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Yedinci sayfada: 
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2- Harbiye ne zaman kuruldu? 

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Habeş işi Lihey 
divanına havale 

adalet 
edildi 

Alınacak neticeye kadar- Habeş murahhasları 

Milletler cemiyeti foplantdarına iştirak edecekler 

Karar ltalgan lf~~ 

mahafilinde 
iyi karşılanmadj 

,_,_ 

Radyo kongre

sindeki İtalyan 

murahhasları 
geri çağırıldı Ldhey adalet divanı 

Cenevre, 22 (Radyo - TAN) - Milletler Cemiyeti -
ne gönderiler: murahhas1ann itimatnamelerini tetkike 
memur heyet bugün, Habeş murahhaslanna ait itimat -
namelerin Lahi adalet divanına gönderilmesine ittifakla 
karar vermiştir. Çünkü, Habeşistan murahhaslarının, 
MilletleI Cemiyeti heyeti uınumiyesine iştiraklerini bilit
tifak menetmeye imkan yoktur. 
Habeşlerin, Milletler Cemiyetine r-----------

girrnell.leleri lehinde bir karar veril leye ait bir mesele olac.aktır. 
mesi takdirinde Lahiye müracaat e- Asamble isterse, Habeşleri bu 
decekleri nazan itibare alınarak me. müddet zarfında içtimadan uzaklaş
selenin kat'i bir surette halli için, tırabilir. 
Felemenk hUkftmeti murahhasmın V.aziyht ltalyan ıtnahafili nezdin -
11-..: ,...;ı..,.ı.;ı.:::.::. __ ,_... • - - ,,;t- .~-;-->- '---ı ... _.__.,,. 4;H- ... ;;. .. !l.t'••-

dllm~ ve mesele doğrudan doğruya solını, Cenevrede toplanan radyo 
La.biye havale edilmiştir. kongresindeki ltalyan murahhasları 1 

!Ahinin bir karar vermesi birkaç. feri çekmekle hiddet ve asabiyetin 
_ . . nin derecesini göstermiştir. 

haftalık iş oldugu ıçm, bu müddet Asamble bu sabah bir saat de -
zarfında Habeşlerin heyeti umumiye vam eden celsesi esnasında komite
içtimama girip girmemeleri Assamb leri seçmekle meşgul olmuştur. 

toplantı halinde 

1 İngilterenin Ak
deniz siyasetinde 
değişiklik yok ! 
lngiliz Bahriye Nazırı 
şayiaları tekzip ediyor 

-
İskenderundan güzel bir manzara 

iskenderun ve 
kurluluş gününü 

Antakya 
bekliyor 

İtilaf namedeki açık vaatlerden hemen hiç 
biri bugüne kadar yerine f!efirilmemiştir 

Bu.günkü idare, sadece Türk 
varlığının imhasına çalışıyor 

İskenderun, 18 (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Şu 
dakikada büttln İskenderun ve Antakya muhiti, ümit ve
rici birtakım haberlerle çalkanıyor. Akdenizin sayılı inci
si, güzel İskenderunun anavatana kavuşacağı günlerin 
pek uzakta olmadığına, inanmak istiyoruz. Hariciye Ve
kilimizle, Fransız Hariciye Nazın arasında bu mesele et
rafında görüşmeler yapıldığını duyan Antakya ve İsken
derun Tiirkleri, derin bir alaka ve tarif edilmez bir heye -
can içinde bu görüşn1elerin neticesini bekliyorlar. 

Ben bu münasebetle; Tan okuyucularına, İskenderu -
:nun ilk defa olarak mukadderatını tayin eden 21 teşrini 
evvel 192 6 muahedesinden bahsile söze başlıya cağım. 

I-Iatırlardadır ki, bu ilk Türk, Fransız anlaşmasından 
sonra bu anlaşmanın tatbik şeklini kararlaştıran ikinci 
bir itilafname 1~26 senesinde, Hariciye Vekilimizle Fran
sız Suriye Komiseri Dejovnel arasında imzalanmıştı. 

[Arkası 3 iinciideJ 

Suriye ile Türkiye arasındaki 

ilk muahedeyi imzalıyan 

Franklfo Bouillon 

Cürmümeşhut H b• t 
kanunu tatbikab ar ıye yarın aşınıyor 

j A~liye Vekili dün mü-
lıngiltere Bahriye Naztrı Samvel Hor hım beyanatta bulundu 
. Londra, 22 (Hususi - Tan) - Bir Yeni cürmümeşhut kanunu ay başından 

Çankaya eteğindeki yeni mektep 
binasında büyük hazırlık .· var 

aydanberi Akdenizde İngiliz üssü itibaren m~r'iyet mevkiine girecektir. Ka- A 
. . . . . nunun tf.tbık tarzını gösteren talimatname bahrilennı teftış etmekte olan Sır ye göre Istanbul yedi mmtakaya ayrılmak nkara 

Samvel Hor bugün Londraya d5ndü. ~~ır: Bu husustaki tabilitr ve Adliye Vc- hegecCın içinde bekliyor 
[Arka 7 ,,u,J_j kılının beyanatım (7) inci sayfamızda oku-

sı ""~ yacalı:smız. -..,,... 

r lmyf'JJc :ıe/, Haydar'JXU}a f8t<J8yo nunda Baştıekm tt{lurluyorl,Q,r 

• 
ismet Inönü dün akşam 

Asiler Madridi 
sıkıştırdılar 

tekrar 
mı? 

Ankaraya gitti Çarpışmalar devam ediyor 
Başvekili, Haydarpaşa istasyonun

da bizzat Atatürk uğurladılar 
Katalonyada da 
isyan çıkmış ! 

Heybeliadadaki köşkün - kili uğurlamak üzere saat 18,5 ta Londra, 22 (Radyo-TAN) - Is • 
de ailesile birlikte istirahat Haydarpaşaya geçmişlerdir. panyada son vaziyet şu merkezde • 
etmekte bulunan Başvekil İs Saat yediye doğru Atatürk, refa- dir : 
met İnönü, dün refikaları ve katlerinde İsmet İnönü olduğu halde Asiler, Madridin cenubu garbisinde 
çocukları ile birlikte şehri - motörle Dolmabahçe sarayından ha- olan Makeda ınevk.iini işgal ettikle
mizden Ankaraya hareket et reket ederek Haydarpaşaya gelmiş- rini iddia ediyorlar. Asiler bu mev • 
mişlerdir. ler, ve orada bulunan zevat tarafın- kiin işgaline fevkalade ehemmiyet 

Maar~f Vekili Saffet An- [Arka8ı 3 "ncüde] vermektedirler. Asi miralay Yageye 

kan da, Başvekil ile birlikte ~~~~-----u--- göre, bu ınevkiin işgalinden sonra 
'A k · · 1 di ~~- dün Toledoya, sonra. "Madrit,,e ta. n ar.aya gıtmış er r. - ~ - - •··-..~~ 

Y • arruz etmek son derece kolaylaşmış 
İsmet İnönü, dün öğleden sonra eDJ m Uallimle- tJr. Bu mevkiin işgalinden sonra Mad 

fstanbula inmiş, Reisicümlıurumuz ride varmak için elli millik mesafe 
Atatürke veda etmek üzere Dolma_ rJ•D tayı•n ıı•steSJ• kalını ştrr. Bu elli milin ötesi apaçık 
bahçe sarayına gitmiştir. memlekettir. 

Nafia, Adliye, Milli Müdafaa. ve Bu yıl MuaJ.Iiın mekteplerinden Bu mevkiin 41gali doğru ise Tole· 
Sıhhiye Vekilleri, ordu komutanları, mezun olan genç Muallimlerin dodaki hükumet kuvvetlerini çevir· 
§ehrimizdeki meb'uslar, vali ve em- tayin listıesi 8 lncl sayfammJ.adır mek çok kolay olacaktır. Daha son ... 
lliyet müdürü ile diğer ze__yat Başve- n . 0 • 0 • 0 • 0 = 0 2 (Arkası · 3 ün cilde] 

ırrarnsız hududuna iltica edM 
bir Tf,afile 

Harbiyenin A.nkaradakim.uhte§em binası 

Ankara, 22 (Hususi Muhabirimiz yazıyor) - İstanbul, yüz Sl!· 

nelik tarihi harbiyesinden ayrılmanın acısını duyarken, Ankara 
tefler yetittiren büyük irfan oca ğmın gençlerini kartılamıya ha. 
zırlaruyor. 

Bir asırlık tarihi içinde, Türk ordu 1 Geniş cephenin ortasında, sütunla 
suna otuz bine yakın sübay kazan- rın arası taş yığınlarile dolu. Bun • 
dıran bu şerefli yuva, Ankarada bü- lar daha odalara yerleştlrilmemiş eş 
yük şefin mahallesine, Çankayanın ya denkleridir. 
eteğinde Harbiye için hazırlanan Bir hademe, dün Istanbuldan ge • 
muhteşem binaya geliyor. len ve hazırlıklara göz gezdirildik • 

y · H b. b. ten sonra bu akşamki trenle Istan • 

D'k enı toab~ ıüyeb' ~mı kt b' bula dönen mektep müdürü Mehmet 
ı men o us ızı me e ın -

h 1. - d b kt G 
1 

K A.gustosun çantalarını şehre götü _ ay ı uzagın a ıra ı. ene ur - .. ruyor. 
mayın kıyısından mektebe çıkan ge· 
niş yol daha bitirilmemiş. Biz, kes . 
tirmeden, tarlaların içinden yürüyo-
ruz. 

Yeni binada büyük hazır!ıkfor 
Nöbetçi sübay, bir yandan bize A

[Arka.sı 7 cıae j 
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Kahire mektubu 
Siyaset alemi 

Mısırı meşgul eden 
en mühim mesele Şehircilik müte.. 3 mevkuf hakkın- lzmirlelstanbul ve 

Milletler Cemiyetı 
ve Habeşistan 

Hllletıer Cemiyetinin, ltimatna • 
meleri t.etkik için seçtiği heyet 

doğrudan doğruya bir karar vere
miyerek, vazifesinin hulmki \ı'e ka • 

ncôıi'kıs • nı Uhey adalet diva.nma 
ha.vale etmiştir. Bo SUJ'etle, mesele 

bütün dünyanın hürmet ettiği bir 
mahkemenin vereceği karara bağlan 
ımş oluyor. 

Mısınn çöl tarafından müdafaası, bütün Mısırı hassısı iş başında da takibat Ankara arasında 
düsündüren ve çalıştıran en büyük meseledir y·apılıyor 

M&.Mr tı.!'kerleri bir geçit resminde 

K ahire, 17 (Hu•usi Muhabirimizden) - İngiltere • Mısır 
muahedesinin Londrada imzuındanberi burada en çok 

Cfütünü)en ve konutulan mesele Mısırın müdafaasıdır. MISırın 
aağı, solu çöllerle çevrilmiş olduğu için tabii müdafaa bakı
mından gıptaya değer bir -vaziyettedir. Fakat onun Asya ile Af
rikanın bititliği yerde bulunması, Akdenizde b~kalarına üstün 
gelmek iatiyen devletlerin pna göz dikmelerine sebep olmut ve 
bu yüzden Mıaır daima istila tehlikesine maruz kalmıttir· 

Mınnn müdalaa.ı 
kolayltlfhnlacak terenin bütün kuvvetlerinden yardım 

M mır, dünyanın en büyük deniz göreceği için Libya çölü ile SUveyş 
· devleti ile müttefik olduğu çölünü ve Sina çölü ile do~dan 

fçin kendini denizden yana emniyet doğruya meşgul olacaktır. Mısır bu
içinde saymaktadır. O halde çöl tara. nun için, şimdiden hazırlanmıya 
fmı gözetlemek Mısıra dü~yor. başlamış bulunuyor. lnşasın!l başla-

Prost, hazırlıklan 
gözden geçiriyor 

tki gündenberi şehrim.izde bulu 
nan şehircilik mütehassısı Prosta 
fen müdürlüğünün bulunduğu bina
da bir daire tahsis edilmiştir. Prost, 
dün sabahtan itibaren burada çalış· 
maya b a ş 1 a m ı ş t ı r • Müte
hassıs, evveli. kendi burada yokken 
tayyareden alınan fotoğrafileri tet· 
kik etmiş, bunları pek beğenmiştir. 
Prost şehrimizde bu defa iki ay kala 
cak ve bu arada Floryanm imarile 
de meşgul olacaktır. Bilhassa Flor • 
yaya otel ve villa şeklindeki binala • 
nn inşa tarz ve mahallerile uğraşa · 
caktır. " 

Belediye Tünel Hanının in~aatı
nı menetti 

Tünel Şirketi tarafmdan Gala -
tada inşa ettirilecek olan Tünel ha
mnm yapılmasr belediyece yasak e
dilmiştir. 

Bu karar, şirketçe yapı ve yollar 
kanununa istinaden tanzim edilen ta
limatnameye aykırı bir projeye gö
re ,inşaat yapılmak istenilmesinden 
dolayı verilmiştir • 

Mesele Nafia Vekaletine arzedil -
miş olup vekaletin vereceği karara 
göre hareket olunacaktır • 

Pnutun dikkate değer sözleri 
Şehircilik mütehassısııı Prost, dün 

kendisiyle Perapalas otelinde görü
şen bir muharririmize, şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Bundan yirmi sene evvel bu çöller, nılan askeri yollar bu hazırlığın baş
Misı:rm müdafaasını kolaylaştırmaya la.ngıcıdır. Daha sonra hudut kuvvet
yanyordu. M'.otörlü vasrtalar ve tay- leri tayyarelerle, tanklarla ve daha 
yareler bu müdafaanın değerini dil- başka. modern vasıtalarla takviye e
fllrmüıJ ise de büsbütün izale etme- dilecek, Mısır herhangi ta.raftan teh. 
miştir. Çlinkil piyade kuvvetlerin bu Iikeye maruz kalırsa ona göre vazi· 
c;öllerden geçmeleri mevzuu bahso- yet almak imkanını elde edecektir. 

"- ŞOOrin projesi tamamiJe bit • 
miş değildir. Plan, Istanbul ta.rafın-

lamaz. Eskiden Mısırlılar, çöllerde hizmet 
Sonra motörlU veaaitiiı ~l ~me- . . · 

1 · b' h li gU tü rom.ı...__ ,_.;·.o.ı etmeyı, adeta. b ı kence sa arı ve en ır ay ç r. ..., ....... ıur uu.u.ıar .. . . "°°...mil devam. edenlr: b\r> ~culuk' sol ure.fl. .. ~ gd::m.emeyı 

dan başlıyarak Beyoğluna kadar ge
liyor. Şimdi yaptığımız iş ta.mamiyle 
hüro işidir, Tayyareyle alınan rpqim
ler cidden çok muvaffakıyetlidir. 

Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar 
gUzel resim Q(ijcemea:ıer. • ., 

için limp. ol~ ~ütüıı~yı· ıtaqp derlerdi. J ı; I [ .. 
mak mecburıyetindedir. Bu da kolay Bu zihniyet ta.mamile değişmiş bu-
kolay mümkün değildir. Sonra bu 
vasıtalar, tayyare -bombardmıanına 
karşı açık hareket mecburiyetinde 
kalacaklardır. Çölü bu tekilde geçe.. 
cek kuvvetlerin Nil nehri civarında 
tahşidat merkezlerine varmaları 13-
zmı gelir. Nehir civarında. böyle yer. 
ler yoktur. 

Onun için Mısır çöllerinden istifa
deye devam edecektir. Mısır brnru
meti büyUk harptenberl çöllerile 
meşgul olmakta. ve hudut idaresi bil· 
tün çöllere hakim bulunmaktadır. 

Bundan böyle Mısır htikU.meti çölleri 
tahkim etmeye ehemmiyet verecek 
ve bunla.n geçilmez bir hale getire
eektir. 

lllr hazırlıklar yapdıyot 

M JSir den.is tarafından ve sn. 
veyş kanalı tarafından İngil· 

Talebe kaydı 

llkmekteplerde kayıt 
muamelesi dün kapandı 

nımnekteplerde esas talebe kR ydj 
muamelesi dUn nihayet bulmuştur. 

Bugünden itibaren namzet talebe 
ka.yd.ine devam olunacaktır. Namzet
ler bilahare kadrosu bot olan mek. 
teplere verileoek ve talebe veya ve • 
illerinin &rzula.n ve ıemtleri nazarı 
dikka.t.e almmıyaca.ktır • 

Yabancı cliller mektebi 
Ya.hancı diller mektebin\n ipkası

na karar verildiği cihetle bu mektep-

te bu yıl ne §ekilde denı verileceği 
hakkmda bir program ve talimatna
me hazırlanıla.caktır. Bu maksatla 
Üniversitede yeni bir komisyon ku

rulmuştur. 

l~uyor ve herkes hür ve müstakil 

Mısırm müdafasmı sağlamlamak için 

her cephede hizmet etmeyi mukad
des bir vazife tel!kki ediyor. 

Çöl tarafında tam emniyet 

B u bakmıdan Mısır hiikılm.eti 

muhtaç olduğu derecede as-
ker çıkarmak hususunda müşkülata 
uğramıyacaktır. 

Hali hazırda Mısır hükUınetinin ilk 

hedefi çöl ta.rafından, tam emniyet

tir. Ancak bu maksat tahakkuk et.. 

tikten sonra daha umumi, ve daha 
şümullü bir maksat takibi mümkün 
olacak, yani Mısır hükUıneti bütün 
memleketin karadan, denizden, ve 
havadan mUdafaasmı üzerine alma
yı elde edecektir. 

Yeni arabalar 
Tramvay şirketi tek ara
ba usulunü ka!dırıyor 
Tramvay şirketi, Beyoğlu ve lstan

buJ arasında yoku§ ve virajların çok
luğu yüzUnden çift araba işleteme -
mektedir. Bu vaziyet birçok şikayet
lere yol açmış ve şirketin tek araba-

ları daima birinci mevki olarak işlet

tiği ileri sürülmüştür. Tramvay şir

keti, boyları eskilerinden iki metre 
daha uzun olan ve içinde hem birin

ci, hem ikinci mevki yerleri bulunan 

yeni tip iki tramvay arabası yap: 
tırmıştır. Bu arabalar şirketin ken

di atölyelerinde ve eski ara.baların 

motörlerinden istifade edilmek sure

tile inşa edilmiştir. 

BütUn hatlarda yapılan tecrübeler· 

den iyi neticeler alm.mıştır. Bugün

lerde belediye ve N a.fia Vekaleti ta-

"- tmar i§inde güdülen gaye rıP
dir ! . ., 

"- Gaye~ y1::1Tt yapma ve es
kiyi kovmaktır. Her abide ve eski 
eser kendine uygun bir çerçeve için
de olacaktır. Belediye tarafın • 
dan şehrin bir maketi yapı:lınıştır, 

bu makette şehri kısımlara a -
yırmak kabil olacaktır. Ve her ayrı
lan kısımda kendine mahsus bir 
karakterist noktası bulunacaktır. 

Yeni şehirde yapmak istediğimiz 

başlıca şey, santralizasiondur. Me
sela ticaret için bir yer, eğlence, ti
yatro ve opera için bir yer ayırmak. 

Fakat bu, şimdilik hemen hemen 
imklnsızdır. Çünkü böyle yerleri 
tesbit edecek bizler değil, o işlerle 
meşgul olanlar. tüccarlar, sanayi er
babı, Ticaret Odasıdır .. ,, 

Floryadaki otel infaatı 
"- Floryada yapılacak otel pro

jesi ne zaman tamamlanıyor?.,, 

"-Proje henüz hazır değildir, 

daha otelin yeri bile t esbit edileme -
di. Buna da. sebep tren yolunun de
nize çok yakm olmasıdır. Mühendis
ler yolu geri almak için çalışı -
yorlar, bu iş düzelir düzelmez otelin 
projesine başlayacağız.,, 

Y alovadaki otelin inşası bitmek 
üzeredir. Otelin yeri ve manzarasız 

oluşu bazı dedikodulara sebebiyet 
vermiştir. Fakat bu doğru değildir. 
O otel gençler için değil, tedaviye 
muhtaç ve daima banyola.nn yanın
da. bulunması elzem olan ihtiyarlar 
ve hastalar için ya.pılmışbr.u 

"- Gazi köprüsü etrafında bazı 
meydanlar açılacağından bahsedili -
yor. Bu işe hem.en başlanacak mı?,, 

: :- Gazi köprUsü büyük bir ihti
yacı karşılıyacaktır. Vesaiti nakliye 
ve nehrin içindeki mürur çok 
bozuktur. eYnl konulacak en ufak 
bir taş hesapla ka.nulmalıdır. Onun 
için da.ha henüz meydanlar hesap
lamnış değildir., , 

Mekteplerde talebeye •ıhhi nı 
11erilecek rafından tecrUbeleri yapıldıktan son- Suriye murahhaıheyeti bu sabah 

Mekteplerde talebelerin iyi ve ra servise alınacaklardır. Şirket bun- geliyor 
ııhht su içmedikleri anlaşılmıştır. lan Harbiye _ Beyazıt a.rasmda işle- Fransa hUkfuneti Ue Pariste Fran-
Bu tedris ytlmda. da böyle olmaması tecektir. neride diğer tek arabalar- SIZ • Suriye mukavelenamesini im • 
için 18.znn gelen tedbirlerin almma- dan bir kısmı daha bozulacak ve yeni zalayan Suriye murahhas heyeti 
ıama karar verilmiştir • kild tadil edilecektir. bu sabah Paristen şehrimize gPle · 

ı · 4-~~- ı......: ... tma malik şe e cektir. Suriye heyetini, hükflmet na-
yı ve ..c~ IR1 -- b'. .. f 

olmıyan. mekteplerde ta.ıebenm lçece- Bu arabaların kapıları, utün ren mma vali muavini Hüdai Kara.taban 
ti sular filtreden geçirilecektir. ve teçhizatı otoma.tiktir. karşıfayacaktır • 

Bunlar, sahte ilmühaber 
doldurup satıyorlarmış ! 

Son zamanlarda ba?.I mahkeme • 
lere sahte müzahneti adliye karar
nameleri ve ilmuh:ıberler verildiği 

müddeiumumiliğin nazarı dikkatini 
celbetıniştir. Tahkikat yaptlmca 
bunların tevkifhaneden çıktığı an -
!aşılmış ve bütün şüpheler mevkuf
lardan pastırmac: Mihran, Antranik 
ve Sivaslı Sekvart üzerinde toplan -
mıştır. 

İddia edildiğine göre bu üç mev
kuf tahliye edilen mevkuflardan !h -
san isminde birisi vasıtasiyle müza
hereti adliye ilmühaberlerini hariçte 
bir matbaaya bnsttr:nışlar ve bun • 
1a.n mahkemelerde işleri bulunan -
lara beşer, onar liray'\ satmıya baş
lamışlardır. 

Tahkikatla milddeiumumt muavin· 
!erinden birinci tetkik bürosu şefi 
meşgul olmaktadır. DUn İhsanı ge
tirterek isticvap etmiştir. Diğer 

suçlu mevkuflar suçlarını kısmen iti
raf etmişlerdir • 

Edirnekapı tehitliğinde ketif 
Edirnekapıdaki Şehitliğe dört ki -

şi tasarruf iddiasında bulunmuşlar 
ve belediyenin buraya füzuli tasar -
ruf ve müdahalesinin men'ini iste • 
mişlerdir. Bunun üzerine belediye 
ile bu dört kişi arasında çıkan ihti
laf mahkemeye intikal eylemiştir. 

Yakında hava seferleri 
işlemeğe başlıyor 

Nafia Vekaleti, memlekette yeni 
hava seferleri ihdası için haZirladığı 
programın tatbikma devam etmekte
dir. Dk olarak yakında Izmir, Istan
bul ve Ankara hava hattı işlemeğe 

başlıyacaktır. Tamirde Halkapmar 
mevkiinde güzel bir tayyare meyJanı 
bazttlanmaktadır. Meydanda yolcu
ların istirahati için salonlar ve bü
yük bir de tayyare hangarı buluna
caktır. Izmir seferlerine başlandık
tan sonra Adanada da bir tayVare 
meydanı yapılacaktır. Devlet hava. 
yolları idaresi mütehaS!!lıs tayyareci 
yetiştirmek için Avnıpanm en meş · 
hur fabrika ve hava yollarında staj 
görmek için 16 talebe göndermeye 
karar nrmiştir. 

