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Sancakta 
BAŞ MU HAR R 1R1: AHMET EM 1 N YALMAN 

Orfi Idare lltın 

İHSAN 
KURUKAHVEClOCLU 

Kahvenin en iyisini halis olarak sa • 
hibi olduğu Kurukahveci hanı altında 

AZ MASRAFLA DAiMA 
EN UCUZA SATAR 

Edildi 

Elli Türk ölü ve yaralı! 
Dost Yunan Amiralinin"TAN,,a bir Sözü ===iIH lk s·· .. ·ı H .. 

Filomuzun i a . a ungu 1 e U• 
''Donanmam Türk 
Amiralinin emrinde .. 1 

Akdeniz 

intibaları 

G. Metaksas : " Akdenizde 
birbirimize tam kuvvetle 
bağlanmalıyız,, diyor 

,.. Atina, 2 (Sureti mahsusada giden arkadaşın1ız tele
f?nla oildiriyor) - Türk bahriyelileri, her yerde ~msal
Sız tezahüratla karşilanıyorlar. Gemilerimı7., bugun Sa
lanıın limanını ziyaret ettiler. Gerek gidişte. ~e.rek d?
tıüşte bi.iyi.ik tezahürat yapıldı. Akşamüstü elçılıkte bır 
Çay ziyafeti verHdi. Donanmamız, yarın sabah erken
den lzmire hareket edecektir. 

Kendi 
Kendilerini 
~le verenler 

Alımef Emin YALMAN 

l .. &kcıJderun c Antak-

Amiralimiı "TAN" muhabirine 
infibalannt anlaffl 

Türk donanması Amirali Şükrü O-
kanla görüştüm. Bana ziyaret intıba .. 
lanın şöyle anlattı: 

"- Dost memlekette Türk donan. 
ması ile seyahatim okadar geniş ve 
zengindir ki ,bunları sözle izah kabil 
olamıyacaktır, diyebilirim. Burada 
bulund~uz günler. i~inde Elelı 

[Arkası 3 Un~Ude J 
Tür~ ve y_unan qmira11.exi 
Yanı gü..-erlesinde ~ yadatı alınan haberler 

~dır. Oradaki kardeşleri- ===================== 
t ı gittikçe fazla derecede 
aıyik görüyorlar, maddi ve 
~anevi ıstıraplar çekiyor-

r. 
1-tı liatay Türklerinin ıstırabı bizi~ 
~ rabınıızdır. Her Türkün kalbı 
~di kalpleriyle beraber vurma~ta • 
I(· li"akat çekilen ıstıraplara ragmen 
~teselli duyuyoruz. Birincisi bu -
" : liatay Türkleri milli imanları 
~ l'ttilli gayeleri namına ısttrap qek -
~ek lazınıgeldiğini, istiklalin zah -
~ etsi.% elde edilmediğini akıllarına 
di0Yınuşlardır. Her türlü tazyiki tabii 
l Ye_ bekliyorlar. Her türlü zulme 
b~ •1ddete boyun eğmiye tek vücutlu k: kütle halinde ahdetmişlerdir. 
lluı'lılarında (Türk) ne demek oldu· 
lxı u hilmiyenler varsa bunu Hatay
'tııarın şuurıu mukavemeti, sönmez 
tecrklük sevgisi kendileri"le öğre-

ektir. 

~~c~ bir tesellimiz var. O da şu -
~ ~ ~llletıer Cemiyetine müracaa -
taltta rı:esindeyiz. Tam bu sırada San 
leri k kı ~ansız ve Suriye mümessil
~hir endi kendilerini ele vermek ve 
~tk} e~~ekle meşguldürler. Sancak 
l~be erının Suriye çerçevesi içinde 
~~ ~e demek olduğunu bizim me 
>oırt alenune anlatmamıza lüzum 

lf u.r. 
~lta:y 'l'ürklüğünün mu'ndı:Lı:a -
lıiı_~~arın ic;in hakim kalmak iddia
~ bulunanlar, cenup kardeşleri -
'-ıttı ~~ gibi tazyikler beklediğinin 
1-to v ll' nUnıunesini ortaya koyuyor 
l, tf!. ~ hu Meselenin bir saniye için bi 
~llıiUnakaşa kabul edemiyecek bir 
>orı/ette olduğunu filen isbat edi -r. 

b Fronsonm yeni ruhu 
Q Una Mukabil böyle tazyiklerin 

~, ~ak F'r~ruıa namına yapılmasına 
~ h .. nı hır istikbalde medeni ile -
"'cı Uzuruna Fransaya karşı bir da 
b~lfatiJe çıknıak mecburiyetinde 

~u. ;:anııza ınüteessiriz. S. ~ ~Urii şiddetlendiren bir se· ~. 
l'liat ~lllada kurulan yeni ve dil - 1 
~t ,,.:elun hakkında derin bir hUr-1 
:"ltle8ı, :evgi duymamızdır. Blum ka-ı 
' bir ususi menfaat üzerine kuru-

Çok fenalıkları düzeltmek, bir 
r Arkası 1 mdde] 

19 

Mukaveleyi Türkiye adrna imza
/Jvan /kflsaf Vei<;/;miı 

Ce/61 Bayar 

-.-. 

cum Edildi Tanklar 
Ates Actılar 

Hariciye Vekilimiz 
Sancak işi için 

Cenevreye gidiyor 

Sr ncakta Hatayltlar aleyhinde fürlü ferfipler yapm 
delege M. Durieu~ 

"Avrupa korkunç bir akıbete 
doğru sürükleniyor ,, 

Kralı 
Zaharof 
Son nefesini üç gi.in evvel 

eren 100 milyon sterlinin sc
ibi Zaharof, Aanadolu zaferi 

1alcJkasmcla manen ölmüı, bif· 

ıişf;. Bu esrarengiz adamm 
ayaf1nı, büfün iç ve dış yüzi
., 9 uncu sayfaja size veri-
o ruz. 

• • • 

Batarya 
IDe ateş! 
Büyük harpte Türk cesaretlnir 

l'ürk kahra.manbğrmn mağru 
ıir zerresini kahramanın kenrl 
ığzından dinlemek istlyenler ! 
uncu sayfamm hemen açmalı 
fırlar. 
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Londra Mektubu 

Saçlarını kaybe
den bir kadın ad
liyeye başvurdu 

Siyaset alemi 
İngiltere krahnın 
tac giyme merasimi 
için büyük hazırhk 

Şark Hattı 
için Son 

Müzakere 
Şark Demiıyolu ·~ınm 

son ve fof'i müıakeresin· 
de bulunacak Fransız mu· 
rahhaslart ::umarfesi gü -
nü lstanbula gelecekler 
ve pazar günii Ankaraya 
hareket edeceklerdir. 

Amerika Birliği 
Konferansı 

Amerika Birliği konferansı gr 
unes-Ayreste muhteşem nı•rf 

sinıle açılnıış ve Şiınali Amerika S' 
leşik Cümhuriyetleri Reisi Mistt" 
Roosevelt küşat nutkunu söylenıit' 
tir. Mister Roosvelt Bounes-Ayrtstt 
eşsiz tezahürlerle karşılandığı gibi 
nutkunu söylemek üzere kürs01' 
geldiği zaman, bütün murahhasıarıll 
ayağa kalkarak kendisine karşı 1# 
hararetli hürmeti gösterdiklerini gö' 
müştür. Hiçbir Amerikalının boY11 
bir kabul görmediği ayrıca anlatıl' 
makta ve bu suretle bütün Amerikr 
nın Mister Roosevelt etrafında sal'' 
sılmaz bir cephe teşkil ettiği ifade r 
lunmaktadır. 

L ondra, (I-Iususi ~uhabirimizden~ - Londra.Yı .en 
çok meşgul eden ış, Kral'ın taç gıyme merasımıne 

hazırlanmaktır. Kralm o gün geçeceği yol, yüzbinlerce 
insan ile dolacağı için bütün bu seyircilere yer terrıini mü

M üddeiumumilik dün, bir yaralama hadisesinin tah
kikatına e1 koymuştur. Hadise şudur: 

Gazlı çeşmede bir iplik fabrikasında çalışan N uriye is
mind~ ..{enç ve güzel bir kadın, bundan dört ay kadar ev
vel hir 1<:az1 geçirmiştir. Önünde çalıştığı iplik makine
si, kadının uzun saçlarını kaptığı gibi sürükiemiş ve saç
larını başının etıJe beraber koparıp atmıştır. 

him bir mesele teşkil ediyor. 

Şimdiden bir sürii adam
lar seyircileri yerleştirmek 
için ellerinden geldiği kadar 
yer kiralamağa çalışıyorlar. 
O gün, buraya koyacakları 
sandalyaları yüksek fiyat
larla kiralıyarak yiiksek ka
zançlar temin etmek niye
tindedirler. 
Diğer taraftan yol üzerinde devle

te ait olan bir çok bir sürü yerler 
bulunuyor. Buraları da seyircilere 
tahsis edilecd<tir. Buraların yilz 
bin seyirci alacağı ve 20,000 kJşi

ye oturacak yer temin edileceği anla
fılıyor. 

YER SATIŞI HARARETLi 

B urada işgal olunacak her yer, 
2 İngiliz lirası ile 2 şiline yani 

takriben on üç Tüık lirasına elde e
dilebilecektir. Daha önce bu çeşit 
yerlerin beş İngiliz lirasından aşağı 
tedarik edilemlyeceği söyleniyordu. 
Hala da hususi yerler temini ile meş
gul olanlar bu fiyatı düşilrmek iste
miyorlar. Fakat bu iş üzerinde spe
külasyon yapanların nihayet fiyat
ları düşürmiye mecbur kalacakları 
zannediliyor. Hali hazırda seyir 
yerlerine, ayn ayn fiyatlar konmuş
tur. Bu fiyatlar 5 sterlin ile 30 sterlin 
arasındadır. Fiyatların vasatisi 10, 
12 sterlindir. Beş sterlin mukabilinde 
kiralanabilecek yerler, nisbeten az. 
dır. 
Beş sterlin ile daha aşağı değerde 

olan yerler harıl harıl satıldığı hal
de pahalı yerler daha yavaş satılı-

yor. 
Bu işlerle meşgul olan acentelerin 

yaptıkları tetkiklere göre, merasi

min geçeceği yol 350,000 seyirciyi is
tiap edebilecektir. Bu yüzden oynı
yacak para bir hayli mühim olacak 
ve önümüzdeki günlerde bu iş üze

rinde bir hayli alı§ veriş yapılacak-

tır. 

Garsonlar 
Mektebi 
Açı it yor 

Garsonlar mektebi açılması için 

garsonlar cemiyeti tarafından yapı
lan müracaate Maarif Vek3.leti mUs
bet cevap vermiştir. Maarif mUdür
lüğü, garsonlar cemiyetinden mek
tep olarak kullanılacak binanın ad -
resini sor.muştur. Mektep, Beyoğlun
da eski Terkos Şirketinin bulunduğu 
binada açılacaktır. Cemiyet, mektep 
mUdür ve muallimlerini de tayin et
miştir. Muallimler; Hilmi, Mihal, Ah
met, Mehmet, Fatih, Lazari, müdür 

de Ömerdir. 

Mektep iki seneli'ırtir. llkmektep 

mezunlarile millet mekteplerinin A 

kursundan ~ıkanlar alınacaktır. 

BiRKAÇ' 
SATIRLA 

G ülhanenin 936 - 937 senesi Tıb· 
bi Müsamerelerinin ikincisi Cu· 

ma günü saat (17,80) da yapılacak-

tır. 

• • • 

D enlzyolJan IUUdllrU Sadettin n 
Deniz Ticaret Müdürü lHüfit 

Necdet De.oh, Ankaraya gitmişler-

dir. 

• • • 
B elediye, l!IOğuk ha\'a nıahzenle~

nin idare şekli hakkında bır 
proje hazırlatmıya bll§lamıştır. 

Kadtnlar, taç gi'{me merasiminde 
giyecekleri elbiseleri ~imdiden 

hazırlıyorlar 

Fakat yeni senenin girmesi Uzerine 
vaziyetin değişeceği ve fiyatların bir 
hayli düşeceği de tahmin ediliyor. 

TAÇ GiYME SENESi 

Gelecek sene, taç giyme senesi 
olarak bUyük bir heyecan ve 

merak ile beklendiği için bütün mü
esseseler kendilerine hazırlıklar yap
makta ve umumi istihlakin kat kat 
artacağını nazan dikkate alarak ha
yatın her safhasında bir yenilik dü
§Ünmekte ve bu yeniliği ortaya at
mak için fırsat beklemektedirler. 

Kral Beşinci Corcun yirmi beşinci 
yıldönümü jübile yılı diye töhret bul

muş, ve bütün lngilterede büyük bir 

ticaret hareketine vesile olmu§tu Taç 

giyme senesinin daha büyük bir hare 
kete rehber olması umulmaktadrı. 

Bu yüzden İngiltere taç giyme se
nesini karşılamak için hazırlanıyor 
ve bu u~da hiçbir zahmetten çekin-
miyor. 

Üç kişi 
nezaret 
altında 

Cihangirde İlyas Çelebi mahalle

sinde oturan odun tacirlerinden Mus
tafanm üç kişi tarafından soyguna 
1ığradığını iki gUn evvel bütün tafsi-

latile yazmıştık. Zabıta, bu soygun
culuk vak'ası hakkında tahki\cata 
devam etmektedir. Hasan, Nuri ve 

Kirkor isminde üç kişi bu işte suçlu 

zanniyle nezaret altına alınmışlardır. 
Bunlardan Hilseyinin evinde yapılan 
aramada tabanca ve bıçak bulunmuş 
tur. 

Romanya 
Elçisi 

Ayrılıyor 

Mübayaava aif pren· 
siplerde zate~ ·Hifak e
clilmiıti. M üıaJ.:erelere an 
cak muharrik ve müte
harrik malzemenin yoıım 
tayin eclecelc ve kıymet 

biçecek komisyonlortn İJ
lerinin bitmesini bekle
mek üzere fasda veril
miıti. 

Komisyonlar ;§/erini bi
tirdiklerinden evvelce 
verilen karar mucibince 
son ve kafi müzakerele
re ba§lanacokf :r. 

Prensiplerde birlik bu
lunduğuna göre, ya/ur.da 

demiryolu ıebekemizin 

famamile mi/İife§fiğini 

Yaralı, derhdl Ycdikule Ermem hastanesine kaldırılmış ve te.favi altı
na almmıştır. Fakat, hayatının tehlikeye girdiği anlaşılınca, operatör, 
Nuriyenin kalçasından büyücek bir deri kaldırmış ve bunu kafasına. ya
}H§tırarak ölümün Cinünü almıya muvaffak olmuştur. 

Tamamile iyileşerek hastaneden çı r 
kan Nuriye, müddeiumumiliğe müra- ı 
caat ederek saçlarmı kaybetmesi yü 
zünden çirkinleştiğini ileri sürmüş 
ve fabrika sahibinden ceza istemiştir. 
Kadrnın başı, şimdi saçsız bembeyaz 
bir kalça halindedir. 
Nuriye. Tabibi Adil Salih Haşım tara 
fından muayene edilmiş ve saçsız kal 
ması yüzünden kadının güzelliğinden 
ne kadar kaybettiğini tesbit ettirme
ğe lüzum görmüş ve meseleyi adli tıp 
müdürlüğUne havale ettirmiştir. Alı
nacak rapora göre, tahkikata devam 
edilecektir. 

Mister Rooseveltin nutku bilhass' 
iki nokta etrafında dönüp dolaşnıale' 
ta idi. Birincisi Liberal prensipler~ 
ikincisi sulhü müdafaa. Amerika Sif 
leşik Cümhuriyetleri reisine göre yr 
ni dünya, eski dünyayı harbe ıUrtlk' 
lenmekten korumıya yardım edebillf• 
Fakat Amerika Cümhuriyetleri tı•' 

j şeyden evvel, kendi dünyalarında sııl 
ı hü korumalı ve omuz omuza verertl' 

1 

müşterek emniyetler için her teca~ 
ze karşı gelmiye hazır olduklarını göt 

1 termelidirler. 

1 Mister Rooseveltin bilhassa şınıalı 
! vasati ve cenubi Amerika devletıerl 
1 
arasında aulhün idamesi ve bu d•" • 

1 
ı letler arasında kopacak her ltil&fıfl qörecek ve savineceğiz. 

Kasten Yangın 
Yeni umumi Çıkarmak 

l sulh çareleri ile hallolunması lehlfl' 
1 

! deki sözleri, Milletler Cemiyeti hetr 

l bına az çok endife uyandırmış old"' 
! ğu bilhassa Roma tarafından habt' 
1 verilmektedir. 

mDfettişlik istemişi i Hakikatte Milletler Cemiyetinin b' 
j zı meseleler karşısında aldığı vali ' 

kurulacak 
Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 

umumi mUfettiı.ıler, bugün Ankarada 
Dahiliye Vekili ve CUmhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri Şil krti !\aya
nın reisliği altında toplam 1 ıkt!r. i
kinci umumi milfettiş General Kazım 
Dirik, dün Edirneden §ehri ııize gel
miş ve Ankaraya gitmiştir. 
Yapılacak toplantıda umumi miifet

tişliklerin mmtak"alanna taalliıtc eden 
işlerle teşkilat. bütçe ve bdrolan 
mUzakere edilecek ve 18.zım gelen ka
rarlar alınacaktır. Toplantıya umumi 
müdürler de iştirak edecekler. bu ara
da vilayetlerdeki idari teskiliı.t mese
leleri konuşulacaktır. 

Bir habere göre, umumi 'Yliifı.ttiııle
rin salahiyetlerinin bUyütUhtesi Ege 
ve Karadeniz mmtakalarınia da u . 
mumi müfettişlikler ihdası dU~Unuı. 
mektedir. 

Bu toplantıdan sonra, öm!ınUzde

ki hafta içinde Dahiliye V~killnin re
isliği altında valiler konseyi toplana
caktır. 

Son Fırtınada 
Karaya Oturan 
Vapurlar 
Kurtarılıyor 

Bir hafta evvelki fırtınada karaya 
oturan vapurlar kurtarılmak üzere • 
dir. Seddilbahir civarında Kepez 
mevkiinde karaya oturan gaz yükIU 
Fransız bandıralı Garon vapurunun 
bir Fransız harp gemisi tarafından 
yüzdürülmesine hükumetimizce mu. 
saade edilmiş ve bu suretle gemi kur 
tanlmıştır. 

Mudanyada karaya oturan Alman 
vapuru da içindeki Merinos fabrika 
sına ait malzeme çıkarıldıktan sonra 
yüzdUrUlmüştUr. 

Ereğlide batan Yunan bandıralı 
Erinovla vapurunun yarası büyük ol 
duğu için kurtarılmadan evvel tet • 
kikat yapılmasına lüzum görülmüş • 

Mahmutpaşada Çorapçı hanının üst 
katından yangın çıkmıştır. Ateş, ay
ni katta oturan Alinin yat.aklan yan-· 
dıktan sonra itfaiye tarafı~dan sön
dürülmüştür. Yapılan tah '<ikat, Ali 
isminde birinin bu odaya gırarek Ha-
ana ait olan 110 lirayı çaldığını ve 

sonra mangalı ateşliyerek dışarı çık
tığını göstermiştir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Bütün Şehir ve 
Kasabalarda 

Sığınak Yerleri 
Kurulacak 

Dahiliye Vekaleti tarafından ha • 
zırlamlmakta olan ve ''hava hücum. 
!arına karşı sivil korunma layihası,, 
ismini alan proje son şeklini alınış • 

Heyetin Riesi Habip Hilmi 

Roman yadaki 
200 Türk 

yet Amerikada Milletler Cemiyeti r 
leyhinde bir cereyan uyandırmış, bif 
aralık bütün Cenubi Amerika devıtt· 
!erinin Milletler Cemiyetini toptll' 
bırakmaları mevzuu bahsolmuştu. 

Bu yüzden Amerika Birliği 1<or1ft 

M ı ransının bu cereyanı kuvvetlendirrıı' 

ua~ imin Dileği sinden Amerikalılara mahsus bir" 
_ n_ letler Cemi eti teşkiline başlan~ 
~·-~adn.'Jft.--:rıtrli :m11alHTUlm1 ~t...., 

nıına düıı şehıill)iZÇ, biı; heyet gel- tc~kil •tmc;:ııhClon ; .. blcıın .,, 'T 

miştir. Bu heyet, Silistire ve Pazar- hissolunuyordu. 
cık sancakları mümessilleri Habip Mister Rooseveltin nutku bu eni 
Hilmi ve Mustafa Emin ile Pazarcık şeleri bertaraf etmiş değildir. Fatctl 
Türık cemaati reisi İbrahim Cavitten Amerikanın Avrupadaki karışıklılC # 

mürekkeptir. lara katılmak ve bu karışıklıkla 
Heyet, bu akşam Ankaraya gide- doğurabileceği harplere sürüklen ' 

rek Romanyadaki iki yüz Türk mu- mek istemediği de apaçık bir haıct
allimi namına alakadarlarla temas- kattir. 

