
ÇARŞAMBA~ 
9 

1 INCIKANUN 
1936 

BAŞ MU H AR R l R l : A HM ET EM l N Y AL M AN 

Bı..ıgilrı: 

Yedincide: Çocuk 
Mahkemeleri istiyoruz 

Sancak meselesi konseyde 
Murahhas Heyetimiz ayın~ransızıarın 1 
14 ·· de Cenevrede olacak idarei örfiye. un 1 beuannamesı 

Seyhanın suları 
yavaş yava_ş 

alçalıyor Fransızlar hudut 
civarına boyuna 

asker gönderiyor 

Sancakta tazyik, 
2ulüm devam ediyor 
P aris, 8 ( A.A) - Havas Ajansı bıldiriyor. Salahi: 

yettar mahafil, Sancağın statüs.ü _hakkında~ı . 
'rurk - Fransız ihtılafının Milletler CE>mıyetı Konseyı
tıin ı O Kanunuevvelde toplanacak olan fevkalade içtimaı 
tuznamesine ıthah hakkında hiç bir karar ittihaz edilme
ıtıiş olduğunu tasrih etmektedır. Maanıafi~ Fransa ~ükCt
ltıeti Türk kabinesi tarafından bu yol, la lıır arzu ızbar 
'dile~ek olur sa bu suretle hareket e'lilmesinde hıç bir 

ahzur görmemektedir. 
'-----------,Fevkalade Konsey lçtima

Su Afeti 
arşısıncta 

ledbir 

ma Gidiyoruz 
Ankara, 8 (A.A.) - Türkiye ile 
ı~ .ı.o.~.uo. ~ "'-~ 

Milletler Cemi~ komeyine tevdi • 
dılmesi takarrür etmiş olan Sancak 
nıeselesinin Fransa hükfımetinin nor
mal konsey içtimaında kon ış;ılması 

'.Ahmet Emin y ALM ,i.N teklifini, Sancakta halkın hürrıyet 
ve emniyetinin korunması kay.iiyle, 

1 abiatle. mücadelemiz- kabul etmiş olan Türkiye hükumeti, 
de bir ıneydan mu- yine Fransa hilkf1metinin kinunuev

harebesi kaybetmiş 1>ulunu- velde toplanan fevkalade konsey iç
)oruz. lstırabımız büylık- tirnaı ruznamesine ithali telkini üze
t\i . . .. rine bu teklifi de kabule musaraat et-
1 r. Ası SU kLtvvetlerı, -~~z- miş ve Milletler Cemiyeti katibi u: 
erce vatandaşı alıp gotur- mumiliğine misakın 11 inci maddcsı 
!tliiştür. Yiizlerce aile ya re- esasında bu fevkalade içtima nızna.
tsini veya s~ve;ili bir uzvunu mesine ithalini istemiştir. 
kaybetmiş bulunuyor. Türkiye Hariciye Vekili Dr. Tev-
Bbııerce Türk ailesi, senelerce fik Rüştü Arasın 14 ki.n1Jntıevvelde 

~il btr hayat mücadelesi netice - Cenevrede bulunacağı haber alınmış
llııde 'kurduğu ba8lt damdan, vücude tır. 
btlrdıği yuvadan mahnım kalmıt- Heyette Kimler Var? 
~. Çok zahmetli emekler teman Ankara, s (A.A.) - Iskendenın ve 
~ mahsuller stipürillmüş, gitmiş- Antakya meselesinin Milletler Cemiye 

• Memleketin lstlhul sermayMl- ti konseyindeki müza.keratına. iştirak 
1lba b1

- sular altında mah-
ar parçası [Arkası 9 uncı1daJ "°bnuştur. 
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Adana, 8 (TAN Muhabirinden) - Seyhanm sulan 
yavaş yavaş ~nınf:ktedir Bazı yollar a·~: : mı=:tır Fakat bn
ralardan haber :-~!mak imkanları hasıl oldukça Sey!aLın 
müthiş tahribat y;ıµtığı görülmektedir. 

Bereket versin Seyhan ile Ceyhan b'ıleşmemiştir. Yok 
~ sa bu iki ırnıağın arasındaki Yureyir ovasctı<la bulunan 

bütün küyler su =ıhında kalırdı. 
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Şimdıye kadar dokuz köyden malfırrat alınabilmiştir. 
Diğer köylerin hayat ve mematmdan rt•alitmat yoktur. 

30 ölü var ı 
Ankara, 8 (Tan muhabirin -

den) - BuradClki alakadar ma -
kamlara gelen haberlere göre 
Seyhanın tafmaıı yüzünden tim
diye kadar 30 kitinin öldüğü les 
bit edilmittir. Maamafih bu raka 
mın daha çok fazla olduğu tah • 
min edilmektedir. 

Çünkü birçok köylerden malumat 
yoktur. 3420 kişi mühtaç bir vaziyet 
te açıkta kalmıştır. Bunlar camilere 
mescitlere ve müsait olan evlere yer 

ı··············:: ...... ~t 

i ATAlURK f 
i 10.000lira ! 
1 t~~~~(~?ı :R~~;~ 1 

- -- leştirilmişlerdir. Muhtaçlara yiyecek 

t cünıhur Atatürk Adana felfi. • 
i keti münasebetiyle sıhhat ve i 
• içtimai muavenet vekili ve : 
ı Kızılay Cemiyeti Reisi Dok • 

1
• 

ı tor Refik Saydam'a aşağıda· 
·• 

Bu vesikaya Havas 
Ajansı ne buyurur? 

Hav2s Ajarı~ı tekzip ediyor: Sancakta Türklere karşı 
hiç bir tazyik yapdmıyormuş! Öyle söyientligi gibi idarei 
örfiye il3n ed~lmcmiş. Sancakta hayat normalmiş!.. İşte 
bugün bir vesil·n neşrediyoruz. Bu Sa:ıcakta idaı ei orfi
yenin ılan eciildiğ"ine dair beyannamedtr. Üç dille yazd
ınıştır. Altında Antdkya Kazası Kaynıakamının a.:;lına 

mutabık olduğuna dair mührü ve imzası vardır. 

içecekte temin olunmuştur. 
Köylerde 4000 kişi yiyeceksiz kal 

mıştır. Kızılay tarafından bunlara yi 
yecek ve buğday da yetiştirilmiştir. 
Adananın hamiyetli kadınlan Kı -

zılay namına mahalleleri dolaşmak -
ta ve felakete uğrıyanlar için teber· 
rWer · 

Bu aabldl a umda ..U Tev-

~ ki mektubu gönderm~tir: 

• "Seyhan nehrinin taşmasiy- i t le Adana ve havalisinde vu - • 

fik Hadinin riyasetinde bir hey~t 

toplanmıştır. Adanada zengin tile -
carların bulunduğu bu içtimada 4500 
liralık teberrü ka'ydedilmiştir. Hal • i 
kın nakden teberrüü devam etmekte i 
dir. 

• kua gelen büyük felaketten 
çok derın teessür duymak -
tayım. Acıya ufrıyan vatan
daflara her zaman olduğu gır 
bi bu sefer de cemiyetini2ce 
yapılmakta olduğunu memnu 
niyetle gördüğüm yardım a . 
rasında sarfedilnıek üzere na· 
mınıza on bin lira gönderiyo-

i ruın.,, 
Eczacılar da kendi aralarında içti 

ma ederek 1000 reçeteyi bedava yap -·-......--.--. ............... . 
(Arkası 9 uncuda) -

Geçen sefe'r l'danacla Seyhan lr
mağmtn taprıosıı•c/on sonra sular 

a/fmc/a i.a/ruı evlerin manzarası 

7AN'ın Donanma Filmi 
1 A~~ ~ürk .. g~zete~il~ği!'e yeni hiı hamle a-.-~irdi. 

Gunun ha dıaelerını fılme çekip olruyuculara göa. 
termek. 

·ı AN 'ın sinema operatörü Antakyanın filmini çekti ve 
bu tilm büyük bir alaka ile bütün ainen·l\f.uda gösterildi. 

Bu defa rla T AN"ın objektifi donanı1"'amı7m :\kcleniz 
seyahatini tesbit etti. Şimdi bu film Bevoğiu sinemalarm
da gÖ&terilmeldetlir. Peyderpey memlıaketin her t~rafrn· 
da ~österilecektir. Donanmamızın seyahatine istirak et
mek İdiyorsanız T AN'm bu filmini seyrediniz: 

• 
"' • "' 

Osmaplı tarihinin büyük serserileri 



Ankara Mektubu 

Katarlarda telgraf ve 
mektup ahnıyor 

HOLLANDA iLE TiCARETiMiZ 
Ankara, 6 (TAN muhabirinden) - Devlet Demir

yollan ile Po!,ta Telgraf ve Telefon Mt:.dürlükleri 
arasında sıkı bir iş beraberliği ve karşılıkh yardım tesis 
edilmiştir. Bu IJllaksatla iki Umum Müdürlü~ arasında 
akdolunan itilafname, her iki tarafın hazırlıkları daire
sinde peyderpey tatbik olunacaktır. 

Devlet Demiryolları ilk iş olarak bütiın yolcu katar
larında posta telgraf muameleleri için hususi vagonlar 
tahs1s etmiştir. 

Bundan başka posta tel
graf merkezi bulunnuyan 
2 7 3 istasyot1daki Demiryol
ları telgraf nıcrkezi halka a
çılmış bulunnıaktadır. İnşa
sı henüz bitnıemiş olan hat
larımız üzeri.ndeki istasyon

Ekonomi ve 
Arttırma 
Haftası 

lar da açıldıkça bunlarda da musal ekonomi ve arttırma kur11-
mu tarafından "Yedinci arttırma ve 
yerli malı haftası,, hazırlıklarımı. ha· 
raretle devam edilmektedır. Bu yıl, 
bu yolda alınmış yeni hamleler vardır. 
12 Birincikiınun cumartesı günü 15 
bnı;ukta Başbakan lsmet lnonü'min 
vereceği bir söylevle hafta açılacak
tır. Bunun arkasında~ bu yıl Türki
yede lkl obıden fazla mektepte ayni 
zamanda tören yapılarak ulusal ekc
nomi ve arttırma kurumu tar:ıfından 
hazırlanmış olan "Küçük paralar, 
haftamızı oynuyoruz ve yeni ağustos 
böcekleri,, piyesleri oyna naca lclır. 

ayni muamelelere başlana
caktır. 

Istasiyonlarda, demiryolları teşki-
lltına ait vesaitle görülecek posta iş
leri için ha.lkta.n tarif eye göre p,a 
&lmacak ve aydan aya iki müdürlük 
arasında hesaplaşmalar olacaktır. 

~ 
Trenlerde telgıaF kabul ediliyor 

• tillfnameye göre katarlarda 
1 da telgraf kabul edilebilecek

tir. Telgrafı alan katar memuru, 
bunu, ilk varacaklan istasiyona, mek 
tup ve kartları ise katardaki seyyar 
memura teslim edecektir. 

lki umum müdürlük arasında ak· 
tolunan bu itilafın tatbikat sahasın
da büyü.k iyilikleri görülmektedir. 
Yolcular için, istasiyonla.rda telgrat 
veya mektup vermek imkansızhkla
n bertaraf edilmiş ve bir mektup at
mak için, treni kaçırmak tehlikesin
den halkı kurtarmış oluyor. 

l Şehir/ar orası telefon icbelesi 

A nkar~ (Tan muhabirinden) -
Uç senede tatbik edilmek ü

sere Vekiller Heyetinin kabul ettiği 
telefo~·,.ye radyo programının ilk 
kısmı bitirilmiştir. Programın ilk 
kısmında cenup vilayetlerimizi tele
fon ebekesine bağlamak ve ayn! 
zamanda Suriye, Filistin ve Mısınn 
~vrupa ile olan konuşmalarını Tür
kiye transitile geçirmektir. 

Bu iş Ankara - Kayseri - Adana -
Suriye hududu telefon hattının ta 
mamlanmasile temin edilebilecektir. 
Hattın 350 kilometrelik kısmı biti • 
rilmiş, ve bu hat üzerindeki Kayse
ri • KU'§ehir, Keskin, Kmkkale ve 
KüçUkyozgat şehir ve kasa.balan şe 
birler arası telefon konuşmalarına. 

açılmış bulunmaktadır. 

Ayni programa dahil bulunan Es
kişehir • Afyon • Konya telefon 
hattında 800 kilometreye yakm bir 
,(Afyon • Konya} ku~mı bitirilmiştir. 

Kusa bir zamanda hattın Adanaya 
1'e oradan Suriye hududuna bağ -
lanmaıııı beklenmektedir. 

Holanaa licor11I lıeyeli 

1 
yakmrh geliyor 

A nkara, 6 (Husui muhabirimiz 
yazıyor) - Türkiye ile Hol-

landa arasındaki ticari münasebet • 
terin genişlemesi için Hollandadan 
gelecek heyet, Ankarada Iktıeat Ve 
kaleti erkanile temas edecek ve mem 
leketimizin Hollandaya ihracı kabil 
mahsullerini tetkik edeceklerdir. Bu 
heyetin başında da Hollanda Klering 
EnstitUsü MüdürU Bruins buluna -
eaktır. 

Bugünkü ticarl mtinasebctlerimiı 
Eayıftır. Bugün için klering mUŞkU
latı yüzünden dar bir saha.da kalan 
Türk • Hollanda ticaret münasebet
lerinin inkişaf & i tidadı vardır. Bi
zim birçok ihracat mallamnız, bil • 
hassa başta üzüm olduğu halde 
onlarm cenup meyva.sı ismini ver
dikleri mahsullerimiz Hollandada 
çok iyi karşılanmakta.dır. 

Eldeki a.ılaıma niçin 
deği~' ·r;r:~·cr? 

Ankarada bu piyesler Basbakanm 
nutkunu müteakip ikinci orta okul ta· 
!ebeleri tarafından temsil edilecekler
dir. 

Gerek Başbakanımızın nutku, ge
rek bu piyesler Istnnbut \'e Ankara 
radyolannca neşredilecektir. Bu haf
tanın ilk gUnü bütün mekteplerde 
hafta, merasimle açılacak ve diğer 
günlerde bUtün mekteplerin bütün 
srnıflanndaki talebeye de muallimle 
ri tarafından bu mevzu etrafında kon 
f eranslar verilecektir. Hafta içinde 
müsamereler tertip edilecek, mektep 
lcre bu haftanın ehe~miyctini gös-
teren vecizeler asılacaktır. 

Tasarruf ve iktisat haftasına rast
lıyan ilk pazar, hava mUsa.it olduğu 
takdirde mekteplilerin iştirakile bir 
geçit resmi yapılacaktır. 

Bir işçi 
Yaralandı 

Taksimde Mete ça11ısında. feci bir 
kaza olmuştur: 

Bedri isminde birinin yaptırdığı 
bina inşaatında çalışan Kerküklü A
li, muvazenesini kaybederek birinci 
kat iskelesinden aşağıya düşmüş -
tür. Ali dizinden ve gözünden ağır 
eurettc yaralanmı,, tedavi altına a
lınmıştır. 

Buğday Fiyatları 
Dün Zahire borsasına e1li vagon 

buğday gelmiştir. Dün buğday ah _ 
cılan i§tihasız davranmıştır. Buna 
rağmen Polatlının ekstra malları 

6,15 kuruşa satılmıştır. Sıra buğday
ları ise altı kuruş fiyat bulmuştur. 

Diğer hububat fiyatlarında değişik
lik olma~I§tır • 

Kadir Gecesi ve Bayram 
İstanbul Müftiilü~ünden: 

Birincikiı.nunun 11 inci cııma ı;ü -
nü Ramazanın yirmi altısı olduğun
dan akşamı (Cumartesi gecesi) Ley
lei Kadir ve on beşinci salı günU Şav
valin biri olmaklL bayram olduğu 

ilA.n olunur. 
SADAKA! FITIR 

Buğday 

Arpa 
Üzüm 

En iyi lyi 
K. K. 
14 12 
19 00 

100 84 

Bayram namazı 

S. D. 
Zeftli saatla 7 59 
Ezani 3 18 

Son 
K. 
11 
00 
60 

Bugün mer'i bulunmakta olan 
anlaşmanın esaslı bir tadile ~!!!!!'!!~~!!!""""--~~~!!!!!!!~~~~ 

uğramuımda iki mUhim gaye güdU- lstasiyonlan, fabrikaların inşaatı gi
lilyor: Bu gayelerden birincisi; iki bi bUyUk işlere iştirak ettirmektir. 
memleket arasındaki ticart muame- Bu itibarladır ki, sallhiyetli bir 
leleri kolaylaştırmak; ikincisi; Hol - ticaret heyetinin, Türkiyeye gelme
landa maliyecilerini ve sanayicileri· si, iki ·memleket arasındaki teşriki 
ni Türk htikumetinin sanayi progra- me!lai yolunda pek mtihim bir adım 
mına dahil Eeml, liman, telsiıtelgraf teşkil edecektir 

TAN 

~T Jr: 
.I angzna ~- Donanmamız 

karsı 
' 

tedbir 
Belediye, Istanbulda yangınla -

rın önüne geçmek ve yangın çıkar 

çıkmaz itfaiyenin derhal yangın ma
halline yetişmesini temin etmek i
çin mUhim bir proje hazırlamış, Da-1 
biliye vekaletine göndermiştir. It -1 
faiye müdürü Ihsan da Ankaraya gi j 
derek bu proje hakkında vekalete 
izahat vermiştir Projenın meclisin 
bu içtima devresinde görüşülmesi ri
ca edilmiştir. 

Bu proje kabul edildiği takdird~ 
Istanbul sokaklarında, sıksık mesa • 
felere inhisar etmek üzere otomatik 
telefon tesisatı yapılacaktır. Bir yer 
de yangın çıkar çıkmaz, oraya en 
yakın polis nokta memuru, otoma -
tik telef on mahalline giderek camı 
kıracak ve telefonun ziline basacak
tır. 

Bu zile basılır basılmaz itfaiyedeki 
harita üzerine derhal bir işaret dil -
9ecek ve zil çalacaktır. Haritaya dü
şecek işaret, zile hangi mahalleden 
basıldığını göstereceği için itfaiye 
derhal harekete geçerek yangın yeri
ne gelecektir. 

Otomatik telefonlar tesis edilin -
ce, hem sürat temin edilecek, hem 
de boş yere yangın ihbarlarına mey 
dan verilmiyecektir. Çünkü anccı.k 
polisin çalacağı otomatik telefonla 
yangın haber verilebilecektir. 

Proje mecliste aynen kabul edi
lirse belediye her ahşap ev, her müs
takil dükkan ve bütün apartıman -
lann her dairesinden, taksitle bir de 
fa için Uçer lira tophyacaktır. Bu 
para ile otomatik ihbar tesiaatı vü -
cuda getirilecektir. 

., ıt:"iı· 7 (TAN)- Cu-
ma giınündenberi lı

mammnc/a bulunan do
nanmam1Z bugün öğled~n 

sonra hareket etmi~tir. 

DonartMa bir gün Gtlibo· 
lu'da ~clcJıktan sonra ls
tonbula dönecektir, 

lzmirde, havanın müsa
adesiılığir.e rağrnı-n, lıalk, 
akm akın donanmayı ıi
yaret efmi~tir. Evvelki 
ak!om, verilen suare, sa
baha for.'or devam ef miJ 
ve çok eğlenceli geçm;~
f ir. Yukorıki resİM, lzmir 
Beled:y~sinh donanmamıı 
ıeref;rf' verdiği ıiyafeti 

gösferivor. 

Maaş 
Kanunundaki 
Değişiklikler 

Yarın Geliyor l 

Şehrin Mektep 
ihtiyacı Bir Türlü 
Karşılanamıyor ! 
Bu sene şehrimizde yeniden altı 

orta mektep açılmış olmasına rağ -
men Istanbulun orta mektep ihtiya 
cı tamamile giderilmiş değildir. Çün 
kil, birçok orta mekteplerin bazı sı
nıflarında 70 - 80 talebe vardır. Ge
lecek ders yılında orta mektep ihti
yacının daha ziyade çoğalacağı ta
biidir. 

Bu itibarla, lstanbulda hükumete 
ait metrük binaların mektep haline 
konulması, ve bu binalarda yeniden 
birer orta mektep açılması için tet -
kikat yapılmaktadlI'. 

Bu hususta hükumet nezdinde te
şebbüslerde bulunulacak, müsbet bir 
netice alındığı takdirde bu mesele ge
lecek ders yılına kadar kat'i şekilde 
haJJedilecektir. 

Yeni Yılın 
Döviz Bütçesi Devlete Ait 

Matbaalar 
birieştıriligor 

Maaş kanununun bazı nıaudelerini Hükümetçe 1937 yılı döviz bütçesi 
d:~şt~re~ kanun büt~ .v~~ayetlere ~il hazırlanmıştır. Yeni döviz bütçesi i
dınlmı§tır. Buna göre, ucretle m~s: kinci kanun ayı b~ında meri'~te 
ı!.114-..;h a& vl""IıJ.o.rur--t..~l&. "1.a.u\1 ---..,.,.. .... ----..l:~• ~Tı::ct;:J\ \.rl. 

zr.tiyeleri iı;in senede azamı 15' gun Döviz i'1erinin bir bütçe ile tanzim 
Devlete ait matbaaların bio:!cştiril- ve raporla taayyün eden bastahkla- edilmesi, dövizlerin en mübrem itı -

mesi kararlaştırılmıştır. Birleşt.iril- rından dolayı iki ay mezuniyet verile- tiyaçlara hasrını kolaylaştıracaktır. 
me şu §ekilde olacaktır: Umumi Lüt- bileceği gibi bu müddet için ücretle- 937 döviz biltçesindc, geçen seney(' 
c:e ile idare olunan matbaalardan: Mil r: de tam olarak verilecektir. nazaran esaslı bir değişiklik yok -
ıt Müdafaa Vekaleti, Hava, Harbiye Hazarda talim ve manevra için ça· tur. 
Mektebi, Askeri Fabrikalar, Harp A- ğınlan ihtiyat subay \'e askeri n.Pmur 
kadem isi ve Tıbbiye mat'>a ı\ariyle lar da bu müddet için mezıın sayıla
Askeri matbaa, Milli Müdafaa Ycka· rak ücretleri dairelerince ta!11 olax-ak 

}etinin emrinde olarak "Askeri Mat- ''erilecektir. 
Vazife esnasında bir kaza. netice

baa, ismini alacaktır. 
· sinde hastalanarak vazifesi başına Genel Kurmay, Harita, Haııne, 

gelemiyenlerin ücretleri hakkında 
Darpane ve Damga, lnhisarhr ve Dev memurin gibi muamele yapılar.aktır. 
lct Demiryollan matbaalariyle bugün- Seferberlikte fiili hizmet haricinde 
kü devlet matbaalarından başka bil- askeri bir rütbe ile silah altına alınan 
tün matbaalar Başvekalet emrinde o- ıarm rütbelerine göre muhassasatla
larak "Devlet Matbaası,. l\dı altında n yekunu mülkt vazifelerinin muhas-

b
. 

1 
t · ·ı kt' satı yekunundan noksan b•ıhındu~ 

ır eş ıru ece ır. 1d w d . · ı iyle diğer takdirde farkı mensup o Ub'll aıre 
Yalnız mektep kıtap ar h·'t 'nden öd' enecektı'r .. 

1 
.. . . 1.. u çesı . 

baskı işlerini ve milli ku tur lÇ·.~ u: . 
4 

• • •• 

:r:umlu görülecek tamim ve tf!blıglerı Dıger huJ..umler 
k olan bu...ı\nkü Devlet matba- Umuml muvazeneye dahil olan veya 

ynpaca 6.. h A bU d• 
umın ismi "Maarif matbl\ası,. na. çev. mülhak ve ueusı 'tçelerle idare e ı-
rilerek Maarif Vekaleti emri'lde kala- len dairelerde veya sermayesinin ta
caktır. Bütün matbaalar. Devlt?t mat- mamı devlete ait olan veya hususi ka
baa.cıı ne beraber en çok üç sene için- nunlarla dev~etçe teşkil e-dilen mU.es
de Ankaraya nakledilecektir. seseleroe müstahdem olanlarla vıli.-

Matbaalnnn bu 8 uretle bir!eştiirl- :vct ve belediye daimt encümenleri a
mesiyle bütçede büyük bir tasamı! ~larında bulunanlardan taliın ve ma
temini imkanı hasıl olacaktır. nevra münasebetiyle silah altına alı

nanların maaş veya Ucretleri mensup 
~._._ ........... olduktan daire ve mUesseselerr.e tam 

olarak verilecektir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

D tin, tlnivenıitede ruh 'flekbn. 
liğinln tarih ,.e terakkileri 

hakkında profesör Fahreddbı Ke • 
rim tara.fmdan bir konferans ,·eril • 
nıiştir • 

• 
Ş ehrimizdeki Ermeni Mekt.P.p-

Bu gibilerin daire ve milesscselerin
den almakta olduklar ımaaş ve Ucret
ler ~ıdıkları rütbe maa"larından u 
olduğu takdirde farkı, talim ve ma.
nevra için orduda kaldıkları mUddete 
münhasır kalmak üzere kıt'aya ilti
hakları tarihinden itibaren ~Iilıt Mii
dafaa Vekaleti bütçe~inden verilecek-
tir. 

Hariçteki 
Talebelere 
Kolayllk 

Avrupa ve Amerikada tahsilde 
bulunan talebemiz için her ay veri
len döviz primlerinin bazan gecik -
mekte olması talebeler için zorluk -
lara sebebiyet vermektedir. 

lktısat Vekaleti talebe için altı 
aylıık primler verilmesini muvafık 
bulmuş ve 1937 senesi birincikanun
dan itiba.ren altışar aylık prim ve
rilmesi için icap eden tedbirler alın
ml§trr 

Bu maksatla hazırlanan bir sirkü
ler ile keyfiyet banka.lara bildiril • 
mi§tir. 

