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Hataylılar Cenevreden 
istiklal haklarının 
Tanınmasını istediler 
Konseye verilen muhtıra 

itiraz kabul etmez 
delillerle doludur 

Milletler Cemiyetinin Hataya ait son müzakereleri sı
rasında Hatay Halk mümessili Doktor Abdurrahman 
Melek Antakya halkı namına cemiyet reisliğine bir muh
tıra vermiştir. Bu muhtırada müdafaa edilen esas tez şu
dur: 

Bütün resmi muameleler Arapça ola.. 
rak yapıldı, hala da öyle yapılıyor. 

1' A N 

Karadenizliler Birliğinin Çayı Ankara 
treninde 

{~ hırsızllk 
. ! Haydarpaşa - Ankara treninde mü-

1 hinı bir yankesicilik olmuştur. 
1 Avukat Behram isminde bir zat 
r trenle An.karaya giderken yat.aklı va-
' gonda oturduğu sırada içinde 240 lira 
bulunan cüzdanı ~mlmıştır. 

Avukat, emniyet umum müdürlü -
ğüp.e müracaat ederek hadiseyi anlat
mtştır. Ankara ve !stanbul zabıtası, 
b-..ı meçhul yankesicinin hüviyetini tes 
bite çalışmaktadır. 

K aradenizliler Birliği, dün birlik azası şerefine Eminönü Halkevinde 
bir çay ziyafeti vermiştir, ziyafet saat 16 da başlamış, geç vakite 

kadar sürmüştür. Yukarikf resim, bu toplantıda bulunanları gösteriyor. "Milletler Cemiyeti Kon -
seyinin İskenderun ve An
takya işiyle uğraştığİ bir da
kikada ben de bu havali hal
kının sesini duyurmak ıçın 
izin dilerim. 

Tapu senetleri, nüfus teııkereleri, pa. ============================= 

[Dün Akşam 
Bir Kamyon 
Parçalandı 

Dün akşam saat on yediye doğru 

Arnavutköyde bir tramvay_ kamyon 
çarpışması olmuştur: 

Sizce ve muhterem konsey heye _ 
tince hiç şüphesiz malU.m olan şu ha.. 
kikat hiçbir .zaman ciddi bir itiraza 
uğramamıştır. İskenderun ve An • 
takya havalisi Irk, lisan ve kiiltür 
bakmımdan Suriyeden ta.nuuniyle ay. 
n bir kül teşkil eder. Türkiye ile 
Fransa arasında aktedilen muahede. 
ler mucibince bu havali için hususi 
bir rejim kabul edilmiş olması bu 
nokta hakkında her şüpheyi berta • 
raf etıneğe kifidir. 

imha siyasefi 
Bu muhtırada izah edilecek mese. 

le, halkın en iptidai haklarının çiğ • 
nenmiş olması ve meşru emellerine 
varmak hususundaki imkanların im_ 
ha sistemi ile karşılanmasıdır. 

1918 de Sancakta 280.000 nüfus 
vardı. Bunlardan ancak on bin kada.. 
rı Ara.ptr. İşgal karşısında bunlar, 
müsellılh surette mukavemet ve mü. 
cadeleye atılrruya müheyya bulunu. 
yordu. Kendilerini bu mücadeleden 
vazgeçiren 8.milleri, kısaca anlata -
lmı: 

İşgal, Vilson prensiplerine dayana. 
r-ak aktedilen. Mondros mütarekesi • 
nin imzasından yirmi gün kadar 
sonra vukua gelmiştir. Erzak almak 
!çin İskenderuna geldikleri zanned.i • 
len Fransız gemileri ıkaraya asker 
c;;ıkarmışlar ve Sancağı işgal etmiş -
}erdir. Bu asker Sancalkta derhal 
bir tazyik sistemi kurmuştur . 

Türk ahali buna karşı sila.hla mu. 
kavemet ederek ateşli bir mücadele 
açmışbr. Bu mücadele 1921 senesine 
kadar sürmüştür. 1921 de imza edi • 
len Ankara anlaşması, Sancak hal • 
kmı ,mfuıait bir dakikada kurtulmak 
Uzere muvakkaten itaat göstermeğe 
mecbur etmiştir. Fakat Sancaklılar 
bunu ancak ild d~ceyle kabul et. 
mişlerdir. 

Birincisi rejimin muvakkat olduğu 

kanaati ,ikincisi de böylece itaat gÖS

termekle Türidyenin beka mücadele. 

gine ait 8.li menfaatlerini koruduk • 

ları f:kri idi. 
Bundan başka kurulacak hususi 

rejim, Sancaklıları milli bir kül ha -
llnde muhafazayı garanti ediyordu. 
Fransız idaresi altında Sancak ahalisi 
idareyi ellerinde bulunduracak, made
ni hakları, iriiltUrler'i, dilleri riayet 
görecekti.Tam kurtarılma dakikasına 
kadar medeni ve manevi tazyikler -
den masun kalacaklardı. Kendileriyle 
beraber Fransız idaresi altında bulu-
nan Suriyenin yakınlığı bazı sıkı mü. 
nasebetleri zaruri kalmakla beraber 
bu münasebetler Suriyenin Sancak 
1şlerini ele alması gibi fasit bir ~ekle 
dölrlilmiyecekU. 

Anlaımanın tat bikafı 
Ne yazık ki Ankara anlaşmasmm 

tatıbikatr, Sancak için acı bir aldanış 
teşkil etti. Bize karşı usul ve sistem 
dairesinde bir imha siyaseti takip e.. 
dildi. Her gün artan şikayetlere hiç 
kulak verilmedi . • 

Bu siyaset, idare. maarif ve iktısat 
Babalarında türlü türlü şekillerde 
tatlbik olundu , 

İdare bakımından Sancak parça -
landı. Bayır, Bucak ve Hazine nahL 
yeleri Lazkiyeye bağlandı. Sancak 
diye geri kalan sahada da Ankara 
anlaşmas1 ayaklar altına alındı ve 
Türk ırkı ile hiçbir alaks,sı olmryan 
\'e çoğu Sancağın yabancısı bulunan 
memurlar Sancağa gönderildi. Kil. 
çUk istisnalar bir ta.rafa bırakılırsa, 
posta mtivezziliği gibi en küçük işle
re bile bu yolda. uı:ısurlar ıeçirildi. 

saportlar, mahkeme ilamları hı1 kabil 
dendir . 

Maarif sahastnda 
Maarif sahasında mektep proğ _ 

raınlarmda Türk kültürü metrfık 
kalmıştır. Bilakis Türk çocuğunda ve 
büyüğünde milli vicdanı boğmak için 
herşey yapılıyor. Türk lisan.mm ko. 
muşulmama.sı için herşey yapılıyor. 
1932 de Suriye Maarif Vekili Sancağa 
geldiği zaman suallerine Türkçe ce.. 
vap verilmesi bile menedilmişti. A 
rapça bilmiyen çocuklar sınıf geçe _ 
miyor. Bu yüzden yüzlerce iptidai 
ve tali mektebi çocuğu Sancak hari 
cinde tahsil etmiye mecbur kalmış • 
tir . 

Keserbey, Büyükburç, Çaksın, Ka.. 
rabeyaz, Bezke, Kandil köylerindeki 
mektepler büsbütün kapatılıruştır. 

Türk olmıyan muallimler arasına 
katılan bir kaç Türk Lozan muahe • 
desi mucibince umunıt aftan istifade 
edemiyen Yüzellilikler arasından se _ 
çilmi.ştir. Türkiyede basılmış kitap_ 
larm kullanılması menedilmiştir. 

Mektebe gidecek yaşta 32.000 ço. 
cuğu bulunan Sancakta ancak 6.500 
çocuk mektep görmektedir. 

lkflsacli ve mali sisfem 
tktısadi sahaya gelince Sancağın 

nüfus vaziyetini değiştirmek için 

Türk olmıyan unsurlar isldn edilmiş. 
tir . 

Bu yüzden iktısadi hayat altüst ol. 

muştur. Malt sistem tazyik üzerine 

kurulmuştur. Türltler aleyhine hu.. 

sust, mali usuller tatbik edilmekte _ 
dir. Mesela 20 evli Egrice köyün • 
den 1700 ve otuz evli Kışlak köyiin • 
den 2.500 Suriye lirası istenmekte -
dir • 
Diğer taraftan ayni büyüklükte 

Türk olnuyan köylerden 275 lira al1-
myor. 

Diğer vergiler hususunda Sancak 
tazyik muamelesi görüyor. Mesela 
tuz resmi Sancakta, Suriyede oldu • 
ğundan yüzde 40 fazladır. Yol resmi 
Sancakta 125, Halepte 65 kuruştur. 
Zeytin için tatbi~ edilen vergi siste -
mi tamamiyle zulüm üzerine kurul -
muştur . 

Mali tedbirlere karşı her şikayetle 
beraber 22 Suriye lirası miktarında 
bir teminat bırakmak icap eder. ŞL 
kayet doğru bulunmazsa teminat 
zaptolunur. Aralarında hiç Türk bu. 
lunmıyan maliye memurları aleyhin. 
deki şikayetler için yüz Suriye lira -
lık teminata ihtiyaç vardır . 

Halkın böyle muamelelere bugü -
ne kadar taha.mmül etmesinin sebebi, 
kazaya karşı riza ve teslimiyet gös. 
termeleri değildir. Ancak günün bi -
rinde istihlale kavuşmak ümididir. 
Sancak halkı, Suriye intihaplarma 
karışmaktan imtina suretiyle istik -
ıaı hakkmdaki azmini ifade etmiştir.,, 

Hakikatler aıik6rcl11 
Muhtıra, intiha.plara karışmamak 

yUzünden halkın maruz bırakıldığı 
zulüm ve tazyiki, müsbet hadiseler _ 
le ortaya koyduittan sonra şu netice. 

yi veriyor: 
"Hakikatler bunlardır. Herşey tef. 

sir ve münakaşaya mzunı bırakmı -
yacak kadar aşikardır. 

Gerek hukuki ve ahdi bakımdan ve 
gerek kültiir ve milli emeller ba~~m 
dan Sancağın hiçbir zaman Surıye ıle 
allkası bulunmamıştır. Bugüne kadar 
halk maruz kaldrğI ilhak teşebbüs • 
lerine karşı sessizce mukavemetle 

iktifa etmiştir . 
Artık bu halk hakkmda ka t'i bir 

karara varmak zamanı gelmiştir. San 
cak halia kendi hayatını yaşamak ve 
Sııriyelilerle Lübwtnlılar ,2ibi mÜSUl-

Çivi fiyatlarında 
yükseliş var! 

Tüccarlar Bir T rüst Yapıldığını 

iddia Ediyorlar 

S on günlerde çivi fiyatları yük 
selmiye başlamıştır. Mevcut 

çivi fabrikalarının piyasaya mal 
vermek istemediği söylenmektedir. 
Çivi tüccarları bu fabrikaların ken 
di aralarında bir trüst yaptıkları -
nı ileri sürmektedir. Hatta bu iddi
alarını müşterek on beş imzalı bir 
istida ile iktisat Vekaletine bildir -
mişlerdir. 

Bu vaziyete göre, mevcut çivi 
fabrikaları aralarındaki trüste da
yanarak ellerinde çok ucuz maliyet 
li stokları bulunduğu halde esasen 
pahalı olan fiyatı artırmak arzu -
sundadırlar. Fiyatları yükseltmek 

Hububat 
piyasası 
canlandı 

Hububat piyasası dün biraz oy -

naklık göstermiştir. Şikagodan ge -

len telgraflarda buğday birkaç pu -

va.n düşüktür. Liverpul piyasası ise 
yüzde 5-6 nisbetinde yükselmiştir. 

Liverpulü nazarı dikkate alarak sert 
buğdaylarımız 6,15-6,20 kuruş arasın

da ihraç için istekli olarak satılmış

tır. 

Diğer mallar 3-4 para kadar yük-

selmiştir. Bu ayın 31 inci gününde 
buğday yüklemek üzere limanımıza 

vapur geleceğinden buğdayın birkaç 

para yükselmesi ihtimali vardır. Iki, 

üç gündenberi piyasanın sabit ka.lma

f!.I Haydarpaşa silosunun dolması ve 

bir kısım tüccar mallannm çuval L 

çinde antrepolarda beklemesindendir. 

Hatta bekletme masraflarından kur. 

tulmak için tüccar 2-3 para eksik fi

yatla bile mal satmıya amadedir. 

için vekaletten cevap bekledikleri -
ni bahane ederek fakat hakikatte 
spekülasyon yapmak gayesile on 
beş gündenberi çivi satışını durdur 
muşlardır. Müracaatlara karşı, ke
silecek yüksek fiyattan bedeli öden 
mek şartile mal verebileceklerini 
söylemektedirler. 

Çivi tacirleri, müracaatlarında 

bu noktayı esas tutmuşlar, hariç
ten derhal çivi ithaline müsaade 
edilmesini ve bütün çivi tüccarları 
tarafından teşkil edilecek bir ano
nim şirkete, daha ucuz fiyatlarla 
satmak şartile, fabrika kurmak için 
müsaade verilmesini istemişlerdir. 

Mekteplerde 
Sömstr 
Tatili yok 

M aarif Y ekôlefi liselerle 
orfamekteplerin bu 

yıl sömesfr tafili yapmama· 
laTJna karar vermiıt ir, bu 
itibarla bu sene yalmı Yıl

baıı tatili ile iktifa eclilecek 
ve bu tatil yartn saaf 13 fe 
başlıyarak Paıartesi saba
hma kadar sürecekfir. Yelcd
letin emrincle sarahat olma
makla beraber Maarif Mü
dürlüğü bu karan illcmek
teplere ele feımil efmiye ka
rar vermişfir. Bu karar clün 
büfün ilk mekfeplere bildi
rilmiıtir. 

Yirmi Kişi 
Nezaret Altında 

Tramvayda Kaybolan Para Komünistlik suçundan polisçe ya_ 
Yeni Aydin oteli karşısında 33 nu- kalananlar hakkındaki tahkikat de.. 

marada oturan Bay Hüsnü dün saat rinleştirilmektedir . 

iiç buçukta Yedikuleden Sirkeciye Şimdiye kadar nezaret altma alı • 

hareket eden 50 numaralı tramvaya- na.nlarm sayısı Şair Nazmı Hikmet 
rab:ısmda içinde on lira kadar para te dahil olduğu halde 20 kişidir. Fat. 
olan bir çanta bulmuş ve 844 numa- ma müste'ar adiyle bir risale çıKar _ 

ralı biletçiye teslim etmiştir. Parayı mış olan Nudiye de sorguya çekilen. 
kaybedenin depoya müracaat etmesi !er arasındadır • 
lazımdır. 

Şoför Veysinin idaresindeki kam _ 
yon odun yüklü olara.k Bebeğe doğru 
giderken karşıdan gelen Bebc.k • E. 
minönü tramvayı ile karşılaşmıştır. 

Kamyon sür'atli gittiği için şoför, 
çarpışma olacağını hissederek direk. 
siyonu birdenbire kınnış ve bu sefer 
araba bütün hıziyle duvara yüklen • 
miştir . 

Bu yüklen~le ka.myon derhal par. 
çalanmış, içinde bulunan Uç amele 
odunlar altında kalarak yaralanmış. 
lardır . 

Yapılan keşif, hatanın kamyon şo. 
föründe olduğunu göstermiştir. Ya _ 

ralılar tedavi altına ·aıırunışlardır. 
Şoför, yakalanmıştır • 

Hukuk 
Talebesinin 
Müracaatı 

Hukuk Fakültesinde tedrisatın di>rt 
seneye çıkarılmasına karar verildik -
ten sonra birinci ve ikinci sınıflarda 
dönen talebe tekrar imtihana tabi tu
tulmuşlardı. Ayni şartlar dahilinde 
imtihan edilen bu talebeden ikinci sı
nıfta kalanlar Maarif Vekaletine mü
racaat etmişler ve kendilerinin eski 
rejim mucibince ve üç senede hukıuku 
bitirmelerine müsaade edilmiştir. 

Şimdi birinci sınıfta bulunan ve ge
çen imtihanlarda dönmüş olan 350 

kadar talebe müştereken Maarif Ve
kfiletine müracaata karar vermişler. 
dir. 

Bunlar da., kendilerinin ikinci smıf 
talebesi gibi 3 seneden ibaret olan es
ki rejime tabi tutulmalarını rica et
mişlerdir. 

Şiddetli 
Bir Fırtına 
ihtimali Var 

Ha va lodosa çevirdiği için dün 
karlar erim.eğe başlamıştır. Lodos, 
Marmarada olduitça şiddetli hissedil
miştir. 

Karadenizde yeniden fırtına başla. 
nuştır. Bazı vapurlar teahhürle gel. 
mişler, bazılan da Boğazdan çıka -
mamışlardır. Fırtmanm bugün art • 
ması ihtimali vardır . 

Gelen haberlere göre, Anadolunun 
bir çok yerlerine kar yağmaktadır. 
Kayseri _ Sivas arasında bazı yolla -
rm kapandığı bildiriliyor . 

EKMEK FlATI 
İstanbul Belediyesinden: 
Kanunuevvelin otuzuncu çal"f8.ffiba 

gününden itibaren birinci eionek on 
kuruş otuz para, ikinci ekmek dokuz 
buçuk, Francell on beş kuruştur. 

kil olmak istiyor. 

Son hadiseler neticesinde tehlikeye 
maruz kalan haklarımızın korunma.. 

sı ve evlerimizin emniyeti namına se. 
ri tedbirler alrn.masmı, Sancak hal • 
kmm mümessili sifatiyle Konseyden 
dilerim. 

ITAkVi/.\jj~HAVAI 

Sancak halkı varlık ve istiklfil 

Bugünkü Hava: KAPALI 

Rasat merk~lerinin tesbit ettiğine göre: 
bugün memleketimizde hava vaziyeti şu
dur: Hava kapalı ve yağışlı geçecektir. Ka
radenizde şiddetli bir fırtına ihtimali var
dır. 

12 nci ay 
1355 Hicri 

Gün: 365 Kasmı: 53 
13~:2 t<umı 

Şevval: 16 l 7 Birincikanu.n 
Güneş: 7.25 - Oğle: 12.17 

haklarının tanınmasını Milletler Ce.. Dünkü hava lkindi: 14.37 - Akşam: 16.49 

yor.,. 

miyeti ıkonseyinden endişe ile bekli • Dün hava kapalı geçıniıtir. Rilzılr lodos- Yatsı: 18.28 - imsak:: 5,l8 
tan esmiıtir. Hava tazyik.. 765, sıcaklık ~e- . . 
recesi en çok 2' ~ ~~k~edil.:_mııtır. 

30 - 12. 936 -
Siyaset alemi 

Afganistanda terakki 

Ş
imdiki Afgan hükQmdan 
Mehmet Tahir şahın baba.si 

Nadir Şah memleketi buhrandan 
kurtararak vaziyete hakim olduktan 
sonra iki mühim ihtiyaç ile karşılaf• 
mıftı. Bunların birincisi dahili sükil• 
net, ikincisi harici emniyetti. Nadir 
şah, basiretli siyaseti, sürekli gay • 
reti ile Afganinstanın bu iki ihtiya • 
cını da temin etti. Onun en belli baş
lı eserlerinden biri, memlekette meş• 
ruti hayatı da tesis etmesi ve temsili 
bir parlamento vücuda getirmesi idi. 
Bu kanun mucibince üç yıl önce tah
ta oturan Mehmet Zahirşah, memle· 
ketin esas kanunu dairesinde hüküm 
darlık edeceğine yemin etmiş ve Af· 
ganistanda meşrutiyet idaresi bu şe· 
kilde yerleşmiş olduğunu göstermiş
ti. 

Bugünkü Afgan hükOmetinin en 
belli baştı muvaffakıyetlerindenbiri 
kültür sahasındadır. 1931 denberi 
memleketin her köyünde bir mektep 
açılmış ve mecburi ilk tahsil tatbik 
edilmiştir. Talebenin muhtaç olduğu 
gıda ve kitap da hükOmet tarafın -
dan temin olunmaktadır. Kabildeki 
milli üniversite günden güne tekem• 
mül etmekte ve verimini artırmak
tadır. Bilhassa üniversitenin tıp med 
resesi tarafından kazanılan muvaf
fakıyetler ehemmiyetle kaydolunu -
yor. Afganistan bundan başka Av • 
rupa ve Amerikanın muhtelif ilim 
müesseselerinde yüzlerce talebe ye • 
tiştirmekte ve memleket irfanını yük 
seltmek yolunda ileri ve çok genif 
adımlar atmaktadır. 

Son iki senenin en mühim muvaf
fakıyatlerdenbiri 3500 kilometrodan 
fazla yol yapılmasıdır. Bütün bu yol· 
lar bilhassa otomobil kamyon ve bun
lara mümasil nakil vesaiti için ya • 
pılmış bulunuyor. Bu yollar Afga • 
nistanın devlet merkezi olan "KA· 
bil,.i Sovyet Rusya ile bağlamakta• 
dır. Afganistanda demiryolları bu • 
lunmadığı için eskiden bütün ticaret, 
kervanların hareketine bağlı idi. Ş... 
hirler gözlerini yollara dikerek bU -
tün ihtiyaçlarının bu kervanlar tara
fından t&min olunmasını beklerdi. 

Bugün yeni yollarda işliyen binler
ce kamyon ticaret mallarile dolup 
boşalıyor ve halkın her dileğini te -
min ediyor. 

Bir taraftan dahili emniyet, diğer 
taraftan muntazam teşkilM Afganis
tanın ticaret faaliyetlerini hızlandır
mış, neticede merkezi Kabilde olan 
Afkan bankası faaliyete geçmiş ve 
banka Hindistan, lran, Rusya ve ln
gilterede şubeler açarak faaliyetini 
genişletmiştir. 

Afgan ticaretinin canlanması hU • 
kOmetin varidatını artırmıf, haıin&
yi zenginleştirmiş, buna mukabil hÜ· 
kOmet te bütün memurlarının maat
larını artırmıya imkfi.n bulmuştur. 

Afganistanın borcu olmadığı ve 
memleketin ticareti seneden seneye 
canlandığı için halkın yaşayış seviye
si artmış, refah her yerde kendini 
hissettirmiştir. 

Afganistanda işsizlik derdinin bu
lunmaması da memleket hesabına 

kazanç teşkil etmekte ve hükômet 
ile millet, refahı tekımilliyen asri ci· 
hazlardan da istifade etmektedir. 