Bu talebeler pek yakında A vnıpa· 
ya gönderileceklerdir. Orada. nazar! 
ve ameli staj gördükten sonra mem
leketimize dönecekler ve mütehassıs 
olarak çalıştırılacaklardır. Hava yol· 
larr idaresi bundan başka sefer ha
linde bulunan tayyarelerle muntazam 
bir şekilde tema!!! edilmek üzere tay
yare telsiz istasyonları kurulmasına 
karar vermiştir. Bunun için yakında 
A vrupaya makineler sipariş edilecek
tir. 

Böylelikle ha.vada olan tayyareler 
yerde da.imt surette hem telsizle, hem 
telefonla muhabere edebileceklerdir. 

Olur şey değil ! 

Mesele şundan ibarettir: ortada 
istnaya uğramıı bir yurd vardır. Bu 
yurd, istili.ya uğramış olmak yüzün. 

den htıkuka.n varlığını kaybetmiş 

midir, etmemiş midir? 

Saniyen, Ha.beş mmahhasla.n 

memleketlerinden ancak bir kısmını 
işgal altında. bulunduğunu, fa. 

kat en büyük kısmı hür ve müsta • 

kil yaşadığlm iddia etmekt.e ve bu 
lddlalarou takviye içüı garbi Babe
§istandald Gore hUkOmetinJn hnpa • 
rat.or 11.aJJe Selftslye namına icrayı 
h~et ettiğfnl ve memleketint 
müdafaaya devam etmekte olduğu. 

nu iddia etmektedirler • 

Dava; hukuki bakımdan tetkike 
değer bir mahlyett.edlr. Bana mu • 
kabil, ltalyanla.r, Babeşistam, k8.mi .. 
len lstiJ& ettiklerini, Habe§istanda 

kendilerinden başka hiç bir hiikfımet 

bulunmadığım, bln.a.enaleyh, İtalya 
hükômetinden gayri, Ha~ namına 

hiç bir mttmesslltn kabul edilemiyece .. 

ğfni ileri sürmektedirler. 
Mesele, hukuki balamdan en yilksek 

salahlyeti haiz beynelmilel ma.hkeme 

tanılan La.hey divam adaletinde tet
kik edileceği lçhı, mahkemenin ka • 

ranru beklemektıen başka yapılacak 

DUn mahkemenin karariyle ma -
hallinde keşif yapılmıştır. Keşif işi 

dün bitirilemediğinden bugün de de
vam edecektir • Batan bir geminin ma- bir şey yoktur • 

Oniversite netriyat şubesinde 
suiistimal 

Üniversite neşriyatını satan bü -
roda suiistfıal yapıldığ_r. Kültür Ba
k3.nlığma. f'babeı: verilcligi için derhal 
ıi.ı W.u..tw&.t.ly \. .. -41-!t-- 4. - '--T' - - ~ --

ü'niverşj.{e iilJiıt.aımıın dış kapısının 
solundaki köşkte bulunan satış am
barlarını mühürlemiştir. Teftiş neti
cesine kadar da Üniversite ve Tür -
kiyat enstitüsü neşriyatı satışları 

durdurulmuştur. 

Satış şefi Refete de işden el çek
tirilerek vekllet emrine alınmıştır. 

İhbar ve iddia edildiğine göre üç, 
dört bin liralık kitap satılmış ve bu 
paralar Üniversite veznesine yatırrl
mamıştı:r. Müfettişler tahkikata de
vam ediyorlar • 

iki hırıız tevkif edildi 
Müddeiumwnilik sabıkalılardan 

Piç Mehmetle Portakal Mehmedi 
tevkif ettirmiştir. İki adaş Beyoğ -
lunda tramvay içinde Hüseyin is 
minde birisinin dört yüz lirasını 

çarpmışlardır. Piç Mehmet on gün 
evvel Fatihte Ahmedin evine kiracı 
olarak girmiş ve o gece ev sahibinin 
bir çok eşyasını da aşırmıştır. Tah
kikata üçüncü müstantik el koymuş

tur. 

Y edi9er seneye mahkfun oldular 
Senebaşı gecesi Ramide silahlı bir 

baskın olmuş, · Süleym.anla Mustafa. 
oğlu Mehmet adlı iki kafadar gece 
yarısı kafaları çektikten sonra 'bir 
filinta almışlar, ve yol müteahhidi 
Mustafa.ıun dükkanına hücum etmiş· 
ler ve iki el de silah patlatmışlardır. 
Bundan sonra Mustiıfanm göğsüne 
silA.hı dayamışlar, dükkanda bulu -
nan bir tüfekle bazı eşyasmı alınış· 
lar ve götürmüşlerdir. 

Dün Ağırceza Mahkemesi bu da. -
vayı bitirdi. Her ikisini de yedişer 
sene hapse mahkiim etti. Yalnız 
Mehmedin yaşı küçük olduğu için 
hapis cezası 5 sene on bir ay 20 gü
ne indirilmiştir • 

zotlannı topluyorlarmış! t~gilte~enin Akôeniz 
Ge B _ d b ta b. sıyasetı çen sene ogaz a a n ıt ma-

- tngUt.ere httkOmeti namına Akde-
zot dubWfi!ff ıvzan y'-gla.rı toplıya- ;n.I.zdeld tis iiNııM&tnı t.eftiş ~-
rak fıçılara dolduran bir !'Jebeke güm

ıatı ıara.ı:maan 

yakalanmıŞttt. Bu mazotlar transit 

geçen bir dubadan döküldüğü için 

gümrük resmi alınmamıştır. Açık 

gözler tarafından depo edilen fıçılar 
müsadere edilmiştir. 

Bulgar gazetecileri gittiler 

Pazar gUnü (Çar Ferdinand) va .. 

puriyle 9ehrimize bir Bulgar ga.ze -

teci heyeti gelmiştir. Heyetin başın
da Bulgar gazetecileri cemiyeti bq
kanı Meçkanot vardır. Gazeteciler 
gayri resmt bir surette ı!eya.hat et
mektedir. 

Yirmi bir kişiden mUrekkep olan 
bu heyet, dün vapurda., İstanbul 

gazetecilerile görüşm.Uşler, ıııat dört
te İstanbul Basm Kurumunda şeref· 

lerine verilen ~aya gitmiglerdir. 
Heyet dUn akşa.m ayni vapurla. 

memleketlerine dönmüşlerdir • 

Elektrik •irketindeki tefti,ler 

Elektrik şu-'ketinin teessüsünden· 
beri bugüne ka.dar olan hesap ve 
muamelatı üzerinde yapılan kont -
ıf >ller devam etmektedir. 

Şirketin malt işler üzerinde de ba

zı yolsuzluklarda bulunduğuna da· 

ir Nafia. Vekaletine bir ihbar yapıl · 

mıştır. Bu hw;usta tetkikatta bulu • 

nan hesap mütehassıııı Mililer tir • 
ketin kendi memu~la.rma verdiği be. 

da.va cereyanlara · ait kazanç vergi • 
lerini hUkfunete ödemediğini gör • 

mil.ştür. Mütehassuı bu bususta.kı ra· 
porunu vek!lete vermiştir. 

"'-- -~-- T .nnd'.12',VA. A.VdPt MPD Slip 
Samuel 11~ :U8ift;erenin, AJrıle.b 
tnizdekt siyasetinllı hiç bir te_!>eddüle 
~ra.ın8dığmı gazete muharrirlerine 

anlatmıştır. 

İngiltere ile lmpa.ratorluk parça • 
lan a.rasmda deniz ve hava muvasa.. 
lası ba.lamm.dan birer konak vazife
si yapan noktalan tetkik eden İngi· 
liz bahriye nazın, lnglllz slyueti • 

ıı1n değl§medlğlnl anlatmakla, İn· 
gllternln t.elıllkeye m&rUZ gibi gös • 
terilen bütün mevkUerde icap eden 
tedbirlen almııt ve vaziyeti sağlam· 
lamlı olduğunu anl&tmıı:t oluyor. 

Filistin harekatı 
tngllterelıln, Fllistlne bir fırka 

asker gön.ılermesine mukabil, Filis • 
tın Arapla.n bütün Araplık namına 
bir lhtllil nüvesi teşkil edeceğini 
söyledlklerl bir kuvvet vücuda getir
dlklerinl lddla ediyorla.r. 

İki kuvvetin çarpışmıyacağmı mn
netmekle beraber, çarpışma wkuu 
takdirinde hangi ta.rafm galip gele
ceğtni tahmin etmek gUg değildir. 

Fakat manda sisteminin Irakta, 
Suriyede son bulduğu ısnıula ve IRı 
saretle; A: derecesine dahil bütün 
memleketlerin hürriyet ve istiklali .. 
ne kavuştuğu sırada Filistinl istisna 
etmenin çok gtiç olacağı şüphe gö .. 
tünnez. 

Milli şuuru uyanan mJiletlerle 
uzlaomanm çok gllç olduğunu göste
ren mlsallerde'D biri de, Filistin liafM 
kıdır . 

Dmer Rıza DOCRUL 

~......-- o =--=· ·--=--
BiRKAÇ 
SA ı IRLA 
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ÇARSAMBA I Bugünkü Hava : BULU t LU 

F enerler idaresi idare mec· 
tisi azasından Kont dö Pl

udon, dün sabah şehrimize gel -
miş ve öğleden sonra Ankaraya 

gitmittir. 

• 
M ezunen şehrimizde bulu • 

Bugiln bava hafif bulutla ola.cakttr. Ba· 
rometrede cüz'i bir dii~iiklük görülmekte· 
dir. Rüzgarlarm esişi havanm bulut top
lamasına imil olacaktır. Memleketteki hava 
vaziyetine gelince : ~üzgar ıimalden esecek 
ve Orta Anadoluda havalar yağmurlu ve 
rüzgarlı olacaktır. 

Dünkü hava 

9 uncu ay 

1355 HICRI 
Recep : 6 

Gün: 267 

Güneı: S,48 - Oile 
!kindi: 15,31 - Akııam: 
Yatııı : 19,39 - Imsilr: 

Hızır: 141 

1352 RUMl 
10 EillUI 

12,06 
18,06 

4,9 

Dün hava kmmen bulutlu gecmiştir. Ha- derecesi yüzde 84 tür. Buhar tazyiki 11 de 
raret içcrde 20, dışarda 22 dir. Rutubet 6 dır. 

nan Ankara valisi Nevzat 
Tandolan dUn Anukaraya gitmiş, 
dostları tarafından uğurlanmıştır. 

• 
G UmrUkler umum komuta • 

nı Oeners.t Seyfi dün An -
karaya gitmiştir. 
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Alman Nazırları Orta! 
Avrupada çalışıyorlar 
loyd Corç, 1 ngilierede Alfflanya 

lehinde beyanatta bulunuyor 
Prag, 22 (A.A.) - A.lmanyanm 1 hangi bir hareketi tehlike olarak te

~iyana büyük elçisi Von • Pa.pen ile lakki etmekte serbesttir. 
Çek Zira.at partisi reisi Soranın Kar- - Bir Alman militarizminin teh • 
patlarda mülakatta. bulunduğuna likesine inamr mısın1z? 
dair çı:kan haberler sali.hiyettar - Almanya A vrupanm her hangi 
lnahafilinde tekzip edilmektedir. Se- bir memleketine tecavüz etmek 
t'8n Karpatıaı:ta tesadüfi olarakVon niyetinde değildir. Hitler, tecavüz i-
Pçen ile a.ym zamanda bulunmuş • . d v.1 .. daf . · ·ı" hlanınak 

çın egı , mu aa ıçın sı a -

~ Von Papen ile herhangi tadır. Hitlerin bolşevizme karşı müt
btr Çek siya.set adammm mülakati hiş bir kin beslediği doğrudur. Fa • 
asıa. derpiş edilmiş değildir. kat Hitlerin Moskova üzerine yürü -

r Al H • • N-·ırının mek istediğini yahut Ukranyayı Al-
n man ancıye - . k · t · d ld 

h t • manyaya ılhak etme nıye ın e o u-
aeya a ı k güı·· ı AI . ğunu sanmak pe unç o ur. -

Buda peşte, 22 (A.A.) - . Alm:m manya milli hayatının çok mühim 
&ş Bakanı :V?11 Neun:th, ~aıb Ami • ·bir anında milli birlik ile demokratik 
lniral ~oronm davetin~ ıcabe~ e:e· serbestiden birini seçmek için bir ka-
r.ek geyik avı yapmak ere u a- rar vermek mecburiyetinde kalmış-
peşte civarında.ki Gödöllö şatosuna. tı r. 
gitmiştir • - Ingiliz - Alman münasebetle-
~ Loyt Corcla mülakat ri hakkındaki fikriniz? 
l Londra, 22 (A.A.) - Nevs Chri-
tı.cle gazetesi, muharrirlerinden Cum 
lning Almanya intibalan hakkında 

Loyid Corçla yaptığı bir millakati 
11.eşretmektedir. Mülakat gazetecinin 
eu suali ile lbaşla.nuştır: 

- Almanyayı A vnıpa. için bir 
tehlike olarak telakki etmiyor gö -
riinmektesiniz? 

- Bu, Almanyaya karşı alınacak 
hareket tarzına. bağlıdır. Almanya, 
J>oinca.renin 1923 de yaptığı gibi hü
cuma uğrarrsa artık sulhcü kalmıya 
cak ~ kırbaç darbelri altında e
gilmiyecektir. Dünya, kendini koru
m.ak için Almanya.da yapılacak hen 

- Hitler, Ingiliz milletine karşı 

derin hayranlık hisleri beslemekte
dir. Her sınıfa mensup Almanlar 
da Ingilizlere karşı aynı muhabbeti 
beslemektedirler. Almanlar, her iki 
memleket arasında hakiki bir dost
luk tesisini temenni etmektedirler. 
Almanlar bana daima demişlerdir ki: 
''Biz !ngiltere ile bir çok kere müca
dele ettik. Bu mücadelenin bir da
ha tekerrür etmesini hiç bir şekilde 
arzu etmeyiz.,, Hitler, İngiltere ile 
Alınanyanm mütekabil bir dostluk 
la biribirilerine bağlanmalarını arzu 
etmektedir. 

Belçikada kaçak Filistinde"Dehşet 
.,;;ıllAl.alua Lulu.a.adu ıııusc:llt:sl,, 

Sosyalist parti ile T roç- Arap ihtilalcileri kuman-
kinin münasebetleri danı bir ordu vücude 

r Brüksel, 22 (A.A) - Polis tarafın getiriyor 

arasından 

seçtiklerimiz 

B ükreşte toplanan beynel
milel ticaret parl!menter 

konferansım kapatmıştır. Gele
cek konferans, Pariste toplana
caktır. 

• 
B udapeştede, Sosyalist sen-

dikasının bodrumunda 
gizli bir toplantı yapan 22 genç 
komünist yakalanmıştır. .. 
D vet üzerine Fransa ticaret 

nazırı, panayırın açılma-

sında bulunmak üzere 14 teşri
nievvelde Zağrebe gidecektir. 

Titülesko' nun 
sıhhati 

Umumi vaziyeti veha
metini muhafaza ediyor 

Saint Mortz 22 (A.A.) - Dün neş
redilen ve Profesör Abraıni ile Pro
fesör Ciuca. ve doktor Brustlein, dok
tor Ruppanner tarafından imza edil
miş bulunan sıhhat bülteni".lde şöyle 
deniliyor: 

''Yapılan umumi muayeneler, Titü

leskunun başlangıcı geçen temmuz a
yının son günlerine tesadüf eden ve 
kendiliğinden birdenbire ara?:ını gös
teren bir hastalığın neticesi olan had 
fakrüddemden muztarip olduğunu 

beyana müsaittir. Kan nakli neti -
cesinde müşahede olunan kan rea.k -

iktisat ve Maliye 
Vekilleri Samsunda 

Heyet, Samsunun ikhsadi ve mali 
işleri Üzerinde mühim tetkikler yaptı 

Iktt.!at ve Maliye Vekilleri Zonguldak ta madetı ocaklarını gezmişler ve 
1800 metreye kadar inmişlerdir. Bu, resimde Vekilleri maden ocakUırın

dan birinin önünde görüyorsunuz. 

Samsun, 22 (Hususi Muhabirimiz ! leler üzerinde alakadar daire reisle
yazıyor) - Fırtınadan dolayı dün rinin izahatını dinlediler. 
şehre çıkamıyan İktısat ve. Maliye Maliye Vekili, arazi tahrir işi~i~ 
Vekilleri ile refakatlerindeki zevat, kanuni miadı zarfında yapılması ışı
bugün deniz sakinleştikten sonra sa- ni bilhassa tetkik etti. İktısat Vekili, 
at 10,20 de karaya çıktılar. nbay, Tütün rekoltesi üzerinde incelemeler 
Şarbay, Tümkomutanı ve diğer hü- yaptı. Bu arada liman işi de konu. 
kfuııet erkim heyeti vapurda karşı- şuldu. 
ladı. Bunu müteakip, Parti merkezine 

İskelede bir kıt'a asker, resmi se. gidildi. Ticaret Odası erkanı ve mem 
18.mı ifa etti. leket tüccarları ile görüşmeler yapıl-

Vekiller, halkın alkışları arasında. dı. Vekiller, saat bir de partiden ay
otomobillere binerek doğruca Gazi nidtlar, iskeleye geçerek merasimle 
Parkına gittiler. Orada Atatürk anı-
dmı ziyaret ettikten sonra vilayet uğurlandılar. 
konağına geçtiler. Burada iki saat Heyet, vapurla Hopaya kadar gi-
kadar kalarak mali ve iktisadi mese- decektir. 

siyonlan hastanın lehinde ve onun ============================ 
henüz vahametini muhafaza eden sıh
hi vaziyetinde salah hıısulünü ümit 
ettirecek mahiyettedir.,. 

Paris - Soir gazetesi ise, Titüles
kunun zehirlendiği iddiasında israr 
etmektedir. 

İzmir fuan dün 
gece kapandı 

Sergiyi 354,184 kişi 
gezmiş bulunuyor 

Iskenderun ve Antakya 
kurtuluşu bekliyor 

İtilafnamede açık vaidlerden hemen 
hiç biri yerine getirilmemiştir 

[B~ı 1 incide] değil, inkişa.fma c:;alışmak, Türkün 
Her iki anlaşma ile, lskenderun ve varlığını dahi ortadan kaldırmak için 

Antakyaya bu küçük vatan parçala hiçbir gayret sarfından geri kal.mı -

rma, onları Suriyeden ayıran birta- yorlar. 
Clan Beliçkanı nher tarafında yapılan 
taharriyat neticesinde tabacan vesa
ir silahlarla ecnebi bir memlekete si
!8.h gönderildiğini tesbit eden vesi
ika.lar ele geçirmiştir. İhtilfilci sosya
listlere ait olan bu vesikalar mezkilr 
parti ile Troçki arasında da münase
bet bulunduğunu tesbit etmektedir. 
Keza polis bir ihtil81 hazırlanması ve 
~ıka.rılma.eı. hakkında da muhabere 

İzmir, 22 (Hususi Muhabirimi7.
Londra, 22 (A.A.) -- Filistinde- den) - Izmir Arsıulusal Fuarı bu ak 

ki kuvvetlerin artırılması için b~la- . . 

Mesela, Antakyada bir Türk lise
kım haklar ve müstesna bazı yaşa - si var. Bu lise, yü> ellilik listeye da-
ma şartlan vaadediliyordu. hil kimselerle hoyboncu kürtlerin ve 

nılan hazırlıklar bitmiş bulunmakta- şam gece yansından ikı saat sonra 
dır. General Dill, Hayfaya gelecek o- kapanmıştır. Fuarın kapanması mü
lan ilk taburları sel&mlıyacaktır. na.sebetile Fuar komitesi bugün öğle-

Askeri otoritelerin kontrolu altın yin ekspozanlara 400 kişilik mükel
da bulunan demir yolları gelecek kuv lef bir ziyafet vermiştir. 
vetlerin nakline tahsis olunacaktır. Ziyafette Fuar komitesi başkanı 

Ihtilalcilerin trenleri hücum ile 

Bu haklerin en başında şunlar var birtakım firari Çerkeslerin elindedir. 
dı: Türk harsini bu tıynette kim.sele -

ı _ Iskenderun sancağında türk rin direktifi altında, ne hale gelece -
ğini artık takdirinize bırakırım. çe, resmi dil olacaktı. . 

evırakı: ele geçirmiştir. tahrip etmelerine mani olmak için la 

-------------~ z1m gelen bütün l'?dbirler alınmıştır. 

İzmir belediye reisi Behçet Uz, ver
diği bir nutukta ekspoza.nlara Fuara 

2 - Memurlar, ekseriyetle Türk 
ırkma mensup olanlardan seçilecek

ti. 

Mekteplerde okutulan kitaplardan 
hiçbiri, Türkiyeden getirilmiyor. An
takyada, bir kürt ve çerkeslerin sı-
kı nezareti altında bulunan matbaa

İsmet İnönü dün 
Ankaraya gitti 

[Başı l incide! 
Cla.n karşı:lanınışlardır. 

Büyük önder. İsmet lnönil ne ai. 
lelerine RiyaseticUmhur vagonlarını 

tahsis buyurmuşlar, vagonlar, An
kara ekspresine bağlanmıştır. 
İsmet lnönü, A.tatürke ve diğer ze

~ata veda ettikten sonra vagona. bin
lnişler ve trenin hareketinde bizzat 
~tatürk tarafından uğurlanmışlar

dır. Bundan sonra AtatUrkümüz, is
tasyonu ve rıhtmıı dolduran halkın 
tezahüratı arasında motörle Haydar 

paşadan hareket etmişlerdir. 

8aıµJekilin Lontl.ra aeyahati 
İsmet lnönünün Londra seyahati 

tarihi yaklaşmaktadır. Seyahat prog 
rammm Ankara.da kararlaştırılacağı 
anlaşılmaktadır. !sm.et 1nönüniln, 
Teşrinievvelin onunda şehrimize ge
lerek Londraya hareket etmesi muh. 
temeldir. 

Sıhhiye ve Milli Müdalaa 
Vekilleri 

Trakyada. göçmen işlerini teftiş ve 
tetkik eden Sıhhiye Vekili Refik Say 
dam dün Edirneden şehrimize gel
ıniştir. Bugün Ankaraya gidecektir. 
Ayni trenle, Milli Müdafaa Vekili 
kazım Özalp ta Ankaraya dönecek
tir. 

Suriye ihtilalciler reisi Fevzi, Tul-
kerimin Jein arasmda "Dehşet mü
sellesi,, namile yadedilen mmtakada 
bulunduğu söylenmektedir. İngiliz 
membamdan gelen haberlere göre, 
Fevzi Filistin Araplarına Ingiliz oto
riterlerine karrşı hiç bir müsaade • 
karlıkta. bulunmamak hususnda ih • 
tarlarda bulunmuştur. Fevzi, ku • 
mandası altında bulunan kuvvetle • 
rin, bir Arap ihtilal ordusunun nü -
vesini teşkil edeceğini ümit etmek -
tedir. 

3 - Türk harsının azami surette 
iştiraklerinden dolayı teşekkür et. inkişafı için kolaylıklar gösterilecek 
miştir. Bu nutka ekspozanlar namı- ti. 
na ölçü ve ayarlar başmüfettişi 

larda basılıyor. Bunları ya.zanlar da 
yine, birtakım vatan hainleridir. 

Lem'i Aksoy cevap vermiştir. 
İzmir Fuarını, kapanmcıya kadar 

354,184 kişi ziyaret etmiştir. Ziyaret 
çilerin 3207 sini hariç memleketler
den gelen ziyaretçiler teşkil etmek
tedir. 

Gelecek sene Fuar bir ay devam 
edecektir. Fuarın kapanmasına rağ
men, Kültür Park açık olacak ve dü
huliye ile girilebilecektir. 

