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5 KURUŞ 
BAŞ MU HAR R l R l : AHMET EM l N YALMAN 

Fransa bize karşı teahhütlerini 
hiç kimseye devredemez 

Hariciye Umumi katibinin ''Tan,, a beyanatı 

Antakya davasını bir 
esasa bağlıvacağız 

"'TAN" muhabirine beyanatta 
bulunan Hariciye Umumi 

Katibi Numan Rıfat 

~mda bayrağı
ımza yapılan bir 
te~avüzün kanlı 

• • 
netıcesı 

Ankara, 1 (TAN muhabi
ri telefonla bildirdi) - Ha
riciye Vekaleti Umumi Ka -
tibi Numan Rıfat Menemen
cioğlundan bu akşam (dün) 
kısa bir mülakat rica ettim. 
Beni kabul etti ve muhtelif 
meseleler arasında İskende
run Sancağile alakadar ol -

-----------ıı mak üzere bana şunları söy-

H ayı rl ı bir ıedi: 
d 

"- Fransa hükfuneti ile Suriye de-
İ kf ısa l legeleri arasında bir anlaşma yapıl-

mıştır. Fransa hüklımeti, bu anla.~-
"' ..,. l"W'\ 1 Q ma ile muahedelerle bağlı bulundğu 

'A,_., Emin y ~LM AN mektedir. Antakya ve lalıendenm 
• . hakkında bu anlaşmalarda bir hakem 

M üzelenmızde, Topkapı· bulunup bulunmadığından malilınat-
da, yahut aan' at. merak. ıar defiliz. 

hır bir arka~qınızın ~v.ınde e.. Fransayla aramızda 1921, 1926 ve 
ki Türk ~ a_t _ ~~rlerının t~nev- 1929 tarihli anlaşma ve proto!<ollar 
yijünü, ıncelıgı?ı aeyrettıkten vardır. Bunların bizim muvafakati· 
-ftnra __ ı., acı bır '--luk ııaai 
- ~ ""T miz olmadan başkalarına devroluna-
duymadınız mı? mryacağı gayet tabiidir. Vaziyet, 

El hünerine dayanan Türk hükiımetimizle Fransa hilklımeti ara
.an'atlerini iki amil yıkınıttır: 
Birincisi ecnebi fabri~alarının srnda görüşülerek bir esasa bağlana-
ucuz,renkıiz malları; ikincisi de caktrr . ., 
kendimizin Türk aan'at zevkini Şaında Türk bayrağı kar§I· 
ve ihtiyacını kaybetmemiz ve amdaki hadise 
fabrikaya kartı el hünerini kur- Halep, 1 (Tan muhabiri bildiriyor) 
aıak, tetvik etmek ve tetkilat. - Suriye gazetelerinin bazıları 
laodırmak için hiçbir fey yap. Iskenderun ve Antakya hakkında ya
ın-1'118mız... zılan yazılarm nekadar doğru ve ta
• Jlctısat Vekii.letine karşı m mleket bii esaslara dayanacağını araştırma· 
cabdan minnet duymaktadır. Çünkü dan bize atıp tutuyorlar. 

/skenderunda arayiumumi -
yeye muvafakat ediyoruz 

Yazan: Falih Rıfkı ATAY 
'"karada çık "ULUS'' refikimizin dün gelen nüshasından Falih 
'!ıfkı Atay'ın "Suriyede .. .'' başlıklı başmakalesini buraya alıyoruz: 

Dün Suriyeden gelen haberıer, tahminlerimizi doğru çıkarmıştır. 
Antakyada bir Türk bayrağı parçalanmıştır. Şamda bir gazete An
karaya karşı sokak edcbiyatiyle hücum etmiştir. 

Bu gazete, Sancak Tiırkli,;ğünün üstünden attıyarak Kilikyanın 
bile Araplığından bahsetmektedir. Bilmiyoruz, keskin hırsız ve ev 
sahibi fıkrasının arapçası var mıdır? Fakat ahlak ve kafa düşkün
lerini mazur görmek, hadiseleri soğukkanlılıkla takip etmek lazım 
gelir. Sancak, münakaşa ed ilmez ekseriyetle Türk müdür, değil 
midir? (iki yüz elli bin Türke karşı elli bin kadar binbir kandan bir 
akalliyetler mozaiki!) Sancağın bu hususiyeti, hatta Anadolu heniiz 
kurtuluş kavgasında iken mandater devlet tarafından tasdik edil-
miş midir, değil midir? 

