvun 
umumi bünyemiz içinde harekete geç· 
tiği görülmüştür. 

Ecnebi sermayesi.,,: c:I ostf ulc 

F ena bir ~a~iniı:ı gönül rızasile 
tasfiyesını bır tarafa bıra

kırsak, gördUğümüz manzara T\i.r
ldyenin seri surette inkiş~ etmek 
istediği ve ecnebi sermayesıne ve 
muayyen sahalarda ecnebi teknik 
yardımına ihtiyaç duyduğudur. 

Son Karabük teşebbüsü bir ec
nebi sermayesinin muayyen bir şe
kilde Türkiyede faaliyete geçmesi 
demektir. Liman, su, elektrik mer
kezleri· silo inşaatı, ziraat hayatı
mızın makinalaşma.sı gibi işler de 
ecnebi sermayesi için faydalı faali
yet sabalan vardır. 

şurasına hiç IJÜphemiz yoktur ki 
birçok memleketlerde muattal duran 
sermayeler, Türkiyede faizlerin had
dinden çok yüksek olduğunu keşfe
decekler ve her cihetle sağlam te
minat arzeden bu faaliyet sahasına 
gittikçe f a.zla bir ölçüde akacaklar

dır. 
Alımet Emin YALMAN 

Bulgaristanda kon1ü~ıstle
rin Muhakemt:sı 

Sof a 21 (TAN) _ Bulgari3landa 
y ' ed'l . 

k .. 'st partiS· inin fesh ı mesıne 
omunı • 

rağmen, komünistler, ger~ t!debı top-
ıanwar veya gizli gizli içtimal~r Y~P
ınaktan çekinmemektedirler. Şımdıye 
kadar burada ve iç illerde on kadar 
komünist matbaası meydana çıkarıl
mış ve geniş mikyasta tevkifat ya~ıl
ınıştır. 18 komünistin muhak~mesıne 
ydnn başlanacaktır. . • 

Geçende de Enina köyü komünıst
lerinden 5 kişi idama mahküm edildik 
lcri için bu yeni muhakeme, Bulga
ristanda büyük bir alaka ile beklen
mektedir. 

Erzint.anda Yerli Mallar 
Sergisi 

"- Halk biziz, Sancağı temsil ede- j le diğer sıra ve mahlüt buğdaylar da
riz" şeklinde telgraf çektikleri ve sah- hi yükselmekte devam edecektir. Buğ 
tc mazbatalarla birçok müracna tar- dayın daha fa7.Ja yükselmemcsı ıçın 
da bulundukları anlaşılmıstır. Va hükfımetçe tedbir alınır da ,bracat 
taniler tarafından alm:ın tet:bırJe .. den men veya tahdit edilirse fıyaU;ı.r bir 
ikincisi de 'I'aşnnk Ermenilere ve m!ktar düşecektir. Bu tedbirler ara
muhtelif anasırdan kandırabildikleri sında bir de Ziraat Bnnkasmm piya -
kimselere silıi.h tevzi etmı:~ti:. saya fazla buğday çıkarmı:ısı suretile 

Ekalliyette bulundukları sahada müvazene temin mümkün olabilir. 
ancak silahla tutunabilece~lerine ka- O zaman buğdayın beş bucuk kuru-
ni olanlar, şimdiden almıya başladık- ş:ı kadar inmesi kabil olacaktn-. 
lan bu tertibatı kuvvetlendiriyorlar. Buğday alıcılariyle satıcılarının dü. 

Antakyada son hadiseler esnasında şür.düklerine bakılırsa dünya p1yasa
tevki fedilen Türklerin sayısı 33 Ü smda umumi şekilde yükselme devam 
bulmuştur. 

etmektedir. Almanyann fa'l:ı mal it
E~kiyalaro silôh 

Beyrut, 21 (Husu~i) - Sancn~ta 
hal etmek isteyişi İngiltere ve Ameri 

muhtelif unsurların arasını açmak ve ka piyasalannda hararetli satışlara 

bunları biribirine düşürmek siyaseti se:'bep olmuştur. 
devam etmektedir. Sancakta otoriter Ticaretin serbestisi ka~ısında ln. 
jdarenin himaye ettiği eşkiya çetesi giltere ve Amerikada fiyatların tah _ 
reisi Koço ve adamlarına silah tevzi didi mevzuu bahsolamaz. 
edilmiştir. Ekmek fiyatlarına gelince, şL-rtdi -

Anta.kyada polos teşkilatında. en son lik fırınlarda ve knmacılarm depola
Türk polislerini teşkil eden dört ki5i, 
ora.dan kaldırılarak yerlerıne Türk rında on beş günllik un mevcuttur. 
olmıyan polisler ikame cdılmiştir. Bu Buğday fiyatlarının yükselmesi bir 
suretle Antakyada tek bir Türk polisi haftalık iştir. Halbuki her kırmacıda 
kalmam1ştır. on beş gün evvelden alınmış buğday 

Hafoyl: ar Türk oğ/ıı Türtiirler vardır. Birkaç 
0

fınnda ekmek bulu -
Lazkiye, 21 (Hususi) _ Hatay na.maması bu fırınların az miktarda 

halk mümessilleri, bazı Suriye gazete- ve bir iki günlük un alıp işlemelerin· 

terinde yapılan uygunsuz teklifleri 

reddetmişlerdir. Red karan bir pro

testo ile bildirilmiştir. Protestonun 

metni şudur. 
"Zaman zaman bazı Suriye gazete-

leri, Halaydaki Türklerin bir ekalli
yetten ibaret olduğunu yazarak bura

daki Türklerin Toroslann şimaline 

ı:nlibadele suretiyle yerleşti :ilmesini 

teklif etmektedirler. 
Hatay Türkleri, Hatay mıntlıkasın

da kırk senedenberi yaşıyan Otokton 
ahalidir ve burada nüfus ekseriyeti de 
bu halktadır. Tarihiyle, ana'anesiyle, 
coğrafi isimleriyle \'e bütün killtürüy
le tam bir Türk mınta.lrası olan Ha.ta
yın sahibi. biz Türkler, belli bir mak
sada matuf olan bu talepleri şıddetle 
red ve protesto ederiz. 

Biz kendi öz topraklarnnrz;ia kala
rak istikl.B.limizi kendi kuvvetl'11izle 
korumak istediğimizi cihana bir ke
re daha bildiririz." 

Hatay 8oyrağı 
Hatay Ergtnlik Cemiyetinin D~ 

yoldaki şube~ açılmış ve bü~·rık me
rasimle Hatay bayrağı çekilmiştir. 

Mersin, İslahiye ve Kiliste de Cemiye 
tin şubeleri hazırlanmıştır. Yakr.lda 
bayrak çekilme merasimi yapılacak-

t lstanbuldaki Cemiyet Eminônü 
ır. 

hanında bir de daire kiralamı-ştır. Bu-
gün oraya nekledilecektir: 

D.. "'eni Hatay bayragı ynptml-
un., Tülb -

mıştır. Yeni bayrak, r t ayragı: 
na benzemektedir. Yalnız ortada~ı 

den ileri gelmektedir . 
Her halde lstanbulda ne ~uğday, 

ne de un yüzilnden sıkıntı çekilmiye
cek kadar buğday mevcuttur . 

İngiltere ile Franda ~d.isa
babadaki sef aretlerını 

kaldırdılar 
Londra, 21 (TAN) - lngiltere ve 

Fransa hükümetleri, Adisababndaki 
~aretlerini ilga ederek yerlerine 
konsolosluk vücuda gı>tirdiklcrini Ital 
yaya bildirmişlerdir. Bu karar, ltal
yanın Habeş imparatorluğunu tanı
mayı tazammun etınedi~i gibi, lngil
tere ile ltalya arasında cereyan eden 
Akdeniz müzakcrelerinrlen de tama
miyle miistakil bulunma:kt.adrr. 

Bulgaristan Roma elçisi, Adisaba
bada bir Bulgar konsoloshanesinin 
ihdası için Dışişleri Bakanl Kont Çia
nodan müsaade istemi~tı·-. 

dafaa edilmektedir. 

Kimler mevkuf 
Lfizkiye, 21 (Hususi) - Ant:ıkya 

da son hadiseler münnsehetiylc tevkif 
e<l.ilen ve hapisanede yatmakta olan 
Türklerhı adlan şunlardır: 

Ondan sonra Fransa, lta'ya ile de 
bir Akdeniz itilafı yapmak ister, fa
kat kendi arzu ettiği şekilde." 

Rus HarR 
Filos~ 

(Başı 1 incide) 
pılacak tevkif veya araştırma tak _ 
dlrinde Sovyet gemilerim himaye e _ 
deceklerdir . 

Deyli Heralde göre, Sovyet vapu -
runun batırılması beynelmiJ1'!1 maha
filde endişeler uyandU"mıştır B!r ta. 
raftan Rus ticaret gemileriqin hima. 
yesi için Akdenize harp gc>milerinin 
gönderilme.si düşünilldüğü gibi Mos. 
kova hükümetinin bu kabil korsan -
lıklara mani olmak hususunda kendi
~iııe yardrm için İngiltere ib 1' .. 1·ansa. 
ya müracaat etmesi muhtemel görü • 
lüyor. 

Sovyet gemisinde silah yoklu 
Pari , 21 (A.A.) - Petit Parisien 

gazetesinin Moskova muhabı~ ouuı -
riyor : 

Komsomol vapuru. Belç}kaya man-
ganez götUrme.~te idi. İçinde ~il~h 
yoktu. Binaenaleyh asi kruva:ı:~ru.n 
hareketini halı:Iı gösterecek hıçbır 
şey mevcut değildir. . . 

Bu vahim hadise ile tevlıt edcb1le -
ceği neticeler ve davet ~yleyebilE>ceği 

kabelebilmisillcr, hahhazırda Sov-
mu dk" .. 
yet hükumeti erkanı arasın ak 1 d~0-
rüşmelere zemin teşkil etme te ır. 

Güze~ San'atlar İçin Üç 
Avrupalı Mütehassıs 

Ankara. 21 (Tan muhabırinden) -
Maarif Vekaleti, Avrupa.dan 3 güzel 

tlar mütehassısı getirtmektedir. sana .. h 
Yakında gelecek ol:ı.n bu mute assıs-
lar Alman heykeltraşlarmdan Pölzig, 
Fransız ressamlarından Leopold Levi 
ve Alman mimarlarından Bronna 
Kant'tır. Mütehassısların güzel sanat
lar akademisinde açılacak olan şube
lerde çahştınlacakları hakkında Is
tnnbul gazetelerinin bazıla.n::ıda çıkan 
haberler doğru değildir. Mütehassıs
lar, Maarif VekAleti şube müd\lrlükle
rinde çalıştırılacaklardır. 

Beynelmilel Ticaretin 
İnkişafı . .. 

Londra, 21 (Hususi) - Bır mud-
dettenberi Londra - Paris ve Vaşing
ton arasında bazı müzakereler cere
yan ettiği haber veriliyor. Bu mliza
kerelerin maksadı, beynelmilel ticare
te engel olan maniaların bertaraf e
dilmesidir. 

Geçen eylülde Uç devlet arasında 
imza edil~n para anlaşması, istenilen 
hızı temin etmemiştir. Bunun için 
yeni teşebbüslere başlanması lUzum· 
ıu görülüyor. 