Türkiyeden getirtilen alfabeler, ge 
4 - Iskenderun ve Antakya yan çen seneye kadar müthiş sansüre ti.

müstakil olarak tanınacak ve bu kı- bidi Bu alfabeler, Atatürkün resim
ta için Türk bayrağını andıran bay- leri yırtılmak suretile çocuklara da-
rak kabul edilecekti. ğrtılıyordu. r 

Muahedenin ana hatlarında tas - Bu sene, her nasılsa, bti cüreti gös 
rih edilen bu açık vaatlerin yerine teremediler. Alfabelerden Atatürkün 
getirilip getirilmediğini birer birer resmi çıkanlmadı. 
tetkik edelim: Köylerdeki Türk mekteplerinin 

1 - Türkçe, tskenderunda hiçbir hali ise büsbütün fecidir. Birer ba
zamanda resmi dil olmamıştır. Ma - hane bulunarak her gün bir köy mek 
halli hükumet dairelerinin bütün mu tebi kapatılıyor. Buna mukabil de, 

Asiler, Madridi tekrar 
sıkıştırdılar mı? 

ameleleri arapçadır. Halk, ana. dili 
olan Türkçeyi kendi aralarında ser
bestçe konuşurlar. Fakat, hükfımetle 
resmi münasebata girmek için mut
laka Arapça bilmek zarureti var -
dır. 

2 - Memurlar, ekseriyetle -değil, 
azlık olarak dahi Türk ırkına. men
sup değildirler. Vakıa, birtakım 
Türklerin iş başına geçtikleri görü • 
lüyor. 

ermeni ve hristiyan köylerindeki 
mektepler himaye ve yardım görü
yor. 

Bu şartlar altında Türk harsınin 
inkişafına imkan olnuyacağı mey -
dandadır. 

1 

[Başı 1 incide] 
ra Madridin üzerine yürümek kala
cak, ve bütün bu işleri kolaylıkla 

başarmak mümkün olacaktır. 
Toledodaki hükO.met kaledeki .mü 

dafileri imha için uğraşıyor ve top
larla mütemadiyen bombardıman e-

Fakat bunların çoğu Türkiye ka-
çağı, vatan hainleri, ' · 

3 - Mahalli idare, TUrk'. banlııln 

diyor. •dı•kl_an_m_v•e•d•iı•. ş•m•anlllllliııaııııiıııl11•5-ö•liı• . • v.erdi-.k 

ispanya Fası ile Fransa Fası ara !erini bildiriyorlar. 
smdaki hudut kapanmıştır. Sebebi, Asiler, Katalonyada genel bir is -
bir Fransızm. katli mukabilinde is • yan vuku bulunduğunu ve tehlikede 
tenen tazminat ve tarziyenin veril - olduğunu hisseden kompani$'in kaç 
memesidir. mıya hazırlandığını tekrar ediyor -

HükUmetin tebliğleri 
Madrit, 22 (A.A.) - Hükftmetçi

ler, Hueskada muvaffakıyet kazan-

Iar. 
Cümhuriyet mahkemesi eski iç ba 

kanı Salazar Alonsoyu ölüm cezası
na mahkum etmiştir. 

Fakat halk, bütün tazyiklere rağ
men, kendi ana dilini, killtürünü, mil 
li duygusunu tamamile muhafaza. et 
mektedir. 

3 - Muahedede Iskenderun için 
Türk bayrağını andıran bir bayrak 
seç~si hakkındaki kayıt ta tatbik 
edilmemi~tir. 

Bugün, lskendenmun her tarafın
da, siyah, beyaz ve yeşil renklerden 
mürekkep ve ortasında üç yıldızı bu
lunan Suriye bayrağı dalgalanmak
tadır.! 

Halk, son derecede sabırsızlıkla, 

büyük kurtuluş gününü bekliyor. 
Gelecek mektubumda Türk köylüsü
nün Suriye idaresi altında neler çek 
tiğini anlatacağım. 

Okuma, yazma 
bahsi 

Şimdi b.ime okur yaza.rlarm nis
beti nedir, doğrusu pek iyi bilmiyo
.rum amma Cümhurlyet devrinden -
beri ~ılan mekt.eplerin adedine ba
kılırsa bu nisbet okur yaza.rlarm. le
hine bir hayli değişmiştir, sa.nınm • 

Ben çok okur ya.zar olmanm bir 
hayat zarureti olduğuna kaJJ ~ği • 
Iim. HattiL rahat ömür, asude ve 
müreffeh bir ha.yat yaşryaııla.r için
de ilim dene<Wc kadar okur yazar -
larm nisbeti hiç okuma yazma bll
miyen ümmi zenginlere nazaran çok 
daha azdır. Ve doğnısu bu istatistik 
okur yazarlığın pek te lehine bir 
müşahede değildir. Değildir amma 
büsbütün okuması yazması olımy~ 
na da. doğrusu güç tahammW edillr. 
Onun için yeni İspanya başvekilinin 
okum.ası yazması olmadığını oku • 
yunca doğrusu kırmızı: olsun, san 
olsun l~panyollara. acıdmı. Hemen 
evlerden lra.k. 

İşin fenasl şudur ki okuması yaz. 
ması olmıyan adamın yanında. oku
ma yazmadan, cehaletten fa.lan da 
bahsedemezsiniz • 

Bu, frenklerin : 
- Asıbmşm evinde ipten bahse .. 

dilmez ,dedikleri gibidir • 
Gerçi zeki.dan kinay~ olarak der. 

ler: 
Kaysiriliye sonnuşla.r: 
- Okuman, yazman var mı! .. 
- Yok amma., Kayseriliyim, e&o 

vab.üıı vermiş. 

Ben Kayserili değilim. Onun için 
zek8.ıım Kayserililer nez<:lindc ne 
dereceye kadar okur yazarlık yeri -
ni tuttuğunu kestirem~llin, amma 
bu lifm da. büsbütün bo' olmadığı 
muhakkaktır • 

Dün okuması yazması olmıya.'n 

bir zengin yarunda. idim. Birisi kol
tuğu altında bir siirö. e''..rakı peri .. 
şan ile içeri girdi. Hali hahrdan son· 
ra bu evralu perişandan bir tane çe.. 
kip ümmi ganiye sundu. Dört sa.yfal: 
bir kü~ü1c ceride imiş. 

Verirken de: 

- Vaktiniz olduğu zaman.... (O. 
Jmnnuıuz ! ) cljy~kti, İrkildi: 

- V a.ktiniz olmadığı için emre .. 
dersiniz okurlar. Siz de dJnlersinlz. 

dedi. Dedi amma, öt.eki hemen su .. 
ratı astı. 

Bu da gü~: 

- Okursunuz.. dese, adama alay 
ediyor gibi gelecek. • 

- Okutursunuz! deyince de okur 
yuar olmadığı hani yüzüne vo.nı • 
luyormuş gibi oluyor • 
Arkadaşlammzdan bir §ehir uşa.

ğT vardır. Tam İsta.iıbullu külhan
beyi tipidir. Okuması yazması çok 

değildir a.mJllRt semai yazar, rahq.t 
müna.kaşa.lar, hatta. müğalata.Jar. ya .. 
par. 

Geçende görüşürken sordum .... 
- Ne yapıyorsun? 
- Okuyormn, dedi • 

- Yaaa dedim. Ne okuyorsun?: 
- Gazel... Cevabını \rerdl • 
Öyle okumaya canim kurban .• 

8. FELEK 
• 

Babam merhumun eski bir dos
tundan bana iltifat eden bir mektup 
aldım. Sözleri babamın sözleri gibi 
beni mütehassis etti. Kendisine bu
rada teşekkürü saygı borcu bilirim. 

B. F. 

İki ·kaçakçılık 
Kaçak köylü sigarası 

ve esrar tutuldu 

,. 

Gümrük muhafaza memurları dün. 
gece Küçük.pazarda bir ~ürmünıeş

hut yapmışlardır. Kahveci Nuri ile 
arkadaşları Zeki, Osman Halit ve 
KamiJin üzerlerinde şüphe üzerine 
: a.pılan araştlrmada 120 gram estar 
ve 300 kaçak köylü sigarası bulun~ 
muştur. 

Dün İskenderiyeden limarueıa ge
len Türk bandıralı Antares vapuru 
tayfalarından Süleyman da sandalla 
Beşiktaşa çıkarken şüphe üzerine 
çevrilmiş, elindeki pakette 20 metre 
uzıtnluğunda kıymetli kumaş bulun
m~u.r. Suçlu hak.kında takibat ya. 
pılm.aktadti'. 
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Futbolde boyuna yenilmemizin 
önüne geçmek için tedbirler 

J ngiltereden bir baş anlrenô"r geliyor 
. 

Futbol Federasyonu metod birliğini yapmıya 

yerli 
çahşacak. ingiliz antrenör 
antrenörleri de yetiştirecekler 

Bizim futbol ne zaman hudutları- 1 biz amatör kalarak onlş.rla boy öl
mızdan dışarı ç ı k s a ekseriya çüşmek güçlüğünü başaracağımız 

oyun neticeleri itibarile zararlı dönü
yor. Bunun bin bir sebebi var. Sebep 
!erin esaslılan, biribirine nazaran o
lan ehemmiyetleri de herkese göre 
değiştiği için on senedir asıl hastalı
ğı ve asıl tedaviyi bir türlU bulamı
yoruz. MaHimya, futbol bir hayli te. 
pe aşağı gitmesine rağmen yine biz
de en fazla rağbet gören spordur. A
lakası geniş olan bu sporun müte
hassıslan, alimleri de o nlııbette çok 
tur. Bu çokluk "horozu fazla olan 
köyde sabah olmaz,, sözünü hatırla
tan bir netice doğuruyor. Ve futbo
l ün senelerdenberi beklediğimiz sa
bahı bir türlü gelemiyor. 

Bir de keneli kendimize bir şeyler, 
bir yenilikler bulmak ve Bilgiç gö. 
mkmek hevesile etrafımıza hiç bak
madan tedbirler alıyoruz. Her kafa
dan çıkan bir reçete ile hasta Türk 
futbolünün derdi müzmin bir hale 

zannile çabalamaktayız. 
Amatör futbolün profesyonelle dö. 

vüşmesi imkansız mıdır? 

Bu suale kendimce şöyle bir cevap 
veriyorum: 

Bizdeki şekliyle imkansızdır. 
Çünkü amatör bir sporun prof es

yonelle müsavi şansla dövüşebilmesi 
için ya bazı yerlerde olduğu gibi çok 
aşırı fedakarlıklara katlanmak, ya -
hut sporu mekteplere haklgyle sok
mak gerektir. 

Her ne ise, yukarıda da yazdım; 

bu işin bin bir sebebini burach say
mak kabil değildir. Şimdilik arap sa. 
çı gibi karmakarışık olan meseleleri 
bir tarafa bırakıp futbol federasyo
nunun önümüzdeki seneler yapmak 
niyetinde olduğu işleri sıralıyalım: 

1 - Federcuyonun baıhakemi 
geliyor 

biliyetlerini dikkate alarak esaslı bir 
oyun sistemini hakim kılmıya çalışa
caklardır. Bu antrenörler ayni za
manda klüp kaptanlarından, yahut 
antrenörlüğe elverişli sporculardan 
yerli antrenörler yetiştirmeye çalışa. 
caklardır. 

Gelecek antrenörler ilk olaı·ak tut
bolün en mütekasif olduğu; Ankara, 
İstanbul, !zmir mmtakalarmda faa
liyete başhyacaklard1r. 

Yerli antrenörler yetifince 
Yerli antrenörler yetiştiği zaman, 

muhtelif mıntakalara gönderilecek
ler, İngiliz antrenör de o mmtakala.. 
ra giderek yerli antrenörlerin mesai
lerini tetkik edecek, aksayan taraf
lan varsa düzeltecektir. 

Zengin bir futbol filmi getirtili. 
yor 

İngiliz profesyonellerinin en usta
ları tarafından çevrilmiş ve taıkmı o. 

geleli çok oldu. 
Türk futbolünü kalkındırmak mak 

sadile Avrupai bir programla işe de 
başlamak bizde çok müşküldür. Çün
kü programın ilk tatbiki anlarında. 

klüplerin bazı müşkilllere düşmesi 

federasyonun programını yanda bı
raktırabilecek vaziyetleri do~rabi
lir. Ayrıca oyuncuların hayat şa.ttl11.:-

yununu, ferdi oyun şekillerini, hatta 
larmm metot birliğini temin için İn- çalım yapmak hünerlerini çok güzel 
giltereden But isminde bir başantre-

Futbol federasyonu Türk futbolcu 

' rmı düzeltmek §ekli de vardır. Vcl-
' •' 
hasıl dünya. futbolilnün profesyonel 
bir hıza kendini verdiği bu srralarda 

• 

nör getirtmeye karar vermiş, hatta 
antrenör 1stanbula doğru yola bile 
çıkmıştır. 

2 - iki antrenör daha olacah. 
Bqa:ntrP~örden maada iki ecnebi 

antrenör daHa gelecekıni~. Bu üç an. 
trenör mmtakalarda ça.Ir~aeııkla.r. 
Türk oyuncularrnm seciyelerini, ka-

Spor işlerimiz hep 
mahrem mi kalacak 
Hariçteki müsabakaların neti
celeri hakkında müsbet ra1Joriar 

neşredilmeiidir 

gösteren bir futbol filmi ısmarlan

mıştır. O film her m.ıntakay.~ yolla

nıp gösterilecektir. 

Manyetik oyun tahta81 da ıırmar
lanmıf 
Takım. bakiyesini ve oyıınoulo.uu 

yerlerini rah~ göoteı 011. ve oyıµıcu

ları işaret eden şekilde yer değişti. 

rilcliği halde düşmiyecek tarzda mık 

nat1slı yapılmış İngiltereden oyun 
tahtası ısmarlanmıştır. Başantrenbr 

ve diğer antrenörler o tahta üstünde 
futbolculara nazari dersler verecek
ler. 

Konleranırlar tertip olunmu~lur 
Bir seri futbol konferansı tertip e

dilecek. Başantrenör tarafından tah 
ta üstünde şekilleri tarif edilerek ve
rilecek olan bu konferansları merak 
War da dinliyebileceklerdir. 

İşte futbol federasyonunun önU. 
müzdeki seneler için yapmayı düşün
düğü işler bunlardır. Bu programın 
vereceği semereyi ve bizde çatışabi
leceği mükülleri başka yazılarımda 

tahlile çalışacağını. 
Eşref Şefik 

Posta telgraf 
başmüdürlük
leri kaldırıhyor 

Yeni kanun dolayısiyle 
birçok memurlar 

tekaüde sevkedilecek 
Ankara, 22 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Posta telgraf ve tele
fon umum direktörlüğü 935 senesin
de kabul edilen ve tahsisat bulunma
masından dolayı 936 hazıra mı.da tat
bik edilemiyen posta, telgraf ve tele
fon teşkilat kanununu önümüzdeki i
kinci kanun başından itiba't'en tatbik 
mevkiine koyacaktır. Umum direk
törlük yeni teşkilatın tatbikı etrafın
da hazırlıklarına başlamış bulunmak
tadır. Bir ikinci kanundan itibaren 
baş direktörlükler lağvolunacak ve 
buna m~kabil vilayetlerd~ 4 O liradan 
80 lira asli maaşa kadar 5 smıf mer
kez direktörlükleri ihdas olunacak -
tır. Direktörler vilayetlerine bağlı 
kaza, nahiye ve köy merkezlerinin en 
bUyük amiri bulunacaklar ve bunlara 
40 lira asli maaştan 70 lira asli ma
aşa kadar 4: sınıfa ayrılan muavinler 
verilecektir; merkez şefleri 25 lira as 
ıt maaştan 35 lira asli maaşa kadar 
3 sınıfa ayrılmışlardırr; kaza.lat'da 
halen direktör Unvanını haiz olan 
posta direktörlerinin Unvanı yeni teş
kilatın tatbi.kma geçildikten sonra 
şefliğe tebdil olunacak ve bunlar da 
25 liradan 35 liraya kadar 3 sınıfa 
ayrılacaklardır; yeni teşkilatla. pos
ta, telgraf ve telefon memurları 10 i
li 20 lira asli maaşlı olmak ü.zer.a 4 
sınıfa ayrılmakta ve bu ;ibi memur
ların asli maaşlarına bir miktar zam 
yapılmaktadırr. 

Muhasebe u•ulleri değişiyor 
Yeni teşkilat ile posta id.ı.relerinin 

muhasebe usulleri de değiştirilmek

tedir; yeni teşkilatla muhasibi me
sullükler 18.ğvolunmakta ve bütün vi
layetler 7 mıntakaya ayrılmak su
retiyle bu mıntakalara birer muhasip 
tayin olunmaktadır. Yeni tc1şkilılt ka
nununa göre muhasiplerin merkezde 
bulunmalan icap etmektedir. Fakat 
tatbikatta t)lrÇO~ LUU9AUUIMH UU6 ... 

racağı nazarı dikkate alınarak bunla
rın bir mliddet bulunduktan mı.nta
kalarda vazife görmeleri kararlaş
mıştır. Bu muhasipler bilahare mer
kezde muhaeebe direktörlinün mua
vini vaziyetinde çalıştırılacaklardır. 
Yeni teşkilat kanununun ihtiva etti
ği maddelerden biri de memurları 
müddeti hizmetlerine göre tahdidi 
sinne tabi tutmasıdır. Yeni kanunla 
baremin 15 ve 16 ncı derecelerine 
dahil memurlar 55 yaşında., 13 ve 14 
üncü derecelerine dahil me:nurlar 56 
yaşında, 12 ila 10 derecelerine dahil 
memurlar 58 yaşında, 9 ila 4 derece
lerine dahil memurlar 60 yaşmda 
mecburi tekaüde sevkolunacaklard1r. 
Yeni teşkilat kanununun tatbiki es • 
nasında bu suretle tekatlde &e"-'kolu -
nacak memurların mühim bir yekl'ln 
teskil etmekte oldukları anlaşılmak
tadır. 

Ollmplyatlar gibi, Rusya seyahati 1 almalı değil midir? .. Spor hareketle -
ve yabancı memleketler futbol veya rinden alman dersler be şon kişinin 
güre§ turneleri gibi uzakta cereyan şahsına mı inhisar edecektir? Pek ba.
e~ olan müsabakalarda. Türk ta,. halıya mal olan bu seyahatlerin düz
lmnla.mım elde ettikleri neticeleri hep gün ta.raflarından istifa.de edilmek, 
üçüncü a.ğızlardan öğrenmek bizim çarpık cihetleri de düzeltilebilmek i
i~in değişmez bir nasip oluyor. ~ çin onlar hakkında ~ık ve tafsili.tb 
:ıanç kayıplammzm je]dl ve sebep - malômat beklemek hakknnızdır. Hak
ı.,rı hakkında her kafadan bir ses çı- kmıızda a m a. şimdiye k a d a r 
kıyor ve kli.sik spor mevzuları birer bu yapdmadığı için bizim dışarı spo~ 
dedikodu kumkuması haline geliyor. temaslan da.ima dedikodu mevzuu 
Buna karşı gelmek için yegane çare olur. Buna mukabil memleket irin -
müsabakalar hakkında. etkô.rı umu - de, herkesin gözü önünde yapılan mü
m.lyeyi tenvir için müspet teknik ra- saba.kalar hakkında hiçbir tıevatür 

porlar neşretmektir. Elbette bütün çıkmaz. 

Balkan oyunlanna giden atletlerimiz 
b~gün hareket ediyorlar 

bu seyahatlerden avdette her spor Otedenberi söylediğim gibi b i z 
kendi faaliyeti, elde ettiği neticeler ve kazandığDDizı neden kazandık, kay -
bu neticeleri tevlit eden sebep ve a- bettiğimizi niçin kaybettik 'l Bilmez 
milleri gösterir bir rapor vermekte- ve ortaya atmazsak kayıplarımız te
dir. Bu raporlann bir buçuk sene son- vali ettiği gibi k~lanmız da bu -
ra toplanaeak kongrede meydana çık- günkü gibi tesadüfe bağlı olur. Onun 
masmı beklemek abes olur. Son ollın- içindir ki olimpiyatlar ,.e Rusya gibi 
piya.tla.rda 47 güreş, 14 yelken, 12 büyük ve polispor seyahatlerde elde 
eskrim, S binicilik, 2 basketbol, 1 f11t- edilen neticeler ha.kkmda oralara gi -
bol, 1 bisiklet müsabakası yaptık. den mütıehassıslann tafsilatlı, müspet 
Bunlann içinde kazandıklanmızı: ne- ve sadece teknik (hissi parçalardan 
den kazandık? Ka.ybettllflerimizl nl- mürekkep edebi eserler değil) rapor
çln kaybettik? Bunu mes'ul ve mil - lan beklemekteyiz. Gerçi teşkilat na
t.ehassıs ağızlardan dinlemek çok iti- mma beyanatta bulunmak yalnız spor 
zu.ınhı ve faydalı değil mldirT krmnn reisine aittir ama. federasyon 
Bfzbn spor f~lerimiz dalma esrarengiz reislerinin kendi şubeleri hakkında 
ve mahrem mi ka.la.eak? Onun hakild telmik söz söylemeleri yasak cılmadı
nescine kimse el süremiyecek midir? ğma göre sporcu arkadaşlaronızm 
Memleketteki binlerce sporcu falan bizi bu yolda daha uzun müddet 
müsabakayı neden kazandığımızı, ve 
diğerini niçin kaybettiğimizi bilmeli bekletmiyeceklerini de ummaktayız. 
ye kendi ~hşmalannda onlardan ders B. FELEK 

I 
rzı _._....__......._._........._......o.......,_~ 

·O 

9SS Benesinde Balkan oyunları.na giden ve üçüıncülüğü. alan Türk atl6tle-
, rinden bir kısmı eski antrenörleri Abraham üe. beraber 

Atinada ·yapılacak Balkan oyunla
rına girecek Türk atlet kafilesi ba. 
şmda atletizm federasyonu rei."!i Vil
dan Aşir'le beraber bugün Romanya 
vapuru ile hareket edecekler<lir. 

Rimen sporcuları geldi 
Yunanistanda yapılacak ·Balkan. 

Olimpiyatlarına iştirak edecek Ru-

men heyeti dün ''Kral Karol,, vapu

rile şehrimize gelmiştir. Heyet 18 ki. 

şiden mürekkep ve Neagu Bore;ku -
nun riyaseti altındadır. Atletler dün 

şehirde bazı gezintiler yapmışlardır, 

bu sabah Tilrk takıını .ile birlikte ha 

reket edecektir. 
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Teşviki • 
san~yı Biçki yurdunda 

Y ~rdun bu seneki mezunları 

Teşviki Sanayi Biçki ve Dikiş mek 
tebinin senelik sergisi dün saat 16 da 
merasimle açılmıştır. Merasimde da 
vet1iler ve mualliin.ler hazır bulun. 
muşlardır. Sergiyi mektep müdürü 

Adliye tayinleri 

Tam listenin bugünlerde 
tebliği muhtemel 

Adliyede yeni hakimler kanununa 
göre yapılacak tayin listesi •henüz çık 

mamıştır. Bunun vekil Ankaraya 
döndükten sonra hazırlanacağı anJa

şılmaktadır. Dün sabah telgrafla 
müddeiumumiliğe yeni ve kısa bir ta 
yin listesi tebliğ edilmiştir. Bu liste

ye göre İstanbul ikinci ceza hakimi 
Kemale (9) numaralı ihtısas hakim
liği salahiyeti. verildiği gibi Hopa ha
kimliği.ne eski Hopa hakimi Mehmet 
Şevket, İstanbul ha.kimliğine Lüle. 
burgaz müddeiumum!si Mehmet, İs

tanbul balığına llgaz hakimi Nurl, 
Kars mahkeme relııliği.ne Trabzon 
thtısas hakimliğinden açıkta kalan 
Cafer Kamil, temyiz raportörlüğüne 

Sıvas ihtısas müddeiumumisi Ahmet 
Lfttfi, İstanbul sulh hlkimHğine Ay
dın azasından Nail, Istanbul birinci 

ticaret m~hkemesi azasından .?Ylusta
f a Faiz birin<~i tfoR rP.t reisli~~· vüz 
lira ~h tem_yiz 4.zalığına bırınci ti 
caret reisi Memduh, Lüleburgaz sor. 
gu hakiniliğine hakim namzedi Rıd
van, Şile müddeiumumiliğine lstan

bul beşinci icra. memuru Rasih, Sö

ğüt müddeiumuı'niliğine altıncı icra 

memunı Turgut, Giresun mahkeme 
azalığına. Üsküdar sulh ceza hakimi 
Mehmet Ali Güren müddeiumumili -

ğine Balıkesir sorgu hakimliğinden 

açıkta kalan trf an tayin ~ilnıişler

dir. Tayin emirleri müddeiumumi-

lik tarafından bugün alakadarlara 
bildirilecektir. 