!arda bulunacaktır. Şayet Amerika, Milletler Cemiy,d 
Heyetin reisi Habip Hilmi, kendi- ile al!kasını kesecek olursa, ;Mt>~ 

sile görüşen bir muharririmize şun- Avrupada huzur ve emniyetin 18'' 
ları söylemiştir: lamlanmaması olacaktır. 
"- Romanya ile TUrkiye arasında 

tır. imzalanan mukaveleye göre, 1937 se- Japonya ile ita/ya 
Projenin en mühim maddelerinden nesi Nisanından itibaren Romanya- - O' 

b. · Ide yana yapılmı ı · •tal ya - Japonya itilA.f ı h911 1rı, evve n yan ş o an daki Türk muhacırlerinin ana yurda 1 1J 
mühim binaların dağıtılması ve yeni nakline başlanacaktır. Bu arada biz il!n edilmemiş olduğu hal 

d ·· kUn rt Japonya hükumeti Adisababadaki ~ yapılanların a mum me ebe bi Türk muallimleri de tabiatile vata- • 
k 1 d · farethanesini konsoloslu"'a çevir.mi ribirinden uza yer er e ınşa edil - nımıza döneceğiz. İsteğimiz, bize bu- 6 

d hlikum t · ye karar vermiş ve bu kararını flO" mesi hususun a e e genış sa- rada verilecek vazifelerde müktesep 
lahiyetler verilmesidir. Bundan baş- haklarımızın tanınmasıdır. Bunun ma hükümetine bildirmiş bulunuyof• 
ka seferberlik halinde askeri mil - için Maarif Vekaleti nezdinde teşeb- iki taraf arasındaki anlaşmanın 1 ' 
kellefiyet haricinde kalanların vatani büslerde bulunacağız.,, caplarına muvafık olan bu harek•11 

vazifelerini ne suretle yapacaklarını ltalyanın, Mançuko devletini tanı # 

göstermek Uzere de bazı hükümler il ı • ş b l • 1<-" 
konulmuş ve bu sahada bilhassa ka.- LYI Q zye U e eTl makla mukabele edeceği muhak 

~:;ıarımıza mühim işler yükletilmiı;ı yeniden sa~~~:;a • Mançuko devletinin b0-

Projenin diğer dikkate değer nok· tün devletler tarafından tanınnıat' # 

talanndan biri de şehirlerde ve kasa Aza/f ı/Jı nı özliyen ve bunun için uğrqatı ~t 
balarda umumi sığınak yerleri kurul devlettir. Japonya birkaç senedir &.I~ 
ması mecburiyetinin konulmasıdır. Muamelatta karışıklıklara meydan d•· 

k · · 1 b · kill ra,tı"'ı halde Avrupa devletlırln suratıe inşa edilecek olan bu sığınak vermeme ıçın stan ul malı teş - & 

ların maııraflanna karşılık olmak ü- tının mUlki teşkilata göre yeniden birine de Mançuko devletini tan~; 
zere belediye ve hususi idareler, va- yapılması kararla1Jtırılmı1Jtır. Bu mıya muvaffak olmamıştı. HA 1 _ 

ridat bütçeleri tutan tizerinden ytiz- maksatla. Sarıyer ve Beykoz kazaları ler ona Habeşistanın ilhakını tanı 
de bireri dahiliye vekaleti emrine hariç olmak üzere diğer kazalarda mak mukabilinde Mançukoyu ta11ıt' 
olmak üzere belediyeler bankasına yeni esas dairesinde maliye şubeleri- Jf' mak imkanını vermif bulunuyor. 
yatıracaklardır. nin hudutları çizilmiş ve 40 şube on 11 ı 
Ayrıca şehirlerde zehirli gazleri dokuza lndiıi11!1iştir. ponyanın fırsatı kaçırmıyacai• r1'I 

arayıp bulmıya mahsus teşekküller hakkaktı. , 
ve sıhhi imdat heyetleri kurulacak • kellefiyetler haricinde kalacak kim- Mançuko ile Habetistan macırt 
tır. Bu heyetlerde bilhassa askeri mü selerden iııtlfade edilecektir. ları arasında büyük bir fark vard~~ 

Atinaya tayin edilen Romanyanm 

Ankara sefiri Floti, bugün Ankara -

dan §ehrimize gelerek Bükreşe gide
cektir. Sefir, hUkfımetimiz erkanına W~ vapurun a~nte~ ve m~en • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

di&er Ereğliye gitmişlerdir. mı.. kVı.'il\ • . rı..O J HMM~I 
ltalya Habeşistanı istilA ve sonr• 

1~ 
hak ıtmiftir. Japonya ise M~nÇ;.. 
yi iıtlll etmiş ve orada ıarunüf 6' 
kımından müstakil bir devlet vU0"., 

getirmiştir. Dileği, bu müstakil cff f 
letin tanınması ve Mançukonun b',.t 
nelmilel hayata mUıtakil bir d•~_.4 
olarak karıtmasıdır. Hakikatte ~ 

~uko bir Japon Ulkesldir ve 

veda etmiııtir Floti, Bükreşte yeni A. ı ifJ (\'r"' 

işine ait talimat aldıktan sonra Ati- Yol Kazalarının Önüne> ~ ~ 
naya gidecektir .Romanya hükilmeti, Geçmek İçin .. 
Ankara Elçiliğine Romanya Hariciye Dahiliye Vekileti, bütün vilayetle-
Nezareti şifre bürosu şefi Telemak'ı re mühim bir tamim göndermiştir. 

terfian tayin etmiştir. Telemak, ev- Bu tamimde yol kazalarmm önUne 
• velce Ramanyanm Brüksel sefareti geçilmeııi için şehirler arası veya şe-

hirle mUlhakat arası işliyen otobUıı 
müs~arlığında bulunmuştur. Yakm se.rvl8lerinin yoluna konulması ve 
da şehrimize gelecek ve Ankaraya bozuk arabalarla ehliyetsiz şoförle
giderek RelsicUmhur AtatUrke itimat rin çalışmalarına meydan verilmeme-
na.mesini takdim edecektir. • si bildlrilmietlr. 

f3'Biri'ncikinun ı 
l~RSBMBE Bugiinkü Hava; KAPALI 

Rasat merkezlerinin teabit ettiiine ıöre, 
buıUn btanbul mmtakaamda bava lı:apalı 
1eçccektir. Araııra Yalmur Jatmasr ihti
mali vardır. Memleketimizde umumi hava 
vuiyetine ıelince; ekıerlyet!e k.ıp:tlr ve 
,. .. iıtlıdır. KaradeııiJ: frrtmalı olac,ktır. 

Dünkü lıova 

12 nci ay 
1355 Hicri 

Gün: 331 Kaann: 26 
1352 Rami himayesi altındadır. 

0 Ramazan: 18 20 Ikincıte:ınn efr 
Gı.ineş: 7,07 _ Oile: 12•04 ltalya • Japon ltilAfnamesl " ., 
lkindi: 14,28 - Ak,am: 111•41 lunmadıfı için daha ne gibi r11a 
Yatsı: 18,19 - lmsllı:: 5,22 \ ıer ihtıva ettiğini bilmiyoruz. 

Dün, havı kapılı ceçmiıtir. Arasrra yaf. ..._ _____________ , GRllı 

mur yaimııtır. Hava taıyilri 75:ı en cok sı· caklık 7, en az 3 kaydedimlıtir. Dmer Rıza DO 
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~ Stalin'in riyasetindeki bir 
'. komite Sovyet Rusya 

anunuesasisini hazırlıyor • 
ti 

·r koMosk~va, 2 (~.A.) - Sekizinci Sovyetler Fevk.a!~~.e 
1, ~ı: ngresı, altı gun çalışmadan sonra, Sovyetler Bır ııgı
·~n Yeni Kanunu Esasisi projesi hakkında.ki Stalin'in ra

•· i.i ru_ Üzerıne yapılan müzakereleri bitirmiştir. Bu bahis 
' ~erınde elli yedi delege söz söylemiştir. 

O' liıllongre, müzakerat neticesinde! r ---~----------
1 arı kararlaştırmıştır: AJ H b • 

sitaıt-.Sovyetler Birliği merkezi ic- maD ar ıye 
'i)ıı 0mıtesinin kanunu esasi komis • 
. ııııt N lı tı~ arafından hazırlanan kanunu azırının 
if tılar Projesini tasvip etmek ve esas 

• 2 ak aınıak, Emirnamesi 
Ji t - Teklif edilen ilave ve tadille -

'; Ain ~ki~ eylemek ve kanun esasi • 

1 ~O ~t_ ı_ metnini hazırlamak üzere 
, ~eı. kışılık bir tahrir komisyonu seç 
~ 11.. 

a 
~l'o·~ Bu komisyonu kanunu esaşi 

f ~~e8lllin bütün millet taraf mdan 
~ akaşa ve bizzat kongrede tetki

ı. h i:~aııında verilen neticeleri mı za 
1 at'" are alarak kanunu esasının 

·'tl.
1 

metnini hazrrlıyarak bunu üç 
~ .~artında kongrenin ta.svibine arz 
. ""'" . llUt·~if eylemek, 
e ~un kongrenin sürekli alkışları 
~~a.b.Uratı arasında. Stalin, bu 
· t' heyetinin başkanlığına seçil

lt', 

Berlin, 2 (A.A.) -- Ü ni
forma taşıyan Alman asker
lerini, Çekoslovak. Fransız 

ve Belçika hudutları boyun
ca beş kilometre derinlikte 
bir mıntakaya girmekten 
meneden Harbiye Bakanı • 
nın emirnamesi lağvedil -
miştir. 

Yunanistan da 
Bir Hadise -

t,ı 
Yada Ni§an Dolandırıcı. Atina, 2 (Hususi) - Ev'l.!lce mü-

~ lığı Yapmışlar him siyasi şahsiyetler arasın.fa bulu
•~~~ 0ma, 2 (A.A.) - Romada geniş nan eski bir siyaset adamının hükfı
' lııtıha~ta bir nişan dolandmetlığınm meti devirmek için gizliden gi'ı:liye ça-

eınesine başlanmıştır. lı"'tıg-ı anlaşılmıştır. 
, Y • ~Bu teşebbüsten çok evvel habel'dar 
~ Fransız K ruva:=örii olan Başvekil, meseleyi lıaşm fan so-

ıı,t'iı enize İ'ndiriliyor nuna kadar takip ettirmiş ·ıe lrnyali 
)elli~t~ 2 (Radyo) - 26.500 tonluk şayialara meydan kalmadan alakadar 
ta de~burg kruvazörü on gün son- makamlara icap eden emirleri verrniş-
~ndirilecektir. tir. 

tcq~n Ami rallnın "TAN,, a bir sözü ,, 
Donanmam Türk 

KÜÇÜK HARİCi 
HABERLER 

R omanya Kralı Karoı. 
Kanunusani başlangı -

cında Lehistana gidecektir . . ... 

B ulgaristanda siyasi mah· 
kumlar yılbaşında af

fedileceklerdir. 
• * 

R oosevelt, Amerı~a dev -
!etlerinden nıu rekkep 

bir birlik vücuda getirileceği
ni söylemiştir. 

• • 

Bulgar Harbiye nazırı. 

ansızın askeri teftişle
re başlamıştır. 

* • 

A lnıanyanda harice ser 
maye çıkaraıı Alınan

ların idam edilecekleri hak -
kında bir kanun kabul edil · 
ıniştir. 

• * 

Ç ekoslovakya Adliye Na
z~rı. komünizme karı? 

fikir sahasında mücadele ile 
iktifa edildiğini bildirmiştir 

• * 

I• taly~ .Kralı, Bulgar Baş 
vekılıne en büyük· ltal 

yan nişanını vermiştir. 

Japonyada 
Endişeler başladı 

Tokyo, 2 (A.A.) - Röyterin hu
susi muhabiri bildiriyor: 

!talya • Japon anlaşması Japon 
siyasal mahfillerinde endişelere se -
bep olmuştur. Anlaşmanın neşri te
hir edilmiştir. 

lngilterede Gizli 
Vesikalar Çalındı 

Londra, 2 (A.A.) - ava Balüın
Irğma ve Bristoldeki bir tayyare fab 
rikasına ait bulunan gizli bir takım 
vesikalar, burada hususi bir otomo -
bilden çalınmıştır. Taharriyat şimdi 
ye kadar, hiçbir netice vermemiştir . 

. llıiralinin emrinde,, Versay için -
etin (Baıı 1 ;ncic/e) 1 bahsetti: s· p t t 
le den gördüğümüz dostane mu- • ır ro es o 

~. lt Ve kardeşlik beni çok bahtiyar - Donanmam, şu lıman- Londra, 2 (Radyo) - Bugün Ingil-
~~:ıu liazretlerinin ltitfen ibzal da olduğu gibi her zaman '\-·e tere, Fransa ve Çekoslovakya devlet
'l'i.fı u.kla.tı iltifat ve donanmamızı her rastladığı yerde T ürk !eri birer nota ile Almanyarıın ııehir
u~ e!~· bizim için mazhar olduğu- Amiralinin emrindedir. f s- !er üzerindeki beynelfrıilel idareyi. il-
ı.,, ~~alsiz v ·· t b. d t ed·-· k d' "!.!ede e mus esna ır saa e t ıgı emri T ürk ve en ı ga etmesini protesto etmişlerdir. 
Ocst ry."' donanması imiş g·ibi verebi-

unon Amirali "TAN" lir dedi geresinde olduğu gibi. 

~lıtı rnuhabirile görüıtü G·;~era/ ;..,etoksas mu/tabirimizle Akdeni:ı 
~.}1. an sonra Yunan donanması "-Akdeniz sulhil için n~ düşüntl-
" ""' S k karıı lr.ar§ıya .~iraı ~ . alaropulos ile görüştüm. yorsun uz? 
~ b~ hızı Averofun salonunda bü- Yunan Başvekili General Metak- "- Akdeniz o kadar çok başkala-
lte \> nezaketle kabul etti. Geçen sas, bugün Türk gazetecilerine dün- rma aittir ki. .. Akdenizde tam kuv

~ asllı:an d.on~n?1asınm ziyareti ya vaziyetini Yunan adesesinden gös vetle 8.mil olmamız için burada biri
t ~arıd k__endılerını tanımak şerefi- termek suretile büyük bir nezaket e- birimize tam ittifakla, gayet sıkı bir 

1 11ııatı ıgını Türk bahri/elilerini seri gösterdi. surette bağlı olmak zaruretindeyiz. 
~ oı..ı 8~larında görmekle çok mem- Kıymetli Başvekil, Türk - Yu - Akdeniz meselesi, bir heyet meselesi-

t "..., 'h~8'U.nu söyliyerek dedi ki: nan dostluğunun bugün de inkişafını, dir. Bir cihan politikasıdır. ·Fakat, 
ııa~ ~ız b" ·b daha ziyade takviyesini hararetle is- Ege denizi ikimizindir. Burada biz 
•~ "e d' ı:1 .irimizi daha iyi anla- tiyen basiretli, müdebbir ve ıek~ bir h"kimiz. 
~llı.ııı_ aha ıyı tanımak için çok yak a '" 
•y 'il. ~ ..... _ devlet adamıdır. o·· . t• 
1 ar~u -- uretindeyiz. Ancak bu unya vazıye ı 
y etd' · ' General Metaksasla bir masanm aqe ı. ır kı, dostluğumuzu daha "- Dünyanın bugünkü karışık va-
h ıq~\t\ı tl etrafında toplandık. Beyanatına şöy-

~1.~it "ti., • e e. ndirecektir. ziyeti hakkında bize düşündüklerini-
~ .. llrk le başladı: 
[Yet Ve..: ıye ile dostluğa çok ehem- _Ben 1915 tenberi Türk_ Yu- zi söyler misiniz, ekselans?,, 
':'lh.... 

41
Yoruz T d' k' "- Bir savaş tehlikesinin mevcu· ~ "ql.t b' · asa vvur e ın 1 nan dostluğunun taraftarıyım. Fakat 

latıa k ıle Yavuzda bir saat- 0 zaman elimde bunu tatbik edecek diyetine kani değilim. Ve hülkumet-
'1 aldı. kudret yoktu. 1931 de iktidarda bu- !erin dirayetlerinin böyle bir teblike-
o/ı, .. ,_ 1 yı· bert~f edeceg-ini zannediyorum. 

t tı., 11." 11.oynaıı:ma" lôZlm una.n hükumet bu antantı tahakkuk 
• '\l ll}ö11 ;ı "- Türk filosunun ziyareti müna-ıtı, l4.leti b ettirmek zaruretini anladığı zaman ı.: lıaıı..__ ~ . iribiri ile dost olması sebetile edindiğiniz intrba nedir?,, 
·~~ "111 b b çok memnun oldum. Şimdi mevkii 
' ıı-. A.rı ırı iri ile kaynaşması la- iktidarda bulunan hükumetimiz bunu "- Türk filosunun üzerimde yap-
~ lti h CS.k 'bu kaynaşmadan son- tığı ilk tesir büyük bir heyecandır. 
~. hı· .. e' a~ikı· dostluk teessu··s eder. her noktadan takviye edecektir. . d" . . .. Gemilerinizı gez ım, gördüm. Deruz-

ÇoJt Çok şeyler verdiniz. Biz de Kültür münasebetleri ellerinize çok iyi bakıldığını hayran-
o ltlld:eyler Verdik. Biz biribirimiz "- Yunanistanla Türkiye ara- lıkla müşahede ettim.,. 

ile ~ilini~ Çok temas yapmışızdır ki, smda kültürel münasebetlerin İn· Ayağa kalktık. Bir sual daha sor-
)(l'ıliYoru' hangimize ait olduğunu ki5afı iki devlet arasındaki dostlu- duk: 
~~ela :· ğun daha ziyade inkişafına. hizmet "- Komşularınızla olan münase-

~,..... eçen gün verilen bir mü- betlerinden bahseder misiniz, ek-~"'e l:z.nı· etmez mi?,, 
0Yııtnd ı.r ve Karadeniz oyun- Şefinizin yaptığı dahiyane inkılap-
"~tr ': ~unlann tı.:pkısı bizde tan sonra iki dilin kar31lıklı olara.k 
\t~~lız~:ltit dansı, tamamen bun- öğrenilmesi daha. kolaylaşmıştır. Kar 
t ltk:ab: . şılıklı iyi tercümeler yapılmalıdır. İki 
tı-ııll'ıas il ııyareUerin biraz fazla- dille çıkan, iki memlekette okunması 

l'lıı temin etmeliyiz. mümkün olan bir mecmua pek ala 
#ı.~ı iki donanma neşredilebilir. l"aJ 

%tas aYrılırken bize tekrar Türk Kongrelerin de bu hususta oyna-
llı.da .li?Ördü~ intizamdan dığı rol aşikardır. Me.c:ıela. tıp ko.rı-'" 

selıins?,., 

"- Bulgari.atanla olan münase'bet
lerlmiz gayet dostıuıedir. Yugoslav
ya Romanya ile dost ve müttefik 
bulunuyoruz ... 