Ankaradaki Elçiliklerin 
Adan~ Felaketzedelerine 

zan da, yıllar.ca Kafkaslarda, Rume- Uyuduğu derin uykusundan lo • 
linin komitecilerini barındıran Bal - komotifin çığlığı ile tamamen uyall 
kanlarında yahut insan oğlunun i- mış olan köydeki kadın, erkek, ço
çindeki kırmızı kanı kurutup bir is· luk çocuk bir yıldırım gibi istasiyo
kelet haline sokan Arabistanın kız- na koşuşuyorlardı. 
gm çöllerinde süründükten sonra Musa Dayı ile Ummü Kadın dl 
köyüne dönen bir askerin çıkageldi- onları taklit etmek istediler. Fakat 
ği olur. lşte, Musa Dayı bu dekor artık çok ihtiyarlamışlardı. MusJ 
içinde kulübesinin önünde oturur, Dayı tanınmış büyük kumand:i. llll.!ııı 
bomboş çöle bakar ve ümitle birini kumandası altında Pilevnede, Dôrrl' 
bekler. Köyde bir yeşil dal bile ol- kede nasıl bir ceylan gibi koştuğtJ• 
madığı halde Musa Dayının kulü - nu, şimdi bir kere ''aha acı n.cı bs· 
besinin önünde iki söğütle bir asma tırladı. Artık buna çare kalm tmışt.J. 
çardağı vardır. lşte bu yemyeşil Çarnaçar bu gilzel şeye oldt l<latf 
çardak Musa dayının kulübesine bil- yerden bakmıya razı oldular. 
fün yaz gölge verir. Musa Dayı ile Biraz sonra kulübelerine d0ğrU 
kansı Ummü Kadın Balkan Harbin- koşan köylüler gördüler. Bunlar n• 
denberi görmedikleri oğullarını bek- istiyorlardı? Ta uzaktan oağırıyot' 
terler. Bu çorak topraklara bu as- lardı: 
mayı oğullan askere gitmeden ken- - Musa Dayı, Ummü Ana, s!zi W 

di elile dikmiş, büyütmüştür. Fakat rayan var. 
canından bezmiş gibi uyuyan köy Küçük kafile gittikçe kuliıbeyf 
halkı da böyle bir ~illik dikmeyi yaklaşıyordu. Bu k8.labalığın orta • 
hatırlarına. bile getirmezler. ~1n~A t ........ ;.,. g;,,;..,.,,.: .. '-:- ~,... .. ,... •" 

Yazm çai'dap Ustünae mmm s - vardı. Bu i:la kim uyordu ? •• 
'<ımlan b~r, )ıer yıl kırrısı büttiiı .;Bir mütidet sonra hepsi kulübe' 
bunları toplar, kurutur .. btı:, pamuk nin önüne varmışlardı. Gördiıklerl 
torbaya koyarak köyden giden kağ- genç heyecandan bir tek söz söyliy~ 
nılarla. gönderilerr miyecek kadar bitkin, çardağın bit 

• direğine dayanmıştı. 
Oğullan Hasan Çavuşun Balkan Bu yakışıklı gencin kendilerindeO 

Harbinde esir düştüğünü, sonra E- ne istediğini bir türlü anlıyamıyot" 
dirnede evlendiğini, çoluk çocuk sa- lardı. lki ihtiyar kalkmak, bu ya ~ 
hibi olduğunu oradan gelen mek - hancıya gidip ne istediğini sonna) 
tuplardnn anlamışlardı. Faka.~ büy~k istediler. Fakat beyhude. Onlar di 
harpte kıt'asile Galiçyaya gonderı - sanki oldukları yerde bağlanmıs; l<~ 
len Hasan çavuştan bir daha bab:r mışlardı. Nihayet genç adam kendY 

al k mümkün olamamıştı. Olmuş ni toplıyabildL Birden koştu: ma . 
mil yoksa esir düşUp kalmış mı ışte - Dedem, ninem! 
bu~u bir türlU anhyamamışlardı. Bu- Diye gözyaşları arasında iki ihtl• 

·· erine ihtiyar ana .baba her yarın boyunlarına; a.tıldı. nun uz .Lı_ ü .. .. 
sene kuru Uzürolt:nni y\\z nu gqr- • 

d'kleri torunlarına göndermeyi Kendilerine geldikleri zaman geııC me ı . 1 d' 
kendilerine bir teselli edinnıış er 1• adam anlatmıya başladı: 

e Babası Galiçyada şehit olduktıPl 
Bir vakit sonra bedbaht gelinle- annesi Tuncada boğulduktan sonrf' 

· · Tuncada bogwulduğunu. torun- onu Istanbulda bir darilleytama y8' 
nnın 1 t" ·ı kt bt l bir darüleytama yer eş ın - dırmışlardı. Sonra da bir me e 
~:~ni duydular. Yıllar gec;tid 15~r girmiş, okumuş ve mektebi oi.r~ncı: 
tuluş savaşları yapıldı. l~are .. egış- likle bitirdiğinden Almanyaya gon 

t i Cümhuriyet illn edildı. Koye ~r- derilmişti. Orada şimendifer mUheJ' 
• 1 • gelı tık yalnız bunların haber.en - disi olmuştu. _ .. ~r 

yordu. Musa Dayı bütün bu?,ları Nihayet memlekete donmuş. 
işittiği zaman acı acı gütümsuyor ni şimendifer hatlarında çaıışrrııY~ 
ve başını sallıyordu. başlanuştı. Bugün ilk tecrUb~ı Y'

11 
Çünkü köyde henüz mektep •. hoca, pılan hatta köye doğru yaklaş~r~~

hekim bile bilinmiyen şeylerdı. On- sırf bir tesadüf eseri olarak bhyil 
ıar burada medeni dünyanın yanı babasile büyükanasınm sağ ve J{ı • 

başında henüz taş devrini yaşıyor - zılviran köyünde olduklarını öğreo· 
tardı. mişti. -e 

• Iki ihtiyar torunlarını se!leleı v 

Musa Dayı gene bir gün kapısının bomboş evlatlarının sızısile tııtı.şs~ 
önündeki çardağın altında oturmuş. zavallı göğüslerine +ekrar. bastı~~e 
dalgın gôzlerile kızgın güneş altında lar. Neden son.ra son b~ gay pır 

Yanan bombo!o! ovaya bakıyordu. U- Musa Dayı yerındcn dogruldu .. ,,tJ• 
• w k d' ne dı ... fukta birdenbire bir karaltı belirmiş- zamanlar oglunun en ı e ı ıtı• 
ti. Her halde bu bir kağnı olacaktı. ği asmadan sallanan o1~" sıılk~il· 
Fakat bu bir kağnı değil, o zamana. lardan birini ko~rdı ve o~u, 'IJ\.I rıı· 
kadar köyde hiç görülmemiş bir nü hazırhyan oglunun yerı~e t~ı· 
kamyondu. Kamyon köyün eteğine nuna (yeni Türkiyenin yenı .ad ·ıdi· 
kadar yaklaştı. Durdu. İçinden bir- na} kendi elile ölmeden yed~ 

Yardımları V k f 1 Direktörlügu· ·· İlan lan 
Erzincan, 21 (A.A.) - Bugün yer

li mallar sergisi açıldı. Açılmn töre
ninde Vali, daire müdlirlerl, memur
lar, kesif halk kütlesi hazır bulunm~ş 
tur. Ziyaretçiler fındık, Uzllm, inc~r 
ve nefis sigaralarla izaz edildi. Teşhır 
edilen ~ya arasında inhisarlar ve yer 
.1 bakır mamul!tı herıkesin dikkat na
~rmı çekiyordu. 

ld kırmızıdır. Kenarları beynz bır 
yı ~ . ti b 
çizgiyle çevrilmiştir. emıye n . aY? 
v ld - .. "'-'·sim cumhu rıyet a
gı ası ıgı gun ı. <= 
bidesine çelenk konacakttr. 

Cemiyetin idare heyeti ~iUn bir top 

la.nt1 yapmıştır. 
Cemiyet, Hatay hakkında bir de 

fra.nsızca eser neşretmiştir. Bu ese.:
de Hataym Türklilğü vesikalarla mu-

Abdülgani, Fahri, Sabit. Fazıl, 

Abdullah, Hamod, Mustafa, Ur.ur2ade 
Halil, Uçurzade Fevzi, kasap Musta _ 
fa, Mforlu zade Nihat, Ahmet Halef., 
Kemal Hamit, Recep, Sanıi, Kiizım, 

Nihat, Emin, Murtaza, Ali Zıdli, ka _ 
sap Ahmet, Garap, DelRle, ce&1 B0ş
n&k, Hüsnü, Abdur.ah•nnn, Cemil, 
Recep, Mehmet Sinek, Kemal Sürme
li, Hnma.1 Ahmet, Rifnt C<?la.l, beledi. 
ye azasından Necip, Abdülvahhap, 
thrahi.m, Harnali Sabit, Hüsnii. Sü _ 
leyman Fehmi, Hasip Nuhudc. J~ıfat, 
Şoför Sallhaddin, Kartal Mehmet, 
Mehmet Kebapçı, SUieyman Dirik, 
Marangoz Mehmet, Hüsnü Beyzade, 
Tahir, Saffet Güven, 

Ankara, 21 (TAN> - Anknrada L...;K.;;ad;.;ık;;o~·Y~.;_;a;;ı;_;;a~r ..;;.;.;; _______ ---:-
bulunan devlet elçileriyle bu elçilik- }ti 
ler erkanı. Adana felaketzedeleri için Kadıköyünde Muvakk;thane candesinde iskele Y3

1 
~ 

aralarında 2500 Tilrk lirası toplamış- ninde Asya Gazinosunun yerinde yapılan ve iki kat!t o .~1< 
lar ve Kızılaya vermek suretiyle bil- Gazino, Pastahane ve Birahane olaı c.k kt.ı.llamlma6aı ~ıt· 
yUk bir dpstıuk göstermişlerdir. El- elverişli bulunan binanın arttırması 5 gun uz~tılrn ~ ... Ji
~erin yurtdaŞlamnıza göst~rdi?de_ri İhalesı· 23/12/936 Çarşaınba günü saat 15 dedır. !ste~ 
bu samimil alaka, A.nkarada tok gü-
zel bir tesir bırakmıştır. 

1 
Ierin Kadıköy Vakıflar Nlüdürlüğüne müracaatları . 
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Kozyatağı 
Sanatoryomu 

• 

S anatoryomdaki vaiak 
mevcudu '\O dır. 

rinden farklı muamele gör -
mez. imtiyazlı hasta yok
tur. Ht:.rkes ayni salonda 
yemek yer, istf'cdiği nrkada -
şile ayfu odada yatar. Ayni 
bahçede dolaşır, Sanator
yomun bir hususiyeti Je ~u
dur: H~kimler ve hastaba
kıcılar da haslcılarile bera
ber yemek yerler. .. 

Hastalar da 35 le 40 arasın
dadır. Belediyenin ~anatar
yomdaki fakir hastalar için 
ayırdığı para 2000 lirayı geç 
mi yor, bununla da ancak 
senede >ki fakir hasta tedavi 
edilebiliyor. 

Burada hiçbir hasta diğe-

- 1 -

G eniş bir kapıdan, 
çam ağaçlarının 

gölge saldığı uçsuz, bu
caksız bir bahçeye giri- · 
Yorum 

Vere. m Mücadele Cemi
Yetinrn. Erenköy - Kozya
tağında kurdugu. biricik 
sana+:aryom işte burası ... 
Eski İstanbulluların ko
nak yavrusu dedikleri bir 
köşklın önünde, beyaz 
takkeii bir genç, oeni kar
şıhyo :- : Sanataryom Baş
hekimi Seyfettin Kök~aJ ! 

Sanataryon:la hasta -
nenin biribirile rnünase
beti o.ı.madığını jaha ilk 
dakikadan anl;unağa baş
lıyorum. Bu temiz bahçe
de, toza toprağa amansız 
bir harp açan bu temiz bi
nanın içinde her şey, insa
nın yi.ızüne gulüyor. 

Sanatcı yomun ağaç/de yolu 

Başhekim: 
- lsterseniz! dinlenin, diyor, 

hastalarımızın odalarını bıı az son
ra, sizinle beraber dolaşırız. , 

Ben bu dili.ıenmeyi fırsat biltı• 
:tek, ı:ı~uatoı ;yvınu.n n-d lnıı.:uldu-

ğun u, nasıl idire edildiğini öğren
lniye çalışıyorum. 

S eyf ettin Köksal, kısa du· 
raklamalar arasında anla

tıyor: 
- Erenköy sanatoryomu, 932 

senesi mayısında kurulduğuna gö
re, bugün ancak dört senelik bir 
Jrıüessesedir. O giindenberi 755 ve
remli, burada yattı, tedavi gördü, 
iYiJeşti ve çıktı. İyileşti ve çıktı, 
diyorum. Şimdi siz, ihtimal, dü
~ünürsünüz: 

- Bu 755 hasta içinde hiç ölen 
Yok mu? 

Bu mukadder suale: 
1 - Hayır!! cevabını verebilirim. 
1 

Çünkü biz buraya ölüme mah
k{lm hastaları değil, kurtarılması 
Umidi olan veremlileri alıyoruz. 
ldüessesemizin 40 bin Ura geııri 
Ve bir o kadar masrafı var. Sana
toryomda günlilk tedavi ücretiT bol 
:Yiyecek, yatak, tedavi, laboratuvar 
tahlilleri dahil olduğu halde ancak 
275 kuruştur. Tedavi usullerimi
ıin ba§ında açık hava gelir. 
.Açık hava ve mutlak istirahat! .. 
liastaıar, burada açık havanın en 
teın.izini bulurlar. Hava tedavisi
tü tama~ayıcı olarak ta hastala
ra pnömotraks tedavisi tatbik edi
Yoruz. Daha açıkçası ci~erleri~e 
IJUn'i hava veriyoruz. Dıtiyaç ha-
1111 oldukça adale ve damarlara. al
tın mürekkebatı da şırınga ediyo
ruz. 

- Ya güneş? diye sordum, ha~ 
talarrnız güneşten de istifade edi-
Yorlar elbette! .. 