Halkevlerinde 

Dil bayramı münasebe
tile hazırlık yapılıyor 
Şişli Halkevinden: 

Cemil bir nutukla açmış, buna talebe 
den Süheyla cevap vermiştir. Bun
dan sonra davetlilere sergi gezdiril
miş, ve büfeden limonata ve pasta 
ikram edilmiştir. 

Parti kongreleri 
Dün de birçok ocak 
kongreleri· yapıldı 

Parti ocak kongreleri devam et • 
mektedir. DUn Bakırköy kazasın .. 
da; Çıfrtburgaz, Küçükçekmece, Fi· 
nızağa. Yalova kazasında; Çengiler, 
Kurtköy, Kocadere, LB.ledere. Fatih 
kazasında; Ayvansaray, Eski Alipa
şa, Yedikule. Beşikt~ kazasında; 

Muradiye. Şile kazasında; 1.sa. Ça .. 
talca •kazasında; Akalan, Bojdar, 
Terkos. Silivri kazasında; Fener, Si· 
nekli.. Eminönü kazBBında; Hocapa
şa., Direk.lerarasr ocaklarının kon .. 
greleri yapılmış, partili yurtdaşlarm 
dilekleri dinlenmiş, yeni idare hey • 
etleri seçilmiştir • 

H ocapaşa ltt>ngreai 

Hocapaşa ocak kongresi dün ak • 

şam saat 18 de nahiye merkezinde 
toplanmıştır. Bu toplantıda eski reia 
bir yıllık faaliyeti anlatmış, bundan 

sonra üyelerin dilekleri dinlenmiştir. 
Sirkeci civarındaki otelciler bazı 

caddelerde llmba olmadığından ve 

yet etmişlerdiı: • ,_,. 

Bu dilekler, nazarr itibara alınmrıı, 
Şehir Meclisi azasından Sela.n;i İz
zet, bu iki meselenin Şehir Meclisine 

bildirildiğini söylemiştir. 

Yapılan seçimde Şevket, Cemal. 

Şerif, İbrahim ve Yaşar yeni heyete 
seçilmişlerdir • 

Parti ocak kongreleri 
C. H. P. Kadıköy Hasanpaşa - Ik· 

biliye semt ocağınm senelik kongre 
si toplanmış, idare heyeti intihabı 

yapılarak başkanlığa Avukat Ah • 
met Tevfik ve üyeliklere de Hamdi, 

Cevdet, Fehmi ve Fikri seçilnüşler· 
clir. 

Leyli meccani imtihanlan 
Ankara, 22· (TAN) - Leyli mec .. 

cani imtihanlarına girmiş ola:ılarm 

imtihan evrakları: Kültür Bakanlığın 
da teşkil olunan husus bir komisyon 

ca tetkik olunmaktadır. İmtihanda 

Dil bayramı münasebetile 26 ey • 
lül 1936 cumartesi günü saat 18 de 

Türk Dil Kurumu adına verilecek muvaffak olanlar Birinciteşrinin ilk 
söylev, radyo ile dinlenecek ve saat haftasında belli olacaktır. 
21 de Ismail Hikmet tarafından Türk 

Dili hakkında bir konferans verile - Hava tehlikesine kartı koruma 
cek ve müzikle halk türküleri söy- komisyonu 
lenecektir. Hava tehlikesine karşı koruma 

• komisyonu dün öğleden evvel vali 

Şişli Halkevinden: muavini Hüdai Karata.banın riya • 
Yaz münasebetile tatil edilmiş o • setinde toplanmıştır. 

lan lngilizce~ fransızca ve Almanca öğleden sonra Dahiliye Vek8.leti 
derslerine birinci teşrirlde tekrar seferberlik şubesi müdürli HUsa • 
başlanacaktır. isteklilerin Halkevi - meddin, vali muavinini ziyaretle 

ınize gelerek isimlerini yazdırmaları. şimdiye kadar yapılan işler hakkında 

ıtc görüşmüştür. Hüsameddin, bugün • 

Beyoğlu Halkevinden: terde Ankaraya gidecektir 
ı - Evimizin 1936 - 1937 ders yı-

lı Birinciteşrin 1936 perşembe günü 2) Biçki 
başlıyacaktır • 3) Çiçekçilik 

2 - Açılacak dereler şunlardır: 3 - Bu dersler parasızdır. Ve dtl-
a-Dil dersleri: ' zenlenmiş programa göre akşam sa. 
1) Türkçe at 18-21 de evimizin Tepebaşındakl 
2) Fransızca. kurağmda. okunacaktır. 

3) Iıigilizce 4 - Yazılmak istiyenlerin Uç ve· 
4) Almanca sika fotoğrafı ve nilf us tezkeresile 
5) Rusça birlikte herglln saat 10 dan 21 re ka4 

6) ltalyanca dar evimiz Direktörl~ğüne baş vur· 
Bu dersler üçer kur üzerine tertin maları. 

edilmiştir. 

b-Sanat dersleri-: 
1) Smai elektrik 

Taksim bahçesinin kapalı kısmmda Halk 
Opereti. Bu akşam 2l,45 de <Tarla Ku!iU) 
ayrıca elektrikli kuk1iıar. 
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Harbiye Ankarada 
Bu büyük irfan ocağı, ne zaman 
kuruldu? Bugünkü tekimülüne na
sıl erdi? Yaşadığı tatlı,acıhatıralar 
Hususi talim ve terbiye görmüş subay yetiştirmek 

fikri bundan tam 102 sene evveline aittir 
(Harbiye) yarın Ankaraya naklediliyor!. 
İstanbul için ne büyük ziya, Ankara için ne büyük ka

zanç! 
Bu üç heceli küçük ismin tarihçesi hakkında bir iki 

makale yazmak teklifini aldığım zaman gerçekten bir te
reddüt devresi geçirdim. Bu küçük ismin okadar büyük 
bir hüviyeti vardır ki, onu bir iki makalenin dar çerçeve
si içine sığdrrmak bana, adeta, muhal gibi geldi. Bununla 
beraber - kendimin de yetiştiğim - bu ocak hakkındaki 
bilgileri (1 an) okuyucular.ma sunmak zevkinden kendi
mi alamadım. 

Harbiye ne zaman kuruldu? 
Harbiye!. 
On binlerce münevver kafalı kah

raman, birçok ilim ve fen adamı ye
tiştiren en eski ve en aydınlık irfan 
ocağı! .• 

Senin yetiştirdiğin on binlerin ka
çı rahat döşeğinde can verdi ki? .• 

Yemen ve Trablus çöllerinin; Ha.v 
ran, Makedonya ve Arnavutluk dağ 
larmda senin öz çocuklarının temiz 
ve asil kanlarile sulanmamış kaç 
karış yer var .. Senin temiz ve sı • 
cak varlığının hamurile yoğurulup 
bugün - sağlam veya sakit - ya.şıyan 
tarda, eğer bir gün icap ederse, ağa 
beylerinin yürüdükleri yolda, vatan 
müdafaası yolunda, tereddütsüz ve 
bütün varhklarile tekrar koşmak i -
çin yorgunluklarını dinlendiren in -
sanlardır. Ve sen nekadar onların i
sen onlar da o kadar senindirler ... 

lstanbul seni bağrından nekadar 

te' r ve acı ile ayırıyorsa Ankara 

seru o kadar s~vin~ ve tahassürle 
bekliyor .. Biz, Islanbul eaktnlel1, ar 

tık seni ve senin 'bağrinda 'beSleyip 

bUytitmekte olduğun çocuklarını her 

gün gö.rmesek te kalbimiz ve hissi-

limiye kışlasında sübyan bölükleri 
teşkil olunmuştur. 

ilk harbiye: 
Yine bu sırada hassa miralayların 

dan ve fahri ya.verlerden Namık Bey 
isminde bir zat Avrupa ve Rusyada 
yaptığı seyahatlerden dönmüş ve i -
kinci Mahmuda, oralardaki askeri 
mektepler ve ordular hakkında, ra • 
por ve izahat vermişti. Bunun üzeri
ne, o zamana. göre, modern bir as -
keri mektep tesisi işine, Müşir Ah
met Fevzi Paşa ile birlikte, işte bu 
zat memur edilmişti (1250-1834) .• 

Bu teşebbüsün neticesi olarak Maç 
kadaki kışla tamir ettirilmiş; bir ca
mi, bir kütüphane, bir hamam, bir 
hastane inşa olunmuş ve Avrupadan 
ders alat ve edevatı ile bir de mat -
baa getirtilmiştir. (Bugünkü Maçka 
silahhanesi bilahare bu kışlanın ye
rine inşa olunmuştur.) 

J:şte bu suretle meydana. gelen ilk 
(Harbiye} nin .talebesi, sübyan bö -
lülderinin de ı:Jellmiye kı~lasmdan 

buraya nakliyle, sekiz bölüktü bir ta 
bur halinde teşkil edilmişti. 

Burada tedrisat 8 kısma ayrılmış
tı. Bu kısımlarda okunan dersler şun 

miz bütün varlığile senindir; seninle lardan ibaretti: 
beraberdir. 

(Harbiye) nasıl ve ne zaman ku

ruldu, ne gibi tatlı ve acı hatıralar 
yaşadı; bugünkü tekamfilü~e nasıl 
erdi? .. Bunu merak eden kariler az 
olmasa gerektir. Bu hususta bildiğim 
ve toplıyabildiğim (1) ve en doğru 
resmi vesikalara istinat eden malu
matı, mümkün olduğu kadar, hüla
Ba ediyorum: 

ilk mektep fikri: 
Okuma - yazma bilir, nususı su -

rette talim ve terbiye edilıniş sübay 
yetiştirmek fikri b1.lndan tam 102 se 
ne evveline aittir. Hicri 1247 (1831) 
tarihinde Usküdarda Toptaşmda 
(Humbarahane ve mühendishane) 
tam.ile bir mektep taslağı meydana 
getirilmiş; buraya ilk talebe Haseki 
bostancı ocağından seçilmiştir. Fa· 
kat yeniçerilerin bu yeniliği hazmet
miyerek isyan edeceklerinden kor -
kan o zamanki padişah ikinci Mah
mut sonradan bu mektebi lağvettir -
miştir. 

I inci kısım) A - Kum üzerine 
yazı yazmak (sülüs, rik'a, rakkam). 

B - Elifbe cüzü (iki harfli lfı.gat 
lere kadar). 

Il - m üncü kısımlar) 3 harfli lu
gatler, Amme cüz'ü. 

IV - V inci kısımlar) ilmühal1 Aka 
it, yazı (taş tahta üzerine ) 

VI - VIII inci kısımlar tuhfe, nuh
be, sarf, yazı, müsvedde. 

Dersler geceleri müzakere olunur 
du. Sınıf . ba.şılar bir metro irtifaında 
ve iki ucu duvara tutturulmuş bir 
çenberin içine girerek talebeye a -
yakta müzakere yaptırırlardı. 

Bundan tam 102 sene evvel ku -
rulmuş olan harbiyemizin tarihçesi
ni böyle kısaca tesbit ettikten sonra 
sıra, onun tekamülünli gözden geçir 
meye gelmiştir. Bunu da gelecek bir 
yazıya bırakıyoruz. 

İhtiyat Ku.rma.y Binbaşı -
Celal DİNÇER 

Buqünkü Hrbi'l!e mekff>binin 
ccepheden görünii§ü 

Ankara heye
canla bekliyor 

[Boşı 1 incide] 
danada yaptırdıkları talebe dolap • 
larının cilasının daha kurumadığını 
anlatıyor, bir yandan da bir yar sü
baya emir veriyor:. 

1'- Yataklar için 1500 kilo pamuk 
almamız lazımdı. Fakat Ankara pi
yasasında ancak 1092 kilo buldura · 
bildim. Balyaları yukarı salona çı -
kartırın; çarpsınlar. Nerede hallaç?,, 

Hallaç, bir boy yayla sütunların 
arasından peydahlandı. Yüzbaşı, mi
safirini bekliyen ev sahibinin telaşlı 

ifadesile! 
- Haydi oğlum, dedi, çık yukarı 

salona, gündüz gece deme, yatakla· 
nn pamuğunu hazırla ... Yataklar yu 
muşak olsun; çocuklar yorgun dil -
secekler üstüne ... Marş. 
' Hallaç• pamuğu çala tokmak pör
süte dursun biz koridorlardan birine 
daldık ... 

Büyük binanın sekiz yüze yakın 
odası var; bize binayı gezdiren bu za 
ta binayı iyi tamyıp tammadığını sor 
dum. 
"- Uç aydanberi kanş karış ez

berledim, dedi. Fakat koridorların 
içinde topluca kayboluruz. Korkusile 
geçtiğimiz yerlere gözlerimle işaret 
ler koyuyorum. 

Güneşin altında tarla 
bizi hem terletmiş, hem 
Bizi gezdiren arkadaşa: 

yolculuğu, 

susatmıştı. 

- Aman kardeşim, dedim, lokanta 
dan başlasak, fena halde susuzum. 

Mermer masaları kurulmuş mu -
azzam bir yemek salonu; cumadan 
sonra bu salonun yemek saatlerinde 
ki manzarasını düşünUyorum. 

lçme suyu musluklarından kana 
kana buz gibi su içtik. Fakat kur -
şun borular daha yeni olduğu için su 
yu kokulu akrtıyor: 

Yarınki • 
merasım 

Taksim abidesine bir 
çelenk konacak 

Cürmümeşhut kanunL 
tatbik ediliyor 

Harbiye mektebi, yarın Anka.raya. 
taşınacağı için, tatil münasebeti.le 
evlerinde bulunan talebe, bugün 
mektebe giderek bugün ve geceyi 

Adliye vekilinin mühim beyanatı 
Harbiyenin menakibini anarak ge-

çireceklerdir. -
Yarın sabah saat dokuzda talebe 

önünde bando olduğu halde Taksim 
abidesine giderek bir çelenk koya -
caklar, mektep namına bir nutuk 
söylenecektir. Harbiyeliler bundan 
sonra köprüye gelecekler, Ankaraya 
gitmek üzere Haydarpaşaya geçecek 
terdir. 

Bu kanunun çerçevesine giren suçları işliyen
lerin muhakemeleri derhal yapılacaktır 

İngilterenin . Ak
deniz siyasetinde 
değişiklik yok 

[Başt 1 incide] 
Ve gazetecilerden müteşekkil bir he. 
yete beyanatta bulunarak dedi ki: 
"- Akdenizdeki İngiltere İmpa

ratorluğunun bütün muvasala nok
talarını teftiş ettim. Hepsinde vazi
yet normaldir. Yalnız, İtalyan mat
buatında, "İngiltere yeni Akdeniz 

. 
Yeni Cürmüme,hut Kanunu 1 

Tefrinievvelden itibaren mer
iyete geçecektir. İstanbul müdd 
eiumumiliğinde adliye müsteta
nnın riyasetindeki heyet bu kan 
un için yapılması lazım gelen ta
limatnameyi tamamen hazırlamı 
tbr. Talimatname Perşembe gü. 
nü alakadarlara tamim edilecek 
tir. 

Adliye V eküinin beyanatı 
Bu münasebetle Adliye Vekili Şük-

rü Saracoğlu, bir muharririmize aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"- Meşhut suçların muhakeme u

sulü hakkındaki kanun birinci teşri
nin ilk günü tatbik edilmeye başla
nacaktır. Bu kanuna ait hükümlerin 
C. müddeiumumileriyle zabıta tara
fından ne suretle tatbik edileceğine 
dair Dahiliye Vekaleti vasıtasiyle 

Emniyet umum müdürlüğü ile unillnı 
siyasetini izah etmelidir.,, şeklinde jandanna kumandanlığının mütaleala 
neşriyat gördüm. n alınmak suretiyle tam bir düşünce 

İngilterenin yeni bir Akdeniz siya. birliğiyle tanzim edilen talimatname
seti yoktur. Eski siyasetini takip nin tstanbulda yapılan içtimalarda 
etmektedir. Bu siyasetin temeli, bü- kompetan olanların da tetkik ve mü
tün Akdeniz devletlerile dost olmak taleasiyle vazedilmek suretiyle en iyi 
ve 1.mparatorluğun muvasala konak- ve müsait tatbik şekli almasına ihti
lannı temin etmektedir. Binaenaleyh marn edilmiştir. 
İngilterenin yeni siyaseti, eski siyase 
tinin tabiisidir. Malta adasından fe. Seri muhakeme usulü 
ragat için de hiç bir sebep yoktur. Kanunda meşhut suçları seri ve 

İngiltere Bahriye Nazırı, Sir Sam- kısa bir muhakeme usulüne tabi tu
vel Hor'a, hava kuvvetlerinin müda tan bir sistem kabul edilmıştir. Meş
faa sistemleri üzerinde yapacağı te- hut suç sahibinin suçu işlerliği gün 
sir hakkında sorulan suale şu ceva- C. mUddeiumumisine ve oradan mah
bı vermiştir: kemeye sevkedilerek aynı günde da-
"- Hava kuvvetleri, çok yeni bir vanm hükme bağlanması bu sistenıin 

şey yapmıştır. Fakat bir inkılap ba- belkemiğini teşkil etemktedir. Bu 
şaramamıştır. Deniz kuvveti eski suretle suç işlenir işlenmez mahkeme 
kudre~ini muhafa~a etmektedir.,ı . bütün tareliğiyle delillere el koyarak 

İngiltere Bahriye Nazırı Kıbrıs işin hakikatine tam bir isabetle nii
Adası hak.krr_ıda sorulan suale şu ce- fuz etmek imkanını elde edecektır. 

düerine muvaffakiyetler dilel'im.,, 

lstanbul yedi mıntakaya 
aynlıyor 

Oğrendiğimize glire, talimatname 
neşredildikten sonra kanunun siır'• 

atle tatbikı noktasından; Yeniköy, 
Beykoz, Eyüp, Adalar, Beyoğlu ve 
lstanbulda meşhut suçların tahkiki 
için birer müddeiumumi bulunacak • 
tır. Bu müddeiumumiler lstanbul 
müddeiumumi muavinleri arasından 

ayrılacaktır. Bu suretle eksilen Is· 
tanbul müddeiumumilik kadNsuna. 
yeniden beş mt!avin daha verılec~k • 
tir. Bunlardan birisi de dün tayin e
diimiştir. Bu yedi mıntakada bi rer 
de cürmü meşhut ha.kimi bul;ınacak ... 
tır. Cürmü meşhut · müddeiumumisi 
ve hakimleri tatil ve ba}Tam günle• 
ri de dahil olduğu halde ge ::e ve gün• 
düz daima yerlerinde bulun'icaklcır 

ve meşhut suçları derhal tahkik ede
rek hükümlerini vereceklerd'r. Ve.o 
kalet bu gibi memurların istirahat• 
ları ve tatil günlerini tcrllin i~in ye~ 
ru bazı tedibrler alaca~ttır. lstan • 
bul mıntakalarma \'eri!:ıc~k müddei .. 
umumilerin kur'a ile ayrılmalan ib .. 
timali vardır. 

Dün bir muharr;rinıiz hangi 8UÇ .. 

ların yeni kanunun çerçevesi içine 
gireceğini tetkik etmiştir. Yeni ka. 
nun adliye teşkilatı bulunan yeı ler • 
deki belediye sınırlan içind~ ve pa .. 
nayırlarda işlenen nıe~hut suçlar hak 
kında tatbik edilecektir. Suçlar bu 
kanunun çerçevesme girebilmek için 
suçlunun suç işlediği sırada veyahut 
pek az sonra yakalanmış olması şart 
tır. Bu' vaziyette yakalanmıyan 

suçlular hakkında cürmü meşhut ka
nununa göre takibat yapılamıy::ıcak .. 
tır. Ağır cezalı ve siyasi suçlar, ka· 

vabı vermıştır: v ki f a· ı k · · ı t 
" TT.ı... • • • t· t t,,;.:k edil. a t sar e ı me sııın suç unun eç- nunda tasrih edilen madde erden baş-

- .ı:uurısm vazıye ı e ıu ı- . ed.l · ·· · ı 

Kıb . Akd . . zıye ı mesı cezanı~ muessır oması- Jca kabahatlar, ..r..Büyük Millet,,"'Mec-
yor.,, ns enızın en şayanı . t kl b b ·k 
d .kk t 1 · d b. ·d· L. nı temın e me e era er suçun 1 a lisinden mezuniyet veya karar alma-

ı a yer erm en ın ır. ıroanı . -· . . d ·a kt· 
lah dil

. .1 . . k et 'ıgı tesırlerı e gı ert'!ce .ır. ya bağlı suçlar bu kanunun hükümle. 
ıs e ır ve gemı enmız oraya sı 

sık uğrarsa İngilizler yeni bir saha Yirmi dört saatlik mühlet rine tabi değildir. 
keşfetmiş olurlar. Çünkü, Kıbris A- Meşhut suçlarda deliller bariz ol- Kanunan çerçevesine giren 
dası, mükemmel bir sayfiyedir.,, duğundan C. müddeiumumilerin bu kabahatler 

Sir Samvel Hore, daha sonra İn- deıı·nerı· suçun işlendigı-· gu··n tespit B k · u anunun çerçevesmc gıren ka· 
giliz deniz kuvvetlerinin geçen sene ve ı·hzar ederek mahkemeye müraca- b h 1 ı dd a. at er e ma e numı:ı ral ın ~unlar. 
yapmış olduğu vazifelerden bahse- at etmek imkanına maliktirler. Bu - dır: 
derek·bütün deniz kuvvetlerinin ge - nunla beraber suçun haiz olduğu şe-

. d · b" "f h. · · · 529: Mabetlerin dışında ve dint a• çen seneyı enn ır vazı e ıssı ıçm raitin işlendiği gün mahkemeye mli 
de geçirdiğini anlatmış ve İngiliz racaata müsait olm.ıyacağı müstesna laylar ve dini merasim yapmak, 534; 
bahriyelilerinin yüksek vazifeperver- haller dahi nazarı itibare alınarak bu Ruhsatsız matbu evrak dağıtmak, 
!iğini sitayişle yad etmitşir. taktirde c. müddeiumumisine 539: Zabıta tenbihatına muhalif ola .. 

Şiddetli zelzele 
Kastamonide sarsıntıdan 
bazı duvarlar çatladı 
Kastamonu, 22 (A.A) - Dün saat 

13,50 de cenuptan gelen ve beş sa
niye devam eden şiddetli bir zelzele 
olmuştur. 

Saat 14,44 de dört saniye süren ve 
yine cenuptan gelen ikinci bir zelzele 
daha olmu şve sarsıntı şiddetinden 

bazı duvarlar çatlamıştır. 
Sinop, 22 (A.A) - Dün saat 13,35 

de ve 15.4 de şiddetli fakat az de
va.mlı iki zelzele olmuştur. Zarar yok 
tur. 

delillerini noksansız tespit edebilme
si içi'I\ 24 saatlik bir mühlet te veril
miştir. Yani C. Müddeiumumisi 
davasını derhal inkişaf edebilecek ol 
gun ve tamamiyle müstahzar bir ha
le getirmeden ikamei dava etmiyecek 
tir. Adaletin mahkemede tamamiyle 
tecelli etmesi için eğer hakiki bir z::ı
ruret mevcutsa pek müstesna haller
de kendisini gösterecek bu zaruret 
karşısında C. müddeiumumisine umu 
mi usule müracaat edebilmek sala -
hiyeti de verilmiştir. 

rak temaşa yerlerini açık tutmak, 

545: Dilencilik yaptırmak . • Dilenci

ler bu kanuna göre tecziye edilemez. 

ler • 549: Umumi yerleıde yalan uy

durarak halkı heyecana düşürmek, 
551: Silah atmak, 565: Her türlü na· 
k,l vasıtalarında eşyanın ve şahısh· 
ı m emniyetini tehlikeye duşürecek 

hareketler. - Fazla yolcu alan kap· 
tanlar derhal · tevkif edilecekler • 
567: Kumar oynatmak, 563 : Kumar 
oynama)·, 531, 572: Rezalet çıkara· 
cak deı ecede sarhoşluk, 573: Sar:ıoş· 
luğ-:.: i+ iyat etmek, 575: Sarhoşluğu Bu uıulün tatbik edildiği 

memleketler ::el.>ebiyet vermek ve sarhoşu sokıığa 
Bu kısa ve seri usul ilk olarak bırakmak, 576: A:r ve edebe muhalif 

memleketimizde tatbik edilecek de -

ğildir. Daha on sekizinci asırda 1n • 

Bir müddet sonra· gene 1247 tari
hinde Halıcıoğlunda yeni bir mekte -
bin (Humbarahane'nin) temeli atıl. 
mış ve bu binaya (mühendishanei 
sultani) ismi verilmiştir. Diğer ta -
raftan, o zamanki hassa müşiri Ah
met Fevzi Paşanın (2) del!letile 
hassa dördüncü alay efradından Se-

(1) Ba. malumatın toplanışını (Harbiye) 
mizin buiünkü ikinci şube müdürü Binba!ŞI 
Bay Nazmiye borçluyum. Bu hususta çok 
krymetli tetkikleri olan bu kıymetli aı;ker 
arkadaıta bu vesile ile teşekkürü borç bili
rim. 