Türkofis Mümessilleri 
Tüccarla Görüıtüler 

Muhtelif memleketlere gidecek O· 

lan ofis mümessilleri dün dahi Türk. 
ofiste bir milddet çah§!I\IIJlar ve tüc
carlarla temaslarda bulunmuşlardır. 
Yeni mümessiller cumartesine ka _ 
dar yeni vaz.if elerine hareket ede • 
ceklerdir. 

!hracat ile uğrqan tUccarla.n • 
nm mümessillerle temulannda.n 
menun kalmıııılar ve kendileriyle ih· 
racat vaziyeti hakkmda konuşmu11 -
lardır • 

leri müdürleri dün maa.rıfte 
t.oplanmı~lıır, Maarif Vekil et inden 
gönderilen ve Ermeni 1\ff•kteplerine 
ait dahili talimatnamenin tatbik tar. 
:ıı etrafında görü mu,ıerdir 

• 
gBirlncikS.nun ı 

:;AH$AMBA Bugünkü Hava: KAPALI 

L iman t~letme ldareshıden alt-
mış be.58 yalan memur ~ık

ta kalmrı,tı. Ru memurla.r, vaziyet • 
terini bildirmek Uzere arkada.~lann. 
dan bazılarım Ankaraya gönderme
ğe karar vermi Iedir. 

Ruat merkezlerinin tesbit ettitine ııore; 
bucün ıehrimir:de hava kısmen bulutlu ye
çecektir. Garbi Anadolu hariç olmak üzere 
dlier mmtakalarda açıktır. Rüı,Sr ıarki 
iatikametten esecektir. 

Dünkü lıava 
Diin hava kapalı ııec;mİ$tİr. Tar:yık 771 

12 ncl ay 
1355 Hicri 

Gün: 344 Kasım: 32 
13!\2 Rumf 

Ramazan: 24 215 lkinclteırin 
Güneı: 7,13 - Otle: 12,015 
lkindı: 14.21 - Akeam: Hı.•ı 
Yatıı: 18,19 - Imıılk: 5,27 

milimetre, hararet derecesi en az ııfırm al- 1 
tında ı, en fazla 12 dir. Rü.ııir saniyede be; kilometre ıür'atle cımiıtir. 

I 
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Siyaset atemi 
İspanyaya Giden 

Gönüllüler 
• spanyaya ~iden yabancı glS • 
1 nüllüler, günün meselesinl 

teşkil ediyorlar. Londrada toplan -
makta olan ademi mUdahale komite
sinin en belli başlı işlerinden biri bu
dur. lniİltere hükOmet mümessili, 
meselenin müstacel olduğunu ileri sU 
rerek biran evvel bu işin önüne geç
mek tazımgeldiğini söylemiştir. 

Bugüne kadar anlaJılan noktalar 
fUnlardır: Birçok Almanlar ve ltal
yanlar Ceneral Frankonun safların -
da bulun.makta ve bunların yekl'ınu 
günden gi.lne kabarmaktadır. Birkaç 
gün evvel beş altı bin Almanın Ka
diz limanına çıkarak General Fran
koya iltihak etmek üzere Sevile git
tikleri bildirilmişti. Bundan başka 

Balear adalarından olaıı Majurkada 
birçok ltalyanın asilerle te,rikimesai 
ettikleri söylenmiş ve nihayet resmi 
ağızlar dabunu teyit etmişlerdi. 

Almanlarla ltalyanların bu şekil· 
de Asilere iltihak etmelerine muka • 
bil Madrit hükCımeti lehine harbe iş· 
tirak edenler de bulunduğu anlaşılı· 
yor. Şimdiye kadar verilen malüına
ta &'Öre Ruslar, ve bir kısım Frans ız
lar ve daha başka milletlere mensup 
gönüllüler Madrit hükumetinin safla 
rına iltihak etmektedirler. 

Gönüllülerin bu şekilde ispanya 
harbine iştirak etmelerinin bir tek 
manası ispanya içinde boynelnıilef 

bir harbin vukuudur. 
Bugi.in ispanya içinde vuku bulan 

beynelmilel bir harbin yayılması ve 
etrafı kaplaması hirı\Z daha kolavh•· 
şır, yayılmasa bile neşredeceği hu -
sumet hissi gittikçe keskinleşir ve 
bu yüzden vahim vaziyetler, fiddetll 
buhranlar tahaddüs eder. 

Bu yüzden ademi müdahale komi
tesi ispanyaya ~önüllü akınına karşı 
ğelmek için tedbir almayı muvafık 
~örmiiş ve meseleyi konuşmıya bat
la.mıştır. 

Fakat ?İmdiye kadar gelen malO • 

mata göre ademi müdahale komit .. 

sinin bu yoldaki konuşmaları, mUte • 

kabil ithamlara sebebiyet vermiştir. 
Çünkü bazı taraftar, diğer tarafla • 
rih gonu11u"'gvıı1,n;1111u"-, "' """"'")'" cı"' 
mali yardımlar yahut lehte propa -
ganda ve tahrikat yaptıklarını ilert 
sürmüşler, karşı taraf buna muka • 

bele etmiş ve bu yüzden müzakere -

ler karşılıklı itham safhasını geçme • 

miştir. 

Bununla beraber vaziyetin konu • 
fUlmasına d vam olunmakta ve har 
bin mahalli mahiyetini muhafaza i • 
çin tedbir aranmaktadır. ı 

ispanya ve Mii/etler Cljm;y9#i: 1 

G eneral Franko hUkümetinln 
bazı devletler tarafından ta

nınmasını bir tecavUz mahiyetinde te 
lakki ed&n ispanya hükumeti Millet
ler Cemiyeti misakının 11 inci mad • 
desi mucibinde l<Dnıeyin toplanma • 
sını ve vaziyeti müzakere etmesini iı 
temişti. Şimdiden verilen haberler• 
göre lngiltere Hariciye Nazırı Mis • 
ter Eden Konseyin bu toplantıeına 

iştirak etmemiye ve yerine Hariciy• 
müsteşarı Lord Kranbornu gönderıni 
ye karar vermiştir. Diğer taraftan 
Sovyet Rusya Dış Bakanı M. Litvi· 
nofun da toplantıya iştirak etmiye • 
ceği anlaşılıyor. Hatt~ umumiyeti• 
Hariciye Nazırlarının bu toplantıya 
iştirak etmemelerinin son derec• 
muhtemel olduğu haber verilmektea 
dir. 

Bu suretle son derece mühim olan 

ve bütün Avrupa devletlerini derin " 
den endi~eye düşüren ispanya me • 
selesi l!yık olduğu ehemmiyetle kar 
,ııanmamış gibi görünüyor. Hakikat· 
te devletler, Konsey toplantısınırı 

kuşılıklı ithamlara yol açac~ını v• 
bunların içinden çıkmanın son dere • 
ce güç olacağını nazarıdikkate ala • 
rak l~i savufturmıya bakmaktadıl"" 
tar • 

Onun için Milletler Cemiyeti Kort• 
seyinin toplantısından bir netice çı1<
mıyacağını fimdiden tahmin etmel<• 
galiba yanlış olmıyacak. 

Omer Rıza DOCRU L 

Kepek ve Kuşyemi 
Türk - İngiliz ticaret anlaşmasın' 

kepek ve kuşyeminin de ithal edilme" 
si yapılan teşebbüsler neti"e1:ndc te
min edilmiştir. Bu karar, dUn !ktJS3 t 
Vekdletinden alakadarlara "ıildiril • 
miştir. 

h 

d 
u 
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Taymis Sancaktaki 
halkın isteğine 

Kral Edvardın tahtl terk edeceği tamamen hakveriyor 

··f:flfK 
Çok Yoğurt Lazım! 

Tatlı anlatan adamlar vardır. Yal. 
ruz diliyle değil, eliyle, gözüyle Hı 
tuTMe anlattığı için belki yann 
mevz'uları bile i~i dinletir. 

israrla söyleniyor 

Yerine Dük Dö Y orkun 
kızı Prenses Elizabetin 
getirilmesi muhtemel 

LonJra, 8 ( A.A.) - Reuter bildiriyor: 
Parlamento azasından birçok kifi, kanunu eıaıi buhranının 

~buk inkifaflar göıtermeıini beklemekte ve buhranın 24 ıaate 
ktdar halledilebileceği kanaatini beılemektedirler. Bazıları hat -
ti hu huıuıta tam bir emniyet gütmektedirler. Bazıları, Baldvi
birı yarın Avam Kamaraıında mühim beyanatta bulunacağım 
bildirmektedir. 
:aaıavinin fikri, meşkuk vaziyetin 

~evarnı keyfiyetini vahim netayiç tev 
Ut edebileceği merkezindedir. Kabi· 
ile azaaı da ayni fikirdedirler. Kabi
lle azası, çabuk bir sureti hal bulun
lılaaınm birçok noktainazardan iyi 
Olacağı kanaatindedirler. 

F'ort •· Belvedereye yapılan bbZC zi
h.tetıerin ve Başbakanlıkta vukua 
telen bazı mtilakatlann çok büyük 
bit ehemmiyeti olduğu kaydedilmek 
~r. 

KRAUN ŞATOSUNDA 

MULAKATLAR 

rağat takdirinde kralın vaziyeti ne o
lacağını tayin maksadile kabine ile 
Cornouailles dukalığı müddeiumumi 
si arasında müzakereler cereyan et· 
mektedir. Parlamentodaki amele flr
kası grupunun kanunu esasi meselesi 
hakkında müzakeratta bulunmak Ü· 

zere bugün toplanacağı beyan olun • 
maktadır. 

MADAM SlMPSON KANDA 
Kan, 8 (A.A.) - Madam Simpso

nun, kralın kat'i kararı malüm olun· 
cıya kadar Luvici köşkünde kalaca
ğı muhakkak addedilmektedir. 

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

Roman ya genel kurmay 
başkanı general Sam -

sonovici yarın birkaç zabitle 
Krakoviye ve ayın onunda da 
/arşovaya giderek birkaç gi.in 

kalacaktır. 
• • 

F ransada Sentetien si -
lah ve bisiklet fabrika· 

sının atölyeleri dün amele ta 
rafından işgal edilmiştir. Mi.ı· 
dürler ve memurlar sabahtan 
akşama kadar bürolarında 

kapalı kalmışlardır. 
• • 

Tanınmış tayyareci Mer
nıoz Croix du sud,, tay 

yaresi ile beraberinde dört 
yolcu olduğu halde, Dakar -
dan Natala hareket etmiş o 
zamandan beri kendisinden 
hiçbir haber alınmamıştır. 

(Taymis) gazetesi "Fransa, Türkiy<· "'-e Suı-iye,, st-r· 
Iavhasile bir başmakale yazmıştır. Bu nıakale:vi nakledi· 

Geçenlerde bir gün iki üç a~inanm 
birıeŞtiği bir grup görerek bir kıraat-

yoruz: haneye girdim : 
Ankara ile Paristen gelen haberler Suriycnin şimalin- "- Bururun! dediler. Oturdum. 

deki İskenderun Sancağı üzerinde Tür~dye ile Fransa a- İçlerinde~ biri !arumadığım öteklnl 

rasındaki ihtilflf yiizünden Avrupanın bir çok şeyler daha 1 gösterip : ~ 
i~itecegini gösteı iyor. Ehli Salip harp~P.rİııi11 son bulnıa- "- Çiftlik sahibi Bay Kahraman, 

· 1 ·ı k' A k ·ı · k d.h'e bana tamttı. Beni de : smdan ben skenderun ı e es ı nta y-.ıy. ı 1tıva etn1e te · d' t k .. h. b' k' l .1 "- Gazeted Felt-k, n·e ona a • 
olan Sancak, ,.;{ ürkce konuşan mu ırr. ır ıt e ı e mes- dim ettl. Ve: · 

kundur. "- Arkada. ın koyunlan hasta • 
Büyük h:ırrten sonra bu-ı lanmış da ona il~ Hğlrk vereceğim. 

rada Türkçe- konuşan ahali I Büyük bir Sen de dinle! Şa§ılaca.k bir §eydlr, 
ekseriyet teşkil ediyorlardı. bu anlatacağım, di~·e sözüne denm 

~unla~~n bir k\smı kendile- Su Programı et~~ Efendim! Bundan iki ~ne ev· 
rıne Turknıen demekte (ve \'el benim bir Sakız ko~·unum \'ardı. 
böylece goçebt. Türk olduk- Hazırı andı Amma bir dillM'r hap·andı ki görme.. 
larını söylemekte) idiler. Fa ~;n! Hoş, hala da \'ar ~·a! Günde iki 
kat şüphe yok ki bütün bun- Ankara, 8 (Tan muhabirinden) - kilo süt , ·eren bu ko~·un biraz hasta
lar, ArapçtıV' ikinci bir lisan Dahiliye Vekaleti 56 §ehir ve kasaba- landı. Yemden kesildi. Ne olduğunu 
olarak koııu~ınakla beraber nın su işlerini 9 ıo senesi nıhayetine önceleri anlıya.manu::tık. Sonradan 
kendilerini Arap değil, Türk kadar ikmal ettirecek bir büyük ~u J:Özlerlnin görmez olduğunu farket • 

d ıJrogramı hazırlamıştır. Bu programın tik. Hay\'an yi~·eceil yemi ~öremedi· 
sayıyorlar :. l' 

Sancaktaki Araplar, harptenberi tahakkuku için yedi milyon lira ı:;ar- f;i iı;in J:Ünden giine zayıflıyordu. 
mühaceret dolayısile sayıları artan fcdilecek ve 1.200.000 vatandnş sıhhi. Yapmadığım na~. göstermedii;imb: 
Ermeniler de. Kürtler de, dinleri nor temiz, bol suya kavuşacaktır. Eu te- baytar kalmadı. JIPrkes ağızbirliğJ 
mal islamiyetten bir hayli ayrılan sısatm boruları KarabüktP. kurulacak ~·apmış ~ihi : 
ve Arap oldukları söylenen Aleviler fabrikalarımız mamulatından temin "- İflah olmaz, kasaplık etmeli! 
de vardır. 1921 de, M. I<'ranklen Bu- edilecektir. dedi. Elimde bü~·üttüğiim hayvanın 

·1 ~(izleri J:Örmez oldu diye kesllmesine yon Türkiye ı e mahut anlaşmayı 
imzaladığı vakit Suriyedeki Fransız İnhisar l\1~murlan lcin go'nlüm razı olmadı. O sıralarda Al. 
mandası makamatı, lskenderun ha- Apartnran y apılac&~ı manyada havtarlık tahsilini bitimıiş 
valisi için bir idarei mahsusa vücu- Doi!ru Defril olan· biradt-rln lstanhula gelmesi ta.. 

ta •J h&kkuk etti. Ben her gün e\·de ol-
da getirmeyi Türk dilini resmen - Inhisar memurları için 2500 aile ala- ad · 

l.ondra, 8 (A.A.) - Baldvinin 
>ort • Belvedere muvasalatındanbe -
~· kralın ,atosunda büyük bir faa • 
~et bUkUm sUrmektedir. Daha ev -
~!,kral ile dük dö Kent ve daha bir 
~mühim zat arasında müzakere -
~ cereyan etmiş olduğu anlaşılmak 
""1ır. Muvasalatmdanberi'iki buçuk 
~ geçtiği halde, Baldvin hila Fort 
~\'ederede bulunmaktadır. Sanıl • 
,~a göre, Baldvin ile Fort - Bel -'re gelen iki zattan biri DUk dö 
~tkun huauai katibidir. Biraz son -

MADAM SlMPSON FRANSADA 
KALACAK 

ispanyada 
bombardı

man devam 
ediyor 

nımayı, ve Sancak Türklerine tam madıfım kfn refikaya bir er gehr. 
{'ak büyüklükte Ankararia apartmıan- k " :ıl ı bir bak 

• k'u'ltu"rel serbesti vermeyi kabul et - !ie bizim o~ unun go er ne • 
ıar yaptınlacağı hakkında bir !stan- · tti Filh kik blrad 