(!nl tarihli Ankara itilafnamesi) bu itilii.fnaıne ile Sancaktaki 
ekseriyetin milli ve içtimai ihtiyaçlarına uyan hususi bir idare taah
hüt edilmiş midir, değil midir? • [Arkası 8 ıncide] 

Başvekilimizin 

Londra 
seyahati 

Alman ajansı, Şarki Akdeniz 

paktının dirpif edilmemekte 

olduğunu söylüyor 

Ber!in, 1 (A.A.) - Alman istihba
rat ajansı, Röyter ajansına atfen fU 
haberi veriyor : 

Türkiye Başvekili İsmet lnönüniln 
İngiliz hükumetinin daveti üzerine 
sonbaharda Londraya geleceği hak • 
kındaki şayialar tamamen asılsızdır. 
Halen iki memleketi alakadar eden 
pekaz mesele vardır. Zira Doğu J.k
denizine ait bir pakt akdi hakkındaki 
müzakereler şimdilik derpi§ edilme • 
mektedir • 

J Bisiklette kazandık 

RusyaJa Türk • Rus ilk 
maçında Kemal Halim 

aöyleyor 

futbol 
nutuk bu boşluğu,. iktısadi bakımdan da, Bu gibi gazeteler, Türkiye hakkın· 

aan'at bakmimdan da duymuş ve 29 da Suriyede bizzat Arapların ekaeri
Tefrlnievvel için Ankarada bir eliş- [Arkası 8 incide] 

leri ve küçük san'atler sergisi hazır- ========================== [Dün geceyarısından sonra aldığı
tııız haberler 3 üncü sayfada] ıaroıştır. 

Sergi etrafında alaka toplamak 
ve berkesin i•tirakini kolaylaştımak 
için ne ıniimkilnse yapılmıştır. Ser
ginin bütün masrafını lktıs&t Veka
leti üzerine almıftır. Teşhir edilecek 
eşyanın nakllyeei, sigortası hep ve· 
kB.lete aittir. Teşhir için biç bir üc· 
ret yoktur. Muvaffakıyet gös~ren e
eerlere meınleketimiZdeki kazanç öl· 
çülerine nisbetle çok Yüksek para 
ıııükafatları verilecektir. 

Dünkü ve bııgünkii •an' at 

Yirmi dokuz .Teşrini~VVelde An
karada iki şey goreceğiz: 

ı - Düne kadar Türk san'atinin 
meydana getirdiği gilzel eserlerin 
ııümuneleri, 

2 - Bugün elişi olarak neler Ya
pabildiğimizi gösteren nümuneler ..• 

şurasına şüphe yok ki Ankara 
sergisi ancak ilk adımdır. lktısat 
Vekii.leti, eskiyi ve yemyi hepimize 
tanıt*an sonra. elbette birtab 
ameli teşebbüslere atılacaktır. Faa. 
liyet sahası çok geniştir. Vekii.letin 
bu gilzel teşebbüslerde muvaffak oJ. 
ması için bütün meınlekette ali.kalar 
uyanması ve tam bir iş birliği yapıl· 
masr icap eder. Bizdeki vatanperver
lik hislerinin en zayıf tarafı, iktısadi 
11ahalardadır. Vatani duygulan bir 
tarafa bırakalım, her birimizL-ı mad
di menfaatinin diğer vatandaşların 

[Arkası 3 üncüde] 

Madrid şehrini saran 
çember daraldı 

Alman ve· alyan tankları, tayyare
leri asilere yardımcı olmuş 

Hükumet kuvvetleri Madrid civarında ve şimal 
taraflarında asilere karşı iki muvaffakıyet kazandı 

T oleclo kapılarında bir muharebe sahnul 
[En son haberler 3 üncü sayfada] 

Dört renkli çocu-;:- ı 
mecmuası 

Yarın TAN almayı unut. 
mayınız. Tanın yarınki nüs
hasında çıkacak dört sayfa. 
lık dört renkli Çocuk Mec. 
muası çocuğunuzu sevindire
cektir. Bugünden müvezziini
ze yarın evinize TAN bırak· 
masını tenbih ediniz. 

• • • 
Musada .. ıQın 

hjl c:Sı 
Türk matbuatını uzun 

müddet işgal eden "Musa 
Dağı" romanının hiklyesini 
hatırlarsınız. Ermeni isyanın· 
dan bahseden bir Amerikalı
nın Türkler aleyhinde neşret
tiği bu eserin içyüzü Cenup 
vilayetlerinde dolaşan muhar· 
ririmiz tarafından meydana 
çıkarılmıştır. 