(2) Bilahare Mısıra kaçan bu zata (Fira
ri Fevzi paşa) lakabı verilmişti. Bu nt, 
Silfilıtar Ali ağanın biraderi İbrahim <ığa
nm yalrıımda kayıkçı iken vüzerat rütbesi
ne ve müşürliğe kadar yükııelmiş; ikinci 
Mahmuitun b'l.:SYilVUi ve 'PQÜJıa.vir; "'m•1ştu. 

Binanın birinci katının turunu bi
tirmek üzereyiz. Neler görmedik. ? 
Burası sinema salonu, karşısı isti • 
rahat yeri. burası büfe, şu camekana 
berber yerlesecek. ---===---=m..------- gilterede tatbik edilerek alman mu· 
Çamaşırhanede verilen izahatı' din kulenin kapısı oldu. Yüz basamaklı vaffakıyetli neticeler üzerine tatbik 

harekette bulunmak, kadınlara laf 
atmak, 547: Ruhsatsız eğlence yeri 
açmak, 54 7: Başkalarını alenen in
citmek, tokat atmak ve sövmek, na• 
kıl vasıtalarını tehlikeli surette sefl· 

C. D. 

liyoruz: merdivenden döne döne kulenin ta 
tepesine çıktık. Ankaranın manzara 
sı, Harbiyenin kulesinden çok muh
teşem görünüyor. Binaya en yakın 

sahası tedricen genişlemiş oradan 
ketmek, - süratli koşan otomobil şer 

19 uncu asrın 2 nci nısf ında Frar..sa-"- Bu makine yıkar, beriki ku • 
rutur, şu ütüler, bu dürer .. Tamam· 
dır beyim.,. 
Çamaşır yıkama odasmrn ortasın-

da, geniş~e silindirli bir makine var. 

ı Bir yanından iki kişinin ulu orta üs
tüvanelerin arasına attığı ça.Dlaşır -

f lan öbUründe yıkanmış, kurumuş ve 
l ütülenmiş olarak altı kişi toplamak 
la bitiremiyormuş. 

Mektebin kulen 
, Rehberimizin elinde ustaca yapıl-
ı mış bir maymuncuk var; bütün ka
t pılar bununla açıldı, kilitlendi. May
i muncuğu büyük bir maharetle kul
l lanan rehber: 
1 

' "- Kapıların kendi anahtarları 

bir araba demir tutar, diyor, taşınır 
mı: hiç!,, 
Maymuncuğun en son açtığı kapı, 

binanın tam orta yerinde yilı!tselen 

ya geçmiştir. Fransızlar bizde oldu-

devlet mahallesinin modern binaları ğu gibi yalnız şehir ve kasabalarını 
ve sıra ile Yenişehrin asfalt yolunu belediye hudutlarına basretmiyerek 

takip ederek tnus mey'aanına kadar bu usulü nahiye ve köylere kadar 
iki yanda yükselen a.partimanlarla bütün memlekete teşmil etmişlerdir. 
örnek bir şehir ta.bak gibi gözünüzün Fransızlardan sonra. bu usulü tatbik 
önüne serilmiş duruyor. Daha ileride eden Rumenler, ltalyanlar, Yunanlı 
Yalçmhi.sar ve eski Ankaranm sırta Ja.r çok iyi neticeler elde etmişlerdir. 
yapılmış silüetini görüyorsunuz. Vazi!esindeki kifayetini, vazifesine 
Arkanızda Dikmenin ve Çankaya- bağlılığım göstermek hususunda 

nın yemyeşil Sirtlan ve yeşilliklerin Türk adliye ve zabıtası bu kanımun 
içinde yer yer yükselen zarif bina • tatbikiı.tiyle çok mühim bir tecrübe
larile manzaraya ayrı bir hususiyet den geçmek üzeredir. Bu t~crübeyi 
veriyor. . muvaffakıyetle geçireceğine, ruhun-

Harbiyenin 2500 genci bu haşmet dan mülhem olmak suretiyle kanuna 
li dekor içindeki binasını doldurduğu istihdaf ettiği hayatiyeti halkı mem
gün Çankaya mahallesinin bu tatlı nun edecek şekilde temin edeceğine 

meyilli sırtı başka bir renk ve baş • kanaatim vardır. Bu kanaatle de -
ka bir şenlik kazanacaktır. ruhh PtiPrı>kteri ön~mli vı:ı.7.ifPfle lceıı~ 

förleri tevkü edilecektir. 
Eski kanuna göre ~ikayet üzerine 

yahut dava yoluyla takip olunan suç
ların yeni kan•.ı-=13. gcb: suçtan zarar 
f.!lİl enlerin zabıta mr.m urla• ma ağız. 
daı.. müracaatla:ı kafi gelmek tedir. 
Ir-tida vermeye lü:rum yo.~tur. Yeni 
kanuna göre yukand:ı saydığımız 

suçları işliyenler derhal mliddeiumu· 
miliğe ve hakime verilerek hemen 
tevkif ve muhakeme edileeeklerdir .. 

Manisada büyük bir yangm 
oldu · 

Manisa, 22 (Hususi Muhabirimiz
den) - Bu akşam saat 19 da büyük 
bir yangın çıkmıştır. Yangın bir s.ıat 
devam etmiş, yüzlerce çuval üıfün 

ve buğday yandıktan c:ıoDra söndiirü
lebilmiştir. 
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Muallim mekteplerinden bu yıl 
mezun olanların tayin listesi 

karıs!!" ~eser- Bankesir ehi hayvan 
le olduren • • l"'k .. d .. 

adam sergısı a a a gor u 
Suçlu, komşusunun 

zevcesile alakası 
olduğunu söylüyor 

lzmir, (Hususi muhabirimiz yazı -
1or) - Karata.şta ka.nsı Emineyi b·a
fma keserle vurmak suretile öldür • 
mekle maznun Şakirin muhakemesi
ne ağır cezada devam edilmiştir. 

Bu celsede komşusu Şakirle hemşi
resi Hayriye ve anası dinlenmişler -
dir. Şakir vaka hakkında şunları söy
lemiştir: 

"- Emineyi kocası her zaman dö
vilyormuş. Arasıra dayak atmakla })(> 

Sergide derece kazanan hayvan 
sahiplerine. ikramiye verildi 

Listenin 
Ankara, 22 (Hususi muhabirimiz 

yazıyor) - Maarif Vekfileti bu sene 
muallim mekteplerinden mezun o
lan gençlerin tayin edildikleri yer • 
leri göstere.ı listeleri bitirmiş ve vi
layet maarif müdürlüklerine tebliğe 
başlamıştır. Yurdda ferağatle ça 
lışmanm, ve güçlükler içinde ülküye 
sadık kalmanın münevver ve mü -
.şahhıu:ı timsali olan genç muallim -
!erimize, aWdıkları mukaddes va.zi -
fe savaşında sonsuz muvaffakıyet -
ler dileriz. 

Yeni mezunların tayin listelerini 
aynen bildiriyoruz: 

Sıvaır Muallim Mektebi mezun
larının tayin liıtesi 

Sivas erkek öğretmen okulun -
dan bu sene mezun olanların veril -
dikleri vilayetler: 

raber evden de kovduğu için komşu Halit Yozgata, Mustafa Erzuru _ 
olmak hasebile bize gelir, çamaşır yı- ma, Osman, Mehmet, Mahmut, Ka _ 
kar ve hizmetimize bakardı. Cinayet- mil Malatyaya, İbrahim Niğdeye, 
ten altı ay evvel Emine tıc; aylık hami Osman Karsa, Salih Giresuna., ZUh-
le idi. Kocası yine kendisini dövmüş tü Çoruha, İhsan Malatyaya, Hayri 
ve kovalamış olduğundan evimizde ye Çoruma, Turhan ve Mustafa GümüŞ-
di ay kaldı ve hizmetçilik etti. Tek- haneye, Salim Yozgata, Halis ve 

k dö diik Ha111·an 3ergisine ~firak ettirilen kısraklar rar ocasmın yanma n ten son- ~ · Mümtaz Malatyaya, Hasan ve Bekir 
ra arasıra evlerine girip çıkardım. Fa· Balıkesir, (Hususi muhabirimiz Delinin yaphğı if Antebe, Mehmet Kütahya.ya, Sait 
kat kadınla hiçbir münasebetim yok- yazıyor) - Ziraat Vekaletinin her Timarhaneye gönderilmek üze~ Gilmü.şhaneye, Mehmet Urfaya, Ö-
tu. sene açtırdığı ehli hayvanlar ser - polis müdtirlüğüne gönderilen bir de mer Çoruma, Mehmet Rizeye, Bed-
ArMıra hemşirem ve an&mla bir • gisi bu yıl bir gün mü.ddetle açık li nasılsa kaçmış ve ilk önüne rastgc ri Erzuruma, Gafur Çoruha, Sıtkı 

likte giderdik. bulundurulmuştur. Sergıye Balye ve len Susığirlıktan 10 yaşlarında Sab- Kütahyaya, Hilmi Karsa, Muzaffer 
Bir glin yine yalnız gitmiştim. Ko-- havalisinden de olmak üzere lOOden riye hücum ederek boğazından ya- Erzuruma, Akif ve Bekir Malatya -

cası Şakir hi~bir sebep yokken bı - fazla hayvan iştirak ettirilmiştir. kalıyarak yerde sUrüklemeye başla- ya, Ali Amasyaya, İsmail Çoruha, 
çakla. beni kolumdan yaraladı. Bu Sergide muhtelif dereceler kaza - mıştır. Güç halle kurtulan ço - İrfan Bursaya, Nafi tçele, Nihat Ço
meseleden mahkemeye verildf ve bfr nan hayvanların sahiplerine 1400 cuk anasına koşmuş bu sefer ana ile ruha, Hüseyin Amasyaya, Muzaf -
ay be~ gün hapse mahk~ oldu.'' lira dağılmıştır. 6 aylık 3,5 yaş ara- deli arasında bir !>°ğu~~a ~.ı~uştur. fer Rizeye, İzzettin Çoru'ha. 

Maznun Şakirin ruhf bır z:A.fa mUp- d k" t 1 rd b. . i 8 • 1 k Fakat hemen polıs mUdürluğü ya - Konya Muallim Mektebi me.zun-
tela olup olmadığı anlaşılması içln sın a 1 ay a an ı~ıne usı~ 1 

- nında olan bu vaka'ya polisler ye -
l : ıihhat heyetince müşahede altı - 1ı Hasanm tayı, bogalardan Cinge tişerek hadiseyi önlemişlerdir • larının tayin listeıi 
na almmasm& karar verilmiş ve mu- köyünden Caferin boğası 40 lira ka Konya kız muallim mektebinden 
hakeme başka güne 'bıraktlmıştır. zanmıştır . Bir çocuk öldü bu sene :mezun olanların verildikleri 

Sergide Balyanın boz ırk evsafın- Dlin acı bir otomobil kazası olmuş vilayetler: 

C• t d da damızlık boğaları, aygır deposu- tur: Emine Sivasa, Süheyl§., Konyaya, 
ınaye avası nun döller ve Balıkesirde yine boz Yolcu ve yük ile dolu olan şoför İnayet Manisaya, İkbal Balıkesire, 

ırk inekler çok alaka ile görülmüş - Rasimin 116 numaralı kamyonu de- Şahande Tekirdağma, Melek Zongul-

B• · } h a• u ve yoncasından geçerken 10 yaş'la- aağa, Zekiye Manisaya, lmran Kon-
ır yara a~ a ısesinın t r • rmda Osman adfii a. birTÇôcuğu çiğ- yaya, Sacide !çele, Sabahat Manisa-

m uhakemesm tiakJJıyö /dm~ ~urdunun yı{dö~~ü nemişti:. _ . ya, ~~bahat Balıkesire, Saadet Kü-
•-ir (H t h b'...ı-: • .ı Şehrimiz ıdnıan yurdu ı 7 ıncı yıl- Çoeugun bacagı kamyon geçtik - tabyaya. Himide Balıkesire, MelA-
um ' usus mu a ı .. n.uu~en) - d.. .. U ün bet"l H lk . d b' t ak b. t asil .. ~ . . onum m ase ı e a evm e ır en sonra anc ır e parç e vu- hat Konyaya, Muzaffer Afyona, 

Yapıcıoglunda Orha.nıye mahallesm • müsamere vermiş ve dağ çiçeği ad- cude bağlc kalabilmiştir. Ulviye ve Nezihe Seyhana, Ulviye 
d~ bir dedikodu yUzilnden KöprülillU lı müzikli komedi ile "yanlış hesap,, Hastaneye kaldırılırken' Osman Kırklareline, Mahide Kütahyaya, 
1mıa.ili bıçakla yanlamakla maznun adlı komediyi oynamıştır. ölmüş, şoför yakalanmıştır. Fatma Malatyaya, Sabahat Karsa, 
Nazif ve kaymbiraderi Halil tbrahi- Suat Zonguldağa, Fatma Konyaya. 

min muhakemelerine §ehrimiz a~ l!JllllllllllJllll l llllllllflllllllllllllllllllf llllllllllJlllllllllllllllllllJll~ Balıke•ir Muallim Mektebi me-
ceza mahkemesinde başlanmıştır. Kav Si T • • k H K B • • • • k E zunlannın tayin listeai 
ganm sebebi !smailin akrabasından i ur ava urumu uyu § Balıkesir Erkek öğretmen oku_ 
olan Nebiye adında bir kadının hır - 5: ::::: !undan bu sene mezun olanların ver-