Memlekette sivil tayyareciliğin inkl· 
şafı, radyonun intişarı bunun en bel• 
libe.şlı al!metlerindendir. Halihazır
da Kabilde büyük bir radyo istasyonu 

bulunduktan başka memleketin muh 
telif beş merkezinde de beş istasyon 
yapılmaktadır. 
Kardeş ve dost A fganistanın attığl 

bu terakki adımları ancak en derin 
sevinç ile karşılanabilir. 

Ömer Rııa DOGRUL 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

D tin İstanbul T .:.aret ~ı td&. 
re heyeti toplanarak odanın 

bü~e ve kadrosu üzerinde t.etkikle • 
rlne devam etınit,şir. 

• 
M ezunen memleketinde bula. 

nan Romanya başkonsolosu 
Kreçu dün şebrlmlze dönmüştür. 

• 
B elediyenln 937 maSi yılı bttt.. 

çesi, dünden itibaren daintf 
encümen tarafından tetkik ediJmpğe 
başlanılmıştır. Bütçe şehir meclisfnİJJ 
şubat içti.mama yettştirllecektlr. 
~ ..................... ,...,. 
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SC>:N I-l.Al3E~ TAN'ı:ıı 

Amerika ispanyol hükQmetine 
18 tayyare 150 motör veriyor 

Yllbaşı hazırhkları 
TAN Ydbaşmdan itıöaren yeni seneye birçok yeniliklerle gir

mek mere '1.a.zırls.QJDIŞtır. Bnnla.rda.n bazıla.nm size h.Jlber 
verebiliriz: 

• 
Alman 
serbest 

vapuru 
bırakıldı 

. Londra, 29 (TAN) - İspanya dahili harbi, dün daha 
fazla vilayetlerde, bilhassaTersuel ve Kordov~'da .cer~
l'an etmiştir. İki taraf ta muv~ffakıyet_kazan~ıgını ıddıa 
ediyor. Ve hangi iddianın dogru oldugu henuz anlaşıl-
nıamış bulunuyor. 

Fransada bir 
Casus şebekesi 

Asiler, Cümhuriyetçileri 
bozduklarını ve iki cephede 
de zayiata uğrattıklarını an· 
!atıyor. 

Madrit cephesinde dün akşama 
doğru topçu düellosu tekrar etmiş 

Paris, 29 (A.A.) - Bundan birk~ tir. Hüktiı:net kuvvetleri Portekize gi 
tün evvel gayri meşru bir silah tica- den demiryolunu kesmek istemişler 
teti meselesi, Michel Rosenfeld ismin- dir. Geçen pazar günü muha.reibe mey 
de Litvanyalı bir tacirin ve hariciye danında birçok Almanların cesedi bu 
nezareti memurlarından Madam Su· lunmuştur. 
tanne Linder'in tevkitlerini intaç et-, Avi.ıadan General Mola ile General 
ll:ıiştı. . Fra.nkonun görüştükleri ve cepheyi 

Ayni sebeplerden dolayı dün de bir teftiş ettikleri ha~.er~ veriliyor. . 

te kif ılm tır T kif d.l cuı Guadeljarada hukumet kuvvetlen 
v yap ış . ev e ı en -.r--

h hte rt1 · tim 1 tmi'ş nin vaziyetlerini son derece ıslah ve 
ıs, sa pasapo ar ıs a e • al ·kl . . · 

h h d t h · · "'te ll'k k .,_ bırç' ok kasabaları işg ettı erı bildi ... e u u ancıne mu a ı aram...-
tne ahkAnımı ihlal eylemiş olmakla it. riliyor. . 
tiham edilen Samuel 'Fratkine ismin- Rabat, 29 (A.A.)_ - İspanyol ası-
de birisidir. 

Fratkine'in bu çetenin paralannı 

temin etmekte olduğu söylenilmekte· 
dir. Bu adam, Fransız şirketleri ile 
vesalr ecnebi şirketlerle kontratlar 
a.ktediyordu. 

Çete, yapılan işlerden komisyon a
lıyor ve komisyon bazan on, on beş 

milyona ~ıkıyordu. Madam Linderin 
ıınilşterlleriyle Rosenlald'in mıünase 
bata girişmesini kolaylaştırmış oldu -
ğıu ve bunun için füi' taknn vesaiki 
tahrif e+ ..... ~ .. btilunduğu söylenilmek-
~ "19 • 

tedir. 

lngilterenin 
silahlanma 
programı 
Londra 29 (A.A.)'i- 1937 senesi 

~langıc~oan itibaren tekrar ~ilah· 
la.nnıa programının tacil edilınesı der
t>iş olıunma.ktadIİ". Bu program, 1936 
Programına nisbeten yüz milyon .~8:
la nıasrafı istilzam edecektir. Hukü· 
?netin bilhassa. beş kruvazör, bir tay 
~a- .. on sekiz torpito muhri-,., gemısı, .. 
bi ve altı tahtelbahir inşası ıçın tah
lniııen otuz milyonluk siparişte bulu-

llacağı söylenmektedir. 

1937 senesinde 2.000 tayyare ~ 
b:libnesi yedek stoklar vücuda getı-
~esi ~e harp esnasında ainai baı
~lından techiza tmm ikmal olunması 
<la derpiş edilmektedir. 

Stoyadinoviçin 

Roman yadaki 

Iemasları 
&lgrat, 28 (TAN) - Rom~ya 

Il~Vekili M. Tataresko ve Harıcıye 
?'-ia.zırı M. Antonesko ile müzake~ler 
Yapan ve ayni zamanda bir. av eglen. 
tesine iştirak eden Başvekil M. Sto

l'adinoviç bugün Be]grada döndü. 
B~ekil gazetecilere beyanatta bu 

lUıunanuş, yalnız Tataresko ve .A.n.
tonesko ile vuku bulan temaslarından 
:tneınnun olduğunu anlatmıştır.. G~
~telerin neşn'yatma göre Başv~il, 

· t ile 'Ftoınanyada. beynelmilel vazı.ye. .. 

lerinin iid tayyaresı, Fransız Fasında 
karaya inmiştir. Sebebi, motörlerine 
arız olan sakatlıktır. Fransızlar, bu 
iki tayyareyi zaptetmişlerdir. 

Almımlartn Palos vapuru 
iacle olundu 

Londra, 29 (TAN) - Almanların 

Palos adındaki vapuru Königsberg 
zırhlısının talebi üzerine serbest bı
rakılmış ve vapur yoluna devam et -
miştir. Almanyada.n İspanya. sularına 
yeni bir zırhlı gönderilmemiş bulunu-
yor. 

Bask hükumeti vapurda. bulunan 
yalnız askeri malzemenin müsadere 
edildiğini söylemiştir. 

Amerika, ispanya hükümetine 
tayyare veriyor 

Amerika hükU.ıneti, İspanya hüku 
metine 2,770,000 dolar kıymetinde 18 
tayyare ile 150 tayyare motörünün 
ihracı için bir tayyare imalathanesi -
ne müsaade vermiştir. 

Dışişleri Bakanlığı, bu müsaadenin 
bitaraflığa ve bitaraflık kanununa 
münafi olınadığmı söylemiştir . 

Haber verildiğine göre ademi mü -
dahale komitesi, yakın bir toplantı -
sında Amerikanın bu hareketini mev 
zuu bahsedecektir. 

Tayyareler evvela Bilbao ve o -
radan da İspanya hükO.m.etine gön -

derilecektir · 
!ngiltere hilkiımetinin de bu hare-

ket yüzünden bazı teşebbüslerde bu
lunacağı söyleniyor. 

Fransa sefareti de Valensiyaya 
gitti 

Londra, 29 (TAN) - Fransanm 
Madritteki iş güderi V alensiyaya geç 
mistir. Fakat Fransa Madritte bir 
ko~olosluk bırakmıştır. lngliiz 
konsolosu da. Valensiyaya nakletmiş 

bulunuyor. 
Taymis İngiliz mebuslarından biri-

nin Cebelüttarikte Alman bulunma
dığına dair gönderttiği bir mektubu 
neşretmektedir. 

5 bin papaz öldürülmüı 
Avila., 29 (A.A.) - İspanya ba.şra 

bibi ve Toledo baş piskoposu Monsin 
yör lsdoro Goma'. Romadan b.uraya 
gelmiştir. Ba.ş~ıp'..ot~z .. beş bın pa
pa.stan beş binının old~rulmüş oldu· 
ğunu tahmin etmektedir. 

Hitler, Fon Seekt'in Cena· 
zesinde Bulunacak 

.Berlin, 29 (A.A.) - B. Hitler, Ge
neral Fon Seekt'in Berlinde yapılacak 
milli cenaze merasiminde bulunmak 
üzere tatillerine fasıla verecektir. 

l<Uçü:k İtilaf devletlerinin iktisadi mu 
llat:ıebetleri haDc.kinda konuşmalar Yunanistanda Kar 
Yapmırş, bundan başka Küçil~ ~v; Atina 29 (TAN) - Yunanistanm 
tant zümrei düveliyesin~ ~az:Y:rı da her tarafında kış şiddetle hiiküm sür-
li'ransa ile münasebetinm inkış ektedir. Dün de Yunanistanın şimal 
ı.·· m 
~orilşfilmüştür • . tt.raflarına ve Tsalya ve Ahikiye çok 

M. Antonesko da son seyahatlen kar yağmıştır. Pranitostaki verem sa
bakkmda. malUnıat vermiş bulunu - na.toryomu karlar altında kalmıştır. 

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

Atina üniversitesinin yü -
züncü yıldönüınü ınü -

nasebetile yapılacak merasim 
ve şenliklere iştirak etmeleri 
için dünyanın lıer tarafında 

mevcut beş yüz üniversite ile 
akademilere davetnameler gön 
deri imiştir. . -
F ransız mebusan mecli -

si, Fransa tarafından 

Lelıistana ikrazatta bulunul -
ınası rıa dair olan kanun la -
yihasını ittifakla kabul etmiş 
tir. 

• 
I
• talyanın Varese şehri -

nin merkezinde bir cad 
dede bir gaz borusu patlamış 
7 kişi ölmüş ve bircok kimse 
yaralanmıştır. 

Italya 
Almanya 
dostluğu 
Berlin, 29 (A.A.) - Veolkisch~ 

Beobahter gazetesi muhabirine beya. 
natta bulunan B. Ciano demiştir ki: 
Benim İtalya ile Almanya arasmdaı;ri 
sıkı bir irtibat tesis etmekten ibaret 
olan pl.Annn1 her halde tahakkuk sa
hasına isal edilecektir. 

Memleketlerimiz sun'i bir takım u
sullerle biribirlerine yaklaşmıyorlar. 
Memleketlerimiz Avrupanm musliha
ne bir surette kalkınmasını temin me 
dar olacak vaziyetleri ihdas için bi
ribirlerine yaklaşıyorlar. Şimdiki hal
de, vaziyet iyi değildir. İspanyaya 

bakınız, Çine bakrmz. Çinde yegane 
açık yürekli ve sözlü adam olarak 
Çang - Kay - Şek'i görüyorum. Onu 
tanıyor ve takdir ediyorum. 

Çang -Kay-Şek 

istifa etti 
kabul o'unmadı 
Londra, 28 (TAN) - Çin Başve. 

kil ve başkumandanı General Şang -
Kay - Şey, bugün Komitangm icra 
heyetine istifasını verdi ve istifana • 
mesinde disiplin namına ceza görıni. 
ye layik olduğunu anlattı. !stüa red
dedilmiş bulunuyorsa da generalin 
yeni bir istifaname vereceği anlaşı. 

hyor. Bu istifanamenin reddi ile ge -
neral en büyük itimat ile iş ba.şında 
kalacaktır. Bununla 'beraber, gene
ralin, Siyanfuda esir düşmesi hadi
sesinin siyasi komite tarafmdan 
tahkik edilmesi muhtemeldir. 

Komitangm icra heyeti bugün 
lerde Çinin şimal vilayetlerine Ja
ponlarm hultıı meselesi ile meşgul 
olmıya başJıyacaktır. 

CENUP HUDUDUNDA 

BÜYÜK RÖPORTAJ 
Arkada.şmıız Mümtaz Faik, Cenup hududumuzda Nusaybinden 

Paya.sa kadar karış karış dolaşmış ve çok canlı büyük bir 
röportaj hazırlamıştır. 

Bu röportajda Cenup hududumuzun vaziyetini, hudutta yaşıyan

larm adetlerini, zevklerini, eğlencelerini ve yaşayış tarzla
rmı bütün mahalli renkleri ve cazibesile 'bulacaksınız. 

Arkadaşmuz Mümtaz Faik, hudutta bilhassa Suriyeden Türkiyeye 
yapılan kaçakçılık vaziyetini tetkik etmiş kaçakçıların ara
sına girmiş, onlarm hayatlarını görmüş, kaçakçılrk hilele
rini, dalaverelerini öğrenmjştir. Bu büyük röportajda 
kaçakçıların esrarlı ve maceralı hayatlarını bütün teferru
aille okuyacaksmız. 

• 
BÜYÜK KUMANDANLARIMIZIN 

EN BÜYÜK VAK' ALARI 
TAN, 

• 

Balkan Harbinde, Cilıan Harbinde ve ntha~·et Istlkllil Har
binde büyiik kahramanlıklar göstermiş olan kumandanlan-
mızın en heyecanlı hatıralarını toplamıştır. Bu hatıralar · 
hem Türk tarihinin şimdi;re kadar ~Tazılmamış bir~ok kah
ramanhklannı ve zafer desta.nla.rmı me~·dana çıkaracak, 

hem de bütün okuyuculann he)·ecanlı bir harp destanı oku
mala.nna imkan verecektir. 

KERBELA F AClASI 
Cihan tarihinin en hazin facialarından biri olan Kerbela vak'ası ile 

bugün arasında tam on üç asrr geçmiştir. Böyle olduğu hal
de ha.la her sene milyonlarca insan bugünün matemini tu
tuyor ve onun hatırasına gözyaşları döküyor. Tefriıka mu
harririmiz Ziya Şakir bu hazin faciayı şimdiye kadar neş

redilmemiş yeni vesikalara göre yepyeni bir tarzda ve çok 
canlı bir şekilde okuyucularımıza anlatacaktır. 

• 
TORK KADINI NASIL lŞ BULUR? 
Türk kadmmm, Türk kızının iş bulmak için çr~rtiği müşkü1 atı. ek

mek kazanmak için yaptığı mücadeleyi bu röportajda bula
caksınız. 

Çalışan smıtııann derdini pek yakından bilen ve iyi teşrih eden 
kadm gazeteci Suat Derviş işçi kadınların arasına girer<'«, 
tahsil etmiş genç kızlarla beraher dolaşarak. iş idarelerine 
bizzat iş arar gibi müracaat ederek topladığı müşahedeleri 
bizim gazetemiz için yazmıştır. 

Lezzetle okuyacağınız bu müşahede ve intrbaları bekleyiniz. 

• 
ERCÜMENT EKREM YENİ fO~ 

TIP YARATIYOR 
Meşhediyi bütün okuyucular tanırlar. Ercument Ekremin yarat

tığı bu tip mizah edebiyatımızın en tanınmış simasıdır. Er
cüment Ekrem Yrlbaşmdan itibaren TAN'ın yazı ailesine gi
recek ve TAN için Meşhediden daha kuvvetli yeni bir tip 
yaratacaktrr. Meşhediyi ve Ercüment imzasını hatırlamak, 
yeni yaratılacak tipin mahiyetini anlatmıya kiifidir, sanırız. 

• 
YENİ ÇOCUK ANS1KLOPED1S1 
TAN'm Yılba.şı için yaptığı büyill< hazırlıklardan biri de Yeni Ço

cuk Ansiklopedisidir. TAN. bütün dünya dillerine çevri
len bu btiyük eseri Profesör Salih Murat. Faik Sabri ve M. 
Zekeriyadan mürekkep bir heyet vasrtasile dilimi7,e çevirt
miştir. Bu eseri her eve her mektebe sokabilmek. her Tür:k 
çocuğunun okuyabilmesini temin etmel< kaygusile okuyucu
larına yok pahasına verecektir. 

• 
BÜYÜK BlR MÜSABAKA 
Ydbaşmdruı itibaren büfü'.rı karilerin zt>\·kıe ve lstifadf' ne takip 

edecekleri büyük bir mü!'abaka tertip edeceğiz. Buıtün ıcılze 
bu müsabakayı haber vermekle lldifa ediyoruz. Tafsilatını 

geleeeik nüshalamnızda okuyacaksınız. 

Gümrük ve 
inhisarlar 
Vekaleti için b ·na 
An.kara, 29 (TAN) - Gümrük ve 

İnhisarlar Vekileti yeni binası yapı. 

Ruam savaşından 
A'ınan net:celer 
Ankara, 29 (TAN) - üç ay evvel 

başlamış bulunan Trakya mmtakası 

ve İstanbul vilayeti ruam mücadele -
sinin ikinciteşrin ayındaki neticeleri 

Bulgaristanda 
Nasyonal 
Sosyalistler 

Belgrat, 29 (TAN) - Bulgar Baş

vekili Doktor Köseivanof bugün ka

bine toplantısına riyaset etti. 

Toplantıda. mühim meselelerin ko
nuşulduğıu temin olunuyor. Köseiva
nof toplantıdan sonra beyanatta bu
lunmuş ve şu sözleri söylemiştir: 

. lmcaya kadar Yenişehirde İnhisarlar 

Umum .Müdürlüğü için yapılan bina • 

ya taşınacaktır. Vek8.letin bugün 
işgal etmiş bulunduğu binaya da teş. 
kil atı genişlemiş olan Maliye V e.k8-
letinin bazı kısımları taşınacaktır. 

Ziraat Vekileti tarafından tesbit e -
dilmiştir. Buna nazaran dört vilayet 
merkeziyle 21 kazada 14.130 hayvan 
muayeneden geçirilmiş ve bunun 
173 ü öldürülmüştür . 

Ayrıca Bileciğin Osmaneli kaza -
sında 503. Diyarrbekir merkezinde 
ve Erganide 843, Çorumda 865 ki 
hepsi 2244 hayvan ~ontroldan geçiri. 
terek 7 si öldürülmüştür. Hastalrk 
yüzünden yayladan kıslaklarma dö
nen a,cıayir hayvanlarından Siirt vita. 
yetinde 34.138, Kiltahyada 3.358 baş 
muhtelü hayvan muayene edilmiş ve 
sağlam göriilmüıştilr 

"Hükfımet durumunu bir an evvel 
tabii hale irca için çalışıyor. Bunu te
min edecek olan her şey yapılacaktır. 
Bugünlerde bütçe müzakere edilecek, 
daha sonra Bulgar ortodoks kilisesi-

nin nizamnamesi göriişUlecektir." 

Sofya tiyatrosunda Don Karlosun 
temsili esnasında Bulgar nasyonal so~ 
yalistleri, liderleri olan Çankof lehin
de tezahürat yapmış, tezahürat esna
mıda arbedeler çıkması yilzünden po
lis müdahaleye mecbur kalmıgtır. 

f:f ifK 
Nasreddin Hocanın Eşeği 
Şu son günlerde Nru;redd.in lioca. 

nın menkibelerini okumakla meşgu • 
itim. Bu büyük filozofun en kunetli 
ta.rafı alemi kendine güldürmüş gibi 
davranıp asıl mevzu olan şahsı gü .. 
lünç yaı>masıdır • 

Halk Hocayı bir tuhaf adam sa.. 
nırlar. llalbukJ hoca tuhaf adam de. 
ğil, tuhaflık.lan t.oplıyan ve gülünç 
işleri ortaya döken bir adamdır. 

Mesela şu hikıiyes.ine bakınız: 

Bir gün eşeğini pa.za.ra götürüp 
tellil11; \'Crmi~. Müşterilflr gelip hay • 
\:anı yokladıl{ç.a kiminin elini ısırır, 

kimine çüte atar, hulasa her müşte. 
riye bir 1cötülük edermiş • 

Tellal bir müddet bu huysuz hay • 
,·anla uğra.}tıktan sonra gelip hoca. 
ya: 

- Efendi! Bu merkebi kimse al • 
nuyor. Çünkü önüne geleni kapıyor, 
ardına geleni tepiyor .. deyince mer • 
hum başını sallı yarak: 

- Ay o~ll ben de onu satmak için 
değil, ~ekten ne çektiğimi ümmeti 
Huhammet görsün diye getirdim. 

Cevabını vermi~ .• 

Şimdi bu fıkrayı okuyanlar hoca • 
mn kendi eşeğinden şikayet ettiğini 

zannederler. Na.~reddin merhum bir 
faziletli adamdı. Alemi kendi eşeğiyle 
işgal derecede densiz, hele eşeğini 

ıs!ih edenrlyecek kadar .ft.ciz de değil. 
di. Onun bahsetmek istediği heplmL 
zin hergün, ruzumerre işlerimizde, 

rastladığımız tiplerclir ki; Hoca bun • 
ları tasnifi hap·anatta ~ekler smı _ 
fına koymuştur. O :ır.amandanberi 

bunların smıflarnu değiştirdikleri de 
miişahede edilmemiştir • 

Halden \'e l a f t a n an • 
Jı~·an birisi çıksa da Nasrf'ddlıı Hoca 
fıkralarım hadiselere tatbik etmlye 
ba.-,lasa aramızda. bu fıkralan ısmar. 
lama esvap gibi giyecek ne yadigar. 
lar bulunur bilseniz. 

B. FELEK 

'"'A:::>ıL YAL.ıYORuz·,. _ _I 
- •.. Hasta ünıitsizmi~; ziyaretme 

g:<lenfoı i ta11rn1ıyutmu.ş! 
Dcdinı. Kar§ılıklı hay1flandık; ne 

zamandanbari bcklaııen kara haberi 
i§itmckfc biraz dcıha gccikrni.ş olma
yı hüziiııle faliyerck sustuk. - Refik 
Ahmet Sevengil, Kwı.m, 29-12-1936. 

cBir haberi işitmekte gecikmek>, olan bir 
şeyi, bir hadiseyi vukuundan hayli zaman 
sonra öğrenmek demektir. Refik Ahmet 
Sevengil hic; şüphesiz: «Hasta (yani mer
hum Şair Mehmet AkH) ölsün de biz onU!l 
öldiığı.i haberini bir müddet duymıyahm• 
demek istememiştir. O cümlede: cbeklenen> 
de hıç yerinde değıl: ckorkulant daha ıyı 
olurdu. Bence o ciımle şöyle olmalı idi: 
cNe zamandanberi korktuğumuz akıbetin 
mumkün olduğu kadar gecikmesini temenni 
ederek sustuk., 

Bizde tenkide (noktalama) hiç bakılmı
yor. Hele nida noktasını pek gelişi güzel 
kullanıyoruz. «Ziyaretine gidenleri tannnı
yormuşt gibi bir cümleden sonra ne yeri 
vardır, anlıyamadım. 