miş, bundan başka dile ait olan im - ma~mı n<',a e m. a a er 

~~~e;; ;;i;i;ü;.-vs;~;i:hiın~ gg-
~ bük dö York otomobilde bulun -
~idi. 
~ lr'ort • Belvedere'in bütün pence -
. leri aydınlıktır. Bütün ıiy'lretçile
~.ak.tam yemeğine alıkonulduğuna 
tiıtıal verilmektedir. 
l..ondra, 8 (A.A.) - Iyi malllmat 

~akta olan mahafil buhranı hal -
d tınek için tek bir çare mevcut ol • 
~tunu ve bu çarenin yalnız kralın 
~de bulunduğunu beyan etmekte 

l>UK DO YORK VE KRAL 
d .. l..ondra, 8 (A.A.) -Dük d'Yorkun 
'iurı. akşam kral ile birlikte yemek 
~ın~~ olduğu haberi verilmektedir. 
~ ltun otomabili Fort - Belvederden 

t l de ayrılmıttır. 
~sırada Baldvin, B&JVeki.let dai
~ · e Cormouaillee dükahğı müd -
~uınumisi Monkton ile bu Dukalı -
b defterdan Sir Edvadrpeac.,ku ka-
ııı etmiştir. 

KRAL BAYRAGTh"'J 
KULLANMIYOR 

~~ndra, 8 (A.A.) - Dün Fort -
~\'edere şatosunun en yüksek ku
~ itte, hUkumdarın ikametgahı üze
~ tekilmesi mutat olan krallık bay 
~Yerine, Cornval Dukahğının bay 
~ekilmiş idi. 

~· llık bayrağı, Valde kraliçe Ma
~~ bulunmakta olduğu Marlburg· 

Q Un Uıerinde dalgalanıyordu. 
~eteler, kralın kendi şahsi bay
l'il tercih etmesi hakkında bir sü
' :utaıealar yürütüyorlar. 
1 '~~SES ELİZABET TAHTA 

<:: NAMZET 
'1 ~Ydon, 8 (A.A.) - Bugün husu
~d Yyare, Uç kişiyi hamil olduğu 
~ Cannese hareket etmiştir. 

'hııtı lnahafile göre, kralın tarYare 
~~ F'ort • Belvederedeki hususi 
~'d re meydapında ha valanmıya i
)ow e bulunmakta olduğunu söyli -

''lr 

~~ lnUbaf azakir mebuslar tahta 
'it~~ orkun kızı Prenses Elisabetin 
'u ec1U nıa ve bir niyabet meclisi teş
~la lneaine taraftar bulunmakta -
~ur. ı 
~~:ebuslar bu formülün halk ta
'~led? iyi karşılanacağını söyle -
~ lrler. 

hı; ~ tna.tih henUz kat'i surette hiç
e karar verilmemiştir. Ve fe-

Londra, 8 (A.A.) - Bütün akşam 
gazeteleri, Madam Simpsonun bir 
mektubunu neşretmektedirler. Ma -
cam Simpson, bu mektubund:ı., cc -
nubi Fransada kalacağını ve Ameri • 
kaya dönmek niyetinde olmadığını 
bildirmektedir. 

MADA)llN AVUKATI 

Londra, 8 (Radyo) - Ispa.1_y;a ha.r
b1ne ait haberler gittikçe azalmakta
dır. Yalnız hükumete ait ha\•a kuv
\'ctlerinin Madritten uzak yerlerrle 

Marsilya, 8 (A.A.) - Croydond'!ln kendilerini hissettirdikleri göze çar-
gelen hususi tayya.re, :-ı~rignane ts._Y pıyor. Bununla beraber asiler bugün 
UQJ"P .. mPvdanında mmıştır. Sanıldıgı :u .. rı ... ;~; tı»k~r kso ... orlDn hnm .:ırdıman 
na gore bu tayyarede Madam ı p · ıc..... • 1 rd' H" kt'. t k 1 .. · 

k il ba k ık. etmış e ır. u ume uvvet erJnm 
sonun avu atı e aynca ' a ı . _ . 

t b l kt ·d· B ti k" · d h 1 dun yapmış oldugu bır taarruzla beş za u unma a ı ı. u ç ışı er a . . . . 
t b

.11 M ·1 d - h kılometre ılerlıyerek Mersıy~ yolunu o omo ı e arsı yaya ogru are • . _. . . . . . 
ket etmislerdir. 13gal ettıg·ı· bıldırılıyor .... ~\eı.~er ~a: 

çuRÇiL KRALLA GORVŞMÜŞ laverede . uç tayyare. duşurdukl~rını 
Lo d 8 (AA ) _ Ch bilin haber verıyorlar. Asıler GuadalJara-n ra, . . urc .. . 

dün Fort • Belvedere giderek kral da, Infantado dukasının sanyına 1s3-
ile görüşmüş olduğu söylenmekte _ bet eden yangın bombalan atm~şlar-

d. dır. Bombardıman esnasında bırkaç 
ır. 

Churchil dün akşam Londradaki kadın. çocuk ölmüştür. 
Ingiliz • ~ansız klübünde bir nutuk Uç Fransız gemisi Fastan hükume-
söyliyerek hükümdarın hiç bir veç • t~ taraftar gönüllüler taşımaktadır. 

hile kanunu esasiye mUgayir bir ha- Ademi müdahale komite•i 
rekette bulunmamış olduğunu söyle ve gönüllüler 
miştir. Ademi müdahale komitesi lspanya-
SİMPSON ÇEKİLMEGE HAZIR ya gönüllülerin gitmesiyle meşguldür. 
Londra, 8 - Madam Simpsonun, Tali komite lspanyaya gönüllü gönde· 

mesele hallolunabildiği takdirde der- rilmemesini kararlaştırmıştır. Fakat 
hal çekilmiye hazır olduğuna dair Almanya, Italya, Portekiz hükumet· 
bugün vuku bulan beyanatı hiç bek- leri bu karar hakkında henüz fikirle
lenilmemekte ve bu beyanat doğru • rini bildirmemişlerdir. 
dan doğruya onun şahsi beyanatı sa-
yılmaktadır. Hariciye Nazırları Cene1Jreye 

BALDVlN V AZlYETE HA.KİM gitmiyo.rlar 
Londra, 8 (A.A.) _Avam Kama- Londra, 8 (Radyo) - Ingıltere dış 

rasmın dün öğleden sonra yapmış ol bakam Mister Eden, konsey toplantı
duğu içtima, Baldvin için büyük bir sına iştira ketıniyeeck, kendisini hari
muvaffakıyete sahne olmuştur. Lam ciye müsteşan Lord Kr~nborn tem· 
bertin Başvekil hakkındaki sempati sil edecektir. Sovyet Dışbakanı Litvi
sözleri Batvekilin şimdiye kadar gör nof ta ayni şekilde hareke•.e karaı 
memiş olduğu şiddetli alkışlar uyan- vermiştir. Fransa Dışbakanı Delbos
dırmıştır. la, Lehistan Dışbakanı M. Bek'in, Ro-

Bili.kia, salahiyeti kamara tarafın manya Dışbakanı M. Antı:ı wskon?ın 
dan fevkalade takdir edilmekte olan da ayni şekilde hareket edecek!eri bil· 
Churchil, soğuk bir tarzda karşılan- diriliyor. 
mıştır. Anlaşıldığına göre konsey tspsnya 

Dün şu noktalar müşahede edilmiş delegesi dinlendikten sonra, bütün işi 
tir: ademi müdahale komitesina havale 

1 - Baldvin, Avam Kamarasının edecektir. 
hemen hemen ittifak ile müzahere -
tine nail bulunmaktadır. 

2 - Avam Kamarası, kat'i kararı
nı bildirmesi için hükfımdara yeni 
bir mühlet verilmesini tasvib etmek 
tedir. 

Avam Kamarası koridorlarında 
kralın müttehit krallık ve imparator 
luğun istikrarı için pek nazik ve teh 
likeli olan bir vaziyete nihayet ver . 
mek maksadile karannı hafta nihaye 
tinden evvel bildireceği söylenmekte 
idi. 

Vaziyet, değişmemiş addolunabilir. 
Maamafih Churchil'in icraatı ve fa · 
şist grupların nilmayişleri, bazı ma -
hafilde bir takım siyasi unsurların 
kralın davasını parlamento ve kanunu 
esasi usulleri aleyhine istismar et -

meleri endişesini uyandırmıştır. 
Dün Avam Kamarasındaki alkış -

lar. Başvekilin şahsından ziyade o -
nun temsil etmekte olduğu kanunu 
esasi prensiplerine mUteveccih idi. 

PARLAMENTO FERAGA1TEN 
BABSEDll'OR 

Londra, 8 (A.A.) - Avam Kama -

ruı koridorlarında bilhassa kralrn 

tahtından feragati tarihinden bahse· 
dilmekte ve kralın Madam Simpson 

ile evlenmekten vazgeçmediği tak -
dirde bu hafta nihayetinde f erağat 13· 

deceği beyan olunmaktadır. 
Sarayın bazı mahafilinde kralın 

henüz ferağatnameyi imza etmemiş 
olduğu teyit olunmaktadır. 

. bul gazetesinin neşriyatı lnhifıarlar ~elmiş. Beni bulamamış ,.e koyunun 
tiyaz gibi başka imtiyazlar vermış ve Vekaletinde hayretle karsı!ımmıştır. 
bunlar Lozan muahedesi ile bozulma ~özüne baktıktan sonra i~i olmıya • 
mıştı. Suriye ile Türkiye arasında r.ağını, fakat heni büsbütün müt~. 

1926 da imzalanan dostluk muahe- ş k ş • k t • • sir etmemek h;in hap·anın gözüne 
desi de Suriyede tebeddülat olı.ır VC· e er 1 r e 1 n 1 n damlatılmak üzere bir iliç ,·ermiş 
ya idare şekli degişirsc hkenderunda c;ihnis. Ak~am ben twe geldim. tı~ 
ki hususi rejimin daima hesaba ka. Hazin eye ,·errliğini sö~lediler. Üç dört ~n bil-
tılacağını ifade ediyordu. mirerek bu ilacı gözüne damlattık. 

Bu anlaşmalar aleyhinde ileri sü - o Tabii bir fayda.en olmadı. Bir akşam 
rülecek bir tenkit, Iskenderunun lan Borcu \'Orgun argın geldim. Kant.er içinde 
bo.~lı olduıi'• ~u .. İ~ı'Q_Y,P FrAnRJ7. hültiı- daha dinlenmeden bodnımda duran 
meti tarafından mandanın iadeei tak Ankara, 8 (Tan) _ Bugünlerde koyunun yanına indim. Haynuu .ra· 
dirinde vaziyetin ne olacağı noktası- Maliye Vekatetinin ehemmiyetle üze- tırdık, ı:özüne ilacı damlattık amma 
nm tasrih edilmemesidir. Bugi.inse rinde durduğu mesele İstanbul ve çok ~·onıldum. Refikam hir şeye ~-.. 
bu vaziyet Hasıl olmuştur. Fransa Trakya şeker fabrikaları şirketinin rama<lı~nı bildi~ hu ilaç ~;izünden 
hükümeti, üç sene zarfında Suriye hazineye olan 800.000 liralık borcu çok ~·onıldu.ı;ımu görünre daya.na • 
ve Lübnanı Fransanın müstakil müt meselesidir. mayıı1 bizim biradPrin de koyunun 
tefikleri yapan bir muahede imzala- ~özleri açılmıya<'ağı mütaleasında ol. 

Bu meselenin iç yüzü şudur: 
mıştır. Buna karşı iki hüküınet te es ~eker fabrikalıırı şirketinm i~e baş- duğunu \'C ilac:ı beni o~·alamak için 
ki anlaşmaları biribirinden tamamile vermiı; olduğunu söyledi. Tabii üzül-

ladığı zamanlarda faaliyette bulunan 
farklı bir şekilde telakki ediyor. 1 düm a.mma ko)·unu kesmek hiç hatı. 

Şeker nhisar İdaresi hariçten getirt_ 
Türk efkarıumumiyesi Antakya ve nma ~elmedi. ömrü oldukça hayva.nı 

ti~i şekerleri şirkete de\Tetmiş, şir -
lskenderun Türklerine karşı lakayıt bf'Slemi.ve karar wrdim. 

ket de bunlan satmıştı. İnhisar i<la-
durmaktan uzaktırlar. Bu ayın baş· O sıralarda bizim e\' hlzme'"islZ 

resinin devredilen bu şekerlerden tn. ""' 
larında Atatürk Kamutayı açan nut- kalmı"tı. T1lnıdıklardan birisi Gon(a 

hisar resmi alması 1ilzını.~elirken ~ı. " 
kunda Sancak Türklerinin istikbalin isminde Çankmh bir kadın gönderdi. . . . madığı hakkında bir iddia il<>Yi sü -
den bahsederken ''Türk milletı ıçın Riz kadııu tutark~n aşaı'Tıda. bir de 

rülmektedir. Bu alacak da devreılilf"n e 
günün büyük meselesidir,, demişti. ara sıra ,,·em ,·erilecek kör bir koyu-

s k şe'.ı<erin resim miktariyle fail.lerdcn 
on zamanlarda Paris ile An ara numuz olduğunu lliö~·ledik. Kadın all-

d tal mürekkeptir. Şirket mümessilleri l:ü-
arasın a mübadele olunan no a:-a kadar oldu \ 'e ha,'\·anı gördük' ~-n 

Viımetlf' temas halindedirler. Yakın- ., LC' göre Fransa eski anlaşmaların ida-
ri muhtariyete ait olup Suriyenin da bir karar verilecekti~ . 
mülki tamamiyeti üzerinde tesir et • Bazı İstanbul gazetelı>rinde yazıl. 
mediğine kani olduğunu göstermiş - dığı gibi, Maliye Vekaletinin şiı ket 
tir. Türkiye hükümetinin müdafaa aleyhine dava açtığı doğru dt;ğildır. 
ettiği noktainazar ise Sancağa veri
len idari muhtariyet, Suriyenin 
Fransa mandasına tabi olduğu sıraya 
aittir. Fransanın mandadan ferağa -
ti üzerine Sancağın Suriye devleti 
içinde yaşaması lazımgelmez. Frausn 
hükumetine göre Suriye devleti üç 
seneden evvel tam istiklale kavusmı
yacağı için, o zamana kadar yapı -
lacak müzakereler müfit olamaz. Bu 
na mukabil Ankara, Sancağın Suriye 
ve Lübnan derecesinde istiklal hakkı
na malik olduğunu söylüyor ve Fran
sanın 1921 ve 1926 anlaşmalarını ta -
nımamak mı istediğini soruyor. Bel -
ki de ihtilafı Milletler Cemiyeti Kon

seyine götürmiye karar verir. Türk
lerin Sancakta mutlak bir ekseriyet 

Avukatlık Kanunu 
Ankara, 8 (Tan muhabır'ndeıı) 

Avukatlık kanununu son defa gözden 
geçirmek üzere Adliye Veka!eti .hn
karada bir avukatlar kongresinin top
lanmasını tesbit etmiştir. 

Bareler kongresine gondcrecekleri 
mümes.sillerin isimlerini \'eklllet9 bil
dirmişlerdir. 

Ticaret Kanunu 
Yeni Baştan 
Değişecek 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) 

sonra: 
"- Ben bunun gözlerini ~anm, 

dedi. Harnnı sağdı. Siitlinden yo
J'ttırt )·aptı ve o yoğurdu her ak~ 
hayvanın gözüne sürmiye başladı. 

Şimdi inanmıracaksınız. Bir hafta 
!Wnra koyunun gözleri a~ılmaz mı! 
"- Amma yaptm ha! 
''-Allah hakkı için! Bütün bay -

tarlann M-iz kaldıktan ff')i, bizim 
hirm~tçi kadın teda\i etti. Hem de 
yof\Jrtla. ... 

Kahraman M>rdu : 
"-Ne kadar yoğurt ~tti! 
"-Ne blle~·lm L,alt yukan Dd 

kilo ka,lar gitmiştir .... 
"- Öyle ise bize c:ok ~·ofurt il -

mn ! dedi ve bize veda eıderek kalktı, 
~tti. Sonradan anladım. Adamcafı
zm, gözü gönniyen koyunu ~kmof, 
çokmuş amma hali yoğurdu hesap 
edip lstiksar ediyordu. Ne tipler \"11.1' 

biıde de !. 

B.FELEK sahibi olup olmadıkları muhakkak 
değildir. Fakat sayıca en büyük un
sur olduklarına inanılabilir. Bundan 
başka Ermeniler de dahil olduğu hal 
de mahalli hristiyanların ve Alevile
rin muhtar bir devlet tesisine muha
lif olmadıklarını gösteren emareler 
de vardır. Hakikat şudur ki, Irak ve 

Tıcaret kanununun bazı m'iddelerini --=-==ı:ı:========-===-

Filistin gibi Arap memleketlerinde 
vuku bulan hadiselerin, Suriye ekal 
liyetleri arasında sebebiyet verdiği 
endişeler küçük değildir. 

Türkler lskenderun ve Antakya -
daki ırktaşlannm endişelerine iştı -
rak etmemiş olsalardı hayret edilir -
di. 

değiştirmek için Adliye Vekaletinde 
toplanan komisyon mesaisine tlevam 
etmektedir. Vaziyete göre ticaret ka
nununun birkaç maddesiuin tadili ile 
iktifa olunmıyacak ve ka·ıuıı yeni 
ba§tan tanzim olunarak bir layiha 
halinde Kamutaya sunulacaktır. 

Karılı Gençlerin T op]antısı 
Ankara. 8 (Tan) - An'!cnradnki 

Karslı gençler, memlcketl0 rrnin ana
yurda kavuşmasınm 12 inci yıldönü

münü perşembe akşamı H~lkevi:r.de 

bir müsamere ile kutlıyacakh.rdır. 

Adliye 
Teşkilatında 
Değişiklik 

Ankara, 8° (Tan muhabirinden) -
Haber aldığıma göre, Adliye Veka
leti teftiş heyeti teşkilatında bazı de
ğişiklikler yapmak niyetindedir. Bu 
hususta Avrupa memleketlerinin adli· 
ye teşkilatlarındaki teftiş usullerine 
dair kanun ve nizamnamelerinin tet. 
kik edilmekte olduğu duyulmuştur. 
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Dlin, Uliıe ·rind ceza mahk~nde, 'asrettin Ho
canm -.bar ' Kaun öldü,, "Kaan cklurdu,, h.iklyesi. 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan•m hedefi: Haberde. fikirde, 
berteyde temiz, dürüst, samimi 
olınak, okariin ıazeteai olmaya 

çahtmaktır. 

!Günün Meselele~ 
MİLLI SAHNEYE 

DOORU 
Garpb Türk edebiyatı, on doku -

ttuıcu asnn sonla.rma doğru, ub -
beye çıkmağa ~tı. Hattl Bunada 
llolyer oynanmıştır. Fakat bu Çılaf, 
daha fazla, bir amatörler gayreti kil. 
llatt.t. balkın, Ramazanda camie ıü.. 
l'tilür gibi, tiyatroya sevkedildiğl de 
Olmuştur. Yalnız umumi se\.iye de -
fb, bJuat an'at ve edebiyat kWtu
l'ti de henüz çok geri idi ve hiç blrbıln 
°'1nanıı cemiyetinde yeri yoktu. 

Ondan sonra sahne ölmUt değil -
c1ir: fakat bir taraftan tulôa~lar, 
difer taraftan alaylı taklit.çiler elin. 
de attriinüp durmuştur. O kadar ki 
1908 meşrutiyetine kadar, ve ondan 
bir müddet sonrası için sahneye çık
lll&k ayıp teli.kki edilmiştir. :Esasen 
lahne l'ü.rk~I, Türk ohmyan ,ıve
lertn perişan ettlll garip bir Uundı 
"• ytlzU ~k sokağa çıkmasma bile 
bıtlsaade olunmıyan kadınm uhnede 
görünmesine lmkln yoktu. Tllrkçe • 
ala ve kadınsız uhnenln ltlbanısbi' 
eGk göriilmemek llznngeHr • 

lık clddi tefebböa, uhnenln IUl'at 
'ıe edebiyat Alemine kabul edllenlı, 
htr emebl mtlteh&Mrwm ldarad altın. 
t. Darillbed&ylin kurulmulyle ol • 
'-Uftur • 

Bu ~. Uk tu~takf ciddiyet 
~ az devam etmekle beraber, bu -
&tba u çok meydanda ne varsa, hep 
' devirden kalmadır. Mevcut oldufu 
~ her ttlrlti vuıtumbklarla 
~ele eden birkaç genç ean'at L 
...... borçluyuz. 

l(onullft&la zaten ı.tldadı ohm • 
ha ,_...... mullrl.t. aa.hnl'lv• ._ -
"'iiiale üerine oturup fud aheftlden 

~ için çrk1m1tır. Yeni ve garp. 

• 'l'ttrk mutlklılnl yaratacak olan Dk 
'4.n, Atatürk devrinde konservatu

"1ar lmnılar&k atıldığı gibi, timdi, 
t'-te tefin lradealnl yerine getirmek 
~ çahf&D Kültür Bak!Ull Saffet A· 

~ vekilliği zamuunda, Ankara. 

' ~I ve opera aka.dem.lal kuraJ. -...,tar. 
~et Arıkan meehar bir mttt:e • 

• itle Jlleff1ll ettttt Jlbl, mu. 
'at ve muafklals, mlUf aahnelerde 

'becit aan'ata hlsmet edeaek Tllrk 
~ konservatuvarda okutmr
>. '-tlanuttrr. 

"- aan'atkirlar, devlet tiyatro • 

~ ve diler l&hnelerde, hayat ve 
i::'hlan devlet tarafmdaa teınln o. 
........... mlHf kültürtin flll büyük 

~~dan blıtnl t.amam•ıya -

...._ ~ .. nn bir 111met1 için sahne en 
;;_nu,. u.nıretlerden biridir. Onun, 
~Yetler kadar eski olan varlı • 
~· hiçbir zaman zayıtlamıyan se
~ ve ehemmlyetlerlnl tekrar 
~bile, ayıp sayılablllr. Nihayet, 
~urtyet, yann Tllrklyenln haf
' basacağı ve kiiltür tarihimizin 
~ W.. an'anelerlnden blrflll kura
.._~_ota. Ttirk gençlerine y~me 
~larmı hazrrlaımt bulunuyor: 
~ lcabiılyetleıı, bu firuAln kendi • 
~ bahtedlhnlt olmumdald e
~etl anlryacaldar, ve blrk~ 
-...:, aoııra, bbe b&§bca lhtlyadarr • 
~ birini tatmin etmek zevkini 
)~ardır. 
~ ~haaama b&!}lanaeak olan dev. 
~ -.tro.unda, Ctlmhurlyetin tere. 
S.. "ttrracak olan dtWlet san'atkt.r
'Yett,meslnl Abınıılıkla bek. 

ha.kbyız • 
'-.__ Falih Rıllcı ATAY 

t~-------~ki Harflerle Kitaplar 
~~ ekilet Etüd kitalıı o!arak kul
S .ak Uzere, eski harfh~rle basıl
~tapıa.rm mektep ve maarif kil
~lerine konulmasının ''Türk 
\~ ltlinin kabul ve tatbiki hakkm
\~lııu-nun hükümlerine ay'kın o-
.ı.~ğının tefsir yolu ile hailini,, 

dilemiatir. 

T A ı\I 

Mesh urları 
Kenlerburi Başoeskuvosu Krai Edvard'ın 

En Belli Başlı Müşavirlerinden Biridir 
Kenterburi Başpeıkopo

ıu doktor Lana lnailterenin 
en nüfuzlu adanılarmdan bi. 
ridir. lıtediği zaman Kralın 
sarayına gider. Ve aarayda· 
ki kiliaeleı de vaız verir. Bu 

vazifeyi bi!h~ saa Miladı t sa 
bayramında kat'h·yen ih
mal etmez. lngilterede ıon 
buhran çıkar ;danaz Baı· 
peakopoı kilise ricalini bu 
mesele etrafında ıöz söyle. 

mekten men~tmis ve mem
leketin ıaadt> l v~ selameH 
namına -Krala dua etme· 
lerini iıtemis bütün papaı
lar da bu ~mir dairesinde 
hareket ~•mişlerdir. 

INGILTERE· KRALl 

BiNC • 1 EDVAR O 
ve Kenterbury 

BA PESKOPOSU 
G eçen hafta adı en çok anılan ~e hi.li. 

anılmakta olan en mühinı şahsiyet 
İngiltere Krab Sekizinci Edvard'tır. İn
giltere tahtma daha geçenlerde oturan 
Kr:ıl Edvard bugün pek mühim bir karar 
karsısında bulunuyor. Buqünlerde verile
cek ... olan bu karar tarihi bir kıymeti haiz 
olacaktır. 

Kral Edvard 189' yılının 23 hablran gUnU doğdu. 
1902 den 1907 ye kadar donanmada hizmet için 

hazırlanan Prens, daha aonra İngiltere deniz mektebine 
girdi, 1911 yılma kadar burada ta!Wline devam etti. Ve 
ayni sene icinde babtl&ının tahta oturması Uzerfne veli· 
nht ilan olunau. GaH>reıW llfatile Gal halkına llk11efa 
olarak kendi dillerile hitap eden Prens, bu fırsattan isti
fade ederek tam bir hükümdar olmak üzere yetiştirildi
ğini göstermifti. 

Prens Edvard daha sonra 1n • ,_ ___ ._ __ 
lngiliz donanmasında c;alıtmrya 
bafladı. Ve ilk evvel "Hindiatan,, 
gemisine girdi. Sonra Parite gide
rek Fransızca ve Frann tarihi ile 
metrul oldu. Prena Edvard 1912 
de Oksfordun Mağdalen üniverai -
teaine girerek burada bütün mık· 
teplUerln hayatma fttirak etmit ve 
tatillerini Avrupada seyahatler ya
parak geçirmişti. 

1914 te umumi harbin bqlama-
11 üzerine Prenı, tahail hayatına 
son vermif ve orduya girerek aı .. 
kerf h.imıetini yapmıyaı baflam.ır 
tı. 

Doktor Gordon 

Lang 
KENTERBURI 

BAŞPESKOPOSL' 

Seyahat ıilıilesi devam ediyor
du. Prenı bu defa Hindistanı ziya
rete çıktı, bütün Hindiııtan ülkele
rini ziyaretten sonra Japonyaya 
gitti ve dönüf seyahatini yaparken 
görmediği yerlerin birçoğunu d& 
gördU. 

Bütün bu seyahatler Prens Ed -
vardm 1.f•ğı yukan dünyayı gör -

Onun 1914 te yaptıfı ilk v.aıl- meııine hizmet etmt, ve bütün bun 
fe General Sir John Krenchı lar kendisini mUatakbel vazifesine 

yaverlikti. Daha sonra Fll.ndente hazırla.mıtbr. 

ve muhtelif cephelerde hismıt et • Fakat seyanatıer ıUılleai henüz 
ti. Daha sonra Akdenis kuvvei ae - nihayet bulmamıfb. Prens 192l5 te 
!eriyeıi erklnilıa.rp heyetine tayin Cenubi ve Garbi Afrfkaya gitmlf, 
olunduğu için Mıaıra gitti, bura • bu fırsattan iltifa.de ederek Afrika 
dan Sudanın merkezi olan Hortu- nm b~ok yerlerini gezmf.f, Afrika 

seyahatini tamamladıktan sonra 
ma kadar seyahat etti ve geri dön Cenubi Amerikaya giderek birçok 
düğU sırada İtalya umumi karar - memleketleri daha ziyaret etmifti. 
gihını ziyaret ettikten sonra Fran- Prenı bu aeya.hatleri ıayeainde 
saya döndü ve yine FJinderate ça • dünyanın her tarafında tanındığı 