Bir saniye sükut etti ve mukadder 
bir suale cevap verere4c dedi ki: 
"- İtalya ile de dostuz.,, 

Mümtaz I:'A/K 

! Suriye-Fransa· muahedesinden bir hatıra l 

Geçenlerde Pori~fen dönen Suriyef lıeyefi lsfanbulda.rı geçerken 
Sirkeci isfa~ycınunc/a, "TAN" foto muhabirinin kar§ısında 

Bir Fra nsız Mecmuas ı na Göre: 

Şamda istiklal kuru
lunca yakın Şarkta 
kıyametler kopacak 

"f ransa, Suriye ile olan muahedesini, Suriye işini hiç 
kavramtyarak yapmıştır. İşin içyüzü çok çetindir ve is
tifh<1.m i~aretlerile doludur.,, 

Pariste çıkan ( Lı:ı Revu3 des Am- -d-es_i_Tü-.. r-k-i-ye_y_e_,_1_s_k-en_d_e_r_u_n-ve--An-

bassadeurs) mecmuasınd~ Fransız - takyayı her vakitten şiddetle iste • 
Suriye muahedesi hakkında bir ma- mek fırsatını vermiştir . .Millet Mec
kale gördük. Bu mak~lede vuılan tisini açarken okuduğu nutuktta A
neticeler de yuka;ıda söylediğimiz- tatüık, Türk milletinin bu meseleye 
dir. Bundan başka Suriye idare- ne kadar ehemmiyet verdiğini orta-

ya koymuş ve bunun Türkiye ile 
sinden Arap unsurları haricindeki Fransa arasında muallakta bulunan 
unsurların nekadar korkunç bir iikı· yegane mesele olduğunu söylemiştir. 
bet beklemeleri lazım geleceğini Suriye murahhasları henüz Şama 
Fransız mecmuası ..;ıplak surette or- dönmeden yolları üzerinde .iki muha-
taya koymuştur. tara belirmişti: Düşman Lübnan hü-

p ANARAB!ZM kfımetinin endişeleri ve Türk hüku

Makale sahibi diyor ki: "İstifham 
işaretleri asıl imzadan sonra belirmi
ye başlarruştır. Suriye namına mua
hedeyi imza eden Haşim Bey Atassi 
"ıt ap milletinin Fransaya minnet
tarlığından '' bahsetmiştir. Cezair 
ve Tunusta Panarabizm namına 
propagandalar yapıldığı, İslam ale
mi uyandığı ve Fransada iş 'başında 
bulunanlar Şimali Afrika arazimiz 
hakkında endişelerde bulunduğu bir 
sırda Arap milletinden bahsetmeye 
ne münasebet vardı? 

ACABA .. VAR MIDIR? 

Sonra Şamdan gelen murahhaslar 
kendi kendilerine (nasyonalist) Un
vanını veriyorlardı. Acaba bir Suriye 
milleti var mıdır? Arkalarında bir 
millet var gibi hareket eden bu mu
rahhaslar acaba kimleri temsil edi
yor? 

Bu suallerin cevabını Haciriye Ne
zaretinin yaldızlı salonlarında almak 
imkanı yoktur. Bu cevap bize doğru
dan doğruya Suriyeden ve oraya hu
dutça bitişik memleketlerden geliyor. 

Lübnan Cümhuriyetine de istiklal 
veriliyor. Çoğu hiristiyan, küçük ara
zi sahiplerinden mürekkep olan Lüb
nan halkına bir siyasi hürriyet reji
mi temin etmekte mahzur görülmü
yor. 

Fakat bu cümhuriyet, Şamdaki Su
riye hükumetinden herşey beklemeli
dir. Fransaya gelen Suriye heyeti bi
le 1920 de Lübnana verilen araziden 
bir kısmını istemiştir. Lübnan Cüm
hurreisi de şiddetli protestolarda bu
lunmak ihtiyacını duymuştur. 

NE OLACAK? 

Suriye ve Lübnan, adetleri ve din
leri başka iki komşu ve rakip hüku
met olunca neler olacaktır. Yakın 
şarlan bu kısımlarında daima çürük 
kalan huzur ve emniyeti yeniden kur 
mak için üçüncü bir devlet çağırmak 
13.zım. gelmiyecek midir? 

Sonra Suriye milliyetperverleri 
Lübnandan arazi isterken Türkiye 
de Türk unsurunun ahalisinin teme
lini teşkil ettiği İskenderun sancağı
nı geri almak azmindedir. Türk -
Suriye hududunun ayrılması sayısız 
müşkülatla karşılaşmı§tır. 1929 se
nesinde bile bunlar tamamile halle
dilmemiş bulunuyordu. Kendi kendi
ne fiili bir hal şekli kuruldu. Fakat 
bu şekil çürüktür ve tadil edilmek 
tehlikesine maruzdur. 

ŞİDDETLE İSTİYORUZ! 
EylUJde imza edilen Suriye muahe-

metinin İskenderun ve Antakya hak
kındaki azimli istekleri. .. 

BAŞKA TEHL1KELER 

Suriye halkının pek zayıf bir kıs
mını teşkil eden milliyetperverleri 
bekliyen tehlikeler bundan da ibaret 
değildir. Şam ile diğer Suriye şehir
lerinin ayak takımı nazarında istik
lfil, ecnebilerin toptan kovulması de
mektir. Ayni zamanda zenginleri soy 
mak, hiristiyan ve yahudileri kov
mak, bunlarm topraklarını evlerini, 
dükkanlarını ele geçirmek gibi ma -
nalar ifade eder. Halik nazarında yüz
de yüz müslüman gözüyle bakılmı
yanlar da takibata maruzdur: Mese
la şii müslümanlar, Türkmenler, a
cemler, çerkezler, kürtler, rumlar er 
meniler. süryanile:-, naf>turiler ... 

SEFALET DEVRES! 

Dürzilerle Aleviler bugünkü rejim 
içinde rahatlarını temin etmiş olduk
ları halde Fransız mandası kalkar 
kalkmaz kendileri için bir takibat ve 
sefalet devresi başhyacaktır. Bunlar 
Şamda kurulacak bir milliyetperver 
hükumetin arzularına kat'iyyen bo
yun eğmiyeceklerdir. 

Hariciye Nezaretinin kalem odala
rında ne yapılırsa yapılsın, ne düşü
nülürse düşünülsün, Suriye istiklfil 
için olgunlaşmamıştır. Frans'ız man
dası kalkar kalmaz Yakın Şark ye
niden iğtişaş, takibat ve kıtal sahası 
olacaktır. O zaman Fransa işten ka
çmrrsa diğer bir millet, medeniyet, 
sükun ve intizam namına araya gi
recektir.,, 

Romanya 
Hariciye Nazırı 
Ankara da 
Bükreş, 2 (Radyo) - Hariciye na 

zırı Antonesku bu ay içinde Paris ve 
Lonclraya gidrcek, Şubatta da önce 
Ankarayı, sonra da Atinayı ıiyaret 

edecektir. 

Japonya Adisababa· 
daki sefaretini 

kaldırdı 
Roma. 12 (A.A.) - ltalyan - Ja -

pon itilMının neticesi olarak neşro -
lunan bir tebliğde bugün Japonyanın 
Adisababadaki sefaretini General 
konsolosluğa tahvil etmiş olduğu bil 
diriltrıektedit. 

3 ----

Hafta Tatili 
Allah gani gani ralımet etsin piri

miz Ahmet Ce\'det merhum hafta ta
tilinin aleyhinde idi "Biz icap ettiği 
kadar çalı~mıyoruz ki, dinlenmeye 
müstahak olalım.,, derdi. Ben bu fi
kirde değilim. Hatta lüzumwıdıuı 
yani kazancımızdan fazla. çalışbğmu
za bile kailim. Şimdi Jngiltereyi mi
sal getirsem bana güleceksiniz; ama 
ne çare ki çalışmasını ,.e yaşamasmı 
bilen bir memleket olduğu için onu e
le alaca~ı.m. İngilizler ne kargadan 
en:el kah\'altı edip i~e giderler. Ne 
de yarasa gibi gece ~·arılarına kadar 
çalı~ırJar. Sabah dokuzda ba..,ıar; on 
ikide pa)·dos eder; öğle Jemeği için 
bir buçuk iki saat alırlar. Saat beşte 
de çay içer, yarım saat t.e o sürer. 
Akşam altıda altı buçukta da işten 
çıkarlar. Cumartesi öğleyin tatil e
derler. Yandan fazla müesseseler 
Pazartesi öj!;leyin işe başlarlar. 

Ne ise biz öyle yapamayız. :\lemJe
ketinıizin \'e çahtmıa. tiartlannuıuf 

icaplarına uyarak niha)·et bugünkü 
gibi çalrşınz. İ~te bö) le çalışıp du
rurken bir kanun maddesile berber· 
terin Pazar ıtünJeri dinlenmeleri t.e
min edildi. Ben ne bu kanunun es
babı mucibesini ne de, sair esnaf tan 
a~,np berberler için böJ lo bir müs
tacel kanun tedbiri ahnınası sebep
lerini öğrenemediğim iı;:in o yolda W 
etmiyeceğim. 

h~anbulda bir kat: bin berber tatil 
etmiş ve~·a etmemiş bu ne beni, ne 
halkı alakadar edebilir bir meseledir. 
Bu tamamile bir esnaf loncumm 
dahili isidir. Gazeteci olmak hasebi· 
le öted;nberi i~itip duruyorduk ki; 
İstanbul berberleri ikiye ayrılmıştır. 
İstanbul tarafında ;\ani ~alı~ma mer
kezlerine yakın diikkiim olanlar Pa
zar glinü tamamen boş kaldıkların

dan ve kendi nıü~terileri Pazar gün
leri oturdu.klan semtteki bt>rberlere 
giderek yua.5 ;ravas oralara alır;trk
larımlan dolayı Pazarlan bütün ber
berlerin kapamaJanm istiyorlarmış. 

Diğer taraf ta Pazar günleri mlişfe· 

rilertni kaybederlerse bunclan bütün 
berberlertn zi~·an edeceğini ileri süre
rek tatilin Pa7.a öğleden Pazartesi 
öğle)·e kadar olma.~mı iltizam ediyor 
ve bö~ leC'e ne miişteri kaybolur, ne 
berber tatilsiz kaJrr, ne de halk bir 
~ün t.ıra';isrz otunır dll·orlamıı . Ba
na da bu ikinci ~ekil müla;rim geHr
ken kanun Pazar gününü sabahtan 
ak~anıa kadar tatil kabul edince a
kan sular durdu .. Fakat berberlerin 
bu ikiliği izale edilmiş olmadığı' gibi 
3 bin kadar berber dükkanı olduğu 

söylenen İstanbulda hafta tatill res
minden dolayı belediyenin 50 - 60 
bin lira kadar ,·erı,.ri kaybedeceği be
saı> edildi. Lakin bütün bunlara n 
l·arrsmm bunu istemi~ olmamasına. 

rağmen berberler tam ettiler \'e hat
ta bunu tes'it İ!:İn ilk mecburi tatil 
olan ge<;en Pazar Taksim abidesine 
bir de çelenk ko)·dular. 

Neyse şimlli berberler dinleniyor
lar. Lakin t tanbulda dinlenmeye 
muhtaç esnaf ~·alnrz berberler midir!' 
Geceleri sabaha kadar !;ahşan mey
haneci çırakları ve bar garsonlarının 
canlan yok mu? 

Binaenaleyh mecburi tatil kanunu
na, bir gfuı kapalı kalmakla halkın 
hl(' bir sılunhya u~anuyacağr ve 
bilakis sıhhatinden ve kesesinden ka
zanaeağı meyhane ve barların da ila 
vesini istemek itiraz ~ötürmlyeeek 
kadar isa~tli bir foklif oldu~una 
imanını vardır. Umanın ki; berber
lerin tatili kanununu tet<lif eden -.ay
lav arkada.'-;lar YP.şila~'Tn da 5üp'he1111b: 
taraftar olduğu bu işi ihmal etmez-
1er. 

B.FELEK 

Beyoğlu Halkevinin Güzel 
Bir Teşebbüsü 

Bir memleketin milli marşım va • 
tandaşların bilmemesi, yolile ve uı:ıu 
!ile öğrenmemesi tasavvur haricinde 
bir şeydir. 

Çok teessüfle itiraf etmek lazım • 
dır ki, bu tasavvur haricinde vazi • 
yet memleketimizde mevcuttur. 
Beyoğlu Halkevi bu boşluk karşı

sında harekete geçmiştir. Her hafta 
perşembe günleri akşam saat 19 ili! 
20 arasında Halkevinin mu!!iki öğ • 
retmeni, istiklal marşını ve diğer 

marşları her istiycn vatandaşa öğre
tecektir. 

Bu akşam veya diğer bir Perşem
be akşamı Beyoğlu Halkcvine uğra
mak ve bu tatlı vatani derse iştiı ak 
etmek bir vazifedir. 
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YENi NEŞRIY AT 

.M.. ah keme 1 erde. Radyo Orta. Atlaa - Profesör Faik Sab
ri Duranın Orta Atlası Kanaat Kitap 
Evi tarafından Londrada ikinci de
fa olarak bastırıldı. Tabı itibarile 
cidden güzel, teknik hiç bir kusuru 
olmıyan bu atlasın ikinci tabı en son 
vilayet taksimatına göre yapılmış 

ve ilk tabından fazla olarak endeksi 
ve istatistik malfunat ta ilave edil
miştir. 

Programın aon gecesi old 
dan yalnız bu geceye 

fiyatlarda Mahmutpasada kama1
------

ile dolasan adam :~y:~~~~:E;: 
Bugünkü program 

lstanhuJ 

Oğle neıriyatı - Saat: 12,30 Plakla Türk 
musikisi; 12,50 Havadis; 13,05 Plakla ha
fif müzik; 13,25 - 14 Muhtı:.liI plak neşri
yatı. 

Mühim T enzils 
Yarın gece yeni prograıt1 

FERAH sinema 

Üstelik 
Polisin 

Yanağını da 
1. ı mış! 

Meşhut suçlara bakan asliye drr
dUncU ceza mahkemesi diln Hüseyin 
adlı bir delikanlıya 1 sene 2 ay 24 
gün hapis cezası verdi ve derhal tev
kif etti. 

Suçlu iskemlesine geçirilen Hüse_vi
tıin elbiselerinde boğuşmuş bir insan 
perişanlığı vardı. Reis, zabrt varaka
ınru okudu. Hüseyinin birçok ~eyler 

yaptığı ve bir polisin yanağını ısıra
rak kopardığı anlaşılıyordu. 

Hadise şöyle geçmişti: 
Bir senedenberi karısından ayrı ya

ııyan Hüseyin, dün saat 11 de Nuru
osmaniye camiinden Yenicamie gider

ken Mahmutpaşa yokuşunun başın

da kansxna rastlamış. Ona: 

- Karıcığım, artık evimize done
lim, yetişir bu aynhk, dem.iş. Kadın 
bu teklifi reddetmiş. Htiseyüı r;e~iııi 

yükseltmiş: 

- Seni öldürürüm, demiş ve derhal 
kama.sına sarılarak kadının üstüne 
yürümüş. Kadın, can havlile kaçrruş 
ve bağırarak yardım istemiş. 

Etraftan yetişenler, kadı:ıı ku1·tar
mışlar ve düdük çalarak polis çağır
mıya başlamışlar .. 

Hüseyin yakalanacağını anhyınca 
kamafJinın sapma tükürmüş ve iki ta
rafına sallıyarak Mahmut pı.şa yoku
ıundan aşağıya koşmıya La·}lamı&. 
Halk, bu saldırmalı adamın dehşet sa 
~arak koşuşundan heyecana düşmüır 
ler. Yoku13un alt başında polis Ah 
met Zeki ile Sivil Izzet, Hüseyini ya
kalamak istemişler. Ahmet Zeki Hü
Beyinin kama bulunan elini tutmuş 

\re kolunu bükerek kamasını almıya 

çalışırken Hüseyin bir biçimine geti
rerek kamanın sivri uounu polisin 

tam kalbinin üstüne getirmiş. Polis 
kendisini bırakmak mecburi.yetinde 

kalmış. Hüseyin yine kamas:yle etra
fa dehşet dağıtarak koşrruya başla
mış ve polis tekrar yetişmiş, ayağına 
bir çelme atarak yere düşil•milş ve 
kamalı koluna ayağıyla basmışıtr. Si
vil memur lzzetin yard1miyle kama
yı alıruşlar ve ellerini arkasından 

bağhyarak karakola getirmlş1 ?r. Su~
lu da bu sırada Ahmet Zekinin yana
ğını ve İzzetin de parmağını ısırmış. 

den evvel 

Şapka kanununa 
aykın hareket 
eden 50 suçlu 
P olis, dün M:üddeiumu- Dün, sulh ceza hakimleri 15 dilenci 

miliğe Şapka Kanu- bakında da belediye hizme•i .de ça. 

nuna muhalif hareket ettik- lışma cezası vermiştir. 
!eri için 50 suçlu vermiştir. Bu hükümler kat'i olduğu için mah
Bunlann bir kısmı bere, bir kiımlar derhal müddeiumumilik ila
kısmı geçe külalu, bir kısmı mat dairesine teslim edilmiş~:ıriir. 
şapkaya benzemiyen şemsi- Dünk~ dilencilerin ekserisi bir haf. 

sipersiz serpuş giymişler- ta beledıye hizmetinde çalışnı ;a mah-
dir. kum olmuşlardır. 

Suçlular, müddeiumumiliğe sekizer, =============== 
onar kişilik kafile halinde scvkedil- TEŞEKKÜR - Hasta olan refi-
mişler.dir. llk kafile olarak l~Jrahim kamın tedavisi yolunda gösterilen 
oğlu Ali, Şevki oğlu Hulki, Me·.rlfıt oğ- ihtimamdan dolayı Haydarpaşa nü. 
lu Abdtilfettah, lbrahim oğlu ~alih, mune hastanesi dcktorJarından Gene 
Ziyaettin oğlu Süleyman, Ali oğlu ral Tevfik, Müfide, Sami, Müfid ve 
Bekir, Ahmet oğlu Osman isminde başhemşire Hatice, Hemşire Emine, 

Akşam neşriyatı - 18,30 Plakla dans 
musiksi; 19,30 Konferans: Doktoı Hüseyin 
Kenan tarafından; 20 Rıfat ve arkadaşarı 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları; 
20,30 Safiye ve arkadaşları taraimdan Türk 
musikisi ve halk şarkıları; 21 Orkestra: 

1 - Mozart: (Figaronun ı:vlenme.si). u-
v"rtür. 

2 - Ganne: (Eıı:.tase). 
3 - Jaqu. Ranne (Dramatik suvit). 
4 - Czibulka: (Balodan sonr.ı aşk rüya

sı) . 
5 - Glinka: (Şüphe) Roman3. 
22 Plakla sololar; 22,30 Ajans ve borsa 

haberleri; 23 SON. 

Günün program özü 
Senfonik konserler: 

21 Belgrat: Saray senfonık orkest.rast; 
21,15 Bükreş: Romen filharmon:si. 

Operalar: 
20,30 Budapeite: "Traviata., operasını 

nakil; 21 Stokholm: Verdi'nin "Aida,, ope
rası; 22 Brüno: Giordano'nun ''Andrea Che
nier., operası; 22 Torino: Puççinl"nin "Toı.
ca,. operası; 23,40 Viyana: Rishard Mayr'in 
''Rosenkavalier,, operası. 

Kültür Bakanlığının mekteplere 
kabul ve mcr't kitap cetveline der
cetmiş olduğu Orta Atlas coğrafya 
tedrisatında talebe için en kuvvetli 
bir yardımcıdır. 

Takvim Ragıp - Kanaat Kitap E
vi tarafından 1937 senesi için Mah
mut Ragıp Ulug'un 14 üncü yılı çık
mıştır. En doğru takvim cetvellerin
den maada bir çok faydalı malumatı 
muhtıra kısırunı ihtiva etmiştir. 

Endüstri - Şimdiye kadar "Sana
yi" ve "Fen ve San'at" adlan ile İz. 

mirde çıkan bu mecmuanın son Teş
rin nüshası çıkmıştır. 

Taksimde Maksim Tiyatrosunda 
HALK OPERETİ 

Bu akşam saat 21 de 
PİPIÇA 

ŞEWB Tll!ATROSll ~lf:J' 
DRAM KISMJ ' 

'il Bugün 
20,30.da 

BUYUK HALA 
KOLTUKLAR: 50, 40 K 

ımnıııııı111ıni 'E:!"~ :ı~ 
l'I' ırı ı jl su a.ıcşs~ 

1... 1 ! saat 20,30 dl 
111111111 M A S K A 8 I 

KONFERANS 
Kadıköy Halkevinden: 4 Dk 

936 cuma akşamı saat 21 d.:? ı1 
salonunda Bay Niyazi Erenhil, 
rafından (Denizlerimiz, önem 'fi 
sulleri) adlı bir konferans 'y~cecf 
Bütün yurtdaşlara açıktır. 

ŞARKILARI Bütün dünya radyolarında söylenen .• • 
MUZlGl Yüzbinlerce plakla cihana yayılan ... 
DANSLARI Her tarafta umumi dans haline giren••' 

GiNGER ROGERS 
FRED AST AIR'i11 

TÖ~p=:filHtri 1 
A~~m SARAY Sinemasırı 

•• 
YARIN AKŞAM: BÜYÜK GALA OLARAK TUR K Sinemasuıd 

SENENiN EN OOZEL FiLMi 

CASiNO DE PAAi 
yedi kişi verilmiştir. Hademe Nimete alenen teşekkür e- (Fianınzca aö:rılU) 

Müddeiumumilik, bütün suçluları dcrım. J O L S O N R U B Y 
Fatih sulh ceza mahkemesıne &3nder- ~-----------Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 40690 •••••••Iİll-~ 

miştir. Haklın, bunları 10 lir td m 2t;O ,••••••••••••••••••••••-••-•••••••-•••••••••••••••••••-,.. 
liraya kadr ve bir günden ü<: aya ka-
dar muhtelif hapis cezalarrn::ı. mah
kilm etmiştir. 
Şapka kanununa muhalif hareket 

edenler arasında Dimitri o~lu 1Iya ad
II bir de hıristiyan vardır. O da 10 
lira para cezasına mahkum olmuşcur. 