Satırbaşında büyük (majüskül) harfle: 
cDedimt, hemen bütiın gazetelerimizde 
kitaplarnnızda görulcn bir yanhştır. A~a 
yaztlmış olmak, devamı' için bir sebep sa
yılamaz. O «dedimt kclimc!>i pek aıa yuka
nki cümlenin sonuna konabilirdi: 

- ... tanımryormuş, dedim. 
Refik Ahmet Scvengıl gibi ctanırnıyor

muşı. tan sonra bir nida noktası koysak 
bile, cdedimt küçiık harfle yazılmalıdır, 
c;iınkü b.ı lı başma bir cı..imle değil, bir 
cümlenin başı da değil, bir cümlenin sonu, 
bir parçadır. Biz sorgu ve nidıı noktaların
dan sonra muhakkak majüskül kullanmak 
liizun geldiğini sanıyoruz; çunkü o i~aret
lerin daima "bir nokta" kıymetinde olduğu
nu sanıyoruz. Halbuki onlar noktalı vira:iil. 
virgül kıymetinde de olabilir. 

• 
Mıs1.r .ı.iJaarif Nazırı ( ... ) bir maka-

l~de diyor ki: 
"Bir eski Arap mnsa1ı tJ!lTdır. Ba. 

lıkçınm biri derlliz kenarında, oraya 
d.a.lgaların getirdiği bir sandık bulur. 

Açar, içiııdcıt, bir senedcnberi oraycı 
kapatılmış olan bir ifrit çıkar. - Tan 
f9.1!.19S6. 

Bu parçadaki "oraya" ı.ar b.elki ~r~~a. bi
rer hata delildir: fakat hıç şuphesız luı~
!IUZdur ve türkçcnin sclikasma uygun degıl
dir. Fransızcada, daha başka dillerde "ora: 
ya" yı kullanmak zaruridir. (Yuk~rı~akı 
parçanm hana:i dilden alm.dığ~ı bıl~ıyo
rum). Bize tercüme tarikile girıyor. Dıkkat 
edip önlemek lizundır. 

• 
Bulgar - Yugoslav paktı aktedili-

yor. - Akşam. 29-12-1936. 
Bu başlık altındaki telgranard~, Yu~os

lavya ile Bulgaristan ara5ında hır mısak 
aktedileceği rivayetlerinden bahsediliyor. 
Bu haber yepyc.nidir. O halde "pakt" keli
mesini marefe ol<ırak, yani tenkir edatı 
ola.n "bir" siz kullanmak doğru değildir. 
H:ılbuki: "Bulgar - Yur,oslav paktı ııkte
dilivor" denince "pakt" kelimesi marefc o
lur : bildi~mi:ı:. evvelce de söylediğimiz. 
hahsı ge,.ıııiş rılan pakt. (Fransızca: le 
pacte). "Bir Bulgar - Yugoslav paktı ak
tediliyor" denebilirdi. 

AH FES 
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~a.hkemelercle 

" Sesini çıkarma, 
yoksa kanını içerim,, 
Bir Palto Hırsızı 3 Ay 15 

Hapse Mahkum O:du 
Gün 

Yılbaşı Gecesi 

NOVOTNl'de 
Eğlenceler - Kotiyon 

Müzik ve Şarkı 
Masanızı •imdiden ayırtınız. , ............... .. 

~L.U11' lltAl~t 

DRAM KIS.M 
Bu akfarc 

20.30 da 
SVRTOK 

11::::;111[:ı.ııııı 
~ııı·ııı ı 

tı.Uü'J 'UA.i.A R: 50. •ı '"'' "~ -ŞEHiR TJV~TROSU Operet kısım 

Yarın akşam iPE K Sineması 
Yeni seneye emsalala bir faheserle ba.flıyor 

GCNOI. YAAASI 
Fransızca sözlü bUyU~ Pa.ra.mount filml 

Baş Rolde: SiL VI A S I DNE Y 
• ..................................................................... 1 

4 -y rlbatı münaaebetile bugün matinelerden itibaren Mil li Sinemada-· 
Bu senenin iki büyük filmi birden: 

1-Şirley Kaptan ŞEYTAN Adası D ün asliye dördüncü ceza mahkemesi Şükrü ismin· 
de bir sabıkalıyı 3 ay on beş gün hapse mahkum 

etti. İddia şu idi: 
Evvelki gün saat altı sularında Yemişte toptancı tüc· 

carlardan Mustafa, dükkanını kapatmak üzere iken ya· 
zıhanesinde asılı olan ve içinde mühimce para bulunan 
paltosunu küçük oğlu Abdiye vermiştir. Çocuk, paltoyu 
almış ve dükkandaki fasulye çuvalları üzerine koymuş-

ı ·ııııııııııırıı \ ~ 

1 111...1111\I 

Bu akşam 

ıo,30 da 
LeylA ve Mecnun 

Genç ve ihtiyarların küçük sevgilisi dans ede- Sinemanın •imdiye kadar göstermemi• olduğu 
cek, sizi güldürüp ağlatacak · kudretli müeaair bir hapiıhane f aciaaı. 

111111111 

Ve 
14 de llaveten: bu sene Ankarada Cümhuriyet Bayramında yapılan 

ÇOCUh dYATROSU FATMACIK ,_ ________ _ 
muazzam resmigeçit ve aon Paramount Journal •••••a••• • 

tur. ~------ ------BU AKŞAM 

S0 MER. sineması Mustafa paltosunun eve 
gittiği kanaatindedir. Bu sı
rada sabıkalılardan Şükrü 
yavaşça dükkana girmiş ve 
pal toyu alarak dışarıya çık· 
mıştır. 

Şükrünü paltoyu çaldığını gören 
komşusu Mehmet hırsIZI yakalamak 

Yirmi beş 
şahitli 
muhakeme 

istemiş ve fakat Şükrü saldırmasını DUn Sultana.hm.et ikinci ceza ha-
~kince göğsüne dayamış ve: kimi adliye tarihinde az görillebilen 

- Sesini çıkarma, kanını içerim, bir davaya baktı. Dava Yenikapıda 
diyerek kaçmıya ~lamıştlr. geçmiş, karşılıklı bir dövme, söğme 

Mehmet bağırınca dükkan komşu- ve korkutma hadisesiydi. Ali kom
Ian çıkmışlar ve Şükıiiyü kovalamı-
ya başlamışlardır. şuJarmdan Hamdi, Hayri ve Fethiye-

Garden-Maksim 
Hel"keı tarafından ıevilen iki büyük salon 

1937 yılma girerken bütün mütterilerini zevk içeriıinde Ya.tat
mak için konfor, kotiyon ve zengin sürprizlerini hazırlabnıttır. 

ik i müzik birden 

25 Aranyossy Rajko 
Orkestrası · 

Tam b ir yeni program 

Masalarınızı hemen tutunuz 

F R AN Z l S K A G AA L' in 
HANS JARA Y ve SZOKE SZAKAL 
ile beraber bu ıene çevirdiği YEGANE 

AL Ti N 
KELEBEK 

(Fraulein Lili) 

Şükrü, tam bir köşeyi dönerken. yi dövmüş, tehdit etmiş, sövmüş. 
karşıdan Mehmet Ali isminde birisi- Bunlar da Aliye ayni şekilde mukabe
nin geldiğini görmüş, kendisini kova- le etmişlerdir. l§te iddia ve dava bu
lıyanlardan birinin diğer sokaktan ö- dur. 
nüne çıktığını zannederek baldırına- !ki taraf mahkemeye bütün bir ma-

Telelon: GARDEN: 42690 ... Makaim: 42633 

filmini takdim ediyor. Niı ve Monte 
Karlo'nun göz kama.ttırıcı muhitinde 
cereyan eden ve Franzıska Gaal'in ilk 
defa olarak pek zengin tuvaletler ~
v;"diğini 1röreceğimiz .-.rkılı ve muıi .. 
kili emsa.lıiz Ye cazip bir komedi. Nefiı 
farkılar F ranzııka Gaal tarafından ta
,anni edilecektir. 

MUSiKi - ŞARKI - ZENGiNLiK - NEŞE - ECLENCE 
~ Not - Sümer sineması her çarşamba akşamı pro&ram deiiştirir. I 

smı Alinin gırtlağına dayamıştır. Hiç belle halkını şahit göstermişlerdir. 
bir şeyden haberi olmıyan Mehmet A- Dün hikim Salahattln Demirelli, 
li, bu 8.ni tecavüz karşısında şaşırmış, . . . . 
bununla beraber derhal ŞUkrilnU bi- bunlardan tam 25 şahıt dinlemıştir. #--• FERAH SiNEMADA 
leğini kavrıyarak bıçağını elinden al- Mahkeme salonunda dinlenen phit -
mışt!?'. lerden başka birçok ta dinleyici var - Hiç boş 

c;ıkmryacak 

fevkalade 

Yılbl.fı gecesi için büyük 

ı ZATI 
SUNGUR'un 

hazırlıklar 

Sinemada: 

___ ... 

FRED AST AIRE ve GINGER ROGERS'in 
MuvaffakıyetJerin muvaffakıyeti ! Gayet eğlendirici filmleri olan 

Hırsrz, yetişenlerin yarclımiyle kaç.. dı. Mahkemeden sonra hAklın, yor -
masma meydan kalmadan tutulmuş· gunluk ve havasızlıktan hafif bir fe- Bu geceye mahsus 

harikulade 
TECRüBELERt 

KORKUSUZ 
KAPTAN 

CLARK GABLE 
CHARL LAUGHTO 
un büyük filmi 

Filoyu Takip Edelim 
(Follow the Fleet) tur. nahk geçirıniştir. Muhakeme talik e

Suçlu mahkemede bunlan ink!r et- dilmiştir. 
miştir: 

-,Palto,YU birisi çalmış, kaçryordu. 
Bu hafta SAKA AYA Sinemasında Fiyatlarda zam yoktur. 

Piyango 
Bunlar arkasından koştular. Yakala
nacağını anlayınca paltoyu yere attı. 
...;en de aldım. 

Kendisini '111111----• muzafferane .eyrini takip etme.Jctedir. ____ ,, 

Yarından itibaren Ş 1 K Sinemada 

Yeni ıeneyi hot karşılamak için Fakat mahkeme bu müdafaayı ka
bul etmemiş, kendisine ceza vererek 
tevkif etmiştir. 

Bilmiyecek 

1 ~:~:.~.ı~:2~ hi- ' 

Dünyanın en güzel filmi 
Dühuliye 20 

MA .ZURKA 
Yarın akşam SARAY Sinemasma 

Avrupaya Tahsile Gönderi· 
lecek Talebeler kimi, suçlu Eşrefe sordu: ••••••••••••••••••••••• •-

gidiniz. Mevıimin en zengin ve en muhtetem 

Devlet Demiryolları namına A vru -
pada yilksek mühendislik tahsili için 
gönderilecek talebenin imtihanı bit -
miştir. Beş genç mUsabakayı kazan. 
mıştır. Gençler, diln Devlet Demir -
yolları umumi müdürü Ali Rıza Ere -
mi ziyaret etmişlerdir. Talebeler i -
klncikinunun ortasında Avrupaya gi
öeceklerdir. 

- Sen kendini bilmiye~k derecede 
sarhoş olmuşsun, herkesi rahatsız et
mişsin. Niçin bu kadar çok içtin? 

tutamıyordum. Yanıma gelen bekçile- karakola giderken ayağı kayarak düş. 
re yalvardım. Aman beni karakola tüğünU ve alnı patladığını da ilave et
götürünüz, dedim, onlar da Allah ra- tiler. Hakikaten Eşrefin alnında ya,.. 

EDDIE CANlOR 
Aksarayda oturduğunu söyliyen 

w.ıçlu cevap verdi: GANGSTERLER 
zı olsun, beni kara.kola götürdüler. ra vardı. 

- Bay reis, o kadar çok içmedim. 
Bundan SOnra mahalle bekçl.len· şa Ha~ kim lhaan, suçu sabit gördü. Ve Fakat rakılar fena olacak ki beni çarp • Arasırıc:IE:t. 

tr. Dün gece sok.akta ben de sarhoş hit olarak dinlendiler. Onlar da suç- Eşrefe bir günlük hafif hapis cezası 
olduğumun farkına vardım. Kendimi lunun itirafını tekrarladılar. Yalnız verdi. 

Franıızca ıözlü filmini görünüz. Kahkaha kralmın en bot, en 
eğlenceli ve en neteli filmidir. 

Fakat bunun üzerinde güneşli bir havada bir su 
birikintisinde parhyan yağ lekelerine benzer bin bir 
renkli halkalar vardı, hayretle gözlerini açtı ve renk
li halkalar hemen kayboldu. Senelerden beri silin
memiş, rendelenmemi' ve yer yer mürekkep lekele· 
rine bulanmış olan masanın üzerinde beyaz ve yu
varla:k bir hokka, tuzluğa benziyen bir rihdan ve uç
lan kırılmış iki kamış kalem duruyordu. Yusuf elini 
uzatıp bunlardan birini aldı ve oynamıya baş.ladı. 
Birdenbire bu ince kamışın parmaklan arasında da
ğıldığını gördü. Korkuyla etrafına bakındı ve avu
cunda.kileri sımsıkı tuttu. Bu odada herşey ona, bil
mediği bir dinin mabedine giren bir adam gibi, anla
şılmaz ve korkunç görünmüyordu. En ufak bir hare
ketinin bu mukaddesata bir tecavüz ve hakaret o
lacağmı sanryor, kamışkalem parçalannm avucunu 
yaktığını hissediyordu. Hasip Efendi yerinden kal
kıp Yusufun yanma gelerek masanın Ustündek~ ka
mışkalemi aldı, açtı, trrnağına bastırıp denedikten 
sonra: 

"Al evli.dım, biraz elini alıştır ... Bey pederiniz bir 
şey verirse yazarsınız!" dedi. 

Fakat bey peder o gi.in bir şey vermedi; a.ıcşa.ına 
doğru kapıdan başını uzatıp Yusufu çağırdı. Bera
ber eve döndiller. Saliha.ddin Bey yolda kendi ken· 
dine söyleniyormuş gibi: 

"Bu iş sana göre değil amma, ne yapalım?" dedi. 
"Biliyorum, canın sıkılacak, fakat insan yavaş yav~ 
alışır. Gördün ya, kimsenin bir iş yaptığı yok. Me
sele o odanın içinde beş on sa.at oturuvermekte ... 
Lüzumsuz gibi görünür amma, bunsuz da dUnya 
dönmüyor .. Öyle ya, her halde böyle boş oturmanın 
da bir hikmeti var. Bir bakarsın, hilki}metteki işle
rin hepsini eli kalem tutan iki kişi bile çevirir der
sin. Lakin o kalabalık olmasa alem biribirine girer. 
Mesele memurların yaptığı işte değil, onların mev
cut olmasında. Şimdi sen o tozlu ods.d& oturdukça 
kendi kendine: ''Benim burada ne lüzum.um var?" 

Kuyucaklı Yusuf 
MEMLEKET ROMANI -48- SABAHATTiN ALI 

diyeceksin! Yanlış!.. Mademki sen bir kere hüku
met kapuımdan içeri adımını attın, artık lüzumlu
sun, sen olmasan muhakkak bir yerde bir aksaklık 
çıkar ... Bunları işkembeden atıyorum sanma, bir 
zamanlar ben de ba,ka türlü düşünüyordum; her 
,eyi aklımla halletmiye kalkıyordum. Fakat artık 
dünyada bir tek ,eye inanıyorum: O da tecrübe. Sa
na söylediğim şeyleri otuz seneye yakl~all" bir ha
yat bana öğretti. Sen de yava, yava, yola gelirsin. 
Benim 9urda Uç günlük ömrüm kaldı; aklında. bulun· 
sun diye bunla.n söylüyorum. Hayattan fazla şeyler 
bekleme. Dünyada her f eli.ketin içinden en az zar 
rarla sıyrılmanın yolu hayata uymak, muhite uy
mak, hiç Bivrilınemektir. Geçen gün ceza reisi bir 
kitap verdL Şöyle karıştırdım. Derin bir şey, İsmi 
Amak.ı Hayal, senin anlıyacağın hayalin dibi. Orcla 
yaıryor: Bir gün Allah peygamberleri çağırıp sor
mUJ, aa.adet nedir? demiş. Her biri kendilerine gö
re cev~p Vennifler. Musa: Arzı Mev'uda gitmektir; 
!sa: Bır ya.nağma vurana ötekini uzatmaktır; Buda: 
Hayatta hiçb~ arzusu olmamaktır yollu şeyler söy
lemiş. Sıra bizim Muhammede gelince: "Saadet ha
yatı olduğu gibi kabul etmektir ... " demiş. Ne doğ
ru söz! Hayatı olduğu gibi kabul etmeli ve ona ne 
bir şey ilave etmeli, ne de ondan bir şey eksiltmeli ... 
Bazı şeyler vardır, canımızı sıkar. "Bu neden böyle? 
Böyle şeyleri dünyadan kaldırmalı!" deriz. Bazı 
feyler de mevcut değildir. İçimizden bunların olma
amı tat.er, hattl bu uğurda. çalıfınz. !kisi de saçma 
ve faydamdn'. lnsa.n dediğbı ma.hlflk hiçbir feyl 

değiştiremez. Bunun için gönlUn rahat olmasını is
tersen gördüğün fenalıkların bile bir hikmeti oldu
ğunu d~ün, ve yeryüzünde olmıyan iyilikleri onıya 

getirmek sevdasına kapılma... Sonra en mühimmi: 
Kendini halinden şikayet etmiye alıştırma! Omrtinün 
sonuna kadar dövünsen bu hayatın cefası tükenmez, 
kendine etmiş olursun. İçkiye de şimdilik pek heves 
etme. Bazan insan avunmak için başka çare bula
mıyor amma, sen nefsine hakim ol. Biraz daha. yaş· 
!andıktan sonra nasıl olsa başlarsın. Hatta o za
man lazımdır da. Akşamdan ak.fama iki kadehin 
zararı yoktur. İnsana dünyayı unutturur. Eh, bu 
dünya da unutulacak dünya zaten ... " 

Evin önüne gelmişlerdi. Sali.haddin Bey istemiye· 
rek lafını kesti. Kapıyı çalarken sözlerine bir hati
me yapmak ister gibi çok bilmiş bir tavırla başını 
sallıyor: 

"Ya, işte böyle!" diyordu. 
İçeri girdiler. Babası tulumbada elini yUzUnU yı

karken Yusuf yukan çıkıp odada. pencerenin önüne 
oturdu. Muazzez yoktu, her halde sofra hazırlıyordu. 
Yusuf kaymakamın sözlerini düşündü, fakat hiçbi
rini hatırlıyamadı. Halbuki yolda dimağını bu söz
leri bir kelime kaçırmadan dinlemiye ve anlaınıya 
hasretmişti. Şimdi bütün bu hikmetlerin, kafasını 
saran çelik bir duvan yaladıktan sonra, uçup git
tiklerini görüyordu. Dinlediği sırada kendisine ez
berlenecek kadar doğru görünen fikirler nasıl oluyor 
da bu kafada barınacak uf ak bir yer olsun bulamı
yorlardı? Yusuf kendini zorladıkça aklına tektük 

kelimeler, cümleler geliyor, fakat bunlar herhangi 
bir mana ve ruhtan mahrum bulunuyordu. 

Aşağıya, yemek yemiye inip Salahaddin Beyin za
yıf ve çökmüş yüzünü, li.kayt ve fersiz gözlerini 
görünce sokaktaki müki.lemey1 derhal ve tamamen 
hatırladı. Bu karşısında ağır ağır yemek yenen 
adam bütün o sözlerin hulasası idi. Fakat nekadar 
doğr.ı olursa olsun, Yusuf kendini o fikirlere tama· 
men yabancı buldu. Zaten onların doğruluğunu da, 
babasına inandığı için kabul ediyordu. Hayat bu de
rece manasız ve insan dünyaya bot durmak için 
gelmiş olamazdı. Bunların hiçbirinin hakikat olma
ması lazımdı. Yusuf ortadaki bakır sahandan kus· 
kus pilavı alıp ağzına atarken o gü.nkil hayatını gö
zilnün önüne getiriyor ve tozlu bir odada, mürek· 
kep lekeli bir masanın başında mutlak surette boş 
oturmanın hiçbir suretle müdafaa edilemiyeceğini 
hissediyordu. O oda, o gözlUklü Hasip Efendi, o so
murtkan Nuri Efendi nasıl olur da örnek insan diye 
ele alınabilirdi? lklııi de akşama kadar masa b~m .. 
da uyumak, öğle ve ikindi namazı kılmak suretile 
vakit geçirmişlerdi. Yusuf onların omuzlarmda hav
lu, ve çıplak ayaklarında nalın · s kollan sıvalı ap
tes almıya gittiklerini ve pembe çıplak ayaklarile 
kirli bir seccadenin üstünde yatıp kalktıklarını tek
rar görür gibi oldu. Kendisi için de böyle bir ha· 
yat tasavvur etmek korkunçtu. Hatti timdi kar,ı
smda ağır ağır kuskus pillvı çiğniyen ve elile ağzı
na bir biber turşusu götüren babasının hayatı da 

ötekilerden farklı değildi ve o da Yusufa bomboş ve 
korkunç görilnUyordu. 

işsizlikten şikayet etmlf, bir baltaya sap olmak 
istemiş, eve yük olmaktan kurtulmak için aylardan· 
beri çareler düşUnmtiştil. İşte şimdi bir iş sahibi idi. 
Yazık ki bu iş ona boş gezmek.ten daha az sıkıcı ve 
daha mana.sız gelmiyordu. 

(Arkur var) 
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Gü~=~~a?n~ete ÇOCUK MAHKEMELERi KURULURKEN 1 

TAN s 

Yakın Tarihten 

Pa~alar 

Ahmet Emin Yalman E 1 A. 
~·ın hedefi: Haberde. fikirde, we a 
~~de temiz, dürüst, samimi 
-.a. kariin gazetesi olma1• 

ocuğu Cürüm 
işlemiyecek Bir Hale 

çalı9maktır. 

Günün Meseleleri 

~tılgaristan da Balkan 

Ecnebi Gazeteler 

A bdlilhunit de\ rinde memleket 
içinde 8lkı bir saıısllr hüküm 

IÖJ'el'ken, ecnebi gazete ve riaaJeieri 
de, oralardaki aefareUerlmb tarafm
dan gözden geçlrlllr, bize dokunakb 
oluılıtf', Babıaliye ve sa.r&)a bildirilir, 
hükümet te onlann memlekete so • 
kulmumı yasak ederdi. 