Bu meraklı hikayeyi, ya
kında neşre başlıyacağımız 
Antakya röportajlarında o
kuyacaksınız. 

5 incide: 
müsteşarı 

ihtisasları. 

Amerika ~efareti 
Mister ~hew in 

YıllarJcınberi anavatana hasretle bakan öz Türk 
ılan tarihi bir harabe manzarası 

l ıkcrıı1 erun. 

Adliye vekilile 
lı bir konuşma Ya~:?: t:1'f ~i'l'" 

Bize şunları 
il \u,\a'C 

söyledi:'; ~v.-.: 
~~--~--~--=-~ 

Hakimlerin vazife kabiliy·etini \ 
dikleri hükµmlerile kontrol ediy6 
Vekil ilave etti: "icra işleri bozuktur Fa 

bu çetin işi de halledeceg .. iz ' 
" l~alı adası veıile~il~ ~ugünlerde adliyenıizden çok bahııedil 

dı. Ortaya lmrali gıbı bır eser çıkmasını b' dl" d ki ha· 
1 k tk

. k . . , ız a ıye e 
zır ı ve te ı devresının sonuna geldig-ı'ne b ' ı- et d" •-. 
18.kk" 'k . • ıra ıun ıye.., 

ı ettı . Adlıyemıze taal!_l'ık eden umumi meseleler . .,. ta-
savvurlar hakkında tenevvur etmek mak d"J Adi" y-1.:1· 
Ş .. k ·· S -ı d b' sa ı e ıye - ı u ru aracog un an ır mülakat istedi _ 

Adhye Vekilimiz hugilnlerde bir 
taraftan adliyeye ait tetkikleri, di· 
ier ..,_aftan H&ricıye VekileU Ve· 
killlğine alt l~lerl dolayısile çok meş
guldür. Mülakatı Ankaraya avdetine 
tehir etınek istedi. Fakat dü~>iı.dü
ğümüz esaslı ve etraflı mülakatı o 
zamana bırakmakla beraber şimdi
den umumi hatlar hakkında bıraz 
malumat rica ettik. 

Adliye Vekilimiz kendine mahsus 
samimi ve canlı ifa.de tarzı ile bize 
şunları anlattı: 

l "- Adliyeye vekil olunca bilme
diğim bir san'ati öğrenmek llzım 
geldi. Herşeyden evvel bu işe sarıl. 

dım. Mekanizmanın nasıl i~lediğini 
yakından görmek için bir aralık 

müsteşara, umumi müdürlere ait iş
lerle bizzat meşgul oldum. 
Uğraşılacak çok işler vardı. Şu ve

ya bu işde salah husule getirmek 
mümkündü. Fakat san'ati iyice i:>ğ
renmeden aWacak bu gibi adımlar 

şahsi '\re tesadüfi olacaktı. Adliyede 
kalacak, yaşıyacak ve kendi kendine 
inkişaf geçirecek bir sistem mahlye-

[Arkası 6 ıncıdıı] 

Aılliyemizıle mühim ifler ~ 
mak yolunJ olluı oelril Şükrll 

Saracoflu 

Frank işinde Fransız 
meclisleri anlaştılar 

İstanbulda esham ve tahvilat yük
seliyor, ihracat tacirlerinin zarar 

~~r~~<~d~ol~~~!çi?ya~~~e~!ı~ir~ulunuyor 
Meclisinin para kanununn Meb'usan Blum, Cenevrede Be ı k -• 
M r . . d tın . .. . M b' . . § er o .... el'lllllS ec ısıne ıa e e esı uzerıne e u- ıçınde çalışacak ve k nf 

M 1. · t ı k l' "h k' 0 eranam san ec ısı op anara ayı ayı es ı an evvel toplanına8UU temin 
şekli ile yeniden tasvip etmiş ve tek- tir, .ıdece 
rar Ayana gön.dennlştir. 

Bunun üzerine iki tarafın noktai 
nazannı telif için teşebbüsler yapıl _ 
mış ve bu teşebbüsler milsbet netice 
vermiştir. Ayanın maliye encümeni 
fiyatların yükselmesi ile müCl\deleye 
dair olan madde üzerinde muaddel 
bir şekil kabul etıniştir. Bu şekil iki 
tarafın da noktai nazarını birleııtir
mekteeir. 

Ayan Meclisi yeni tadiJAtı mll•.ake
re etmektedir. Meselenin haltoluna
cağı ümit olunuyor. Bu Umit ile baş. 
vekil Blum bu akşam Cenevreye ha. 