ğını sordu. O her şeyi inkar etti: 
- Kamayı Nunıosmaniye camii 

avlusunda bulmuştum. Koyrı •mda i
di. Tesadüfen karıma rastladım. Yok 
sa onu öldürmek için evvelden kama 
tedarik etmiş değilim. 

BU AKŞAl\.i senenin en GÜZEL filmine 

EN BÜYÜK GALA GECESi 
M E L E K ve 5 A K A R y A Sinemalarında birdell 

ROSE MARiE 
Dünyanın sı tanınmış ve en güzel opereti Başlıca rollerde: "Marietta,, filminin unutulmaz yıldızlatl 

J E A N E T T E MA C D O N A L D - N EL S O N E D D Y' 
Ayrıca Paraınount dünya havadisleri: TURK DONANMASININ Yunanist anı ziyareti, lna:iltere kralıl1.
ziyaretleri, Fransa'da Salengo'nun cenaze töreni, son ve mufassal lspan ya vakayii. 

Bu geceki gala nıüsanıereleri için numaralı biletlerinizi erkenden aldırın. 

Resi, Hüseyine bunları niçin yaptı-

Şahitler dinlendi. müddei11mumi ce
zasını istedi. Mahkeme ktındisini 

mahkum etti. 
,. ___________ _ 

Telefon: Melek 40868-Sakarya 41341 

Elini tekrar onun omuzuna koydu. Saadetinden 
titriyordu. 
"Yarın öbür gün anam gelip istiyecek, nişanı 

düğünü de gene onlar konuşacak... Ben hiçbirine 
karışmıyacağım, amma dedim ya, bir düğün yapaca
ğım, Edremitte kırk yıl söylenecek." 

Birdenbire aklına gelmiş gibi: 
"Yahu, haberin yok mu? Bizim Hacı Rifatın 

İhsan da evleniyor, iki haftaya kadar düğünü var. 
Papazlıktan gelin getiriyor. Dehşetli ahenk yapa
cakmış!" dedi. 

Yusufun kulağına böyle bir şey çalınmıştı. Basını 
ıalladı. 

Ali gülerek: 
"Hele bir o düğününü yapsın da gorelim, sonra 

biz de bızimkini yaparız ... ,, dedi. 
Yusuf a.yağo. kalktı •. Öteki onun kolundan tuta. -

rak: 
"Ne o, gidiyor musun?,, dedi. "Peki git, amma 

Muazzeze benim için söylemeği unutma... Elinden 
gelen her şeyi yap, onu bana. ısındır!! .. ,, 

Yusuf biraz dü,ündükten sonra: 
''Peki,, dedi ve eve döndü. 

• ömrünün bu en güzel gecesınl, ömrünün nu en 
korkunç gününün takip etmesi mi mukadderdi? Ney 
di bu içinden çıkılmaz meseleler? Neydi bu mavi gö
~e veya sevgili bir yüze bakmağı zevk olmaktan çı
karan hisler ve üzüntüler?.. Yusuf bunlara alışık 
değildi. Vaziyeti onu okadar sıkıyordu ki, bir metre 
mik'abı bir kafesin içine kapatılmış gibi çırpınmak 
arzusu duyuyordu. 

Kalbinin derinlerinde yerleşen bir saadet hissi 
'imdi ona mevcut fakat erişilmez birşey gibi görU • 
nüyor ve onun hırsını daha çok arttırıyordu . 

Hayatta hiGbir şey ona kıymetli görünmemiş, 

peşinden koşmak, irişmek, sahip olmak arzusunu 
vermemişti. Etrafına daima bir yabancı göziyle 

MEMLEKET ROMANI '15-_.,. SABAHA TTlN AL! 
bakmış, hiç bir yere bağlanmak arzusu duymamış, 
bu yalnızlığının gururu içinde, memnun olmağa ça
lışmıştı. Şimdi ilk defa birşey istiyor, hem de kor-. 
kunç bir şiddetle istiyordu. Fakat niçin bu istek 
bir imkansızlıkla beraber gelmişti? Niçin hayatının 
bu en büyük arzusunu, şimdiye kadar belki yine 
içinde, fakat en gizli yerlerde saklı duran bu arzu
yu, hapsedildiği yeri parçahyarak ortaya çıkar, 
çıkmaz, ->ldiirıneğe mecbur kalıyordu?. Niçin? Ki
min için?. 

Ali gözüntin önüne geldi ve dudakları yarı mer -
hamet, yan istihfaf ile büküldü. Bir an içinde arka
daşın: adamakıllı aptal ve basit buldu. Onun bir 
kaç sene evveline kadar mektep kitaplarından, bir 
kaç senedenberi de patates, yahut zeytin yağı fiyat
larından başka bir şeye aklı ermediğini düşündü . 
Uzun senelerini onunla yanyana geçirdiği halde bu 
çocuğu hiç bir zaman, uğrunda bu kadar büyük bir 
fedakarlığı yapacak derecede sevmediğini anladı. 
Zaten Yusuf senelerdenberi hiç kimseye karşı kal
binde muhabbet beslemiyor ve bir insanı sevebilmesi 
için ona hayran olması lazımgeldiğini anlıyordu. 
Hürmet ve takdir hisleri beslemediği, hatta tepeden 
baktığı ve küçük gördüğü insanlan nasıl sevebilir
di? Salahaddin 'Beyi bir parça seviyorsa buna se
bep, Yusufu çok kızdıran aczinin yanında bu ada
mın harikulide denecek kadar iyi bir kalbe malik 
olması idi. 

Zaten Şahinde kadar m~nasız, dirdircl, ne yap
• tığını bilmez bir kadına peygamberane bir sabır 

ile tahammül eden bu adam Yusufu ilk gündenberi 
hayrete düşürüyordu. 

Halbuki Mu&.zzeze karsı olan hisleri büsbütün 
başka idi. Onu hariçte bir ~evcut, yabancı ve başka 
bir insarı olaıak düşünmüyor,, kendinin bir parçası: 
kolu, gözü ve yüreği olarak tasavvur ediyordu. Bu
rada beğenmek veya beğenmemek, sevmek veya 
sevmemek, hayran olmak veya küçük görmek bahis 
mevzuu olamazdı; çünklt böyle şeyleri bir kere bile 
kafasından geçirmiş değildi. Muazzeze dair içinde 
ilk uyanan ve şuuruna varan his onun kendisinden 
koparılması ihtimaline karşı duyduğu müthiş bir 
acı oldu. 

Fı;1.kat şimdi birbiri arkasından yuvarlanıp gelen 
ve önün~ ge~ilmez bir şekilde inkişaf eden bir ha· 
diseler zınciri ona en umulmıyacak şeyi yaptırmak 
istiyor~u. Yusut kendisini içten epeyce kaynatan 
bütün ısyan hamlelerine rağmen boyun eğeceğini, 
ne bilgisinin, ne de kuvvetinin ona yardım edemi-
yeceğini biliyordu. ' 

Mi\phem bir düşünce şeridi halinde kafasından 
bunlar geçer ve o, elleri. ensesinde, mindere arkası 
Ustü uzanıp gözlerini tavana dikerken hafifçe oda 
kapıs~ gıcırdadı. YusUf hemen doğruldu. Ve içeri 
girenın Muazzez olduğunu görünce ayağa fırlıyarak 
ona doğru ylirtidii. 

Muazzezin kalbi patlıyacak kadar hızlı atmıya 
bıış~~~rştı ... ~&~a~. Yusuf onun boynuna sarılacağ1, 
yUzunU, ?0.zunu opeceği yerde yanından geçerek 
kanıv::ı. 2'ıttı. orada arkasına döndü. kendisine hav -

retle bakan kıza: ; 
"Ben dışarı gidiyorum, acele bir i'im var.11 d 
"Yusuf!.,, ~ 
"Yarın, öbılrgün Alinin anası sana görUctı ~ 

cekıuiş. Göreyim seni. kavmakam kızı old 
belli et!.,, ;J 

"YUSllf !.11 • ~ 
"Annenin sözlerine de pek kulak asma.. .Al~ 

ço<'uk değildir. Parası var, malı da var. .AJıl 
mazbut ... ,, .. eJıi 

Son cümleleri söylerken Yusufun yüzünU ı ~ 
bir tebessüm kaplamıştı. Bunu farkeden ?.fil 1 
bir adım geriledi; birşey demek için ağzıJll~ 
fakat diyemedi. Birkaç kere daha ağzını a ~ 
gayret etti, fakat bu sefer de gırtlağından .. 1; anlaşılmaz birkaç ses fırladı. Bir şeyler so~i 
zannettiği halde kelimeler ağ~ınm içinde 1'aİ 
ve dışan çıkamamışlardı. ıııf 

Yusufun kaf aısı zonk zonk atıyordu, fa.kat 
kendine haklın tavrile, yalnız daha sıcak, geııç 
sokuldu: &. 

"Sus kızım, bunun böyle olması lA.zlm!,, de 

-5- ~ 
Anlattığımız vak'alardanberi iki hafta geç '-

müddet zarfında Yusuf eve pek az uğraınıŞ ~ 
nıru daha çok zeytinlikte geçirmişti. Gece Y ~ 
sonra geliyor, şafakla beraber gidiyordu. )fil ~el 
karşılaşmak istemedği belli idi. Bir müdde~ ~ııel' 
linin annesi Muazzeze görücü gelmiş, "dU~ t 
cevabını almıştı. Bunun burada bir muvafa~~ 
ğu malumdu. Artık söz kesilml.ıJ demekti. İl'i ıçiP 
mümkün olduğu kadar ağırdan almıf oıaıak #' 
al ve cevapların arasını uzatıyorlar, biribirle.~ 

seyrek gidiyorlardı. Fakat Alilerin evinde ~~del 
zırlığı başlamış, hatta nişanda gönderilınesı 
lan baklava tepsiısini örterPk kırmızı gaz bO 
bile bir kenarn ayrılmısb. .,.l 

'(Mke.Sf f/IY 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalınan 

ran'nı hedefi: Haberde. fikirde, 

Şarkın En 

irazlı 

TAN 5 

J Kim il Şairi 1 '-__ F_l_K_R,_A __ ı 
Mantık 

l
erteyde temiz, dürüıt, aamimi 

o lll&lc. k .. , ::::eü o)maJ• Şeyh Sadinin 
~:::ü~. n~u---=n=M:::ıı:ıo:=:e:ı::as-e"=I e-=-,e=-r-i-

Şu Saint • Brice acaba Türkiyeyi 
ne sanıyor? Türk donanması Mal
taya gittiği için hayrette, Şaht An • 
karaya geldiği için hayrettedir; 
"- Uyan ey Fransa, diyor. Sen 
kendi içinde boğuşurken rakiplerin 
çalıtı yor 1,, 

lngiltereyi Fransanın müttefik· 
leri arasında bilirdik: Rakibi oldu
ğunu yeni işitiyoruz. 

••• 

ÖI" ~m taciri 

~ti~ dünyada ölüyü hayır ile an-
8.detttr. 

~~t yine bütün dünya, geçen 
1-n olen Zaharofun arkasında.n onu 

~le Yadetmekte ittifak etmiştir. 
~llnkü .BaziI Zaharof bir ölüm tiic
"1as dır. Servetini insanlara. ölüm va
~li~- satmak, milletleri blriblrine öl-
-1'Wekle k8.fJlDmıştır. 
llazn Zaharofun milyonlara. varan 

~!'\'eH-L •• tün ı.. ~A&Ull us · de binlerce Türkün 
"ILlll Vardır. 

.. llaıu Zaharof bilb&~ Türldyeye 
"e ~-·. bit ... 11.11Uere karşı katil rolü oynamış 
ltııı &damdır. Çünkü servetinin teme
~ka.rı devletlerine slli.h satarak 

nuştır. 

l>aha ilk Türk • Rus harbinde Za

~f &\'Veli. Ruslara silah 88.ttı. Son
~ lt~yanm silii.hlanwğmı Deri ıüre· 

'l'Uıidyeye sili.lı tüccarhğı yapu. 

d 
~ Harbinde Yuna.nistana bir 

t!Jtlıa.J btzı tı gemisi hediye etti. Maksadı 
1l:ı tahrik edJp harp gemisi aldırt
" ~. Nitekim biz de Zaharoftan o 
tJ.tJ,qt iki tahtelbahlr, ve Vikers tersa-
eıel'bı.e gemiler ışmarlamıştık. 

, \'1Uıanıııa.n tzoıire asker çıkamuya 

0~ ~oluyu istilaya sevkeclen de o 
t\i ltştur, Yunanlılar Zaharoftan kre

~e 'ilah almasalardı bu büyük ma-
l"IL atılmıyac.alda.rw. 

tt.ı~t Tttrll kam pahasına serve
>l.pmış fJ8ki bir Oıtmaııhdır. 

l<lJ. O l'etyüzünde ~ytanın bir timsali 

""nutlin hayatı entrika yapmak, . ., 
~ ............. '<4. ı.,.ı. •••• uı..,tıeJ. l ı..Lritdrt 

Jll\ıne harbe sevketmekti. 

il\ Orauıı etini, mllllyeti, mezhep ve 
h.. "Ie~ yoktu. O sadece paraya t~ 
"'il 1>· 'e ır şeytandı. Para. ~in yüı binler-
i: insanın ölümünü zevkle seyredebl
'Qdl. 

ŞatJin 

l'tJuı~ gitti cllwıdan dayansm 

Sö ehli kubur 
l'1 tim onun için söylenmiştir. 

t1: . • •• 
~seferberlik 

)t 
~ ll.alif Vekili Saffet Anka11 maka.. 

~' 0turduktan bil' mtiddet sonra., 
~ ~eclislnde tetklkatınm neticesi 

t-eıı da lıahat vemılşti. O vakit öğ-
~tik kt, 

t<l l'ldyede mektep çağında.1800000 
Cllk blJ.t V'&?dı:r. Bunlardan ancak tı~ 

35 
tn~ktebe gidebilmektedir. 

~~ h hın köy vardlr ki henüz mektebi 

~ 0cası yoktur. 

'"~':;11bn ınekteplerlnden senede 
b1ı 50o muallim yetişmektedir ve 

~~dJşıe ınenıleketin ınuaJllm thti

~1< 1~ tatının için yarım uır bekle-

lı 7.tnıdır. 
tO&~ ~ka.mıar vaziyeti sarih olarak 
%ı ri~·ol'du. Maarif meselesini hal 

"- ~~e"cut teşkili.tın haricinde bq-

~~ ~ye ba§~ırmak Jbımdı. 
ltt Sat 1 lllenı.nuntyetle öğreniyonız 

~ ttıtl§~et ~kan bu derde çare bul
)elll b~ Koy hocası yetiştirmek içlıı 

lı seferberlik yapmıştır. 

te~ ~&re ıudnr: Ordunun içinden 

~~ kabUJyetl, ve ma11lmatı ile t;e. 

l~eıt edenleri ayırmak, bunlan mu

' hl'1ddetlerle mllll müdafaa, 
•~tle~ ıl.raat, iktuat, sohhiye vekA
~~l'l bı enuinde yetittinneık ve 

ere da~ 

~-~ yap~aıı Uk tecrübe nıu
~ll layetıe netleelendiğl lçln timdi 

tttıah~alıa. geniş ölçüde tatbl.ka ha-
h -...fOrla,r 
<Qu • 

'l>;ogra.nun tatbiki köy muallbnl 

)' ııı l'ILdikal bil' tekilde halle 
edeaekfu. 

700 üncü Yılı 
Yazan : Ömer Riza 

Birkaç sene evvel şa
ir Firdevsi'nin bi

ninci yıldönümünü bey
nelmilel merasimle kutJu
yan İran, gelecek yıl, 
İran halkının eksilmiyen 
bir sevgi ile daima oku
duğu ve andığı büyük şa
ir ve haklın Sadi'yi de 
tebcil edecektir. Şair Sa
di, hiç şüphe yok ki, Şar
kın en büyük didaktik şa
iridir. 

yerde yerleşti. Bir kaç defa Hicaz& 
gidip geldi. ömrüniln gerisini şiir 
yazmakla ve mutasa vvif ane bir ha
yat sürmekle geçirdi. Sadi, 1292 de, 
bir rivayete göre de 1291 de takri
ben 110 y~ında öldü. 

Şairin seyahatleri esnasında ka
zandığı tecrübeler, ziyaret ettiği 
muhtelif memleketleri yakından ta
nımak dolayısile elde ettiği istifa. 
deler, insan karakterini kavramak
ta gösterdiği harikulade hüner, dü
şüncesinin yüksekliği, ve ahlakının 
nezaheti ile birleşmiş olması en meş
hur iki şaheserini üç sene gibi krsa 
bir zaman içinde yazmasına yardım 
etmiştir. Şair "Bostan,. adını taşı
yan eserini 1257 de, "Gülistan., t 
1258 de yazmış ve iki eserini de A
ta Bey Ebubekire hediye etmiştir. 

"Bostan" , en yüksek dini ve fel
sefi meseleleri gözden geçiren, en 
insani ve ulvi düşüncelerle, en ha
kimane vecizelerle dolu olan man
zum bir eserdir. 

"Gülüstan"da ayni mahiyette o
lan mensur ve manzum bir eserdir. 
Fakat, birçok hikayeler ve menkıbe 
leri toplar ve Bostanda mevzuu 
bahsolan meselelere de temas eder. 
Gülüstan, Şarkta da, Garpta da 
Bostandan daha fazla rağbet ka
zanmıştrr. Sebebi, eserin kolaylığı 

Şirazlı ıeylı Sadi 700 sene evvel 

ve tenevvüü. ifade ettiği hikmetle
rin a.ıneliliğidir. 

S üphe götürmez bir hakikat, 
Sadinin en büyük faikiyeti eli 

vanında gösterdiğidir. Sadi, bundan 
başka Arapça ve Farsça kasideler, 
mersiyeler, mülemmalar, terci'ler, 

gazeller, mukattalar, rübailer, mUf 

retler ve bunlara benzer bir çok 

şeyler yazmıştır. 

Sadinin lirik şiirlerinde Haftzın 

ahengi, yahut. Mevlananm ulviyeti 
göze çarpmaz, fakat bu şiirlerde de 
derinlik, ve Şark şiirlerinde nadir 
tesadüf olunan başka bir hususiyet 
vardır. O da ha~ikate karşı hiç bir 
şeyden yılmıyan bir aşk! 

Büyük şair için yapılacak olan 
ihtifallere, yalnız İran halkı değil, 
edebiyat ve san'ati seven her insan 

iştirak edecektir. Çünkü Sadi, yal

nız İranm, yalnız İslamın, yalnız 

Şarkın değil ,bütün insanlığın ma
lıdır ve şairdir! 

Biz Saint - Brice'e Şahtın geçen 
sene neden Parise gittiğini soruyor 
muyuz? Merkez Bankası yalnız Pa
riste mi vardır? Ziyaret, yalnız 

Fransaya karşı gösterilmek lazım· 
gelen bir nezaket kaidesi midir ? 

Saint - Brice, M.ontröde lngilte
renin bize Boğazların anahtarlarını 

niçin teslim ettiğini de kendine gö· 
re tefsir etmektedir. Fakat Montrö
ye kadar Boğazların kapısı olmadı· 

ğı için, kapıcısı da yoktu: Şimdi biz 
orada sadece sulhün ve deniz • 
ler hürriyetinin bekçisiyiz. Bu Saint 
- Brice mütareke zamanında Bey • 
oğlunda Bosfor gazetesini neşreden 
ınahud Paillares'in müstear adı mı· 

dır, nedir?. Türkiyenin müstakilli• 
ğinden gelen ve kuvvetini gösteren 
her hadise ,onun· bütün sinirlerine 
birden batıyor. 

Türk donanması neden Maltaya 
gitti?. Şaht neden Ankaraya geldi? 

Fakat bir Fransız politika muhar· 
ririni Türkiye hakkında düşündüre
cek daha başka bir vak'a var: 

Fransa ile Türkiye, bir davamıza 
baktırmak için Milletler Cemiyetin.a 
gidiyoruz. Asıl bu gidişin ehemmi • 
yeti var. 