Hafta geçmeır.cli ki yazılan muzır 
görülen ecnebi matbuatmm sokulma
ması l~ln Babıiliden \'alilere mektup 
ve telgraflar gelmesin! Babıillnln 

emirlerinden ba§ka, mabeynden ge • 
len ihtarlar da eksik olmazdı. lstan
bulda gümriik idaresi, Posta ve Tel
graf Nearetl ve Zaptiye Nezareti 
bu hususta pek dikkatli davranırlar
dı. Fa.kat o zaman lstanbulda ecnebi 
postalıaııeleri de vardı. İstenilen ııe
kilde kontrol "'1Uemlyen bu posta.ha
neler \·ıuH~e ya.ıoak edilen ecnebi 
gazete ve riuleleri nlemlekete gene 
girerdi. Bunu öğrenm saray da sıla 
sıkı emirler vermekten geri du.rınaa
dı: itte bir vesika: 

lokuna giriyor Ç ocuklan Kurtarma 
ltukan anlaşmasmm biricik eksiği Yurdunun çok de-

't.arista.nı da i~ine aJamamuı idi. ğerli müdürü Doktor Zafer· 
.. garista.n Cihan Harbinden son. le karşı karşıyayız ve onun 
4- '-Ybettıği yerleri almak lddJasm. da benim de pek sevdiğimiz 
~lclı. Romanya ve Ywuuıiatana ' ~ beslediği emeJleı vardı. Bir mevzudan, ~ocuk mevzuun· 
lfba Neuilly muaJıedeslnl bozarak bu dan ba~se~ıyoruz: . . 
'1 lsPrnşusuna geçen topraklan istir. - Bılmıyorum hızım ga· 

edeceği hayaline kapılmışa. Bal. zetenin bu hususta yaptığı 
~ anJaşmasma girmek, bugünkü neşriyatı okudunuz mu? di· 

Yeti kabul efJnek, bu hayallerden yorum, çocuk mahkemeleri· 
~eçınek demektL Onun için BuL nin lüzumuna kaniiz ve ço· .._tan Balkan aııla§masma Kir • . 
~ ~ cuklann hapıshanelerc de· 

8e1ranJarda ve Tuna boyunda gay. ğil, ıslahhanelere konulma· 
il lbemnun milletleri kendilerine çe. sını istiyoruz.. Sizin bu hu· 
~ yeni bir mtıvazene tesis etmek susta fikriniz nedir? 
-yen Almanya ve İtalya uzun möd. ~ Bulgarlstam kendi siyasetleri l. - Bence bunu istemek doğnı ol-
Cflae abnrya çalışfJlar. İtalya ona sL maltla beraber uıl eau nokta ve 
hal valtlerde bulundu. Almanya o. memlekette bu mevzu etrafında 
.,..... aldığı ham maddeye mukabl yapılacak ilk ,ey bu değildir. 
'1gar1stana sUih ve mtllılmmat ver. 935 senesinde Franam adliye D&• 

tll llattA bir müddet Balgarlatanm zırı bir beyanatta bulunmut ve 
~ taratma kaydıgı S&DDedlL Franaada 912 aeneehıdenberi faa
dt liyette olan çocuk nıahkemelerin-

Jl'abt 90ll zamanlarda Çankof den bu kadar zaman geçtiği halde 
lılktmett hakikati görmlye. ve BaL yUkaek bir randıman almamadı
kan birliğine doğru sempatik bir ta. ğını söylem4J, bu mahkemelerin 
l'IP .ımrya -.1amıştı • cUri1m ııiabeti U7.erinde hiçbir te-

Belgrattaa gelen . tel~ Yu • Biri olmadığı görUlmtlf ve bunun 
a-ı&v BefVeklll St.oyadbıovlçln nı • için bu mahkemelerin aynca pre. 
laayet Bulgarlarla rhıaaya maval. vantif mahiyette bir tefkllitla bea
ı.ar olduiunu bOdlrlyor. St.oyadbıo • lenllmeei ve bütün belediyelerden 
tfııo Bomanyaıun da muvafakatini te. de Maiaon d'aceuille istenmiş. 
mln etmiş bulunuyor. Biz zaten Bul. tir. Orada belediyeler zengin oldu
garistanm Balkan Birliğine girmesi. ğu için adliye belediyeden bunu 
ili lsttyenlerden biriyiz. Bu s\uetıe iatemiftir. Bizde adliye çocuk 
Jt.llrpplarda mevcut llOD dlkea de tıe.. mahkemeleri icin bir anbt aatıta 
lalzlenm.lş ve sulh daha euab +e ete., zaman *- de eonılunca bbı 4e &Jl
'-nb ı-1r telde J•jlıpunil• • nl cevabr vemıfşlzd!r. ~uk mah· 

Bdgarfstanm k~ •• .,_ ı,:.•et-Mı iaif. ~ 
lbit olması, Almanyanın Balkan slyş.. çocuğu mahkemeye g~tirmlyen ee
lethıbı lfli.smı gösterir. İtalya tngll. babı hazırlamalı, çocuğu ctırtım it
~ Ue Akdeniz anlaşması yapmıya lemiyecek bir hale getJrmelL Onun 
....... venllden sonra Balpristanla için evvell bir prevantlf tefklli.t 

kurmamız llzmıdır. 
'-laıı,mak teşebbüslerini de terket • lblttt. - Demek sizce k11çUk mUcrlm-

..,.__ -- raten Bal terin, btlyUk mllcrimlerle ayni 
Qlllllellaleyh Almanya • nıahkeme k&rfIBmda ve ayni ka • 
~ yalnız kalmıştı. Bulprls • 
ı.. Balkan Birliğine girince, Al • nun maddelerlle muhakeme edil. 
'-nJUun artık Balkanlarda hiçbir mesinde hiçbir mahzur yoktur. 
latanatgibı kalnı'YOr demektir • - Hayır, böyle 8'Sylemedlm. 

Böyle bir mahkeme karpma 

• 
~anyanın müstemleke 
davası 

Abna.nya nıttstanleke istiyor. Dok. 

t.o.. Şaht tnglllz gazet.elerlne yudı • 
.. bir makalede bunu açıkça söyltL 
hı. Almanya nefes alabibnek lçbı 
'-'t ıntıstemıekeJerinden ham nıadde 
~ nıeoburdur, diyor· 
1'.ıperyallzmbı en büyük fenalrgı ,ecllr. Çtbık emperyaJlzm 
~ tezatıanna dayanır. Enıper. 
~ devletler ellerine geçirdikleri 
~eri kolay kolay bu'akN"a.L. 
ıı... l'kat büyük sanayici 

~r de yatamak için mUstenı. 
e muhtaçtııCar· Bu mtıtaat va. 

llltet emperyalist devletleri btrlbirlne 
~yor. .2914 te de AJnıanya nıttst.fıllleke 
~o_rdu. Onun bu lhtlysa Clball 
-ı"IJln1 dopnnuttu. 
~ AJınanYa mtıstemJeke iL 

~·· Bu ela yeni bir harp c1oprabl • 

z..... Almanyada c1ah1ll vasiyet 
*"ndea güne fen••"fryor. Açlık gtın. 
4- itine artıyor. Milletin sdantul 
~W ed1lmeS bir hal a1ryor. 

8- admıtdı vasiyet AtnıaD mUJetL 
111 tt.nıt..ı. kararlara aewedeblllr· Ve 
ı. llevmldane hareket bir barP do. 

::::· Bugün AvrupeaDI barP 
ün&Dya olmuttoı' • 

• 

çocuğun çrlmıuı d o f r u de. 
ğildir. Ç Q n k t1 Ç O C U lr için 
c U r tı m ve büytlk için cllrllm 
ayni şey değildir. Mücrim çocuğu 
muhakeme ederken onu bir retit 
gibi nazan dikkate alan lııaan ha
ta etmiş bulunur. Çocuk mahke • 
mesmi ıuzumlu görUyonım. Fakat 
asıl mesele, yukarda da söyledifim 

gibi bu mahkemelerin prevantif 
bir f8ki1de beslenllmealnl temin et 
mek, ci1rUDl yapa.bilecek tmette 

olanlar ki yani sokak çocuklan, 
serseri çocuklardır. Onlan dikkatli 
bir mUplıedeye tlbl tutarak ve 
cemiyete intıbak prtlannı ifliye • 
rek onlan cemiyete milfit birer 
unsur olarak yeti9tlrmek, ı.te asıl 
dava budur. Riz böyle bir çocuk da-

vası yapmak istiyoruz. Çocuk ken
di varlığında y&flY&n ve bile hiç 
benzemiyen, bizden bambqka ve 
çok aktif bir varlıktır. Kendi ken· 
dini yapan bir llemdir. itte tefkl· 
ıatmıızı onun bu aktiviteel üzerine 
kurmalıyız ... Adıt prevantoryomla
ra alman çocukların ben evvel& 
hilr ve tamamlle eerbeat olması ta
ra.ftarlYIDl ... Onlan teker teker tet
kik etmek, onlan, yani çocuğu ta· 
nıınak istiyorum... Bence mücrim 
çocuk, gayrimücrlm çocuk yoktur. 
Evveli çocuk vardır. Ve çocuğu ta 
nıınak, çocuğu anlamak, onun btı
viyeti içinde lnkifa,f ederken blzlm 
istediğimiz atmosferi etrafta ya • 

ltalya - İngiliz anlaşması verecektir· ttalya, ispanyanın BUear 

..!.,~ . lngllz ao)aşm841 ımra • adalarm& el ~-
iberedlr. Bu anla§~ e. Bu anl"fl"A İtalyayı Abmııyadan 

"- atatükonun taadldnden .._ """ • ayırmış. ve tngUt.ereye hazırlanmak 
-., • için amut kuaDdıJ'llUltır. Bu itibar. ... n:. sebeple de her Od devlet Ak • la İtalya • tqUtere ltlWı bblm için 

buhman diğer ldlçtlk mem • mucibi _....11111yet bir bWlle ..._. 
9'et1en, t.opraklanJUD ve _..mert • )mydoıauM'• • 

Getirmeli 
Evveli çocuğu mah· 

kemeye getirmi· 
yen esbabı hazır· 
lamalı, çocuğu cü
.rüm işlemiyecek 
bir hale getirmeli. 
Onun için evvela 
bir prevantif teş· 
kilit kv-nıak li
zmıdır. 

• • 
Çocuk hiç te bize da· 

hil olımyan bira· 
lemin m'alıdır. O
nun itlediği cü· 
rüm de başka öl
çülere tabidir. Kö 
tü intikama ka
dar dayanan bir 
ceza evinde onu 
tutmak gayriin
aanidir. 

• • 
Yazan ---

Sual Derviş 

Çocuilm.:IR • 'keme kU'fl· 
aına çık19ıoın, onun Uze. 

rinde fena bir tesir yapacajını 

zannediyor musunuz 
- Bunun hakkında bir ,e~· ;.;y. 

llyemem. Sarih bir fikrim ) uk. 
Yalnız mahkemeye çıkDUf çocuk
larınım üzerinde yaptığım bir iki 
&rqtırmada tunlan eezdim. Ço -
cuk, mahkeme huzuruna çıkmanın 
içindeki mana ile hiç meşgul ol • 
mamıf. Onda ilk hikim olan his 
teceuUa hissi olmUf. Fakat çocu
ğun iç vicdanında mahkemenin hiç 
bir tealrl yok. Çocuk işin yalnız 

aathmda kalDUf. Çocuklar mahke
me, hikimlik oynarlar ya... Dava 
edildiği gUn de bunu bir oyun te
llkkl etmiş gibi... Bana anlattık
lan şunlar oklu. "Beybaba, hikim 

föyle adamdı. Salon böyle idi. Üs
tüne şöyle siyah bir cüppe giy • 
mişti. Bunları söyledi. Ben ona fU 
cevabı verdim" Elhaad hep, 

hep 1fin oyun kmmı ... 

- Evet. diyorum. Fakat çocuk 
acayip bir mahUiktur. Ve çocuklu
fumuzda aevdifimiz oyunların bü

yUklUğUmUzde lberimizdeld tesir
lerini görtlrUz ... Çocuk bu oyunu 
aevel'Be ve manevt hiç bir tesir de 
almadığına göre bu oyunun teker· 
rlirilnU lstel'Be ... O halden bir bq
ka cUrllm daha 4JUyebllir. Bu oyu
na onu alıştırmamak doğru olmaz 
mı? 

- Olabilir... Her halde ben c;o
cuk mahkemelerinin yapılmaamın 
taraftarıyım. 

Y a hapiahaneye ııe dersiniz? 
Çocuklar için IBlahhane da 

ha doğru değil midir? 
- Elbette çocukların ıalahhane

ye gitmeal doğrudur. Bence büyük 
mücrimlerin bile yeri hapishane 
değildir. Çocuk hiç te bize dahil 
olmıyan bir llemln malıdır. Onun 
lflediği cürüm de başka ölçUlere 
ti.bidir. KökU intikama kadar da
yanan bir ceza evinde onu tutmak 
gayrilnaanidir. ÇilnkU hapishane 
sosval. bir intikam evidir ve ken
di egoist fikirlerimizle çocuğu mah 
kt\m etmek hakmlıktır. lslahha -
neler iyidir, diyorum. Fakat bir 
u.rtl&: Onlan Dml blr tetklllta 

ti.bi tutmak şart.ile. Fakat ıslahha
neler ilmi bir teşkili.ta tabi tutul
madıkça bir fayda vereceğine kani 
değilim. Vakıi bir ıslahhane daima 
bir bapiahaneden iyidir. Ama ge
ne bu gibi yerler istediğimiz neti
ceyi temin edemez. ÇUnkU çocuğa 
bir meslek öğretir, bir disipline ko
yar ama, ne onun iç !lemini lfler, 
u • premipi olan bir yerdir. 

Vakat çoeukla,,. llmf Jıiı',..ek.Ucle 
m..,ut oıunane •an 1JOk •es
pet neticeler ~. lfpelUJfim 
lbıülm isminden r çocuJUmuz 
vardı. Tam bir ıalahhane mevzuu 
ldl. Onu ıalah ettik. O bu eene Na
zilliye gidecek. Ağabeysinin yanm
da bir dükkln açıp kunduracılık 

yapacak ... Fakat ılze şunu söyliye
yim ki biz tbrahlme yalnız kundu
racılık öğretmedik. Onun içini, ru
hunu ifledik ... 

r KAD IN 

Coculları lturlarma yurcluncla 

çalııan çocultlaı 

Hapishane çocuklar için bir yer 
değildir. Bize göre büyükler için 
bile hapishane ağırdır. 

V e Dr. Zafer bir an ı:rusuyor. 
Sonra loş odada yumuşak 

sesile ve içten inanan bir insanın 
bütün harareUle kendi ifinden ko
ııutuyor. Me~binin imklnmzlık
lar fçtnae nasıl [yi neUceler eıtle 
ettiğinden ve bunu ilerde maddf 
imkln olduğu zaman qaaıl ıslah 
edeceğinden bahsedİ)ror ... 
- Çocuk, diyor, memleket için 

en bUyUk, en mühim, en başta ge
len mevzu budur. 

Evet, milliyetçi de düşünülse, 
cemiyetçi ve insaniyetçi de dUfn -
nülse bugün memlekette en başta 
gelen mevzu çocuk mevzuudur. 

' ... 
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Yıldız Sarayı Huınayunu. Bııt· 

kitabet dairesi, No: 1618. 

"Romada neşrolunan ltall p -
zetesinin 3 Ağustos 95 tarihli 

nüshasında bir harem atasının 

tecennün eylediğine vesaireye 

dair bir fıkrai hezeyanamiz mün
deriç olup hilafı hakikat ve sıh· 
hat olan bu misillu neşriyatı ki· 
zibe ve ıaraıklranenin buraca 
kimler tarafından yaıdırılmakta 

olduğunun meydana çıkarılması 
zımnında tahkikatı arnika icrası 

ile neticesinin arzı atebei ulya 
kılınması şerefsudur buyrulan 
iradei seniyei hazreti hillfetpe
nahi iktizayı celilinden olmakla 
olbapta eınrüferman hazreti ınen
lehUlemrindir. 
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Serkttlbi tta%reti ,ehrlyarf 

Tahsin 

Avrupa gazete4erlnden bazılanna 

da, ağızlarını kapatmak için hükil
metçe ta1ıs=sat ta verllirdL Bunu S&

zen bul şantajcı gazeteciler de fına 
t.ı kaçırma&la.rdı. Para mukabUlnde 
lehlmlze yazdınlan bu ecnebi maka-

K ÖŞESi l 
leleri ise bizim gazeteler tarafından 

iftiharla tercüme ed1llr ve neıorolu • 
ıurdu. 

Bazan da hükfimet ale3 hinde yur
lan kitap ve dsaleler glzUce Avru-
pa3·a gönderilir, oradan da ecnebi 
postahaqeler vasıta&Ue geri yollana.
rak memlY.ete sokulurdu. 

SADi 

Ağaç Kesenler Ceza 
Görecek 

Belediye, aı.ğaç kesenler için birçok 

cezai hükümleri havi bulun&D bir ta• 
limatname yapmıştır. Daimi encilmeD 

tarafından da kabul edilen bu tali • 

mat.name dünden itibaren tatbik aa • 

asına girmiştir. 

Dün belediye reisliğinden kayma • 

kamlıklara gönderilen bir tamimde 
yılbaşı mUnuebetiyle, bu taıımatna • 
menin derhal tatbik edileceği bildi • 

rllmi&tir. 
Ağaç, çam ve çamdalı keserek bun-

lan eehlrde satanlar hakkında Zllbıt 
varakası tutulacaktır. 

Belediye Memurlarının 
Sicil lıleri 

Dabillye Veklleti teekilitında yeni 

değişiklikler olacağr ve bu arada be
lediyelere ait işlere bakmak üzere de 
bir umum müdürıtık lhdaa olunacafı
nı yazmıştık. Bu teşkilit tatbık edil· 
diği takdirde bütün belediyelerin me
murin ve sicil flJlerl de merkezce ida
re olunacaktır. O zaman lstanbt ı '· 
lediyeslnfn memurin ve sicıl te 
llğvedilecek ve burada bir mUmeyyt • 

Bu sene blüıleı levla/6c/e ifi6ordad11. Yul.amla gaye# güıel blüı zin idaresinde iki, Uç memurdan mü
mOfle//eıi göıüyonunuı. Bunlorı11 ebeıiıinin valala11nda. lollarındo reklrep tuçllk bl,. bUro bıre1cılaca 1c • 

Ye eteileıind• hüıgüler yonJ11 ar. 
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K ~!eda askerler m(rnei yopıyo !ar .• 

KIŞLA DUVARLARI ARKASIIVDA 

Bayrak · ekme 
Merasimi ve 

- Sancak töreni yapı
lacak!.. Görmek ister mi· 

• • ;> 
sınız ... 

Kışlanın tam karşısın· 
da, bir manga Türk eri, 
vaziyet almışlardı. Beni 
de onların yanına götür· 
diller. Genç subay, man· 
gayı, dimdik tutan ku· 
mandasını verdi: 

1 ::-:- Dik ... kaaaat ! 
Butun gözler, hedefini bulan 

tşrldaklar gibi, sancağın çekileceği 
direğe çevrili idi Albayından ace
mi neferine ıdidar, bütün alay, 
Türk varlığının bu en geniş ma
nadaki mukaddes sembolUne sela
ma durmuştu. Gölgesi kışlanın te
pesini kaplryan bu al renkli kumaş 
parçasında, nasıl sihirli bir mana 
vardı ki, hepimizi böyle kendine 
çekiyordu? .. 

Muzaffer Tuğsavul, tören bit ' 
tikten sonra bana döndü: 

1 - Dünyada, hiGbir millet, san
cağının uğruna bizim kadar kan 
dökmemistir ... 

1 - Re~ginden belli değil mi al· 

bayım? dedim. 
1 Davutpaşa Topçu Alayının muh
teşem bir de alay sancağı var. Bu 
eancak, ilk defa olarak geGen 
cUmhuriyet bayramında, gözleri
rnizi peşinden sürükliyerek geç -

zniştl 

A 
lay komutanı, s~ncağa, şe
refile uygun bır mahfaza 

Yaptrrıyor. Bu mahfaza. bana an
lattıklarma göre bir abide şeklin
ae olacak ve sancak, kışlada kal
dığı günler, burada saklanacaktır. 

r Artık kışlanın kalın duvarlan 
içindeyiz. Bir kışla ki, ilk bakışta 
1lcu bucağı yok sanılır. Mütareke
de, o da bUtün askeri binalarımız 
gibi işgal acısını tatmış. Davetsiz 

Jnisafirler, koca kışlayı, az zaman
da, içinde oturulamıyacak hale 
getirıpişler. Ne kapısı kalmış, ne 
penceresi ... Mamur ve bakımlı va
ziyette ele geçirdikleri Davutpaşa 
orduya iade edildiği zaman, bir 
iskeletten ibaretmiş. Binanın tah
ribine, yakın köylerin halkı da, bi
lerek, bilmiyerek iştirak etmişler. 
Kiremitlerine varmcıya kadar sö
küp götürmüşler. fçi, dışı şimdiki 
nıanzarasmı alıncıya kadar, bu ha.
rap kışlada erleri barındırmak i~in 
ne güçlilkler c;ektiklerini, genç su· 
baylar, bana anlata. anlata bitire
miyorlardı. ....... 

A lav Komutanmnı Qdıısmda, 
Mehmetlerin elinden birer 

fincan c;:ay aldıktan sonra kışlayı 
4olaşmıya çıktık. 

1 AtatürkUn koca Çimentepedeki 
pozu adım başında karşımıza GI • 
kıyor. Çelikleşen iradesini kulla
narak, ordulannı tarihi Akdeniz 
hedefine ulaştıran en büyük ko
ımutanm yUzü, bu erler yuvasında, 

Karavana 

Komutan askerlerin yemeğine bakıyor 

Yazan: 
~ALAHADDlN 

GONGÖR 

gönüllere ferahlık veren bir tılısım 
gibiydi. 

K omutanla birlıkte kışlayı 

gezerken, talimden dönen 
erler de, birer ikişer odaları önün
de toplanıyorlardı. Komutanlarını 
gören Mehmetler, ona mukaddes 
bir şey gibi, bakıyorlar ve duvara 
bitişik vaziyetler alarak, geçmesi
ni bekliyorlar. Türk erinin suba
yına ve hatta kendinden bir rütbe 
Ustün olan onbaşısma karşı; ölçü
süz ve benzersiz mutlak bir itaati 

var. Bu itaatin, göğüs kabartan 
tezahürleri gözümden kaçmıyor. 