•ızlık yaptığmm Halil lbrahim tara- 5 ~ na w & ~ @ @ ~ lUJ § rildikleri vilayetler: 
~~~~~o ~ O ~~~~~ 

Halil İbrahim. mahkemedeki üade- := =: Cudi Malatyaya, Mitat Afyona, En.-

mnde kavga. esnasında. !smailin ken- Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir = 
dlstni tkl, Uç yerinden yaraladığı gtbi 8 el ke,ıde 11 • Birinci tetrln • 936 dadır. :E 
kaçtığını ve hldise yerinde hmailln li :: 
bıçağım bularak karakola götUrdükle • B ü y ü k i k r a m i y e 5 
rini, lsmailin kendi bıçağından yara· g = 
l&nmuı muhtemel bulunduğunu !Öy- I!); 200 OOO L. ad = 
lemigtir. Halbuki dava dosyasında ii • 1 r 1 r = 
bulunan ilk ifadesinde I.email, dama· i 5 
dı Na.zifin ~u~nu -<Sylemi9tir. E! Ayrı~a : 3~.000,.. 20. 000, 15,000,. 12,0~0! ~ 
Naıif te d~i§tir ~ı: g ıo.ooo liralık ıkramıyelerle (50.000) liralık ıki := 

- Kaymbiraderım bağırdt, evden adet mükafat vardır... :E 
;:::ki:iı ~~~o;~:~;!~:; mum 111111m11111nı1111111111111111nın11111111n111111111111111111111111111ın 
ralanmıştı. Ben de bir tuğ!& parçası 
buldum ve lem&ile attım. lemail kaç
tı. 

HA.cliae yerine vardtğrm zaman yer. 
de siyah saplı bir kama buldum. Ben 
İamaill vurmadım. Kavga eanumda 
kendi bıçağından yaralanm13 olacak. 

Şahit polia Mehmet yaralmm ifa -
deıırini almak üzere hastaneye gittiği 
vakit yarasının çok ağır olmasından 
.tazla sö:a: söyliyemediğini ve yalnız: 

- Beni Halil İbralı.imin damadı 
Nam vurdu, dediğini söylem~tir. Ba
m eahitler de N a.zifin belinden çıkar
dığı bir bıçald& !smaili birkaç yerin
den ya.ra.ladığııu gördüklerini söyle -
mi.şlerdir. Diğer ba.zı f&hitlerh:ı din -
lenmesl için muhakeme baek& bir gü
ne bıra.kılnuştır. 

htanbul l.kinci lflU memurluğun
dan: 

Mllflis Avundoklara ait Izmlrdeki 
Bulgurce çiftliğinin kira işi alacak· 
lıların mazeretine binaen yarınki ya· 

ili 23 • 9 • 936 çarp.roba gtlnll saat 
14,30 a talik edilmiı olduğundan ala· 

•klılarm huır bulunmaları illn olu

nur. (25797),. 

lstanbul Defterdarh5'ından: 
Cins ve bulunduğu mevki 

Dolmabahçede mülga establi amiredc saklı 

Muhammen 
Bedeli Lira 

sekiz silindirli ve 2781143 No. li motörle 
mücehhez Buik marka kapalı binek otomobili: 175 
Ayasofyada Sultanahmet çeşmesi arkasın
da yanmış Adliye sarayı bahçcrsi içindeki 
binada saklı 1 7 3 parça muhtelif cins ve 
boydaki halı> kılim ve ben7.eri eşya: 
Kağıthanede Çağlıyan köşkü bahçesile 
dere boyunda yıkılmış olan muhtelif cins· 
te 100 ağaçtan çıkacak kereste ile 764 
kental odun: Karaağaç kerestesi gayri 
mamul metro mikabı: 
Dişbudak kerestesi gayri mamul metro 

715 

7,42 

mikabı: 8. 7 5 
Oduıaun beher kentali: 0,25 
Yukarıda cins ve bulundukları yerler yazılı menkul em

val hizalanndalti bedeller iizerinden açık artırma usulile 
satılacaktır. İsteklilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenle -
rin 8-10-936 perşembe günü saat 14 te yüzde 7,5 pey ak
çelerile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde topla -
nan Komisyona gelmeleri. M. ( 15 5 6) 

ver Afyona, Osman Ktltahyaya, 
Mustafa Bozkurt Denizli, İzzet Ma -
latyaya, Fahri Afyona, M. Mazhar 
Mardine, H. Faruk Mardine, Süley -
man Erzuruma, Mehmet Çoruh&, 
M. Rüştü Bingöle, Nusret Çankırıya, 
Vasıf Karsa, Hamit İstanbwa, LA • 
tif Bitlise, Hayrettin Bitlise, Stiley
man, Mustafa, Kadir Muşa, Niyazi 
Erzuruma, Feridun Tunceline Aliı 
Yusuf, Muzaffer Ağnya, Kasım 
Tunceline, Kadri Ağrıya, Rama -
zan Balıkesire, İsmail Çetin Hak.il. -
riye, Recep Ağrıya, Şekip Gümüşa -
neye, Haydar Bingöle, Nazım Malat
ya.ya, .Enver Muşa. 

Adana Muallim Mektebi me· 
zunlarının tayin liateıi 

Adana erkek öğretmen okulunu 
bu yıl bitirenlerin verildikleri vilA. -
yetler : 

CelAlettin Mardine, Rıza Rizeye, 
Me hmet İzzettin Erzuruma, !smail 
Muhlis Ispartaya, Mehmet Haydar 
Urfaya, Baki Hüseyin Urfa.ya, Züh
tü Rizeye, Mehmet Aydına, Y akup 
Sayhana, Hamdi Mardine, Ali Mar
dine, Ömer Lütfi Çoruha, Mustafa 
Kastamonuya, Halit Aslan Elazize, 
Osman Bingöle, Mehmet Niyazi Er
zuruma, Ferhat Çoruha, Ahmet Ce
mil Maraşa, Zekeriya Mardine,, Ab
durrahman Muzaffer Rizeye, Musta
fa Vana, İsmail Dilek Siirte, Ali Ke
mal Erzuruma, Mevlüt Rizeye, Sa -
lih Siirte, Hasan Hüseyin Niğdeye, 

Kamil Bitlise, Fethi Hakanye, Os -
man Denizliye, Ahmet, Mehmet Ali 
Hakariye, Ali Saydam Çoruha, Ha
mi Rizeye, Mümtaz Elazize ,Kasım 
Malatyaya, Hüseyin Fahri Ağrıya, 

Abdülhamit Seyhana, Haydar Ağ -
nya, Yusuf Kenan İzmire, İbrahim 

son kısmını neşrediyoruz 
Manisaya, Abd111T8.hman Fethi Kar
sa, Orhan Celllettin Çonıha, Meh -
met Selim Sürte, Zeki Gaziantebe, 
Hüsnü lçele, İsmail Ağnya, Ahmet 
Erzuru.ma, Mehmet Seyhana, Hay -
dar Bitlise, Mecit Malatyaya, Süley
man Memduh Maraşa, Halil Fahri 
tçele, Emil Bileciğe, Mehmet Tank 
Zonguldağa, Ahmet Rizeye, Etem 
Niğdeye, Mehmet Muşa, Nuh Mu -
şa, Mehmet Vefa Aydına, Ha.san 
Hüseyin Sürte, Şevki Erzuruma, Ô· 
mer Nevzat Gaziantebe, Osman Nu? 
ri Çoruma, Fikri Erzurunı.a, Müslüm 
Mar~a, Mehmet Çoruha, Ahmet Ma· 
raşa, Ahmet Hasip Afyona, Mutta -
lip Afyona. 

Edirne Muallim Mektebi mezun
larının tayin liatesi 

Edirne erkek öğretmen okulunu 
bitirenlerin tayin edildikleri vilayet -
ler : 

Ahmet Zağralı Aydına, Mehmet 
Kırklareline Nizamettin Afyona, 
Şükrü Edim eye, Zafer Karsa, Hak -
kr Çağlar Karsa, Mehmet Zongulda -
ğa, İhsan Tekirdağma, Reşat Erge -
ne Ağrıya, Hasan Ergenekon Erzu -
ruma, Necati Aydına, Erol Yalçın 
Erzuıııma, Hakkı Antalya.ya, Baeri 
Ağrıya, Sami Tekirdağa, Te.hir Hiç • 
sönmez Çanakkaleye, Abdullah Er • 
genekon Çoruha, Behçet Kırklareli -
ne, Hasan Akgün Edirneye, SUley -
man Aydına, Orhan Balıkesir, lzzat 
Erzuruma, Bahri Zonguldağa., Fer -
hat Afyona, Hayati Glresuna, İhsan 
Çoruha, Recep Çanakkaleye, Hilse • 
yin Giresuna, Behlül Denizliye, Meh
met Edirne, İhsan Denizliye, Mus -
tafa Rizeye, Naci Denizliye, Cahit 
Kayseriye, Süleyman Rizeye, Ya.kup 
Rizeye, Ali Haydar Rizeye, Cemalet
tin Manisaya Hayri Bursaya, Ah • 
met Manisa.ya. 

Erzurum Muallim Mektebi me
zunlarının tayin liatai 

Erzurum Erkek öğretmen _pkulunu 
bitirenl~fin tam edildikleri vilayet
ler: 

İhsan Diyarrbekire,, Sabri Yozga.
ta, Kamil Bileciğe, Kamil Giresuna, 
Adııan Manisaya, Sadi Çoruha, Ka
mil Bingöle, Sabit, Rizeye, Fehmi 
Erzuruma, Seyfullah Bileciğe, Mu -
hittin Çoruha, Ahmet Kütahyaya, 
Mustafa Ağrıya, Bekir Çoruha, Tur
gut Karsa, Bekir Giresuna, Şükrü 
Erzuruma, Ahmet Dündar Samsuna, 
Şakir Vana. 

Edirne Muallim Mektebi mezun
larının tayin liateıi 

Edirne kız öğretmen okulunu biti
renlerin tayin edildikleri vilayet -
ler : 

fet Türközii B.ıhkesire, Nadire Ko
caeli, Sıdıka Elçin Balıkesire, Hür • 
rem Ça.ııakkaleye, Sabahat Utku KU
tahyaya, Şükriye Tamer Bileciğe, 
Emine Zonguldağa, ~hibe Tekir Ba
lıkesire, Vildan !çele, Naciye Eski • 
şehre, Kamile Tüzün Sinoba.. 

Burıa Muallim Mektebi mezun
larının tayin luteıri 

Bursa kız öğretmen okuıunu bu 
yıl bitirenlerin tayin edildikleri vi
layetler : 

Sacide Bursaya, Mihriye Çoruhaı 
Zakire Balıkesire, Nigar Çoruha, 
Sabahat Çoruha, Bedriye Balıkesire, 
Safiye Manisaya, Kıymet Baltkesire, 
Atiye Fatma Çoruha, Selma Yoz • 
gata, Muza.ffer Balıkesire, Mü.rıev • 
ver Zonguldak, Hikmet Çorum&, 
Zehra Perihan Zonguldağa, Behice 
Balıkesire, Hikmet Balıkesire, Saa
det Eskişehre, Nebiye Leman Çoru
ha, Muazzez Kevser Balıkesire, Ni
hal İzmire, Melek Gümilşane, Suat 
Gaziantebe, Ferhunde Kayseriye, 
Nebiye Balıke.:;ire, Şahinde Manisa • 
ya, Muzaffer Gireauna, Makbule 
Gümüşa.neye, Naciye lzmire, Bedia 
Orduya • 

Taksimde feci 
bir kaza oldu 

Bir çocuk apartmanın 
en üst katından dü

şerek öldü 
Dün gece Taksimde bir kaza. ol .. 

muş, 13 yaşında bir çocuk apartı • 
manm üst katından düşerek ölmüş
tür. 

Taksimde Firuzağada Ekrem a • 
partımanmm üst kat dairesinde Yor 
gi oturm.aktadlr. !,erginin oğlu Ta .. 
naş, gece saat 21 rtııddelerjp.de _ p_e_ll~:·'---..... 
cereden b&rkarken '~vdesini dışa .. 
nya. çıkarmış, xnhvazenesini kay~~ 
derek sokağa düşmüştür, Vücudü 
hurdehaş olan çocuk kaldırıldığı B~ 
yoğlu hastanesinde ölmüştür. 

Dün Arnavutköyilnde Leonida • 
nm yedi yaşındaki kız çocuğu da du. 
vardan düşmüş, bacağı kırılmıştır. 
Çocuk Şişli Etf al hastanesine kaldı
nlmıştır. 

Daktilo makineıini çalmr' 
Beyoğlunda Rumeli hanmm iki 

numaralı dairesinde oturan doktor 
Caferin yanında çalışan hizmetçi A
liye, doktorun yilz liralık daktilo ma 
kinesini çalmıştır. Aliye yakalanmış 
tır. 

Bir hırıızhk suçlusıı 
Çubukluda Çayır sokak 13 numa· 

ralı evde oturan Ethemin bahçesin· 
de çalışan Rizeli Zekeriya, evde kim· 
se olmadığı bir sırada pencereden 
içeriye girmiştir. 

Ekseriya, Ethemin ıu:ıılı bulunan 
ceketinin cebinden 300 lira çalmış • 
tır. Hırsız Zekeriya yakalanmış, ça
lman paranın 100 lirası da meydana 
çıkarılmıştır. 

Kamyondan düttü 
Sili vrikapıda Pirimehmetp~a 

mahallesi mümessili Haydar Asla • 

nm oğlu 10 yaşında Mehmet 
Sllivrikapısmclan_ geçmekte olan 
kamyonun arkasına asılmıştır. Ço 

cuk yere düşmtiş, yaralanmıştır • 

Ayşe Tekirdağına,, Handan Edir
neye, Hüseyin Günden Kn-klareliye, 
Nadide Tekirdağma, Şayegan Balı -
kesire, Fahriye Tuncay Bileciğe, 
Fatma Tekirdağma, Emine Tuna 
Eskişehire, Şehzane Balıkesire, Mür
vm; Kxrklareline, Nahide Bengü 
Kırklareline, Fikriye Manisa, Zeh -
ra Tekirdağına, Ulviye Balıkesire, 

Emine Tekirdağma, Nadide Bileciğe, 
Halime Amasyaya, Şadiye Gün !ç
ele, Hikmet Tekirdağına, Emine Ba
lıkesire, Necmiye Balıkesire, Zehra 
Edim.eye, Ulviye Yozgata, Hatice 
lçele, Adile Tekirdağına., Nuriye ts
partaya, Şükriye Şenkan Bileciğe, 

Mes'ude Tekirdağına, Saliha Tekir -
dağına, Mesrure İznıire· Mebrure 
Malatyaya, Bedriye İz.mire, Züleyha 
Antalyaya, Behı-iye B-ı.şeğmez Sey • 
hana, Nedime Teklrdağına, Bergü - Deniz müıteprı geldi 
zar Kırklareline, Milt'vet Kırklareli- İktisat Vekaleti deniz işleri müste-
ne, Refia Sinoba, Meliha Ünsal Ma - şarı Sadullah Güney, dün Ankaradan 
nisaya, Müyesser Muğla.ya, Yaşar şehrimize gelıniştlr. Sadullah Gii· 
Çanakkaleye, Huriye Niğdeye. ts- ney şehrimizde birkaç glin kalarak 
met Sayhana, Hayriye l{UtaJıyaya, deniz müesseselerinde ba.zı tetkikler
Bedriye Giresuııa, Muzaffer İzmire, de bulunacak ve Ankaraya dönecek· 
Refika Afyona, Zsıhra Yozgata, Nu- Ur. 
riye !çele, Refika tçelep Muzaffer 
Balıkesire Nezihe Seyhana, Halet Al
tay lzmire, İffet Gireauna, Servet 
Kayserlye, Servinaz l'UzUn ?çele, Naz· 
miye Balıkesire, Hadiye Balıkesire, 
Fatma Kırklareliue, Huriye Kırklar -
eline,Nazmiye Çanakkaleye, Feride 
Manisaya, Refika Samsuna. Naciye 
Zonguldağa, Ne~ihe Aydına, Bedri
ye Balıkesire, Ayşe Eskişehre, Le
man Kırklareline, Fethiye Tekirda ~ 
ğma, Kadriye Tekirdağına. Fahriye 
Zonguldağa, Hatice Zongulda~a, İf-

Memba ıuyu eatanlar 
Belediye memba eularmı sıkı bir 

kontrol altına almıştır. Şehirde top-
tan veya perakende su satanlardan 
mütemadiyen su nUmunelerf almrp 
tahlil ettirilmektedir • Belediye 
sucuların sulara hile katmalarının 
kökünden izalesi için yeni kararlar 
vermiştir. 

Bu karara göre. bozuk su BB.tan -
lar bir daha suculuk yapmamak ü
zere işden menedileceklerdir . 
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San kızla barışmamış. O da buralarda iyi niyetle 

Planörle hava
da altı saat 
43 dakika 

Bir Sovyet planeristi
nin büyük muvaffakıyeti 

No. 5S 

MAl21 ANTUVl\NEli .. 
~omo..nı 

Yazan: Stephan ZWEIG Ç'eviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Son seneler Kraliçe için çok ağır 
ve ıshraplı geçmiştir 

dolaşmıyor. Böyle olmasaydı benden kaçmazdı.,, 
Hasan bu geveze herifin selamına. 

karşılık verdikten sonra çabucak 
baştan savmak istemişti. Fakat onun 
Çenesi bir türlU kapanmıyordu. 

Planerist Kartaçov, bir planörle 
havada 6 saat 43 dakika kalarak da
ha evvelden tesbit edilmiş buluna:ı hattı müstakim bir trase üzerinden Ha~tınm otuz • beş~ci senesinde 1 fa geçen kış tekrarlardı, bir defa da 
420 kilometre uzunluğunda bir me- kadenn ona ayırdıgı mustesna rolün geçenlerde aşı yapıldığı zaman geldi. 
safe kat'etmiştir. ehemmiyetini farkettL Başka güzel Fakat pek hafif geçti. Alışkın olma

Bu uçuş şimdiye kadar elde edil _ ve şuh kadınlarla zarafet müsabaka- dığı bir gürültü onu hemen rahat-

Soluk almak için bir an susması
ıu fırsat bilerek hemen cevap verdi: 

- Hiç .şikayetim yok. Bir prens 
gibi yaşıyorum. Bir yere gittiğim 
de yok. Biraz sonra küçük bir at ge
ıintisi yapmak istiyorum da, onun 
için hazırladım atı... Burada dursun. 

Yürüdü. 
Hancı Suenau ellerini uğuşturarak 

'\l'e eğile eğile onu uğurluyor, sabah
leyin yapılan at gezintilerinin iyili -
ğinden, onun zaten bir prens kadar 
kibar olduğundan bahsediyordu. Hat 
ta son sözlerini şöyle bitirdi: 

memiş bir muvaffakıyettir. Bundan sına çıkmanın, modanın geçici gi.ızel- sız ediyor. Hiç etrafında köpek gör· 
evvelki hattı müstakim üzerinden liklerinden istifade etmenin, hayatın· mediği için bu hayvanların havlama· 
pl8.nör uçuşu Sovyet rekoru, diğer bir da en mühim şeyler olmadığıtLI his- sı onu korkutuyor. Bu hali b e n i 
Sovyet planeristi Korotoy'a ait bu • sediyordu. BUtün bir rrıilletin gözü korkutmuyor. Çünkü eminim ki, bü
lunmaktaydı. Filhakika Korotov ge- önünde annesi Mari Tereze ]ajlk bir yüyüp kuvvetlenince geçecektir. Sıh
çen temmuzda hattı müstakim üze- evlat olmıya gayret ediyordu. O za- haili ve gürbüz çocukların hepsi gi
rinden planörle 377 kilometre kat'et- !'.nana göre şımarık bir genç ka.dın iz- bi o da neş'eli, gürültücü ve öfkeci· 
mişti. Kartaçov'un yeni rekoru, es- zeti nefsi olan gururu adetı:ı. bir va- dir. Fakat kalbi çok iyi sevıneği ve 
kisine nazaran 43 kilometre daha faz züe geçirdiği tarihi devirlerın icap sevilmeği, okşanmayı çok seven mu
ladır. ettirdiği bir vazife olmuştu. Artık nis bir çocuktur. Fevkalade izzeti 

Kartaçov uçuşuna., Stalingrad ci- onu şahsi işleri, şahsi saadet ve kud- nefis sahibidir. Yalnız bu yüzderr bir 
varında Kutlugany köyü üzerinde reti hiç alakadar etmiyordu. gün, çok muztarip olabilir. Yeni ta.
tayyareden ayrılarak başlamış ve ni- Bir kraliçe için ıstırap çekmenin nıdığı insanlara karşı bilhassa da
ha.yet Azak Denizi mmtakasında No- adeta bir vazife olduğunu anl::ı.mıştL ha munis ve tatlı hareket eder. Ya· 
vo • Ivanovskaya köyü civarında Mari Antuanet pek geç olarak ta- kından sevdiklerine nazlanır ve hıns· 
yere inmiştir. Uçuşun devamı müd- rihte mühim bir rol oynıyacağmı far lanır. Bir şeye söz verdiği zaman - Kim bilir, ben sizin sahiden bir 

prens olduğunuzu ve adınızı gizliye
rek gezdiğinizi söylersem yanılmıya
cağımı sanıyorum ... 

Bu, yaman bir ~damdı. Son sözle
rile, müşterisinden mümkün olduğu 
kadar çok para istemenin ve çok 
bahşiş koparmanın yolunu hazırla.dı:
ğı şüphesizdi. 

Bugünkü Izlanda manzaralarından 

Hasan koşmakta devam etti. 
Bir dört yol ağzına geldi. 1 

kat orada çok kalmıyacak. 

geçecek ... 
lfasan merak etıniştL 

detince, planerist müteaddit defa ketti ve ~~ rolü bütün ~uvvet.ini sar- sözünü muhakkak tutar. Fakat bo,
Irlandaya bulutlar üzerindeki aşağıdan yuka, federek ıyı ve par.la~ bır şekilde oy- boğazdır. Her işittiğini ve gördüğü

n çıkan hava cereyanlarından istifa- namıya çalıştı. Bır msan en deruni nü tekrarlar. Hatta hayali kuvvetli 
de etmiş ve 2.500 metre irtifaa kadar h~~eri~i . tahlil etıniye, şahsiyetini olduğu için bazan vuku bulmamış. 
çıkmıştır. Uçuşun sür'ati, yandan didik didik ederek anlamıya çalışırsa şeyleri de olmuş gibi anlatır. En bU

Hasan bir kısmı açılmış olan, bir 
kısmı da açılmak üzere olan dükkan
lar arasından geçti. Vali konağının 
bulunduğu büyük meydana çıkan 
yolun ucuna vardı. Orada bir köşe
de durup ta binayı gözetlemek doğ
:ru değildi. Bunun için bir iş için gi
öiyormuş gibi yapıyordu. Fazla ola -
rak yüzünün görülilp tanınması ih
timaline karşı şapkasını da gözleri -
nin üstüne doğru eğiyordu. 

Tam köşeyi kıvrılacağı sırada bir-

C!en bire durdu. 
Bir adam valinin kapısında. bekli-

yen nöbetçilerden birinin önünden 
ayrılmış, hızlı adımlarla ona doğru 
geliyordu. 

Bir adam elbet valinin kapısına ka-
tiar gidebilir, orada nöbetçi ile konu
'ur ve geri dönUp uzaklaşırdi. 

Fakat bu adam bir yabancı değil-

Cli. 
Hasan onu ıanmuştL 
Işte o kıyafet, o boy, o Yüz ve o 

gözler ... 
Olduğu yerde donakaldı. 
Anskar da. bir an için olduğu yer

öe bir heykel gibi kımıldanmadan 
durmuştu. 

Hasanm kaşları çatıldı. 
- Vay domuz oğlu.. . Sen bura

casm ha! .. Ceylan avında kurtla da 
karşılaşmak varmış öyle mi? Eh, 
ben buna da hazırım elbet ... 

Içinden böyle eöylendi. 
Fa.kat ayni zamanda tunları dü • 

ftindü: 
- Onun earı kızla barıştığını hiç 

ummam. Her halde benim gi'bi o da 
11arı kızı kaçırmak için buralarda do
laşıyor. Şimdi peki.la haklıya.bili -
rim ama., gUrültü kopacak. Herke.s 
üşüşecek, onu öldürürsem benim 
11ırrım meydana çıkmıyacak, lakin ge
ne de hapse girmekten kurtula.ınam. 
Onun da bir kenarda ve kimsenin 
haberi olmadan hakkından gelmek 
gerek... : 

Anskar, Hasanm da ayni kasaba-

Dört tarafa göz attı. 
Danimarkalıyı gene göremedi. 
Bununla beraber onu aramaktan 

vazgeçmiyor, alışkanlık onu her za
man geçtiği sokaklara, Balina. Hanı
na doğru götürüyordu. 

J{aptan Vaney'in gemisi yelkeni 
açmış, iskeleden ayrılıyordu. 
Hancı Suenau kalın gövdesile is

kelenin üstünde duruyor, yolculara 
son defa el sallıyordu. 

Ha.sanın içinde Anskarın buralar
da olduğunu fısıldıyan bir his vardı. 
Bu hisle her tarafa göz gezdirirken 
durgun limanda yavaş yavaş kıyı -
dan ayrılan ve uzaklaşan gemiye de 
bakmıştı. 

Fakat orada da Anskar yoktu. 
Hancı Suenau geri dönmUş, ona 

doğru geliyordu. Hasanİ görünce: 
- Gidiyor musunuz senyör? .. 

Güzel bir gezinti dilerim ... Fakat si
zi biraz solgun buldum gene ... Sık 
sık soluk alıyorsunuz? Bizim Vane
yfn gemisine bakıyorsunuz, değil mi? 
Fena gemı değildir. Tam bir balık
çı gemisi.. Vestman'a gidiyor. 

Diye söylenmiye başladı: 
- Vestman'a mı? .. 
- Evet.. Vestman adasına... Fa-

Suenau sordu: 
,... ... 

- Niçin merak ettiniz ? Sanırım 
ki siz hastasınız. At gezintisini yap
masanız daha iyi olacak... Lakin ge
ne siz bilirsiniz. Açık havada insan 
biraz açılır. 

Hasan, bu, hastalık ve yüzünün 
solgunluğu bahsini kapatmak istedi: 

- Hasta değilim! Biraz hızlı yü
rüdüm de, ondandır. 

O sırada karşısındakinin yüzüne 
daha dikkatle baktığı için onun da 
yüzünün soluk olduğunu ve sık sık 
soluk aldığını görmüştil: 

- Siz de benden farklı değilsiniz! 
Diye ilave etti. 
Hancının çenesi gene açılmıştı: 
- Nasıl solmasın yüzüm? .. Nasıl 

olup ta sık sık soluk almıyayım? Si
ze anlatayım da hak verin bana ... 
Herif kibarlık taslarken az daha han 
ve yemek paralarım vermeden kaçı
yordu. Arkasından zor yetiştim ve 
gemiye girerken ancak yakalıyabil
dim. Görünüşte genç ve kibar ama 
az daha beni atlatıyordu. Buralard~ 
böyle adamlar hiç görülmediği için 
ummuyordum. 

(Arkası var) 

Suri,,e 
hed~si 

- Fransa mua
imzalanırken .• 

1920 de başlıyan Fransız mandası 
yeni imzalanan muahede ile sona 

ermiş oluyor 

Cia olduğunu önceden bildiği için kar
'ılaştiğı zaman uğradığı şaşkınlık 
daha çabuk geçmiş ve toparlanmıştı. ! 

Hemen sağa döndü ve koşa koşa 
başka bir sokağa saptı. 

Hasan valinin konağı önünde nö
betçinin ve gelip geçenlerin gözlerine : 
batmamak için onun kadar ç~buk J 
Clavrana.madı. ÇünkÜ bu sessız ve 
uysal memlekette bir adamın yük • 
8ek sesle bağırmasının, koşarak git
mesinin, hatta bir kapıyı hızlı çarp
masının hemen göze çarptığını şu iki 
tiç gUn içinde anlamıştı. 

Bununla beraber adımlarmı geniş-
letmişti. 

Sokağın köş~ine vardığı zaman 
rA.nskarm da öteki ba,tan bir an ge
riye ba.ktığmı, sonra 11ağa kıvrtldığı
IU gördü. 

- Sarı kızla banşmamıf. O da 
buralarda. iyi niyetle dolaşmıyor. 
l3öyle olmasaydı, benden kaçmazdı. 
Beni yakalattrnrdı. 

Bu hükmü vermekle beraber so -
kakta başka kimsenin olmadığını 
görmüş, göze batmıyacağmı düşüne
l'ek karşıkl kCSşeye kadar kotmuştu. 

Anskar orada da yoktu. 

[Restmae sai/dan .sota: Fransa aev let nazırlarından Şotan, Başvekil 
Blum, Burt.ye murahhası Haşim A.ttasi Bey görülüyor] 

Suri~ namına Fransa ile bir mu- ı Fransa daha sonra memleketi tes
ahede .ımza. ~en Suriye murahhaslar kin için uğraşarak halk ile anlaşmak 
rr .. v:ı:zueıeruu yapttk:tan sonra geri için müteaddit projeler hazırla.mi§ 
<lonuyorl~'. Suriyeli murahhaslar, fakat bütün bunlar, Suriyeyi hoşnut 