İstanbul piyasasındil 
F~s12 frangınıu ııukutundan son

ra pıyasam12da görülmesi talıiı olaıı 
ılk tereddütler tamamiyle zail olmuıt
tur. Ancak ihracat yapan 'tllccarlamı 
alacakları meselesi vardır ki b işi 
de tacirlerin zarara u~ er. 
temin edileceği. umuluyor llaDlrı 
Oğrendiğim1ze göre f~ 

mesinden ih~eatc;ı rleriıı dUg 
görmemeıenııi feıiıın ~ W.:: 
gerekli olan ~led teeblt ~ 

a incide' 
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Ankara mektubu 

Yol Vergisi kanunu 
ve yeni değişiklikler Memur evleri 

S ı·k r I . 1300 r d v İngiliz mali grupu müene 1 ge ır erı . ~ra an. aşagı messili Ankaradan geldi 
olan kadınlar yol VergJSI Vermıyecek lktısadi ve ~ali bazı teşebbü~e~ -

A nkara, 20 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yol 
Vergisi hakkında Şose ve Köprüler Kanunlarına 

ek olmak Üzere Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve 
Devlet Şurasınca tetkik olunan kanun projesi Başbakan-
1.,.ğa verilmiştir. Meclisin önümüzdeki devresinde görü • 
ülecek olan bu projenin ihtiva ettiği esaslan bildiriyo

ıC"Um: 

Azami ve a.ıgari hadler 

Yol vergisinin asgari haddi se
nede 4, azami haddi 12 lira

•. Mükellefiyet hadlerinin tayinin-
ae, mükellefin mahallince bilinen ser 
vet ve gelirleri esas fılacaktrr. 

Seneli geliri ( 50()) liraya kadar 
~!anlar 4\_Iira, Senelik geliri (1200J 
liraya kaaar olaniar 6 lira, senelik 
geliri {3000) liraya kadar olanlar 8 
lira, senelih geliri (5000) liraya ka
dar olanlaı · 10 lira, senelik geliri 
(5000) lira :lan fazla olanlar 12 lira 
yol vergisi :1e mükellef tutulacaklar
dır. Vergi 'l tarhında riayet edile-
cek esası lıir nizamname ile tesbit 
olUllacakt Hususi muhasebelerl'e 

.kkük ettirilen vergiye karşı iti
ar, vilayet ve kaza idare heyet
nce tetkik edilecek ve verilc:ı ka-
lar kat'i olacaktır. 

Kimler yol vergİ•i verecek? 

Geliri otrruya.n kadınlarla, ge· 
lirleri yekftnu senede (300) 

h-adan noksan olan kadınlar bu ver
gi ile mükellef olm.ıyacaklardır. Ge
lirleri yekunu 300 lira ve daha fazla 
ve yaşlan (18) den (60) a kadar o
lan kadınlar da yukardaki esas da
hilinde yol vergisine tabi tutulacak
lardır. 

Bu vergiyi veremiyeceği kaza ve 
\'ilayet idare heyetlerince sabit olan
lar, vergi mikta.nna müsavi olarak 
hükfunet veya hususi idareye ait in
ıaat_ müteahhitleri nezdinde veya 
doğrudan doğruya vilayet nafia ida-

releri tarafından idare olunan yol iş
lerinde çalıştırılmak veyahut araba
larile yol yaptırılmak suretile vergi 
borçlarını ödeyeceklerdir. 

1935 mali yılı sonuna kadar baka
ya kalmış olan nakdi yol vergileri de 
ayni suretle ödettirilecektir. 1 Ha
ziran 1929 senesinden 1935 mali yılı 
sonuna kadar tahakkuk ettirilip ba
kaya kalmış olan yol vergilerinin yiiz 
de elli nisbetindeki fazlalıkları affo-
lunacaktır. 

T aluit zamanlan 

Y ol vergisine ait 1525 sayılı ka
n unda muhtar ve ihtiyar he

yetlerine verilen vazifeler, belediye
lerin yardımile hususi idareler tara
fından yaptılacaktır. Umumi, hususi 
ve mülhak bütçelerle belediyelerden 
ve umumi ve hususi her türlü mües
seselerle imtiyazlı şirketlerden ve 
bütün bankalarla fabrikalardan dai
mi tahsisat, ücret veya yevmiye a
lanların yol vergileri mensup olduk
ları idareler tarafından taksit ayla
rında alacaklarından kesilerek en 
çok 15 gün zarfında ait olduğu husu
si idare veznesine yatırılıp mukabi
linde her şahıs için ayrı ayrı makbuz 
alınacaktır. Taksit zamanlarında bu 
vergiyi kesntlyen veya kanuni müd
det zarfında hususi idare veznelerine 
teslim etmiyen muhasipler Ye mu
hasibi olmıya.n müesı~sıel.erde mües

sese sahipleri bu parayı yüzde (5) 

zamla ödeyeceklerdir. 