Sevimli başhekim gülümsedi: 
- Bilakis, dedi, biz veremlileri, 

güneşin tesirlerinden korumak 
:mecburiyetindeyiz. Çünkü, güneş 
ıiya.sı, hastalığı meydana çıkmış 
akciğer veremlileri için iyi .aetice 
Vermez. Sanatoryom, mevkii iti
barile· hava tahavvüllerine pek az 
lnaruzdur. Barometre inip çıkışlar 
:rı, burada geç hissedilir. Bu saye
de, hastalanmızı, en iyi iklim şart
ları içinde yaşatmak imkanını bu
labiliyoruz. Her halde sanatoryom 
l'erinın intihabında büyük isabet 
l'at'dır. 

Yatak mevcudumuz krrkı geç
miyor. Hastalarımız da 35 

Jle 40 arasmdadır. Bu miktarı, 

. ; 

.· 

Kozy 11oğ1nclaki S ınaforyom 

Yazan: 

~ALAHADD1N 
GONGÖR 

şimdilik arttırmaya da imkan yok. 
Verem Mücadele Cemiyetinin 

bin müşkülatla kurabildiği bu sa
natoryomda, fakir hastalara da bir 
yer ayırmayı çok isterdik. Fakat, 
ne yazık ki, belediyenin fakir ve
remliler için tahsis ettiği para, 
senede (2.000) lirayı geçmiyor. 
Bu kadar tahsisatla da, senede an
cak iki fakir hastayı, sanatoryom
da alakoymak mümkün olabiliyor. 
Tedavi ücreti, diğer sanatoryomla
ra nisbeten yüksek değildir. Bu
nunla beraber, yeni pavyonumuz 
yapıldıktan sonra ücretlerin biraz 
daha indirilebileceğini umuyoruz. 

Sanatoryomumuz, tam manasile 
demokrat bir müessesedir. Sınıf 
farkı olmıyan biricik sanatoryom!. 
Burada hiçbir hastaya: diğerinden 
farklr muamele yapılmaz. İmti
yazlı hastamız yoktur. Herkes, 
ayni salonda yemek yer, istediği 
arkadaşile ayni odada yatar. Ayni 
bahçede dolaşır. Bir hususiyeti
miz daha var: Sanatoryomda, he
kimler ve hastabakıcılar da hasta
larile birlikte yemek yerler. 

Veremliler, yahut verem istidat
Iılan, hergün 6 saat mecburi bir 
istirahate tabidirler. Hele öğle is
tirahati, tam ve mutlaktır. Günde 
üçü kahvaltı olmak üzere hastalara 
altı defa yiyecek verilir. Yemekle
ri, ben tertip ederim!" 

B u izahatı aldıktan sonra, 
başhekimle birlikte, sana

toryom u dolaşmrya çıkıyorum. 
tlkin okuma salonunu gözden 

geçiriyorum. Küçük, fakat ferah; 
bir salon ... Rafları kitaplarla dolu 
bir de kütüphanesi var. HasWar, 
istirahat zamanlannda buraya ge
lip, kitap okur, yazı yazarlar. Son
ra· laboratuvara giriyoruz. Son 
sistem bütün tesisatiyle bir rönt -

gen cihazı ve diğer tedavi aletleri
ııin bulunduğu yeri geziyoıuz. Has 
taların dörder kişilik masalarda 
yemek yedikleri yemekhaneyi do
laşıyoruz. Ve en nihayet verem
lileri, dinlenmek üzere uzandıkla
rı yataklarında birer birer zıyarete 
başlıyoruz. 

E rkekler kısmında, hastaların 
hemen hepsi genç ... lik ka

pısını açtığımız odada, şişman bir 
delikanlı, _ evet, bir veremli de 
şişman olabiliyor - bana, her hafta 
bir kilo aldığını söyleyince, baş
hekim gülümsedi: 

- Bu gidişle, gıdasını azaltmı
ya mecbur olacağız! Daha on beş 
hafta kalsa, seksen beş kiloyu bu
lacak! .. 

Pencerelerde perde olmayışı dik
katimi çekti, sordum; başhekim 
anlattı: 

- Sanatoryomda mikroplara 
yuva olabilecek hiçbir şey bırak
mayız. Perdeler, bundan başka, 
güneş ışığının oda içine rahatça 
yayılabilmesine mani olur. 

Karyolaların altında genlş örtü
ler göremiyorsunuz değil mi? Ya
tak odalarımızın nekadar çıplak ol
duğu da tabii gözünüzden kaçmı

yor. 
Bütün bunlar, hastayı bol hava 

içinde yaşatmak kaygusile 1apılır. 
Pencereler, geceleri sabaha kadar 
açıktır. Hatta, kalorifer yandığı 
zamanlar bile ... 

Uzun boylu, esmer bir hastaya 
yaklaşıyorum: 

- Geçmiş olsun arkadaş! 
Yatağının içinde, doğruluyor: 
- Eyvallah beyim! .. 
Urfanm, Sürüç kazasına bağlı 

Harbeşiş köyündenmiş. Köyünde 
inatçı bir öksürüğe tutulmuş. Ök
sürük, gitgide artınca, kendini he
kime göstermiş: 

- Veremsin! demişler. O da, 
biriktirdiği Uç beş lirasını kemeri
ne atıp, !stanbula gelmiş. Şimdi 
iki aydanberi, Kozyatağı Sanator· 
yomunda ense yapıyor. 

Har.iyo ~araç m~ıof var mı talibi!... Satıyoru:r. .•• 

Bitpazarında 
Yazan :--. 

Suat Derviş 

K oluna dokunuyorum Başuu 
çeviriyor. Gözlerinun içine 

bakıyor: 

- O elinizdeki nedir bayan, di
yorum, satılık bir şey mi? 

- Evet.. Bir palto... Görmek 
ister misiniz ? 

- Açar mısınız bohçayı. Ben de 
palto arıyordum da .. 

Koyu kurşuni mantolu kadın, 

bohçayı yere bırakıyor .. Başının ü
zerinden alıp çenesinin altından tut
tuğu şalı da omuzlarına indiriyor. 
Yere çömeliyor ve bohçayı açıyor: 

- Çok güzel... Yepyeni bir şey
dir ... Bakınız. 

Satrançlı bir kumaştan yapılmış 
oldukça yeni bir manto: 

- Nasıı guzeı aegır mı ?" ... 

- Güzel... Güzel amma.. Rengi 
biroz koyu, ben biraz daha açık 
renk istiyordum. 

eşyalarını 
satanlar! 

~·~~~~~~ 

Şu mantoya iki lira verenın elle

rini öpecek, ömrüne dua edf>ce

gım. Fakat bir kağıda da bunu 

nasıl vereyim? Bir kere bile ilaç 

yaptırmak kabil değil.. .. 

Kızım İnce hastalıktan yatıy.:>r. 

r amam iki buçuk senedir yatak-
~2~~-..1'"--~--~"""_,..,.~:,.._= 

lara düştü .• 

• 
Zayıf yU.zlü kadı -

nm, gözlerirıin al -
tı simsıyah ve 
teni sapsan: 

Manto helalinden yü.z 
- Açık rengi ne 

yapacaksınız, di. 
yor, şimdi kış. kı. 
şm açık renk giyi.. 

otuz kuruşa satlhyor 
lir mi?. 

- Evet, diyorum, hakkınız var 
amma .. Ben kendim için almıyo

rum. Bana ısmarladılar da ... 
Mantoyu muayene ettiğim müd

detçe içi ümitle dolan gözleri bir
denbire kederle koyulaşıyor: 

- Vah, vah, diyor, ben de niha
yet bir müşteri çıkb: diye ümitlen
miştim. Elden satmasını istiyor
dum. Şn Bitpazarının esnafında 

merhamet kalmamış ... Şu mantoya 
iyi bir fiyat bulamadım. Kötülemek 
için elden geleni yapıyorlar .. 

- Ne yapsınlar bayan, diyorum, 
onlar da geçinecekler. 

- Ah kızım, onlar da geçinecek 
amma ... Ben bu yepyeni mantonun 
parasiyle hasta kıznna ilaç alaca
ğun... öksürüğünü kesmek için i
laç ... 

- Geçmiş olsun, diyorum, nedir 
kızının hastalığı? 

- Ince hastalık... Yavtı..ım tam 
iki buçuk senedir döşeklere düştü. 
Ben dul bir kadıruın, elimde yok, a
vucumda yok, kızım hasatlanma
dan evvel gider, çalışırdım. O da 
çalışırdı. O çorapta idi. Ben de tü
tünde .. Onu bir gün "artık bizde 
yedi makine çalışacak,, diye işten 

çıkardılar. Bir kolayını bulup tütü
ne aldım. Alamaz olaydım. Genç ci
ğeri, tütüne dayanır mı? ... O yattı, 
ben de perişan oldum ... Evvela has
talığın ne olduğunu anlamadık. Git 
gide zafiyet bastırdı. Gitgide ... 

- Hastanede hiç yatmadı mı? 
- Yattı ... İki ay kadar... Cer-

rahpaşada yattı ... Amma ince derdi 
olanı kaç zaman muhafaza ederler. 
Bu kış bilmiyorum ne oldu, artık 
pek harap .. Havalar da bırdenbire 
bozunca, çok ilerledi. Sanatoryoma 
sekiz aydır nöbet bekliyoruz. Onun 
bir ilacı vardrr; öksürüğü kesmek 
için, aksi gibi, bugün o da bitmiş, 

çocuk ta pek fenalaştı... Nihayet 
düşündüm, taşındım; yavrumun i~i 
sene evvel yaptırıp üstüne beş kere 
giymediği şu mantoyu alayını. za
ten altı ay kış onu evden çıkaracak 
değilim ki ... Kırk derece ateşle ya
tan yavrucak, ne diye sokağa çıka
cak, dedim, bunu satmıya karar ver 
dim. A.ınma ... Akşam ezanı yakla
şıyor, ha.la da bir müşterı bulama
dım: 

•çini çekiyor: 
1 - Evde kömür de bitmek 

üzere, diyor, insan bu kadar sıkın
tiyle nasıl çıldırmıyor, ben ona şa
şıyorum. 

Yere eğiliyor. Bohçayı kapamıya 
başlıyor: 

- Vallahi iki lira verenin elleri
ni öpecek, ömrüne dua ederek man
toyu verecektim. Fakat bır tek ka
ğıda ~a bunu nasıl vereyım., ilaç 
bir kere bile yapılmaz ... 

Yerden bohçayı kaldırıyor, sağ 
kolunun altına alıyor. Ve sol eliyle 
başına çektiği şalı da yine ayni eli
le çenesinin altından tutarak ya
nımdan aynhyor. 

Önden yürüyor. Onu takip edi
yorum. tki adım ötede palto
sunu omuzlarının üstüne atmı5. kas 
ketli, orta yaşlı bir adam kadının 
omuzuna dokunuyor: 

- Nasıl, satabildin mi? .. 
- Hayır oğlum ... Amma elbette 

satarım. 

- Benim sana verdiğim fiyat iyi 
idi .. Ben buranın adamıyım ... Bili
rim fiyatı .. 

- tki liraya ihtiyacını var çocu
ğum .. Ondan aşağı veremem. 

Ort.a yaşlı adam, kendisinden 
farklı derecede genç görünen l~adı
nm kendisine oğlum diye hitap edi
şini farketmiyor bile. Her halde ba
zı erkekler gibi yaş meselesiyle faz-

la alakadar değil: 
- Valalhi, diyor, iki liraya 'Sunu 

alan ziyan eder. Evvela temizlct, ü· 
tület, söküklerini diktir ... Onu satı
labilecek kıyafete sok, sonra da 
müşterisi çıkıncıya kadar ı,ekle ..• 
Dükkan kirası, elektrik parası, v~ 
gi ,çırak aylığı .. 

Boynu bükük kadın: 
- Hiç olmazsa bir buçuk lira 

versen, diyor. 
Orta yaşlı adam gülüyor: 
- Sen bizi milyoner mi zannet

tin .. Bayan, eski paltoya biı buçuk 
lira .. Burası Bitpazarı, yahu! 
Kadın bir adım atıyor: 
- Vallahi sen bilirsin, diyor, da· 

ha ucuza satıacak malım yok .. 
Eskici, büylik hir semahat tihste

rerek, umulmaz sadaka veren bir 
adam edasiyle: 

- Haydi, boş dönme, sana acı
dım, diyor. Ver şunu bana.. Sana 
yüz yirmi beş kuruş veririm ... 

- Hayır ... 
Kadının artık damarı tutmuş ola

cak ... Bütün ihtiyacına rağmen bu 
paraya mantovu bırakmak istemi
yor 

B irkaç adım atıyor: 
- B:ıyan, dur, sana vliz o-· 

tuz kuruş vereyim ... 
Bir adım daha atıyor. 
- Yüz otuz beş kuruş ... Vallahi 

daha orucumu bo?..madrm. Oru ;lu 
ağzımla yemin ediyorum. on para 
fazla veremem. Dönsen de pişman 
olursun, c;ünkü almam. 