.U:emleketimız.e de uğrayacaklar, bel- etmemişti. 
kı de fırsattan. istifade ederek iki Ancak Başvekil M. Blumun selefi 
~.emleket 8:1"asmdaki meseleleri gö - olan Sarro kabinesi Suriye mandası-
ruşeceklerdır. b kın w • . nr ıra aga razı: olarak Sunyeliler· 

Fransanın Surıye mandası 1920 de le bu yolda konuşmalara başlamış, 
b~Jamış, 1925 de Fr_an~~ Suriyenin Blum hüklı.ıneti de bu konuşma.lan 
her tarafını kaplıyan ıhtiliil ile karşı- neticelendirmiştir. 
taşmış ve o zaman Şam şehrini bom- Dercettiğimiz resim Suriye _ Fran
bardmıan etmek mecburiyeti hasıl sa muahedesinin imza merasimine 
Dlmuştu. ait tarihi bir hatıradır. 

kanındaki bütün esrarlı atayı'k kuv-
rüzgarla, bazan saatte 120 kilomet - yu·· k kusuru budur Düzelm · k vetlerin canlandığını hisseder. · esme ço 
reye kadar yu"kselmiqtir. ı'tı' t k lA F k t · "İ Habsburg gibi uzun müddet sal- na e me azım. a a yme tek-

4.200 Metrede bir otel tanat sürmüş olan biı: ailenin evladı rar ediyorum. Iyi kalbli bir çoı·ult 
Elbruz dağına çıkışlar son za- ve bilhassa kadınların en kuvvetlile- olduğu için biraz sertlik biraz tatlı· 

rın en ınsı o an .ı. ... .ı.an ereıın zı lık ile muhakkak yola gelir. Fazla manlarda pek ziyade taammüm et - · d b' · · l ' ' · T · kı 
miştir. Yalnız son yıl içinde 5 bin b' d b' f k lAd k t1i ı ır en ıre ev a a e uvve o muş- sert olmıya da pek gelmez. Çünkü 
kadar turist, 5.592 metre irtifaında tu. o zamana kadar hissetmediği bir 
bulunan bu dağın tepesine çıkmıştır. itimadı nefs duyarak bütün zatını u- yaşına göre pek kuvvetli bir karak· 
Bu sebepten dolayıdır ki Sovyetler nutmuştu. (Cesaret) kelimesi ölü- ter sahibidir. Ona en bUyük misal o
Birliği Sendikalar Merkez Konseyi, me kadar ona nakarat olmuştur. Hı>.r tarak şunu söyliyeceğim: En sevıne
Elbruz üzerinde 4.2000 metre irtifa- vesile ile hiçbir kuvvetin onun cesa- diği ve anlamadığı kelime (Affeder· 
da on birler sxğınağmda 200 turist - retini kıramıyacağmı tekrarlardı. siniz) kelimesidir. Kabahatli oldu .. 
lik bir otel yaptırmayı hararlaştır • Bir ~anlı bayrak gibi dünyaya aç- ğu zaman kendisini affettirmek için 
mıştır • tığı bu cesur gururu ona pek paha.-

Otelin kar fırtınalarına ve tipilere lıya mal olmuştu. Çünkü hakikatte her şeyi yapar, fakat bu kelimeyi 
mukavemet edebilmesi için, oteli in- Mari Antuanet kuvvetli iradeli bir sarf etmek için namütenahi üzülür ve 
şa edecek olan mühendisler, Katur ve kadın değildi. Tarihte cür'et ve cesa- gözyaşı döker. 

{Artası var) Popov, binaya müdevver çizgili bir retile kendini gösterecek kabiliyette 
1 

form vermişlerdir. Duvarlar tahta - halkolmamıştı. Bu tam mana.sile fe
dan yapılacak, yalnız dışına galva - ragat, şefkat ve muhabbet liislerile ,....,..._ ...... ._...._..__..._..._..._..._..._.. 
nize demir kapla.nacaktır. dolu bir kadın idi. Mücadele için de- B Otelin inşHına 18.zımgelen malze- ğil, saadet için yaratılmış bir kadın ! 
me oraya kadar kısmen hayvanlar Gösterdiği cesa.r.et, ıw:f yanındakilere ~ ıllllııı"llııı"""'..,..-.11111111 ........ llllli 
üzerinde, kısmen de tayyare ile taşı- karşı olan vazife hislerinden doğmuş- 1 

22 
nacaktır. tur. Onların maneviyatını yükselt -

Otel, 1937 yılında bitmiş olacaktır. mek için başı eğilmez ve hiçbir şey - Par cı la r_ 
den korkmaz görünürdü. Fakat oda
sında yalnız kaldığı zaman o şanlı 
cür'et bayrağını taşıyan zayıf ve in
ce kolları yorgunluktan bitap, yanı
na düşüyordu. Namütenahi sevdiği 

Yeni bir elektrik istcuyona 

ilk büyük termo - elektrik santralı Fersen ile geçen aşk saatleri haya -
tyaptlacaktır. Bu santral, 150.000 tındaki yegane tatlı dakikalar olmuş 
kilovat enerji vücuda getirecektir. tur. Sevdiği kadının felaket ve göz. 

Orta AsyaJa yeni biT Demiryolu yaşlarını geçirmek ve kurutmak için 
Orta Asya.da Kazakistanda Nedli ile kalbindeki. ıstırabı ~cudundaki yor
Gezkazgkan arasında 418 kilometre- gunlu~u gıdermek ıçın Fersen neka
lik yeni bir deı \ iryolu inşasına baş- dar ugraşmıştır. 
lanmıştır. Karaganda _ Balkaş de _ Bilhassa son seneler kraliçe için 

Volga Uzermde kain Kuybişev 
(eski Samara) mmtakasında mad
deyimahruka olarak şist kullanan 

Sterlin 
1 Dolar 
20 Çek kuronu 
20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Liret 
llviçre fr. 
Florin 
Avuıtur1a ıilin 
Mark 

Zloti 
Pcnco 

Leva 
Yen 

lsveç kuronu 
Altm 
Banknot 

miryoluna. iltisak edecek olan bu hat ağır ve ıstıraplı geçmiştir. Etra.fm
zengin bakır. madenlerile meşhur 0 ~ da o kadar dehşet ve kan görmüştür 
lan bu mmtakayı Sovyetler Birliği k~. ~~meseydi de ~es'ut . olamazdı 
demiryolu şebekesine bağlıyacaktir. Butun bunlara ragmen vıcdanmdan Ç e k l e r 
Esasen, bu mıntakada. "Büyük Cez • başka müdafii olmıyan bu biçare ka- Loadra üzerine 

kazgan" bakır endüstrisi kombinası dmm etrafında kin gittikçe büyüyor Paris üzerine 
kurulması mevzuubahistir. ve etrafı sarıyordu. Onun da kalbin- Nevyork 

Şark Demiryolları memurlarının 
istekleri 

Yakında hükumete geçecek olan 
Şark şimendiferlerinin şimdiki me -
murları, hükfunete müracaat ederek 
eski şirketin kendilerine bir m~ktar 
ikramiye vermesini istemişlerdir. 

de artık bu halden kurtulmak, her ne Liret 
Brüksel 

olaca\{sa bir an evvel olarak sükiınet Cenevre 

bulmak istiyordu. Sofia 

Mari Antuanetin kalbine yegane Florin 
saadet verebilecek şey çocuklarıydı Avusturya Çekoslovakya 
(Çok meyus olduğum dakikalarda Mark 

oğlumu yanıma çekiyorum. Çocukla- lsveç kuronu 
rım yegane tesellim oluyor) diyordu ispanya pezeta 

A 1J 1 

636,-
124,-
84,-
80,-
21.-
16,-
48,-

168,-
158,-
810.-

83,-
22,50 
28,-
20,-
22,-

. 22,
!2.-
31,-

956,-
242,-

, Nafia Vekaleti son ve kat'i müzake
relerde bu noktayı da mevzuu bahse
derek şirketten teminat alacaktır. 

Dört çocuğundan iki tanesi hayatta E ı h a m 
kalmıştı. Bir zamanlar btitün dünya- ı1 Bankası MU 
ya bezlettiği muhabbetini şimdi yal- .. • N 
nız bu iki çocuğa hasrediyordu. Oğ- A;adol; % 6~amiline 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLARı 

Türkl,.. Dıtan 
tçin için 

Bir aytm • -;-- , , ı 50 
s • • • • • 4 -
: • • • • • ' 50 

nııır •••• 14 -

a-
14 -
ıa-

Oln için blnc:ıhk Şirketlerine aıO 
,..caat edilmelidir. 

Küttilr llSnlar dotnıdan 4ofnıyı 
daremizce alınabilir. 

Kliçük lllnlarm 5 ıattrhlı bit 
Jefahk SO lrurustur. 5 satırdan fat 
la11 için 11tır baısma 5 karus almır 
Bir defadan fa:r:la için ,.ekQow 
3 to kurut lndirlllr. 
GllnO l'ecmle aDıhıılar 5 franıstnr 

lu neşe'li, akıllı ve gürbüz bir çocuk- ., % ıoo 
tu. Bunu çok sevmesine rağmen hiç Sirketi Hayriye Tramvay 
şımartmamıştır. Yazdığı bir mek- Bomonti Nektar 
tupta: (Şımartmak istemiyorum. u. Terkoı Aslan Çimento 
nutmamalıyım ki bir kral büyütüyo- Merkez Bankası 
rum ve terbiye ediyorum.) demişti Osmanlı Bankası 

Şark Merkez Eczanesi 
Çocuğun yeni tutacağı bir mürebbi-
yeye yazdığı şu mektupta nekadar M ı • ı r t a h v i 11 e r i 
derin hisleri ve anlayış kabiliyetlerı 

olduğu belli oluyor: 
00ğlumun dört yqmdan fazla O• 

lan dört ay ve iki günü vardır. Onun 
harici görünüşü hakkında size ma -
h1mat verıııiyeceğim, çilnkil yakında 
göreceksiniz. 

Sıhhati her zaman mükemmeldir. 

1886 1 
1903 n 
1911 m 

l•tillrazlar 
Türk Borcu 1 

•• " il 
.. .. 111 

101,-
94,ŞO 

Ergani A. B. C. 
lstikrazı :Qahili 
Sivas - Erzurum I 

" il 
Yalnız sinirleri zayıftır. Küçücük • 
ken, henüz beşiğinde uyuyorken en 
ufak bir gürültü, onu rahatsız eder- Ta lav i 1 ô t 
di. Dişlerini arızasız çıkardı. Yal
nız altıncı dişinde biraz sinir buhra
nı geçirdi. Bu sinir buhranları iki de-

Rıhtım 
Anadolu I ve Il kupon kesik 

• ın .. Mümessil 

636,-
126,-
90,-
84.-
23.-
16,-
52.-

168,-
164,-
820.-
85,-
24,
!0,-
23.-
24.-
25,-
34.-
33,-

957,-
243,-

12,06,-
0,79.20 

10,09.45 
4,70.-
2,43.62 

64,29,15 
1,16,97 
4,20,40 

19,19,80 
1,97,42 
3,04,-
7,12,40 

82,
ıo.
ıo.-
24,90 
41,50 
16,-
17.75 

9,25 
12.75 
12,90 
81,50 
30,-

3,60 

~ 

102.-
95,50 

23,67,50 
2ı,90 

22,-
97.-
99,50 
99,:>0 
99,50 

10,40 
42,!ıl) 

415.50 
45,50 
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Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesrtı.den: Eski Çiı:ı. 
Yeı:ıi Çiı:ı 

t 

Bütün kremlerin içinde bi· 

rinci olan ve dalına birinci 

kalan Krem Pertev oldu. . 
Bu Krem Pertevin her za-

Lütfi Fikri apartımanı satılıyor 

--------------- ---· -----mnımtlıtllllt1rl?llO!l~.UllW I WWWW --....•~lllmlNl~ ........... ~ ...... 
man pek büyük bir itiııa. 

ile ihzarından başka bir §eY. 

Terekesine mahkemece elkonulan merhum Lütfi Fikriye ait .01::yvg• 
!unda A.smalnnesçitte Meşrutiyet caddesınde eski 139 ve 141 ve 143 vo 
yeni 219 ve 221, 225 numaralı altında iki dükkanı ve Minare sokağmda. 

18 numaralı bir dükkanı olan ve Meşrutiyet caddesinde bodrum katı ile 
beraber altı kat ve Minare sokağında keza dükkan katı ve çatı arası katı 
ile beraber yedi katı ve on altı dairesi olan kagir apartrman açık artırma 
suretiyle on altı teşrinisani 1936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 
de Beyoğlunda dördüncü sulh hukuk mahkemesinde satılacaktır. Tahmin 
olu.nan kıymet 42560 kırk ıkı bin beş yüz altmış liradır. Tellaliye resmi 

Cenubi Çinde harikulade değildir. Krem Pertevin 
terkibine (gayriıaf ). hiçbir 

büyük ve modern bir 
şehir meydana getiriliyor 

madde giremez. 

ve ihale pulu ve vakıf ıcat'f'si müşteri.sine aittir. Apartımanın on dört 
dairesi kirada olup müşteri bina kendisine teslim olununcıya kadar ya

Sultanahmet 1 ci ıulh hukuk ha- pılmış ve yapılacak kıra mukavelelerine hitamlarına kadar riayeti mü
kimliğinden: Mısır çarı~ısında 23 nu
marada. komisyoncu Yorgi Tortop 
oğlunun Küçükpazar maliye tahsil 
şubesi hacı içinde kahveci lnebolulu 
Abdullah yanında müstahdem A.ziJ! 
Ali aleyhine açtığı 26 lira alacak da
vası üzerine müddeaaleyhe gönderi
len dava arzuhalinin ikametgahının 

meçhuliyeti hasebiyle iade edilmesi 
üzerine 20 gün müddetle ilanen teb
liğat icrasına · karar verilmiş ve. mu
hakemesi 26 - 10 - 936 saat 14 de ta-

teahhittir. İstekli olanların· kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesiyle gösterilen gün ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahke
mesinde hazır bulunmaiarı lazımdır. Artırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde ihale edilecektir. Mançuride, hala 3 bin senelik idare sisteminin 

tatbik edildiği vilayetler var 
Tafsilat: Meşrutiyet caddesinde apartımanm demir parmaklı cümle 

kapısından girildikte mermer karoler döşeli bir taşlık vardır. Kapıları bu 
taşlığa açtlmış iç içe iki kapıccı odası mevcut olup bunlardan birincüünir1 
yanında bir de mutfak vardır. Birinci odadan kapı ile birinci aydınlığa 
çıkılır. Bundan da bir koridorla ikinci bir aydınlığa girilir ki bu kori1o
nın taraflarında. yedi odunluk vardır, taşlrktan camekanlı bir kapı ile 
büyük antreye girilir, bundan da yine bir kapı ile ikinci aydınlık ma
halline girilir.Bu aydınlıktan çimento basamaklar ile çamaşırlığa girilir ki 

B ir çok dil dönmez ıeneral adlarile, vilayet taksimatın
dan ıarfmazar eder de politika bakımından Çini fÖyle

ce düşünürsek, aklımızda biraz bir teyler olduğunu görürüz. 
Çinde bugün iki idare sistemi vardır: Birincisi Çinlilerin 

tlört bin ıenedenberi olan idare ıiıtemi, ikincisi de taazzuv yo
lunda olan Avrupai •İ~temdir. 

E~ki Çinde hükümdar, memleketi vilayetler halinde valilere 
~erir, vali olan zat la buna bedel, hükümdara para öderdi. Va
lilere gelince: Bunlar da memleketi postalara taksim ederek ta
li memurlara satar yahut kiraye verirle~di. Postalardaki me
murlar da, afağırlan yukarıya gelen ve posta ücretini ödedik
ten sonra ellerinde de f ailaıile kalan, kazançtan memnun olur
lardı. 

Askerlild:e de bu hal cariydi. Bu 
anlatılan idare şekli Orta Çağlara 
mahsus olan bir idare şekli olmayıp 
bugilne kadar süregelmiş olan bir 
sistemdir. 

Mançurideki Çang - TBO - Lin, 
Şanei'deki, Yen - Şi - San ve Kan
suda hrristiyan bir general olan 
Feng adındaki Tüçünler yani valiler, 
devlet taraf mdan nasbedilmiş değil
lerdir. 

ve vergiler yolu ile dwlete bağla -
rnak tecrübesi, memlekette iktısadi 
kargaşalıklara yol açmıştır. 

Şimdiki Nanking'teki tecrübe mu
vaffak olmuş ve bu devlet merkezi 
civarındaki i,ıer yoluna konmuştur. 
Fakat bölgenin uzağında işler değiş
memiştir. 

\ Çin Türkisttınında .. 
Mançuri kaybolduktan sonra Dış Bunlar, emirlerindeki vilayetlerde 

istedikleri gibi vergi alarak, inhisar- Mongolistan merkezi idarenin buy
ruğu altın:ı girmişti. Garpta, fevkalar kuran böyle olmakla beraber bu 
lô.de ehemmiyetli olan1 Sinkiang ya· 

vilayetleri zararsız bir şekilde ayak- but Çin Türkistanına Çün • Çang _ 
ta tutan müstakil valilerdir. Çin hal- Çi • Tsai gönderilmiş, kendisine bu 
kının bu işten ne derece memnun ve
ya gayrimemnun olduğu hakkında 

bir şey söylenemezse de, bu sistemin 
en az 3.000 senedenberi tatbikına 

rağmen bir zarar· görmemiş oldukla
rı meydandadır. I,in daha garibi, bir 
zamanlar Cani: - Tso - Lin ile Çang 
Hüsü • Liang'ıu müstakil viJay;eti 
olan Mançuride, Japonların, halkı 
Avrupai bir sistem ve otorite ilt:? 

ülkenin merkezi hükumet namına 

feth ve idare edilmesi ödevi verilmiş
ti. Fakat bu zat orada müstakil bir 
' ·ilayet kurmuş, bunun üzerine ce
nup vilayetlerinde de hava kararmış
tı. 
Dıı Mongolistan ile Sinkiang'ın, 

Rusların fikri, hatta maddi tesirleri
le müstakil vilayet oluşu, Mançuri -
nin Japonlara intikali, merkezi ida-

lik kılınmış olduğundan mezkfı.r gün iç içe iki daireden mürekkeptir. Birincisinin altında sarnıç mevcut olup 
\•e saatte mahkemede hazır bulun • buraya terkos suyu doldurulur. Buradan bir elektrik motörü ile sular 
manız veyahut bir vekil gönıierme -
niz aksi takdirde muhakemeye gı -
yaben bakılacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
(257821) 

.Edırne Aslıye Hukuk mahkemesin-
den: 

Edirnenin Karacaahmet mahalle
sinden Çoban Ahmede; 

Edirnenin Karabulut mahallesin-
Mare§al Çatıkayşek den Omer kızı Fatma tarafından a-

çatı arasındaki katta bulunan depolara çıkarılarak dairelere yayılır. Bi· 
rinci çamaşırlıktan bir kapı ile Minare sokağına çıkan koridora girilir. 
Minare S. da bir kapısı koridora açılmış olan dükkan mevcuttur. Bu ko
ridora dört adet odunluk mahalli ile bir hela vardır. Mermer taşlık büyük 
antreye girildiği vakit, büyük antrenin zemini rankli çini ile döşenmiş 
ve buradan mermer basamaklı merdivenlerle 12 numaralı daireye kadar 
çıkılır. 12 numaralı daireden sonra nihayete kadar demir merdivenler
le çıkılır. Me~rutiyet caddesi cephesinde her katta ikişer ve Minat'e S. 
cephesinde beher katta birer daire mevcut olup heyeti umumiyesi 
15 daire ve bir de Minare S. cephesinde ahşaptan ve bilahare ilave olun
muş bir çatı arası katı mevcuttur. Bunlardan Meşrutiyet caddesindeki 
daireler, hemen kamilE>n biribirinin aynıdır. Daireye camekanlı ve demir 

leyhinize açılan nesep tashihi dava - d 
reyi elinde bulunduran Çiang • Kai- parmaklıklı çifte kanatlı bir kapı ile bir koridora girilir. Bu kori orun 

sında ikametgahmızın meçhuliyeti-
~ek' te, cenup vilayetlerinde yakında bir tarafında yanyana bir mutfak, bir hela, banyo mahalli ve üç oda ne binaen ilanen tebliğat icrasına ka-
markshıtlerin tesiri yahut Japonla - mevcut olup sokak cihetinde diğer bir oda vardır. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 

rar verilmiş olduğundan işbu ilanın 
rın parası ile elden çıkacağı kanaati- 16 numaralı daireler 1 numaralı dairenin aynıdır. Minare sokağı cihetin· 

nP.~ri tarihinden on gün içinde da va-
n l uyandırmıştr. de mevcut 3, 6, 9, 12, 1fi numaralı daireler dahi biribirine aynı olup muh-

ya cevap vermeniz ve muhakeme gü-
Ç inde ilk İf mükellefiyeti nü olarak tayin olunan 15 • 10 _ 036 teviyatları şöyledir: Bir sofa üzerinde üçü sokak cihetinde beş od3. ile 

Bu J'kı' kanaatten bı'rı'sı"nın· dog-ru di bir mutfak ve bir hela vardır. Son çatı katı 15 numaralı dairenin üstün• 
perşembe günü saat 9 da E rne as- d 

çıkması lazımdı. Çünkü birisi, öteki- liye hukuk mahkemesine gelmeniz de vaki olup demir bir merdivenle çıkılır. Bu katta zemini çimento 
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ö-
ne itmam eder vaziyette bulunuyor- veya kanuni bir vekil göndermeniz şeli ve iki tarafı üstU k:ıpalı bir taraça vardır. Su depoları buradadır. O• 

kak cihetinde bir korıdor üzerinde dört oda ,bir heli, bir mutfak vardır. du. tebliğ makamına kaim olmak üzere 
Halbuki hakikatte, cenup vilayet- ilan olunur. (25780) Bütün dairelerin ahşap aksamı yağlı boya ile boyanmış ve müceddeden 

!erini, Kuaycu, Kuansi, Kuanting ve badana edilmiştir. Tekmil dairelerde su, elektrik, havagazı, tesisatı 
Fukieni idare eden zevat, iyi kalpli 936/ 21 Istanbul üçüncü icra me- mevcut ve f~:ıldir. Kapıcı ile muhabereyi temin için telefon boruları 
ve içtimai mevki ve mes'uliyetlerini murluğundan: vardır. Apartımanm bilmesaha bulunan miktarı 327 metre murabbaı
idrak etmiş adamlardı. Bu iki işin Mahçuz olup paraya çevrilmesine dır. Daha fazla malum~t almak istiyenler kroki ve şartnameyi görmek 
de mahiyetini yakından bilen zevat- karar verilen yazıhane eşyası 25 - 9 için 934/ 125 dosya No, ile Beyoğlu 4. sulh hukuk mahkemesi kalemine 
tı. 12 milyon nüfusu bulunmakla • 936 cuma günü saat 9 dan itibaren , ~başvurmaları ilan olunur. (25755) 

bera~~bff~t~~rmdaham~d~Bey~l~~Ş~k~uKu~ilRD• -~----~~----------~~~-~~-~~~ 
ve el arabalarından başka tek bir va- ğirmen sokağında. 14 N. h yazıhane- SUretile eksiltme ilinl 
srtı> işlemiyen Kuayçu vilayetinin va- de paraya çevrilecek ve kıymeti mu- Nafı·a Veka"' letı·nden· •• 
!isi olan general, Çav - Hsi • Tsım hamminesinin yüzde yetmiş ~şini 
Çine ilk olarak iş mükellefiyetini sok bulmadığı takdirde ikinci açık artır
muş olmakla iftihar edebilir. masınm aynı saat ve mahalde 30 - 9 

Her mektebin kız ve erkek talebe- _ 936 çarşamba günü yapılacağı ilan 
si günde bir saat ve dersten evvel olunur. (25774) 
yol inşaatında çah,mrya mecbur tu
tulmuşlardır. Kız ve erkek yüksek 
tahsil talebelerile bu gibi işlerle hiç
bir alış verişi olmıyan zengin çocuk
ları ellerinde kazmalar, kürekler, el 
aı·abalarile iş başında görünüyorlar
dı. &eneral köy köy, mektep mektep 
dolaşıyor, biz~at davet ediyor, biı· 
zat uğraşıyordu. 

TURK PETROL VE 
MADENi Y AGLAR 

T. A. Ş. idare Heyetinden: 

1 - İstekli çıkmamış olmasından dolayı ihalesi ya-., 
pılamıyan 2 2 9 5 9 lira 6 9 kuruş keşif bedelli Ankara 
Jandarma Mektebi arkasına yapdacak olan müstakil jan 
darına taburu yiyecek ve yem anhan, hayvan sulama 
yalağı, mutbah ve bulaşıkhane inşaatı pazarlık suretile 
yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - İnşaata aid fenni şartnamo Içlerinden yeni yollar geçecek olan 
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köyler, bilhassa fazla çalışmıya mec· 
bur kalıyorlardı. Her köylü gilnde 
bir saat l alışmıya mecburdu.. Bu, 
herkes için bir vergi mahiyetinde ka-

Aşağıda yazılı ruznameye dahil 
hususatın müzakeresi ve karar bağ

lanması için şirketin merkezi olan 
Galatada Voyvoda caddesi Asiküra
zioni Cenerali han 4 üncü katta dai
rei mahsusasmda 21 - 10 - 936 tari
hine müsadif çarşamba günü sa.at 16 
da fevkalide surette toplanacak he
yeti umumiyede şirket hissedarları -
run hazır bulunmaları ve airket esas 
mukavelenin 57 nci maddesi muci • 
bince hissedarların gerek as.deten ve 
gerek vekaleten hamil oldukları his
se senedatını veya bunu mlisbit ve
saiki içtima gününden bir hafta ev
vel merkezi şirkete tevdi ederek bi
rer duhuliye kartı almaları lüzumu 
ilan olunur. 

E - Keşif cedveli 
F - Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 11 S kuruş bedel 

mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alabi· 
lirler. 

Çinde modern bir il7mıektepte ders gören Çınlı çocukcan 

Askere yenf alınan e/raaın ta1ılf.fi merasimi 

nuni bir mükellefiyetti. 
Yol rrükelleflerine, günlük iaşele

rinden başka yevmiye olarak 10 çent
lik bir hissE> veriliyordu. Böylece ya
pılan yollara hissedar olmak hakkı
nı kazanıyorlardı. Yolların ikmalin
den sonra hasd olacak temettüe iş
tirak etmek salahiyetini elde ediyor-
lardı. , 

Çinin eıki idari ıutemi ile 
mukayeıe 

Bu sisteme derince bakılırsa, eski 
Çin idaresi sisteminin istahaleye uğ-

1 ramı'} bh- şekli göze çarpar! .. KöylU-
1 ter, valiye bedenen hizmet etmek 
1 suretile bir yol şebekesi yaratryorlar, 
i vali de bu yollan idare merkezine, 