Herhangi bir çavuşun, herhangi 
bir ere; uzaktan, hatta gözucile 

küçük bir işaret yapması k8.fi... lki 
eli kanda olsa, koşuyor Mehmetçik, 
kendini ateşe atarcasına, parala

nırcasına koşuyor ... 

Koridorda iki er ellerinde birer 

tepsi ile göründüler. Komutan teır 
side yanyana duran sahanların ka
pa.klarını kaldırdı. Temiz bir kaşık
la önüne getirilen yemeklerden 

birer kaşık aldı. Ve tadına bak -
tıktan sonra, erlerin selamına kar-

fllık verdi: 
- Teşekkür ederim! Afiyet ol

sun ... 
Komutanlar, pişen yemeklerin, 

niimunE: karavanası denilen bu 
kıiçiik tepsi içinde günde iki defa, 

sabah akşam çeştılı:in~ bakarlar. 
Mehmetçikler için ne pişirdikle

rine merak ederek, sahanlardan 

ben de birer kaşık aldım. Bun

lardan bıri soğanlı bir et yemeği, 
öteki de, gene etle son derece ne
n. pişirilıniş bulgur pilavı idi. 

Pilavın hoşuma gittığinl gören 
komutan emir verdi: 

- Bu yemeklerden birer tabak 
bizim sofraya da gönderin!! .. 

Mehmetçikler için pişirilen ek
meğin lezzetini layıkile tarü ede
miyeceğim. Mümkün olsa da sivil 
halka, bunlardan yed.irseler, fran
t!alanm pabucu dama çoktan atı -
lırdı. Beyazın adı var, esmerin ta
dı .. derler. Ordu ekmeği, bu ata
lar sözünün doğruluğuna bende 
hiç şüphe bırakmadı. Ve kendi 
kendime: 

- Hey gidi hey, dedim, tertemiz 
yağla pişirilmiş iki kap yemek yi
yen bugünkü Mehmedin babası, 

Yemen çöllerinde kurtlu peksimP
te hasret çekerdi. 

B en açlıktan yüzU y~ile ça-
lan Mehmetlerin, bir ka -

şık s~cak çorba için, kapı kapı do
laştıgı acı ve kara günlere yetiş -
tim. Sıcak bir kışla köşesinde, bol 
gıda almanın kanaatkar· Türk köy

lilsü için, ne büyük nimet olduğu
nu kolayca kestirenlerdenim. 

İşte yemekhanedeyim. Boşubo -
şuna, hayalinizi zorlamayın. Bu

rası, sizin bildiğiniz yemekhanele

re benzemez. Mehmet, artık ye -
meğini, bağdaş kurarak yemiyor. 

Onun da boynunda temiz bir hav
lusu, önUnde çaW ve kaşığı, içine 
yemek koyacak tabağı var. Köşe
de, Keçe suyu ile doldurulmuş ~ 
yaz küpler görüyorum. Mehmetçik 
artık iyi su içiyor, ellerini yıkama.
dan sofraya oturmuyor. Eski kış

la, bir mektep olmuş şimdi... Meh
metçik, bu mektepte yalnız, yazı, 
okuma öğrenmekle kalmıyarak, u
mumi bilgi sahibi de oluyor. 

Kışla, öyle iki kapılı bir yatı -
mektebi ki, bir kapısından giren 
cahil dağ köylilsil öteki kapısmdan 
tam bir hayat adamı olarak çıkı
yor. 

Eğer . güzellik ıçın kiasik telakkilere 

bakarsak Madam Simpson ~üzel değildir 
. Belvedere şatosunda gayet itina ile tanzim edilmiş 

hır masa~ın etrafında yemek yedik. Bundan sonra, 
Madam Sımpson ve halası Madam Bessie Merryman 
yandaki salonda bizi kahve içmiye çağırdılar. Kral 
kollarını şömineye dayamış olduğu halde kendisine 
takdim ettiğim Amerikan sigarasını içerken, ben de 
yavaş yavaş kahvemi içiyordum. 

Ne güzel, ne sakin bir akşamdı. Odanın içinde çıt 
yoktu. Halbuki dışarda ağır bir fırtına vardı. Ve bu 
fırtına gittikçe coşarak benim asabımı bozuyordu .. 

Kral Londradan otomobille bundan iki saat evvel 
gelmişti. Ben bu iki saati sükutla geçiştirmek iste • 
mem. 

Alev renği elbiseli uşak gür bir sesle: 
. ":-:- H.a~e~maap!,, dediği zaman Kral bir rüzgar 

gıbı ıçen gırdi. Ne sağa ne de sola bakmadan Madam 
Simpson'un yanma koştu. Vallis birdenbire pembe • 
leş~i, a!ağa kalktı. Ve ancak saraylarda görülebilen 
zarü bı~ reveransla eğildi. Sekizinci Edvard gülerek 
onun elınden tuttu. Ve endişesini anlıyarak, Londra
da bulunduğu ve oradan buraya otuz millik mesafe 
katettiği zaman kat'iyyen yorulmadığını söyledi. 
Sonra neşeli bir tarzda Madam Merryman'a 
döndü. Ve daima olduğu gibi ona 

- Bessie hala! diye hitap etti. 
Bundan sonra Madam Simpson gayet resmi bir şe

kilde beni krala takdim ettL 
Kral elimi sıkarak: 
- Buraya gelebildiğinizden dolayı çok memnu • 

num. dedi. Dostum Vallis birçok defalar sizden bah
setmişti. 

Sonra Madam Simpsona dönerek geç kaldığından 
dolayı itizar etti. 

- Tahminimden çok fazla sarayda kaldım, diye 
izahat verdi. O kadar çok meşgul oldum ki ... 

Madam: 
- Ziyanı yok, Haşmetmaap dedi. Mösyö Noyesle 

o kadar çok konuşacak şey bulduk ki... 
Kralın üzerinde bir Iskoç etekliği vardı. Merasim 

olmadığı akşamlar, jaket yerine bunu giyiyordu. U • 
zerinde hiçbir şey eksile değildl. HattA. kemerine asılı 
olan tüy bile ... 

Bu esnada Madam Simpson, buz kovalan içindeki 
şişelerle dolu bir masa yaklaştırıyordu. 

- Haşmetmaap bir kokteyl?. 
- Yok. Çok teşekkür ederim. Hakikaten ıçmiye 

hiç te iştaham yo1C. 
Madam Simpsonla ben, eski usul üzere hazırlanmış 

bir viski aldık. Yani bir parça şekerin üzerine bir 
parça Bitter, iki büyük parça buz ve Jigger Burbon 
visky, Biz viskilerimizi Gekerken kral öteden beriden 
bilhassa çok sevdiği bir spor olan çil avından bahse~ 
diyordu. 

Bu geceyi düşündüğüm zaman kendi kendime ha
la hayret ediyorum. Kral kafa!!!ı, yalnız kendi haya • 
tının seyrini değiştirecek değil. belki bütün dünyayı 
altüst edebilecek kabiliyette birçok ciddi meseleler
le dolu olduğu halde nasıl olurdu da öteden beriden 
bahsediyor ve gayet 18.kayıt davranıyordu. 
Düşününüz bir defa, ayni gün öğleden sonra kral, 

Başvekil Baldvinle, asil olmıyan bir kadınla izdivaç 
meselesini uzun boylu görüşmüştü. Böyle bir ihti -
mal bazdan tarafından kralın Madam Simpsona pek 
fazla kulak asmadığı şeklinde telAkki olunabilir. 
Fakat hayır. Kral tebaalarına karşı taahhüt ettiği 

şeyleri bozmadan sevdiği kadınla evlenebilmek için. 
gayet zayıf ta olsa herhangi bir şansı ihmal etmek is·
temiyord u. 

Fakat ne yazık ki, Kral da, Büyük Britanya impa
ratorluğu dahilinde herhangi bir vatandaş gibi ka • 
nunu esasinin }Jükümleri altında idi. Bundan dolavı 

Başvekille yaptığı bütün muhaverelerde gayri a~il 
bir kadınla evlenemiyec~ğini alenen ve kat'i surette 
ili.na karar vermekten başka bir şeye yaramamıştı. 
Düşünün bir defa: O gün öğleden sonra Bradford 
papası, ağzından baklayı çıkarmış ve söyliyeceğini 

söylemişti. Bunlar, yirmi dört saat zarfında bütün 
Britanya gazeteleri tarafından yazılacaktı. 

RUHUN KUVVETi 

Bütün bunlardan sonra Sekizinci Edvardın istikba
lin kendis~e çok müşkül vaziyetler hazırladığını 
anlaması lazımdı. Her şeye rağmen bize gayet güzel 
ev sahipliği ve Madam Simpsona da gayet iyi bir ar
kad.8.flık. etti. Onu görenler şöyle diyebilirlerdi : işte 
bütün gün çalıştıktan sonra evinde şöminenin baş _ 
da dinlenen bir hükiimdar. ın 

Bu gece yüzünde kat'iyyen kalasında ve kalb" d 
kl dı v 1 . . ed ın e 

Ba a gı. §eY en. ışare~ en bir tek çizgi yoktu. 
~una daır ne bır kelınıe söylüyor, ne yorgun bir 
Jest yapıyor, ne de ufak bir endişe emaresi gösteri· 
yordu: Bazan çok şeyler ifade eden uzun bir sükut
tan bıle eser yoktu. 
Müthiş bir buhran içinde işkence çeken en feci 

~timaller, en kara yaralar karşısında ıst~p çeken 
bır adamın, bu kadar sakin, bu kadar durgun görün
mvesi ~an~ harikulade geliyordu. Bugün, o zamanki 
8?ır yUkünUn derecesini anlıyorum da, onun, sevdi
ği kadına en ufak bir can sıkıntmı vermemek ve 
kendi ıstırabını hiçbir z!fiyete kapılmadan taşıya.
bilmek için gösterdiği ceaaret kal'fısmda hayranlık 

t 

Sabık Kral Edvara Madam Simpso,,la bera6er ) 

duyuyorum. 

SOFRADA 

H aşmetmaap so.tra hazırdır!'' 
Sekizinci Edvard ve Wallis kolkola yemek 

sa.v.uwıa doğru ilerlediler. Madam l\lerryman'la bell 
de kendilerini takip ettik. 

Sofrada da tıpkı şöminenin başında olduğu gibi 
malayani şeyler göruşülmedi. Muhavere daha cıd· 
di bir şekil aldı. Dünya politikası münakaşa edildi. 
İngiltere ahvali konuşuldu. Amerika meseleleri ko
nuşuldu. Bilhassa Amerikada, Madam Simpsoıı'la 
kral arasındaki münasebetlere dair yazılan şe,) ler 

konuşuldu. 
Kral bana diyordu ki: 
- Memleketlerin yüksek ve asil rununu biliyo

rum. Onun için, bir Amerikalı ve benım dostum 
• oıa.n bir kadına karşı ga.zetelerinızin takındu.ları 
vazıyeti bır ti.ırlü anuyanııyorum. 

Kendisine Wallis'e soyledığım şeyleri tekrar et.. 
tim: 

- Ne yazık ki size gelen gazeteler, aleyhte 
yazılan yazıları ihtiva eaıyor. ~'akat eğer beııim 

mesleki iıknmı sorarsanız, sizin sevgmız mevz.uu 
etrafında yazılan yaztların yüzdt! 70 i Wallis'ın le
hindedir. 

- Sizden bu sözleri işittiğim için cidden memnun 
oldum. Ben Birleşik Amerı.K.anm büyük bir hayra
nı sıfatile bütün yazılanların müttefikan lehte bu
lunmasını isterdim. Fakat hakıkati söylemek lif.. 
zımgelirse Amerikan gazetelerinde gördüğüm şeyler 
pek iyi şeyler değildir. 

Madam Merryınan hemen hemen muhavereye hiç 
karışmıyor, yeğeninin kralla yaptığı münakaşalan 

dinelmeyi tercih ediyordu. Wallis mühim bir mese
lenin izahına giriştiği zaman hizmetçiler anlamasın 
diye almanca söylüyordu. 

Sarışın bir başın yanında esmer bir baş, gayet sa.
~~mi v~ müşfik jestler, ocakta çıtırdıyan odunlar, 
guzel bır sofra, tatlılık, safiyet ... Bu akşam burada 
gördüğüm şeyler bunlardı. 

Sekizinci Edvard ve Madam Simpson ? .• 
Belvedere şatosunun içine ı;ömillmüs bir çift aşık

tılar. 

• • 
Eğer Wallis İngiltere kraliçesi olamadıysa bunun 

sebebi evvelce iki defa evlenmiş olmasındadır. Dük 
dö Windsorv ve Madam ::;unpson buna kanidirler. 
Onla.:ın fikrine göre imparatorluk, krallarının yanın
da bır Amerikan kadını kabul edebilirdi. Fakat iki 
defa boşanmış bir kadını asla. 

Fakat bana kalırsa, Wallis, efsanelerdeki herhan· 
gi bir kraliçeden daha ziyade, tahta yakışırdı. Gayet 
muhteşem bir yapılışı, ince bir zekası vardı. Fakat 
talih ve Baldwin başka türlü takdir ettiler. 
Şu Wallis, onun vasıflarına ve onu dünyanın en 

büyük bir imparatorluğunun başına getirebilecek 
olan bir kralla aşkına dair nekadar da çok şeyler 
yazıldı. Milyonlarca kelime!.. Fakat buna rağmen 
ona dair ne biliniyor? Hiçbir şey. Bir sürü hikaye 
ve masal. Ben burada onu sade senelerdenberi tanı
dığını bir arkadaş olarak değil, belki en sevdiği ada
mın istifasına takaddüm eden en acı günlerde gör-. 
düğüm gibi anlatmak isterim. 

GÜZELDEN GOZELE 
FARK VAR 

E ğer yüzde ve vücuttaki konturlarm ve profil
lerin imtizacile vücuda gelmiş bir kadın mü

kemmeliyetine "güzel" denirse. Wallis Simpson gi.i
zel değildir. Yüzünde çok karakter, çizgilerinde çok 
şahsiyet vardır. Onda kiasik telakkilere uyan hiç
bir şey yoktur. Cazibesi bütün kaidelerin dışındadır. 

(Arkası var) 
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Rejim 
ve Menfi 
Ruh 

[~ ı ıncıdeJ 

:ı azım gazetede çıkınca lsta.nbulda 
ayni halisane ihtarlara maruz kal -
dım: 

- Bu yaptığın yapılır mı? Böyle 
metheyleyici yazı yazılır mı? 

- Niçin yapılmaz? 
- Çünkü halk hükumet işlerinin 

tenkit edilmesinden hoşlanır. Methe
dilmesinden hoşlanmaz. 

Bayramdan Bayrama 

Bir okuyuc udan da bir mektup 
aldım. Şöyle diyor: "Hüku -

metin yaptığı iyi şeylerden bahsedil
mesi doğrudur, fakat bayramdan bay 
rama ... Vakitli vakitsiz lehte yazı ya
zılınca okuyucular bunlarda korku, 
riya, hoş görünme arzusu gibi se -
bepler ararlar.,, 

Bu küçücük tecrübe beni çok dü • 
şündürdü. Demek ki, ortalıkta elle 
tutulur der~cede kesif bir menfi ruh 
var. 

Bu yolda bir ruh ise bir millet için
deki aile ahenk ve samimiyetini bo
zar. Kulaktan kulağa fısıltı neşriya
tına yol verir. Yabancı propaganda -
lann maskeli telkinlerine saha hazır
lar. 

15 sene gibi tarihi ölçUlerle bir lah 
ze demek olan kısa bir zamanda yapı 
lan milli işlerden müsbet malumata 
dayanarak iftiharla bahsedilmesi, ne 
den milletin herhangi bir kısmına 

hoş görünmesin? Neden her bitaraf, 
yabancı müşahidin büyük bir hay -
ranlıkla bahsettiği milli muvaffakı -
yetlerimizi menfi ruhlulara anlatmak 
adeta bir istibdat hükumetine mey • 
dan okumak gibi bir cüret ve cesaret 
meselesi olsun? 

Münaka~a azlığı 

Dahiliye Vekili Şükrü Kayanın 
demokrasi rejimi hakkındaki 

nutku üzerine tatbikat bakımından 
kendi kendime düşünürken bu nokta 
üzerinde durdum. Şükrü Kayanın 
bahsettiği şekil, nazari ölçü ile de -
mokrasi idealine muvafıktır. Fakat 
acaba umumi hayatımız içinde yerini 
bulmuş mudur? Tam ayar olmuş, a
henk temin etmiş midir? 

Milletimiz varlığa ve bakaya taaı: 
l<lk eden milli meseleler hakkında 
çok uyanık ve hassastır. Fakat umu
mi hayatın her günkU deveranı hak
kında ortada çok alflkasızlık vardır. 
Başlıca sebep, memlekette içtimai ha 
yatın ve milli işler hakkında müna
knşalann azlığıdır. ŞUkrU Kayanın 
işaret ettiği kum tanesi vaziyeti bazı 
bakımlardan mevcuttur. Devası bu -
lunmak lazungelen her dert gibi bu
nu açıkça görmek ve itiraf etmek ll
zımdır. 

Milleti, bütün zerreleri biribirine ka 
nşarak ahenkle akan bir ırmak hali· 
ne getirmek için çok çalışmak, menfi 
ruha karşı tamamile açık bir müna
kaşa açmak icap eder. 

Or; menfi ıümre 

Ş ahsi sebeplerle hoşnutsuz o • 
lanlar bir tarafa bırakılırsa 

menfi mukavemet üç kısım vatandaş 
zümresinden geliyor. 

Birinci zümre dünün tesirinden 
kurtulnmıyanlardır. Bunlar nefsimi· 
zi küçük görmekten kendilerini ala -
mazlar. Artık taklit ihtiyacından 
kurtulan ve gideceği yolu kendi ihti
yaçlarına göre tayin etmek olgunlu
ğuna varan milletimizin iddialarını 
mübalagah bulurlar ve hariçte istih -
faf uyandıracak diye titrerler. 

lkinci kısım, zekanın ölçüsünü her 
şeyi fena görmekte ve kusur bulmak 
ta anyan iptidai düşünceli, me~~ 
ruhlu vatandaşlardır. Müsbet ve mu
vazeneli tenkide kudretleri ki.fi gel
mediği için beğenmemek sayesinde 
kendilerini yükselttiklerini zanneder· 
ler. 

Asıl mtihim olan zUmre UçUncU kı· 
sımdır. Bunlar da şahst ufuklarındaki 
tecrübelere göre hüküm verenlerdir. 
HükO.metin yüksek ve orta memur 
tabakasındaki ruh tamamile değiş • 
miş düne nisbetle çok iyilik elde edil 
miştir. Fakat asıl halkla temas eden 
küçük memurlar çok değişmemiştir. 
Bir de dar kırtasiyecilik ıusulleri he
men hemen olduğu gibi duruyor. 
Halkın hergünkü işleri için hükO. -

met makinesile temasları çok zah -
metli ve ıztıraplıdır. Pek çoklarının 
hükümlerini, kendi şahsi ufukların -
daki her günlük tecrübelere göre ver
melerine ve menfi bir ruh beslemele· 
rine hayret etmemek lazımdır. 

Demokrasi rejimimiz etrafında tam 
bir ahenk kurmak için ilk iş, halkm 

rAN ~o .12 - 936 

İnönü zirai iktisadi Edirne hattında 
kalkınma devresine ilk Tür~~~:~!ı 

T. R. Aras Atinada 
siyasi temaslar1na 

devam ediyor girdiğimizi söyledi 
(Başı 1 incide) 

"- Arkado§lor, bu kanunlar ve bu konun/art takip edecek diğer 
konun ve plôn ve kredilerle yeni bir iktısodi ve zirai kolktnma devresi
ne gireceğiz. Bir kaç senelik tecrübe ve bizzat vaki olan görgü ve tet
kiklerimiz gö·fermi§fİr ki, sanayide hem istihsolôt hem gelir orffığı 

holde ziraatta istihsolôt orfmomı§ttr. Yolntz fiyat yüksekliğinden do
ğan bir gelir orfması vardır. Halbuki memleket için daha ziraafin 
artma devresine girmesi, hottô sonoyiinin ilerlemesi ve müdafaa kuv
vetlerinin orfması için de en sağlam yol ve ba1lıca §Orlfır. Bizim yet
mi§ kilo aldığımız bir toprak snhasındnQ Danimarkalı, Holonda/ı 250 
ye yakın olmaktadır. 

SULAMA lŞLERl 
Şimdiye kadar şimendifer ve senayı işlerıncıe oıdugu gibı 937 oen iti

baren ziraatimizi ve çiftçilerimizi kalkındırmak için mühim paralar tah
sis edeceğiz. Gelecek seneyi boş geçirmemek için işe şimdiden başlamak 
IAzmı geliyor. Bu mühim işler sıra ile şunlardır: 

1 - Sulama: Bu meseleyi büyük, küçük sulama olarak iki kısımda 

mUtalea ediyoruz: 
Tahribata mani olmak ve tarlaya su vermek. su iı:ılerinin hedefidir. 
llk seneden başlıyarak memleketin 

bütün büyük suları ele alınacaktır. 

Küçük sular üzerinde ihtiyaç kendini 
gösterdikçe işlenecektir. 

Zirai kombinalar 
2 - Nasıl kredi ve istihlak koope 

ra.tifleri kurulmuş ise istihsalin tan • 
zim ve teşkili için de planlı ve işti • 
rakli bir çalışma devresine girmek 
böylece lazımdır. Yeni aletlerile har· 
man makinalan, sürme ve sulama ter 
tipleri ile planlı olarak tanzim edil • 
miş bulunan zirai kombinalar vücu -
da getirmek istiyoruz. Bu kombina -
lar toprağın ve muhitin icaplarına gö
re biraz büyük. biraz küçük olabile -
cek ise de herhalde herbiri bir cüzü • 
tam şeklinde olacaktır ve bittabi kom
binalar münferit ve müşterek alet ve 
makinalarla mücehhez bulunacaktır. 
Bu kombinalar Orta Anadolu ve 
Şarkta daha çok ihtiyaç vardır. 
Düşündüğümüz ilk plan 1000 kom 

bina üzerine tesis olunacak ve dört 
senelik bir tecrUbenin vereceği neti -
ceye göre temin ve teksir olunacak -
tır. Bu sistemin esası yeni usul, yeni 
ilet olacaktrı. 