hştı. Prens 1917 de kolordu.ile bir- gibi Ingilterede bütün içtimai sınıf· 
likte ltalyan cephesine &iderek larla dütüP kalktığı, ve hepeinin der 
1918 senesinin ağuıtoeuna kadar dile ali.kadar olduğu, hepeine yar· 

sevilmiş ve geçenlerde babasının ö
lümü üzerine tahta geçmesi , lngil· 
terede yeni bir devrin açılması sa
yılmıştı. 

Kralın evlenme meselesi yUzUn • 
den hUkftmetle arasında çıkan ih
tillftan dolayı derin bir teeMUr his 
•edilmesi bu yüzdendir. 

Kralın bu mesele Uzerfnde vere • 
ceği karar İngiltere içinde olduğu 
kadar dünyanın her taratmda me
rak ile bekleniyor. 

• • • 

Kenter huri 
Başpeskoposu 

Kral Befinci Jorju, velia.htliği ıı -
ruında bir katolik ayinine gittiği 

için ldeta tekdir etmif ve ona.: 
- Galiba bu hareketlniz krallık 

ile hanedan için iyi bir netice ver
miyeceğini bilmiyordunuz.? 

Demifti. 
Kenterburi eerpeakoposu hukuk

çu olarak yetitmf.fti. Fakat günün 
birinde bu mesleği bırakarak pa -
pulığa girmif ve her feyden fazla 
sefaletle mücadele etmiftir. 

Burun 72 ya,ında olan Dr. Lang, 
gençliğinde aiyasetle de meşgul ol
mu, ve koyu muhafazakar olduğu 
nu gösterınittir. Hail da mel5ele 
çıktıkça ıiyui temayüllerini gizle
mez ve hangi fikre müzaheret et -
tiğini açıkça söyler. Nitekim Ital -
ya - Habeş harbi sırasında zecri 
tedbirler taraftarı olduğunu anlat
mıştı. 

Başpeskopoe Oksforda devam et
tiği sırada biraz aktörlüğe de he
ves etmf.f ve bu aan'atte de kabili· 
yetli olduğunu göstermişti. 

B 41peeJro~ meolıur olan 
bir hali, itidalidir. O kadar 

ki, 1914 te lngiliz gazetelerinin 
Kayser Vilhelme kal'JI açtıkları mü 
cadeleyi "biraz kaba ve avamfri • 
hane,, bulduğunu söylemiş, bu yüz
den bir hayli tenkide uğramış. Bu
n unla beraber kabalığa ve avam -
fripliğe düfman olduğunu tekrar 
etmekten çekinmemı,ti. 
Başpeskoposun senelik tahsisatı 

15,000 lngili.z liraaıdır. lngilterede 
din devletten tamamile ayrılacak 
oluraa, bu tahsisatın azalacağı fÜp 
he götürmez. Fakat başpeakopos, 
böyle bir hadisenin esas kanun ba
kunından memlekette yapacağı ıar 
sıntıyı nazandikkate alarak ona 
bütün kuvvetile muhalefet ediyor. 
Başpeskopos, kendim "Allah na

mına, halka ıöylenecek he11eyi aöy 
lemiye memur,, sayar. Ve lngiliz • 
ler tarafından lngiltere kilileainin 
hükümdarı sayılır. 

lngiltere kralının en belli batlı 
müşavirlerinden biri olan bafpeı • 
kopos iıtediii zaman kralm aara
yına gider ve saraydaki kilisede 
vaaz verir. Bu vazifeyi bilhassa, Mi 
lidı ln bayramında kat'iyyen ih
mal etmez. 

Ingilterede son buhran çıkar çık 
mu başpeakopos kilise ricalini bu 
mesele hakkında söz söylemekten 
menetmif ve memleketin saadet ve 
selameti namına krala dua etmele
rini istemif, bütün papasJar da bu 
emir daireıinde hareket etmltler

FIKR~ 
Türkiyenin Kart 

Dö Viziti 
Dost bir İDgUiz ıa.zetecislndea 

duymuştum : 
- tstanbulda birkaç şey, toplu ve 

eaash birkaç şey yapınız, diyordu. 
İstanbul Türklyeain kart dö ""izitl .. 
dJr. 

Bu sözü İstanbul pliuuna çalışan 
Prost AnkaraJa geleceği ukit tek· 
rar hatırlıyorum. Cümhuriyet dev • 
rinde lstanbula halk keee&inden çok. 
pek çok para dökülmü tür. Cilmho • 
riyet devrinde lıdanbulda inşa olu. 
nan binalar, Ankarada yapılanlar -
dan elbette ~ktur. Bir defa Cihan
girle Şişli arasını, sonra İstanbul 
ya.ngrn yerlerini, nihayet Anadolu 
yakasım, \'e en nihayet zaten yapıl
nuş olanlan düşününüz. Ancak 
bunlar, şimdiye kadar belki hiç kim
senin kusuru olmıyarak, İstanbul 
için yeni bir manzara olmamı~lar. 
dll'; çünkü lstanbulun pli.ili yoktu. 
ÇiinkU lstanbulda in~ kontrolü yok• 
tu. Sadece Taksim meydanı Ye ma • 
hall~I. mütehBSf'ıslar ve artistler e
linde yapılmış ol!lla;\·dı. ho~kUnden 

fazla. on para nrfedllmemek pr -
tl:vle, Sıra.~n-ilertf' SürpaJtop al'M1ft• 
da bizim Ankaranm Çankaya caddesi 
kadar atöze çarpan hlr man7.ara elde 
ederdik. lıııtanbulda yapılanlar ise, 
vlne sarfo1unandıuı fazla harcanmı
~arak, JM"k mükemmel mahaDeler 
gnıpu hl\Jindf'4f'81llanırdı. 

btanhul o kadar ~I, o kadar 
kabiliyetfüllr ld orada hiçbir teY R:fl§ 

kaim" değildir. lstanbul pllnı, !}eh • 
rln htttUn menıleket balmnmdan , .• 

her ttirlli de,·Jet şubelerini a!i.kalan
dıran bin türlü ehemmiyeti dilşUnil • 

terek, yapılır \."e birkaç mühim it top. 
tan taJıakkuk ettirilecek oluna, ya
bancılarla büyük Cümhuri~·et kilJttt. 
rü daha ilk kart dö ' 'lzit alıp veri• 
minde tamstınlmış olurlar. Çttn • 
kii. o;ıunun da ~eref"ktlr ki. Türkiye. 
ye gelen yahancılann ~1izde doksan 
beşi lstaabuldan geri dönüyor! 

FATAY 

Atatürk ve 
ismet lnönünün 
T elgrafıarı 

Ankara, 8 (A.A.) - lktısat Ve • 

ki.letinde toplanan ve lktısat Vekill 
Celal Bayann nutkiyle kapanan bL 

lıkçılar kongresi azası ReisicUmhur 
Atatürke ve Başvekil İsmet lnönUne 

kongrenin tazimlerini bildirmişlerdi. 

Reisicümhur ve Başvekil tarafmdaa 
verilen cevaplan yazıyoruz: 

Celil Bayar 

İktisat Vcl<UI \'e Babkçılar 
kongresi Başkanı 

Alı kara 

Iktisat hayatımızda yeni bir ham. 

le teşkil eden deniz mahsullerimizin 
işletilmesini tetkik etmek üz~re topl&
nan kongrede bana gösterilen yük • 
sek hielerden mütehassis oldum. 
Teşekkür eder ve muvaffakıyetler 
dilerim. 

K. ATATVRK 
Cel&J Bayar 

lktiaat Vekili ve Bahkçılar 
Kongr881 Başkam 

Ankara 

Yüksek başkanlığınız.da toplanan 
balıkçılar kongresine memleket eko
nomisi ve genliği için önemli olan çL 
hşmasmda muvaffakıyet diler, kon
grenin hakkımda.ki güzel hislerine te 
aekkür ederim. orada kaldı. Prenı Edvardm cephe· rhm ettiii için herkes tarafından 

lerdeh~meUharbinaonunakadar ~~;;;--;-;-;-;-;;-;;-;;-;-;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1 
devam etmit vı kendiai ancak 1919 1 I 
=~~ıe&ıvmeııılekeüıı•k•· Şimdiye Kadar BıLmedığiniz SeyLer 

1 
• ngilterenin bugünkü buhranı 

içinde birdenbire hilyUk bir 
ehemmiyet ihraz eden bir şahsiyet 
Kenterburi serpeskoposu Dr. Gor
don Langdır. "Sen Oğustin,, in 9·1 
Uncu halefi sayılan Kenterbııri bae
ı>eakopoau, tngilterenin en nüfuz 
lu adamlanndan biridir. O kadar ki dir. 

Ra4vekil lamet lnönl 

B 11yük harbi, büyük aeyahatler 
takip etti. Bu seyahatlerden 

makaat, Prenıin bütün imparator -
hık parç&lannı ve hallmu tanıma
sı, imparatorluk vahdetini aaflam 
lamuı idi. Bu aeyahatlerin birinci
si New Favndland ve Ka•ıadaya 
yapıldL Ve Prena Kanadayı bir u
cundan öbUr ucuna kadar geslp 
dolaftı. Ve daha sonra Amerika 
Cümhurreiııini ziyaret etti. 

Bu seyahatten sonra Prenı A • 
vuıtralya ile Yeni Zellndaya fitti. 
Ve oradan Ingiltereye döndtl. 

Deve kutu tüyünün 
bir kiloeu 250 lira eder. 

• Bir difi ıinek efer 
kendilinden doğ~n bü
tün dişi ıinekler yqayıp 
yumurta yaparsa Nisan
la Eylul arasında 
5,598, 720,000,000 ıinek 
dünyaya getirir. 

• Yer yUzUne dUtmihı 
olan en büyük hacerl 
semavi 1879 da Ameri
kada lowa tehrlne düş
milttUr .Bu tqm ağırlığı 

218 kilo idi. 

• Bent larail, eıkf Yu. 
nan ve Romalılar dev• 
rinde ıerpuş bir matem 
allmeti idi. Bugün hl
kimlerin başhklannın 
hi.ll siyah oıu,u bun
dandır. 

• Arl kelimesi, yer yü-
zünün hakimi mi.nasma 
gelir. 

• Yalnız dişilerin saçla-
" uzundur, hattl balf-

nada bile biru 
vardır . 

• 
saç 

Bütün h ... erelerf n al-
tı aya.ğı vardır. Kırk&
y&k hl.fere değildir. 

• 1870 - 71 Paris mu-
hasarası esnasında fa
renin tanesi :S liraya sa
Wm19br . 

• DUnyanm en uzun 
kanalı Çinde Pekin ile 
Hangçov aruındaki ka
naldır. Uzunluiu 1000 

mildir. İnfuma Millt
tan evvel befinci uırd& 
baflanmıştır. 

• Hitnallya dağlarmm 
lemi iki Sanskrit keli
meden mürekkeptir ki, 
kar yatağı demektir. 

• Don Kişot müellifi 
Servantes beş sene Ce
zayirde lslimlann esiri 
olarak yaşamıştır. 

• Şapkalarda gördUğil-
ntiz lfustik. evvelce şap-

kayı ba,a uydurmak 
için ııkmak Uure ko
nurdu. 

• Eski Mısırlılar aaçta-
nnı bir kordell Ue sa
rarlardı. Şimdi biz bu 
kordeliyı şapkamıza 
koyuyoruz. 

• 
insan, boyuna gare 

çekirge kadar sıçnyabil

seydi, bir hamlede ile· 

kiz katlı bir binanın te
pesine çıkabilirdi. 
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Çekler hakemin IOtfiyle 4 - 2 
mağlObiyetten kurtuldular 

.................................... .._.. Bir tabanca patladı ve nal sesleri 
tJütün meydanı doldurdu. 

Yazan: Kodircan KAFLI 

Adana ve Ceyhan gibi büyük şehir
lerden gelen tanınmış atlan görünce 
bu yarışı da kazanacağını anlamıştı. 
Ondan sonra artık derisinin değeri 
kadar para verip te aldığı ou hay
van ona durmadan para kazandıra
caktı. 

Güneş akınlarile bu
nalan Çek kalecisi to 
pu ayağı ile karşılayor 

Dokuz at, yaylarından fırlıyan bi
rer ok gibi ileri fırladı. 

Başlar ilerde, kulaklar ilerde ve 
yeleler rüzgarla savruluyor. 

Çek takımıyla Güneş 
maçı 3-3 berabere bitti 

Yazan: Eşref ŞEFiK 
Çek takımı 1 stanbulda yapacağı üçünci1 maçını dün 

Güneşlilerle oynadı. Misafirler lstanbuldan mağlup ol
madan gidiyorlarsa dünkü hakeme epayc:e ve bolca dua 
etsinler . Memleketlerine döndükleri 7l~man da bir ha
kemin kendi ovuncuları aleyhinde ve hjr ecnebi takımı 
lehinde rekor kıran tarafgirliğini de ibYetle hikaye etmeyi 
unutmasınlar .. 

Bazan olur, fazla bitaraf
lık arzusue hakenıler ecnebi 
takımlarını tiraz tutacak ~e
kilde maçları idare ederler. 
Fakat dünkii Bay Nurinin 
hakemliğı bitaraf değil bir 
tarafı olan bir idare şeklinde 
tecelli ettl. 

Bay Nurinin ofsayd dde-Jerek say-
!madığı dördüncü Gilne.ş golünden 
evvel çıkan bir hadise ihtimal ha- . 
kemin dünkü asap bozgunluğuna se. 
bep olan esaslı amildir. Ne yapalnn. 
hakemi biraz mazur görmek için. o
yun haricindeki sebepleri de tetkike 
mecburuz. Çünkü yapılan ve Çek ta
kımının 4 - 2 mağlubiyetten kur
tulmasına kadar varan hatanın bun-
dan başka tevil tarafını göremiyo- Çele icolecisinin bir lurh. 111 

ruz. Ben dün 3 • 3 berabere kalan za., Ismail - Melih, Salllhaddin. Ra
Güneşe mensup olduğumdan, dör - sih, lbrahim, Rebii. 

Güneşliler a~sine can1a.ncWar. Sanki 
enerjileri kırbaçlanmış gibi, delici a
kınlarla Çek müdafaasını karıştır • 
mağa b~ladılar. 

düncü sayılrruyan golden sonra kat'i Hakem: Nuri Bosut. 
hükmümü vermeden evvel bir çok Oyun başlar başlamaz Çeklerin 
kimselere de sordum. İhtimal klüp - beraber oyunları hemen kendini gös 
ten bulunuşum beni hataya düşüre - terdi. Biribirine verdikleri paslar 
bilir diye, bitaraf vaziyettekilere, muhakkak yerlerini buluyor ve kü
hatta Güneşin rakipleri.ne teker te - çük müselleslerle anlaştıklarr 7.JUJ'l.lln 

ker danıştım , Güneş muavin ve müdafilerini şaşır-

Güneşin bi\·inci golü 
Nısıf sahaya yakın ortala na bir 

yerden topu kapan soliç İbrahim Çek 
kalesıııe ınuı. ~ır9uı; çt:ll.Ll. n:uı. ... ı 
yumruğiyle uzaklaştırdı. Tekrar ka
pan İbrahim bir daha doldurdu. ve 
güzel bir gol yapmış oldu. 

Hepsinden kat'i olarak hakemin tabiliyorlardı. 
a.çıkça hatasmı işittikten sonra şu Buna. mukabil Güneşliler açıklarile 
satrrlan yazmağa karar verdim: oymyarak uzun paslarla ilerlemek 

Güneşin dördüncü golünü hiç of. tarzını kullanmıya başladılar. I<'akat 
11ayd vaziyeti olmadan ofsayd icat e- dün fevkıı.lade fena, ~ beceriksiz 
derek saymıyan hakemin o saniye • ve çok mecalsiz, adeta yatağından 
den evvel ba.şmdan geçen bir hadise- zorla kaldırılıp sahaya getirilmiş gi. 
yi anlatayım. Belki okuyucular hıi - bi oynıyan sağ açıklan vasrtasiyle 
kemin hatasını benim gibi hafiflet - akma.k istediklerinden fırsatları üst-

Güneşin ikinci golü 

ıniye uğraşırlar· üste kaçırıyorlar~. 
Güneşliler 2 - 3 galip vaziyette, Güneş sağ açığının arkadaşlan da 

Güneşliler beraberliğin h~tta, ga. 
libiyetin imkan dahilinde olduğunu 

anlayınca coştular. Soldan hücum • 
lara başladıkları için Rebii vasıta • 
siyle daha emin inebiliyorlardı. Sol 
içten ortaya, ortadan sağiçe yerinde 
ilerlemeğe ba.şlıyan sağaçık Melihin 
ayağına geçen top sıkı ve güzel bir 
şiltle ikinci defa olarak Çek kalesine 

Çeklerin bir hücumunu uzaklaştır - sanki hiç bir zaman o de!"ece fena 
mağa uğraşırlarken bir Çek muha - oynamamr.ş olan Melihin kudretini 
cimi bir Güneşliye çarptı. Hakem dü- göstermesine imkan vermek üzere 
düğünü çalarak Çek takımına ceza en müsait ve düzgün besleyişlerini 
verdi. Bunu gören bir seyirci hake • o taraftan yapmakta israr ettiler, 
me ağzmı bozarak naralar attığın-dan durdular. 

girdi • 

İkinci devre ve birinci 
sınıf bir gol 

hakem polisle ctirm.Umeşhut yaptır • 
dı. 

İşte, o vak'adan sonra hakemin 
bi.ıtün harekatı aklından ziyade a-

11abma. intikal etti. Hakemin sinir

leri boşandığı bu zamanlarda idi ki, 
Güneşliler güzel, sarih ve hiç ofsayd 

vaziyeti olmryan bir şekilde dördün • 
cü gollerini yaptılar. 

Hakem bir düdük çaldı. Çekler bi

le o düdüğe hayret ettiler. Ahali ba. 

ğırdr, çağırdı. Fakat oyun tekrar 

başlamış ve gol imkanı da geçmişti. 
Güneşliler gollerinin sayılmadığını 

görünce, sarfettikleri enerjinin ak-
sülameli altında gevşediler. O ara • 
larda Çekler bir gol daha. yaptılar. 

Hakem bu goldede şuuruna hakim 
olmadığını gösterdi. Evvela gol ver
di. Sonra yan hakemine sordu, gol 
vermemelk istedi. Biraz sonra Çek • 
ler israr ettiler. Razı olarak gol ver
di . 

O ara Güneşliler atik davranıp ye. 
tişselerdi 'belki son itiraz onların ol
duğundan golü saynuyacaktı. 

Her ne ise, işte dünkü maçın asıl 
ruh noktasının bu şekillerde geçti _ 
ğini böylece kaydettikten sonra ma
çın tafsilatına başlryalımt 

Maçm taf ıilatı 
tstanbulda hiç görülmemiş bir 

•ekilde dünkü maç yemek saati olan 
12.30 da başladı. Bu buluşun fena 
olmadığtnr dünkü seyirci adedinden 
&nlamış olduk • 

Güneş takımı · 
Safa • Faruk. Re!;}at • Dani§., Ri-

Günün, hatta son ayların en gU -
Bu yüzden kaçırılan büyük fırsat. zel, en şuurlu, en ayarlı ve tatbik 

lann adedi neye vardı, bilinemez. şekli itibariyle en Avrupai golünü 
Pas verildi~<;e ,glizel güzel beslendik- Güneşin üçüncü sayısı olarak Ra • 
çe Melih te SaQki inadma takılıyor sih yaptı . 
gibi kötüle.ştikc;e kötüleşiyordu. Baş. Güneş sağaçığı aldığı uzunca bir 
ka ecnebi maçlarında zorla gol icat pası on metre kadar sürdükten son
eden sağ açık en talihsiz günlerin - ra havadan ortaladı. Top kale hiza. 
den birinde, seyirciler tarafından da larına doğru havada seyrederken y~-
bağırtılarla tenkit ediliyordu. rinden ok gibi fırlıyan Güneş orta 

Çeklerin Hk g-clleri muhaciminin iki yanında iki ç~ 
oyuncusu da koşmrya başladılar. 

Soldan akan Çek hücumunu Fa • Rasih topun iniş sür'atini bir ha. 
nık çizgi dışında elle topu tutarak kışta çok iyi hesapbyarak birden • 
kesti. Firikik verildi. Oldukça uzak- bire koşusunu frenledi. Bu frenleme 
tan çekilen bu firikiki Gü'.leş kale -

o kadar ani ve o kadar kısa olmuş -
cisi gözilne güneş geldiği bir vazi - tu ki, Çek müdafileri kendi hızlannı 
yette karşılamak isterken topun ge- alamzyarak Rasihten üç metre ka
lişini hesaplıyamadan atıldı. . Kısa 
düştü. Top ta içeri girmiş oldu. dar açılmış oldular. Rakiplerinin 

makaslanmasmdan a~lı, soğukkan • 
Çeklerin ;kinci golleri Wığı, ayni zamanda sür'atiyle kur -

Bu golden sonra açılan Çekler tulmuş olan orta muhacim mızrak 
ara pasları ve müsellesleriyle Ust _ gibi dümdüz uzayan şütiyle Çek ağ. 
üste hücumlarını tazeliyerek on da - lannı üçilncü kere göçertti 

kika kadar taarruzda oynadılar. Bu Sayılmıyan gol 
hücumların birinde merkezden inen Güneşin solaçığı Rebii aldı. Soliç 
muhacimin ayağından topu almak ü- tbrahime verdi. İbrahim ortaladığı 
zere atılan Güneş kalecisine fena. zaman kalee akan Salahaddin bir 
bir sarj yapıldı. burun vuruşiyle şüphesiz ve ınu -

Kaleci sarj neticesinde topu elin- hakkak olan dördüncü golü ::ı.t • 
den kaçırdı. Arkadan Faruk yetişe- tı. Fakat yukanda anlattığım gibi 
rek göğüsledi. Fakat kasti olmadan ha.kem tarafından sayılmadı. 
eli biraz topa dokundu. Buna da pen. • •. •• •• • 
altı verilmiyebilirdi. Çekle~ın uçuncu beraberlık 

Hakem penaltı verdi. Onu da yap- gollerı 
tılar. Güneş takrmı iki gole karşı sı- Oyunun bitmesine birkaç dakika 
fır vaziyetine düşünce bütün ümitler kala ofsayd vaziyette oyunculan var 
kesildi. Seyirciler arasında Fener . ken Çeklerin attıkları beraberlik 
bahçeyi yenen Çeklerin bu sefor de golünü evvela saymak istemiyen ha
Güneşi 'büyük farkla götüreceği şüp. kem sonradan razı oldu. 
heleri bas gösteriyordu. Halbuki Oyun da. böylece 3 • 3 berabere 

1 
Bunlar dokuz at değil, sanki to -

parlanıp ta at biçimine giren dokuz 
1 
kasırgaydı. 

- Vay canına .•. Sıska ata bakın! •• 
- Gözlerime inanamıyorum. 

Bızdeki spor hadiseleri daima 
aksırır gibi ansızın olur; evvelden 
tasarlanmış değildirler. On on beş 
gün içinde düşünülür. görüşülür 

ve yapılır. Bundan dolayıdır ki, te
sirleri de hazırlanışları gibı kısa 
sürer. Ve işin tuhafı asıl program
laşınış, tasarlanmış şeyler de vakti 
geldiği halde yapılmaz. Mesela Bal 
kan güreş şaınpıyonası gibı . 

Halbuki artık hiç değilse büyük 
spor merkezlerinde ve sporların bü 
yük hatları üzerinde senelik tak -
vimler yapmıya başlasak iyi olur. 

Mesela futbolda Balkan kupası 

müsabakalarına girecek veya baş
ka beynelmilel maç yapacaksak 
hiç değilse mevsim başında bunu 
klüplere ve mıntakalara bildirmek 
gerektiği gibi klüpler ve mıntaka-
ıu.ı \.IQ ıııu~u.••••"'•• ıııu..::.-ua..-ı ... -t-- -... -
sına sıkıştıracakları müsabakaları 
evvelden tasarlayıp mevsimin fut
bol takvimine dercettirmelidir. 

Futbolda söylediğim bu siste -
min diğer sporlarda da tatbikine 
bir engel yoktur. Yalnız bu takv:m 
lerin göz boyamak için doldurul -
muş şeyler olmaması orada yazılı 
müsabakaların her ne pahasına 

olursa olsun yaptırılması da işin 
ciddiyeti namına elzemdir. 

Gerçi bu arada falan müessese, 
filan otorite arayerde bu takvimin 
silsilesini bozacak bir talepte bu • 
ıunabilir. Bu gibi hallerde takvimi 
gösterip onun intizamı bu iltimasın 
tahakkukuna mani olacağını söyle
mekle iş düzelir. Bugün böyle mü -
dafaa edilecek bir takvim bulun -
madığı için kırılmamasını istediği
miz her hatırlı iltiması is'af mec -
buriyetinde kaldığımız için ister -
sek te tam bir intizam tesisi müm· 
kün olamıyacaktır. 

Bence federasyonlar evvel! ken
dileri için sonra da hiç değilse şim· 
dilik lstanbul, Ankara, lzmir mın 
takaları için senelik müsabaka tak 
vimleri tertibini ve bunların her ne 
pahasına olursa olsun tatbikini is -
teseler teşkilat için ciddi bir iş baş
langıcı olur. 

Halbuki bugünkü nizamnamede 
teşkilat üstüne verilmiş ve kongre
lerde de çok defa teyit edilmiş va
zifeler arasında mıntaka ve Türki
ye birincilikleri mevcut iken bu se 
ne nedense bunlardan yalnız fut
bolün mıntaka müsabakaları yapıl 
mıya başlamış diğer sporlar tama 
men dükkanlarını kapamışlardır. 

Eğer ortada takvim olursa teşkila
tın teknik kolları bir nevi faaliyet 
programı demek olan bu takvimle
ri tatbike kendilerini mecbur gö
rürler. Görmeseler de bir taraftan 
efkarıumumiye diğer taraftan teş 
kilatın kontrol kuvvetleri onlara 
vazifelerini hatırlatırlar. 

B.FELEK 

bitti. 

Tekrar edelim : 

- Yaşa! .. Biraz daha!.. 
Köse Memiş gülüyordu ve göğsU· 

- Yağız tayı görüyor musun? 
Yaman koşuyor! 

- Al ata bakarsan yağızdan daha 
iyi gittiğini anlıyacaksın ! 

nü kabartmıştı. 
Poturlu delikanlı mırıldandı 
- Acaba kimin? - lkiniz de yanılıyorsunuz, üç a

yağı sekili ve doru ata dikkat edin. 
Eğer o birinci gelmezse ben unları 
kazıtırım. ş 

Doru at öne geçti ve birinciliği 

aldı. Köse Memiş sırım bıyıklı deli· 
kanlıya döndü' 

- O at benimdir. Böyle konuşuyorlar ve son sözle