Nankinge bir vergi makamında su • 
nuyor. F'ark şu ki, eskiden para üze
rine cereyan eden bu muamele bu
gün memleketin umranma giden bir 
iş üzerinde devam ediyor . 

Ruzname: 
ı -- Şirket sermayesinin yüz bin 

liradan iki yUz bin liraya iblağ hak
kındaki heyeti idarenin teklifinin 
müzakere ve karara bağlanması, 

2 - Heyeti idare azası a.dedinin 3 
ten 5 e çıkarılması hakkındaki heye
tı idarece vaki teklifin müzakeresi ve 
karara bağlanması, · 

3 - 2 No. da yazılı teklif kabul e
dildiği takdirde heyeti idareye dahil 
olacak yeni iki azanın intihabı. 

Bugün Kuaycu ,ehirlerini Yangçe Türkiye 1§ BankaBmdan: 
işletme damarlarına bağlıyan bir o- MUlga Itiban Miııt Bank&aı hisse-

l tomobil yolu vardır. , da.rlarından Merdim Beyzade Mehmet 
Yüman ve Hindi Çini yollan yapıl- Rızanı!\ sahip olduğu 15283 numara

mıştır. Şark, garpla cenuba giden lı muvakkat hisse senedini zayi et-
birçok yollar lizerinde çalı9ma de • miştir. Yenisi verileceğinden eskisi-
vam etmektedir. nil'l hUkmU yoktur. 

Cenup vilayeti valisi Amiral Lin -
Kuo - Ken de Omay'da harikulade 
büyük ve modern bir şehir yaratmak 
ile meşguldür. Omay bir zamanlar 
tifüs ve kolera ile göçüp gitmiye 
mahkum bir tehirdi. 1911 yılında 

114.000 nüfusu varken bugün yarım 
milyonu mütecaviz sıhhatli insanı bu
lunmaktadır. 

Bu misalleri cenubi Çinin uyanık
lığına bir örnek olarak alryoruz. 

3 - Eksiltme 29-9-936 Salı günü saat 16 da Nafia 
Vekaleti Yapı İşleri Eksiltme Komisyonu Dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1722 lira 
muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alın
mış yapı müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5 - Teklif zarfları yukarıda 3 üncü maddede yazııı 
saatten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

(891) (1267) 
1565 

Edirne Jandarma Erat mektebi 
komutanlığından : 

7-9-1 ~36 da Kapalı zarfla eksiltmesi yapılan ( 180000) 
kilo birinci nevi ekmeklik una talip çıkmış ise de verilen 
teklif mektuplarıtıda (2490) sayılı kanunun 32 ci mad -
desine uygun olmıyarak hak ve silinti ve fiatlerin yalnız 
rakkamla yazılmasından ötürü 40 cı madde mucibince 
tekrar kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin 
8-10-1936 perşembe günü saat 10 da Edirne n1erkez mal 
müdürlüğü odasında toplanacak komisyona teminat mek 
turları veye> vezne makbuzlarile birlikte gelmeleri ( 14 7 8) 

T. Fiat M. Teminat Tutarı Günü 
Cinsı 

Birınci nevi 
ekmeklik un. 

Kilo kuruş S. Lira K. Lira K. Günü Şekli · 

180000 14 00 1890 00 25200 00 . 
8-10-1936 Kapalı 

zarfla 



=- 23-9-936 ==================:::::::::::.:s::::::===:=::::==================== ~ A N 

Marksizm Bibliyoteğinin 
çıkardığı kitaplar 

Gündelikçi iş ile sermaye 
l!::debiyatı cedidenin otoı:sisi 
kari Marksın hayatı, felsefesi, 
llOSyolojisi 
Rarl Marksın ekonomi politlıa 
~yalizm.i, taktiği 

'l'ürkiye işçi sınıfı 
Sosyete ve teknik 
lnkııapçı münevver nedir? 
Marksizm kalpa.zanlar, tip 
~o. 1 Kerim Sadi 

Fiati 
15 
40 

10 

15 
20 
20 
10 

20 
Sovyetlerde Stahanof hareketi 10 
Staıin diyor ki 25 
Lüdvig Föyerbah 30 

Her kitapçıda vardır. 

Istanbul 6 ncı icra memurluğun

&n: Ipotekten dolayı açık artırma. 

Ue paraya çevrilmes:.ne karar v~ri -
len ve tamamına iki bin altı yU.z alt -
ll11ş lira kıymet takdir olunan Istan -
bu1da Zindankapı (Ahiçelebi) ma -

hr...llesinin kayden Sa~ ve mahal -

len Tülbent ağası sokağında 324 kü

tük, 368 ada, 9 parsel eski 13, yeni 17 

~e numarataj 12 No. lı Sağ tarafı 

8, sol tarafı 10, arkası 2 parsel nu

tnaralı mahallerle ve ön tarafı Sar

raf sokağı ile çevrili ve beden duvaı·

la.rı kagir dahili aksamı ahşap '3 katlı 
dülclcinm tamamı.Evsafı: Zemin kat 
Zemini çimento, önü stor kepenkli ve 

bakkal tavanlı dükkandır. Birinci ve 
ikinci kata ahşap merdivenle çıkJlır. 

Birinci kat bir sofa ve bir odadır. i
kinci kat bir sofa. ve bir odadır. So
fada ocak vardır. Pencereleri de • 
tı:ıir kepenkli olup elektrik tesisatı 

:vardır. 
Açık artırmaya çıkarılmış olup 

12 - 10 - 936 tarihinden itibaren şart-

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D.No Semti ve mahallesi Sokağı 

2080 Beşiktaş E. Dılamur Cad. 
Yeni Abbasağa ve Parmaklık 

sokağı 

Y. Jandarma ve 
Parmaklık 

2084 Bostancı Çatalçeşme 

2970 Aksaray Tülbentçi Fabrika 
Hüsamettin 

3096 Kuzguncuk Köşk 

3400 Kurtuluş E. Despot 

Y. Kokoroz 
3905 Paşa bahçe E. Sultaniye 

Y. Fenerli 
Bahçe ve Şehitlik 

4741 Kuzguncuk E. Koca aralığı 

Y. Bican Ef. 
Küçük Buzhane 

5194 Yedikule KUrkçübaşı lmam Hasan 
Hüseyinağa 

8316 Çengelköy Kara Ocaklar 
Kuleli 

8337 Kuzguncuk E. Menteşbağı Orta 
Y. Menteşbağı 
ve Bereketli 

' 
8355 Kadıköy 

. 
E. Fener Cad. 

Zühtüpaşa Y. Yeni açılan yol 

8390 Yeniköy Salih ağa 
Güzelce Alipaşa 

8397 Y eniköy Panaiya Çeşme 

8409 Beşiktaş E. Ihlamur 
Y. Abbasağa ve Parmaklık 

Y. Jandarma ve 
Parmaklık 

Enıllk No. Cinsi ve His. msseye göre 
muhammen K. 

E. 2- 4-14 
Y. 11-13-18 

mahallen 
14/ 1-14/ 2 

E. 16 Mü. 
harita 36 

E. 60 

· Y. 18 

E. 6 
Y. 4 

E. ve Y. 
2 

E. 72 MU. 

Y. 22 

E. 13 

Y. 1 
E. 7 

Y. 7-9 

E. ve Y. 
3 

E. 7-8 

E. 3 Y. 7 
mahallen 

62-64 

E. 32/ 2 

E. 16 
y 14 

E. 2-4 

Y. 4 

E . 1-14 
Y. 12-1 

Bahçeli k&gir iki ha· 
nenin 1/ 4 His. 1050 Kapalı 

zarf 

207 tnetro arsa 208 A. ar
tırma 

Hane 360 

Ahşap baraka ve bahçe 150 

420 metro arsa 

Ahşap hanenin 1/ 5 
His. 

57 metro arsa 

Kagir hane ve arsa 

650 

50 

60 

400 

35 metro arsa 60 

Taş ocağı 760 

Bahçeli ahşap hane-
nenin 1/ 6 His. ~10 

1141 metro arsanın 

35/ 120 His. 220 
74 metro arsa 100 

71 metro arsanın 

6/ 8 His. 90 
Yıkılmış iki hane ar-
sası ve kagir matbabm 
1/4 His. 200 

" 

" 

" 

" 

,, 

" 

•; 

" .. 

" 

,, 

tıamesi herkesin görebilmesi için dai- Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Dıaleleri 2/10/ 36 ta-

rede divanhanesine talik edilecek ve 1ll•r•ih•in••ete•s•ad•üf•ed•e•n•C•u•ma•gu•···n•ü•s•a•a•t•o•n•d•ö•rtt-ed•ir•.•S•at•ış1•m•u•· nh•a•s•ır•a•n•g•a•yrım-· •u•· b•a•dil•. ••bo•n•o•s•il•adır•.••••• 
27-10-936 tarihine müsadif salı gü-
nü saat 14 ten 16 ya. kadar lstanbul 
6 ncı icra dairesinde satılacaktır. 

Istanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

Müterakim vergi, vakıf icaresi, çöp 936/ 20 Ziraat Bankası tarafından 
ve fener resimleri borçluya ve 20 se-
nelik vakıf icaresi taviz bedeli muş- Galatada Nişancıyan hanında. Bar • 
teriye ait olup artırmaya iştirak için sak tüccarı Rıfat Ethem Şeriki Bay -

raktar zade Hüseyin aleyhine açılmış yüzde 7 buçuk pey akçesi veya mil-
li bir bankanın teminat mektubu alı- alacak davasından dolayı 18 Eylül 
nır. Artırma. bedeli muhammen kıy- 936 tarihli mahkeme celsesinde ya -
ınetin yU.zde yetmiş beşini bulduğu pılan ilAna rağm.en gelırieyen M. a -
takdirde ihale yapılacaktır. Aksi Ieyh hakkında. mahkemenin gıya ben 
halde en çok artıranın taahhüdü baki icrasına ve Banka defterlerinın tet • 
kalmak üzere artırtna 15 gün daha kikatmı havi ehli vukuf tarafından 
temdit edilerek 11 • 11 • 936 tarihine verilen raporla. Bankanm M. aleyh 
ınüsadif çarşamba günü aynı saatte . . . . 
en çok artırana ihale edilecektir. zımınetınde halen 1510 hın be§ yüz 

2004 No. ıı icra ve iflas kanununun on lira alacağı kaldığını beyan edil -
126 ncı maddesine tevfikan ipotek dilmesine göre Bankanın mümessili 
~bibi alacaklılarla diğer ali.kadar - olan ınUdüre ınezk1ir defter münde
larm ve irtifak hakkı sahiplerinin da- recatmın doğru meblağı müddeahi
hi işbu gayri menkuldeki hakl~rını hin haleh M. aleyh zimmetinde vaci
ve hususiyle faiz ve masrafa da.U: o- bi tediye alaca.klan bulunduğuna da
lan iddialarnu evrala müsbitelerıyle . 
Yirmi gün içinde dairemize bildirme- ır mütemmlm yemin verilmesine ve 
Ieri lazımdır. Aksi halde haklan ta- emri mahkemenin 30 - 11 936 u.at 
pu sicilleriyle sabit olmadıkça satış 14 e talikine ve işbu gıyap kararmm 

bedelinin paylaştırılmasından ha- bersabık usulün 141 inci maddesinP 
l'iç kalırlar. Allkadarların işbu mad- tevfikan M. aleyhe tebliğine karar 
dei kanuniyeye göre hareket etmele- verilmiş olduğundan bir nüshası mah 
ri ve daha fazla malumat almak isti-
~enlerin 936 - 1120 dosya No. su ile keme divanhanesine asılan gıyap ka-

lnemuriyetimize müracaatları ılan o- rarının tebliği makamına. kaim ol. 
lunur. (25777) mak üzere ilan.dır. (1522) 

Telsiz makinisti aranıyor 
Eskişehir Tayyare Fabrikası 

Direktörlüğünden : 
Aşağıdaki şartlara haiz müsabaka imtihanile bir telsiz 

n1akinisti alınacaktır. 
1 - Orta mektepten mezun olatak 
2 - Yaşı 3 5 i geçmiyecek 
3 - Ahizelerden ziyade telsiz mürsilelerinin tamirin

den anlıyacak, bilhassa lambalı postalar üzerinde ihtisası 
bulunacak. 

4 - En az iki sene bil'fiil telsiz makinistliği yapmış 
olacak ve bu işi yaptığını vesaikle tevsik edecek. 

5 - Ecnebi kadınla evli olmıyacak. 
6 - İstidaya bonservis suretleri raptedilecek. 
7 - İmtihan neticesine göre 4-5 lira yevmiye verile-

cek. · 
İngilizce, Almanca, Fransızca lisanlarından birini bi

len ve muhabereye aşina olanlar tercih edilecektir. İmti
han günü aynca ilan olunacaktır. Taliplerin yazı ile Es
kişehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğüne müracaatları 

(1426) 1653 

Ki OPRiN kaı~leri ~·ERnRoE;r~"'uRuş 
e .. ş.oi .'ROMATİZMA .AGRIL RİLE.GRİ VE NEZlE'l"E KAR 1 ei~iciı< İLAÇTIR 

il 

Nafıa Vekiletinden: 
Fevzipaşa - Diyarbekir hattının 360 - 300 üncü ki

lometresi için montajı ile beraber 50 metre açıklıkta bir 
demir köprü kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. 

1 - Münakasa 28 - 10 - 936 çarşamba günü saat 
10,30 da Ankarada Nafıa Vekaleti Demiryollar İnşaat 
Dairesindeki münkasa komisyonunda yapılacaktır • 

2 - Bu işin muhammen bedeli (35000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2625) liradır. 
4 - M iinakasa şartnamesi vesair evrak 1 7 5 kuruş 

mukabilinde inşaat dairesinden alınabilir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu 

kanun mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve 
vesikalarla 7 - 5 - 936 tarihli ve 3297 No. lu resmi gaze 
terle nan edilen talimata göre verilmiş müte2 hhitlik ve
sikasını ve isteklilerin laakal 5 O, metre tu · I ı de demir 
köprü ve montajını muvaffakıyetle yapmış olduğuna 
dair fenni ehliyet vesikasını ve fiat teklifini havi zarfla
rını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 28-
10 - 936 çarşamba günü saat dokuz buçuğa kadar De
miryollan inşaat dairesine makbuz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. ( 813) ( 1146) 

1497 

Yüksek Mektepler Allm Satım 
komisyonundan· 

1 - Adana, Diyarbekir, Konya, Erzurum, Trabzon 
ve Edirne illerinde açılacak olan 6 Akşam Kız San'at o
kulu için satın alınacak olan 6 kesme ayna. 14 endam 
duv~r aynası. 6 paravana baş aynası. 24 küçük duvar ay
nası, 1 O paravna endam aynası, 6 kapı levhası ile muhtelif 
endamda manken kapalı zarf usulile eksiltmeye konul -
muştur. ' 

2 - İhale 24 Eylül 936 Perşembe günü akşamı saat 
16 da İstanbulda Cümhuriyet matbaası karşısındaki yük 
sek mektepler muhasiplik binasında toplanacak olan alım 
satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 -Tahmin olunan bedel 2530 muvakkat teminat 190 
liradır. 

4 - TekHf zarfları ihale için tayin edilen saatten bir 
saat evvel komisyona verilmiş olacd{tır. 

5 - Nevilerini; vasrflarmr. k~l,1ll. teselli•nı ve tediye 
şartlarını anlamak için Beyoğlu A kc~m Kız San'at okul 
idaresine müracaat edilmesi. ( 1 i 1 7) 

1400 

Jandarma Genel komutan:ığı An
kara satına ma korrusyonundan: 

1 - Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden 163.000 metro yazlık elbiselik kumaş pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Metrosu 52 kuruş tahmin edilen yaz1ık kumn
şın ilk teminatı 5488 lira şartname bedeli 424 kuruş 
olup pazarlığı 24/9/936 Perşembe günü saat 11 de yapı
lacaktır. 

3 - Şartname komisyondan alınabilir. Pazarhğına 
girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve ilk temi
n; ... makbuz veya Banka mektupları ile bel1i gün ve sa
atinde komisyona başvurmaları. ( 7 6 6) ( 1.0 5 1 ) 

1384 

ISTANBUL BELEDiYESi lLANl AR 1 

ı----~~~~--~----~-~~--~---~--~~-----
T utarı Jlk te-

minatı 
Betiktaş aüt ve mektep ç.ocukları diapanıeri. 
ne bastırılacak örneği gibi fıç 80 6 
Haseki hastanesi için rc.>ntgen fihni ve mal· 
zemesi 300,66 23 
Beyoğlu 29 uncu mektep binasında yaptırı-
lacak elektrik tesisatı 82,97 ·ı.s 
Düşkünler ev!ne lazım olan 450 tane hasır 
süpür.ge beheri 20 kuruştan O 1 
Sirkecide Ebussuut cadde~inde 1/ 3 No. lı Re-
11imli Ay matbaasının tamiri 135,55 11 
Bakır köy belediye binasındaki su tulumbasİ· 
le motörünün tamiri 74,75 7 

Yukarda mahalleri ve lnzım olan eşya alınmctk ve tamir ettiril
mek üzere ayrı ayrı pazarlığa konmu,tur. Ke,if evrakı ve şartna
meleri encümen kaleminde görülür. istekli olanlar hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 25 '9/ 936 
Cuma günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B.) (1554) 
* o\' * 

Ketif bedeli 2088 lira 90 kurut olan konaervatuar yah kumı ta
miri pazarlığa konulmu,tur. Ke,if evrakı ve şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülüi. İstekli olanlar belediye fen işleri müdür
lüğünün ehliyet vesikasile 156 lira 67 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 8/ 10/936 Pertembe günü saat 14 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (1550) 

* ~ * 
Belediyemiz., ait 64535 No. 64600 No. ya kadar olan makbuz

larla tahsilat yapmak üzere müracaatta bulunulduğu takdirdt· ha. 
miline para verilmiyerek ke-ndisinin en yakın karakola teslim 
edilmesi ilin olunur. (B.) (1545) 

* IJ. * 
Bir metre murabhaına 5 lira değer biçilen Akiaray yangın ye. 

rinde 47 inci adada 1317, 1315 ve 1378 harita No. lı arsalar ara
sında 560 santim yüzlü 149 metre 60 santim sahasındaki arsa ala
kadarlar arasında satılmak üzere açık arttırmaya konmuştur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 56 lira 
10 kuru,luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8 ' 10/ 936 
Pertembe günü sa.at 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(8.) (1547) 
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• • • • • • 
K,S RU iLLERi 

öksürük, Nezle, Boğaz ve Göğüs 
Kullanacağınız fener ve pillerin en iyisi l 
DAIMONdır. 
Bunları görmek isterseniz 

iZMiR SERCiiSirtDE 

83 - 92 nu 
maralı pa
viyona mü 

racaat e -
diniz, biz
zat görü -

nüz. 
POKER 

DAiMON 
TIRAŞ BIÇAGI iLE 

FENER VE PiLLERi de 
Bu sergidedir. YERLİ iki kromlu Alpaka KAŞIK ve 

ÇAT AL'larıru da daima tercih ediniz. 
1284 

· Sandalya ve Mobilyanın ==-
em ucuzunu, hem gUzellnl almak ıCjin lstanb ... lda il\ 
lzapafa yokutunda 88 fto. ASRI MOBiLYA ııı 
a§azasını ziyaret ediniz • ~ 

- AHMED FEVZi Tel. 23407 _.~ 

Yeni çıkan plaklar 
BAYAn HAMiYET 

1587 

No. 270096 - Beste: Salahaddin Pınar 
Uşak şarkı - DELISIN DELI GONLUM 

Hüzzam şarkı - BiLMEM NlYE SINEMDEKI 

BAYAn rtEZiHE YILDIRIR 
No. 270097 - Beste: Mısırlı İbrahim 

Ra!t ~at'kt - G~ORDU FIRKATlNE 1 

KA itu-;;-;;Mu ~~ ~~ R J J il N 270103 ŞATRABAN TAKSIM kanun ile 
~-!!!!!!!!~!!!!..__~~ o. lilCAZ TAKSIM kanun ile 

Birinci 
mükifat 

kazanmıştır. 

Her hususta 
teminat
lıdır. 

Herkesin zevki
ne uygun yega
ne saattir. 

Cep, kol ve 
spor saatleri 
Deposu: 

Istanbul Sultan 
Hamamı Havuz 
lu Han No.1 

Is anbul Vakıflar Direktörlüğü ilanıarı 

Değeri 
Lira K. 
206 40 

53 75 

47 45 

Pey parası 
Lira K. 

15 50 Eski Hüseyinağa yeni Mollafena
ri mahallesinde Çarşıkapı nam ma
halde yolgeçen hanı içinde önün
de kunduracı dükkanları bulunan 
3 O metro arsanın tamamı. ( 4196) 

·4 05 Çakmakçılarda Dayahatun mahal 
lesinde Valde hanı 2 ci üst kat 3 7 
N r: h odanın tamamı. 

3 5 5 Eyiipte eski İslam bey yeni Üç şe
hitler mahallesinde eski İslam bey 
yeni Kuşbaz so~ağında 62/22 Nr. 
h arsanın 2 / 3 hissesi. ( 5 9 2 6) 

Yukarda yazdı mallar satılmak üzere 15 gün müddetle 
açık artırmaya çıkarılmrştrr. İhalesi 5-10-9 3 6 Pazartesi 
günü saat 15 te isteklilerin Mahlulat kalemine gelmele -
rı. ( 13 77) 

halli için yegane 

çare·-

D. İHSAN SAMİ 
Bakteriyoloji Laboratua.·ı 

Umumi kan tahlilatı frengi 
noktai nazarından ( W asserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürey
vatı sayılması. Tüo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, bal
gam, cerahat, kazurat ve su tah· 
lilatı, uıtra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzan. Kanda üre, şe
ker, Klorür, Kollesterin miktar
lannm tayini, Divanyolu No.ll a 

··--• Tel. 20981 1269 

KANZUK MEYVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en hoş 

meyva usarelerile hazırlanmış -
tır. Hazmı kolaylaştırır. Inkı

bazı izale eder. Kam temizliye
rek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILlZ KANZUK ECZANESI 

Beyoğlu • Istanbul 

.Dr. NACI S. SOMERSAN 
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

Şişli, Halaskargazi, Meşrutiyet Apr. 
kat 2, No 5 

Her gün saat S·6. Telefon 42493 

lstanbul Barosun
dan: 

hastahklarile sesi kısılanlara şifai tesirleri 
çoktur. 30 kr. Hasan ecza deposu 

iSTiKLA Li ESi 
Direktörlüğünden: 

1 - llk, Orta ve Lise kısımlan için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine ez miktarda yeni talebe alı· 

nacağmdan okula girmek istiyenlerin bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - Istiyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında, Telefon: 22534 

1614 

il ~ Nişantaşında •• 

IŞIK Eski "Feyziye,, L i SES 1 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

Ana, Dk, Orta, ve Lise kısımları vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 
lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Tele fon: 44039 

Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden: 
Mahrukatın nevi Alınacak 

miktar 
Muhammen 

fiat 
L. K. 

Tutarı 
~ira Kr. 

Muvakkat 
teminat 
Akçesi 
% 7,50 

Lave maden kömürü 100 Ton 11 50 1150 - 86 25 
Gürgen odunu 60 Çeki 2 40" 144 - 10 80 
Meşe odunu 20 ,, 2 70 54 4 05 
Mangal kömürü 1200 Kilo O 3,25 39 2 93 
Kok kömürü 30 Ton 16 50 495 37 13 
Çıra 500 Kilo 5 25 1 88 

Akademiye yukarıda cins ve miktan ve muhammen bedelleriyle teminat miktar
ları gösterilmiş olan mahrukat açık eksiltme ile ahnacak tır. İhale 5/1O/ 19 3 6 Pazar
tesi günü saat 9 da Cağaloğlundaki yüksek mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır,, 
Talipler mufassal şartnameyi bedelsiz olarak Fındıkhdaki Güzel San'atler Akade , 
misinden alabilirler. ( 1338) 1689 

1 
Süme.r Bank Umum Müdürlüğünden: 

• 

1 . 
ç q6o'« .. ,. ' . . ~ 

' . _ltf'(yaı. f .-Soo 

1 

AnlCaranın en mühim ticar~t merliezi olan Anafartalar caddesinde Kmacı hanı karşısında 
mevki ve mahalli krokide itaret edilen beheri 366.12 metro murabbaı dahilinde 732.24 metro 
murabbalık iki parsel arıa kapalı zarf uıulile aatdığa çıkarılmıthr. 

Tekliflerin pefin paraaı eıa 11 üzerinden ve yahut bet müsavi taksitte, ilk taksitinin peti • 
nen ve diğer dört taksitinin sat ıf tarihinden itibaren birer •ene vade ile dördüncü sene niha -
yetinde ödenmeıi ve birinci taksitin tediyesini müteakip arsanın tamamının birinci sınıf ve bi 
rinci derece üzerinden Bankamıza ipotek edilmeıi tarttrr. 

Taliplerin en nihayet 25 eylül 1936 akp.mma kadar tekliflerini Umumi Müdürlüğümüze 
bildirmeleri ilan olunur. 

Istanbul yedinci icra dairesi: 
Bir borçtan dolayı haciz altma al~nan 
Edere markalı bıçkı makinesinin a· 
çık artırma suretiyle paraya çevril· 
rnesine karar verilmiııs ve satış 26 • 9 

- 936 tarihine m.üsadif cumartesi 

glinil saat 12 den 13 e kadar ~h· 
mutpaşada Sünbüllü hanında 20 nu
maralı imalathanede satılacağından 

lstanbul Vilayeti 
Direktörlüğünden : 

Baytar işleri 

Baronun 189kütük sayısında kayıt talip olanların muayyen saatte me· 
Sahibi: Ahmet Emin YALMAN-Umu.mı Neşriyatı {da.re Eden: s. SALIM lı avukat Mustafa Reşat bir ay mud- muruna müracaat edilmesi ilan olu-
Ga.zetecllik ve Negriyat Tilrk LhnJtet Şirketf-Basıldığr yer TAN matbaası detle meslekten menedilmiştir. nur. 

Zira.at Vekaleti merkez Merinos Teşkilatı için satın a
hnacak bir tane Respirasyon alatı, bir tane Ref orden ciha 
zı bir tane küçük değirmen 17 Eylül 1936 günü Pazar -
bk suretiyle eksiltmeye konulmuş ise de talip çıkmadığın 
dan pazarlığın 28 Eylül 1936 Pazartesi günü saat 15 te 
ve ayni mahalde yapılacağı ilan olunur. ( 1520) 