Emin olunuz ki, arkadaşlar, mem 
leketimizde yeni usul ve yeni alete 
karşı kafi bir cazibe mevcuttur. Öğ· 
retmek için yardım ve alet tedariki 
için kolaylık yapmak, süratle karşı
lığını verecektir. 

Pamukların 11laln . . 
Garbi Anadolu ve Adana pamukla 

nnın cinslerini iyileştirmek ve istih· 
salatı çoğaltmak işi, hususi bir itina 
ile üzerinde durduğumuz mühim ve 
ayrı meselelerden birisidir 

3 - Orman meselesi: 
Bu mesele Uç esaslı noktayı ihtiva 

eder: 
a - Mtilkiyet meselesinin halli. 
b - İyi muhafaza teşkilatı. 
c - Ormanlann yalnız devlet eli 

ile işletilm~i 
Memleketimizde ağaç kesmek ser· 

bestisi bir iki sene için kabul edilmiş 
olsa üç sene sonra memlekette orman 
kalmıyacağınt. kaniim. Ormanları 

devlete mal etmek iyi muhafaza teş 
kilatile teçhiz etmek ve devlet elile 
işletmek, içinde bulunduğumuz buh· 
ranlı orman meselesini memleket le· 
hine halledecek tek yoldur. Bu husus 
taki mesai \~ fedakarlığı ve para sar 
fını esirgememek lazımdır. Bu tedbir 
leri alırken memlekette ağacı bollan 
dmp ucuzlatacak çareyi de düşünmi 
ye mecburuz. 

Toprak kanumı . . . 
2 - Toprak kanunu - Bir toprak 

en çok mahsulünU yalnız bir vaziyet
te verir. Bu vaziyet te o toprak işli· 
yenin malı olmaaıdır. 

Yurdumuzda topraksız çiftçinin sa 
yısı her tasavvurun UatUndedir. En 
ziyade toprağı taksim edilmi\I en ma
rn ur yerlerimizde bile köylilnün ya -
nsına yakm bir miktarı topraksız -
dır. Başkalarına. ai~ to~raklar Uatün
de ço'k fena. ~artlar içınde ve c;;ok 
verimsiz olarak çalıtma.k mecburiye-

tindedir. 

Akdeniz 
Anlaşması 
ve Küçük 
Dev: etler 
Belgrat 28 (TAN) - lngil

tere ile ltalya arasında ha -
zırlanan Akdeniz anlaşması -
nın tamamile tesbit edilmiş ol 
duğu anlaşılıyor. itilaf beş e
sasa dayanmaktadır. 

1 - Akdenizde sulh ve mü-
salemetin devamı, 

2 - Statükonun muhafa -
zası. 

3 - Seyrüsefer hürriyeti -
nin temini. 

4 - iki taraf durumlarının 
nıütekabilen tasdiki, 

5 - Diğer devletler nıena
fiine muhalif bir harekette 

ıulunulınanıası. 

Son fıkra ile Balear adala -
rının tahliyesi istihdaf olun
duğu söyleniyor. Akdeniz ve 
Adiryatik sahillerinin devlet
leri menfaatleri de daima gö· 
zönünde tutulduğu temin o -
lunmaktadır. lngiltere Dış 
Bakanı Mister Eden Avam 
Kamarasında bu noktadan 
bahsetmiş ve küçük devletle -
re ait menfaatlerin bilhassa 
gözönünde bulundurulduğu • 
nu söylemiştir. 
Anlaşmanın bir KAnunusa

nide imzası muhakkak sayı -
lıyor. 

/tal yanlar Boleordan 
ayrılıyorlar 

Roma. 29 (A.A.) - Havas 
\jansından 

iyi .malumat almakta olan 
mahafil, Kont Rossi'nin bir
çok tayyarelerle Sicilyaya mü 
teveccihen Baleares adaların

dan ayrılmış ı0lduğunu haber 
vermektedir. 

cebren zaptetmek fikrinde değiliz. 
Fakat hiçbir surette köylüyü ilelebet 
topraksız kalmıya mahkum eden dar 
çerçeve içinde bırakmıya razı olama
yız. Toprağı köylliye dağıtmak mese 
lesi medeni memleketlerin birer birer 
içinden geçtiği ve rejim agrer namını 
alan zirai bir ilerleme safhası olmuş 
tur. 

Memleketimizin de bu safhadan 
geçmesi bir tekamül eseri olacaktır. 
Memleketimiz diğer memleketlerin 
tecrübelerinden istifade edecektir. 

Yardımlarınızla birer birer ve sü
ratle başaracağımızı zannettiğimiz bu 
tesisat ve ziraat kalkınma işlerini et
raflıca saydım. Bu işler için beş altı 
!Cnede yüz milyon lira tahsis edebile 
ceğimizi umuyorum. 

Ziraat programı 

bit edilmiştir. Buna göre Istanbuldan 
her gün 8,50 de yapılan mutat posta 
treni 1 Ikincikanun cuma sabahı ye
ni lokomotif ve vagonlardan mürek· 
kep bir katar olacaktır. Katar, Türk 
bayrakları ve çiçeklerle silslenecektir. 
Aynca Sirkeci garının içi ve dıoı da 
süslenmiş olacaktır. Türkiye Cüm
huriyeti Devlet Demiryollanna ait 
yeni levha da müdür;yet binasına ası
lacaktır. Edirnede de 8,45 katarı ayni 
şekilde tertip edilerek süslenecektir. 

Trenler Istanbul ve Edirneden ha.
l:'E'ket ederlerken tezahürat yapılacak, 
her iki vilayet valilerinin riyasetleri 
altında vilayet, belediye, parti erkanı 
ile matbuat mümes,,qilleri ve halktan 
mürekkep heyetler tarafından uğurla
nacaklardır. 

Istanbulda yapılacak merasimde 
Nafıa Vekili Ali Çetinkayayı, Devlet 
Demiryolları umum1 müdilrü Ali Rı 
za ve Nafıa Vekaleti münakalat dai
resi reisi Kadri Musluoğlu temsil ede
ceklerdir. Bu zevat, ilk kalkacak ka
tarla Edirneye kadar da gidecekler
dir. 

Yolda Muratlı, Çorlu, Alpullu istas
yonlarında da heyetler treni karşılı
yacak ve uğurlıyacaklardır. Bütün 
hat boyunda halk tezahürat yapacak
tır. 

Hattm adı (Türkiye CUmhuriyeti 
Devlet Demiryollan Avrupa Hattı 

ve Dokuzuncu İşletme Müdürlüğü) 
dür. Eski Şark Demiryollannda hü
kiımet müfettiş Saliihattin, yeni hat
tın mUdür vekaletine tayin edilmiı

tir. 
Memur çıkortlmıyacoktır 

Aldığımız mevsük malümata göre; 
~ idaredeki memurlar Devlet De 
miryolları kadrosuna geçmektedir. 
Hiç memur çıkanlmıyacakt.ır. Ecnebi 
memurlara gelince: Mukavelename 
mucibince bunlar bir ay daha kala
caklardır. 

M. Levi 
Şark Şimendiferlerinin devr muk~ 

velesini Ankarada imzalıyan şirketin 
murahhası M. Levi şehrimize gelmiş 
v~ Parise gitmiştir. 

Merzifon da 
Kan!ı Bir 
. Vak'a 

Merzifon, (Tan) - Havza yolu 
üzerindeki Belvar köyünde kanlı bir 
vak'a olmuştur. Bayram sabahı köy 
lüler, köyün meydanında Saley adı
nı verdikleri milli oyunlarını oynar· 
larken, içlerinden biri tabancasını 
çıkanp havaya sıkmıya başlamış, çı
kan kurşunlar beş yaşındaki bir ço
cuğu öldürmüş, bir adamı da yara
lamıştır. 

Mecruh Amasya hastanesine gön
derilmiş olup, yarası hafiftir. Bu 
kanlı vak'aya sebep olan kömür o
cağı bekc;;isi tevkif edilmiştir. __ .. ___ _ 

Geyvede Bir Ev Yandı 
Geyve, (Tan) - Kazımın kira ile 

oturduğu evden yangın çıkmış, alev 
ler, birdenbire yağlıboya olan evin 
her tarafını sanvermiştir. İtfaiye 
candan çalışmış, halkın yardımı da 
buna inzımam etmiş ve yalnız o ev 
yandıktan sonra etrafına sirayetine 
meydan verilmeden ateş söndürül -
müştür. 

Zarar Uç bin lira kadar tahmin o-
lunuyor. 

Amavutluk Kralı 
Evleniyor mu? 

[TAN mulıabiri telefon/o bildi • ı------------

Sabık Kral 
Misafirimiz 
Olacak mı? 

riyor:] 
Atina, 29 - Türkiye Hariciye Ve

kili Tevfik Rüştü Aras ile Başvekil 

Metaksas dün akşam iki buçuk saat 
kadar süren bir mülakatta bulunmuş
lardır. Iki devlet a:damı, Tevfik Rüştü 
Arasın Cenevre ve Paristen getirdiği 
haberlere göre, beynelmilel umumi si
yasetle, şubatta Atinada toplanacak 
Balkan Antantı konseyinin iştigal e 
deceği bütün meseleleri tetkik etmiş.. 
lerdir. Bu mülakatta Yunan Hariciye 
daimi müsteşarı Mavrudis de bulun
muştur. 

Bu akşam Başvekil General Metak 
sas Türkiye Hariciye Vekili şeerfine 
Büyük Britanya otelinde resmi bir zi
yafet vermiştir. Bu ziyafette Türkiye, 
Yugoslavya ve Romanya elçileri ile 
vekillerden birçokları hazır bulun· 
muştur. Ziyafet çok ımmimi ve dos
tane bir hava içinde geçmiştir. 

Bütün Atina gazeteleri Türkiye Ha
riciye Vekili hakkında pek hararetli 
makaleler yazarak Tevfik Rüştü Ara
sın Türkiye - Yunan dostluğu ve Bal
kan ittifakına yaptığı hizmetleri te 
barUz ettirmekt.e ve kendisini samimt 
surette alkışlamaktadırlar. 

Yunan gazetelerinin nepiyotı 
Atina, 29 (A.A.) - Atina Ajanaı 

bildiriyor: Bütün gazeteler istianaaız 

Rüştü Arası hararetle selamlamakta

dırlar. 

Proia Rüştü Arasın, Paristeki mü· 

[Başı 1 incide] 
Büyükadada eski kralın çok beğen

diği evin sahibi Misis Homs'a mU • 
racaatla Dük dö Vindsor geline Ada
da ki evinde oturacağı şayıasından 

malümatı olup olmadığını sorduk. 
Şu cevabı aldık: 

- Bu haberi herkes gibi gazeteler
den haber aldım .Fakat Dük dö Vind
soriln geleceğine ve evimde kalacağı
na dair doğrudan doğruya bana hiQ 
bir haber gelmemiştir. 

Bütün bu haberler eski kralın ya
kın bir zamanda gelmesi rivayetinin 
müebet bir şeye dayanmadığını göste
riyor. Bilhassa Misis Simpsonun bu
rada kralla buluşacağy rivayeti doğru 
olamaz. ÇünkU lngiliz talak kanunları 
mucibince iki sevgilinin gelecek nisa
nn kadar biribirinden ayn kalmasına 
zaruret vardır. 

Eski lngi/fere Kralı lıolk orosmcla 
Viyana, 29 (A.A.) -Dük de Wind· 

sor, dün bazı mübayaalarda bulun
muştur. Halk kendisini tarumıt ve al
kışlamıştır. 

Dük, öğleden sonra Enzesfelde dön
müştilr. 

zakerelerinden ve beynelmilel siyaset- s 1 
ten Yunan hükumetini haberdar et· ovyet er 
mek üzere Atinada tevakkufumın ga- • 

yet tabii olduğunu çünkü Türkiye i· 1 s p a n yaya 
le Yunanistanm harici aiyasette t.ek G 
bir direktifle hareket ettiklerini ya • O··nu··ııu·· 
zarak diyor ki: 

Yunan efkan umumiyeai mümtaz Go'' nde . 
Türk diplomatının bu ziyaretini en rıyor 
derin bir samimiyetle karşılar. Bu zl [Başı 1 incide] 
yaret iki memleketi bağlıyan rabıta ve Lizbon hükümetieri henüz bir ~ 
lann kuvvetini bir kere daha ispat vap vermemiş bulunuyöflar. 
etmiştir. Esasen Balkan Antantı gibi Berlin, 29 (A.A.) - Korespondarw 
çok kuvvetli bir müessesenin anah . diplomatik gazetesi, Almanyanm hat
tarmı da işte bu rabıtalar teşkil et· tı hareketi hakkında dışarda intişar 
mektedir. eden telaşa düşürücü şayialar hakkm-

Elefteron Vima gazetesi de şöyle da yazdığı makalede diyor ki: 
yazıyor: 

Rüştü Arasın Atinayı ziyareti iki 
hükümetin harici siyasetlerini idare 
de gösterdikleri sıkı temasın devam 
!ılığını göstermektedir. Ve Rüştü A· 
rasm "Ankaradan Avrupaya giden 
yol Atinadan geçer,, yolundaki eski 
beyanatının bütün kıymetini muha • 
faza etmekte olduğuna bir delildir. 
Rüştü Aras ile Metaksas Balkan 

Antantı Konseyinin yakında yapaca 
ğı toplantı hakkında noktai nazar 
teatilerinde de bulunacaklardır. Kon· 
sey ihtimal ki, bütün Balkan devlet
lerinin Antanta icabında iki taraflı 
paktlarla ithalini de tetkik edecek · 
tir. Rüştü Arasın bu ziyareti bir ta -
raftan Türk - Yunan bağlarını daha 
ziyade sıkl9.1Jtırmak ve diğer taraf -
tan Balkan sulhünU en genlf bir tarz 
da teşkilaUandırmıya yaramak gibi 
iki bakımdan tesiri olacaktır. 

Vradina gazetesi de, bütün beynel 
milel endişeler arasında Türk - Yu -
nan ittifakının sağlam ve sarsılmaz 
bir halde bulunduğunu memnuniyet· 
le müşahede ederek diyor ki: 

İşte Atinayı kendi memleketi gibi 
telakki eden Rüştü Arasın ziyaretin 
den hasıl olan intiba budur. 

"Alman siyaseti hakkındaki yalan· 
lar son haddini buldu. Almanya, l&

panyada hiç bir zaman emperyalist 
amaçlar gütmemiştir. Alman menfaa.

ti, Ispanyanın istiklal ve bütünlüğü. 
nün muhafazasmdadır. Ispanya üçün

cü enternasyonal için bir üs olmıy~ 

caktır. Almanya ademi müdahale ta
raftandır. Ve Almanya için bir gö

nüllü meselesi mevcut değildir. 

Belgrat, 29 (TAN) - Arnawtluk 
Kralının Macar Kontesi Haumikeşle 
evlene~ği gauteler tarafından yazıl
mış ise de Arnavutluk gazeteleri bu 
ha beri tekzip etmişlerdir. 

Diğer bütün gazeteler de ayni me
alde beyanı samimiyetle yazılar yaz
maktadırlar. 

Yunan gazetelerinin yozc/tklort 

Diğer bir mesele de Ingiliz - Ital

yan münasebetlerindeki salihtır. Al

manya bu salahı daima arzu etmiştir. 

Çünkü bu suretle uf.uk aydınlanmış
tır. Fakat şimdi görülüyor ki Alman
ya aleyhtarı bazı gazeteler bu anlaş· 

mayı diğer bir cihetten auitefehhUm 
ler takip edeceği ümidine dilşmüşlerw 
dir. ltalya - lngiltere anlaşmasmm 

Almanya aleyhtarı bir blok teşekkU· 
lüne müncer olacağı ümidini bu kadar 

açık bir surette gösterenler pek garip 
bir haleti ruhiye göstermektedirler. 
ltalyan matbuatı da Almanya- 1-
talya teşriki mesaisinin, Avrupa kill
türüniln mildafaası demek olduğunu 
kaydetmiş ve bloklar ve muhalif cep
heler arzu eden bu mahfellerin tefsir• 
!erini reddetmiştir." 

lneboluda Fırtına 

v~ muhtelif kıaımların biribiriyle ir
tibatlan büyük olduğuna, arkadaşla
rının dikkatini celbetmiştir. 

Hiçbir vakit hiçbir adamın malını 
Türkiye Cümhuriyeti tekamüle 

Uzun ve sürekli alkışlarla karşıla
nan bu beyanattan sonra Başvekil va
ki olan sualler üzerine, mevcut siyasi 
vakialar üzerinde ayrı ayn izahat 
vermiş ve Manisa Saylavı Hikmet 
Bayurun Ziraat Bankası ve kanunu 
hakkındaki sorgusuna cevaben Zi
raat Bankası kanununun Mecliste 
müzakere edilmekte olduğunu ve 
Bankanın bu yeni işlere kıymetli yar 
d,llllIIll esirgemiyeceğine emin bu -
lunduğunu üadP. etmlştir. 

Atina, 29 (A.A.) - Türkiye 01§· 
işleri Bakanı B. Rüştü Arasın Ati· 
naya gelişini selamlıyan gazeteler. 
Türk Bakanının Ankaraya gitmeden 
evvel Atinadan geçerek Yunan Baş· 
bakanı ile beynelmilel vaziyet hakkın
da görüşmek hususunda göstermiş 
olduğu dikkatten sitayişle bahset -
mektedirler. Gazeteler, bu nazik ha
reketin Yunan efklrı umumiyesini 
çok müsait bir şekilde mütehassis et
tiğini yazmakta ve bu hareketin iki 
hükflmet arasındaki sıkı iş birliği ile 
her iki millet arasındaki dostluğa ye· 
ni bir delil olduğunu lraydPt.mektedir
ler 

Inebolu, 29 (A.A.) - Iki gündilr 
çok şiddetli fırtına <!Vam etmekt.edir. 
Yağan kar civarda yetmiş santimet· 
reyi bulmuştur. Vapurlar fırtına yU· 
zünden buraya uğramadan Sinoba U.. 
tica etmişlerdir • 

idare makinesile hergtinkil temasla -
.. ·· anlamak ve rma ait ıztırabı gorup 

buna çare bulmaktır. A h 
!kinci iş te memlekette içtimaı a 

yatı ve münakaşa imkanlarını çoğalt 
maktır. Başka memleketıe:le . k!ya~ 
edecek olursak görürüz kı, ıçtımaı 
faaliyet bakımından umumi hayatı
mızda çok. büyUk bo§luklar vardır. 

Alımel Emin YALMAN 

doğru yeni hamleler yaparken Parti 
arkadaşlarının görgüleri ve bilgileri 
ve yardımları sayesinde işlerimizin 
kolaylaşacağına kaniim. 

lsmet lnönü bundan sonra ziraat 
programının csaslannı ifade eden, 
saydığı kanunların tahsilat kanunla
riyle beraber B. Meclisin kış tatiline 
geçmeden evvel takarrür etmesi, bize 
önüıt1üzdeki eeneyi kaza.ndıracafına 

Irakta lngilizOaıü 
Londra, 29 (A.A.) - Irakta bulu· 

nan Ingiliz hava kuvvetleri için DilY 
banda yeni bir üs yapılmıştır. Bu US• 
evvelkilerin yerini tutacak ve beş bill 
zabit ve asker buraya nakledilecektir'· 
Bu nakil masrafı 400 bin Int;liz lira· 

eıdır 
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~~-~~-~!J 
Yunanistanda 
pamuk rekoltesi ~ir 
hayli zarar gördü 
Yunanistanda son haftalar zarfında pamuk pazarları· 

nxn durgun bulunması pamu~ fiyatlarınıı:. düş~esine i~ti~ 
illa! vermekte idi. Pamuk fıyatlannın duşmesıne manı 
olmak üzere Ziraat Bankası pamuk mtibayaatma başla~ 
tnrştır. 

Bu sene zarfında Yunanistanda pamuk ekilen saha ge· 
Çen senenin 537,000 dönümüne na.?-aran 800.000 dö· 
nümdür. 

Son haftalar zarfında ya· -cer-.. _.. .......... ,.._ ... _.. ....... _._,._... ----~ ..... 
ğan bol yağmurlar rekolte- O R s·A 
Ye zarar vermiştir: Bununla B 
ber.aber 38 milyon okka pa· ..._,.,..~ .. - .. ________, 

29 B1RtNC1KANUN SALI llluk elde edileceği umul· 
maktadır. 

Ziraat Bankası Yunanistandan P 0 
' 

0 
I 

0 
' 

1936 yılı zarfında ı milyon okka pa. s. t 1. 
lnuk ihrac edilmesini temin edecek -
tir • 

Tohum mubayaası 
Yakında bir komisyonun yağlı to. 

hum mtlıbayaatı hakkında görüşmek 
Uzere :Mısıra hareket edeceği bildir'il. 
trıektedir • 

Bu mti.ba.yaatm zeytin rekoltesinin 
e.zl.ığından dolayı husule gelen güç. 
lüKierin izalesi ve bir miktar zeytin. 
Yağının Yunanistan.dan ihracını te -
nıin etmek için yapılacağı kaydedil • 
ınektedir • 

Zeytin tortusu ihracatı 
Maliye ve lktısat Nezaretinin bir 

kararı mudbince Yunanistandan 
Kliring ile bağlı olduğu memleketle. 
re yaprlacak zeytin tortusu ihracatı 
için müsaade verildiği bildirilmekte • 
dir. 

Bu maddenin sabun imalinde kul. 
laruldığı kaydedilmektedir. 