ri söyliyen poturlu delikanlı da sı· 
rım gibi bıyıklarını gururla bükü· 
yordu. Bu genç adam o doru atın 
sahibiydi ve yıllardanberi en iyi at
lara sahip olmakla tanınmıştı. Her 
hangi bir yarışta kazanan atı her 
ne pahasına olursa olsun her halde 
elde ederdi. 

Dedi ve atın geldiği tarafa doğru 
büyük bir sevinçle uzaklaştı. 

• 
- Şuayip, hemen berbere gide· 

ceksin, değil mi? 
Sırım bıyıklı delikanlı bu sözleri 

işitmiyordu. 

Köse Memişin ardından koştu. 

Kendi atına artık bakmıyordu bile ... Biraz ötede davul ve zunın çalı -
nıyordu. 

Hemen hemen bütün kasaba hal· 
kı hatta yakın köylüler buraya gel
m~ler; geniş ve yeşil çayırlığın bir 
kenarında heyecanla. yarışı seyredi • 

yorlardı. 

Çukurovanm en hızlı atına sahip 
olmak istiyordu. 

içlerinden bahse girenler de vardı. 
Ceyhandan, Osmaniyeden, hatta 

Adanadan atlar gelmişti. Çu\curova • 
nın bu güzel ve zengin kasabasında 
at yetiştirmiye hevesli olanlar pek 
çoktu ve her yıl barınanlardan son
ra yapılan bu yarışlar büyük bir 
rağbet görürdü. 

Bir delikanlı, en geride kalan sıs
k a ve gösterişsiz bir atı göstererek 
mırıldandı: 

- Şunu da ne diye yanşa sokar
lar? Şimdiden kulalkarı düşmüş! 
Başka bir delikanlı cevap verdi: 
_ Anlaşılan alay edilmiye merak 

edenlerden biridir. . 
Bir ihtiyar söze karıştı: 
- Oğullar, acele etmeyin hele ... 

Görünüşe aldanmamalı, sonunu bek-
leyı·nı . 

tsınncı aeıııtanu, ınl.ıyc:ıı o.ucuı.u 

şöyle rastgele süzdü ve dudak bük

tü~ 

1 · mmi "'Örilnen köy - yı a.ma e , ~ 

kılavuz istemez. 
Diğeri ilave etti: 
- Belki bunu eşek yarışı sanmış-

tır da ... 
Eşek yarışında en geride kalanla· 

nn birinci sayıldıklarını bilen ihti
yarın canı sıkılmıştı. Fakat buna 
rağmen kendisini tuttu ve _s~dece; 

_ Dilerim. Allahtan, sızı utan· 
dırmasm! .. 

Dedi. 

• 
Birinci tur bitmişti ve düşük ku-

laklı at gene en sonda gidiyordu. 
Yalnız başlangıçta. en .?nd~ gi~e~ 
yağız at dördüncüye duşmuş, bını
ciden kırbaç yiyordu. Ayaklan se
kili ve doru at en öndeydi. Sırım bı
yıklı delikanlı bıyıklarını burarak 
gülümsüyordu: 

_ Demedim mi size? .. Gene söy
lüyorum. Eğer birinci gelmezse ka
zıtınm bunları ... 

Otuz yaşlarında sıska ve köse b~r 
adam bu delikanlının yanında, çı
menlere çömelmiş, oturuyordu. Ba
şını kaldırdı ve cevap verdi: 

- Eğer birinci gelirse ben de bı
yıklarım olmadığı için bileklerimi 
keserim. 

- Ya kim geçecek? 
- En arkadaki... 
Bu adam da en arkadaki düşük 

kulaklı at gibiydi. 

Köse Memişe: 
- Bunu bana sat! 
Diyerek elini kalbinin üstüne vur

du. Orada şişkin bir para cüzdanı 
vardı. 

Köse Memiş aldırmadı. 

Şuayip cüzdanı açtı ve beş 
ellilik banknot çıkardı. 

Köse Memiş gülümsedi. 
Şuayip paralan gittikçe 

yordu. 

Köse Memiş: 

- Satılık maliın yok! 

tan• 

arttırı• 

Diyerek atına bindi ve alkışlar 
arasında uzaklaştı. 

Şuayip atın bedelini bin beş yÜS 
iki bin liraya çıkardı. Köse Memif 
hep sustu. O zaman sırım bıyıklı 
delikanlı kızdı-

- Mademki bu işi güzellikle 
yapmıyor, başka türlU yaparız. 

Calmaktan başka ne yapabilirdi? 
.f.ı.:u:;1:: ~u.::uu9 t;V'-'4U"'- uvı." a.1ı .... 

Atın bulunduğu ahın sağlamlaştır

dı. Kendisi de atın yanında yatmı• 
ya başladı. 
Karanlık ve fırtınalı bir geceydi. 
Köse Memiş ahırın köşesindeki 

yatağında başını biraz kaldırdı ve 
k~pıya baktı. 
Kapı kurcalanıyor sanmıştı. 

Fakat orada bir şey yoktu. 

Etrafı birkaç dakika dinledi. 

Evet, aldanmıştı. Fırtmanm zO" 
ru ile kapı sarsılmış olmalıydı. 

Yattı ve gözlerini kapadı. 
' Lakin gene bir tıkırtı duydu . 

Gene kalkıp baktı. 
Tıkırtı devam etmedi ve görünUt

de gene bir şey yoktu. 
Tam başını yastığa koyacağı sf' 

rada kapının aralığında bir karaltJ 
gözüne çarptı. 

Bir şimşek çaktı ve kapının dört 
parmak kadar aralık edildiğini, bit 
elin arkadaki kol demirini kaldır ' 
mak için uğraştığını sezdi. 

Hemen doğruldu. 
Kapıya koştu, dışardan içeriye ıJ• 

zanan insan kolunu yakaladı. 
Bütün kuvvetile içeriye hayıurd•: 
- Fatma!... Heeyy Fatma!.. gil• 

seyin! .. Yetiş! .• 
Kansile kardeşi koş~ak geldiler· 
Hırsız kaçmasın diye kapıya da.b9 

•nkı dayandılar. 

!çeriye uzanan kol birkaç def: 
kıvrandı. Kendisini tutanıard11 

Delikanlılar ve onların yanındaki
ler gülümsiyerek alay ettiler. 

kurtulmak için çırpındı. Fakat l<ıır 
tulamadı. 

Köse Memiş aldırmadı: 
O bu atı iki yıl önce Ceyhan ke

narında, devrilmiş bir arabanın ö -
nünde ve ayağı kırılmış bir halde 
görmüştü. Fakat hemen gözüne 
çarpmış, elde etmek istemişti, sa -
hibi ise: 

- Derisinin parasını ver de al! 
Deyince hemen vermiş ve alıp 

evine getirmişti. 

Köse Memiş, kardeşile karısına~. 
- lyi dayanın! Iyl tutun! Berı 

dip dışardan herifi yakalayun. 
Dedi. 

Evin kapısından çıkarak 

dışarısına koştu. 

Fakat orada kimse yoktu. 
Bir küfür savurdu ve: ır 

- Açın kapıyı... Aptallar. 1< 11~ 
dınız işte... Bu kadarcık işi bece 
mediniz ! diye çıkıştı. 

Çekler lstanbuldan mağlup ol
madan döndüklerini hikaye ederler. 
ken bugünkü hakemin ismini de bol
ca dua ile ansmlar! .• 

Atm ayağı iyi olmuştu. Biraz ak
sıyordu amma bu hal onun bütün at. 
Lardan daha hızlı koşmasına engel 
olmuyordu. Ustelik, nefesi çok kuv
vetli, vücudü de baştanbaşa sinirdi. 
Tamam iki yıl onu yetiştirmek için 
uğraşmış, birkaç köy yarışında ı,j. 

rinciliği almıştı. Bu yarış onlarla 
ölcülemezdi. 'Fakat Kö~e Memis 

Bir omuz vurdu. ıııı' 
Kapı açılınca HUseyinle fa , / 

sırtüstü gübrelerin üstüne yu''ıı. 
landılar. 

Ellerinde kesik bir kol vara1· ı 
Şimşek çakınca yerde ve 1<

9 

kocaman kan i-r.leri ı;:"ördüler· 
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I Haftanın Resimleri 1 Çocuk Mahkemeleri istiyoruz! 

,BeYaz zehirin küciik 
l 

, müpteli ı büyük 
fmahklimlar arasında! 

MoJrif mütlolileri hiı ceplt.Je11 6ir ceplt..,e lOfl"C'l#o ve bu y~ztlett iter yor9unluJc1, iter zolırnefi göze a/
.,alr.foJ,,_ R••iın. bu miinal<oleri ııösterm.Ue H bunu vooanlaım ccldilt.leri eı~elleıi cN,l:'ttttfo mnHe"-. 

'lealolonyontn Boneloılflflalci lirl.,il Sosyoliıl l'orliıi merieıi olan Kol 
Oteli lloli /tarın/o Lemn Stolilfin resimlerini ceplıe<inde taşımaAlad 

Matlritin sulunu tôidltlitd• 1nı,.. lı~ 1ttiiiölt•l•inl1t1 
merleıi olocollır .. 

[ HıllkOmetin ellndekl gemiler 1 1 Frankonun elindeki gemiler 1 

Jam 1 Krrwoıörii &panoya muodilclir. 

LihertoJ #talil lruY01öri. Gwıetal ftanJcnun 
WiadeAi Almitmtenill Wilifl:,. 

ifendeı Nuneı ltolil ~öıii 2' mil alit'olli Ye 
._,. foplwlur. 

• 

Erpana KruY01öri f 2 puslu' toplar/o müceblteı-

Kanarya Kruvaıörü 1 puJui loplorlo müce1'1teı 
•• 35.mil ıiiı'o#lidir. 

Repu6/ilo KruYaıôtii olfı 1>uslui fol)/uJur. 

Almlronle Wil ıır6lı11 Jf mN ıfir'oHi Ye ' pn-
1uA lop/utlar. 

1 

B ugün medent memle
ketlerde "Çocuk" mev

zuu üzerine titrenilen, çok büyük 
kıymet verilen •n• mevıudur. 
Çocuk, cemiyetin bünyesidir. 
Yarının büyükleri bütün medeni 
memleketlerde hususf itina ile 
yetiıtirilir. Çocuk hukuku asri 
prensiplere dayan•n bir müesse
se olmuıtur. Evinde bakılmıyen 
çocuğa, cemiyet namına devlet 
el koyar, çocuğuna bakmayan 
serhot babalar ceu görür. &e
ne medeni memleketlerde suç 
lıliyen çocuklar, büyüklerden 
•Y" muamelelere tebi tutulur
lar. H•piat. tibi tufulclullan 
muemele ayndır. Biz de çocuk 
mahkemeleri ve çocuk 11lehha· 
.....,, lsfiyoruı. Bu mabetle •r
kacleıunez Suat Derviıin çocuk 
11a9lul•r •r•11nda yaptığı tetkik
lerin riporteilarını n91re dev•m 
ediyoruz: 

S erııın bir çocuk.. Sevimli 
bir tipi v•r. Hem ele 

y•kıııklı ••• Yüzüne bakhğımz u
IMft feretlclütsüz "lyf bir bilyük 
olabilir" kanaati 9elebilir. &.
sen bilmem li, insenlar fena ola
rak doğarlar au 7 

iskemleye rahat rahat oturu
yor ve konuımıya baılıyor: 

- lstanbulluyum .. 
- Mahkumiyetinin sebebi 

nedir? 
- P•r• ceuae. 
- Yenil .. 

i
- Yani bundan ili sene ev-

"' ~~~ekılıimc:llo...-,Jıir 
••• "''blGna olinUtfuM. 
Bir ele par• cezasına ... Pare ce-
zamı ödemedim. 

- Kaç paraydı bu ceza ... 
- Tam yüı altmıı altı lira .. 

Bunu benim gibi bir seyyar 
kahveci nereden tedarik eflin .. 
Yeniden girdik, içeri. 

- Sen seyyar kahveci misin 7 
- Evet, kahveci çır•ğıyım. .. 
- Eroin kaçakçılığına ne u-

man baıladın 7 

I YAZAN: 

Sual Derviş 

Kutffln/mıı t;ocuflor 6.lediyenin 
oçtıfı yurda sevittçle giriyorlar 

kaç mahkum var? 
- Otuz dört kadar var .•• 
Burada nasıl vakit cıeçirdik· 

lerini, neler y•phklerını a"la• 
tıyor ve bene selem vererek o
ded•n çıkıyor. 

B ana mahkumlarla konuı
mak için yardım eden

lere teıekkür ediyor ve loı ko
ridorlardan dııarı çıkınca gttnİI 
bir nefes alıyorum. 

1 
Soldaki büyük demir kapı· 

dan bahçenin içini görüyorum. 
Demir parmaklığın öte tarafın
daki, demin içeri girerken gör
düğüm ayni talihsiz insanlar, 
bu güzel bahçede dolat'Mkt• 
devem ediyorlar. 

Kapıcılara selim verip ita• 
pıdan çıkarken iki jandarma içe
ri, yemyeıil yüzlü, çatık bıh, 
uyıf bir delik•nlı sokuyor. Tı· 
rap uumıı ve üstü b.p balam-
11z bir biç•re-

Hiç kimseye bakmıyor. Baıı 
önünde ... Adete uyur gibi bir. 
hali var, onun ... 

Hürriyetine kaıfetmtı edam 
içeri girerken ben taht• upı· 
den dııan ~ıkıyorum. 

Çocuğu solaHon hn'!lımal. 6olmal, onu yannıtt lu~oğına Jiirüsf "" 
biiyül< 0 10101< .,.,mele devletin .,aıilflliclit 

- Ben kaçakçılık etmeclim.r------------------------
Bir yanlıılığa kurban gittim. 
Tem bundan iki sene önce, bir 
bildik geldi. Elime bir pa~et 11-

kııtırdı: "Bunu birkaç gün sak
la." dedi. Ben de cehillik et
tim, aldım, seklaclım. Meğer 
bunun içinde eroin midir, nedir 
o bele vernuı. Yanımızda bul
dular 1 baıımna bu bele girdi. 
iki tene evvel bir sene Y•thk. 
Şimdi de bet ay yirmi gün ya
tıyoruz... ~ma fiakürler olsnn, 
bu sonuncusu}". 

- 81ı1rada sana kim bakıyor? 
- Anam var benim ••• 
- a.ba,. yok mu 7 
- H•yır- Oldü sizlere ömür. 

O Mekkecle polis müdürü idi. 
Ben çok küçükken ölmÜf... An
nem beni bin bel& yettıtircli. 

- Evlenmedi mi? .. 
- Evlenir mi hiç 7 
- Neden evlenmesin ı ., 
Büyük bir gururla söylüyor: 
- .Ntn'"" benim, öyle kadın 

değil, eliyor. 
- Evlenmek ayıp mı 7 
- Değif amma insanın çocu-

ğu olduktan ve güzel güzel ya
~dığı koc.11 öldükten sonra 
bir deha böyle cahillik yapar 
mı 7 Annem, •rtık bir deha kim
seyi koca diye sevemez. .. 

- Buradan çıkhkten sonra 
ne yepecabın? 

- Ne yapayım, gidip gene 
seyy•r kahvecilik edeceğim. Es
ki mesleğim bu ... 

- Peki, burad• ne yapıyor
sun? 

- Hiçbir py y•pmıyorum. 
- 1ur.c1. çocü koiufUncle 

Kuntur~t Voklamaıı Ruhaatiyeab it Görecek 
BqJadı Tac.irler 

Belediye memurlan dünden itiba - Şehrlmis Ticaret Oduma dthı 
ren kunturat yoklamaema bql&mlt- Wett.en bir tamtnı yapıll!llf, hemhu
lardır. Kiracılarla kunturat yapma- dut olan memleketlerle adalara 500 
DUi ev aahiplerine teeadtlf edilditf liraya kadar mal gönderecek tacirler 
takdirde bu gibiler cezaya çarptın1a için ruhaatnameaiz ihracata müaaa. 
catdardır. de edileceği bildirilmittfr • 

Yalnız, kunturat yapmak ltlt.eud -
yen kiracılar hakkmcla lcrqa mtlra- Bu miktardan fazla ihracat yap • 
caat eden bina uJıjplerf bq mllraca - mıya bıkanlar b•kkmda ruhu.tiJ9 
atlanm ispat eclerlenıe ceza vermlye. olmadılJ takdirde, kanuni takibat 
ceklerdir. yapılacaktır . 

talih~ komanda etm~lı ve'"""'" lcndt ~ııtf!•~ _ _,, wlftt-111• 
mclctır. Safl11n ihıırlft muthıı hıaya1 11'lloc.ılelc11uoc 1Duw•1ı ... ,~ ıa lıf 
iemi~tıdır. luaaculeyh siniııeutaı• 

ercmuraJ . kilon· 

ile lıuvvedendlrlntı.""""" lllkclclı\a - auerwa tesiri ............. 
Hıç bır urı.n )CMUW - ••lıW' .-a 

"•••o, ... , iMi _. 
ltrGc~~ ........ 

KnollA.-0., kimyevi maddeler fabrlkaln1a Ludwlı•"''"~ •tRJıla 
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Eloglunda 
Vesaiti Nakliye 

Kaptı kaçtı 
• 

Yazan 
Mümtaz Faik 

M araşın istasyonu Ejoğludur. Buraya 
neden Eloğlu isminin verildiğıni bir 

türlü anlıyamadım. Tren:Jen inince soruş
tur··1um. Meğerse, burada, evvelden iki 
köy Jıalkı varmış. Aşağıda oturanlar, yu
kan<la otuıanlara "onlar b:zden değil., 
m~nasına "Eloğlu,. derlerr.ıiş. Gel zaman 
g:t ı'1man bu isim de böyle kalını$ gitmiş. 

Bcına kalırsa, buraya Eloğlu debil ''Si
neko~Uu,, demek daha doğı·uc!ur. Çünkü 
Eloğlunun şusundan, bu':iundnn dc:ıha cok 
meşhur olan şeyi sinekler:dir Maıa~fa Kale karımnda Kayabaşı mahallesi 

Bu sinekler yaman si- .-------------• bundan sonraki devresinde de bir 
neklerdir Süylendiğine JI A çok kaptıkaçtılar, kamyonlar, 

L V 1 ~em Lekef kamyonetler gördüm. Fakat bu 
göre onl 3rrn azılı zaman- Eloğlundan ~faraşa yolcu nakle-
larında hurada değil ne- R den araba gibi kaptıkaçtının ha-
fes almak. nefes vermek Önorfai/arı nımninesine, ağababasına, dişleri 
bile imkansızdır. Esne- ~ dökük, suratı hurda, her tarafı il-
mek imkan~!zdır Çünkü !etli bir acuzesine rastgelmedim ... 
içeri bir dtğ'ıl bir kaç si- Sordum: Peki ne yapalım, bineceğiz! 
neğin kaçn•asr muhak- - Peki köyde herkesin e"inde Bineceğiz amma mevki !arkı 
kaktır. Ontın için bu köy- cibinlik var mı? var: Şoförün yanı lüks mevki o-
de oturanlar ağzı açık de- - Ne gezer, dediler... nun arkasında birinci mevki yol-

. • - Ya sivrisinekler? cuları için, daha arkasında ikinci 
g- il, bilakis çok zekı ınsan- ~ı rdı 

- Tesir etmez, alışmıq.ıa r. mevki yolcuları için yerler aynl-
lardır. El oğlu neye alışmaz ki?-
Eloğlunda sivrisineğin envaı mış. Arabanın üstü de hem am-

vardır. trisi, ufağı, ortancası, tık bar, hem de güverte yolcularına 
nazcası, her cinsi. Bütün sivrisi- vakit bereket versin sabahtı. mahsus! .. 
nekler bilcilmle ırklarile, soylarile Bütün sivrisinekler, geceki Bir hovardalık edelim dedim ve 
soplarile, evlatları ahlatları ile bu· akınlarını bitirmişler, kısmen mev- lüks mevkie kuruldum! Diğer yol-
rada mukimdirler. zilerine çekilmişlerdi. Tahkikatıma cular da arkadaki mevkii mahsus-

Söylendiğine göre yabancılar göre, bunların üssübahrileri, civar- ı 
~urada maazallah bı"r mu""ddet tren lanna yerleştiler. Güverte yo cu-
ıu daki "Gavur Gölü,, imiş. Akşam 
beklemek mecburiyetinde kalsa - sular kararınca buradan filolar ha- ları da yukarda bavullar, ga?. tene-
lar, muhakkak sivrisineklerin ha- linde hareket ederler, ondan sonra keleri, heybeler arasında ahzı n.ıev-
vai hücumu altında harap olurlar- sürekli bir vızıltı ile aşağı saldı- ki ettiler. 
mıs. 

E loğlunda trenden inmeden 
evvel, buranın ahvali hu

l!lusiyesine ve şöhretine vakıf bir 
zat bana biraderanc bir nasihat 
,·erdi: 

_ Eğer, dedi, Eloğlunda kala-

caksanız, mesela treni veyahut o
tomobili bekliyecekseniz aynklan
nızm Ustünc muhakkak gazete sa
rın! 

Bunu duyar duymaz gülümse : 
dim ve içimden gayriihtiyari şun
ları geçirdim: 

_ Eyvah, dedim. Gazeteler aya-
ğa mı düştU? 

Eloğluna iner inmez istasiyon 

civarındaki biricik kahvenin ayni 
zamanda her türlü esbabı istiraha
ti temin eden konforlu bir açık ha
va oteli olduğunu da gördüm. Bu
ra.da sedir şeklinde yataklann ü
zerine muhteşem cibinlikler kur
muşlardı. Dikkat ettim bunlar bi
zim bildiğimiz cibinlikler gibi tül
den değildi. Aralarında patiskadan 
ve hatta amerikandan ola.nlan bile 
vardı. 

Eskiden birçok şehirler kendi
lerini hariçten gelecek bir düşman 
salgrnına karşı etraflarına nasıl 

ibUyük duvarlar, hisarlar çevirmiş
lerse, burada da halk, sivri.9inek 
tehlikesini öıilemek için yatakları• 
nı amerikan bezinden surlarla sar
mışlardı. Ancak bu sayede biraz 
rahat etmenin, bir istilaya karşı 
korunmanın imkanını buluyorlar
ru. 

rırlar, ve sonra güneş doğarken, Fakat felaket! .. 
gene bu ıölün etrafındaki sazlık· Araba bütün yolcuları alamı-

lara dönerlermiş... yor. Ne yapsanız alamıyor. Tram-
Ne ise, dedim ya taliim varmış vay arabası mı bu? .. Sardalya fı· 

ta buraya sabahleyin gelmişim. çısı mı bu? Buna adile sanile kap-
Buna rağmen birkaç serseri sivri- tıkaçtı derler! !çeri bir iki tane gaz 

tenekesinden muvakkat mevkiler sineğin hücumuna. maruz kaldım. 
Fakat bütün bu taarruzları meh- yaptılar. Fakat olmadı! .. 

Kaptıkaçtının iştahı kapalı. Içi 
maemken ,kolaylıkla atlatarak 

almıyor işte! .. 
Mara.şa gitmek için kendime bir Bu vaziyet dahilinde iki tarafta-
vasrta aramıya koyuldum. ki basamaklara asılmaktan ba:;;ka 

- ).faraşa ne ile gideceğiz? çare yok. Bir kişi bir tarafa, bir 
- Kaptıkaçtı ile... kişi de öbür tarafa ayakta yer-
- Güzel... Fakat kaptıkaçtı leşti. Fakat bir kişi açıkta kaldı ... 

meydanda yok! .. 
- 'Neden meydanda yok ki, işte 

tegana! .. 

Muhatabım bunu söylerken par
mağile heyulalaşan bir otomobil 
müsveddesini gösterdi. 

- Bu mu kaptı kaçtı? 
- Evet ... 

Başımı lahavle gibilerden iki 
tarafa salladım: 

- Acayip; diye tekrarladım, Bu 
mu kaptıkaçtı? Ayol bu kapar 
amma kaçamaz ..• 
Muhatabım cevap verdi-
- Bilmezsin aen onu! Oyle dur

duğuna bakma, ne acar arabadır 
o! .. 

- Demek cami yıkıldise mihrap 
gene yerindedir demek istiyorsun?. 

Ana.dolunun içinde ''Kaptı

kaçtı" nın çok mühim bir 
nakil vasıtası olduğunu duymuş -
tum. Kaptıkaçtı ile uzaktan bir 
merhabamız da vardı. Seyahatimin 

Bu bir klştyt Elogıunaa gur
bette bırakmıya hangi gö

nül kail olur? .. Şoför de bereket 
versin insaniyetli bir adamdı. Acı
dı: 

- Olmaz, dedi, seni açıkta bı
rakamayız. Bugünün yarını var. 
Sonra yarın ahrette sorarlar ... 

- E, ne yapacağız? .. 
- Yapacağı yok. Ver otuz ku-

ruş ta bin şu çamurluğun üstüne! 
Şoförün bu mürüvveti karşı

eında adamcağız sevindi, bayram 
yerinde tahta ata biner gibi ça
murluğun üzerine atladı. Ellerine 
de dizgin gibi öndeki feneri tuttu: 

-Tamam! .. 
- Haydi kalkıyoruz .•• 
Kaptıkaçtı bir zmgırdadı, bir 

titredi. Sonra bütün uzuvlarile ha
rekete geçti. Ve bu korkunç acu
ze cilveli rakıslarile mesafe mef
humunu iğfale başladı ... 
Maraşa doğru gidiyoruz. 
Haydi yolumuz açık olsun"!1 -

BUtUn Samsun fırın
ı ları asrileştirilecek 

Balıkesir 
Halkevinde 

verimli 
çahşmalar 

Seyyar 
Boyacılık 

Yasak 
Samsun, (TAN) Se-

hir Meclis;, Şarbay N aşit 
Kıratın kn~a bir soylevile ka 
panmıştır. lVI' eclis. kıymetli 
mesaisinden dolayı Şarbaya 
teşekkürler; ni bildiı mişti~ .. 

Bu içtima devresinde meclısm 
verdiği başlıca kararlar şunlardır: 

insan sırtile eşya naklinin men'i 
lşi şubat lçtimaına bırakılmıştır. 

Çatal tırnaklı hayvan ahırlıırı 

hakkında sıhhı kayitleri ihtiva eden 
ve bu ahırların mühim semtler ha
ricinde yapılmasını tesbit eden bir 
talimatname hazırlanmıştır. 

Seyyar ayakkabı boyacılığı meno
lunmuştur. 

Tütün dayakları iskele resmi on 
paradan iki paraya indirilmiştir. 

B alıkesir, (Taıı} - Halkevimize her gece yüzlerce kişi geliyor. 
Bunlar arasında civar köylerden de Kefenler var. Geçen akşam 

Halkevinde verilen müsamere çok neş'eli ve eğlenceli geçmiştir. Pazar· 
tesi ve salı geceleri Evin köylü gecesi olarak intihap edilmiştir. Pazara 
gelen köylüler bu gecelerini Halkevinin istifadeli toplantılarında geçiri• 
yorlar. Halkevinin sineması, köylere kadar giderek köylülere film gös
teriyor. 

Yukarıki resim Evin temsil kolu tarafından temsil edilen "Yaman 
Oğulları., vodvilinden canlı bir sahneyi gösteriyor. 

Millet mekteplerine parasız elek- ============================• 
trik verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Imdadı sıhhi ve cenaze otomobil

leri için sıhhat müdürlüğü emrine 
bir şoför daha verilmesi kabul e • 
dilmiştir. 

Fmnlaı as• ilcıf iriliyer 
Geçen sene ihtikara mani olmak 

ve hayatı ucuzlatmak için alman 
acil ve cezri tedbirler arasında fı • 