Kadın. sesin ahenginden bu ı:ıon 
tehdidin doğru olduğunu anlıyor; 

- Peki. peki, diyor. al, ne yapa
yını ... Helal olsun ... Bugünkü işimi 
yöreyim de ... 

Ve yepyeni manto, yilz otuz 
beş kuruşıı, gözümiln önünde, he
lalinden satılıyor. 



8 T A N 22 - 12 - 936 ' 

Divrikte Türk Mimarisinin
1 

•• olan "' . 
ornegı kıymetli 

Erzincanda 
meshur . . 
Girlev ik 
selalesi • 

Erzincan da yakında 
elektriğe kavuşacak 

san'at eserleri var 
Divrik kalesi 
bunların en 
eskilerindendir 

Divrik. (TAN) -- Kasabamızda bir
çok tarihi eserler var dır. 

Ali l\i{engöç ve turunlarr tarafından 
yaptrnlnv·ş olduğu söylenilen kale. Div
riğin şiına] yamaçlar mda uzanan kaya
lıklar iLıe~ ine kurulmuş ve etrafı uçu
rumdur. Kalenin altindan geçen Çalti 
ırmağına taş bir merdivenle inilmekte
dir. 

Havran istasyonu 
civarında bir 
elektrik evi kuruldu 
Havran (TAN) - Küçük bir dekovil hattı ile Edremite bağlı olan 

tirin nahiyemizde kalkınma faaliyeti hergiin biraz daha ileriliyor. 
40.000 lira yıllık geliri olan belediyemiz, evvela kendisine 22.000 

liralık bir bina yaptırmıştır. 
Bu bina, İstanbuldaki FQ.tih belediye binasının küçük bir modeli. 

dir. tStasyon civarında nefti zeytin bı:hçelerine karşı yükselen modern 
belediye binası, zaten güzel olan kasabamızın ihtişamını arttrrlllıştır. 

Belediyemiz ,şimdi de yine civarda -

bir elektrik evei vücude getirilmiştir. Manı·sada 
ikmali için 10.000 liradan fazla para 
11a.rfedilen bu binada elektı·ik i.Btihsal 

edecek vesait konulmak ü:eredir ve atlı spor 
kasa.bamız yakında medenı nul'a ka-
vuşac&ktır. 

Şehrin dar sokakları pey ierpey ge~ 
nişletilecek ve bazı binalar istimlak 
edilerek Blla caddeler açılacaktır. 

Kasaba kalabalıfl,, 

Kasaba.m:ız, bir nahiye m•?rkezi oL 
duğu halde bir çok kaza merkezle • 
rinden daha düzgün ve kalabalıktır. 

Millha.ka.tiyle birlikte nüfusu 14 
bindir. 1500 evi olan sevimli Havra -
mmızda 50 bakkal, 14 fırın, 24 kasap, 
8 terzi, 20 berber, 10 demirci, 4 ma
rangoz, 2 eczane, 50 kahvehane. 10 
manifaturacı, 10 zeytinyağı fabrika.. 
eı, l50 sebııeci, 115() köfteci, 10 lokan
ta, 2 şekerci ve pastacı, civarda da 
10 tane su değirmeni vardn- -

Manisa, (Tan) - Valimiz Lutfi 
Kırdann himayesi ve tuğbay İsma
il Hakkı Alpanm gayretile teşkil e
dildiğini bildirdiğim atlı spor kolu 
faaliyete geçmiştir. 

Halkevinde yapılan toplantıda re
isliğe Fevzi Lütfi Karaosman, aza
lığa Avukat İsmail Hakkı ve eşi 
Melek, Ekrem Külahlı, Fabrikatör 
İsmet oğlu Etem, hususi muhasebe 
memurlarından Rıza ve Raşit Keres 
teci seçilmişlerdir. 

Şimdiden 10 at temin edilmiştir. 

Yakında biniş egzersizlerine başla -
nılacaktır. 

Kale camii uçurum civa
rında, a. tı direk ve biiyük ke
merler üzerine yapılmıştır. 
Bugün c amiin minaresi yı
kılmış Lulunuyo'." Kapısrn -
daki ki ı a bede 5 9 2 <le inşa e
dildiği yazılıdır. 

Fakat, 854 te ve Divri~in Mısırlı
lal' elinde bulunduğu zaman yapılmış 
olduğunu söyliyenler de vardır. 

M..:ıike Turan şifahanesi 
Erzincanlı Fahrettin ~hram Şa

hin kızı Melike Turan tarafından 

yaptırmış olan şifa.nane, iki k:atlı

dır. 626 da inşa edilmiştir, bilhas
sa kapısı çok san'a.tkirane yapılmış

tır. Kemerleri ftzerlnie kabartma -
!ar, yıldız ve msaa res1m1eri vardır. 

Ulucarnl 

Divriğin Ulu Camii de maruftur. 
626 da Menyöçler tarafından yapI· 

lan cami, bugün dahi bir san'at nü
munesidir. 

16 sütun ve 20 kemer iızerine ya· 
pılmıştır. Oymaları, kabartmaları, 

kemerleri ince bir ruhun ifadesidir. 
Camiin büyük kubbesi, san'at hari
kası addedilecek bir değerdedir. 

Renk renk taşlardan yapılmıştır. 

Orta yerinde, beyaz üzerine nıRviye 
işlenmiş bir çini top asıl!dır. Bu to
pa ve oamiin 30 dan fazla hahsma 
büyük bir kıymet verilmektedlr. 

Bundan başka Divrrkfo mimari 
kıymeti haiz birçok türbeler de 
vardır. 

Sıvas 
Etibba 
odası 

Sıvas, (Tan) - 6 mcı mm taka e
tibba odası için ista.siyon yolu üze· 
rinde kagir bir bina kiralanmış ve 
faaliyete geçilmiştir. Oda reisliğine 
askeri hastane operatörü Fikret, u
nıum1 katipliğine memleket hastane
si başhekimi Celal, veznedarlığa ve 
muhahispiliğe Dr. Safi seçilmişleı; -
dir. 

Mmtaka dahilindeki bütün dok· 
torlara, odanın faaliyete başladığı 
bildirilmiş ve kendilerinden yardım 
istenmiştir. 

Hergün açık bulunan oda salo -
nunda bir kütüphane tesisine çalışıl
maktadır. Oda, birçok Avrupa tıp 
mecmualarına abone kaydolunmuş -
tur. 

İşler tanzim edildikten sonra her 
on beş günde bir mesleki müsamere
ler tertip edilecek ve broşürler çıka
rılacaktır. Gene ilerde oda tarafın -
dan "Sıvas Kliniği" adile aylık bir 
mecmua çıkarılacaktır. 

Adapazarmrla Tasarruf 
Hafıt~sı 

Adapazarı, (Tan) - Tasarruf ve 
yerli mallar haftası münasebetile 
bütün dükkanların vitrinleri yerli 
mallarla süslenmiştir. tık okul ta
lçbesi tarafından ailelerine Halkevi 
salonunda bir müsamere verilmiştir. 
Talebe müsamerede muvaffak ol -
muşlardır. 

ı Otel ve mektepler 
Zeytinyağı ve sa'bun istihsalatı Ed.. 

r em.itten pek te geri kalmtyan nahi
yemizin her sokağında. m~teaddit 
~e.şmeleri müşterilerine filtreden 
geçmiş 8~ ikram eden temiz otelleri, 
beşer sınıflı iki mektebi vardır. 

Sıvasla bir 
rüşvet suçlusu 
beraat etti 
Sıvas, (Tan) - Kayak meydanın

da yapılmakta olan ehli hayvan 
sergisi binasında çalışan ust.a.lardan 
25 lira rüşvet aldığı iddiasile hakkın 
da takibat yapılan baytarlık başka
tibi Necmettinin muhakemesi bitmiş 
tir. 

Bozöyükte B ir Ortamektep 
Açılması isteniyor 

Mektebin birisi yataklıdır. Bunda, 
83 köylü t:ocuğu pansiyoner olarak 

<*um.akta.dır 
Kamunbaymuzı Sedaıt, kasabanın 

tlerilemesi için çok çalışmaktadır. 

Antalyada 
Mahrukat 
Buhranı 

' Antalya, (Tan) - Bu sene odun 
\re kömtir hem çok pahaıı, hem pek 
azd:ır. Geçen sene, 25 .. 30 kuruşa 
satılan 30 - 40 kiloluk kömür ve 
odun yükü bu yıl 120 kuruşta~ aşa
ğı verilmemektedir. Buna ragmen, 
halk mabhıkat bulamamaktadır. 

Burdura kadar gelen şimendifer 
buraya muvasalat edince bol maden 
kömürü bulunacağı Uınit edilmekte 
• e ahali bu Um.itle şimendifer inşa
aW\ı ya.kıJ;)daJı. takip e>'lemektedir . 

• 

Beher metre mikabını 27 liraya 
aldıkları keresteleri 35 liradan alın
mış gibi göstererek hazineyi zarara 
sokmak istedikleri meydana çıkan 

ustaların intikam almak maksadile 
başkatibe rüşvet suçunu isnat ettik
leri anlaşılmış, mahkeme :'l~cmeti -
nin beraatine karar vermı.ştır. 

Adapazarında 
iki kaçakçı 
Adapazarı, (TAN) - Hendeğin 

Halayık köyünden Aziz oğlu ~ust;a
fa ile Akyazılı Ahmet oğlu Htiseyın, 
Adapazan köprüsünde üç yilk kaç~k 
tütün satarlarken jandarma devn -
yesi tarafından yakalanmışlar, tU • 
tünleri ve hayvanları musadere olu
narak adliyeye teslim edilJnislerdir. 