Yugoslavya Zeytin Alıyor 
{Yugoslavyada Zeytin rekoites'inin 

azlığı zeytinyağ ve sabun sanayiine 
tesir ettiğinden :Yugoslavya hükfı • 
ıneti Arnavutluktan zeytin mübaya. 
asma karar vermiştir • 

1 Bulgaristan da Nane Otu 
1 Ziraati 
' Bulgaristanda nane otu ziraatine 
ehemmiyet verilmektedir. Nane rt.ri
Yat sanayi ileri gitmiş memleketlere 
ihraç olunan· kıymetli bir nebattır 
Bu sene Bulgaristan beş buçuk miL 
Yon leva nane satmıştır • 

B"elçika buğday
dan alınan güm
rük resmini 
kaldırıyor 

Sterlin 
1 .Uolar 

20 Fransız fr. 
20 Lıret 
tl.ı Seıı;ılıa tr 

A 1 ı t 

618.-
122.-
114.-
120.-
82.-

20 Drahını ı9.-
~o lsvıc;re tr 56~.-
20 Leva 20.-
1 Florin 63,-
20 (,;ekoslovak lı;ro . 75,-

1 Silın• 
l Mark 
1 Zloti 

Pengo 
lll LeJ 

Dinar 

20,-
23,-
20.-
20.-
l~.-
48,-
30.-ltıVe<; lr:urodD 

Altm 
Banknot 

1013.-
243.-

Çekler 

Londra 617.25 
Nevyork 0.7969 
Faris 17.o75 
Milano 15.1275 
Brüksel 4.7217 
Atina 88.4575 
Cenevre 3.4665 
Sof ya 64.805 
AmstercW11 1.4552 
Prag 22.68 
Viyana 4.2475 
Madrid 7.5415 
Berli.n 1.9805 
Varşova 4.2225 
Budapeşte 4.3337 
Bükreş 108.545 
Belgrad 34.59 
Yokoha.ma 2.7975 
Moskova 24.90 
Stokholm 3.1425 

Tahvilli ' Anadolu ı ve II kupon ltuik 
.. II 

Eıham 

~nadolu o/o 6Cı 
Merkez Bankası 

latilıraılar 

Türk Borcu 
Ergani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum ı 

ti 

618.-
126.-
117.
ıı~.-

~~--
23,-

:ı.J!>,-

4!ı.-
66.-
80,
<l.
l6,-
22.-
23.-
l•.-
52,
'\;t-

1014.-
245.-

616.50 
0.7975 

17.08 
15.155 

4.7275 
88.565 

3.4716 
64.8825 

1.4570 
22.75 

4.2514 
7.55 
1.9821 
4.2270 
4.3390 

108.6775 
34.63 

2.8010 
24.92 

3.1460 

40.90 
40.90 

23 80 
89.50 

22.575 
96.75 

101.-
95.-

Yunanistana 
işlenmiş deri 
ithali Belçika hükUm.eti buğdaydan a.. 

hnrnakta olan gümrük resminin kal
dnnmasmı ve bu suretle ithal o1una. Maliye ve iktısat nezaretlerinin bir 
ca}{ buğdayın daha ucuza mal olma. beyannamesi mucibince Yunanistan
~ tem.in için bir kanun hazırla - da işlenmemiş deri ithalat kontenjanı 
~tır. ıoo tona çıkarılmıştır. 

Ayni nezaretlerin diğer bir karar 

1 
lngiltere lle Bulgaristan 

Arasında 
İngiltere ile Bulgaristan ar~~a 

~akında bir ticaret anlaşma.sı ıçın 
tnUzakerata başlanmıştır. Bu anlaş • 
hıanm Bulgar mallarının tngiltereye 
ihracı için büyük kolaylıklar temin 
edeceği ve 1936 senesinin dokuz ~ 
Ymda ticaret anlaşması bulunmadıgı 
halde Bulgaristandan !ngiltereye 216 
milyon leva kıymetinde mal iönde -
rildiği anlaştlnuştr • 

Ölçü 
Aletlerinin 
Muayenesi .. 

Her nevi tartı ve ölçU aletlerının 
Yrllrk muayeneleri yapılacaktır. Elle. 
:rinde bu gibi ölçülerden bulunanlar 
en çok bu ayın 31 inci günü akşamına 
!kadar bulundukları mmtaka belediye 
sine müracaat ederek birer beyanna· 
ıne alacaklardır bu beyannameler dol 
durulacak ve nihayet 31 Ikincikanun 
937 akşamına kadar belediye ayar me 
b'ıurluklanna verilecektir. 

namesine göre Yunanistandan takas 
anlaşın.alan ile bağlı olduğu memle
ketlere zeytin çekirdeği ihracına mü 
saade verilmektedir. 

Yugos/ovyantn buğday ihracatı 
Yugoslavyada bu sene zarfında is 

tihsal edilen buğdayların 24.000 

vagonunun Almanya, Yunanistan, 

!talya ve !ngiltereye ihraç edildiği 
bildirilmektedir. Yugoslavya buğ -
daylarma, cihan pazarlarındaki buğ
day fiyatlarından yüzde 18 - 20 nis· 
betinde daha yüksek bir fiyat Plde 

etmiştir. 

Fransa - Rusya Ticareti 
Fransa ile Rusya arasında 1937 

senesi başlangıcında mer'iyete gir • 
mek üzere yeni bir ticaret anlaşması 
imza olunmuştur . 

Menşe Şehadetnamesi 
Aranmıyacak 

Bulgaristan ve İsviçre arasında im 
za olunan yeni bir anlaşma ile iki hü. 
kumet gümrüklerine gelecek mallar. 
dan menşe şahcı.detııa.mesi aranılmı -
yacaktır. Bu anlaşma hükmü yeni se. 

neden başlıyacaktı:r 

TAN 9 

Gümrük 
Daireleri 
Galata da 
Gümrük idaresinin Galata.da Çinili 

Merkez Rıhtım hanlarına nakli devam 
ediyor. Başmüdüriyetle icra ve ambar 
servisleri ayın 28 inden itibaren karşı 
tarafta faaliyete geçmişlerdir. Mani
fosto dairesi yeni senenin birinci gü
nü, muamelat ve tetkik servisleri bu 
aynı 31 inden itibaren nakledilmiş o. 
ld.caktır. Kimyahane ise üçüncü ayın 
birinde taşınacaktır. ldarenin dört 
müdür muavininden Niyazi muame
latı, Cemal manifestoyu, Nurettin 
ambar ve gaz işlerini, Adil tetkik ser
vislerini idare edeceklerdir. 

Tüccarlara kolaylık olmak üzere çı
kacak malların muayenesini müteaki
b~n komisyonoulara bir fiş verilecek 
ve tetkik servisinden geçecek muame 
lelerin veznede hesabı görüldükten 
sonra. mallar gümrükten çıkarılacak
tır. 

Sahte Senet 
Hazırlı yan 
Bir Suçlu 

Nazmi isminde bir komisyonc~, 
sahte senet tanzim ettiği iddia.siyle 
adJiyeye verilmiştir. İddiaya göre· 
Nazmi vekaletini haiz bulunduğu baz~ 
kimselerden elçabukluğu ile imza al
mış ve sonradan bu imzanın üzerine 
bir borç senedi tanzim etmiştir . 

Son defa olarak Valikonağı cadde
sinde oturan Ayşe ile hanende. Ha
miyet namına da birer senet tanzim 
etmiştir. Nazminin yazıhanesinde a
raştırma yapılmış ve sahte senf\tler 
meydana çıkarılmıştır. 

Haldeki Yolsuzluk 
Tahkikatı 

Sebze hali müdür muavini Feyzi 
hakkındaki tahkikat bitirilmiştir. A· 
hnan neticeye göre, Feyzinin yolsuz· 
luk işi ile alakası görülmemiştir. 

Yalnız müstahdeminden bazılarını 

arasıra evine öteberi göndermek su
retiyle hizmetinde kullandığı anlaşıl -
mış, fakat, bunun da kanuni bir me • 
suliyet terettüp ettirecek suç olma -
dığı tesbit edilmiştir. Evrak vilayet 
idare heyetine verilecektir. 

Radyo 
Bugünkü program 

İstanbul : 
Oğle neşriyatı - Saat: 12.30 Plikla Türk 

musikisi; 12.50 Havadis; 13.05 Plakla hafif 
müzik; 13.25 - 14 Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı - Saat: 18.30 Plakla 

dans musikisi; 19.30 Gitar solo: Maryo Pa
rudi tarafından; 20 Nezihe ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları; 
20.30 Türk musiki heyeti; 21 (Saat ayarı) 
Orkestra: 

1 - Strauss: (leci Nacht) Enter mezzo. 
2 - Verdi: (Travyata) 4 üncü perdeden. 
3 - Dvorak: (Slav dansr No. 3). 
4 - Eugen d, Albert: (Tiefland) opera-

smdan parçalar. 
5 - Jones: (Die Geisha) operetinden 

parçalar. 
22 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi gü. 

nün programı; 22.30 Plakla sololar. 23 Son. 

Güniin proP,"ram özii 
SPııfonik konserler: 
Prag: Çek filharmonisi; 22 Milano: Radyo 
ııenfonik orkestrasL 

21 Viyana: Viyana senfonik heyeti; 21.40 

l:if.ftt konserler: 

13.30 Varşova: Orkestra; l 7.30'Kolonya: 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
HASAN DiŞ 

Fırçaları 
LOKMAN HEKiM VE 

Altı Çocuk Annesi 
lzmirden, Karşıyakada F. M. 

diye imza eden bir bayandan mek
tup aldım. Pek sayın okuyucumuz 
altı erkek çocuk annesiymiş ve 
- kendi dediği gibi • çocuklarının 
hepsi de sağ ve sıhhattelermiş ... 

Her şeyden önce, sayın anneyi 
üç kere tebrik ederim: Tebrikleri· 
min birincisi altı çocuk annesi ol
duğu içindir. Böyle altı çocuk dün
yaya getirmek, pek müstesna bir 
şey olmamakla beraber, her ka· 
dına nasip olan bir şey değildir ... 
ikincisi, çocuklarının hepsi sıhhat
te olmasındandır. Ne mutlu bu 
anneye .•. Üçüncü tebrikim de gü
müş madalyaya hak kazanmış ol· 
duğu içindir. Bilirsiniz ki, Cümhu
riyet Hükumetinin memlekete 
yaptığı iyilikler ve yeniliklerden bi
ri de altı çocuk annesi olan ba
yanlardan istiyenlere parayla yar
dım, istiyenlere gümüş madalyay
la mükafat usulünü koymasıdır. 

Umarım ki, lzmirdeki sayın oku
yucumuz, yerden göke kadar hak· 
kı olan, bu madalyayı şimdiye ka
dar istemiş ve almıştır. 

ÇDcuklarının hepsi erkek olması 
da anneleri için tebrike değer bir 
şeydir. Anneler en çok defa erkek 
çocuk isterler. Fakat bu tebrik, 
babalarının duymaması şartile; 

çünkü babalar da, çok defa. kız ço
cukları daha ziyade severler ya -
hut altı çocuktan hiç olmazsa bir 
ikisinin kız olmasını isterler. 

Sayın okuyucumuza tebrik se· 
bepleri bu kadarla da bitmiyor: 
Altı çocuk annesi henüz kırk bir 
yaşındaymış. O yaşta iken altı ço· 
cuk yetiştirmek, yalnız başına, pek 
hoşa gidecek bir şey olduğu halde, 
kendisini görenler otuz beşten faz. 
la tahmin etmezlermiş. "Bu da ha
tır için değildir" diye ilave ediyor. 
Buna siz de, benim gibi, kolayca 
inanırsınız. Çünkü otuz beş ya
~ıında göründüğU hald~. kırk bir 
yaşında olduğunu \azan bir ba
yan kolay kolay bulunmaz. 

Altı QOcuk annesi okuyucumu -
zun vücutça - şükürler olsun -
bir arızası olmadığı halde, yalnız 
bir müddettenberi şişmanlamasını 
ve baş dönmesini merak ediyor
muş. 

Baş dönmesi şişmanlığından ile
ri gelmiş olsa gerek. Zaten o da 
hekiminin verdiği ilaçla kaybol
nıuş. Onun tekrar geleceğini 
• kendi tabirile • evham etmesi, 
onu beklemesi ise büsbütün hak
sız. Tekrar gelirse ne olur? Ma-

dem ki bir defa geçmiş, gene geçer. 

Şişmanlamasına gelince, bu da, 
şüphesiz, altı çocuk annesi olma
sından, tabiat kaidesi böyledir. 
Ağaçlar dalbudak saldıkça, meyva 
verdikçe gövdeleri kalınlaşırlar, 

daha metin olurlar. insanlar da ta. 
biatin bu umumi kaidesine karşı 
koyamazlar. 

Okuyucumuz, üç dört sene önce 
89 kilo gelirken, mü~hil kullanmak· 
la, yiyeceklerine dikkat etmekle 
kilosunu seksene indirrniş. Daha 
ziyade indirenıiyormuş. Tabiat ka
idesi, işte bununla, yani kilonun 
daha ziyade inmemesile kendisini 
gösteriyor. Daha ziyadesi tehlikeli 
olur. 

Zayıflamak modasına tabi ol
mak bir haktır, zayıflamıya çalış
nıak iyidir ama, bunun da bir had
di vardır. O hadde vardıktan son
ra ısrar edilince, herkesin mizacı-

na göre, türlü türlü sakatlıklar 
meydana çıkar: Kimisinde roma
tizma olur, kimisi siyatik sancıla
rına, nıkris ağrılarına tutulur. Ba
zılarına sinir zayıflığı gelir. Bazı -
sının böbreklerinde iltihap meyda· 
na çıkar, kimisi de verem hastalı
ğına tutulur. Bu arızaların zayıf
lamaktan ileri gelmesine en sağlam 
delil, zayıflamak istiyenin tekrar 
şişmanlayınca o arızaların durma
sıdır. Onun için sayın okuyucumu
za daha ziyade zayıflamakta ısrar 
etmesini hiç tavsiye edemem. 

Zaten kırk bir yaşındayken O· 

tuz beş yaşında görünmesi elbet

te biraz şişmanca olmasındandır. 

Zayıf olanlar daha çabuk ihtiyar 
görünürler. Okuyucumuz şüphesiz 

torunlarını da görecektir. Zayıfla
makta ısrar ederse, bugünün mo
dasına uyacak. fakat yarın torun· 
ları ona "buruşuk nine" diyecek -
ler. Halbuki, etli, canlı kalırsa, 

torunları olduğu vakitte gene cici 

anne olacaktır. 

inkılap Müzesi Albümü 
Belediye, inkılap müzesinde bulu -

nan eşyanın bir fotoğraf albümunu 
yapmıya karar vermiştir. Albümden 
fazla miktarda yapılacak ve ecnebi 
seyahat acentalanna da gönderilecek 
tir. 

l ASKE~Ll~ 1ŞLER1 ·ı 
'" ...... _..-................. ----·-
333 Doğumluların Yokla

ması Başlıyor 
Fatih askerlik şubesinden: 

Şubemize mensup 333 doğumlu yer 
li eratın ilk yoklamalarına 1-1-937 gü
nünden itibaren başlanacaktır. Mez
kür doğumluların 4 adet fotoğrafla -
rile şubemize müracaat etmeleri ve 
gelmiyenlerin hakkında kanunun ta 
rifatı dairesinde tecziye edileeekleri 
ilan olunur. 

KAYIP: Sahibi bulunduğum 3148 
numaralı yük arabasını zayi ettim. 
Kaydını sildircceğimden hükmü olma 
dığı ilan olunur. - Galata Mumhane 
caddesi No. 77/ 74 Adil 

Dişlerin ve diş etlerinin 
hayatıdır. 

İki misli büyük 20 kuruş. 
Diş fırçalannm serti makbuldür. 

1\lesine nevinden en fe'vkaladesinden 
~·apılan Hasan diş fırı;alarile temizle. 
nen di<şlerin ömrü uzun olur. Dünya. 
da mevcud bütiin di<ş miistahzar.ıtı _ 
nın en mükemmeli olan Dantos diş 
macunu ile ve clişsuyu ile bir:likte is. 
tinı::ıJinde disler inci gibi olur. 

HASAN VE DA!-ı."TOS mar'kasma. 
\'e ismine dikkat ediniz. Hasan depo. 
su: İstanbul, Ankara, Be~·oğlu, Be. 
şikfas. Eskiı;;rhir. 

Yaşadığımız ekonomi dev
rinde size pahalıya mal edil
mek istenen nasihatleri şüp
heli görünüz. 

Her nerede ve herhangi bir 
saatte Krem Pertevi kulla· 
na bilirsiniz. Yarım saat 

zarfında o, tesirini göster

miştir, bile .. 

Krem Pertev'in yarım asır
lık şöhreti asılsız değildir. 

Yüz binlerce kişiden Krem 

Pertev hakkında samirıl 

kana atlnini sorahilirsiniz 

saiUr 
lalıh~ korn~nda ~tnıek ve insanın kendı gemi~ini i~tediği ht'dt'le yiiriilehit· 
nıektır. Saglanı sınırleı ınuıhı~ hayat nıucadelesmde mu\atıaı.ıyctın eu ıyi 
tenıinaııı:1ıı. Bına~nale\ h sinirleı inızi 

Bromurat ~acnoıı .. 
ne kUVVCt)CndirtnlZ, bunun rtlUSCkkİn \'C nlUl\JV\"I ICSİrİ her İŞ!C ı;:ôriilur, 
Hu; bır zararı ı;oı..ıur ve alışıl-.lık \'ermeL 

10 'e '20 komprim•rl h.-·t tılp· 
ltrd~ etZ•ll•lcrdc reçtlC llC Otıhr. 

Knoll .A .. -0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen 5 /Rhin. 

Orkestra: 17.35 Varşova: Salon musikisi; 
18.15 Varşova: Solist konııeri: 19 Bükreş: 
"':r~n_srz musikisi; 19.20 Bükreş: Çigan mu
sıkısı; 20 Kolonya: Kücük radyo orkestra
sı: 20.20 Var~ova: Klasik hafif musiki; 21.40 
Roma: Karışık konser; 22.45 Biikres: Radyo 
salon orkestra~ı; 23.15 Prag: Çek salon or- -------------------------------------------
kestrası; 23.35 Vivana: Eğlenceli musiki; 
24.10 Budape:Jte; Çigan musikisi. 

Oueralar : 
20.30 Budape$te: Mozartm "Figaros 

Hoch:r.eit" opera,sr; 21 Stokholm: Laparra
nm "Labelle Fregona,, sı; 22 Roma· R. 
Wagnerin "Lohcngrin" operasL 

Resitaller: ı 

17.10 Prag: Popüler keman, solo; 19.10 I 
Laypziıı;: Flüt - klarinet - sopran; 21.20 Bük 
reş: Piyano resitali; 20.10 Liypzig: Hayal
perest sarkılar; 22 Varsova: Sopen konseri; 
22.10 Bükreş: Şarkı (Gbik. Masneı eVrdi); 
23.20 Laypzig: Soli.t -stt·u tna>tt:>I kon· 
ser. 

Oda mmdldsl : 
ıs.ıs Milano: Bach. Sopen, v.,. : 

Varşova: Düo oda musikisi. 

Pıak musikisi: 
13.15 Bükre$; 17 L!ypzig; 18 Bükrcş; 

21 Var~va; 23.45 Budapeşte (Dana). 

Da rıs musikisi : 
18.30 Budape~te; 23 Varşova; 23 Stnk

holm; 24 Berlin; 24.15 Milano. 

BU YILBAŞI 
HAKiKi FRANSIZ 

SAMPANVALARI 
ile neşenizi bir kat daha artırabilirsiniz. 

inhisar ınağazalarında 
Perakende şişesi 5 'ira 

Heidsıeck i:I Co. Plonopole 
markasını arayınız 



• 
10==================================================== T A ~ ================================================= 30 - 12 - 936 -

~o. 29 
' 1 

YAZAN: Z. Şenay 

"Aziz Vasilisyam .. işte Derin Bir 
iştiyakla Beklediğin Halil Bey ! ,, 
Hepsinin gözleri, kapıya çevrilmiş Saray erkanı, onu, tıpkı imparator 

ti. Kalpleri çarpa çarpa büyük bir gibi selimlıyorlar .. Her sabah daire
sabırsızlıkla Halil Beyi beklemekte- ainin önilne toplanarak, ihtiram ve 
lerdi... ÇünkU; onun, senelerdenberi tazimlerini arzediyorlardı. 
dillerde gezen menkıbele~ saray ka- Halil Bey, imparatorun arzusu ü
dınlarına büyük bir merak vermişti. zerine hergün öğle yemeklerinden 

İmparator, Halil Beyin koluna sonra, sarayın en kıymetli atlarına 
girmiş olduğu halde, salonun geniş biniyor, maiyetinde birçok saray 
kapısında. görlinür görünmez, bUtUn hademeleri olduğu halde, debdebeli 
oradaki kadınlar, diz çökmüşler, ba., bir alayla şehrin temaşaya şayan 
!arını yerlere kadar eğmişlerdi mahallerini dolaşıyordu. 

Ortada duran imparatoriçe, büyUk Bu sırada halk, onun g~eceği so-
bir memnuniyet ve meserret içinde, kaklara ve caddelere toplanıyor: 
imparatora doğru ilerlemişti. • - Yaşaııın imparatorun damadı. 

lmparator, zevcesinin söz söyle- Sesleri. alkışlar a.ruına. kanşıyor-
mesine meydan vermeden, Halil Be- du. 
yi takdim etmiş: 

- Aziz Vasilisyam! .. İşte .. O ka
dar derin bir merak ve iştiyak ile 
beklediğin Halil Bey... Ben, kendisi
ne .. oğlum ve damadım unvanını 

verdim. Hiç şüphesiz ki, sen de ken
disine o suretle hitap etmf"lcte te • 
reddilt ctmfyeceksin. 

Demişti. 

Halil Beyin sözleri 
. lmparatoriçe, derhal Halil Beye 
elini uzatmış: 

- Size .. tıpkı zevcim gibi, oğlum 
ve damadım diye hitap etmek, be· 
nim için çok zevkli bir şeref olacak· 
tır ... Üç senedenberi çektiğiniz ıstı· 
raplara her an ve her dakika bizim 
de iştirak ettiğimize hiç şüphe et · 
meyiniz ... Taliin muvakkat bir za. 
man için size reva gördüğü o acı gün_ 
!erin hatıralannı artık unutacaksı· 
nız. Aramızda, mes'ut ve bahtiyar 
günler geçirerek, bizi de saadet ve 
memnuniyet içinde yaşatacaksınız. 

Diye: samimi bir surette hissiyatı· 
nı ifade etmişti. 

Halil Bey, imparatoriçenin elini 
hürmetle öptükten sonra, şu zarif a· 
ne sözlerle mukabele göstermişti: 

- Muhterem Vasilisya Hazretle· 
ri! .. Cenabı hakkın, nice gizli hik · 
metleri vardır ki, onları bilmeyiz ... 
Ben, nasıl bir gafletle esir oldum? .. 
Senelerce ailem .. 1 ve sevdiklerimin 
muhabbetinden uzak nasıl ya.şadım? 
Esaretin o acı ıstıraplarına nasıl kat· 
landım? .. Bunlar, hep ayrı a~TI dil· 
şlinülecek şeyler ... Fakat, beni en 
ziyade mUteessir eden bir ~ey v:ırsa, 
muhterem imparator h:'..zretlerinin , 
benim hakkımda gösterdikleri lfıtuf 
ve fedakarlıktır ... Büyük bir teessür· 
le öğrendim ki: zatı haşmetleri. be· 
nim yüzümden birçok sıkıntılara 

maruz kalmışlar .. Yaz ve kış demi
yerek, denizlerde ve karalarda bir
çok mücadelelere girişerek beni kur· 
tarmak için çalışmışlar .. Birçok müş· 
küliı.tı yenmek için senelerce uğra,. 
mışlardır... Ben, ancak bu fedakar· 
!ıklar sayesinde esaretten kurtul -
dum. Bugün olduğu gibi, hayatımın 
devam ettiği müddet zarfında da 
imparator hazretlerinin bu lutufki.r· 
hklannı bir an bile unutmıyacağıma. 
Cenabı hak huzurunda söz veriyo
rum ... imparator hazretleri, tabiidir 
ki benden bir mukabele ve bir mü· 
kafat beklemezler. Çilnkü, böyle bir 
şeye muktedir olmadığ~mı bilir ve 
takdir ederler. Maamaf ıh ~n, ~~ne 
mukabelede kusur göstermıyece~m. 