nnların tahdidi hakkında verilmiş o
lan karar kaldırılmıştır. Bütün fı -
rınlar, bir sene içinde hamur yoğur
ma makineleri getirtmiye mecbur 
tutulmuştur. 

Meclis, mesaisini bitiremiyen he
sabı kat'i encümeninin ~\lbat içtima.
ın11- kadar çalı;şmasına mezuniyet 
vermiştir. 

Daimi encümen azahklarına Rifat 
Yelkenci, Şevket Zühtü ve Mümtaz 
seçilmişlerdir. 

Karaman
da define 
bulundu 

Karaman (Tan) - Tapıncak ma. 
hallesindc bir define bulunmuştur. 
Abdurrahman isminde bir Türk bu de 
fineyi bulmak için Romanyadan gel
miş, hükumetten müsaade alarak 
mezkur mahalledeki Ermeni emvali 
metrukesinden olup elyevm bir mü. 
badil tarafından işgal edilmekte olan 
bir evde araştırmalarda bulunmnı.• · 

tur . 
tki gün süren bu mesaiden son • 

ra evin bodrumunda, bir cam kava. 
noz dolusu altın, elmas ve zinet al • 
tmlan bulmuııtur . 

Bu definenin müfredatını bildiri
yorum : 

99 adet Osmanlı lirası, 8 adet beşi 
biryerde, 18 adedi Mahmudiye de. 
nilen altın, 12 adet Kıramus, 10 a • 

det beşi biryerde büyüklüğünde ec • 
nebi zinet altını, 2 adet beşi biryerde 

bUyüklüğünde Türk armalı zinet al
tını, 1 adet be~ibiryerde cesametinde 

de ince zinet altını 7 adet resimli ar
mudi zinet altını, 1 adet beşi biryer
de büyüklüğünde Fransız altını, 2 a. 
det Serkisof markalı altın saat, 7 a
det yarım Osmanlı altını, 42 adet re
simli ince ecnebi zinet altını, 1 çift 
elmas küpe, 1 elmas iğne, 12 gümü§ 
tatlı kaşığı. 

Mut idman Yurdu 
Canlandı 

Mut, (Tan} - Sönük bir halde bu 
lunan Idmanyurdu, eski telgraf me· 
murlarından Şerefin teşebbUslerile 

canlanmıştır. 

Mersin sporculan kanunuevvelin 
11 inde buraya gelip bir maç yapa· 
caklardır. Hususi idare, Idmanyur
duna yUz lira vermek suretile yar • 
dım etmiştir, 

Bir adam 
karısını 
öldürdü 

Mut, (Tan) - Ermenakli kundu· 
racı Recep usta, karısını bıçakla bir
kaç yerinden yaralamak suretile öl
dürmüştür. 

Katil kaçmışsa da bil8.hare yaka
lanmıştır. Recep ustanın bu cinayeti, 
karısının uygunsuzluklarından mü • 
teessiren işlediği anlaşılmıştır. 

Sıvas Vilayet Kongresi 
Sıvas, (Tan) - C. H. Partisi vi

layet kongresi, mümessillerden baş -
ka büyük bir halk kütlesinin de işti
rakile aktolunmuştur. Samsun say -
lavı Mehmet Ali Yürek, müşahit sı -
fatile kon~rede hazır bulunmuştur. 

Vali Na~ım Toker tarafından a
çılan kongrede faaliyet raporu oku
nup kabul edildikten sonra, yeni me
saiyi hazırlamak üzere komisyonlar 
teşkil edilmiştir. 

Ertesi günkü içtimada intihabat 
yapılmış, idare heyetine Şarbay A

dil Tarhan, Kamil Kitapçı, Tahir Rı
za Çegem, Rahmi Çeltekli, Ethem 
Tanrıverdi, Behçet Başara, Şakir 

Umasa seçilmişlerdir. 

ikisi Yapışık 
Üçüzler Oldü 

Maraş, 8 (Tan muhabirinden) -
Ekmekçi mahallesinden Mehmedin 
kansı FatJnanın bir batında üç ço. 
cuk doğurduğunu, bu çocuklardan 
ikisinin karınlarından yapışık oldu -
ğunu bildirmiştim. Maraş belediye 

reisi doktor Sükuti Türkel, bu fakir 
ailenin çocuklarına ihtimamla bakıl • 

ması için alakadarlara emir vermiş • 
tir. 

Fakat, tek olarak doğan çocuk bir 
gün, yapışık doğanlar da ancak iki 
gün yaşamışlardır . 

Amasrada 
Define 
Arıyanlar 

Bartın - Burada ve bilhMea. A· 
masra mıntakasında herhangi bir 
toprak kazılırken ekseriya antika 
eşya ve aletler, mozayik ve kabart
malar bulunmaktadır. 

Son zamanlarda bazı kimselerin 
define veya antika bulmak emelile 
ruhsatsız hafriyata teşebbUs ettik-
leri görülmüş, bu kabil hafriyata 

meyaan verilmemesi ve mUteşebbis
lerinin tecziye olunması emrolun -
muştur 

Menemende 
asiipark 

Menemen - Çocuk eğlence bah• 
çesi asri bir park haline getirilecek· 
tir. 

Çarşının her tarafı parke taşile 
döşenecek, fidanlık daha verimli bir 
hale getirilecek, belediye binası ge
nişletilecektir. 

Az olan içme suyunun çoğaltılma• 
sı~ ayrıca kasabaya kullanma suyu 
getlrilme•i i~lcri tetkik olunmakta ... 
dır. 46 bin liradan ,ibaret olan varl• 
datr birçok işlerin yapılmasına kiti 
gelmiyorsa da, belediye borç isteme
miye karar vermiştir. Ve borç alma• 
tansa halka yük olmadan varidat 
membaları bulmak yolunu tercih ey• 
!emektedir. 

lzmirde Sembolik Resim 
Miiaabakaıı 

Izmir, (Tan) - Şehrimiz Hal.k .. 
vinin Izmir ressamları arasında aç· 
tığı sembolik resim müsabakası nr 
ticelenmiştir. Jüri heyeti Halkevinde 
toplanarak verilen eserleri tetkik et 
miş, birinci, ikinci ve üçüncüyU seç· 
miştir. Birinciliği Istanbullu M. Rı· 
za, ikinciliği Ressam Abdi Elder, U· 
çüncülüğU de Ressam Rıza Baha J<Ş 
zanmışlardır. Kendilerine ikramiyeleJ' 
verilmiştir. 

Kantarcılara Verilen Par• 
Izmir - Bazı tüccarların belediye 

kantarcılanna tarttırdıkları emtia f· 
çin kanunen muayyen olan belediye 
resminden başka ücret vermeleri 
bir nevi rüşvet telakki olunarak btJ• 
nun önüne geçilmesi belediyece tahtı 
karara alınmıştır. 

~. --.-....~ """ 
KOÇUK MEMLEKE'f 

HABERLERi 
• Bursıula bir hay\'an tanın satd 

kooperatifi kurulmak ~ 
dir. 

• Vlzenbı Yenice kö:ründe taro" . . 
kredi kooperatUi ~e başl& 
mı tır. 

• lzmirde keçecilerin Kasap 50k•; 
ğmda oturan Hasan otlu &f t 
met fal bakarken cürmü ırıe;; 
but halinde yakalanmış, e,iıt , 
bulunan S tabanca da nıüsll 
df're edilmiştir. A 

• Bartmda kurulacak eJeJifP"' 
Aantra.h makineleri Macar ,.,. 

purile AmMraJ'a gt>lmi tır. il' 
• Ziraat VekaleU Şarkı!llJada _.d 

baharda bir llo yaptıJ'JIW 
başlıyacaktır. 

* Mersinde önUmüzdeld l?l, TUr 
şu şubesi açılacaktır 

* Maarif müfettl Jerlnd~n Sa11h ttl 
ki \'C Fethi t mail hııstıı. 

• _ 0ti~c: ~ru Ja~ı~a~dır :.,~ - MS UMUL$ o -u..ans o 
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Sancak meselesi SAGLIK ÖGÜTLERi 
konseye verildi WK.MAN HEKiM 

(Baıı 1 incide) r 
~~.üzere Hariciye Vekili Dr. Tev· I s C Af t• 
~k R~ştü Arasın riyasetindeki Türk U e 1 

Çocuklar daha çabuk üşürler 
t Yet1 murahhuası yann akşamki 
:P~le ve lstanbul ~rikiyle c:nev- K a rş 1s1 n da 

Ye hareket edecekt1r. He•retı mu-

~· riyasti cümhur um~mi kati- T d b • 
\:i lfaaa.n Rıza Soyak ve Hariciye Ve- e 1 r 
lr.tlet~ umumi katibi Numan Mene- (Başı ı incide} 
k ~cıoğlundan mürekkep olup refa- son afetten bir müddet evvel Adana
~tinde müşaviiler, müteha mslar ve 

tipler bulunmaktadır. 

T. R. Arasın Parti 
Grupunda izahı 

1ı_~ka.ra, 8 (A.A.) - Cümhuriyet 
~ Partisi grupu bugün 8 - 12 - 936 
~n sonra Trabzon saylaYı Hasan 
"'lLllın başkanlığında toplandı. 
1 - Dışişleri Bakanı Dr. Aras, 
.cak meselesinin ~on safhJ.Sını izah 

Ve bugünlerde toplanacak olan 
etler Cemiyeti konseyinde Sancak 
lesinin konu§ular.ağını ve bu ınak 

~ Cenevreye hareket edeceğini bil
. HUkfunetin hattı hareketini 

P, alkışlarla ve ittifakla tasvip et-

~ - Fırka grupu idare heyetinde 
.,, al olan azalığa Erzurum sayla
wtrru Koçak seçildi. 

l''«luu Hariciye Naz.ın Ja 
b.._. Cenevreye gidiyor 
'.lll'ts, 8 (A.A.) - Mile+ler Cemi-
. \P~onseyinde Fransayı müsteşar 
ı......_1~ot temsil edecektir. Yalmz 
~nın ve Antakya Sancağı me
~1n ruznameye alınması takdi· 
~· l>ıtitleri Bakanı B. D!!lhoa ~iz

nın pamuk mahsulü sular yüzünden 
kısmen mahvolmuştu. Bu senenin 
220.000 balya beklenen mahsulü bu 
sebepten 154.000 balyaya inmiş, 

memlekete muhakkak surette girme
si beklenen 7.5 • 8 milyon lira heba 
olup gitmişti. Bu defaki maddi za
rar da en az 3.000.000 lira tahmin 
edildiğine göre Adana bir senede su 
afeti yüzünden 10 - 11 milyon lira 
kaybetmiş demektir. 

Bir "senedı. heba o/on fıymetlerle ... 

A dananın su programının ikma
li elbette bundan çok fazla 

paraya ihtiyaç gösterir .• Fakat Ada
nada bir tek sene içinde heba olan 
kıymetlerle su afetine karşı hiç şüp
hesiz çok muhkem kaleler, setler 
vUcude getirmek ve hiç olmazsa mu
tat halindeki savletlere kal'fı korun
mak mUmkUndUr. 

Memleketimizde yapılacak birçok 
ifler vardır. Hepei mühimdir. Hepsi 
birinci saftadır. Buna mukabil 
memleketin servet membalan henüz 
ham halindedir. Vasıtalanmız her 
,eye birden yetişmiye müsait değil
dir. Bunu pek iyi bilir ve takdir ede
riz. 

Her yerde tutulan istatistikler 
ıösterirler ki, küçük çocukların 
iki büyük düfmanları vardır: Biri 
yazın ziyade sıcak, biri de kışın 
zıyade soğuk. Çocuklarda en çok 
hastalık hasıl eden ;aebepler bun
lardır. 

Çocuklar üzerinde soğuğun fe
na tesiri onların büyüklerden da· 
ha ziyade üşümesinden ileri gelir. 
Bir vücut nekadar ıtüçük olursa 
o vücutta hararet kaybettiren deri 
sathı o kadar büyük olur. 

Meseli 3 kilo ağırlığında bir ço
cuğun derisinin sathı 20 desimet
re murabbaı ıelir. Çocuk büyü
dükçe derisinin sathı vakıA artar. 
Çocuk 6 kilo olduğu vakit derisi 
30 desimetre murabbaı, 9 kiloda 
40; 12 kiloda 50 olur. Fa~at deri 
sathının sayılarını ağırlık sayıla

rına taksim ediniz, ıörürsünüz ki, 
çocuk büyüdükçe nisbet küçülür. 
Bu nisbet 3 kiloda 6,5 tal) biraz 
fazla iken qırlık arttıkça 5 olur. 
4,5 olur ve çocuk 12 kilo ağırlığı
na ıeldiii vakit nisbet 4 olur. Nis
betin azalması hararet kaybetme
nin, üşümenin azalması demektir. 

Zaten bu kaide çocuklarda oldu
ğu &ibi büyüklerde de caridir. VU· 
cudün ağırlığı arttıkça ütUyın de
ri sathı azalır. Onun için fitman
lar zayıflardan daha az u,ürler, 
eğer ütümeyi arttıran bqka bir 
hastalık yoksa. 

Fakat küçük çocuklarda üşüme
yi arttıran tabii başka sebepler de 
vardır. Bir kere, çocuklarda nefes 
boruları, büyükleri de küçükleri de, 
pek kısadır. O kadar ki hava ne
fes borusundan geçerken vücudün 
hararetile ısınmıya vakit bulamaz. 
hemen ciğerlere geçer. Onun için
dir ki büyüklerde hiçbir zarar ya
pamıyan soğuk havadan küçük ço
cuk nezle olur, bronşite tutulur, 
zatürrieye tutulur. 

Bundan başka çocukların nefes 
boruları dar da olur. Sonra, ço
cuklar öksürmesini, nefes borula
rındaki maddeleri çıkarmasını bil
mezler. Bundan dolayı henı nefes 
borularında hasıl olan maddeler, 
hem de hava ile gelen tozlar ve 
tozların içindeki mikroplar nefes 
borularının içinde birikir kalırlar. 
Körpe vücudün nefes borularında 
toplanan mikroplar çoğalmak için 
en müsait yerlerden birini bulmuş 
olurlar. 

Onun içindir ki küçük bir çocuk 
ufacık bir nezleye tutulunca bron
kopnömoniye de tutulması pek ko

lay olur. 
Çocukların ni~in çabuk üşüdük

lerini, soluktan niçin çabuk has
talandıklarının sebeplerini anlayın

ca onları kışın iyi giydimıiye, so
ğuk odalarda bırakmanııya elbet
te daha iyi dikkat edersiniz. 

Cenevreye gidecektir. 

St.ıcakt" Tazyik Devam 
L. Ediyor 
~iye, 8 (TAN) - Sanr.akta taz. 
devam etmektedir. Antakya cad

~"ftde kadınlar bile devriyeler ta
~~n çevrilmekte, ilstle~i aran
lıı.. 'dır. Sancakta Ti.irk olan me
~r ve jandarmalar yP.rlerirtaeı1 
~maktadır. 

Bununla beraber Adana su işi gi
bi işlere, verim getlrmiyen faaliyet
lerden tamamile ba,ka bir yer ayır
mak icap eder. Böyle bir su işi, mem
leketin mahdut vasıtalarmdan bir 
kısmını bir tarafa gömmek demek 
değildir. Az zaman içinde geniş ve
rim ve bol mahsul almak üzere ek
mek demektir. 

Bu vesikaya Havas 
Ajansı ne buyurur ? 

... ~ kya müddeiumumisi Cemil Ba
~I' 30 80nteşrin ve 1 ilkkanunda 
\~en Türklerin, kimler tarafın
~ CSldUrüldüğü hakklnda ciheti as
\~ bir !llal sormuş. hunun ü:ıe

l'azifeeinden alınarak, lskende
llevkedilmiştir. 

l'Ürkiye Hududunda 
~ :t" etkikat Y apıldr 
1 lt1ye, 8 CT AN) - Suriyenin ıti-

0l'dusu ve Cezire kumandanı ve 
~ ?J'du8U kumandanı erki nı har-
~ t"iyle birlikte Kırıkhan, Hacılar 
~lan mmtakalarında Türk hu
tı civannda bir tetkik seyahati 

n sonra Halepte toplanmış-
r. llalepteki erkanı harbiye dai

dört gündür içtima yapılmak
>t · ~ir haftadanberi erkanı har

~reainin buluriiluğu sokaktan 
n geçmesine milsaade edilme-

' ir. 
:•n gönderilen ilfi bölük süvari 

~l Ududuna Reyhaniye ve Ha<'ı
U~ uyıa sevkolunmuşlardır. Bu 
. ~r başıbozuklardan müJ'<'kkep. 
~- lUklerin ba§mda yUzellili.kler-
'~p Kaptan vardır. 

~beli Dürüzün İlhakı 
~ t. 8 (T~N} - In~ihabat do

Şama gıtmış olan ali komiser 

Bu gibi verimli işleri yapmak için 
memleketimiz çok muvaffakıyetli 

bir devlet sermayedarlığı sistemi 
kurmuş ve bu sistemden her sahada 
iyi neticeler a mıştır. Su işini hal
letmenin kestirme yolu da, mali ci
hetini, verim getirir bir iş şeklinde 

yeni bir milli banka vasıtasile kur
mak ve yürütmektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Umumi 
Müfettişler 
Konferansında 

Ankara, 8 (A.A.) - Umumi mü
fettişler konferansı bu sa.hah saat 10 
da Dahiliye Vekaleti bina,:nda, Da
hiliye Vekili ve Parti Genel Sekrete
ri Şükril Kaya'nın reisliği altnıd:ı top
lanarak çalışmalarına devam etıniş
tJr. Bu toplantıda, üçüncü um?Jmi mü• 
fettiş Tahsin Uzer'le dördüncü umumf 
müfettiş General Abdullah Alpdoğa
nın raporlan okunmuş ve izahatı din
lenmiştir. 

Yarın sabah toplantıamda da ikin
ci umumi müfettiş General Kazım Di
riğin raporu okunacak ve lzahati din· 
lenecektir. hı~lunduğu müddet esna.aıntıa 

L~f reisleriyle görUşmüştUr. 
-s1lflnenin gayesi. CebelüdürU Orman Kanunu Projesi 
llri~u. ilh kı ' ~ Ankara, 8 (Tan) - Orman kanunu 

• .r"" a nı ve onun tara- . ini tk"k ed h . 

(Başı 1 incide) 
çok tahfif edilmiş bir şekildedir. Biz 
oralı olmak ve bir Türk bulunmak 
sıfatiyle bu tazyiklerin hepsine maruz 
kaldık. Fakat artık sabrımız kalmadı. 
Suriye istiklali mevzuu batısolunca 
tabii biz de esa:!!lcn eskiden tanılmış 
olan haklamruzı istedik, faJ:-.ıt bize 
bu haklar verilmek istenilmedi. Ve 
Sancak, Suriyenin bir cüzü olarak gös 
terilmek tarafına gidildi. Bu vaziyeti 
kabul etmek bizim için mi.im'<ün de
ğildi. 

işte bunun üzerine Arıtakyahlar 
şuurlu ve medeni bir şekılde, nüma
yişlere ba§ladılar. Mitingler yaptı
lar, protestolar yaptılar. Halbuki 
Fransızlar mitingleri da~ıttıla.r. Ar
kadaşlarımızı tutup hapse attılar. hat 
ta onlan sürdüler. Bu yetişmiv'>rmuş 
J;ibi Suriye meclisine, Antaky~ ve ls
kenderıından mebus seçmiye kalktı
lar. Tabii biz Türkler Suri~ ile ali
kasız olduğu için bu seçime .iştirak P.t
medik ve asıl facia o zaman başladı. 
Seçime iştirak etmiyen köv muhtıı.rla
n ve köylüler hapse knnu1dular. Muh
tarlar azledildiler. Ve tazyik daha 
ı;iddetlendi. · 

30 Teşrinisani pazartesi ~nü saat 
S<'kizde intihabata başlanıldı. Biltiln 

tehditlere rağmen Ti.irkler müntehibi 
sani intihap etmemiş oldukhn için 

Ilalepten kamyonlarla mün~hibi sa

ni getirildi. Ve bunlar gece getirilip 

milis ve jandarmalann muhafazası 

altında hükumet civanna yerleştiril

diler ve hiç bir Türk iştirak etıuedcn lda-.1·n· b"ld" . pro.ıee te ı en mu telıt encü • 
1'a..._ -_· .... ı ı lren nııamname- b . .h"'Weeülm . 

1 
men ugtln toplanarak pro:enin ilk yapılan bu intihap neticesinde mebus 

"\Q \ • eel 0 muştur. maddelerini görii§DlU!StU 
~tnıser Beyruttan döndükten r. tayin edilen Adalı Hl\cı Mehmedin 

cı~Vflerle veya Dilrzflerle yap· Vekalet En"ine 4lındılar kapısı önünden topluca geçerlerken 't n rnUzakerelere girh~migtir. Ankara, 8 (TAN) - GOt.:Uen IU- dayanamayıp milli marşı söyliym ve 
ı.. !rıalfundur eem· ti Ak U (Kahrolsun Adalı Mehmet ve Mu3ta-

- 'Q 'l'ur . lye vam- zum ze.rine ikinci sınıf müfettişler 
"'~ tezine karşı mukabil bir den Sabıt ve birinci umumi müfet- fa Kuseyri) diye bağıran çocukların 
-..reketi ya k~-- üzerine ag~ a"larm arasına ve 1

·-ranlı-
~ pma u~. tişlik iktısat müşaviri Ziya Vekalet :. .ıuı 

MITRALYOZ ATEŞ! 
Ertesi gün mebuslardan ~Iu~tafa 

Kuseyrinin evinin önünden toı.ıluı:a 
g~çen halkın üzerine Arap milisleri 
silah kullanmış ve zırhlı ot'> nobiller
den mitralyöz ateşi açılmıştır. Ve bu 
ateşle iki genç hemen ölm'i'1. birçok 
irişi yaralanmıştır. 

Ölüler akrabalarına verilmemiş, 
yarahlann yanına akrabaları sokul -
mamıştır. Daha ne anlatayım .. Bu -
gün hiçbirimizin hayatı emniyette 
değildir. 

Sancaktaki Fransız memurlar bura 
daki Türklere zenci kabailine karşı 
yapılan zulüm ve hakareti yapmak -
tadır. Sokaktan giden her Türk adım 
başında aranıyor ve hakaret görU -
yor. Askerlerin yanından geçerler -
ken de ellerini yukarıya kaldırıyor 
Sanc~ktaki müstemlekecilerin yürüt 
mek i.stectikleri siyaset şudur: El -
yevm Sancakta bulunan memurlar 
met~liksiz olarak o havaliye gelmiş -
ferdir. Bunlann yegane gayesi hal -

kın mahvına sebep olsa bile kese -
!erini tamamile doldurmaktır. Bun un 
için bu memurlar hiç sıkılmadan 
yüksek rüşvetler mukabilinde iş gör 
mektedirler. Bir arazi meselesi için 

iki kişi arasında bir dava olsa, Fran 

sız memuru kendisine iş ajanı ettiği 

yerli memur vasıtasile davadaki hak 
sız tarafı bulduruyor, ona rüşvet mu 

k~?ilinde davayı kazandıracağını bil 
dırıyor. Adam kesenin agzını açın
ca haksız olduğu halde davayı kaza
nıyor. Rüşvetin aslan payı memurla
nn. Ufak bir parayı da mutavasaıt 
memur alıyor. 

. ~n Antakyadan çıktığım zaman 
~rkler, Üstleri aranırken yalnız dip
ç1kle d ..... 1 ogu müş olmayı bir nimet sa-
yıyorlardı. Ve nefslerini böy!e kolay
lı~la kurtardıktan için saadet hisse
diyorlardı. 

~·- 1 onlar ve Tanklar emrine alınmışlardır • ğın içine saklanan bir takım vahşi in-
.._,, 8 (TAN) B sanlar tarafından ateş -edildi ... Bun- ,:.:.:.~.~----------~ 

da. - in'ı&ŞI Kole --==-_,.__________ lar sili.h sesi üzerine kaçlı'~ırlarken. " .... -.......... 
bcsıUJcnıda olarak Şamdan gönde- ile top ve tangın da sevkolunduğu ha- bE>lediye reisinin evinde aakh bulunan - Dün yalnız şunun bunun 

k -: lerin Iskenderuna &evke- ber almmı•tır Bı·nı..... K ı kursairn.a "d L -..ıert .. :i • U<l.9ı 0 e, ~mda rnuhafızlann ateşine tutuldular ... Ve b .. '"... gı en (Fitre) ile, 
-, ıca:Ylenmektedir. Araptan mitralyözlerle biçen ac!am- bunların içinde on ikişer yaşmd:ı üç . ugun ocağı afetlerden biriyle 

Yon Fransız kUçllk zabıt dır. çocuk yaralandı. harap olan kardeşlerimizin, a
çıkta kalan kimsesiz yavrula.-
nmızı · n lmdadına koşuyoruz. 
y ?ksul düşmüşlere, felakete 
ugnyanıara Yardım etmenin 
kalplerimize vereceği hoşnut • 
luktan bqka göklerimizin de 
b~ ~aradan kuvvet alacağını 
dUşUnmek <Fitre) nin ne ka
dar değerli bir yardım oldu
ğunu gösterir. ....................... ~ 

Seyhanın 
Suları 
Alçalıyor 

(Başı f incide) 
mayı taahhüt etmişlerdir. 

Zarar bilançosu 
Adana, 8 (Tan muhabirinden) -

Bugün tesbit edilen zarar bilançosu 
şudur: 930 koyun ölmüş 1489 ev yı
kılmış, 185 muhtaç daha barındırıl· 
mıştır. Akşama kadar teberrüat 7500 
lirayı bulmu§tur. Ayrıca seylap fe
laketine uğrıyaıılara tevzi edilmek ü
zere hamiyetli vatandaşlar 120 top 
amerikan bezi hediye ctmişl~rdir. 

Sıhhiye müsteşarı Hüsamettin Kı· 
zılay genel merkez azasından Sait 
bu gece Ankaradan şehrimize gel -
ın;ştir. Sıhhiye vekili de Adanaya ge 
lecektir. 

Bütün kaza belediyeleri yardım e
deceklerdir. Seylapzedelere 300 ça -
dır dağıtılacaktır. 

Halk kısmen sükun bulmuştur. He 
yecan dağılmıştır. ~akat yıkılmıya 
mütemayil evlerde panik devam et -
mektedir. Halk göçebe vaziyettedir. 

Kurtarılanların bütün ihtiyaçları 

temin edilmektedir. 
Evvelce ticaret mektebinin yıkıl

dığı haber verilmişse de sonradan bu 
nun doğru olmadığı anlaşılmışt1r. 

Mektebin yalnız kemerleri su içinde 
kalmıştır. Fakat bina tehlikededir. 
Onun için mektep tahliye edilmekte -
dir. 

Mersinde de ıeylip f eliketi 
Mersin, - Burada cuma rtesı gil· 

nü çıkan fırtına zararlara sebep ol
muştur. Liman şirketine aıt 39 mav
na ve şat dalgalann tesıı ıvle kara
ya vurmuş, bir hayli kayık ve san
dal parçalanmıştır. Alanyalı Hasa
na ait olan 60 tonluk yelke llı de ka
raya vurmuştur. 

Dört gün fasılasız yağım yağmur
lar, Mersin sokklarmı göl haline <;e· 
virmiştir. Efrenk deresi taştığından 