~~ 
~~~ 

B ozöyük, (Tan) - Kasaba
mızda ortamektep ihtiyacı 

şiddetle hissediliyor. 60 - 70 çocuk 
ortamektebe devam için ba~ka yer
lere gitmekten başka çare bula • 
mamışlar, bunlardan bir kısmının 
aileleri de kendilerini takibe mec
bur kalmışlardır. 

'\1erkezl bir vaziyette bulunan 

kasabamızda ortamektep açıldığı 

takdirde civar yerlerin de bundan 
istifade edeceği şüphesizdir. Maa
rif VekAletinin bu ihtiyacı nazarı 

dikkate alması. çocuk veli leri ta
rafındah beklenilmekted:r. 

üKarıkl resim, Bozöyükte ilk
mektebin bulunduğu bim~yı iÖste
riyor. 

G ir!evik şelalesinden 
istifade edilmesi için 

tasavvurlar var 
Erıir~can, (TAN) - Burada bel~

cliye işleri çok gevş~k gitınekte
dir. Malı fedakarlığa bağlı olmıyan en 
basit bır~ok işlerin bile ihmal edildiği gö· 
rülmekt<3<lir. Çen~Lf:ler, mt!zarlı~lara 

sağlık kaidelerine ı1ymıyan bir tarzda 
nakledı'mektedir. Sukaklarda alay ha· 
linde dolaşan serseri köpeklerin ::>Jdünil
m esi içın hiçbir tedoire başvuruJmaınrş

tır. 

---ı E cz .melerde istenen mad· 
---·ı 1 denin bulunmayışı ·.re olan· 

Sıvas 

Müzesi 
S ıva~. (TAN) - Sel

çukif erin ö/l""eı e

~erlerincJen olan Göle med-
rese, Sıvar- müzesi i ffihaz 
~dilmİJ bulunmalı.focl1r. 

3" müzede Etilere, Ro· 
malllara "" Biıcmslılaro ait 
bh;ok eserler, sancaklar, 
~e:;lı..uller, hançerler, ,,.:m 
kıyafet nüınuneleri vard1r. 
Kıymetli P':Zralar da nev-
ı:urlur. 

Müıemiıi'1 . Q ,.fa Anodo-
/unun en bı.;yük müzesi hali
ne getirilmesine çalışılmok

fodır. 

Tren ve 
otoray 
sıkıntısı 

Nazilli, (Tan) - Aydın demiryolu 
üzerinde eskiden Nazilliden Dinara 
kadar bir tren hareket eder, sabah 
ve akşam yolcular bundan çok isti
fade ederlerdi. Şimdi bu sabah tre
ni olmadığı gibi hergtin Denizliden 
Nazilliye gelen tren yerine de küçlik 
bir otoray işletilmektedir. Ta Bur
haniyeden, Horsunludan, Kuyucak
tan ve diğer bütün istasiyonlardan 
Nazilli orta okuluna hergün kırk ka
dar talebe gelip gitmekte olduğun -
dan, bu otoray talebeye bile kifayet 
etmemekte, hele yolcular otoraya 

hiç binememektedirler. Bu yü -den 

Nazilliye gidip gelme işi çok sıkıntı
lı olmakta, bazan talebeler de açık
ta kalmaktadır. 

Bu hususta İzmir işletme direk -
törlüğüne yapılan müracaatlar ne -
ticesinde otoraya küçtik bir ilave 
yapılmışsa da bu da ihtiyacı karşıla

mamıştır. Halk ellerinde bilet ve pa 
raları ile bekledikleri halde otorayın 
yolcu almadan geçip gittiği her za
man olan hadiselerdendir. 
Halkın ihtiyacı karşısında buna 

bir çare bulunması: sabah treni işle
tilmesi ve Denizli - Ortaklar otora· 
yınm da trene kalbedilmesi mübrem 
bir zarurettir. Bunun temini halkı 
ve köyltiyti çok memnun edecektir. 

Sıvasın Bir Aylık ihracatı 
Sıva!, (Tan) - Teşrinisani içinde 

Sıvastan 8527 keçi, 2180 oğlak deri
si, 3851 kilo i~yağı, 1250 kilo pastır
ma ve 510 kilo sucuk ihraç edilmiş· 

tir. 

ların da ı>ahahhgı ayrıca bir· 
çok şi1'.ayetlere yol açına.it· 
tadır. 

Bununla beraber, belediyenin ile· 
risi için bazı tasavvurları vardll'· 
Belediyeler Bankasının yardımı He 
elektrik tesisatı yapılması ve bunuII 
için de Girlevik şelalesinden istifade 
olunması bu tasavvurların bellibaş· 

lıları arasındadır. 

Buradaki ziraat mekteb: köy nil• 
mune mektebi haline ürağ edilmiş
tir. Hasköyilnde nümune meyva is• 
tihsali şubesi açılmıştır. 

Maalesef posta işleri de tam ma.• 
nasile yolunda değildir. Erzincaıı 

postahanesinin bugünkil hali bir kö)' 
posta i resinden farksızdır. O kS.J 
dar ki, posta memurları ile iş sahi?: 
leri arasında sık sık ihtilaf çıkmakts 
ve bunlar mahkemeye intikal et· 
mektedir. j 

Sinovfa Parti 
Seçmeleri 
Sinop, (Tan) - Parti kongresi ys 

prlmış, il, ilçe ve kamunlardan geleıl 
dilekler okunarak lazrmgelen karar
lar verilmiştir. 

Kongrede müşahit sıfatile bulu ' 
nan Malatya Saylavı Vasıf Çina1• 
gördüğü canlılıktan memnun olmuş· 
tur. İntihap neticesinde ilyönkurultl 
şöyle teşekkül etmiştir: 

tzzet Koca, Macit Tekinalp, !STJl8' 

il Kırımlı, Mustafa Turan, Abdi J{o· 

nukçu, Hayrı Çintan, Hüseyin sa.
tur. 

Mustafa Turan, Enver Kök, Ab • 
dullah Batur, Mehmet Orucoğlu d& 
büyük kongreye delege seçilmişlel" 
dir. 

Bigada Bir Genç Kaza Kut" 
§ununa Kurban Gitti 

Biga, (Tan) - Kasabamızın çsJ 
köyünden Ahmet oğlu Mehmet iS' 
minde bir delikanlı, köy civarJJ13 

porsuk avına çıkmış, bulabildiği pof 
suk yuvalarını, ertesi gün kapall 
kurup hayvanları avlamak uzefe 
toprakla tıkamıştır. .,, 

Evine dönmek üzere yola çıktlgı 
zaman nasılsa ayağı kayarak_ Y~~ 
düşmüş bu sırada omuzundaki d0 

ma tüfek bir taşa çarparak ateş ıU· 
mış, çıkan kurşun zavallının göğ t: 
süne saplanarak ölümünü intaç e 
miştir. 

Malat} R Kahvelerinde Af" 
ran ve Ihlamur 

O' 
Malatya, (Tan) - lnusal ek01\e 

mi ve arttırma haftası münasebet~ 
lise ve ilkmektepler tarafından bir 
müsamere verilmişti!'. 

f O' 
Ha,fta içinde bütün kahve gaı 11ve 

larda müşteriye yalnız ihlarrnır # 

ayran satılmış, bir gece de aaı~~e6 
vinde muallimler tarafından rnu e· 
lif mevzulara. dair konferanslar 

... 

rllmfştir. 
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Paralar 
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No. 2 YAZAN: Rf}AT EKREM «OÇU 
Sterlin 615.-

1 Dolar 124,25 

Patrona Halil 
ao ,,...... fr. 114-

M uslu Beşe ~5:: :E _________ ......;.________ zo a.e.. ao.-
ve 

Ali Paşa idam Ettirmeye Karar Verdiği Ka'ahalık i'E--~ 
Bir Listenin Başına Nevşehirlinin ismini Geçirmişti .:,;; ~:= 
161Glıim Paıo saclaıe# mevliine Neveehirli lbrahıın Paşa, ~ret Aluta suyuna kadar Etli.kın garp ~ lnlr01111 !:":: 

namı11#.. mevkiinin en kuvvetli nam:r.edi ol - kısmını, Belgrat ta dahil olduğu ~:aoe 1011.--

löraııım Pi.fi. 1666 yılma doğru mUflu. Harpte bulunan Sadrazam halde fimalf Sırbi2'tanı ve fimalf z
40
.-

tJl'gtlp köylerinden Mu,ıtarada doğ- S~tar Ali Paşa Uçtıncü Ahmedin Bosnayı ~vuaturyaya vermiftl. Bu _ Ç •iller 
llıllftu ki bu köy, sonra onun tara- küçücük kızı Fatma Sultanm nl - na mukabil, sadece sulha kavutmUJ- Londra 
fıııdaıı imar edildi ve Nevşehir adı- klhlmı idi. Viyana bozgunu sonun- tu. NCYYork 
111 aldı. HeDıferilerini ziyaret etnıek da elimizden çıkmıt olan Mora kıt- "'"olum P°'ol'tn feıôle#i :"ı!o 
lciıa 1687 de Iatanbula geldiğinde umı Venediklilerden geri almıf, bu On iki yıldan biru fazla llrecek BrükıeJ 
Zl 18flamıda bulunuyordu. Istan _ suretle halk üzerinde büyük_ şöhret olan sadrazamlığında, Ne~irli Atina 
~ alr-.h.t ....... dan birinin vuıta- kazanmıştı. Avusturya harbınde de İbrahim pa- ~ bu sulh ·" Socf1,.evre 
lllie -._..-... k d' · d k ı bek' · -ı-• Y.ııanndan 
"1ı,tı. Baray helvacılan arasına alın- den ~ pen çoN ,e~e~. . ~ını~~~- istifade ederek pek yüksek obruyan Amlterdanı 
eaı•-'--~kumaya heveall idi. Zeki ve u. &.f&.Jd w ev,e r~ın .. enh 181

• tahsilinin yapa.bileceği kadar mem ~;!.,. 
-.,.uuıdı. Sarayda nazan dikkati ne rakip o ugunu gormuş, arp leketi imara çalıştı M ı k • lladrid 
teltaettı. Evveli teberdar oldu. Sonra dönüşünde idam ettirmiye karar dam ye+ıatfrmek · mi emk ~ t>te a- Bertin 
....._.. rdiw· kal ı..-1.,.. b' list . M•• -ı , me e etin serve Vart0va 
-·--.ı kitibi, yazıcı halifesi tayin ve gı aUIU&A ır enm ,_..na tiııf çoğaltmak i8tedi H .. • . - Badaı>ette 
tdilcli. Şehzade Ahmedln yanma ve- tbrahim P&f&Dm . admı kaydetmişti. t?nde, kuvvetli d~l=~=a sı~:e- BIUrret 
l'lldt. Onun itimat ve muhabbetini Fakat Petervaradin meydan muha - daima ihti ti d dı 1'11 ;:ro:!m. 
~. mahremi esrarı oldu. Istan- rebesinde alnmdan vurularak fehlt kesinde Y~d' avran , harp tehlL lloüo.,. 
a..ııu kana boyıyan bir ihtilll. ff"hza- olmUftu. Herkes sadaret mevkilne Saı n ç~ .

1 
• Stokhobn 

te.bıt Uçüncü Ahmet unvanlle tah- lbrahim Pafanm geçeceiin! bekli - evf ailesinm son zayıf hUJdlm. T 0 la o i ı a ı 

611.-
0,7969 

17,0675 
15,1425 

4,7125 
18,96 

3,4675 
64.936 

l,4557 
22.6675 

4,2410 
7,SS25 
1,9613 
4,23 
4.3311 

108.28 
34,9025 
2 7970 

24.90 
3,23 

ta geçirince Nev,ehirli Ibrahlm yordu. Ibrahim Paşa acele etmedi. ~arlan elin~ bulunan lrana kal'IJ -----
4ta da ~anlı earaymm en mU· Petervaradin muharebesi de bir uıe, Rusya ile anlaşarak bir taksim AnadoJa 1 ve:: kapon keaik 

bbn bir' aimuı olan Km Ağuınuı ki· bozgun ile neticelenmlf, bütün zafer muharebesine girişti. 
tabet vazif81dne yUJaıeldi. UçüncU limitleri mahvolmuş, Avusturya ile Evveli bazı muvaffa.kıyetler ka- E 1 it" m 
4hınet kendiline birkaç defa "ve- sulh yapmaktan başka çare kalma- zandı. Fakat harp uzadı: ve sonun. AnadoJa ~ 60 

tlrlik" rDtbelllni vermek istedi. A- mlftı. Sulh konuşmalarmm kat'i bir da İbrahim Paşanın fellketinc se- Merkez Bankuı 
~ve Rusya harplerinin Oı- şekil alacağı zamanı bekledi, sada - tbe.p oldu . / 1 t; lı r a ı I ar 
llıanh imparatorluğunu bUytlk fela- ret mevkllne Halil P&f&yı getirtti. İ'brahim Pqa aadraz:ım olduğu Türk Borca 
lretıere aUrllkledJll bu devirde, ağır Kendisi Şehit Ali Paşadan kalan zaman, YBfl elliyi geçmişti. St>vimli Erıani A. B. c. 
_,_,ullyetler altma girmemek için Fatma Stıltanla evlendi, UçilncU Ah- bir adamdı. Muhitini anlamış me111- Sıva• • Erzurum 1 

8 • l • t 

618.-
124,25 
117,-
125.-
ss.-
23,-

ııı~.-
l!.-
66,-
80.
u.-
'6.
n.
n.
•~.-
52.-,,_ 

.018,
~4Z.-

616.-
0,7967 

17,07 
15.1375 

4,7130 
88.96 

S,4671 
64,935 

1.4550 
22,6675 

4,2410 
7,~325 
1,9613 
4.23 
4,3311 

108,28 
34.902~ 

2.7970 
24,90 
3,23 

40.85 
40,85 

23.80 
90.25 

U.75 
97.25 
95.-
95.-

O ~ ."vezirlik" gibi parl~k bir mede damat oldu. ~ son~ Ha- leketin A vrupaya nazaran ~ok ge. " ll 