TU rkleri enternasyonal politika 
alemine sokan Birinci Fransuve., VI 

Türkleri ırana tanıtan bilmem ka
çıncı Fransuva olduğunu söyliyen 
Saint • Brice'in tarih okumadığını 

farzetsek bile, kendi Journal'inl da 
okumadığına nasıl hükmedebiliriz? 

Sadi, 1184 sularında Şirazda doğ
du, ve Fars Ata Beyi Saad bin Zen
gi tarafından Bağdadın meşhur ni
zamiye medresesine gönderilerek 
devrin en büyük üniversitesi sayı
lan bu medresede otuz yıl, (1196} 
dan ( 1224) e kadar tahsil ile meş
gul oldu. 1210 da edebi şöhreti o 
zamanın bütün İslam alemine yayıl
mış ve şair, hamisi olan Ata Beyin 
ismini kendisine mahles olarak ka
bul etmişti. Sadi, Nizamiyeye de
vam ettiği sıra.da evvela din ilimle
rini öğrenmiş, daha sonra ameli f el
sefe ile meşgul olmuş, en sonra 1234 
te ölen Şebabettin Suhreverdi'nin 
manevi irşadı altında kendiııi tasav-
vufa vermiştL r----''----~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~:__~~~~ 

Bizi dünyaya ve ırana tanıtan 

kimdir, onu biz biliriz: Fransızların 

bilmesinde hayır gördüğümüz mese~ 
le, ise, Fransa ve Türkiye CUmhu -
riyetlerini tanışmaktan alıkoyanfa -
rın işte bu Saint - Brice'ler otdu 
ğudur. (ULUS) -Fatay 

1220 ile 1225 arasında Isfaha
na, oradan Şama giden şair, 

tekrar Isfahana döndüğü zaman 
Ata Bey Saad, Harezm Şahı Gı

yasettin tarafından azledilmiş ve 
bu suretle şair hamisinden mah-
• rum kalmıştı. Sadi, bu yüzden öz 
yurdu olan Şirazdan çıkmış ve ha
yatının ikinci devresine girmişti. 
Bu devre 1226 dan başlar ve 1251 
de biter. 

Şair, bUtün bu müddeti !eyahat 
maceraları içinde geçirdi. Belh yolu 

ile Gazneye gitti, Gazneden Penca

ba geçti. Ta Gücrana kadar ilerle
dikten sonra Hinduların ilahesi 
Siva ile Somenat mabetlerini .ziya

ret etti ve Delhide uzun süren ika

meti esnassında Hintçeyi öğrendi. 
Sadi, buradan Yemene gitti ve bu· 

radan Habeşistana geçti. Daha son· 

ra Hac farizassmı ifa. için Mekkeye 

gitti, bu farizanın itasından sonra 

Medineye de uğradı ve buradan Su

riyeye hareket ederek bir mltddet 

için Şamda yaşadı. Onun burada 
edebt şöhretine kattığı yeni bir mu
vaffakıyet, hitabette gösterdiği 
kudretti. Onun gerek Şamda, gerek 
Bailbekte irat ettiği hitabelerin bir 
kaçı saklıdır. Şair, nihayet Şam 
şehrinin hayatından da bıktı ve 
Kudiise yakın olan çöle geçerek 
çölde dolaşnuya başladı. Bu dolaş
maları esnasında frenk ukerleri
nin eline esir düştii, Tarablusşama 
getirildi ve burada kalelerin etra
fındaki hendekleri kazmak için ça
lış.mıya mecbur edildi. Bu sırada 
sayısız güçlilkler içinde yaşıyan şa
ir, Ha.lehte bulunan bir dostunun 
yardımile kurtuldu, bu dost, onu 
kurtarma.k için para vermiı ve es.
iri kızı ile de evlendirml'ti. 

Şadi, kavgacı olan kansiyle ya.
şamıya takat getiremiyerek 

yeniden seyahat hayatına döndü ve 
eYVell Şimall Afrikayı, sonra bü
tün Anadoluyu gezdi ve ancak yet· 
mif yagma vardığıı zaman (1256) 
asıl şehri olan Şiraza avdet etti. -
Şehirde hamisi Saadin oğlu Ebube· 
kir hilkilm silrüyor ve şehir huzur 
içinde yaeıyordu .. Şair de, doğduğu 

KUBiLAY 
Menemenden geçerken K•ıbilay fa- ğunu, Kubilay ihtifali yapıld~ğmı ve Tatil aylarında Menemen'iı~n 1{~Çti-

ciasının oynandığı cami avlu~Jll&. gir- her mektepte de Kubilay kö~esı ol-
miştim. Orada çoouklar ne7e ıl~ oy- duğunu söylUyor. ğim için maalesef mektepleri ziyaret ı 

ı K ı b E edemedim. Çünkü içinde tabbe olmı- 1
1 

naşıyorlar. Ve bana ' ubi :ıym aşı vvela Halk Partisi tarar' ıd;rn gön 
bu taşın üstünde kesildi,, diye göste- derilen mektuba şu cevabı verırım: yı:ın mektep, bir gazeteci için alakayı 1 

rilen bir taşın üstünden atlıyorlardı. Eğer oradan geçtiğimden h'lberdar celbeden bir şey değildir. : 

O zaman çocukları yanıma. çağıra· olsaymışlar, beni birçok in~nnlarla Dersler başlayınca, o meit+e..Jb~e! 
rak onlarla konuşmak istedi n. ~lek· görüştürmek için tavassutta bulun- okuyan talebeleri ben tatilde bfr yer-! 
tepte okuyan bu çocuklar, Kubilay mak lutfunu göstereceklermiş. o is- de oynarlarken yakaladım ve onlara:! 

hadisesinin ne olduğunu bil niyorlar· tifade edemediğim misafirperverlik- '·Kubilay kimdir?,. diye sord Jm, doğ- J 

dı. Ve bana yanlış anlattılar1T. ten dolay1 kendilerine çok mUteşekki· ru cevap alamadım. l 
Kubilay hidisesinin geçtiği bir yer. rim. Fakat ben Menemende 1>,ırti va- Acaba mektep çocuklarına i:i:;reti- ~ 

ue rastgeldiğim ve Uçüncü, beşınci sı- sıtasiyle tanıyacağım zevata, ek\asen len bütün malumat, mektep karısın-! 
nıf talebesi olan çocukların bu şeyi Kubilayı sormazdım. Çünkü ınlarm dan dışan çıkınca unu tulu yor uıu ? •• ; 

bilmemeleri benim nazarı ditckatimi bu hadiseyi bildiklerinden bir an şüp. Ve biz bir çocuğun bilgi~ıni ancak 1 

celbetti. Bunu yazdım. Bunun üzerine he edemezdim. Partide bul marı ze- dersanede mi tecrübe edebilir; ~ ·?.. 1 

Menemenden Kubilay okulu öğretme· vatla değil, halkla temas etın ~sini ve Az kaldı yazmayı unut·ııordum. 
1 

ni Kemal üstünden bir mektup al- böyle bir suale hazırlanmamtş insan- Kubilayı bilmiyen çocuklard m biri,! 

dım. Bu mektupta, bu yazrmı okuduk- !arla görüşmesini istedim. B ıııun i- Kubilay mektebi talehesiydi. O zaman; 

tan sonra bir öğretmen hass:ı.:ıiyctiyle çin cami avlusundan geçen fakir kı- bunu çok kuvvetli bulmuş ve yazma-' 

birkaç çocuk çağırarak bu çorı~kı.~r· yafetli ,orada oyruyan birkaç büyük mıştım. Şimdi ise bu hadiseye bu ka.-
1 

dan Kubilayın kim olduğıunu sordu· çocukla görüştUm. dar alaka gösteren sayın ö~retm ·me 
ğunu ve onların da Kubilayı pek iyi Kubilay okulu öğretmeni Kemal bunu da bildirmeyi bir borç . sayıyo-
anlattıklarınr söylüyordu. üstüne gelince; ona da cevabı>n şu- rum. 

Ve beni de mektepleri ziyaret et· 

memiş, olmakla, Menemende kimse . 
dur: 

ifo konuşmamış bulunmakla itharıı e- -
diyor, görüşlerimin yanlı§ olduğunıı 

söylüyordu. 

Suat DERViŞ 

idamdan 
Kurtuldu 

Rusyada tedhiş hareketi yapmak 
ve iktısadi suikast tertip etmek IU

çuyla idama mahküm edilen Alınan 
mühendisi Stikling'in cezası müebbet 
hapse tahvil edildi. Mahkumu bura
da görüyorsunuz. 

General Şakirin Cenaze6i 
Bugün Getiriliyor 

Tedavi için gittiği Niste vefat • 

Halk Partisinden gelen bir tıaşka 

mektupta da benim Partiye uğrama· 

dığım için pek mütehassis olduğum 1 
nazik bir lisanla teessüf bey•.ı.n edili· 

yor ve lalettayin sokakta r.utgeJdi ti~ 

ğim çomıklarla görüştüğüm i~=n me· ~~ " ' \ 
seleyi böyle görmüş oldu~amu, ve l" ''- J ru.,11••~• 
Menemende bu hadisenin halt herke• ~---.~:.ea~ . 
tara:~da·n· n·e~f'.1'etle yadedildiği ve 1 " • 
pek ıyı btlındıgı söyleniyordu. 

Bu mektuptan sonra yeniı:hn öğret- ~ ~ 

; den eski İstanbul Merkez Kumanda
nı mütekait General Şakirin cenazesi 
bu a_k3am vapurla şehrimize getirile
cektir. Cenaze, bir gün Gillhane ha.
tanesinde kalaca.k ve Cuma giinü as
keri merasimle kaldınlarak n&mazı 
Beyazıt camiinde Jtılmdıktan sonra 
Şehitliğe defnedilecektir. 

men Kemal Usttin bunun ilztıl"ine Ji- ""-
ne ayni mektubu yolladr. ~ 

Ve en son defa olarak ta yine B~ 
sın mild.ürlüğU .vasıtasiyle :ıyrıi mek
tubun bır suretıni daha llldrk. 

Bu zat Menemende Kubllay anrtı 

olduğıunu, Kubilay mektebi bıılundu-
lngillere, Milletler Cemiy efirıi heyamola hevesi ile 

sürük/iye biliyor. 

Belediye Vergi Şubeleri 
Birleştiriliyor 

Bina ve arazi vergilerinin beledi
yeye geçmesi Uzerine ışık, temizlik, 
yol vergilerile diğer resimleri tahsil 
ile uğra§an bütün belediye şubeleri
nin birleştirilmesi kararlaştınlmıstır. 



CeJcoalovakyanm profesyonel liginden Çeki ICadiıı ta
ıanu. &ehrimizde üç ve Ankarada iki maç yapmak a.te 
bir iki ıüne kaJar İatanbula gelecektir. 

Ceki Karlin ilk maçını, önümüzdeki c~ ~ 
Taksim stadında Galatasaray la yapacaktır. 

ıngiliz 
tak mına 
bir bakı 

TAN 

PROFESYONEL CEKLER 
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Dün Londrada 
Yapılan maçı 
İngilizler Kazandı 

Pmı : 2 
Prağ: 1 

...... 
Bir Blll&,Je 
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Karabük fabrikası için 
Türk malıyla. 

19 milyon ödeyeceğiz 
(Sa 1 ı incide J. leri. t.edari~e ,hariçte satmıya. ve be

haYırh neticelerinin geci~miyeC'cğinı delını taksıtlere mahsup etmıye ta-
ilive etti. vassut edecektir. Bu mücssesenın 

Dünyanın en modern fabrikası 
Makenzi, iki sene sonra bii_yük kıs

~ı ve iki buçuk sene sonra da tama
hıen faaliyete geçecek olan bu. fabri
kanın Türk .• lngiliz en iyi miinase
be erinin eseri olacağını ve dünya-
11!11 en modern fabrikalarınılan birini 
it!ıkil edeceğini ifade etmi:;ı ve: 

••- Yapacağımız iş, Ingiliz sana-

kurulmasına Sümer ve Eti Bankala
rı iştirak edecektir. 

lngiliz kredi garantisi 
İcap eden para, müteahhit tar~

fmdan Londra piyasasında tedank 
edilecek ve 1ngilterenin resmi ihracat 
kredisi garanti müessesesi taksitle. 
rin tediyesi hususunda mali mes'uli-
yeti üzerine alacaktır. . 

Karabük madenleri vücude geldık. 
ten sonra bu da, diğer Türk devlet 
sanayii gibi, Sümer Ban.k tarafından 
işletilecektir. Karabükte amele e~
leri inşaatı lngilizlerle olan muka;~· 
leye dahil değildir. ~u evler .tn~ıhz 
amele evleri örneklerınden de ıstıfa · 
de edilerek Sümer Bank tarafından 
yapılacaktır. 

/Huacli lıarekef 

İngilizlerle aktedilen muk~~~e, 
memleketimize döviz olarak muhım 
mi~tarda para girmesine vası~ ol~
caktır. 19 milyon liranın epeyce ~: 
kısmı memleketimizde malze~e 

·ı -· gore bu inşaat iGin sarfedı ecegıne . . 
.. h · bır ıktısasayede memlekette mu ım 

di hareket uyanacaktır. .
1 ·1· l re vE:rı -Karabük işinin Ingı ız e . 

. Jktısat Vekaleti mUsterırı Faık 
mesı, tn nlteredc 
Kurtoğlunun geçen yaz 0 

Sümerbank Umum Müdürü idare ettiği iktısadi milzakcrel.er es-
Nurullah Esaf nasında tekarrUr etmiştir. Hat~ Lon-

"' . .. · . cd'l Türk - ln •!lız ta · "'inın dünyaca mallım olan şohretıy- clrada ım:ıı:a ı en .. ., . . 
le mütenasip olacaktır. Bu noktadan kas mukavelesinde Karabuk taksıtıe:ı 
deruhte ettiğimiz vazifenin mahiyet icin ihraç edilecek madenlerden bahıs 
\ıp, ehemmiyetini takdir ediyoruz. Di- vardır. 
ler taraftan bu iş Ingiltere hükumeti- Yenileıen dostluğumuz 
itil] ve bilhassa Londra cs:te) sini_n, Taymis gazetesi muhabiri, bu mc-
Oarnanlı hükumeti de dahıl oldugu sele hakkında gazetesine çe'ü!ği uzun 
balde, on ikinci asırdanberi ilk defa bit telgrafa §U sözlerle nih!lyl!t veri
Ola.rak garanti ve finanse ettiği iştir. 
~un iki memleket için de mali neti
'-'erini izaha mahal görmem. 

°l'Urkiye. muhakkak surette bugün 
•ıı ltıilsteana İ§ şartları ve imkanları 
~riyor.,, 

En 
.. . . 

Büyiil< 
Atıldı 

Adım 

Yurdumuzun sanayileşmesi saha
"1ndaki en büyük adım atılmıştır. 
l{arabük demir ve çelik sanayiinin 
kUrulması hakkındaki mühim muka
"ele evvelki gece bir buçukta An
kara.da H. A. Brassert ismindeki İn
ıiliı §irketi ile imzalanmıştır. 

SenecJe 180 bin fon 
İki buçuk sene sonra fabrika tam 

fa.aıiyete geçmiş bulunacaktır. Sene 
de Ya.aau 180.000 ton demir ve çelik 
'iicude getirilecektir. 

lık adımda ihtiyaç 80,000 ton tah
ltıbı edilmiş iken memlekette um-
1'-.zı faaliyetlerinin seneden seneye 
artrnalU neticesinde demir ve çelık 
1Uıaıatnun bariz bir surette yüksel
diği görülmüş ve fabrika 150,000 ton 
luk senelik imalat hesabile yapılmış
ın-. 

lılüteahhit olarak kar§ımızda bulu
ilan İngiliz şirketi, tngilterede (mü-
18.Vir mühendislik firması) namı al
::d~ emsaline tesadüf edilen mühim 

kııık finnalardandır. İşi umumi su
!'ette Üzerine almışt.Jr. Umum inşaat 
\ıe muhtelif kısımlara ait malzeme, 
~kine ve montaj için muhtelif 1n
tilıı nıütehusısı firmalarile ayrı ayrı 
lbuq Velelere girişecektir. 

Türk Ye lngiliı malzemesi 
İnıaıttta yalnız İngiliz ve Tıirk 

~mesi kullanılacak. mühendis, 
it~, iec;:i diye çalışanlar ya Türk 
\teya İngiliz olacaktır. 
ı..ı.~abrika yeri olarak seçilen Kara • 
.. ıut bir taraftan Safranbolu demir 
biaden.Jerine, diğer taraftan kömür 
~"'ıaınıza ya.kındır. Yeni tesisat bil
ı:n . bu sahaya i§ ve para akmasını 

rnın edecektir. 

Maliyet: 19 milyon lira 
k-~'aat ve tesisat Uç milyon lngifü: 
~nıa mal olacaktır ki on dokuz 
ltıilyon 'lilrk liruına muadildir. Bu 
:..~YI &ekiz senede ödiyeceğiz. Fa-

t Para olarak değil, Türk madenle
l'i ttllclinde .... 

;t'•kaitıeri tediye maksadile ihraç 
'dilecek madenlerimiz krom, antinıorı 
~e h\o1ipc1etoindur. 
'tl..l{uruıacak hususi bir İngiliz -
•11rk iktıaadt müessesesi, bu made:ı-

lngiliz ıirkeli erkônmclan 
Misler Somervil 

. "Karabük mukavelesinin ln~l!z 
yor. Tü' k d ti ·1 . zası Ingı'liz - r os u-~pı e ım , . • 
~ n "'enileşmesi meselesıle alak&. • gunu ,, . k' k 
dıtrdır. Ingilizler bu işı kes ~n re a-

- elde etmişlerdır. Son bete ragmen . 
saniyede işin bozulması için harıçten 
bazı teşebbüsler yapanlar olmuş~a 
da neticesiz kalmıştır.,, 

Bir Kadın Uç 
Çocuk Doğurdu 

ikisi Yapışık 
Maraş, 2 (A.A.) - Maraşın Ak : 

çakoyunlu mahallesinde Darendelı 
oğlu dokumacı Mehmedin eşi üç kız 
çocuk dünyaya getirmiştir. ikisi ka
nnlanndan birleşik ve diğer uzuvla
rı serbesttir. Uçü de hayattadır. 

Gümrük Daireleri de 
Taşmıyor 

İstanbul gürnrUkleri başmüdürü 
Mustafa Nuri dün akşam Ankaraya 
gitmiştir Gii~ğün yılbaşında Çinili 
Rıhtım Hanına taşınması lı:ıkkmda 
veki.letten kat'i emir gelmiştir. Ta
ışmma hazırlıkları da ilerlemiştir. 
Başmüdür Mustafa Nuri, hazırlıklar 
hakkında vekalete izahat verecektir. 

Gümrük binası liman idaresine dev 
redilerek antrepo haline konacaktır. 

J' A N 1 

ispanya 
Topraklarında 
Bir Avrupa 
Harbi başladı 

Sancakta örfi idare 1 Kend~ .. 
•1.A d·ıd· Kendılerını 
1 an e 1 1 Ele verenler 

( Baıı 1 incide) Hadisenin Türkler aleyhine tabri -
bazı mıntakalarda yüzde beş, bazı kiıt yapmak için sureti mahsusada ( Baıı 1 incide) 
mıntakalarda yüzde on, derecesinde tertip edilmiş olduğu anlar;ılmıştır. çok mancv. ">ataklıkhm kurutmak-

( Başı 1 incide) ·1 b' t k d 1 .. t Cünkü Kuseyri ve adam lan evlerini la ccşgul buıunınakta1ır. ElJe etti -
sayısı da 6000 i bır rey ı e ır a ımlma am ar ınuFn e- d~ahao ··nceden mı'lı'slerı'n ""'Uha:: ..... ala- eri muvaffakıyetlerc Francayı seven hibisani olarak seçi işlerd;r. a - ... -~ t:t • • 

çıkan Almanların 

bulmuştur. 