V b ukabeleyi de gerek kendılee um . be 
rine ve gerek zatı haşmetinıze e -
diyen sadık kalmakla ibraz edece-
- ·m. 
gı Gerek imparator ve gerek im.para
toriçe, Halil Beyin bu sözlerınd~n 
büyük bir memnuniyet hisseylemış
lerdi. Her ikisi de Halil Beyin kol· 
larma girerek; onu, bilyük itinalar~.a 
hazırlanmış olan hususi dairesine go· 
tilrmUşler, istirahate terketmişlerdi. 

Bizans saraylarmın haımeti içinde 
Halil Bey, artık tam manasile 

dünya. saadetine kavuşmuştu ... Bi • 
za.ns saraylarının bUtün debdebe ve 
haşmeti içinde, baş döndürücü bir 
(cennet hayatı) yaşıyordu. 

Hizmetine, imparatoriçenin daire
aindeki en seçme saray kadınlan 
tahsis edilmişti. Saray dahilinde, 
imparatora mahsus olan bütün hak 
ve imtiyazlarla beraber, hudutsuz 
bir serbestlik verilmişti . 

Hergün, imparator ve imparatori
~e tarafından kendisine muhteşem 
bir elbise gönderiliyor; ve her ye
mekte, impa.ratorlçenln sofraaırıa 
davet edilivordu. 

• 
Fakat ... 
Halil Beyın çehresindeki o derin 

hüziln ve elem gölgesi, bir türlü za. 
il olmuyordu... Bu da, iki sebepten 
ileri geliyordu. 

Bu sebeplerin biri, e!laretin acı ha· 
tıralan idi... Esir olmak, Halil Be· 
ye çok güç gelmişti. Bahusus, ken
disini üç sene elinde tutan o hain ve 
dessas Tekfur Kalotctten intikam 
almak arzusu, onun kalbini yiyip ke· 
mirmektcydi. 

İkinci sebebe gelince: o da. esaret 
hayatından kurtulduktan sonra. ha· 
yatım tama.mile Evdoksiya ile geçir
meye ahdettiği halde, bu uf emeli· 
nin birdenbire sukut etmesi.. ve za. 
valh kızcağızın. kendi uğrunda mah· 
volup gitmesiydi. 

Onun içindir ki: ne '.Mukaddes Sa
rayın haşmet ve azameti; ve ne de 
haris ve püriştaha saray kadınları· 
nm çılgın ve a.şüte temM.iilleri, Ha· 
1il Beyin ruhunda en küçük bir te· 
sir bile husule getirmemekteydi. 

O, bu kadınlar t&rafından kendi· 
!!ine arzedilen blltUn zevk ve visal
lerl reddetmişti. Elemlerini unuta · 
bilmek için sadece nefis Krbns ve, 
Istanköy şaraplarına rağbet göster· 
mekte .. ve bilhaSS& husaJI ve elemli 
nıhu, Bizans musikisinin matemt ve 
gamnak nağmelerinden hazin bir 
zevk duyabilmekteydi. 

• Orhan Bey tarafmdan, Bızansa bir 
heyet gönderilmişti. 

Bu heyet, oğlunun kurtanlmasın· 
dnn dolayı Orhan Beyin hissettiği 
büyük memnuniyeti imparatora a.r· 
zetmekle beraber birçok kıymetli 
hediyeler de getirmişler .. Halil Beyi 
alıp götürmek istemişlerdi. 

İmparator, bu heyeti de bUyUk 
mera.sim ve t"rifat ile huzuruna ka· 
bul etmiş: 

- Oğlum ve damadım Halil Bey: 
tamamile hilr ve serbesttir. Atlarım. 

a.rabalanm, sedyelerim, gemilerim ve 
kayıklanm; tamam ile on un emrinde 
dir. İstediği an, ve istediı?i dakikada. 
pederinin neT.dine gidebilir... Anc8:.k 
şu var ki, iki yaşında bulunan og
lum, çok hasta. Fakat. yakında ifa· 
kat bulacağına eminiz. Çocuğun 
hastalığı biraz saliı.h eseri göstensin. 
Halil Beyle kızımın nişan merasimi 
de icra edilsin ... Ondan ı:ıonra. ken
disini biT.zat hen götürilp pederine 
tet1lim t>rleceğim. 

Demişti. 

• 
Lakin: bütiln ümitlerin a.k8i zu

hilr etmişti... İki yaşındaki hasta 
prens, birden bire fenalaşarak ölti -
vermişti. 

Bizans saraylannrn U8ul ve an'a· 
nesine göre, küçük prensin vefatın· 
dan dolayı Uç ay matem tutulması 
lA.zımgelirdi. Ve tabiidir ki, bu müd
det zarfında da. Halil Beyle Bizans 
prenecsinin nlş&n merasimi icra edi-

lemezdi. 
Halbuki tmpa.rator Yani Paleolog 

bu meselede de bUyUk bir fedaklr
lık göştermiş.. Sarayda. bir günden 
fazla matem tutulmamaamı emret • 

mişti. 

Öl se muhteşem bir cena
en pren ' k t bu cena 

ze alayı yapılmıştı. Fa 8 • · 

d 'k" ~ın sonu da. nişan 
ze alavın an ı ı ~.. b lan 
meraslminin hazırlıklarına. a.f • 
mıştı. 

• Nişan merasimi, Mukaddes Sa-

rayda cereyan etmişti:: ~u mer~~: 
me. Bizansın bUtUn hukumet er 
nı ile eşı:ııf ve muteberanı iştirak ey-

Iemi§U. 

Tesisatı Elektrikiye 
Türk Anonim Şirketi 

MDhim ilin 
Tesüıatı g}ektrildye Türk Anonim Şirketi; memurinin 1936 ıeneaine 

ait "pembe., renkte ve 0 müstatil,, eekiıde hüviyet kartlarmm l lkıncikl· 
nun 1937 :ien itibaren iptal edilerek Lt.137 senesı ıçin muteber oı:nu üze
re "mavi,, renkte ve ".:nJstcı.til,. ~eKilde kartlarla tebdıl edilectğıni 
muhterem mUşterHerine arzeder. 

\Izkıir kartların baş tarafında şırketin unvanı yani 'Th;~ISA Ti 
ELEKTROOYE TURK AN'ONL\i SIRKETI,, ve eğri olarak 1937 iba· 
resi ya.zrlıdı::- • 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlu usu1Une gayrimuvaftk ıı.ddtdile. 

rek hamilleri hemen polise ihbar flluıımalıdır. Şirket, milşterılf>rinir ışbu 
ihharna.meye riayet etmemelerinder. tevellüt edebilecek olan aet:Leler 
içın hl!r ms'uliyetl şimdiden reddeyler • 

Liseler Satınalma Komisyonundan 
Komisyonumuza bağlı on yedi lise ve ortaokula 

(27450) kilo mangal kömürü itasını taahhüt eden Yeni
kapr iskele meydanı 6 - 7 - 8 numarada odun taciri Fikri 
ve vekili İbrahim taahhüdünü ifa etmediğinden mukave· 
lesi feshedilerek nam ve hesabına açık eksiltmeye kon
muştur. 

Muhammen bedeli 1098 lira olup ilk teminat 82 hra 
35 kuruştur. Eksiltme 4/1/937 Pazartesi günü saat 15 
de İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan komis
yonda yapılacaktır. Bu ışe gire~ekler Ticaret Odasının 
vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve saatte eksilt
meye gelmeleri ilan olunur. ( 3661) 

istanbulda Hava Gazı 
ve Elektrik ve .Teşeb
büsatı Sınaiye TUrk 

Anonim Şirketi 
Mühim ilan 

rıtanhul Hava Gazı ve Elektrik ve Ieşebbtisatı Sına.iye rürk AIJonim 
Şırketı ınemurınm llJ36 ııen,~ıne aid .. kili., renkte vt: "müsı..~tı. ,o::ı\!Jde 
büvıyet kartlarrnnı 1 Ikincıkam.i.ı. Hı3 ı den ıtibaren ıptaı :ı<.til~r<sô( 1937 
sene@ı t'Wın muteber olnıak üzere "turunç .. renkte ve "müstatil,, ş.t-kilde 

kartlarla tebdil edilecegUıı muhterem müşterilerine arzeder. 
Mezkur k,artJarm baş tarafmd9 ı;;irketin unvanı yanı "tS l'A NBVL. 

DA HAVA GA7J VE I•:LEKTRIK VE TEŞEBBUSATı SINAIYE 
TURK ANvNlM ŞIRKETI,. ve eğri olarak 1937 ibaresi yaziııtlır 

Su evnaf; muhtevi olmıyan kar..ıar usuınne gayri muvafık actrtedile· 
rek tıamillen hemen polise ı"ıbar olt.nmahtlır. Şirket. müşt'!nleru• 141bu 
ihbarnameye riayet etmemelerınden tevellUt edebilecek olan nt:tice. 
ter için her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

Ki OPRiN kaıeler'i HERn~~Er~ıı.uRus 
BA .oi .ROl'l.ATİZ A A~Rll RİLE.CiRİ v~ NEZLEYE KAR 1 Bı l(.r\ ILAÇTIR 

Türk Anonim Elektrik 
Şirketi 

Mühim ilan 
~lektrik Şirketı, memurinin 193b senesıne aıt "yeşil,, rcnl{t',e ve 

müstalU şekilde hiivıyet kartlı..r:r.nı ı Ikmcıkanun 1937 1eu ·tıt.aren 
ıptaı edılerek 1937 senesı ıçın mutel.Jt>r olmak üzere "pembe .. r~nkt,~ ve 
müs\.atil şekilrle kartlarla teudil aoileceğini muhterem m~~tt:rılE'rine 
ıuldmr . 

Mezkfu kartlann Olti t.arafmda ı:irketin Unvanı yani "TURK ~NO. 
NTM ELEKTR11' ŞJRKETl,, Vl' ~ğrı olarak 1937 ıbaresı ydııı.rtu 

lJu eva:ıfı muntevı olnuyan kartlar usulüne gayrımuvafık addP-diıerek 
hlmUJen hemen polise ihbar olunınalıdır. Şir1cet , müşterilen.'ll?• ı.şbu 
1hbarnıLmeye riayet etmemele:-inden tevellüt edebilecek olan cetiı eler 
için her ms'uliyet şimdideı.ı reddeyler. 

ŞARK DEMiRYOLLARI 
Türk Anonim · Şirketi 

i L A N 
Şark Demiryolları Kumpanyası, 1 İkincikanun 193 7 

tarihinden itibaren şebekenin işletme umurunun Türkiye 
Devlet Demiryolları İdaresi tarafından temin edileceğini 
muhterem ehaliye bildirir. 

ı--· ZIYAFETLERirt iZ u;n~ 
lıtikli.I caddesinde 354 No. lu methur çiçek ticarethanesi 

SABUNCAK i S 
Sizin ve dostlarınızın memnuniyetlerini mucip olacak en mün 

• tahap ve güzel çiceklerle çiçekli nebatlar takdim edece~ir. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır .. 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Muhabere Şubesi laboratuvarı için lüzumu olan 
bazı aletler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 /2/937 Çarşamba günü saat 15 de 
Gümüşsuyunda mektep binası içindeki komisyonda yapı
lacaktır. 

3 - Muhammen bedeli "18,000,, ve ilk teminatı 
"1350,, liradır. 

4 - İstiyenler şartnamesini mektep idaresine müraca· 
atla parasız alabilirler. 

5 - Teklif mektupları 2 inci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupla· 
rın nihayet 2 inci maddede yazılı saate kadar gelmiş ol· 
ması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bu· 
lunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. "3 7 56,, 

Uyuşturucu 
lnhisarın darı: 

Maddeler 

1934 ve daha evvelki seneler mahsuliınden olup idare
miz satışlarına iştirak ettirilmek üzere depolarımıza tev· 
di olunan afyonların sahiplerine 1935 - 1936 senesi sa· 
tışlarımız üzerinden tediyesi lazım gelen yüzde otuzların 
tevzii mukarrerdir. 

Tevziat morfin, makbuz numaraları sırası ile aşağıda 
gösterilen günlerde yapılacaktır. 

Alakadarların muayyen günlerde İdaremize müraca· 
atları lüzumu ilan olunur. "3850,, 
1001 ila 1025 2 K. Sani 1937 Cumartesi günü 
1026 " 1075 4 ,, ,, Pazartesi ,, 
1076 ,, 1125 s ,, 
1 126 " 117 5 6 " 117 6 " 1225 7 ,, 
1226 " 1275 8 " 1286 ,, 1300 9 

" 501 ,, ~ 538 11 
" 539 " 588 12 

589 " 620 13 " 

,, 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 

Salı ,, 
Çartamba ,, 
Perıembe ,, 

" Cuma 
Cumartesi ,, 
Pazarteai 
Salı 

Çarıam 

" ,, 
,, 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İli.nlan 

Semtimeşhur ve 
mahal lesi 

Aksaray, lnebey. 

Eminönü'nde. 

Cadde veya 
sokağı 

Aksaray C. 

Valdehanı 

içinde. 

Nr: sı Cinsi 
153 
343 Kıraatha.rre. 

!ki oda. 

Muhammen 
ki.rul 

L. K 
40 

Yukarda yazılı mahaller 9 3 9 senesi Mayıs nihayetıne 
kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmış· 
tır. İstekliler senelik muhammen kiralarının % 7, buçuğu 
nisbetinde teminatı muvakkate akçelerile birlikte ihale 
günü olan 11 K, sani 937 Pazartesi günü saat 15 e kadar 
Çemberlitaş'ta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde a· 
karat kalemine gelmeleri. (3846) 

..................................... , 
1937 yllbaşı 

Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 

500.000 Liradır. 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000 
70.000, 60.000 50.000 30.000 20.000 

Bayilerde bilet bulanuyan müşterilerimizin Piyan· 
go Direktörlüğü gişeaile Galatasaray mektebi yanın
daki giıemize müracaat etmeleri rica olunur. 

K eşıde Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler· ( 2,5) , (5) ve ( 10) Liradrr .•• 

V .. kit ~c:aybetm~en hemen biletinizi ıtltnız .•• 

~aamafih muvakkaten Sirkeci'dekieski binasında bu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lunan "Şark Demiryollan Kumpanyası" nın İstanbul Bü-
rosu Kumpanyasının mezkur tarihten evvelki muamela
tına ait mesailin tetkikine devam edecektir. 

• 

İstanbul 6 ncı Icra Memurluğun

dan :Mahcuz olup paraya çevrilmeaine 

karar verilen para kua.81 ve yedi par· 

~dan ibaret deri yUzlil kanape takımı 

4 - 1 - 937 tarihine tesadUf eden pa

zartesi günü saat 12 den 13 e kadar 
Galata.da Karamustaf.a sokağında 

Bosfor hanında 6 No. lu odada açık 

arttırma ile satılacağından almak is
tiyenlerin o gUn ve saa.tte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna mürac.aa.t 

lan llln olunur. (28807) 
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VDILSAŞDNDA 

Likörleri 
M A K B U L 1 K R A M ve HEDIYEDiR 

ÇİLEK 
AHUDUDU 
VİŞNE 

1 KAVSi 1 

PORTAKAL 
MUZ 
BEOENDİK 

'-------- v. s. v. s. v. s. --------

•-ADIEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGirtE KARŞI 

RMOBiN 
- Tabltfflel'I-_ H• eczanede ariıiıfnız. CPosta kutusu 12M Hormobtnt 

Muhtıralı, Haritalı Hayat Takvimi Çıktı 
Bu ı-~ıiz ve t>mııılsi7 takvimin tnklitl•·rı vnrılır Tıı~dıı!t•ıiııi ıdmıunnk ıçin clıkk 11 ı t'lm .. liılır. 

Takvimr nit lırr tiirlti 1111\lumnlı. Juııyn t.ırılıl.-rıııı ıııkıl11p l11rılıleri ıl•ni larilılrr, ıhıırnlıu tarihi, 
dünya devlf'tlerinin nufıu ~e kuvvrtll"ri. vıl.ıy,.t vr kıt1.dıırıııııL nufuıumuL trı•n ı•tııı~·onl11rı l>ıırnıı ''° 
lıkf'leler. kanunlarımız. rnı;ılık bılıııl.-rı, ııuullık \· l\rl"lrrı v .. lı~rk<"•ııı •tinr y11rııyırn dftlıl\ lıtr ç"k Ln d,,ı, 

1 t mu"kemmrl bir mc1lıl•r11 cl .. fı..rıııı. yt·clı n·ııklı hır 1 urk!ye lıarılıHını havi· 
ma uma ı, . . . · (HAYAT TAKViMi t nin ı,,klıtlerı çıknıı~t~r Ald.ııınııııııak içın ı Muhtır.ılı llııritalı, HAYAT tııkvinıi ı 
adına dikkat etmelidir. Fiatı '2:i, bez ciltlıaı J.ı kuru~tur Mıuk .. zl lıtanbul MAAHIF ~ •tnpluırıt'ıiJır. 

.~---------~~~~--~--~----~~-, istanbul Gayrimübadiller kom;syonundan: 
Emllk No. Cinsi ve hissesi Hisseye ıöre 

D. No. Semti ve mahallesi Sokqı 
muhammen K. 

- 367 4,50 metre 230 Açık art-
Kartal 

Meşeli Aya.zma 
95 mevkii 1 tarla tırma 

Çavuşoflu deresi 5512 metre tarla 240 
" 101 " .ınevkli 

.j 

Kesimoğlu kuyuau 9187 metre tarla 300 " 102 .. mevkii 6 
... Aya yani E: 2 Y: 14 103 metre area 310 " 1438 Tarabya Karaca Ahm11t 'E: 24-24 Mü. Bakkal gediğinden 

1610 Üsküdar 
caddesi Y: 2:.1 munkalip dUkklnm 

SAima.nağa 36/ 120 ve bu dt1k-

• klnm içinde mah • 
zen mahallinin 6/15 
hiaselerl 760 " 

E: KUrkçU E. 3 MU. 80,50 metre ana 50 " 1785 üskUdar Y. Kürkçü MUmln Y: 5 
Selimi Ali E: Yalı Y. Kltip E: 16 166 metre ana lOQO K&palı 

1940 Aksaray çe,mesi ve Yenikapı Y: 32 zarf 
Katip Kaamı KuIİıaal • 

Alboyacılar E. 84 75 metre ara. 380 Açık art-
1936 '.Aksaray tırma 

Katip Kasım E: Ka.ram&nlı ~: 11 61 metre arsa so .. 
2122 üskUdar y: Karamanoflu Y. 13 

y enimahalle 
Kumbara.hıuıe E: 25 384 metre iki adet 

3878 Hasköy Turşucu 
caddesi ·27-29 arsa 600 " 
Fıçıcı 38 116 metre arsa 100 " 4727 Üsküdar SelimBIZ E: Zeyrek E: 79 Altında bodrum ve 

6108 Unkapanı Y: Unkapanı Y: 89 UstUnde oda -- Hacıka.dm caddeai ve İflek lan olan klgir dilk -
k1nm 77,5/ 240 hia-
tıelri 550 " 

E: Kal'llkol E:8MO. OstUnde odalan olan 
'273 KUçUkpaza.r y: Kıbleçflfme Y: S ki.gir dilkki.nm 6/ 48 

San demir hiMesi 200 " 
Galata Arapca.miJ 

Kalafat cad. E: 129-131 21,50 metre arsanın 
M96 Y: 119-121 1/6 hissesi 120 

" 
E: Tepebaşı E: 18 Klgir hanenen 

7962 Çe~elköY. Y: Ba.kırcıba,ı Y: 10-12 4522430/ 53747712 
hissesi 250 " 

E· Andonakl ve Gemici E: 6-52 BahçeU klgir hane- 1000 Kapalı 
e •74 'OskUdar ~: Y~nl. Ali y; Trablus ve RelsUlkilttap Y: 6 nhı 2/ 5 his. zarf 

mahalle Y · Selamı yri nkuller on gUn mUddetle satlf& çrkarılmıF. thalelerl 13-1-937 tarihine 
Yukanda ewafı yazılı ga me 14 dedir Satıf münhaaıran gayrimUbadil bonoelladır. 

teudüf eden Çarşamba gUnü saat · 

• 

7~ 
Kuruş 

7~ 
Kuruş 

YEN i 
Çocuk Ansiklopedisi 

Bitin ~ocukların, bütün öğretmenlerin, herkesin 
muhta~ olduğu bir eser 

Türk Matbuatında. görülmemiş 

adım atıyor bir 
Bütün dünya dillerine çevrilm·ş olan Yeni 

Çocuk Ansiklopedisini Profesör Salih Mu
rat, Faik Sabri, ve M. Zekeriyadan mürek
kep bir heyet vasıtasile dilim ze çevirtmiş
tir. Yeni Çocuk Ansiklopedisi on günde bir 
48 büyük sahifelik cüzler halinde çıkacak
tır. TAN bu eseri her eve ve her mektebe 
soka bilmek için Türk Matbuatında görül
memiş bir fiyatla 

7,5 Kuruşa 
verecektir. 7 ,5 kuruş çocuğunuzun şeker 
parası bile değildir. 

Birinci CUz 
1 Kanunusanide çıkıyor 

Bu mükemmel eser hakkında bir fikir edinmek iatiyoraantz 
müeueaemiz tarafından hazırlanan bedava brotürden bir ta:ıe 
iateyinia. Saldaki kuponu doldurup matbaamıza ıönderdiğiniz 

takdirde bl'OfÜJ' derhal adreıinize gönderilir. 

latan~ulda 
TAN (,azeteıine 

Yeni Çocuk Ansiklope
disi hakktnda izahat 
ver~n pedava broşürü
nü~c ~en bir tane gC''lde
riniz. 

isim ..•• • • • • • • 

Ati,.. •• • • • • • • • '--------.6' 
TAN Ansiklopedik neşriyatı 