l'tltbesm1 .~abul etm~. Bır aralık W Pafayı attırttı, padişahm mührü- ri olduğunu kabul etmişti. l'asarof- ------------
~ duşerek Edirneye ıUrgUb ntl Nlfl.ncı Mehmet Paşaya verdirt- ça muahedeeini inizaladtğı sırada i/IA----------llll!ııı.. 
dfl: ~nra, emektar ~n~~ınin ti. Fa~at ~a~ik!. nüfuz ve kudret o: kendisini Edime kenarındaki çndı _ f\ 1 tip 
hizınetıerini batırlıyan Uçüncu Ah- nun elınde 1dı. Nlhayet sulh meseles1 rmda ziyaret eden Fransa elçisi Mar- • ı· 
illet, 1brahlm Ağayı Iatanbula ge- kat'i bir şekil alır almaz. Mehmet Pa- kı dö Bonnak'a •S ıyoruz 

lbrahim Ağa ıüra'tle terakki pyı atb, bilfıil sadru.am oldu. _ şu gördüğünüz askerle ve bil. 
Rusnam~ mlrahoru evvel, Puarofça Muahedesi aiyuf bir ' 

Yenı ve eskı yaıısı güz,.ı 

ve olrur1akb olacak dolrtil• 
ve b..ap btltoc· .. k c:abutr an 
ıavıfh çok c;&hflran. hıtizaml 

A VU&turyu. hn rbinln sonlarına fellket vesikam idi. Omıanh lmpa- hıua . bUtUn. devletlerin blrdeu yUa 
'-& , veztrmı ~. ft11ü1 hu- ı• ~ ~ çevirdiği bir zamanda biz naSJl harp 

._-,un 811 

SAGLIK ÔGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM 

b---------- ---------- --IU1$L•A•RSR$RSR$>..&fa.i.JLS ••• $K.5A.Ufi..$..14~· S<UlU .. 

Gün Dönümü , 
Her yıl insanların bafında uzun 

bır sıkıntı zamanı olan en uzun 
1'oeler devrini - tUklirler olıun -
~ yıl da pçlrdik. önUmUzde daha. 
fırt1naıarile, yatmurlarile, belki de 
lc.,tarile, koca karakıt bulunduiu 
'-ıcte, bu kıt ıUn dönümü llkba
h..,,. müjdeciıi ılbi sayılır. Sebe
bini bilirsiniz: OUn dönUmUnden 
IOttra pceler k11ahr. QUnler uzar. 
l(a,a kıt nekadar tidMtJI, neka • 
...,. zalvnetli olsa pce1eri mUtı
ftladlyen uzanan sont>ahar kadar 
•naanıarı sıkmıyor. aanıerln uza
...... insana Umit veriyor. 

Astronomi mateh.....ıarının he
-.....,ına ıBre. bizim arz. bugün 
clttıtae bile, birkaç ,Un sonrL ye
"i yılın ilk lflnU, ,Unete en yakın 
"'-afecle bufunaoak· Yaz ıUn dö
"liınUnde 1un.,ıe bizim aramızda
lcJ uzaklık 152 mllyon kilometre 
tlclutu halde kıt sOn dBnUmlmc. 
"'-khk 5 milyon kllomotre azalır
-.._ a., milyon kllometre de' p
"9 hatırı sayılacak bir mesafe ol
"Prek. 

8u mevsimde sOnet bize daha 

tarını emer, derler. 
Bu tUrlU izaha bitmem, ıiz inanır 

mısınız? Benim aldım ~k iyi kav
rıyamaclıiı için bunda daha bafka 
sebepler vardır diye sanıyorum. 
Şimdi hava itleri tetkiklerinde en 
son moda elektrik tetkikleridir. 
Bu mevsimde havadaki elektrik 
oereyanı daha ziyade mUspet cere
yan oluyor. O da daha ziyade so
luk hlsıl ediyor ... Ondan sonra 
havada tUrlU tUrlü racllyasyonhar 
var. aun.,ıen plenler. yıldızlar
dan plenler ve daha bllmedillmlz 
yerlerden plenler yeryUzUndekl 
ııoak veya ıotuk olmasında bunla
nn da. tesirleri var- Sözün kıauı 
k19ın bizim dUnya gUnete daha ya
kın bulunduiu halde yeryüzUnün 
daha sotuk olmasının sebebini he
nOz iyice bilemiyoruz demek daha 
dofru olıa prektir. 

elçisine Fransa ile Tür~ arasın. 

daki dostluktan ~tm\f, A.vua -
turyalılarm mütterek bir dtl.şman ol
duğuna ipret etmi§tl. Marki da 
Bomı&k kendisini taadik etmietl 

Sadaretten iki yıl sonra da Yirmi 
Sekiz Çelebi Mehmet Efen.Jiyi a.fa -
retle Frauaya göndermtıtt. Yirmi 

ıtöıtt~reeek. franaızca lbULnı vt
tOrk~t'n tercümeet ıruvvet• 
buluna~ak Bir fotoğraf. kıSI' 

bir t~rcUmPlhRI •le ..• 

rıtanbuJ P08ta Kutuau W 
No va mektupl11 Kltıp diyt' 
mura,•aat edinis 

Evralun prı 1(6"""•flm,. 
ııtenıyoru postı pulu ııav, 

Sekiz Çelebi, oğlu Salt Mehmet E. etfil,.,.htfir 

ff"ndiyi de beraber götürm:ıştU. Salt~----------" 
Mehmet Efendi memlekete döndtl • ' 
ğtl zaman. bir Macar dönmesi olan ------------
İbrahim Müteferrika ile herabeır ilk mp ve cahil tabakanın htlct1muna 
Tiirk matbaasını kurmıya teıebbUs karp da Şeyhiallm Abdullah Efen
etmif, İbrahim Paşa, kendllarinı bi - diden bir fetva alımfb. 
amye ederek para vermif, mUteu - ( ArkMI var) 

c#A8f!#İttfahit 
Gazetea1iğin içyozono 

anlabyor 

g c 221 

p 

s 
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İstanbul 6 mcı icra memurluğun • 

dan: Bir borçtan dolayı ::n:ıhcuz ve 

paraya çevrilmesine karar verileu bir 

adet radyo makinesi 24 . 12 36 

pereembe günii saat 13 ten itibaren 
0 

Sandalbed te · d t 1 • dan ksürUk, Nezle, Bofuı ve~ 
es nm e sa 1 ac.ıgnJ hastahklari le aesl lmdaıılaN ..,.._ 

isteklilerin me~ı:.dir gUn ve saatte ye- tesirleri ço~ur. 30 K. Hua c1epcm 

rinde hazır bulunacak memuruna mil İstanbul, Ankara, Beyoğlu. Bej11.: 
racaatlan ilin olunur. C2~H76) taf, Eskişehir. 

Hayatın temel taşlarından bı :ııin 
yer nden sökü mesi demekt.rfakat 

RADYOLi 

Dişlerinizi gündüz iki defa Rad
yolin diş macunile fırçalamak 

ıuretile onlara tam bir mhhat 

ve ebedi bir hayat temin eder· 
siniz. Radyolin dişlerinizi sade 
temizlemekle ve parlatmakla 
kalmaz, &iızdaki bUtiln mikrop· 

lan imha eder 

D • m 

Nun oldutu halde ve bizi daha 
•1ac1e tSıtmuı ıt.zunpldlil halde 
"iden daha soluk oluyor? OUnler 
'-cııkça hava da daha ziyade ısı
t.a..ydı, kara klf aradan sillnfver
~df bizim için • yani Jlhirliter 
~ • nekadar 1yi olurdu! Yakıl 
~~ sahipleri 6yle pkadan hiç 
·.,,,.anmazlardı, çOnkU eklnferl bO· 
~ toprak altında kallrde. Fa•at odunlanna. kBmOrlerlne para 
-.,. fehlrlller pek eevtnlrlerdL 

Zaı.. bizim arzın han&f tarihte 
IÜMte en yakın butundutu da pek 
cfetitlk bir ,.ydfr. Oene .astronomi 
mUtehustStannm hesaplarına sare 
on Uc;UncU urm ortUlnd• tam kıf 
dönUmU sUnü arz sün• en ya
kın mesafede bulunurmUf. Şimdi 
bu en yakın mesafe ikinciklnunun 
birinci sDnUne dUtUyor. Hep onla
rın hesaplarına ıare yUz y4rml a
•"· yani on iki bin yıl SOınra tam 
yaz sün dönUmUnde. yani sOnle
rln kısalmıya bqladıfı tarihte. arı 
sUnete en yakın m ... fede buluna
calcmıf. Hava mUtehueıslarının 
icldlM1na pn de o vakit - mev
aiml•rln mOnMebetleri arasında 
bfru fark butUMollksa da • yazla 
klf tarihlerini deliftlrmiyecekler-

• 
tb~ ki ~{Jfie1/iiı ~-da~ M~? 
~ya ~pyen; ~ Hayi Du~usunu tahlil ~lhsİlt ~ 

YeryUıO k1tın aUnete daha ya-
bulundup halde daha •oluk 

.. ......,.., hava mUtehustSları, s0-
"9t lfıklarının yeryUıUne dolrU 
"'-ıt. etri olarak plmesile izah 
:-ıer. ltıklar etri olarak plince. 

' kere sayıları daha az ol&1r, 
~,. kuvvetleri azalır en sonra 

hava onlardan daha çok mik-

mifo 
Bu lddlanm cfolru olup olmach

ımı sBzUnOzle sBrUp anlamak için 
on iki bin sen• daha yqamak is
teneniz.. O vakte kadar klf mev
wfmfnde .otulUn nedin ileri plcfi
lfni de atrenmit olursunuz. 

btr fesib atıyor edıyor Torlc çiniciliğinin 
tarihinianlatayor 

fdt~elliit~~ 
Heı\ltSİ suratını ~ar 
amc§e ~ edıyor 
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Tesisatı Elektrikiye 
Türk Anonim Şirketi 

MDhlm illn 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi; memurinin 1936 senesine 

ait "pembe,. renkte ve "müstatil,, Eıekilde hüviyet ka.rtlarmm 1 lki!'lci.kl
nun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak Urıe
re "mavi,, renkte ve "müstatil., şekilde kartlarla tebdil edileceğini 
muhterem m~ilerine arzeder. 

Mzkur kartla.mı baş W.rafmda şirketin unvanı yel "TF.SlSATI 
ELEKTRllOYE TURK ANONiM §IRKETI,, ve eğri olarak l 937 iba
resi yazılıdr. • 

Bu evsafı muhtevi olmıya.n kartlar usulüne gayrimuvafrk addtdile.. 
rek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterilerinin işbu 
ihharnameye riayet etmemeJerinder. tevellüt edebilecek olan net:celer 
için her ms'uliyeti şimdiden reddeyler . 

Akay işletmesinden 
r 1 - Yalova kaplıcaları methaline iki kilometre mesa
fede asfalt şose üzerinde gösterilecek mahalde yaptırıla
cak elektrik santralı tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 30/12/1936 tarihli Çarşamba günü 
saat 14.30 da Karaköyd~ İdare Merke~inde Şefler Encü
meninde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (55.327) lira ve 20 kururş
tur. 

4 - Muvakkat teminat ( 4.149) lira ve 54 kuruştur. 
5 - Şartname, keşif ve projeler İdare veznesinden bir 

lira mukabilinde satın alrnabilir. 
6 - İstekliler teklif mektuplarım yazılı saatten niha

yet bir saat evveline kadar Encümen Reisliğine makbuz 
mukabilinde vermelidirler. ( 3542) 

Türk Anon·m Elektrik 
Şirketi 

Mühim ilan 
Elddrik Şirketi, memurinin 1936 senesine ait "yeşil,, renkte ve 

mUstatil ~ekilde hlinyet karUannm l lkinciklnun 1937 den itıl:aren 
ipt,al edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere "pembe,. renkte ve 
mtıstatil şe.kilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem m:işterilnine 
bildirir . 

MezkUr kartların bq tarafında ~irketJn Unvanı yani 1TURK J. NO. 
NiM ELEKTRiK ŞffiKET!., ve eğn olarak 1937 ibaresi yaı::rhdrr. 

Bu evs:ıfı muhtevi olnııyan kartlar usulüne gayrimuvafrk addedilerek 
hamilleri hemen polise ihbar olunriıalıdl?'. Şirket , mtlşterileri:::ıin işbu 
ihbarnameye riayet etmemele:-inde:n tevellüt edebilecek olan neticeler 
için her ms'ullyet §imdiden reddeyler. 

Dewlat Darnlryoff arı Ya llmallan 1$lelmı U. idaresi Ointar1 

Muhammen bedeli 2135 lira olan SüOO şişe telgraf mü
rekt.tebi 28. 12. ~iG Pazartesi günü saat 1 O aa Haydarpa
şad3 gar bina~:& üahilindekı 1 inci işlet ınt komisyonu ta
rafından açık eksil~ me ile satın almacald rr. 

Bu işe girmek istiyenıerin 160 1/2 lira muvakkat tt-
miT!at ve l:anunnn tayin ettiği vesaik~e bırlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müı acaatları lazımdır. 
Bu ı~e ait şartna111eler komisyondan pc1rasız olarak dağı
tılnıaktadı~. ( 3 5 8 7) 

Türkiye Büyük Mil:et Meclisi 
idare Heyetinden: 

ı - Doksan bin litre benzin almeı caktır. 