KORKUNÇ AKIBET! 
"f k insanlar sıfatile sevınıyoruz. kat bunlar da birer, ikişer istifa et - rı altına almışlar, ve otomatik tu e - Ne "are ki, Fransanın yeni ruhu 

k Uretiyle bu gayrı. kan•ıni duru lerı·n himayesine bıralnlmrshırdır. :s 
me 
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• merkezden muhite varamıyor. Fran-Madritte tetkik yapan İngiliz meb- m2. ka'""'ı memnuniyetsizlikleri11i ifa - Ayni zamanda ateş Kuseyri Mu~tafa-
d M C •':J sa Hariciye Nezaretinin kalem oda • uslar heyeti ıazasın an .· .ems. par deden geri durmamışlardır. nın evinden açılmıştır. s 
k d k lanna henüz sokulamamıştır. an • lamentoda söz alara e;ştir .. ı: Bu vaziyetten kuşkulanan manda - Sureti mahauaada caktaki Fransız mümessilleri, Fran· 

"-Eğer İspanya har ıne mudaha- ter ve mahalli memurlar 30 tf"şrıinisa- hazırlanmış sadaki nabzın ne istikamette attığı. 
le edilmezse çok korkunç akıbetler 'de arzu ettikleri adanılan mebus Kı'lı·s, 2 (A.A.) - Antaky!'ldr Türk 

.. k" 1 d k ' h nı - nı farkedemiyorlar. doı!acakt_ ır Çu.n. U .spanya a l a.rp rıkartmak 1° c.ı'n intihabata :c;t;h-ak C"- l te 1 d d k' ' 'h 
~ ... J halkına karşı açı an a ş erın men up Sancak meselesi hakkın a ı ıstı -beynclmılel sıvı~ ~ır harp ş7klıne ıerneemkte israr eden münt~hHıisani- Kuseyri ve Adalı Mehmet tarafından bar membaları böyle kohne ve dar 

girmiştir ve her ık~ taraf e~n~bı yar- leri geceleri sünctilerle ve tazyikle ~ureti mahsusada hazırlandım ve görüşlere esir kalınca, Fransız mil • 
dımlardan geniş mıkyasta ıstıfade et kamyonlara doldurarak inHhP.p yer-

maksatlannın Türkleri m!l~kül vazi- Jeti, bittabi hakikati öğrenemıyor-
mektedir. terine sevketmişlertiir. Bunlan:ı zor- vete sokmak oldujfu her tarafta kuv- Fransız _ Türk dostluğu ve Fransa-

GIZLI MUAHEDE .MI? ıa rey vermelerini istcnıi~l~r. fakat vetli bir şayia halinde dolaşmakta- nın umumi siyaset hedefleri zaviye • 
Burada bir faşist muhabirin aldığı hu tazviklere rağmen birçok ikinci dır. sinden Doryolarla hempalarının ne gi 

bir habere göre, Madrit ile Rusya a- .,,üntehinler firarla rev vermekten ic- Cirkin tecavüzler bi bir cinayet işlemekte olduğunu 
rasında gizli bir ittifak muahedesi •inan etmiı:ılerclir. Kacamıyanlann Antakya, 2 - ı Kanunuevvel akşa- henüz farketmiyor. 
imzalanmıştır. Bu muahedcye göre. verlerin" mahalli mcmurhtr rev ousu- mına kadar Antakvadan firar eden- Fransanın hakikati yakında göre -
Rusya. İspanyanın müdafaası için si- talannı doldurarak intihabı ncticrılen· terden alman malümata göre. idRrei ceğine ve görünce prensıpte kohyca 
lah, mühimmat, tayyare ve icap e- dirmive calışmıslardır. i-'rfive dolavısiyle mUikiyP. memurları birleşeceğimize şüphe etmiyoruz. Ni-
derse asker verecektir. NcticP<le evvelce mandacılar ve ma- vazifelerinden uzaklastınlnrı:ıiar ve tekim bir Fransız mecmuasından ala 

DÜNYA SÜRÜKLENİYOR MU? tıa11i hiikumetc;c mebus cılt2.nlnıası "ıükf.ımet kona~ milisler tarafından rak diğer bir sütunumuza geçirdiği-
Valensiya, 2 (A.A) - Kortezler •rkarrür eden ~abık nazırlr~:ın Ada işgal ediJmistir. Sokaklarda akşam miz dikkate değer yazı, Fran.,ada YR· 

b tt b 1 ,.~ d •t ır Mehmet ve lahik M7.rıladan Ku- l..-."ten ~"hııh vedı'ye kadar ge•.meı,. rının korkunç ihtimallerini görüp söy meclisinde eyana a u unan ı.ua rı 1' S"l ~ . ·~ 0 
1

• " d z.. 

cıevr1 Muı::tafa. RPvh u eyman • amı ..... ene<lilmı· .. ur. Iiyenlerin büsbütün eksik olma ıcı· Başvekili Kaballero şunlan söyledi: .,, ., 
"-Buradan aşikar bir surette gö- 11<' Kırıkhsından Mahmut mchus 01a- Kadınların bile üst başlan. birer nı ve yanlış gidişin Hariciye Nezare-

. k b •:ık secilmiRler ve h11nlarrlıın ha~ılan- '-ahane ı'le aranm11kta ve k"'ndı'lerı·ne tinin yaldızlı odalarında çalışanlar -rüyoruz lkı pek ya ında cihanın aşı- ·ı " 

na hakiki bir felaket gelecek~ir. Bu ,,Q ı:ııfır rPvli mf'buslıık mazbatası ver- ~!J7.vik ve tecavüzler vanılmnktanrr. dan bazılarına ve Sancaktaki Fransız 
d "llisJpr<'fir. T{övliı'lerı'n ...... hre crı'rmnleri menedı'J- mümessillerine inhisar ettiğini göa-sebepten olayı, cihan sulhunu mu- "" " ' · 

hafaza etmesi için bütün dünyaya Sancak halkı arasında mistir. teriyor. 
bir ihtarda bulunmak üzere Cenev • heyecan Suriyeli zabitler idaresinde Suriye.-
reye gideceğiz! Hiç bir memleket, Av Bu vaziyet Sancak halkı arasında den devşirilmiş bir takım insanlar, 
rupa harbini yakından görmek hu - derhal şuyu bulmuş ve heyecana se- asker kıyafetine sokulara..~ mütema-
susunda bizden iyi bir mevkide değil· ber olmuştur. diyen Sancağa sevkolunmaktıırtır. 
dir, çünkü lspanyadaki harp, bir Av- Antakya halkı. Türkler, Aleviler, Anatkyada du devşirme Suriyeli 
rupa harbidir.,,, Çerkezler ve Taşnaklardan gayrı Er- askerlerin bin tUrlU hahanelerle yağ-

Meclis bükümete milttcfikan iti- meniler, Ortodokslar, hep beraber magerliğe ve sarkıntılığa teş?!:>ili.ls et-
mat etmiştir kPndi arzuları hilafına yapılan bu in- tikleri ve bu vaziyetin müthiş lıeye-

HEYECANLI VAZİYET tihabın gayri kanuni olduğu ve An- can uyandırdığı anlaşılmaktadır. Dun 
Roma, 2 (A.A) - Yan resmi ma· takva. lskendcron halkını kat'iyyen lann insanlığa yakışmaz tecavüzleri 

hafi!, İspanyanın Cenevreyi topla_ntı- te;sil edemiyeceklerini ve e~asen Su- devam etmektedir. 
ya çağırmasının çok cidd~ bir vazıyet riye ile hiç bir alakası nlmR'J.ığmı, Bu Girkin durum karşısında ınan -
doğurduğunu beyan cdıyorlar. M. hükiım"t nazarında prote.sto etmek ve dacılar ve mahalli otori';.ı:ırler o .. y:ı•t•i 
Mussolininin, İspanya ihtilafının Av- <-.ükfınetlc hükümct konağına gitmek 'kalmakta ve vaziyete hakim olmak 
rupaya sirayet etmemesi ic:in elinden üzere Kuseyri zade Mustafıl ve Ada- için he rtürlü tazyik ve şiddete baş. 
geleni yaptığı söyleniyor. h Mehmcdin evleri önünden ge<·erken vurmaktadırlar. Sokaklarda iki kişi-

GÖNÜLLOLER MESELESİ ani olar3k bir pusuya dlişürülmlişler nin dahi beraber gezmesine ve konuş-
Londra. 2 (A .. -Reuter.::ı\ia'lls ·e ird!'nbire ~itralyöz ve tüfek yay- masına müsaade edilmemektedir. 

ademi müdahale komitesinin ta'ıt ko- hm atfı>şlne ttıtulmuf!ıtratr. Bu vazı. J?allaıl,a..--Jer ._ tafall&t pJe
vet karşısında heyecan fevk:ı.Urfe yuk ceği tahmin olunmaktadır. mitenin İspanyadaki gönüllüler m~ • 

· Cuma selmiş ve halkın ileri yetenleri h'llkı Selesini müza~ere etmek üzere . 
b.1 feci manzaradan kurtarmak icin Secime sokmak için gu"nü toplanmasına karar vcrm~ş . ~-

tf blldırıl "alışırken zabıta kuvvetleri "-'Ctişmis Hama. 2 (Hususi) -Antakya kay-- · fhbaratına a en " J -

lacagını ıs 
1 

ve onlar da masum halkın üıerinc a- makamı Abdülkadir. seç!m esnasın-
mektedir. teş acmak suretiyle, esasen e' ··.:ılde.• da Antakya ve Iskendel'un Türkleri-

BERLIN NE ISTIYOR? f{üseyri zade ile Adalının cvi:nde ter- nin seçime iştiraklerini zorla ve her 
Berlin, 2 (A.A.) - Hav-ıs ajan- tip edilmiş olduğu anlaşılan pusu ter- ne pahasına olursa olsun temin et -

sından: t.!bine iştirak etmişlerdir. mek içni her türlü tazyik teı:l.!irlerini 
S. • mahafil dün akşamki nazır- Siliihsı?. olan halk, taşla ve ellerine ııldıracağınr söylemiştir. ıyası · 

\ar meclisi ictimaına büyük bir e~em- grcirebildikleri vasıtalarla nefsini Zorla götürmek İstediler 
d. Bu mahafıl, B. müdafaa için mukabele zaruretinde lskenderun, 2 (Tan muh:ı'Jırınden) 

miyet atfetmekte ır. · ı kalm1o:ı ve neticede üç Türk öldiirül - K 
Hitlerin bu toplantıda. Isp'lnya tş e- "' - ınkhan istihbar zabiti, dün sa-

bıı müş ve şimdiye kadar tcsbit edılebi - bah halkı zorla polis karak.,ı ma sev-
rine ademi müdahale itilafının - 1en neticelere go"rc, elli kadar da ya- k a· · · ba 

ta fınian rıa- e ıp rey vennıye ıc r etmiıdr. Ka-
itilafa Sovyet Rusya ra rah düşmüştür. rakoldaki icbara rağmen reye jştirak h ob:vte -
yet edilmemekte olması as ~- ~ Nefes aldırmıyorlar etmiyenlere tazyikler yapılrn:ş V(> tür. 
feshi imkanını derpiş etmiş olcıugunu Bu feci durum karşısında halkın lü türlü bahanelerle derhal 'evkif 

0
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Nikbiniz, çünkü .•• 

B iz Doryoların, eski kafalı dip
lomatların ve bazı dar görüt

lü Suriyelilerin bütün gayretlerine 
rağmen nikbiniz. Nikbinlik~?n kas. 
timiz, Sancağın istikbali değildir. 

Bunu Türk emellerine göre halledil
miş bir mesele biliyoruz, üzerinde dur 
muyoruz. 

Biz Fransada yeni ruhu temsil e
den insanlarla ilk samimi karşılaş -
maların Türk - Fransız dostluğuna 
arız olan ahenksizliği ortadan kaldı
racağına eminiz. Sonra Suriyelilerin 
de neticede hakikati göreceklerine ve 
şu iki hakikati kavrıyacaklanna eml-
niz. 

1 - Sancak Türklüğünün mukad
deratı halrkmda TUrkJyenin en kü • 
çük bir fedakarlığı kabul etmesi im
kansızdır. 

2 - Türkiye Suriyenin iatiklalin
den başka bir gaye beslemez. Dün -
yanın Suriye istiklalinin ve emniye • 
tinin Türkiyeden yakın, Türkiyeden 
samimi dostu yoktur. 

Ahmet Emi,., YALMAN 

1ı Recep namında bir Türkün evıne 

Taşnaklar ta.rafından mahsus %rette 
tabanca bırakılmış, sonra da •hbar • 
dilerek kendisi hapsettirilmiş~ir . 

Adana, 2 (Hususi muhabirimi,. 
bildiriyor) - Sancatka örfi idare 
ilan eldimiştir. Suriye Jandarmala
n tarafından halkın üzerine ateş a -
çılmış· ve otuz Türk yaralanmış, iki 

zanneylemektedir. heyecanı fevkalade bir derecJy~ var - lunmuslardrr. Rıı mevanı'tq Kınkh ın-
mış ve bu vaziyeti gören m ın:iacı!ar ==============:d:=:============== 

kişi ölmüştür. 

Harp Şiddetle Devanı \'e mahalli hükumet otoriter1<>ri hadi-

Y e~i açılan Türk tezyini 
San' atlar Şubesi 

Güzel San ,atlar Akademisi Direk 
törlüğünden : 

Ediyor d senin vasıta ve amilleri oldukları an-
Lon.dra, 2 (Radyo) - r:;panya :ı !aşılan Kuseyri zade Mustafa ve Adalı 

harp vaziyeti, son 24 saatin 'avorla- Mehmedi zırhlı otomobillerle VP. mu
rına göre şudur: Harp şidd:ıtlc de- hafaza altında Halebe kacırmışlardır. 

k d . A ·1 · l\fa lriile kP.r Ayni zamanda halka nefes almıya im-vam etme te ır. sı enn x • d'l 
~ı birçok hücumlan yeniden tar:le ı - kan vermiyecek şekilde ağır ve zecri 

. tedbirler almıya başlamışlar ve her miştır. .
1 Asturyas cephesinde hük:1ın~)l~~ er seyden evvel örfi idare ilan ederek 

takviye alıyorlar. Asiler M1-trıt ~- mahalli asayişi askeri kuwetıcrine 
hu terketmişlerdir. 

n·ne kat'i şekilde yürümek icin . .• 
b Zırhlı otomobillerle halka kiımet kuvvetlerine karşı geniş ır ı-

ateş açıldı 
hata hareketine girişmişler•fü· Kilis, 2 (A.A.) - intihap gecesi 

MADRIT ONUNDE Antakyada yapılan nümayiş yüzün -
Madrit, 2 (A.A.) - Havas ajansı- den hasıl olan heyecan ancak saba -

b. · t. ·1 · rt0 si ·salı ha k b. ilk. b 1 F nın muha ırı, cısı erın paza - . arşı ıraz s un u mua:ur. a-
gecesi Madridin bütün cephelerınde kat dün sabah saat yedide işlerine 
girişmiş oldukları bnyük tttRr.rıı.ızıın a- ~itmek üzere yoldan geçen Türklere 
kamete uğramış olduğunu bil:iırmek- vine Mustafa, Kuseyrl'nin evin.:ien si
tedir. . lfihla hücum edildi. Halk silahlı te-

Salahiyettar mahafil, hül<fıme~ m~- cavUz Uzerine Kuseyrinin evi:ıin önün 
!islerinin dünkü muvaffakiye~i uzerı- de toplandı. Mesalihi hassa zahiti 
ne Corunna yolu ile münakalatın_ ye- maiyetindeki kuvvetlerle ge1~re1ct mi
niden tesisi muhtemel bul•ı 1 l•Jgunu lis, jandarma ve piyadelere süngü iie 
beyan etmektedir. halka hücum etmelerini emı· .. tti. :";i. 

Ceutra mıntakası kumandanı Ge- lahsız ve müdA.faasız halk, b.ı baskı-
neral Pozas, kıtaatı tebrik ~tmiştir. na karşı nefsini müdafaa maksadiyle 

20 BiN OLU taşla mukabele etmiştir. Nih ~ ·et zırh 
Talevera de la Reina, 2 (A.A.) - lı otomobiller getirilmiş, halkR kar§ı 

Havas ajansı muhabirinden: . ateş açılmıştır. 
Asilerin erkanı harbiyesi, M:ıdn - Halktan iki kişi ölmüştür. 16 ya-

dirı muhasarasındanberi hükiımet mi- rııh vardır. 
!islerinin zayiatı 20.000 dlü VE: yara- Saat 11 de Antakyada inzıhati ted
lıdan ibaret olduğunu tahmin etmek- birler ciheti askeriyeye de\ ·~dilmiş-
tedir. tir. 

Bu der~ yılında Akademimize yeniden bir şube ilave 
edilmiştir. "TÜRK TEZYİNi SAN' ATLAR" adını alan 
bu şubede TEZHİP, TEZYlNI ARAP YAZISI_. TÜRK 
CİL TÇ1L1G1, EBRt, AHAR ve CİLT KALIPLAR!, 
TÜRK MİNYATÜRÜ TÜRK ÇİNİ NAKIŞLARI, 
KIYIVlETLt 1 AŞLAR ÜZERİNDE HAK, ALTIN 
VARAK İMALİ, HALI NAKIŞLARI ve SEDEF KAK 
MACILIGJ gibi san'atlar güzide ve tanınmış pr')fesörl.er 
tarafından (jf;·retilmektedir'. Kız, erkek talebe ·)eraberdır. 
Yaş tahdidi ;oktur. Devam yalnız talebenin seçti~j sını
fın saatlerine m1inhaaırdır. Talebe mesaisi için lazım olan 
malzeme mektep idaresi tarafından verilir. Kayıt ve ka
bul devdm etmektedir Direktörlükten fazla :zahat alına
bilir. Telefonla, mektupla Yar.ılaccık mi.iracatlara cevap 
verilir. " Telefon No. 41400, 41356". Yukarıda adı ge
çen san'atları öğreten profesörlerin isimleri: 

Tu°'rekcş İSMAİL HAKKI, YUSUF, reisülhattatin 
HAClKATvlİL, NECMETTİN, S~C!T, Dr. ~ÜHEYlL 
ÜNVER, Topkapı Saray l\füzesi c-ilt ınfü:ehassıslann _ 
dan wticcJlit BAHATTİN TOKATLIOGLU. Sıderı ... ar 
VASIF, Hakkak 1SMA1L YÜMNİ SONVER, FEY
ZULLAH DAYIGİL, HÜSEYİN YALDIZ. ''3348'' 



Birçok 
Yerlerde 
Kar yağıyor 
Gelen telgraf haberleri' memleke -

tin birçok yerlerine kar yağdığını ve 
havaların birdenbire soğuduğunu 

bildiriyor. Bu telgraflar şunlardır: 

Manisa, 30 (TAN) 
Soğuklar bütün şiddeti1e de 
vam ediyor. İhtiyarların 
söylediğine göre bu mev
simde şimdiye kadar bura
larda bu derece soğuk gö
rülmemiştir. 

Daha bir hafta evvel 30 - 35 kuruşa 
Batılan bir merkep yükü odun, 70 - 80 

Bigada Pazar 
Yerleri 

Biga. (Tan muhabirinden) 
Pazarlarda satılan her çeşit 
gıda maddeleri, yerlere seri
len eski çuval ve hasır parça
ları üzerine konulmaktadır. 

Bu hal. sağlık kaidelerine uy
gunsuzdur. Pazar yerinde ~e
zınen binlerce kifinin kaldır
dığı tozlar, 1amamile bunla
rın üzerine inmektedir. YA 
başka kasabalarda olduğu gi· 
bi pazar yerleri uozözle sula
tı 1 nıalı, yahut ta yiyecek şey
ıerin yere konularak satılrra
sı yasak edilmelidir. 

kuruşa fırlamıştır. ------------....... ~ 

Belediye. kömüre 3.5 kuruş narh M Kemalpac.a 
koymuşsa da, mahalle aralarında kö- • y • 
mUrcülerin yaptığı ihtikar, herkesi d u•• s 1 
kor.lrntmaktadır. Pek çok fakirlerin a Ç UÇ U 
bir, iki kilo kömür almak için saat -

terce dükkan dükkan dolaştıkları ve Mahkemeye 
bazan da elleri boş döndükleri tees -
gürle görülmektedir • v 

1 Mahrukat meselesi burada günün eri iyor 
en mühim işi ve dedi~odusu olmuş -
tur. Herkes bunun halli için seri bir M. Kemalpaşa, (Tan) - Şahsi 
çare bulunmasını beklemektedir. menfaatlerini temin için, burada ba

zı yerlerde eski harflerle yazılmış 
ZILEDE garip ibareli kağıtlar yapıştırdıkları 

Zile, (Tan) - Havalar birdenbire için tevkif olunanlar hakkında ya -
bozmuş ve evvelki gün kar yağma - pılan tahkikat bitmiştir. 
fa başlamıştır . Ziraat Bankası murakıbı Divrikli 

Bir merkep yükü odun 15 • 20 ku- Recep serbest bırakılmış, Ziraat Ban
nıı,a alınırken şimdi 50 • 60 kuruşa kası memuru Bigalı Safer oğlu Hi
yUkaelmiştir. dayet ile yemişçi Hafız Nuri ve Zi

Odun azlığının bir sebebi de, her raat Bankıuıı odacısı Razgratlı Ah-
yıl geldiği halde bu sene Turhaldan medin Bursa Ağır Ceza Mahkeme -
buraya odun gelmemekte olmasıdır. 

sine sevkleri kararlaştınlmıştır. 
Bunlardan ikisi, altı sene evvel de 

Turhal belediyesinin odun ihracatı- şahsi maksatlarla bazı yerlere gene 
ru menetmesi üzerine Zileden giden ayni mahiyette kağıtlar yapıştırmak 
arabalar boş dönmektedirler . la da maznundurlar. 