Yenimahalle ve Miiftü kbprüsii civn
rını su basmış, bazı evlerin alt katla
rı boşaltılmıştır . 

KızJayın yardımı 
Adana, 8 (A.A.) - Sular ougün bi

raz daha çekildiği için ya kın bazı köy
lere gitmek imkAnı bu.unmuştur. f.H
dilebilen cenup mıntakasmdaki ~ u 
köylerde 930 evin yıkıldığı ve 3210 
kişinin yersiz yurtsuz kaldığı anlaşıl
maktadır. Kızılay taraf mdan bu za" 
vallılara süratle ekmek yetiştirilmiş· 
tir. Daha aşağı köylere henüz gidile· 
memektedir. Buralarda birçok evle
rin yıkıldığı anlaşılıyor. insanca za
yiata gelince; ölenler yoksa da 50 ki
şı kaybolmuş ve hayatlanndın hiç bir 
haber alınamamıştır. 

Kızılay ilk para yardımı o!ara I< b'eş 
bitı lira göndermiştir. Bundın başka 

ayrıca da üç bin çadır, bin battaniye, 
bin gömlek, bin don, bin yalak, bin 
yastık göndermiştir. 

Osmaniye Halk Partisi, fcliı.kctze. 
delere dağıtılmak üzere on bin kilo 
komür, 30.000 kilo odun gi>nde:-miştir. 
Adanada teberrüler devam etmekte
dir. Bu saate kadar bu miktar dokuz 
bın liradır. Şehirde evler yıkılmakta 
devam ediyor. 

Nehir kenarındaki birçok binalar 
Ç8tlamış ve yıkılmak tehlik "l;ne m:ı
ruz kalmıştır. Bu çeşit binaları be
lediye heyeti fenniyesi muayene edip 
lüzum gördüklerini yıkmakta1ır. 
· Sel esnasında şehirde bulunan bine 
yakın koyun, sulann cereyrınına kapı
larak boğulmuştur. Felaker.z?ılelere 

yardım devam ediyor. Halk, hükfıme
tln ve Kızılayın gösterdiği alakadan 
çok mütehassis olmuştur . 

Atatürke Şükran 
~nkara, 8 (A.A.) - Kızılay Cemi 

yetı Genel Merkez Reisliğinden: 
Reisicilmhur Atatürk, Adana sey 

tabından teessürler duyarak yardıma 
~uh~aç olanlara muavenet için on 
bın lıra tahsis etmişler ve bunun ~v 
ziine Kızılayı memur etmişlerdir. 

Kızılay Büyük şefin bu teessürleri 
ni ve yardımlannı Türk milletine 
şükranla haber verirken kendisinin 
tavsit edilmesinden mütevellit nıin 
netlerini de Büyük Şefe arzeder. 

Pamuk p:yaıaıı 
Adanadaki seylap felaketi, pamuk 

piyasası üzerinde derhal tesil'ini gös
termi§tir. Dün Adanadan yıldımn 
lelgrafiyle, pamukların seyliptan ne 
derece müteessir olduklarına dair ha
ber almıya çalışan Istanbul tacirleri 
cevapsız kaldıklan için şaşınnışla;. 
dır . .Adana pamuklan piyasada ha
raretli alıcı bulamamış olmasma rağ-

BORSA 
--..---..ar~"5ftls 

81KtNC1KANUN SALI 

Paralar ~ 
& l ı t 8. t,, -

Sterlin 614,-
1 Dolar 124,25 

20 Franıız fr. 114,-
20 Liret 120,-
20 Belçika fr. 82,-
20 Drahmi 19,-
20 lsvıçre fr. 565,-
20 Leva 20,-
1 Florin 63,-
20 ÇekoılP"ak kro. 74,-

1 Şilin~ 20,-
1 Mar~ 23.-
1 Zloti 20,-
Pen&o 20,-

20 Ley 12,-
Dınar 48.-
hvec; kurorı.ıı 30.-
Altm 998,-
Bankno: 240,-

Ç ekler 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Mılano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
So(ya 
Amsterdam 
Pra& 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 
Budapeşte 
Bıikreş 
Bel ırat 
Yokoham:ı 
Moskova 
Stokholm 

Tahvilat 

616,-
0,79615 

17,0675 
15,1168 

4,705 
89.1225 

3,4638 
64,935 
ı.4625 

22,4837 
4,245 
7,4594 

1.9780 
4.22 
4,3325 

108.605 
34.6590 
2,795 

24.875 
3,1413 

Anadolu I ve 11 kupon kesık 
lJ 

E•ham 
Anadolu '". 60 
Merkez Bankası 

latikrazlar 
Türk Borcu 1 
Ercanı A. B. C. 
Sivas - Erzurum I 

" 
lI 

.,ıg,-

124,Z~ 
117,-
125.-
85.-
23,-

5/5,-
23,.-
6tı,
ıso.
ı3.-
26.-
23.
.ı:J.-
14.
r;o.-
32-

99Q,-
242,-

616,-
0,iQSO 

17.0675 
15,1218 
4,1060 

a9,12Z~ 
3.455 

64,935 
ı,4D2" 

22,4837 
4,245 
7,4594 
l,')781. 
J,21.. 
4,33:?§ 

ıoa.oo .. 
34,6590 
2,795 

24.87~ 
3,14H 

40.80 
40,80 

23,75 
19.-

•2;15 
97.
P9.75 
95-

Şekercilerin Muamele 
Vergisi 

Şekerciler dün ticaret odasında 

sanayi şubesi müdürünün ba,kanlı
ğı altında toplanmışlar, şeker ma • 
muliltından muamele vergisinin ne 
sekilde alınacağı hakkında g5rlişmüt
lerdir. 

HASAN 
Yağsız kar krem! 
Yağsız Acıbadem 
Yağlı ,, 

" Yarım yağlı gece ,, 
Yağlı muhtelif 

" 

Haıan markalı kremler dünya• 
da mevcud kremlerin en mü -
kemmeli ve en nefiıidir. Fennin 
son icadı olan ve Almanyadan 
büyük fedakarlıklarla ıetirilen 
makinelerle yapılan Huan krem 
leri ayarından hiçbir krem mev
zuu bahsolamaz. Çirkinleri ıü • 
zellettirir ve ihtiyarları ıençle.
tirir. Çil, leke, ıivilce, erıenlik 
ve kirleri izale eder. Haıan 
depoıu: 

Ankara, Eıkiteh;r, Betikt&f, 
Beyoflu ve lıtanbul Merkezi 
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Direk Alhnda Ezilen Gemicilerin 
Feci F eryatJan Duyuluyordu 

Bizans ba§ amirali, ertesi gün, da· bulgur ... Uçer batman zeytinyazı ... O
ha büyük mikyasta bir hücum hare- nar tane mum .• Birer koyun gönde
keti tertip etmi§ti ... Bu sef~r; harbe receğim ... Ha, gayret tosunlarını .. A
(liassa filosu) da i§tirak edecekti. yanzkola .. Ayadimitri.. Ayatriyada ... 

Hassa filosunda bulunan, ve efra- Ayavasil .. Bütün azizler .. hep blzim
dı kimilen Ruslardan mürekkep 0w le beraber .. Işte, Ayamaryanın beyaz 
lan (vuzya) denilen gemilP.r, karaya kanatlı melekleri de geliyor ... Ha, 
yaklaşacaklar ; kale burçlarına kar- gayret ... 
fı, şiddetli bir ok harbine başlıya- Diye bağırdığı işitiliyord•ı. 
caklar .. (dromon) larla, ımıhtelif ce- Kalotetin bu sözlerinden g..ı.yrcte 

samettcki (kelant) tesmiye edilen ge gelen okçular, mancmucçılar, ka~ 
miler de, süratle 88.hili t:.ıt.ıcaklar, poletçiler, sapancılar, hep 'Jir ağrz
i çlerindeki muharip askerı?ri kara- dan: 
ya çıkaracaklardı. - Niki .. 

Zeki, kurnaz ve dessas .1ltluğu ka· - Zitooooo ... 

Çöp imha lstaıyonu 
Kağıthane clvarmda çöp imha is

tasyon u olarak hazırlanan tat ocağı 
binasına henüz çöplerin dökülmesi -
ne başlanmamıştır. Mecidiycköyü 
yakinindeki eahada taaffilniln önü
ue geçilemediği için §imdilik çöpün 
buraya dökillme&ne devam edilecek 
tir. 

Kayboldu Zannedilen 
·Katip 

tstanbul adliyesi veznesinden ar -
kadaşlarına ait maa.,ı aldıktan son -
ra ortadan kaybolduğu zannedilen 
Kartal sulh mahkemesi katibi Saidin 
Kartala giderken yolda hastaland1ğı 
ve evine giderek tedavi edildiği anla· 
şılmıştır. 

Arapkirde Arazi T alıriri 
Arapkir, (TAN) - Arazi tahrir 

komisyonu kış münasebetile faali

yetini tatil etmiş, komisyon reısı 

Hayri Yücesoy Balıkesire hareket 
etmiştir. 

dar iyi bir kumandan olan Kalo~t ; Diye bağırıyorlar .. Sonra. kollan- =-ıa::::ı-===ıı:==ıo::::ııız=====--=----
Bizans amiralinin maksaduıı derhal nı ve bacaklannı geriyorınr ; gemile- !stanbul 4 üncü lcra Da•n:Jindı:n: 

· k 1'amamına (4500) lira kıymet tn lcdir keşfetmi§; kalede bulunan bütün as· rin üzerıne, o ve taş yağdırıyorlnr-
kerlerini, deniz tarafındaki burçlar dı. edilen Pendikte, Bağdat caddesinde, 
iızerine teksif eylemişti. Güneşin ilk ışıkları , Foça tlağlan- e$ki 4225 ve yeni 444/4ıJ.51 ve kapı· 

rıın üstünde 105 numarası bulanan Sırtında, kaynatılmış manda de- nm ormanları arasından sUzUle sU-
risinden bir zırh olduğu ha.l·~e. ken· gnyri menkulün tamamı ıle yine ta-
aisi de ukerinin başına gel:-nişti. zUle, denize doğru uzanıyorJu Bu nıamına (4430> lira kıymet takdire-

kanlı sahneye kızıl bir sis serpıyor- dılen mezkur mahalde Ba~d ·tt carlı'le· Şimdi; Foça kalesinin öııünde şid-
detli bir harp başgöstermişti Kalo du. Açıkta duran Imparatorun kadır· sinde 511/ 36 numaralı fınnın tamıı-

gü · b ilk · ·ı b' mı açık arttırmaya vazedilmiıttir. lıt-burçlarma yerleştirilmış ohn mancı· gaııı, neşın u zıyaJart e. ır 

1 k bu gayri menkullerin evsafı aşağıda nıklar, Bizans gemilerinin iızerine a tın illçesi gibi parıl parıl parlıyor-
taşlar yağdJnyor.. Gemihr~n etra- du. yazılıdır. 

Ha.ne: Cephesi yarım duvar ve de-
fmda, geçecekleri yollarda, su sü • Denizin üzeri, bir facıa sah:ıe:;i ha- nıir parmaklık vardır. Kapı numarası 
tunları yükseliyordu. line gelmi~ti... Ters dönen tekneler, l05 dir. Birinci kat: Bir salon üzerin· 

Kalenin ( Ayanikola. ) b.ırcu.ldan akıntı ıle agwır ainr arıkll'lra do~ru h l t 
e· " ·~ df" beş oda bir e a bir vcaksız mu -

atılan bir taş, hassa filosuna mt'nSuJ> ·· ··kl · rdu p çala ·ı 

KUMBARA 
9 • 12 • ~3ts ----::. 

• 
BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADlR 

--· 
- .,, -· ~"- ··' ~ 

... ~ 

suru enıyo . ar na:-ı gt'mı ~- fak; ikinci kat: Çatı katı olup biri 
bir ( pamfil) in baş tarafn:a isabet rin enkazı üzerinde güçlükle tutuna- balkonlu iki oda iki çatı lırası iki <io- -=======----_:_-=======--- ---------------------
~m~; dire~ni ~~q. d~~rmiş .. bil~yaralılar,Hıa~furyat~iyo~ b d b. h ' b" •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ • TIFOBIL~~~~I Jnp; merdiven aşın a ır <' ıa ır 1 llll"" 
Direk altında kalıp ezilen genıicıle- lardı. Bunların arasında lime lime ol· ıocrdiven altı; cephe pencereleri içi l İstanbul 1' la" nları D r. IHSAN SAMI 
rin korkunç feryatları, ôteki muha- ti d ·· "' ki Belediyesi Tifo ve paratifo hastalıkların" 

muş cese er, ora an oraya 3Uru e- \.'C dışı yag~lı boyadır. Bodrum toprak- k · · ğ d ı ..O · l · · t il ·nue derhal .. __________________________ tutulmama ıçın a ız an a ın ·" 
rıp erın manevıya 1 zerı ' niyorlar.. Sürüklendikleri ycrterde, tır. Bahçede ayrı çimento kare döşt>- tifo haplandır. Hiç rahatsız}" 
fena bir tesir husule getirmişti . kanlı izler hırakıyorlard1. li bir yoldan geçilerek diğer mutfağa Keşif bedeli 1512 lir~ 90 kuru§ o lan Cinci Meyd ı:ıır.ıia temızl ik i1lttri vermez. Herkes alabilir. KutuııO 
K~aya yakl~an, :Kci d_ro~o~: bi~- lmparRtor, eğer hücum devam e- ı;idilir ; mutfak zemini çimento, ocak- ahı rları"a ilaveten ~·apılacak anbar ve samenl ık 4'ÇI~ eksiltmeye konul- ••••• 55 kuruş •••111'.1 

de .. nbıre f.elce uırayıvennıştı. Çunkil, deree, ne~icenin büyük bir felakete 1ı ve çam .. aır teknesini havidir. Bah- muc;tur. Kecif evrakı "c s_artnamesi l evazım müd"riü~ünde görülebilir. 
t..:: ki k i ler kor'kulann d - "'":1 s ZAY1 - Geçen ııene Fatih 
r.ure en çe en es r , - ayanacagını anlamıştı. Arkasında çede hane yanında bir aamiç tulum- lst~kliler 2490 N. lı kMunda yaıılı vesika ve ayrı-:a s ... lediyl" Ft:n lıleri mektebinden aldığım ·,ehadetna 
dan kürekleri terJcetmişler; ay~kl~- duran ba.şmabcyinciye: balı kuyu vardır. Bahçede mütencvvı uu··au"rlu· g"·u·nden .. ı .. c•kları Fen ehliyet vesihlari!c 113 lirı 47 kuruc!uk k ğ ti 
?'ındaki zincirleri koparıp k~ndılerı· A . 1 h be .. d . . G .

1 
. • .

1 1
.
1 

ıvı .. .... " s kaybettim. Yenisini !;ı artaca ı 
. • . - mıra e a r gon erınız. e- ı::-u ve zınet agac:ları ı e muhte ı mPy- b r,3 · u b ·· " /!111 

· d · ta ak kaçmak ıs emışler ilk +emir.at mak~uı ,.,,vd mektubile bera er 24/ 12 ' . •) r.?ışem e gunu yiin hükmU yoktur. - Ahmet ;,1 nı enıze a r • • mileri geri çeksin. Ac;rkb demirle- va fidanları vardır, bir bahçl\ a.n ku- / 
di. sin. 1Ubesi, dolaplı bir kuyu ve bir havuz saat 14 de Daimi tı·c.~r.ıende bu!un~al~dırlar. (8.) (3510) KAYIP-660 numaralı arab~ 

Yaldızlı kadırganın kıçü~'füıde, ba Diye homurdanmıştı... v:e eonra, vnrdır. Umum meeahası 4322 merte 1 tt ehliyetnamemi kaybettim. YeY 
k al t ı ··· ilnd ki al H ... susi idareden aylı~ alan emekli ve öksüılerirı Evl~I 936 üı; ay il( arı ımda i tın o gası, gogs e • öfkeli bir yUrllyUşJe, merdi\'cnlcrden murabbaı olup 150.5 metıe murabbaı alacağımdan hükmü yoktur. 

tın yaldızlı çelik zırhı parhyan 1m- inerek kamarasına dalmıştı. bina 32,5 metre murabbaı nıutfak . 12 9 K~nunuev' al <t1~ ÇMşamba gününd en itibarer Zirıtat Bankasından Abdülhamit oğlu Me~ 
parator, fena halde öfkelen nişt.. metre murabbaı bahçıvan vJaıu var- verdirilccektır. Aylılt sar.iplerinin Bankaya mürac.u+ları ilin o lunur. 

Ertesi gün;. şa~akla berabq~, b~- Ertesi gün Imp: ratorun gemisinde dır. Fırın: Cephesi camektın ve tah- "e,. "350ı4" 
tün filonun i15tıra.k1le u~.ı~i bır hu- büyük bir harp meclisi akt~lildi. u. ta kepenklidir. Ahşap bir tezknh ve • • • 
cum yapılmasını emretmışti. zun milzakereye girişildi. zemini tuğla döşelidir. Ztmin katın· 

O gece, derin bir silkQt içinde geç- Kalenin, yalnız denizden mubasa- da bir bozuk tulumba ve bir hela vaı-
mişti... I<"'akat tam ortalık a4'aracağı rası kafi gelmiyecekti. Edimi! ve Se· dır. Ust katta bir hamurluıne. har • 
zaman Bizans filosundan koı kunç lAnik taraflarındaki kara. ordularını man yeri, iki küçük oda vardır. Pen
bir velvele yükselmişti ... Se11

1zce de- bu tarafa çekmek te kabil d<.'Gildi. o Ct:relerde demir pannakhk, onünde 
mir kaldıran bütün gemile:; • ilrek- zaman Imparatorun rakipleri derhal sundurma vardır. Bina. ki.gır. i~ tak

Adet 
50(; 

100 
2Cıl 

5(. 

Vat 

60 
125 
60 

125 

Volt 

110 

Muhamme., b•dcı!i 

J~S.40 

6elediye merkez ve şua . 

na bdtına lüzumu olan ampül 

ilk teııııinat 
27.41 

çilerin ve muhariplerin feryn.t1arı a- harekete geçecekler; belki dP. tstan- simatı bağdadidir. Umum mesahuı Sıhhıye işlerine ait t ı 7 N. l ı Hasta Nakliye 
rasında, aahile doğru §iddetli bır a- bul üzerine yürüyeceklerdi. 89 metre murabbaı olup 59 metro mu- otomobilinin On kaleım mah:eme5i J) 2,48 
kın göstermiılerdl.. Bu giddeUi yay- Hassa donanm .. sı amlnt!i ., rabbaı binadır. Arttırma pe~indir. 1 .. · t • k d k " Yukarda mu'namrr•en bedelleri yeıılı arr.pül vfıı ma zeme ayrı ayrı P•· garadan maksat da; kalede henüz uy- _ Haşmetmanp! .. Bahri'-·~ efradı Arttırmaya ıı ıra e ece ruugterı • 

• .J ı · k t • muhammencnı·n .. d ıarlı;.a k .. nulm"sı ....... cJır. Evrakları Encu··men kalemhde görülcıbilir. lstek-kuda bulunan aakerlerin kalbıne bir kulunuz, bütün vazifelerini ifa et- erm ıyme ı yuz e .... .., "' •• 
korku ve dehoet vermek, onl11.rın ser- mişlerdir. Artık onlardan daha fazla yedi buçuk nlsbetinde pey akçeai ve- li ler ~hİtt!tlarında. ')Ösicrilen ilk teminet makbuz -IA'(.., meHubile ber~ber 
semliğinden istifade ederek, çarça.- h izmet beklemek, donanmanızı mah- y:ı milıt bir bankanın tem\ııilt mek- 1Q / ı1 930 Perşc-ımbE. günü saat 14 d e Daimi EnciJnvJnde bulunm•lıdır-
buk kale duvarlarının altına girmek- vctmek demektir. Halbuki : gerek z~- tubunu hamil olmaları icabeder. Mü- tar. { B) (35~7) 
ti. b h~m~eri.~~rek Im~ra~~ terakimvH~,tan~~t.~m~y~v~ ---- ---- --------- --- ---- ----

( Vuzya) lardan mürekkep bir fi. luk. bu donanmadan bac:k"' zaman- kıf borçları ve evkaf tavizı ·nüşteriy~ ı .. Çatalca. Hukuk Hlkimlfğinden: Ok 
•1 ... aittir. Arttırma şartnamesi 14 • 12 • Istanbul 3 üncü lcra Memu1· ugun- . . . f 

-

lo, forsalannın kuvveti ıayeainde ile- le.rda da bafka hizmetler bükliyecck- dan: lalı köyü heyeti ihtiyarıye! ne ıza e. 
ri atıl.mı§; kale burçlanna. on kul:ır tir. 936 tarihine müsadif pazartesi günü t·•n avukat Nun·nin Suba§ı köyU he- - - --- -------

1' dnirede mahalli aıahsusuııa talik edi- Galata Rıhtım C. de U. A. Konstan- ~ 
kalıncıya kada.r yaklaonıııtı. 1111.e o Demi19.. Bu l!luretle donanmanın lecektir. Birinci arttınna~ı 13 _ 1 _ tlni,lis vapur acentesinde Y. Korha· ~eti ihtiyariyesine izafeten vekil Re-
zaman, kaleden dehaAtii bır '·k ve l ı..... a hı'ç bı· r ı·ı go··rem nı"dı·s•e.· t l hi e ikame edilen menı mü 1 

- ..., ~~ ~ •• U<0.91~ • ıyece- 037 tarihine mül!ladif çarşamba günü ~a a ey n · 
tq yağmuru başlamıştı. gını soylemıotı. dairemizde saat H ten 16 ya kadar Hügo Stines müessesesine Sultan - dahale davasının yapılan muha~eme-

Kalotet, kurnaz davranmıotı . Bi- o zaman, mecliste bulunan ba§ms- icra edilecek birinci arttırmada be- ahmet birinci sulh hukuk nı:.ınkcme . s:nde davaya mUdahi mUddeialeyh-
zana filosuna iyi bir ders vermek i- beyinci ıöyle bir fikir beynn etmı~tl · .deli kıymeti 'muhamminenin \ii?.<le elnin 935/ 21583 unmara ve ı~ . 2 • 936 lc:rden Salahattinin ikametgUı• mec;- ' ••• 
sin, gemilerden koparılan y.ıygnrayı - (Lldya - SarohanJ Beyi, · es- yetmiş beşini bulduğu takdirde.üstte tarihli illmla borcunuz olan 112.81 hul kaldığından kendisine çıkanlan - - -----------
sükünetle karşılamıştı. Bu suretle kidenberl dostumuz ve mütt~fikimiz- bırakılır. Aksi takdirde son art- lirtıyt ödemeniz hakkında tarafmızıt gıyap kararının tebliğ edilenediği ci- Bütün Türkiy~de T ~ 
duşmanın hafif filosunu rık .~e tag dir. Sabık imparator Kantngüzinoe tırmanın taahhüdü baki kalmak üze- tebliğ edilmek üzere gönderilen 936/ hetle hukuk usulü muhakemeieri ka- BEYKO Ticarethar1e 
menzili içine alır almaz: ~U~un m~n- ile harp ettiğimiz zamanda bize pek re arttırma on be§ gün daha tfmıdit fı38 numaralı icra emri bı ! atcbliğ ia- nununun 141 inci ve müteakip madde- Ku•• rk MantolatJ 
cınıklannı, katapoletlerını ı§letnııyc çok yardım etmiş, bir havlı aı:tker eılilerek 28 _ l • 937 tarihine mUaa.dif de edildiğinden tebligatın il~nen ifa- lerine tevfikan müddeinin müddei& • 
başlamı§tı. göndermiştir. Şimdi, tekrar onunla pereembe günü aaat 14 ten 16 ya ka- sına karar verllmiştir. Tarihi ilan- leylı Sıiilhattine beş gün içinde gıyap 

Katapoletlerden birinin savunlliğu uyuşsak .. Ondan bir kuvv!t alsak .. dar dairede yapılacak ikinci arttırma dan itibaren 30 gün zarfm<h borou- kararı yazdırmasına ve müddeialeyh 
koca bir t~ (vuzyo) }ardan birinin Kaleyi hem denizden, ve hem de ka- neticesinde en çok arttıranın UstünJe nıızu tesviye eylemeniz ve hıı mUcıdet Sıtllh&ttinin de on be' gUn sarfında 
tam ortasına dU§erek gemiyi bir an- radan muhuara altma al!'!ak ... Ya, bırakılacaktır. 2004 nunıarnlı icra r:arfında mal beyanında bul•ı ·ımanıı: 

Y . b ·1 d · b' 1 itiraz etmesine karar verilınlf ve mu da parçalamııtı. ıne u gemı er "" kalenın ır tarafını yıkar, c'!'bren gi- ve iflas kanununun 126 ncı mıtJdesi- ,.e temyiz ve iadei muha)ceme yolu -
ikisi, b&§ taraflarına yedikleri man· reriz. Veyahut, kaleyi uzun uman ne tevfikan hakları tapu sicılleriyle le veya icra merciinden tehiri icra ha.keme günü de 12 • 1 • P37 aalı ili· 
cınık t&§la.rından delinerek batmııtı muhasara altında tutarak, bi Kalo- sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla l<ararı getirmeniz lazımdır. Aksi tak- nU saat 14 de talik kılmmıı oldut..ın· 
Ondan eonra da, artık kale ~denle- tet ile knle halkını açlıktan teslim diğer a.li.kadaranın ve irtifak hakkı dirde cebri icraya devam edileceği ve dan işbu gıyap karan gazete ile i-
rln~eki gediklerin araamduı bir ok olmıya .mecbur ederiz. sahiplerinin bu hakla.nnt ve h•ısusıyle heyanda bulunmadığınrz tak • linen teblii olunur. (2813f) 
yagmuru botanmııtı. Bu fıkir, gerek tmparateır.ı ve gc- faiz ve muarife dair olan İ·Mlalannı dırda hakkmuı:da icra ve if!is kanu- - ---- - --- -----

Deniz, geniı bir tencere fçinıie kay n-k mecliste bulunanlara müli.yinı ilan tarihinden itiba~n ytrnıi gün r.unun 76 VP 337 nci madı.iel~rine tev-
nıyan bir suya benziyordu. Her ta.- ıelm1şti. zarfında evrakı müıbitel~r-lyle birlik- fikan muamele yapılacağı tebli~ ma
rafta büyüklü kUçUklU au l!ltitunla.n Bu mesele etrafında cereyan eden te dairemize bildirmeleri lizınıdır. ka.mına kaim olmak üzere il~n nhınar. 
yükseliyordu. Parçalanan gemilerin müzakereden sonra, derhal Sarolıan Aksi takdirde, hakları tapu siclllerly- (2'3138) 
tayfaları ve muharip aakerlerl, yiiz- Beyine müracaata karar verUmişti. ı~ sabit olmıyanlar utış beılelinin _ _..... ___________ _ 

meğe çalıııyordu. Fa.kat hemen h~P- e paylqmaaından hari~ kalırlar. MU-
si de, denizin köpükler içinde kalan lmparator, evvela Sarohan Beyine terakim vergi, tenviriye ve tanzifiye-
sathında, kanlı izler bırakıyordu. bir heyet göndermiş; sahilde, müna- den ibaret olan belediye ruı•ımu ve 

Kalenin burçlarında, borular ve aip bir yerde mUla.kat talep etmişti. vakıf tcaresl bedeli milzayededen ten