2 - Şartname herguıı Büyük Millet Meclisi Daire Mü

dürlüğünden bedelsiz CJ\arak alınabilir. 
3 - Eksiltme 7 /1/937 Perşembe günü saat 15 de Bil-

yiik Millet Meclisi İdare Heyeti odasında olacaktır 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Muvakkat terninat 877 lira SO kuruştur. 
6 -Teklif mektuplan 7 /1/937 Perşembe günü saat 

'l 4 de kadar İdare Heyetine verilecelrtir. Bu saatten son-
ra mektuplar kabul etlilme~: . . . . 

7 - Şartnamenin 4 iincu maddesınde ıstentlen vesı-
kalar teminatın konduğu zarf içerisi,ıe konulmuş olacak-
tır. ( 21 2 6) ( 3 6 7 2 ) 

Bir haftalık tabldot listesi: 
Birinci yemekler: Koyun b-.ıamuı, kızartmuı, püreli kebap, ve ro9-

to Macar keb&bı, beyin tavuı, Hindi dolma, mayona, 
' ...__ .......... 1r kaTUr • Iklnet yemekler: Etil Ane, ttırttı, Amuya uauı)'UI, -.-..-

maaı tırm kMteel, pUlld, Wma 4olmul, plllT, peJDlrll börek. 
Uçtı~ctı yemekler: Baklan, reYanl, JUm Uıdaytf, elma, ayva kom· 
postoeu ve meyva. 
Evler için abone yapılır ve tıçtınctl yemekler lldnellerte ~rilebtllr. 
AKŞAMLARI BOL VE NEFiS MEZELERLE UCUZ MEŞRUBAT 

' . 

ağrılarından koruyacak en ıyı ılaç budur. 

------ ismine dikkat buyurulmaıı # 

Güzel San'atlar Akademisi 
Ahm Komisyonundan : 

Güzel San'atlar Akademisi inşaat malzemesi laboratu
varına 30 ton kuvvetinde maruf bir fabrika mamulatın
dan Üniversel tecrübe •nakinesi alrnacaktcr. Makinenin 
muhammen bedeli 6COO liradır. Bunda tesis ve diğer 
masraflar dahildir. İlk teminat miktarı 450 liradır. Şa:t
name Akademiden bcdel5iz alınabilir. İhale kapalı zarf 
usuliyle Cağaloğlunda Yüksek Mek1 epler Muhasebecili
ğinde 18/ 1/937 Pazar1·csi günü saat 14 de yapılacaktır. 
Zarflar saat 14 den sonra kabul ed\lnıiyecektir. Münaka
~aya iştirak edecekler bu nevi işlerJc meşgul olduklarını 
Ticaret ve Sanayi Oda:;1 vesikasile isbat etmelidirler. 

"3323" 

istanbul Deftardarhğından : 
Numarası 
Eski Yeni L. Kr. 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden T etkık ve Arama EnstitüsO 
Genel Direktörlüğünden· 

1 - Maden mühendisi yetiştirmek üzere :nüsabaka 
ile Avrupaya "20" talebe tahsile gönderilecektir. İstekli· 
lerin aşağıdaki şartlan haiz olması 15.zmıdır. 

A - Türk olmak. 
B - Maden ocaklarmda çalışabılecek kabiliyette ve 

sıhhati tam olmak, '"Sıhhi muayene Ankarada yapılacak
tır.,, 

C - Lise mezunu oh1p Fransızca. Almanca, İngilizce 
dillerden birisini okuyup yazabilm~k. 

D -Yaşı 18 den aşağı 25 den y&.utarı olmamak. 
2 - Müsabaka imtihanı Ankaradr:ı M. T. A. Enstitü-

sünde 25 İkincikanun 1937 günü ydpdacaktır. Açılacak 
müsabaka imtihanında kazanmış ohuakla bcra ber gün • 
derilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile "20'' 
arasında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Hesap, hendese, ce1'ir, mihanik, fizik, 
kimyadan ve yukarıda yazılı dillerden birinden yapıla
caktır. 

Küçilkpazar: Kantarcılar sokağı 

Heybeliada: Yalı caddesi 

15 15 Dükklnın 5 / 40 
hissesi 

119 95 Deponun ta -
67 

mamı 450 
Dağ mahallesi Yüksek So. 19 M. 310 metre mu-

rabbaı arsanın 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müd· 
50 detleri kadar mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hu

~usta mükellefiyetlerini tevsik etme!<. üzere bir taahhüt
oo name verecekler ve bunun içinde muteber kefil göstere· 

ceklerdir. 
tamamı 155 13 

Kamerhatun: Filistan çıkmazı sokağı 5 5 Arsanın tama-
mı 32 

Heybeliada: Dağ mahallesi eski So. 5 71,82 metre mu 
rabbaı arsanın 

tamamı 43 
Tahtalı Bosta -Yedikule: Fatih Sultan Yedikule cad- 15 7 j1 

desi Con oğlu çıkmazı nın yirmi dört-
te on buçuk his-

1 1 

1 o 

5 -İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını. hüsnühal va
rakasını, mektep şehadetnamesini Vf'ya bunların tasdikli 
birer suretlerini 4 kıt'a fotoğraf ve dilekçelerini 21/1/ 
1937 Perşembe günü akşamına kadar Ankarada M. T. 
A. Enstitüsü Genel Dırektörlüğüne göndermeleri ô/e 22/. 
1/ 1937 Cuma günü sıhhi muayenelerı yaptırılmak üzere, 
öğleden evvel Bay Hasan apartıman.:ndaki Enstitü daire-
sinde bulunmaları ilan oiunur. (2119) (3673) 

sesi 1291 
67 --------------------------------------------Beykoz: Çınaraltı Yeniçeşme sokak. 

Kumkapı: Çadırcı Ahmet Çelebi Ya-
vuzbent sokağı .. " Eminönü: Balıkpazan caddesi 

Boyacıköy: Dördüncü sokak 

Beyoğlu: Tatavla Kandilli cad. 

64 1 

5 13 

5 15 
88 40 

5 

Dükkanın 6912 
de 6240 hissesi •OO 
Hanenin 6/20 
H. 300 

,, " 6/ 20 300 
Dükkanın 40/90 
H. 1555 
413,71 metre 
murabbaı ar-
sanın tamamı 248 

6 6 66 metre mu-
rabbaı arsanın 

tamamı 

Beşiktaş: Abbas ağa mahallesi Ku-27,27M.7,9 Maa bahçe iki 
yu sokak hanenin 432 de 

66 

()() 

00 
00 

56 

40 

00 

133 hisseleri 369 44 
Beyoğlu: Yenişehir Salhane sokak 2 2,6,8 228,84 metre 

murabbaı arsa-
nın tamamı 13-7 10 

Kasrmpaşa: BUyük Piyale mahallesi- 7,8,10,11 370 200 metre 
nin Dereboyu So. murabbaı tar-

lanın 40/1608 
hissesi. 801 37 

Yukarıda yazılt mallar 8 11/ 937 Cuma günü saat .o~ dörtte ~şin ~ara 
ve açık arttırma ile satılar.aklardır. Satış bedelin~ ıst~~razı dah!li yuzde 
beş faiıli hazine tahvilleri kabul olunur. Taliplenn yuzde yedi buçuk 
pey akçelerini vakti muayyeninden evvel y~tırarak def~erdarhk Milli 
Emlak :MüdurlüğUndo müteşekkil Satış Komısyonuna. mUracaatlan. 

(F.) (3593) 

1 L ...... ..;lı~t•a•n;b;uii.ilBmemlmed~i•y•e•si .. İ•Ja•n•la.r.• ....... ı 
Muhammen ilk te-

tutarı minctiı 

pa rköy temizlik iıleri hayvc.\rları için yaptırılacak 
•hır malzemesi l 21,20 9,09 

Fetih Hayvan Hastanesine yıptırılacak P.!ektrik 
tesisatı. 36,23 2,72 
E:vrak mahzeni ittihaz edilon Köprülü medresesinin 
zeminine beton yapılması. 178,08 13,36 

itfaiye Müdürlüğü kalemi İiİr. Balat atöiyesinde 
y.!ptırılacak 2 büyük dolab.ı malzeme 71,00 5,33 

Yukarda muhammen bedolleri yazılı malzeme V.t tamir ve tesiscstı 
ıyrı ayrı pazarlığa konulmu~!.ırdır. Evrakları. Encüm~n kaleminde gö
rülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ılk temınat malbuz veya 
mektubile beraber 24/ 12/936 perşembe gi.inü saat 14 de Daimi En
cümende bulunmalıdırlar. (B) (3695) 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Ensti· 
tüsü Genel Direktörlüğünden: 

1 - Maden Jeoloğu yetiştirmek üzere müsabaka ile 
Avrupaya "1 O" talebe t8hsile gönd~dlecektir. İsteklile
rin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır. 

A - Türk olmak. 
B - Maden ocaklarmda çalışabiJecek kabiliyette ve 

~ihhati tam olmak. "Sıhhi muayene Ankarada yapıla
caktır,,. 

C - Lise mezunu olup Fransızca. Almanca, tngilizce 
diJJerden birisini okuyu1, yazabilmek. 

D -Yaşı 18 den aşağı 25 den yukan olmamak. 
2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitü· 

sünde ı Şubat 1937 günü yapılacaktır. Açdac~~ mH.sa
baka imtihanında kazanmış olmakl.a beraber gonderıle
cck talebelerin ihraz ettıkleri derece itibarile ''10" ara
sında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Riyaziye "Hendese cebir", Hayvanat, 
Nebatat, Jeoloji, fizik, kimyadan v~ yukarıda yazılı dil· 
lerden birinden yapılacaktır. 

4 -Tahsile gönder~lecek olanlar. ileride tahsil müd • 
detleri kadar mecburi hizmete tabi oıduklarından, bu hu
~usta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhüt· 
name verecekler ve bunun içinde muteber kefil göstere
ceklerdir. 

5 - İstiyenlerin nüf U!l hüviyet diz danını, :ıüsnühal 
varakasını, mektep şehadetnamesini veya bunların tas· 
dikli birer suretlerini, 4 kıt'a fotoğr'!l ve dilekçelerini 28/ 
ı / 931 Perşembe günü akşamına kadar Ankarada M. T. 
A. Enstitüsü Genel Dire~törlüğüne göndermeleri ve 29/ 
1/937 Cuma günü sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere, 
öğleden evvel Bay Hasan apartımanındaki Enstitü Daire-
sinde bulunmaları ilan olunur. (2118) (3674) ,, .......................... _.. ' 

1937 YILBASI 1 . . . ~ 

Kültür Direktörlüğü için lüzumu olan 500 rane kartonlu dosya açık Hava Kurumu BQyQk Piyangosu 
o iltmeye konulmuştur. Burlann hepsine 615 lira bedel tahmin olun- eu••yu•• k •ıkramiyesi 
"ıuştur. Nümunesi Kültür Oireliörlüğünden görülebilir. istekliler 2490 

No.lı kanunda yazılı vesik~ ve 46 lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz 500.000 Lira d 1 r. 
veya mektubile beraber 7i1/937 perıemb~ günü saa• 14 de Daimi I 
Encümende bulunmalıdırlar. (1) {3693) 

• • • Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 
'Yapılmakta olan Kanalizasyon ameliyatı dolayısile, 19/12iln6 ~a- 70.000, 80.000 60.000 30.000 20.000 

rihinden itibaren, Tophanede Soğeıkeıen caddesinin bilumum nakil ve- 15.010 Liralık ikrami
7

elerle (400.00CI ve 100.000) 
ııtelanne kapalı bulunacağı ilan olunur. (B.) (1694) . LLııalık iki adet mükifat yardır. 

• • • 1 Keşıde Yrlhllşı seceai yapdacaktl1'. 
Boıuk Fren ve taksimetre s&.;çundan dolayt maktu para cezası listesin- Biletl~r· (2,5), (5) Ye (10) Liradır ••• 

de teıbit edilen 15 liranın ıe·ırüseferin emnİ)t"t ve selameti noktai na- V ,.kit ~caybetrn..den hemen biletinizi ıt lrnız ••• 
ıarından 25 liraya iblağ 

0

edılnıel suretile tadil edilmesine '.>eirri Encü- , ______________________ .... , 
menin 28/11/936 T.li içtimaında kırar verildi·3i ilin olu!'1ur. (B.) (3690) 



edensa Dünyanın emsalsiz ilacıdır. Ame

liyatsız basur memeleri mahve

der, Kanı. Ağrıyı derhal keser. 
----~~~~~~~~~~~~~----------------~~--------------~ 

İstanbul As!ıye !kinci Ticaret Mahkemesinden: 
boyçe Oricntbank Dresdner bank şubesinin hamili 

Numaralar Tarih Kesi deci 
52029/20350 1.12.936 T. Ziraat BK. Ankara 
37006, 20351 ~0.11.936 Osmanlı Bankası tst. 