Kavaklar yapraklannı başlanndan MUddeiumumilikçe jandarma ku -
döktükleri için, kışın şiddetli olacağı mandanlığına teslim edilen suçlular, 
halk arasında söylenilmektedir. mevcuden Bursaya sevkolurunuşlar-

K/Z/ LCAH AMAM DA dır. 

Kızılcahamam, (Tan) - Bu sene 
k19 birdenbire bastırdı. Yağış de
vam ediyor. Yerde 10 santim kar 
\'ardır. Yüksek köylerde ve tepeler
de kar, bunun birkaç mislidir. 

ZARA DA 
Zara, (Tan) - Dündenberi şiddet

li bir kar yağıyor. Kann irtifaı 15 
ıantimdir. Civarda 20 yi bulmuş -
tur. Zara - Suşehri yolu kann çok
Juğundan kapanmıştır. 

Maniıada Muhtarlar 
içtimaı 

Manisa - Halkevinde köy muh
tarlan toplanmış, mektupçu Şevki 
Birsel bunlara beş senelik kalkınma 
programlannı ve ikincikanun ba~un
da, her köyün vaziyetine göre pro
gramın tatbikine nasıl başlanılmak 
18.zımgeldiğini anlatmıştır. 

i çtimada bir müddet vali Lut.fi 
Kırdar da bulunmuştur. 

Kızlltepede öz 
tUrk eserleri 

-

• 
Kml#epeae yeni inıa eclilen ianôarma Jairesi 

Kızıltepe, (Tan) .:._ Mardinin ce- 621, 622, 623 tarihlerinde burada 
nubu garbisinde Mazı dağı eteklerin- Selçuk hükümdarları namına para 
de kurulmuş olup Mardin ovasına bile basılmıştır. Evvelce Koçhisar 
hakim bulunan Kızıltepe, şirin, su- diye anılan bugünkü Kızıltepede Sel 
yu ve havası çok güzel bir kuabk· çukilerden, Artık oğullarmdan kal -

ma halis Türk eaerleri, ziyaret eden-
dı~ek eski bir tarihi olmasına ra~- lere bugün bile hayret ve hürmet 
men küçüle küçüle adeta hara~ ha- telkin eylemektedir. 
tine gelmiş olan Kızıl:epe, ye_dı _sene Cümhuriyet devrine hemen hemen 

1 
k merkezi ittıhaz edıldıkten bir yığın taf halinde intikal etmlf 

Se:~a:z~i eski azametine doğru in- olan Kızıltepede bugUn gtısel bir 
htıkftmet konağı ve memleketimizin 

kişFia;:=:ru~t~pe, birçok hU- pek az ilçelerinde bulunabilen bUyük 
tm" Artı· bir jandarma dairesi ile bahçesi var

.kümdarlara payıtahtlık e ış, .. · dır. Kızıltepe, hemen hemen hergUn 
kı Türk hükfı.mctin~n inkıraz~ ş uz:r: biraz daha büyümekte ve umrana 
ne Osmanlıların elıne ge~-~ı s~hirdi. kavuşmaktadır. 
Jarca evvel pek mamur 1 , 

TAN 

-.-. --- ..... 
~ı;;-; \tıt 

Aydın zeytinlikleri Karpuzlu 
Nahiye

sinde köp-bakımsız kalmıyaca~ 
rü inşaatı 

Akçaovanın 
lhiigaçlan ve 
Hayvan ihracatı 
Aydın, (TAN) - Cine ilçesinin iki 

kamunu vardır: Karpuzlu, Akçao
va. Hararetin sıfırın altına düştüğü bu
günlerde. titretici ayaza rağmen. Kar
puzlu ve A kçaova ovaları zümri.it gibi ça
yırJarile bahan andırıyor. Karpuzlu ve 
Akc;aovada koyunlar 15 gündenberi kuzu
lamıya başlamıştır. 15 gün sonra tektük 
kasaplık kuzular bulunabilecektir. 

27 köyü, 12.000 ntfusu olan Karpuzlu, mahauı olduğu 
yıllar bir milyon kilodan faz.la zeytinyağı, her nevi hubu
bat, 5000 sığır, 5000 kuzu ihraç eder. 1 Ayam valisi, köylıinün yaptığı köprüyü tetkik ecliyor 

Karpuzlunun balı ve sadeyağı meşı--------------------------
hurdur. Aydın pazannda Karpuzlu 
yağlarının önemli bir mevkii var • 
dır. 

Karpuzlu kamununda bugün 3 ilk
mektep mevcuttur. Birkaç köyde de 
yeniden mektep yapılmaktadır. 

Yol itibarile ilimiz çevresinde en 
geri kalan, Karpuzludur. Şimdi il -
baylık bu kamunun yol işlerini e
hemmiyetle takip etmektedir. 

Akçaovantn ihracatı 
Akçaova kamununun 16 köyü, 8 Y 

bin nüfusu vardır. Akçaova, verimli 
yıllarda yarım milyon kilodan fazla 
zeytin, 2 bin sığır, 3 bin kuzu ihraç 
eder. Karpuzlu ve Akçaovada i y i 
işliyen ve muhitleri gittikçe genişli

Namazgah köyü 
istanbulun 

sayfiyesi olabilir ! 

yen birer kooperatif vardır. 
Bu iki kamunla beraber merkeze 

bağlı 48 köyün mektep lbttyacmı 

nazarı dikkate alan ilbay, ilçe mer
kezinde ve o iki kamun merkezinde 
birer yatılı mektep yaptırarak biltiln 
köy çocuklannı okutmıya ve bir ta
raftan da köy mektepleri açmıya 

karar vererek ite başlamıştır. Bu 
mektepler için geçen yıl ve bu yıl 

bütçelerine tahsisat konulmuştur. 

Zeylin/er bakımsız 
Gerek Karpuzlu ve Akçaovada, 

gerek bütün ilimizde en önemli iş, 
zeytinlerin bakımsızlığıdır. Zeytin 8 • 

ğaçlannın fenni bir 9ekilde timar e
dilmesi, bayırlardaki zeytinlerin al
tına duvar örülmesi için köylüler ay
dınlatılmaktadır. Bu yıl il bütçesine 
konulan tahsisatla bir zeytin müte
hassısı getirilecektir. 

KöylUmUzUn, mütehassısın öğüt _ 
lerinl tamamen tutması ve zeytin
likleri imar etmeleri lazımdır. Bu 
suretle, zeytin ağaçlarmdan bugün 
alman mahsulün artacağı şüphesiz • 
dir. 

lzmit Parti Kongresinde 
Münakaşalar 

Izmit, (Tan) - Halkevi Parti ka
za kongresi vali ve Parti Bafkanı 
Hamit Oskayın reisliğinde yapılmı,_ 
tır. Kongrede eski idare heyetine 
birçok hücumlar olmuf ve memleke
tin işleri samimi bir suretle tenkit 
ve münakaşa edilmiştir. Bu arada 
inhisarlar idaresinin zürraa kolaylık 
göstermediği de mevzuuba.hs olmuş, 
İnhisarlar başmüdür muavini Hamdi 
Ergene bunlara cevap vermiş ve in
hisarlar Kanununun, tUtiln ZÜJTa.ı 
ve tliccan tarafından günlerce dü • 
9ünUlerek yapıldığını, kanun çerçe
veıl içinde zürraa bUyUk kolaylık 
g&terildiğinl anlatmıştır. 

Bundan sonra yeni idare heyetine 
9u zevat aeçilmiştir: 

Bayan Memnune Sekendiz, Salih 
Kalemci, Salih Zeki, Avukat Nail, 
Dr. Celll Pınldar, Macit Koman, A
li Rıza ..• 
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mevsim için bir çiçek meşheri haline 
getirmiye karar vermiş, A vrupaya 
birçok çiçek ve bu meyanda yalnız 
Hollandaya 166 çeşit gül ısmarla • 
mıştrr. 

K ısıklı şasesinden ay
rıldınız mı, girdiği

niz asfalt yol sizi, bir kaç 
yüz metre yürüdükten 
sonra "Namazgah., kö
yüne ulaştırır... Doksan 
üç göçmenleri tarafınoan 
tesis edilen ve kurulduğu 
vakit beş on evden ibaret 
olan köyde bugün altmış 
kadar ev vardır. Evler ek
seriyetle ikişer katlı ve şe 
hir evleri kadar munta
zamdır. 

Köyün ihtiyaç/an çok 
Düz bir ova üzerinde bir yönü 

Marmaraya, diğer yönU Boğaza 

bakan bu köyde, belediye huduju 
içinde olduğu için, muhtarlık kal
dınlm19, ve çok faydalı neticeler 
veren Köy Kanunu da tatbik edile
memiştir. Diyebilirim ki, bu se
beple, hemen yanıbaşındaki Umra
niye köyüne nazaran pek çok nok
sanlan vardır. Birçok köy ihtiyaç
lannm - her ,ay belediyeden bek
lendiğinden - yapılmadığı daha 
ilk ba.k19ta göze çarpmaktadır. Kö
yün bir mulak suyundan ba.şka 
kullanacak ıuyu yoktur. Köylüler 
içme suyunu, Tantavi çiftliğinden 
almaktadrrlar. Köy yollan yapıl -
mamıştır. Yalnız bu yıl belediye
nin de teşvik ve yardımı ve köy
lünün gayretile, Karlıkbayırından 
köyün müntehasına kadar şosenin 
iki tarafına 1200 kadar ağaç di -
kilmiş, köylüler tarafından sula
nan bu ağaçlann hemen yüıde 
doksan be9i tutmu9tur. 

Namazgihta mektep yGktur. Köy 
çocuklarının bir kısmı yanıbaşla -
nndaki Bulgurlu köy mektebine 
gitmektedirler. Uç dersaneli olan 
Bulgurlu mektebinde Uçüncü sını
fa kadar okuyan bu çocuklar, eğer 
daha fazla okumak isterlerse, Kı
ııklıya gitmektedirler. Bu köyde, 
okuyup yazmıya ka111 derin bir a
laka vardır. Ziraatten başka bir 
işle iştigal etmf yen köy genc::leri • 
nin hepsi okur, yazar. 

Köyün geçim vasıtaları 
Köyde biricik geçim vasrtaaı zl

raattir. Arazisi geniş ve verimli 
olan köyde arpa, buğday ve mwr 
yetiştirilir. 

Vaktile bütUn çevresi bağlarla 
örtülü olan Namazgi.bta bir za. 
mantar tamamen sönen bağcılık, 

aon yıllarda yeniden canlanmıya 
b8'lamıf, tektUk bağlar vUcude 
gelmiştir. Meyva istihsaline pek 
elverişli olan köy civanna çok 
miktarda eşcarı müsmire dikilmiye 
başlanmıştır. 

Arazi m.\la.q.it olduiu h~ı'ıft an
cifıt[, tavukçUlu)('""gfbl l9fer hemen 
hemen hiç yapılmamaktadır. 

Köylüler kazanmaktan daha zi -
yade idare ile geçinmeyi bilen a -
damlar olduklarından Ziraat Ban
kasına ve diğer müesseaata borç
lanmamışlardır. Çamlıcanm mü -
temmim bir cilz'il olan Namazgaha 
ve hatta biraz ötedeki Umraniye
ye traınvay hattı uzatılabllae, çok 
güzel yerde kurulan lld köyde 
bambatka bir hayat tarzı baflıya
caktır. Bu takdirde Namazgah ts
tanbulun çok güzel bir yazlığı ol
mıya namzettir. 

Ralı ve oyun yol 
Köyde vaktile Haı:inei HILlla ta
rafından yaptınlan bir cami var
drr. Fakat vakfı olmadığından 
hergUn biraz daha harap olmakta
dır. Köyde bir bakkal ve bir kah
vehane vardır. Bütün glin iş ve 
güçlerile uğraşan köy gençleri 
gUndüz kahveye gelmedikleri gibi 
ak,amları da erkenden evlerine çe
kilirler. Köyde rakı içilmediği gibi, 
iskambil, tavla, domino gibi oyun
lar da yoktur. 

M. Enver BEŞE 

Hayvan Hırsızlığı 
Balıkesir ve Susığırlık havalisinde 

hayvan hırsızlığı yapanın elebaşısı 
Yıldız köyünden Ibrahim oğlu Meh
met tutulmuştur. Kurtulmak mak
sadile jandarmaya rUşvet teklif ey
lediği için bu cihetten de hakkında 
takibat yapılmaktadır. 

Ege Mmtakaaında 
Soğuklar 

Nazilli, (Tan) - Ege nımtakaım
da aoğuklar ba9lam11tır. Sert ve don
durucu riizgirlar esmektedir. 

Köylüler bu yıl kı~ın kuvvetll ve 
bereketli olacağını aöylemektedirler. 

Tütün Satıtlarmdan 
Alınan Para 

1zmir - 29 bin tona yalkm olduğu 
tahmin edilen Ege nımtakasmm bu 
seneki tütünü hemen ki.mllen aatıı
mıştır. Bir milyon kilo hesaplanan 
ikinci ve üçüncü kalite mal kalDlJltır 
ki şimdi bunlar da birinci kalite mal
lar fiyatından satılmaktadır. 

Bu yıl bütün TUrkiyeye tütün sa
tışından 30 milyon lira girmi.§tir. 

3 - 12 - 936 

lzmirde 
kömür 
fiyatları 

Izmir - Birdenbire soğu 
bastırması kömür ve odun fiya 
nın yükseltilmesine sebep olnı 
Odun kömürü toptan 4,5 - 7,5 k 
arasında satılıyor. 

500 bin kilodan fazla odun k 
rU mevcudu bulunduğu için ft 
nn artmaaı gayritabii görUitıyot: 

Diğer taraftan belediye, kok 
milrU perakende &atıf fiyatı 
toptan satı, fiyatlarile bir o 
temin için lbımgelen ,eyleri 
maktadır. 

KOÇUK MEMLEKE 
HABERLERi 

• Gadantep ,ehli' meclisi, 
Hamdi Kutlama bUkaallPI 
toplan Uk celaede rell 
klUerl, &ekreterler ve .ea ..... ~. 

• Antalya lfalkevl OD hef gtblClt 
defa alle toplantıları y 
karar nrmlştır. 

• Mersin Halkevl, cirit oyununa 
yaya karar vermiştir. BUll 

çhı müsabakalar t.erUp 
tir. 

• F.dime - İstanbul yolu Uz 
Sazlıdere ve Edirne --M_.,, ..... 
yolundaki inece köp 
beton olarak ln§UI bltm~ 
zeredir. 

* Karamanda bulday ve bul 
sene geçen yıllardaldndell 
misli fuladır. 

• Tarsusta eski generallerden 
Menin Maarif OemlyetbW 
bbı Ura teberrti etmiştir. 

• Van gölünde yapılmakta 

tersanenin klglr kısnnlafl 
mlştir. Van gölü ~letmfıll 
!'Minin yaphnnakta oldujG 
Hn inşası ve t.ersane ilk 
bltmlf olacaktır. 

• Bergamada 86,500 Ura aarftlt 
ri bir h&plshane y&Dlllatllll".". 
lnta&ta batlandmak 

• lzmirin Göztepe, lzmlrspor ., 
gMpor klüplerl birleteftlk 
ıpor adım almıştır. Yeni 
bün formuı kmnm - be'Y" 
rak kabul edllmlttlr • 

Zehirli Gazlar 



Baycık Harp Hatıraları 

BATARYA 
Ile Ateş 

(M. ERTUCRULUN HATIRASI) _,_ 
Alınan Tertibata 

dLLi---~ 
......._.._TAKViM 

13 
~ lenedenberl nefredilmek • 
~Renkli, zarif ve muhtelif 
"". an vardır. Evkatı fer'f • 
~ t&ruıt vak'alan, darbmıe
lld hl ve Atatürkiln vecizeleri • 
' Vidlr. Her memleketin her 
fa \te ~dan arayınız. Basıldı· 
~ toptan satıldığı yer I.stan
~ HUınUtabiat matbaasıdır. 
""1 boyU vardır. Fiyat listele 

&raYnıız. 

ASAN 
~ğsız Kar Kremi 
(~ 
~'i~ acıbadem ,, 
"ta-acıbadem ,, 
~ ;;_.~ Yaih gece ,, 
,q nıubtelif 

" 

T A ~ ========--============================== 
BORSA 

2 BlBtNClKANUN ÇARŞAMBA 

Paralar 

Alı t 
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·-rouua.[et· 
abunfarr 

_c#r[a.k 
btr9ösler~ 
-~umu$ak 
ve aarıf deri 

istanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Beher Tahmin be~ Muvakkat 

metresi del) teminat 
metre Kuruş Liı-a.. l.ira 

70,000 Çama~trlık Bez 24 16800 1260 
1 - Yukarıda cins ve miktarı ve tahmin hedeii ile mu

vakkat teminat miktarı yazılı yetmiş bin merr~ c:amaş1r
lık bez kapalı zarf cksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme İstanbul Gedikpaşada Jandarm;ı Dikim 
Evi binasındaki Jandarma Satınalma Komısyonunda va 
pılacaktir. 

3 - Şartname ve cvs:!f puslası her gün S3tınaJma Ko
. misyonunda görülelıi;ir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbu;darile 
kanunen icap eden vesikaları havi mühürlü zarflarını ek
siltme zamanından bir ~aat evvel komisyona vermeleri. 

'2920,. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

15.000 Kilo toz ı;İgara ınakine kola., 
25.000 ,, ,, ,, poket kolası 

1 - Yukarcda cins Vf! miktarları yazılı iki kalem mal
zeme şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınar.aktır. 

2 - Pazarlık ıo ,. Xll/1936 tarihine casthyan Per
şetn günü saat 15 de Kahataşta Levazım ve Mübayaat şu
besindeki Alım K emisyonunda yapılacaktır. 

3 -- Şartnameler para~ız olarak her gün sözü geçen şu. 
beden alına biliı. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat
te % 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis-
yona gelmeleri ilan ohm ur. ( 3104) 

~ususi ŞARTlAQIMIZ ~Al(~INDA 
GiŞ[L€'2iMiZDtN MALUMAT AL 1 N ı z 

~ 

1-!0LANTS~ QANV üNi~ 
ISTANBUL- t~QAi'OY PALAS -.ALALEMCI MAN 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 14 İkin

cikanun 19 3 7 tarihinde imtihan yapılacaktır 
Aranılan şartlar şunlardır: A - Memurin Kanunu -

nun 4. üncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, B -
1 Kanunusani 193 7 tarihinde yaşı otuzdan fazla olma -
mak, C- Mülkiye mektebinden "Siyasal Bilgiler Oku
lu'' Hukuk Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve !ktısat 
metkebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi 
me1·teplerden mezun olmak, D - Yapılacak tahkikat 
neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

İmtihana talip olanlar 5 İkincikanun 193 7 tarihine ka
dar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Heye!i Reisliğine 
arzuhalle müracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakın rar.ı 
tı lazımdır. A - Nüfus cüzdanı ve adresi, B - Kendi el 
yazrlarile tercümeihal hulasası "Memuriyette bulunan
lar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika rap
tedeceklerdir. C - Askerliğini yaptığına dair resmi ve
sika "Askerlikle alakası kesilmemiş olanlar tecil edilmiş
lerse imtihana girebilirler, kazandıkları takdirde ancak 
namzet olarak kabul olunabilirler." D - Mektep şaha · 
detnamesi veya tasdiknamesi. E - Sağlam ve yolculuğa 
mütehammil olduklarına dair hükumet doktorunun ra
poru. TalipJer tahriri ve şifahi olmak üzere imtihana tabi 
tutuL..:aklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve !stanbul
da ve muvaffak olanların şifahi imtihanı Ankarada yapı
lacaktır. 