trampetler ~almıyordu. Vakıt vakıt Sarohan Beyi bu mülakatı memnu- zil olunur. Daha fazla malQmat al
tekfur Kalotetin : nivetıe kabul ederek lmnaraton.ı mak hıtiyenlerin 934 / 1190 numaralı 

- Ha, aslanlarım .. Ha, kahraman CGüı:elhi~ar) aa\\ilindeki köş~üne da dosyada mevcut evrak ve mahallP.ıı ha 
Janm ... Hepinize bol bol mUk!fa.t ve- vet eyl,.mi,.tt. ciı ve t.&Jrdiri kıymet raporunu ~Brtlp 
receğim. Evlerinize, be§er bıttman '(Arkast var'\ anlıyacakları iJAn oıu,,ur. <2~124l 

Motorlu vasıtalar 
Adnan Halet Ta9pınar 
Otomobil kullananlara ft eof'&r· 

tere. motör tılerlnde çalJŞ&nlara il· 
ıım bir kitaptır. Kitapçılardan ara· 
yuıız. 

Tevd yerleri: Istanbul Kanaat ve 
lkhal. Bevovhı B~et Kita~vl. 

KAYIP - UıkUdar malmüdUrlü -
ğünden almakta olduğum maqıma 
ait tatbik mühürUmü kaybettim ye -
nisini yaptıracai'ımdan hükmU yok
tur. - Tophane Bofaık ... n g numa
ra Cihanyandı kıraataneslnde Hamdi 

---------------- ---OSMANLI BANKASI 
iLAN 

Osmanlı bankasının Galata, Yeni· 
cami ve Beyoğlu devalri, feker bay • 
ramı mUnaeebetile ı~. 16 ve 17 ilk· 
klnun 1936 tarihlPrlnd,. kııoalı bulu
nacakt,r. 

10 seneye garanti ve 
ile kefaletsiz olarak 
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lstanbul Defterdarh§ı irat ve servet vergileri Müdürlü§ünden Asliye 1 inci Huku~ Mah{emesı 
den: Galata da Karakoy Palasta. hal 

n· 
i-

Senesi Tarh ismi İti Mahallesi Sokağı Kapı Vergisi tasfiyede bulunan Türkiye Kibrit tn -
No. No. L. K. hısan Türk Anonim şirketi v~kili a-

933 3310 Ahmet Oğ. Mukavvacı Çarşı Kalpakçılar 183 31 17 vukat Bensiyon tarafından verileni 
.. Mehmet tidada, müvekkili şirketin Van bayı 
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3331 
3337. 
3333 

olan Salibin Ziraat Bankası Van ş 
Zehra Terzi ,, Kürkçüler 1 O 1 O 5 6 t-e~inden bilistihsal bedeli Istanb 
Rahmi Marangoz Çarşı Kürçüler l 3 6 78 Ziraat Bankası tarafından ödenm 

u-
ul 
ek 

Hayık Kunduracı Çarşı Kürkçüler 2B 3 18 üzere müvekkili emrine 1. 9 - 92S ta -
3337 Sergis Marangoz; Çarşı Ruhiye H. 7 5 40 nhinde gönderdiği 17404 No. lu b ir 
333.3 İbrahim Kunduracı Çarşı ,, 1 z 5 40 krt'a çek ziyaa uğradığından baha 
3340 H. Mehn1et Kahveci Çarşı Sandal Bedesteni 10 10 80 mezkur çekin iptalini talep etmesin 

ile 
e 

3341 Ebülhasan Antikacı Carşı '' '' 14 8 80 nazaran Ticaret kanununun 938 in 
- maddesi mucibince 425 lira 62 kuru 

3342 Y. Ziya H. İşlemeci Çarşı Terziler 2 9 90 muhtevi bulunan mezkiır çP.k herk 

ci 
ş 

3343 Kohen Şapkacı Çarşı Kolancdar 4 35 20 min yedinde ise 45 gün zarfında 'na 
3 34 4 Habip Kahveci Çarşı Takkeciler 89 20 79 l:emeye ibrazı lUzumu ve ibraz ed 

i-
h-
il-

3347 Şakir Piyazcı Çarşı ,, i0-12 54 mediği takdirde mezkur müdd~tin h i· 
33.s.5 Hüseyin ,, Çarşı ,, 70-72 1 44 tammda çekin iptaline karar veri 

3350 Ardaş / H. İşlemeci Çarşı Ressam 71-7 3 17 60 ceğinin Uç defa resmi ve gayri res 

le-

-
in "'lif mf gazetelerle ilanına ve l>e.lchn 

Basmacılar kimseye tevdi edilmemesi için de k e-
335 ı Al. Şıracı r_ tirşı 7 "". -79 14 4 O 1 ~ " ,, şideci ile muhatabına tebligat icr 
3354 Vasfiye Terzi Çarşı Divrik S 5 6 60 sına 4 -12. 936 tarihinde karar v 

a.-
e· 

3 3 S 5 Y orgi İşlemeci Çarşı ,, S 9 1 3 9 5 rildiği ilan olunur , 
335 i İsmail Şükrü Çanta lmalcisi Çarşı Divrik 6f\- 68 1 62 
3358 Lutfiye Tütüncü Çc;.r~ı Kazazlar Orta 13 1 l 00 
3364 Azir: Kahvec:i Çarşı Kazazlar Ort3 60--62 19 
3 3 6 7 Vahan ,, Çarşı Kaz azlar kol tel< 3 4 4 1 
3370 Sabri İşlemeci Çarşı Gülsucu 13-·15 17 70 
3371 Marko Kaplamacı Çarşı İnciciler 10 44 00 
33 76 l'IT. İbrahim Iiurdarı Çarşı Ada 2 21-22 11 44 
3380 İbrahim Kahveci Çarşı Yorgancılar 58 48 
3382 Koço Marango2 Çarşı Gani Çeleb' 1 3 60 
3383 Kadri Döşemeci Çarşı ,, " 6 16 43 
3384 Mehmet ,, Çarşı Mütevelli 1 f5 ı O 80 
3 388 Halit Koltukçu Çarşı Kuyulu 18 13 20 
3301 Mülkesif Cilacı Çarş1 Varakcı han K / 2 8/ 1 18 00 
3393 Agop Tamirci Çarşı Karamanlıoğlu 2 14 40 
3306 Vasil ., Çarşı Reisoğlu 41 7 43 
3400 Şevket Çorbacı Çarşı Uncu Oğlu 27 16 07 
340Z Emin Kofteci Çarşı ,, ,. 44 14 40 
3404 Mehmet Kahveci Çarşı Akkaklar 15 15 70 
3405 Mrgırdıç Faturacı Çarşı Kakıla: 30 8 80 
3407 Bedros Ji'anilacı Çarşı Aynacılar 3/1 73 
3 4 ı 1 lst epan Yağcı Çarşı Çuhacı H. sokak 9 1 O 71 
34 ı 2 Aram Kahveci Çarşı ,, ., 18 7 ~O 
3414 Vasil Elmastıraş Çarşı ,, ,, K 2 19 10 85 
3 41 6 An as ta~ Hurdacı Çarşı Çuhacı H. J I) ' 1 7 4 1 
3433 Kevork Halıcı Ç~rşı Haffaflar 38 35 20 
3 4 3 5 Refik Halıcı Çarşı ,, 4 2 7 9 2 
3 4.; 7 Hasan Peştemalcı Ça~. Sahaflar 5 / 7 2 1 7 8 
3443 Sait Tam1rd Çarşr Zenneciler 27-29 13 80 
34 45 Ahmet Meşinci Çarşı Sahaflar 5 12 83 
3447 Bahaaôctı. Kahveci Çarşı Fesciler 13 12 96 
3448 M. Vehbi Kunduracı Çarşı Fesciler 15 5 43 
3449 llulusi Koltukçu Çarşı Fesciler 8/ 10 83 
3450 Davit Tamirci Çarşı Fesciler 18 2 52 
3451 Hüsnü Elbiseci Carşı , ' Fesciler ?0-20 52 80 
3452 İhsan ,, Çarşı Hacı Has~n 11 17 t>O 
34.'iS H. Hasal' Koltukçu Çarşı Tarpuşçula"." 4 2 05 
3 4 5 6 Rabia Bakkal ÇiffŞI Kavukçular 6 6 6 O 
3457 Zihni Terzi Çarşı ,, 8 14 40 
3459 Sergis Şapkacı Çarşı Feracecil~r 7 38 12 
341G Mehnıet Ardiye Çarşı Püskülcüler 5 11 00 
346 ı Fettan Eskici Çarşı ,, 1 7 5 40 
34'53 Agop Ardiye Çarşı Kahvehane 5 11 00 
3466 Emin Piyazcı Çarşı Emirşah 8 1 O 80 
3461 Burhan Kahveci Ç3rşı ,, 10 3 42 
3 46 9 Etem Aşçı Çar~ı Hakkaklar 5 7- 5 9 1 7 8 9 

Beyoilu Birinci Sulh Hukuk Hl -
kimliiinden: 

-
ta 

Refael Ventura Vekiliumumisi a 
vukat Hüsnü Evsenin Kurtuluş 
Mekareci sokağında 14 N. lu hane 
Teodori aleyhine açtığı 69 lira 75 k 
ruşun tahsili davasının cari duruşm 
ıunda Teodorinin ikametgahı meçh 
olduğu celbnamesine mübaşir tara 
fından verilen meşruhattan anlaş 
mış ve muhakemece yirmi g 
müddetle ili.nen tebliğat icrasına k 
rar verilmiş olduğundan muhakem 
günü olan 28-12-936 tarihine müs 
dit pazartesi günü saat 10 da muh 
kemeye gelmekliğiniz ve yahut b 
vekil göndermekliğiniz tebliğat m 
kamına kaim olmak üzere ilan olu 

de 
u-
a-
ul 
-

ıl-

ün 
a-
e 

a-
a-
ir 
a-

-
nur. (28136) 

lstanbul üçüncü icra memurluğu n-

dan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka 

ti-rar verilen yazıhane, kanape, van 
latör, sigara sehpası ve saire iki 
açık arttırma suretile 22-12-936 s 
gUnü saat 9 da Beyoğlu Şahkolu K 
ranfil sokak ve Değirmen sokak 
No. lu yazıhane önünde satılacağı 
dan talip olanların mahallinde ha 
bulunacak memuruna müracaatı 

nci 
alı 

a-
14 
n-
zır 

arı 

ilan olunur. (28132) -

Bakırköy Sulh Hukuk Hlkiın li • 
ğinden: 

yh Müddei Klevolosun müddeiale 
İstanbul Fatih Sangüzel mahalle 
nin Halıcılar caddesinde 39 No. 

si-
da 
eti 
ine 
da-
da 

rek 
ve 
n -
de 
mi 

936 
ulh 
klif 
edi-3470 ,.. .... 

,, 3 4 7 ~ Hasan Çorapçı Çarşı Hakkaklar 12 8 8 O miş 

aim 

mukim iken halen mahal ikam 
meçhul bulunan sakı erkan aleyh 
açtığı (165) liranın tahsili hakkın 
ki davanın yapılan duruşmasın 
müddei davasını ispat edemi ye 
yemin teklifine karar verilmiş 
m ü d d e i a ı e y h i n tarih ila 
dan itibaren sekiz gün için 
yazı ile itiraz ederek yev 
mahkeme olan 22 Kanunuevvel 
salı günü saat 10 da Bakırköy s 
hukuk mahkemesine gelerek te 
olunan yeminin bilkabul ifa etm 
ği takdirde yeminden imtina et 
addolunacağı tebliğ makamına k 
olmak Uzere usul hukuk mahkem 
leri kanunu maddei mahsusasma t 

,, 3 4 7 2 Tevfik ,, Çarşı 18 13 15 
,, 3 4 7 3 Sabit ,, Ç;.rşı 34 1 O 80 
,, 3474 Tahir Köfteci Çzırşı Hakkikİ~r arkası 8 25 20 
,, 34 'lE l\I. Kamil Terzi Çarşı Bodrum H. 2 7 4 05 
., 34 79 Süleyman Köfteci Çarşı ,, 53 8 64 
,, 3482 Teoleos Terzi Çarşı ,, H. K/2-2 2/2 1 20 
,, 3484 Vasil ,. Çarşı ,, 22 78 
,, 34~n H. Mehmet Terangor Çarşı Eskiciler 9 7 20 
,, 3487 A. Mehmet Hurdacı Çarşı Çadırcı~ar 59 9 61 
,, 3489 M. Kazım ,, Çarşı Çadırcılar 93 22 00 
,, 3490 Mıgırdıç Tamirci Çarşı Çadırcılar 107 28 80 
,, 3 4 r, ı Diran Çilingir Çarşı Çadırcılar 1 2 3 21 6 O 
,, 3 4 9 2 Rıza Bikocu Çarşı Çadırcılar 12 9 1 7 3 

e -
ev-

fikan ilan olunur. (28131) 

ZAYl MUHUR 

e • Ziraat Bankasının !stanb:ıl §Ub 
sinden 9837 numaralı cüzdanımla 
diğim meblağ için istimal etmek i.ı 
re Bankanın evrakını nıü•ıürledi 
mühürü zayi ettim. Yenisini kazd 
cağımdan ileride zuhuriyle bank 
ibraz edildiği takdirde hükmü ol 
dığını ilan ederim. - Hacer. 

ver-
ze-
ğim 

ıra-

aya 
ma· 

1
' 3493 Muhittin Kunduracı Çarşı Çadırcılar 165 ı ı 3 7 Konya asliye hukuk hlkimliğ 

1
' 349.; Fehmi Berber Çarşı Çadırcılar 4 -6 14 40 den: 

in • 

B, k Ç Konyanm şeref şirin mahalles 
•• 34Q5 tbrahim ı ocu ar~ı Çadırcılar 8-10 10 80 den ölU terzi Naim kızı Seher ta 
,, 3496 Mehmet Hurdacı Çarıı Çadırcılar 14 4 26 tından Mersinde Silüke hanmda 
•• 3497 Todori Hurdacı Çarşı Çadırcılar 22 22 kim Balıkesirli Salih aleyhine aç 
1

' 34')9 İbrahim ,, Carşı Çadırcılar 114 52 80 ihtar davası üzerine müddeaal 

in . 
ra • 
mu-
ılan 

eyh 
1

' 3 S 00 İsmail Kitapçı Çarşı Çadırcılar 164/168 12 4 7 mezbure tebliğ olunmak üzere go 
1

' 3501 Kadri Kunduracı Çarşı Çadırcılar 174 14 40 derilen davetiye varakası, merkum 

.. n -
un 

• r · H 5 4 mezkur hanı terk ile semti meçh ' 3Soı M. Hamdi Marangoz "arşı Hatip Emın . 24 14 3 
gittiğinden bahsile tebliğsiz ola 

ule 
1
' 3 504 Siıleyman Aşçı Çarşı Hatip Emin H. 21 14 40 geri çevrilmiş olmasına mebni d 

rak 
ava 

•• 3505 l\ılustab Marangoz Çarşı UstadHatip Emin H. 6 7 20 cınm talebile illnen tebliğat icra sına 
•ı 3506 Ali Yorgancı Çarşı Hatip Emitl H. 7 7 20 mahkemece karar verilmiş olduğ un· 
,, 3508 Şevki ,, Çarşı Hatip Emin H. 22 7 20 dan müddeaaleyh mezbur Salibin mu 
11 3 5 ~ (j Su der Terzi Çarşı Ali Paşa f I. 2 5 14 40 hakemenln tayin olunduğu 19.12 .936 
., 3511 M. Bekir Marangoz Çarşı Ali Paşa R. 37 21 60 cumartesı günü saat 9 da Konya 
1 liye hukuk mahkemesinde bizzat 
'\> 3 513 Foti Terzi Çarşı Ali Paşa H. 4 7 21 6 O zır bulunması ve yahut tarafın 

U· 

ha-
dan \>~ Ukarr.ta adı. işi ve eski adresleri ya"?:ılı mükellefler yeni adreslerini bildirmemiş musaddak senetle bir vekil gönd 

~aPılan araştırmada üa bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıla ai.~ mcsi lüzumu davetiye varakas 
~\lhrıç vergileri ihbarnameleri bizzat tebliğ mümkün olamadığından hukuk usulu J tebliği makamına kaim olmak u 

er· 
ının 

akeme!eri kanunu hükümlerine 2'Öre tebliğ yerine geçmek Ü3ere ilan olunur. ilan olunur. 
zere 

11 

Çocukların sorduğu 
bazı 

sualler 

Bunlarcı cevap verebilir mf~;"i.:' 

Rüzgar e8ince tıiçin ses çıktır.r1 

Ayda in.!an var mıdır1 

Ses duvarı nasıl a~ar1 

Buz su borularmı niçin patltıtır1 

Filin hortumunda kemik t:ar mıdır' 

Gemiler rüzgara kar§ı nasıl gidt>r

ler' 

Kola elbiseyi niçin katıla§tmt1 

B u ıualler ve bunlara benzer 
inlerce ıual vardır ki, çocuğu -
uz ıorduiu zaman cevap vere

b 
n 
mezıiniz halbuki 

YENi 

ÇOCUK 
. 

Ansiklopedisi 
B ütün bunların cevabını verir. 

ocuk anıiklopediıi öyle bir eıer 
ir ki, çocuk onu zevkle, yorul -

ç 
d 

li 
a 

d 

v 

niçin 
dzcilcr 

rnakıızın, bıkmakıızın okuyabi • 
r. Reıimleri, yazılıt tarzı, çocuk 
nıiklopediıini çocuğun en kıy -

metli dostu haline getirir, Bütün 
ünya dillerine çevrilmit olan bu 

mühim eıeri bu sahadaki vukuf 
e tecrübelerile tanınmıt üç ki•i· 
ık bir heyet dilimize çevirmittir. l' 

vardır? c 
Lokomotif 
niçin o l'Uflar1 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi 
PEK YAKINDA ÇIKIYOR 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma 
Komisyonu Başkanhğından: 

Çok Miktarın 
Tutarı 

Lira Kr. 
220 
225 
125 

70 
72 
27 

155 
8 

11 25 
90 
22 50 

540 

1565 75 

istenilen miktar Muhammen 
Çok Az Fi atı Cinsi 

Kilo a. Kilo c. K. s. 
4000 3500 Ki. 5 50 Ispanak 
5000 4500 .. • 50 Pırasa ' 2500 2000 .. 5 Lahana 
1000 800 " 7 Bakla 
1200 1000 A. 6 Baş Enginar 

600 500 " 4 50 Orta Enginar 
1000 1300 Ki. 15 50 Karnı bahar 
800 500 DE. 1 Taze Soğan 

1500 1000 A. 75 Yeşil Salata 
3000 2500 ,, 3 Marul 
3000 2000 DE. 75 Kırmızı Turp 

18000 15000 3 Limon 

ilk teminatı Açık Eksiltmenin yapılacağı tarif; 
Lira Kr. 

117 43 12/ 12/ 936 Cumartesi saat 11 de 

Erenköy kız lisesinin Mayıs 1937 sonuna kadar ihti
yacı o!'ln yukarıda cins. miktar ve ilk teminatı yazılı on 
iki l::alem yaş sebzesi açık eksiltmeye konmuştur. Eksılt
meye girecek is~eklilerin şartnameyi görmek iizere Okul 
Dahiliye Şefliğine müracaatları eksiltmenin yapılacağı 
12/12/ 936 ı:umartesi gününden bir gün evvel Okul Di
rektcrlüğünden alacakları tezkere ile ilk teminat akçesi 
ola11 117 iira 4 3 kurucı makbuz mukabilinde Liseler t'lu
hasebeciliği veznesine yatırmaları ve eksiltmenin yapıla
cağı gün saat 11 de yeni sene Ticaret Odası belgesini ha
mil olarak L~tanbul Kültür Direktörlüğü binasında Lise
ler IVluhasebeciliği odasında toplanacak olan Komisyona 
gelnızl-!ri ilan olunur. "3239" 

1 inhisarlar Umum Mü<lürf ii~ urde-r. 1 
15.000 Kilo toz •İgara ınakine kolası 
25.000 ,, ,, ,, paket kolası 

1 - Yukanda cins ve miktarları yazılı iki kalem maı
zeme şartnamesi mucibince pazarlıkla satın almar.aktır. 

2 - Pazarlık ıo ,. XJ.l/ 1936 tarihine rastbyan Per
şeın günü saat 15 de Kahataşta Levazım ve Mübayaat şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu
beden almabiliı. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat
te % 7.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komi~-

ı yona gelmeleri ilan oiunur. (3104) 

• 
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HASAN ACI BADEM YAGI KREMi ve HASAN GECE KREMi iLE 

HA----... v 

Kar K • 
emı iZ 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
" Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat arkada,ıdır. ihtiyarları gençleştirir ve gençleri güzelleştirir. insana ebedi bir taravet veren Hasan acıba • 
Gem yağile yağsız gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıftırılan ve halkı aldatan kremlere vesair ıtriyata aldan• 
mayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU: ANKARA, ESK1ŞEH1R, BEŞ1KTAŞ, BEYOGLU ve lSTANBUL MERKEZi 

Bu fena havalarda mikroplar 
ağız ve burundan vücuda 

hücum ederler 
Sizi fena akibetlerden ancak 

( Pastil For kurta~! 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 

Soğuk alg::nlığı, nezle, kırık

lık, grip, ha§, diş ve sinir ağ

rıları, romatizma san'"ıları 

için rakipsiz deva,Gripindir ! 

l r Bu karışık havalarda yanınızdan 
............ -~-G·~~·-i"-~ ..... ~~s_i_k_e_t_m_e_y_i_n_iz--=' 

geçirir, Müz'iç gıcığın önü. 
ne geçer. 

-

Pastil Foru ' tercih edin•z! 

POKER 
Tıraş bıçağı ye
rine başka bir 
blçak verirlerse 
aldanmayınız . 

israrla P O K E R 
PLA Y Tıraş bıçakları
"' isteyiniz. 

EŞYAnın CiNSi AYrtl OLSA DA 

EN•ÇETiN•VOLLARA•DAVANIR 

• 
Satılık Bina 

KIZILAY CEMiYl:TiNDEN: 
Cağaloğlunda lstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet o· 

rektörlüğü kart ında Kızılay Mümeaailliğinin bulunduğt• 
bina satılıktır. Müracaat mahalli Y enipostane civarındr. 
Kızılay hanında "eski Aksaraylılar hanı,, Depo Direktör 
lüğüdür. 

BAYRAMLIK MOBA Y AA TINIZ iÇiN 
Herhalde; Beyoğlu'nda, lıtikli.l caddesinde 

mağazalarını ziyaret ediniz. 
Erkek ve çocuklar için zengin ve müntehap 
çefitlerde PALTOLAR, ELBiSELER, GÖM
LEK' ER, KRAVATLAR, PiJAMALAR, ÇO
RAPLAR, ŞAPKALAR, ELÇANT ALARI, FA· 
NELALAR Trikotaj e,ya vesaireyi 

HER ZEVKE VE HER KESEYE UYGUN 
BULACAKSINIZ. 

rd A Y E R 
Beyoğlu, lıtiklal caddesi 

M 
A 
y 
E 
~ 

Devlet Demlryollıra ve limanları 1$1elme U. idaresi ilinlar1 

t: 
h 

Muharr.tmen bedeh 297016.- lira olan lokon1otif ba"' 
kır oı;akları ve sair b;.kır aksam 18/1/1937 Pazartesi gÜ"' 
nü saat 15,30 da kapah zarf usulü ile Ankarada idare bi"' 
nasında satın alınacaktır. Ucuzlukta daima biz galebe c;alarız. 

' 

h 

ı. 

I• 

Beyoğlunda 

BAKER 
Stoklarımız tükenmeden ihti yaçlarınızı temin ediniz. 

. . 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlar• 

TASHİH:: .5 / 12/ 936 tarihli nüshamı7<la İstanbul Va
kıflarına ait pazarlık ilanının sonunda inal~ günü 9 Ka
nunuevvel 936 olacak yerde yalnız Kanunuevvel 936 ola
rak basıldıeıntlan tashihen ilan olunur. 

.Si4~lt.t: 
~.2 ...... ,, "· 

-f~ V, ~ 3 Lr. 

DiN E • 
1 

:Bu bir hilnıtw~ ve bir muammadır ki kimse anlı~·anıaz. Oğrenmek 
ister,. öı!;rf'nt•ıne:ı. Yüzlerce kitaı) kan~tırır, kadınlarla beraber oturur 
kaJkar, fakat kadın nedir, kadın duy~usu na:;ıldır bir türlü içinden 
çıkamaz. J. te herkesin zihnini kan~tıran bu heJ·ecanlı hakikat üzeri
ne kadınlara nit ~erlerile tanınmıl) Nizım t~ı güzel bir eser \·ücu
de gefirmi~tir. Hu kitap kızlığa ve kadınlığa aid hemen her bahsi 
ha\idir. 

Kadmltğın güzelliğine, çlrklnliği.ne, duygularına, aşk n izdivacına 
dair büyiik adamların f'n m~hur s<>zleri bu kitapta toplanmıştır. 

Kadın sırnmn anahtan olan bu nefis kitap birçok kadın resimlf'rile, 
tablolariyle süslenmiştir. 'fab'ı pek nefistir. l<'iati pek ucuz olarak 40 
kurut-tur. Hümi kitaphanesinde ve dl~cr kitaı~ılann hepsinde bulu • 
nur. 

AR EN 
l~panyadP cereyan f:1mekt~ olan kanlı harblM, hmıule gelen yan

gınlar, harabf'ler, korkunç ölümler, kard~ler ara8Illdaki bu müthiş 

boğu~malar lıerkc'>i hayret i~inde bırakmrşhr. 

l:'almz KAR~IEN eserini okuyanlar, İspanyol ha~atım, Jspan)·oı 
ruhuı.u daha i~·i öğrenebildikleri için bu hidiseleri tahü bulmaktadır
lar. Bunun i~in size Fransız edibi PROSPER MERIME'nin bütün 
<'ihanca meşhnr olan Jfarmen edebi romanın ok1ınmasını tavsiye ede
riz. Bu roman genç muharrirlerimizden Avni insel tarafından tatlı 
bir üslfıpla 1'ürkc;emiıt> çevrilmiş, Hilmi kltaphanesi tarafın.da.il pek 
nefis olaral basrımıştır. }'iatı her yer İ!;İn 50 kuru~tur 

TARA UL 
Hayatmızda hiçbir zaman bu kadar müthi~ merak uyandmcı ve 

heyecar verici bir eser okumadınız. TARAS BULBA bütün dillere 
çevrilmiş en kunetli bir ~aheserdir.. Rus romancılarmdan meşhur 
GOGOL'un en beğenilmiş bir kitabıdır. Türkçesi de Wtb kadar güzel 
ve tatlıdır. Büyüktür ve resimlidir. Tab'ı güzel, okun~u zevkli \'e 
heyeca.nlıdır. Türkçeye c;eviren muallim Saraceddindir. Hiln:ıl kitap. 
hanesi tarafından basılmıştır. Fiatı her yerde 75 kuruştur . 

Bu işe girmek istiyenlerin 15630 lira 64 kuruşluk mıt"' 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi 
gazetenin 7 15 / i 936 ~- 3297 No h nüshasında intişar et" 
miş oıan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif
lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
verm\!leri lazımc!ır. 

Şartnameler ( 1485) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinde satı1maktadır. (3292) 

Saata ço~ ehemmiyet veren REVUE saatı alır. 

BırREVUE 
saatı alan ne aldıkını bilir, 

çiinkl 80 senelik tecrübe gibi bir 
garantiye maliktir. 

Modeller en son ve zarıf şekildedir. 

REVUE saatları tanınmış saatc;ılarda 

satılmaktadır. 

U"'""'' •epoıu ı lıtanbul Bahç-kapı, Ta, Han, Birinci kat 19, Telofon 2tSIS4 

1937 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 

500.000 Liradır. 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 
70.000, 60.000 50.000 30.000 20.000 
15.010 Liralık ikramiyelerle (400.00tJ ve 100.000) 
Litalık iki adet mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler· (2,5), (5) ve (10) Liradır ..• 

V clkİt !<aybetm~den hemen biletinizi alınız .•• 
Sahibı: Ahmet tAniD ı'Al..MAN ·Umumi Neonyab idare eden: S. SALIM 
Gazetecilil ve Neeriyat TUrk Limitet Şirlceti. Basıldığı yer TAN matbaası!'•••••••--••••••••••••••~ 