~5524/20352 2.12.936 Kılıç oğlu kar. !st 
•1588/20353 4.12.936 Stcaua Romana lst. 
955(H 20354 1.12.936 M. Ferit Şerbetçi ve oğul

ları lst. 
70519,'20356 30.11.936 Anadolu Çimentoları T. A. 

41820/ 
ş. Kartal 

bulunduğu: 
Muhatap 

T. Ziraat Blı. Galata 
Osmanlı BK. Galata 
T. Ziraat BK. Galata 
Osmanlı BK. Galata 
Banca Commerciale ttaliana. tst. 

Osmanlı BK. Gal. 

Doyçe Bank und Diskonto ges. Gal. 

Meblağ 

TL 500.-
TL 
TL 
TL 
TL 

15.16 
150.-
82Q.30 
111.50 

TL 192.50 

TL50000.-r.12.936 Doyçe Oryentbank Dresd
ner bank şubesi GııL 

Çekleri tahsil etmek üzere tevdi edilen memur tarafından kaz&.en zayi edilmiş olduğundan ticaret 
R. nun 6:J8 in<'i m"rldesi mucibince kesidecilerle muhataplarına tediye edilmemesi ihtar ve çeklerini 
iptaline taJep ooümis olduğundan senetleri. bulanların 45 gün zarfında Mahkemeye ibraz eyleme.dikleri 
takdirde mezkur senetlerin iptaline karar verileceği T. K. nun 638. inci maddesine tevfikan ilan olunur. 

(28483) 

is ta 
D. No· 

u Gayrimübad.lwer Komisyonundan : 
Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No: Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

1261 

1270 

3357 

3395 

Tarabya 

Büyükada Yalı 

Kadıköy Osmanağa 

,, 

Soğuksu mevkii 

E: Macar ve Küçük 
Karakol yeni 23 Nisan 
ve Küçük Karakol 

E: Yazıcıoğlu Y: Gazi 
Osman Paşa 

E: Ulüsuluk · 
Y: Taşocağı 

1 

muhammen K. 

31 13778 metre bağ yeri 700 T. L. 

E: 11-13 63,50 metre arsanın 72/90 
Y: 2-15 his. 580 ,, 

E: 31 167,50 metre arsa 670 " 

E: 17 Mü. Harap çimento fabrikası-
nı havi 13 dönfu:ı:ı bağ 

yeri 2400 
" 

3419 Samatya İmrahor !lyas İstasyon cad. E: 17-17 Mü. 119 metre arsa 180 " 
Bey 

3440 Tophane . 
3461 Beyoğlu Hüseyinağa 

3564/10 Kadıköy Osmanağa 

Cebbar çıkmazı 

Kıl burnu 

E: Hirisovergi 
Y: Reşitağa 

E: Halitağa 

ve harita 1 

4 harita 1264 56,50 metre arsa. 290 " 
E: 50 Y: 34 Arsa 40 ,, 

72 hari- 118 metre arsb.nm 4/ 6 his. 320 11 

ta lO 

118 metre arsanın 4/6 his. 320 ,, 

-~-~-~..._..,._.~~ Y · $_alkım 

3572 Büyükada Maden 

3704 Tophane Kılıçalipaşa 

3719 Üsküdar Selami Ali 

3832 Arnavutköy 

3871 Kurtuluş 

4039 Çengclköy 

4046 Eminönü Ahiçclebi 

4763 Şişli 

5091 Ortaköy 

5094 '.ArnavutköY 

5113 Boyacı köy 

5756 Erenköy Bostancı 

5793 Kuzguncuk 

E: Ayanikola Y: 
Yılmaztürk 

Mumhıine cad. 
ve Kılrçalipaşa 
mescidi 

Babacan 

Kilise 

Kuyularbaşı 

Kuleli cad. 

Limon iskelesi 

14 73 metre arsa 590 ,, 
da: 71 Parsel: 4 

E: S-14-16- Kagir salhane ve ahır ve 
40 Y: 8--U- üstünde odaların 1/4 his. 2220 ,, 

178 Şimdi 34-
42-178 

2 96 metre arsa 100 " 

E: 16 19820 metre bostanın ve 
tarlanın 1/5 His. 400 ,, 

E:ll-13-- 131,50 metre arsa 
15 Y: 11 

400 " 

E: 51 Y: 72 Kagir deponun 21/40 his. 1540 ,, 

54 üstünde odaları olan ka-
gir mağazanın 735/ 51840 
his. 950 ,, 

E: Kağıthane Y: E: 99-101- 1463 metre arsanın 9/96 
Hüriyeti ebediye cad. 103-105 his. 900 ,, 
Şişli tramvay is- ve 4 mahal-
tasyonu len 99-101-103 

Anbarlıdere E: 9-llY: 11 Üç kuyu ve su dolabı ve 
hane ve ayrı bir matbal:,U 
ve çiçeklikleri havi bostan 
ve yemiş bahçesinin 14/48 
his. 1000 " 

11 
,, 

Fırın 

E: 42 Y: 7 45935 metre tarlanm 1/ 6 
his. 390 ., 

8 Bahçeli ahşap 
4/5 his. 

hanenin 

300 " 

Çatalçeşme ve Yoz- Harita: 45 179 metre arsa 
E: 11-15 

220 " 
gat tariki 

E: Hacı kaymak 
Y: tcadiye hamam 

E: 110 Ha- Kagir hane ve arsanın 

rita 537 1/2 his. 680 ,, 

ve Tenekeci 

,,. k d f h gauri menkuller 6/1/937 tarihine tesadüf eden Çarşamba gününden itibaren on gün 
.t u arı a evsa ı yazı J • • • • • 

•°Ulidd t çıkarılmıştır. Pazarlık ıçin talıp olanların Salı ve Perşembe gunlerı saat ondan on 
etle pazarlıkla sa ışa . . • 

ikiy .. diye ve bu iki günden maada her gtin sabahları saat ondan on ikıye kadar ınUra-
e, ve on dortten on ye ı 

caatıarı. Satış münhasrran gayri mübadil bonosiladır. 

llllllr:!BiC~llZ9mml------~----~--~~==~~~.· ,-------~ Zührevi ve cild hastalıkları 

or.Hayri Ömer 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

P b h Fabrika,:,ıttda mevcut 600 adet boş bidon 
aşa a çe . ~. .. 10 d 

28/XII/936 tarihine ras~Jıyan.Pa~att~sı gunu s~at .. a 
llazarlıkla satılacaktır. Isteklılerm bıdonlar~ ~on:ıek ~
~ere h .. p abahce Fabrikasına pazarlıl< ı<sın de tayın 

ergun aş 1 . b' l'k 
.n ·· aatte o:~ J 5 güvenme paralarıyle ır ı te 

an gun ve s ~ ı • M" 
l<:abatasta İnhisarlar Levazım ve l\llı.ibayaat Şubesı u
r'.'I· ':ı: •• 1 "j598" '-'Urlüğündeki satış kon1isyonuna rrıuracaat arı. 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacr..mi 
karşısında. No. 313 Telefon: 43585 

ZA Y1 - 61 inci Teklrdağı fırka 
nıuhasebeciliğinin ıı _ 7 • 34 gi.lnleme 
ve 396628 - 59 sayılı 72 liralı.K merci. 
mek teminat makbuzunu zayı ettim. 
hükmü yoktur :Yümni 

~ 

'!" •• •• • • ~ : l.: ~"" .. "' 4 .. 'lt• 

DAHA 

KUVVETLi 
FAZLA 

DAYANIRlAR 

HER VEnDE 
BATILIA 

11 

SOGU~ 

; --r:; 

istanbulda Hava Gazı d 

ve Elektr· k ve Teşeb-
bOsa ı Sınaiye Türk 

Anonim Şirketi 
Mühim ilan 

lstanbuJ Hava Gazı ve Elektrik ve 1eşebbüsatı Smaiye Türk Aiıonim 
Şirketi memurinin 1936 ı<en~sine aid ••kül., renkte ve "mlistatil ,, ~~kilde 
hüviyet kartlarmm 1 lkincjkantUı ıua·ı den itibaren iptal edilt:reıc ı 937 
senesi için muteber olmak üzere "turunç,, renkte ve "mtistatil,, Şl'kilde 
kartlarla tebdil edilecegini muhterem müşterilerine arzeder. 

Mezkur kartların baş tarafında şirketin unvanı yani "tS l'.ANBUL
DA HAVA GAZI VE F.LEK'DRlK VE TEŞEBBUSATI SINAIYE 
TURK ANôNIM Ş.CRKET!,. ve eğri olarak 1937 ibaresi yazrndır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulline gayri muvafık addedile
~ek hamilleri. hemen polise ılı.bar olWJmahdır. Şirket, müşt<:!nlerin işbu 
ıhbnl"nameye rıayet etmemelerinden tavellüt edebilecek olan netice.. 
ler için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

Gö::lerill mulwfa:asıancali. iyi 

ve temiz :iya ııe§reden elel.:trik 

ampulleri ile lwbildir. Bunun 

için çıjie ispirallı olan Osranı 

m ampullerini kullammz. Bı, 

suretle yiizde 20 nisbctindcda· 

lıa fa=lcı aydmlık temin etmi.~ 

Avizeler içirı 

4 O ve 6 5 De le a lii m e n l i ı 

ompuller kullanınız 

ampullt>ri 15, 25, 40, 65. JlrO, 125 
ve 150 Dekufomenli/.!tir. 

-~ 
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SOzü Boş Değildir. 
ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 

Bu 
.. .. 

sozu teyit eden güzel Yurt topraklarının biricik imal kaynağıJır. 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
nohut unu 
Çavdar unu 

Pirin~ unu 
Kornflau 

• Beze'ye unu 
Patates unu 
Fasulya unu 

Mercimek unu 
Buğday nişas-

tası 

Plrin~ nişasta

sı 

Salep 

Tar~ın 

Kimyon 
Karanfil 

Zencefil 

Karabiber 

Yenibahar 
E eyaz biber 
Sofra tuzu 

H ırmızı biber 

(Ku1u ve .pa
ketleri) 

Memlekette bu maksatla kunılmuf ve herşeye rağmen ( 21 ) sene neslin gürhüz yetişimine tevekk ufsuz h !zrnet etm;f yega
ne Türk aan'at evidir. Yavrularınıza, Doktorlarınızın tertip ve tavsiycsile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin 
edecektir. 

dünyada beyne?milel şöhre41 i haiz eş'erile kat'iyyen omuz omuz;ydır. 
Daha üstününün bulunması mümki1n değil dir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. 

Her yerde daima taze olarak bulacaksınız. Adres: Beşikta~ - Kılıcali. Tel. 4033 . 

('. . .. .... •' .. .. 
BUYU 
Yenice 

Yenice kuponları mukabilinde verilecek hediyelerin 
iki piyangoda tevzii evvel~e ilan edilmi~ti. Bu 

kere bu keşide birleştirilerek 15 Şubatta yalnız büyük 
bir piyango çekilmesi takarrür etmjştir. Bunun için sayın 
miişterilerimiz tarafından kuponlar 30 Sonkanun 1937 
Cumartesi günü saat beşe kadar idareye teslim edebile
cek ve ondan sonra getirilecek kuponlar kabul edilmiye
cektir. 

Şimdiye kadar Yenice kur'asına iştirak etmemiş 
olanlar müddetin bu suretfo temdidinden ':>ilisti

fade 50 kupon biriktirip bu büyü!( piyangoya bir kur'a 
numarasile iştirak imkanını bulabileceklerdir. Bu ilan 
bundan evvel yapılan bütün ilanla,.m hükümlerini İptal 
eder. 

İnhisarlar ldaresi 

Son o ünd n 

iYELi 
gosu 

15şUBATTA 
Çekiliyor 

tif ade ediniz! • 
1 

Sahibi: Ahmet l!lm1n YALMAN· Umum} Neşnyatı ldare eden:~ SALl.M 
Gazetecim· ve Neşriyat TUrk Llmitet Şiıiteti. Basıldığı yer TAN matbaası 

HASAN 

AN 
BRiY ANTiNLERi 

Saçları parlatan, kıvırcıkla,tıran, düzgünle,tiren, ince kokulu 
yağlı ve yağsız adragana ve Jikid nevilerile gençlerin ve kadınla

rın hayat arkadafı. Hasan Briyantinleri 35 - 40 - 50 kurufa. 
Hasan deposn: Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş Etki,ehir. 

. : .. .... : ... .. 

Kıs Hastalıkları 

•• •• rı. bronşit 
öksuru~, \rcezle, .~:::_=._~----

=PAS J i 1 FOR= 
Kullanarak kat'iyetle za:e edilir. 

Adana Be!.~diye Riyasetınden: 
Belediyemiz Fen Heyeti Müdüı lüğü ve yollar müherl" 

disliği münhaldir. 
İsteklilerin aşağıda yazılı vesaik ı1eya tasdikli suretle' 

d le müracaatları ilan \)]unur. 
1 - Kısa hal tercümesı 
2 - Nüfus tezkeresi, vt: bulunduğu işlere ait Bon-ser-

vis vesikaları 
3 - Diploma sureti 
4 - Bir tane boy ve 1ki tane vesikcı fotoğrcıfı 
5 - Şimdiye kadar yaptıği est!neı e. ait vesikalar. 

. . . "3684,, 

ClLD!N!Zt 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona !U

zumu olan gıdayı vereceğini 

zannediyorsanız bu tecrlibe 
size pek pahalıya mal olabL 

leceğini de;hatrr ediniz. Hiı;:
bir krem size Krem Pert.!v 
kadar aadık kalam.az. 

~-FARUKi'nin-• 

cıcı SÜRMESİ 
Avrupa r imellerinden Ustündilf· 

Yakmaz! 
DökUlmez!! 

Leke yapmaz!!! 
,_ Her yerde arayınız -