İmtihan programı. 
1 - Maliye: A - Bütçe "İhzarı, tatbiki. tasdik ve 

kontrolü", Muhasebei Umumiye Kanunu, hükümleri. 
B - Vergi nazariyeleri ve usulleri. vasıtasız ve vasıtalı 
vergiler "sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, 
istihlfık üzerinden alınan vergiler, Gümrük, İnhisarlar. 
harçlar" Türkiyedeki vasıtasız ve vasıtalı vergiler, C -
Maliye Vekaletinin merkez ve vilayetler teşkilatı, D -
İstikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, Türkiye düyu
nu umumiyesi, 

2 - İktısat: A - "İstihsal, tedavül nakit ve itibar, 
inkisam ve istihlak bahisleri" 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve mürekkep faiz, is-
konto. faizli hesabı cariler. 

4 - Hendese: "Satıh ve hacim mesahaları" 
5 - Ticari: Usulü defteri .. esaslı ve pratik malumat" 
6 - Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, 

ceza muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine 
müteallik hükümleri, ceza kanununun memur suçlarına 
ait kısmı, kanunu medeni ve borçlar kanunu ile ticaret 
kanunlarının maliyeyi alakadar eden hükümleri. 

7 - Türkiyenin tabii ve iktısadi coğrafyası ve tarihi 
hakkında malumat. 

8 - Ecnebi lisanı "Fransızca, almanca veya İngilizce
den biri" 

İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanlar 
üç sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak 
o!miarsa Maliye Müfottişliğine tayin edilecekler ve bir 
sene staj için Avrupaya da gönderileceklerdir. "2290" 

lktısat V ekiiletinden: 
1 - Vekaletimiz kalöriferleri için alınacak olan 240 

ton Sömikok "Türk Antrasit" kömürü kapalı zarf usuliy. 
le eksiltmeye konu1muştur. 

2 - Muharrin1en bedeli 7200 liradır. 
3 --lsttkliler bt1 işe ait şartnameyi Vekalet Levazım 

Miidürliiğiinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 8/ i.2 / 936 tarihine rastlıyan Salı günü 

saat 1 O da Ar~karada İktısat Vekaleti binasmda toplana
cak olan komısyonda Y'1pılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat bedeli 540 liradrr. 
6 - Eksiltmt 2190 numaralı kanuna tevfikan yapıla

caktır. 
7 -- İ c;tekliler teklif mektuplarını ihale günü saat ona 

kadar makl.J~7 mukabilinde Komisyon RP.isliğine vere
.:eklerdir. Posta ile E!Önderilecek teklif mektuplannın ia
deli taahniidü olrr.ası ve nihayet bu saate kadar Komis· 
yona selmiş bulunması lazımdır. İhale saati olan bu sa
atten sonra gelecek teklif zarfları kabul edilmiyeceği 
gibi postada vakı clacak gecikmeler de kabul edilrniye
cektir. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin 
Vekaltt Levmmn !viüdürJüğüne müracaat etmeleri. 

"3124'' 

Kemalpaşa Şarbayhğından 
1 - Kemalpaşa Kasabası için yaptırılacak 350 lira be

deli tahminli Eıektrik Projesinin tanzimi 22 / 11 / 936 ta
rihinden itibaren yirmı bir gün müddetle açık ~ksiltn1eye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltmt: 14/12/936 Pazartesi günü saat 15 de 
Kenıalpaşada Encün1en huzurunda yapılacaktır. 

3 -- TalipJeı Şartnameyi Kemalpaşa Belediyesinden 
talep edebilirler. 

4 - Taliplerin muvakkat teminat akçesi olarak 26 li
ra 25 kuruşu eksiltmeden evvel vezneye yatırmış olmala· 
n lazırr.dır. 

5 - Taliplerin bu işi yapabilmeye ehil olduklarını ha
vi Nafia Vekaletinden musaddak vesaik ihraz etmeleri 
lazımdır. 

6 - Taliplerin ınezkuı gün ve saatte münakasada ha-
zır bulunmaları ilan olunur. "3177,, 

3 • 12 . 93ô 

.EVERSHARP 
KALEMİ AKAMAZ 1 

Güzelce kapanmış bir şişenin a2ızı gibi, Ever,harp; 

lıcalemi akaınu. Emniyet mani111, bütün müre~ 

!tep leke ve bulaşmaların önünü almıştır. 

Kalemin üzcrındeki kap•2'• vidaladı2ınızda, mü:.t 
rekkebi otomatik bir ıurettc kalemin deposunda 

haptetmi, oluoıunuz. Bu suretle kıt'iyyen akmaz ve~ 

karrnaklarınızı, ki2'ıdınızı vcyı elbiseniii kirletmez.~ 
Yaln'z f.veraharp kalemlerinde, emniyet mania.J 

ayar edilcbılir ucu ve cazip desenleri vardır, 

EVERSHARP 
HER KALEM iÇiN AYNI ŞEKiLDE BiR KURŞUN KALEMi VARDI 

BEYKOZ 
Deri ve Kundura 

TÜRK ANONII\1 ŞlRKETlNDEN: 
Fabrikamızda mevcut ve sene sonuna kadar toplan 

1 - Her nevi mamul deri ve küçük kösele parçaları 
2 - Kromlu derilerin tıraş talaşları 

3 - Nebati derilerin tıraş talaşları 

11-12-936 tarihinde saat 14 te 3 kalem üzerinde açık a 
ile satılacaktır. Muvakkat tenıiııat akçesi birinci kalem için 3 
kalem için 50 ve üçüncü kaleın için 50 liradır. 

Malları görmek için Fabrika idare Şefliğine ve fazla tafs 
de Fabrika Ticaret Servisine milracaat olunabilir. 

l/ 12/ 93ô 

İstanbul Belediyesi 

11 - Sakır .. -:>y 05maniye mahallesi Veliefendi 
H 

8/ 12,'<:'36 12 - .. Kartal tepe " l:ıcirli çitfl 
16/ 11 '936 13 - 11 Cevizli• 11 

23/ 121·n1, 14 - .. Zeytinli) .. 
Yukdrıd., isimleri yazılı mahallerin arazi tahrirİMA hiıdları,,d 

günlerde! başlanacağından ıırazi 5ahiplerinin meılur günlerde 
lunmaları ilan olunur. (336C) 

* * .. BelediyQ morhı ve şuab5t Fen heyetleri için li.:zumu olan 3 
tersim levazımı ıc;ık eksiltm<1ye konulmuıtur. Bu levuımın heptİ 
lirı fi ıt hhmin olllnmuştur Listesi ve şartnamesi Levazım 
ğünde çörülebilir. istekliler 2490 No.lı kanunda yazılı vesika v• 1 
50 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4/ 12/ 936 

günü saa+ 'ııtde Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ( B.) ( 3()66 , 
Şirketi Hayriyede 

Boğaziçi vapurlarına mahsus kı§ tarifesi 5 İlkkanun 

lesi günU aabahından itibaren tatbik edilecektir . 

Dl var tarifeleri KöprUye ve bütün lşkelelcre asılmıştır. 

mecmuasının ilavesi olarak çıkarılan cep tarifeleri de Cuma a1' 
dan itibaren satılacaktır. 

Boğaziçi mecmuasınd 
Boğaziçine aid ve herkesi aliı.kadar edecek çok faydalı 

makaleler ve resimler vardır. 

İstanbul Defterdarıığından: 

Kadıköy 

M uhammerı. 1 Lıt 

Rasim paşa mahallesi U zun'1a -
f r;t sokağı eski 1 yeni 81 sayılı 
evin 1/ 6 payı. 

Kamerhatun: ~1:ahallesi Fıçıcı sokak eski ye
ni 1 sayılı evin 1/ 2 payı. 

Kuruc~eşme : K.ır sokağı yeni 12-16 sayılı 35 
arsanın 4 hissede yarım hissesi. J t ı 

Yukarıda yazılı mallar 5/ 1/ 937 salı günıi sae. 
kadar ;>eşin para ve pazarlıkla satılacaktlr. Satış 
İstikraz? Dahili ve % 5 faizli Hazine tahvillerı de ıt1 
olunur İsteklilerin Cfo 7 ,5 pey akçelerile haft~~l 
ve cuıua giinleri Defterdarlık Milli Emlak MüdiJ 
de müteşe:ckil Satış Komisyonuna müracaatları. {1' 

(3378) 



;ı 
~ ~ 3 .12- 936 

il&çlarımzı Bahçe 
kapıda SALiH NECAli 

TAN 
den alınız. Reçeteteriniı. 
büyiik bir dikkat, ciddt 
... _ fcıtikRmPtfp hl'l7.trlı>'1TT 

K ES KiN KAŞELERi 
11 

Gnp. Nezle. baş ve dış agrııarını 
muannıt sancılan bir anda 1<eser, 
Kıymettar bir lllçtır 

•• D. İHSAN SAMİ ~ 
Bakteriyoloji Laboratua.·ı 

Umumi kan talılilô.tı frengi 
noktai nazarından (Wasserman 
Ye Ka.hn teamülleri) kan kürey
Vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, bal -
~~nı. cerahat, kazurat ve su tah
lilatı, Ültra mikroskopi, hususi 
~ılar istihzarı. Kanda üre, şe -

1 
er, Klorür, Kollesterin miktar-

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 
28 ikinci Teşrin 1936 vaziyeti 

\ arının tayini, Divanyolu No. 113 
t Tel. 20981 # .........._ _______________________ _ 

Satıhk Hane-~ 
Gedikpaşada Tiyatro cadde • 

sinde Saraç lshak mahallesinde 
latbkuyu sokağında imam ha -
nıaınına bitişik 26, 28, 30 numa
ralı ve dokuz odalı hane bu ayın 
dokuzuncu Çarşamba günü t1aat 
0n dörtten 16 ya kadar Sulta -
nahmet birinci sulh hukuk h& • 
kimliğinde satılacaktır. Muhanı-

ınen bedeli 4500 liradır. • ı 
.......... 
. İ!tanbul Birinci Ticaret Mahkeme

:nden: Maliye Hazinesi t.ı,.:ı.fından 
At arınara sefinesi kaptan'.anndan 
d ehnı.et Ali aleyhine açılan davadan 
il~la~ gönderilen davetiyenin m~ma: 
h Yhi~ ikametgah~ı.n m~çhulı~~~ı 
~ebıyle bilô.teblig ıade edılmesı u

tetine rnahkemece ilanen te'lli6'8-t ie
l'ası l na karar verilerek muhak-~me 30 -
2 • 936 çarşamba saat 14 de bırakıl· 

~ıştır, Müddaleyh Mehmet Ali kap
ltı tıın YUkarda yazılı günde mahke • 

ede Ya bizzat veya bir vekil gönder-

inek suretiyle hazır bulunması husu

'll hukuk usulU muhakemel"ri ~anu
~llııı.uı 141 inci maddesine tevfikan 
ln olunur. (27965) 

........___~ __________ ..._. ______ _ 
,. 'tlskiidarda Toygar Hamza mahalle· 

111
de 10 No. da sakin Sermet; 

~ Uskiidar Birinci Sulh Hu~·ık Mah
ı~:~~~nden: Nurettin taraimdan a
l'ıt hınıze ikame edilmiş olan nıutasar
lıı.~t01duğunuz Usküdarda RumiMeh
s~a mahallesinde Doğ-ancılar ead 
baıı de kain 23 numaralı muhterik 
'ttı_~ e lrsasınm açık arttırma. ile bil
hı4&.ıt;_ecıe satılmasına ve bedelinin 
~-"'~lar arasında taksimine tem
l'iJr tabu olmak Uzere 2 - 11 - 936 ta
la ~llde karar verilmiş olduğundan 
f~hi ilandan itibaren sekiz gün zar
~itd a temyizi dava etmediğiniı tak
Ce~ ~ ?lı.ezkür karar kat'iyet kasbede-

lhbar olunur. 

'---------------------.. _ l ıı tan bul 3 üncü Icra Metnurluğıun
"llll: 

Şiş]' s tııuıf 1 amanyolu sokak No. 30 da 
bııı ırn ilen halen ikametgahı nıeı;hııl 
~llh:~an Bekir Sami oğlu Şevknt Kon-

• 
l/e~ehnı.et Misbaha 12 - 2 - 931 tarih 
~il 5 - 3 - 931 vadeli bir sen~:ıe bor
~:ı Olan 3000 lirayı ödemeniz hak
~Otı.da ~arafmıza tebliğ edihnk üzere 
~l'ııti er:ı~n 936/ 3060 numarıJı ödeme 
lı~atı bı~a.tebliğ iade edildiğinden teb
tir. ~ •1Ianen ifasına karar verilmiş. 
tl\tf lan tarihinden itibaren 30 gün 
\'ıtral?ıda bu takibe karşı bir itirazınız 
lıt .. ~~ daireye bildirmeniz ve itirıı.z et-
"~ıg· . 

tııı1 •nız takdirde ayni mii:ldet zar. 
~!~ ~ ?lı.ezkll.r meblağı tesvtve ctme
'~ııi ~ tn~ı beyanında bulunmanız ve 
~6 v k<lırde icra ve iflh kanununun 
llıua~ 337 nci maddelerine tf>\'fikan 
~ıııa ~~ Yapılacağının tebliğ maka-

ıın olınak üzere 118.n <'lıı mr. 
~ (27972) --------da.::tanbuı 3 üncii lcra Mem ·ırl ı -u:ı-

ltaYik 
~lld. 

55 
Arakyan, Galata T'Jpçular 

O N'o. 
snıanı 

lJ.ı nı 1 Bankasına Sultanı\.hmP.t 
l'tıa ahkemesinden muta 935 ' 730 

l bo ?'ah Ve 15 - 2 - 936 tarihli il!m· 
~llitr~unuz olan 231,80 lirayı öde

ek Üteakkı~~a tarafınıza tebliğ edil
'l'ah . re gonderilen 936/ 3110 mı-
i~ ... ~ ıcra emri billteblig- hı.de edil

"~en ·ı· 
l' '-'erı~ .anen tebligat ifasına ka-
l'ell ıştır. nAn tarihin len iti
~,:ezknr borcu bir ay zarfında 
~ll\ırıı: ve bu müddet zarfında mal 

ldef :ın a bulunmanız ve tPmyiT. ve 
~l'ciı Uhakenıe yolu ile veva. fc-ra 

lı";.: nd"n teh' · · ~ · ~ıtı.it . · ırı ıcra karan getırme-
İlece "~akdirde cebri icraya devam 

1~1z t '7e. ınaı beyanında bulunma
~ ~an kdırde hakkınızda icra ve if-

1 'l'ıu ~n~nun 76 ve 337· nci madde

AK TiF 
K asa 

r:_ 24.036.531,26 
9.448.923,-

869.824.,47 • 

ALTIN: Safi kilogram 17,088.634 

BANKNOT •••• • •• 
UFAKLIK. • • • • • • • 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası • • • • • • • Lira. 

Hariçteki Muhabirler : 

lıLira. ALTIN: Safi kilogram 4.398.282 
Altına tahvili kabil Serbest dö-
vizler • • • . . . . • • 
Diğer dövizler ve Borçlu kllring 
bakiyeleri • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edJ.evrakı nakdiye kar-
şılığı • • • . • • • . • . 
Kanunun 6 ve 8 lnci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat • • • • • • • 

Senedat Cüzdanı : 
HAZiNE BONOLARI • • • • 

TİCARi SENEDAT. • •• • 

fi 

" 

Lira 

.. 

!!Lira 

1, " 

Eıham ve Tahvilat cüzdam: 
( Deruhde edilen evrakı n&k· 

A - ( diyenin karşılığı Esham ve 

Lira 

( Tahvilat (itibari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Altın ve Dövtz Uzerine • • • • 

Tahvillt üzerine • • • • • • 

Hissedarlar • 
Muhtelif. • 

• 
• 

• 
• 

• • 
• • 

" 

~Llra 
" 
• • 
• • 

580.413,36 

6.186.535,301 

33.256,30; 

25.171.556,63 
' 

158.7 48.563,-
" 

12.064.611,-

430.281,67 
~2.4 73. 672,4 6 ... ---. 

34.504.780,23 

4.044.049,87 

39.754,17 

.J.6.741.852,35 

• . 
• • 

YekUn 

Bayanların cancJan arkaclaıı : Aybaılarınc!r.ı kullandık:an 

Lira 

"FEMiL,, Tuvalet Bezler:di 
H e1" ecz1'nede bulunur. Türkiye ve umum Balkan 

hükiımetleri için vekili İ§ Ecza Deposudur. 

CiLDiNIZi 
BESLEYINiZ 

!8 gün zarfında birçok ~enefor daha gençl.eşmiş olur8 unuz. Meşhur bir 
üniversite profesörü, genç hayvanlar dan cilt ~n. hakiki bir cevher istik· 
sa.le muvaffak olmuştur. 

eltıti c :ınce muamele yapıhıcağı ic
~ ti n n tebliği makamına kaim ol-

ıere ilan olunur. (27970) 
Sahibi: Ahmet bnln ı'A.LMAN • Umumf Neşriyatı idare eden: 8. SALL.lt 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şiıitett. Basıldığı yer TAN matbaası 

34.355.278. 73 

580.413,36 

31.391.348,23 

146.683.952,-

22.903.954,la 

38.548.830,10 

J.S.781.606 62 

4.500.000, 

9.802.507,61 

aos.547. 890,6 8 

PAS i F rLıra 
Sennaye . • • • • • 15.000 000.-
ihtiyat Akçeıi . • : • 
Tedavüldeki Banlaıotlar: 
Denıhde edilen evrakı nakdiye !Lira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri· / 

• ~ 
158.7 48.563.-

ne tevfikan bazine taralmdan j 
vaki tediyat . • • • • . . ,, t2.064.611,--·--·---
Denıhde edL evrakı nakdiye 14:6.683.952,-

1 

bakiyesi. . • • • • • • • r 

Karşılığı tamamen altm olarak ~ 
Ulveteo tedavtilt vazedilen . . 11Lira 19 
R .000.000,-

eeskont mukabili U!vt.oten ted.ıl 
vazed 1 

it ll.000.000,--
Türk Lirası \1evduab : 

Döviz Taahhudatı : 

Altma tahvili kabil dövizler . . C_ira 
Diğer dövizler ve alacaklı kil· 
ring bakiyeleri. • • . ,, 

Muhtelif •• • • • • • • • 

985,40 

22. 715.37 4.44 

J 

YekUn 
2 Mart 1933 tarihinden ıtibaren : 

1.551.182,~ 

176.683.952,-

15.869. 7 42,90 

805.547. B00,88 
?'775 ;z=;:; 

İskonto haddi o/o S 112 Altın üzerine avans o/o 4 'h. 

Maliye Vekaletinden: 
Cinai 

Yazrldrktan sonra siyah o
lan mürekkep 

Miktarı 

10,000 Kilosu bir litrelik. 

Tahmin olu
nan bedeli. 
Lira Ku. 

5600 00 

360 00 
700 00 

4500 00 

2190 00 

Muvakkat t• 
minat 

Lira Ku. 
420 00 

28 
52 

337 

164 

00 
50 
50 

25 

edecek İstekfüerin hizala
Komisyona müracaat etme 

or. Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No.313 Telefon : 4358S 
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D NUP DOLA~flP 
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ve B O UR LA 

• • Beyoğlu isti kitli caddesi, Tokatlıyan Karşısında 

BiRADERLER Mağazalarında, Ankara, lıtanbul, Beyoğlu, İzmir 

. -
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~-ADEMi öKTolDAR 
ve BELGEVŞEKLiGittE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletlerı .. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobinl 

SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLER 

Esmer, sanşın, kumral beı 
tene t~v.afuk eden güzellik 
kremlendir. Sıhhi usullerle ha· 
zırlandığmdan cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
ruşuklu~lan kamilcn giderir. 

4 şekilde takdim edilir: 
ı - ~em Balsamin yağlı gece 

ıçın pembe renkli 
2 - ~~e~. ~samin yağsız 

gunduz ıçin beyaz renkli 
3 - Krem Ba.lsamin acıbadem 

gece için 

4 - Krem Balsamın acıbadem 
gUndUz için 

Kibar mahfillerin takdir ile 
kullandıkları yegane sıhhi krem

lerdir. 
INOILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 

~ıri hayatta; bir yazı maki11a ıı yazihanede olduğu kadar -' 
için de elzemdir. 

REMlNGTON 
size: portatif makinelerinin emsalsiz modellerini takdim eder. 

Satıhk Bina 
KIZILAY CEMiYETiNDEN: 
-Cağaloğlunda lıtanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet o=· 
rektörlüğü kart \ında Kızılay Müme11illiğinin bulundudJll 
bina aatıhktır. Müracaat mahalli Y enipoıtane civanll ' 
Kızılay hanında "eski Aksaraylılar hanı,, Depo Direkti' • 
lüğüdür. 