Bütün mektepler açıldı 
Bu sene Orta mekteplere 6500, Liselere 2700, 

llkmekteplere 4500 talebe kaydedilmiştir 

1 alebe grupları mektep yolunda 
Dün sabah bütün resmi mektep - ğmdan İstanbul Kültür Direktörlü -

terde 936 - 937 yılı tedrisatına başlan- ğiine bildirilmiştir. Tebeddülat geniş 
mıştır. Dün ilk, orta mekteplerle mikyastadrr. Dünden itibaren alaka
liseler tamamen açılmış, eski talebe- darlara tebliğ edilmcğe başlanmış -
lerle ,yeni kaydolunan talebeler sı • tır • 
nıflarma girmişlerdir • 

Kasım.paşa, Üsküdar, Beykoz, Sü
leyma.niye, Bakırköy ve Kadıköyün -
de bu sene birer orta mektep açılmış
tır. 

Bakırköy halkı, seınelerdenberi 

bekledikleri orta mektebin açılmasını 
büyük tezahüratla karşılamışlardır. 

Maarif Vekili geliyor 
Verilen bir habere göre, Maarif 

Vekili S a f f e t Arıkan, cuma 

günü şehrimize g e l e c e k ve ec

nebi ve akalliyet mekteplerine ait 
kadroları tetkik ve tasdik ettikten 

sonra pazartesi günü Anka.raya dö -

necektir • 
Talebeler ve velileri tezahüratla 

mektebe gelmişler, bu irfan yuvasına 
kaVU§tuklarmdan dolayı adeta bay -
ram yapmışlardır. Bu mUnasebetle Bir yolıuzluk tahkikatı 
Maarif Vekiletine bir teşekkür tel - Belyoğluna ait bazı emlakin ver-

de bulunmak uzere memleketı.mıze 

gelen 1ngiliz par lamentosu azasından 
ve bazı mali grupların mümessili 
Summerville dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Summerville, dün akşam İstanbul 

klubünde kendisiyle görüşen bir mu
harririmize Ankara intıbalarıru ve 
Ankarada memurlar kooperatifi ile 
yaptığı temasların neticesini şöyle 

anlatmıştır : 
"- Ankaradan çok büyük ihtisas

larla dönüyorum. Memurin koopera
tifi ile anlaşma neticesinde elde edi
len şartname çok uzundur. Onu bu
rada tercüme ettirteceğim. Fiatlan 
tesbit etmeden işe başlamak imkan • 
sızdır. Şimdilik bütün temaslarımız 
ev inşaatı üzerindedir. Bu iş tamam
lanmadan başka bir işe girişmek doğ
ru olmaz. !stanbulda yapılması ta
savvur edilen inşaata gelince bu doğ
rudan doğruya şehir planına bağlı -
dır. Plan tamamiyle bilinmeden hiç 
bir iş yapmağa imkan yoktur. Şart
name tamamiyle tercüme edildikten 
sonra grupumuz tarafından bir mu
kavele imza edilecektir. Ve 'bütün 
memurlarımızla buraya gelerek işe 
başlıyacağlz. Tekrar ediyorum, An -
kara cidden güzel ve son derece mo· 
dem bir şehirdir. Türkleri candan 
tebrik ederim.,, 

Ramide çok feci 
bir cinayet işlendi 
Kardeşinin kansını bı
çakla öldüren katil biraz 

sonra yakalandı 
Dün sa.at on dörtte RanıidEt sokak 

ortasıoga.J.eci b~e,iııayet ~le~. 
bir adam kardeşinin kaıısmı bıçag"! 
ile delik, deşik ederek öldürmüştür. 

Bu facianın tafsilatı şudur : 
Ramide Edebiye caddesinde 29 nu

maralı evde oturan Baruthane bekçi
si Arifin 25 yaşlarında Huriye adlı 
genç ve güzel bir karısı vardır. Arifin 
ayni mahallede oturan kardeşi ter -
li~i Halit ötedenberi kardeşinin ka • 
rıs~a sataşırmış. Huriye, bir aile 
faciasına yol açmamak için Halidin 
bu tekliflerini şiddetle reddeder ve 
fakat kocasına da duyurmazmış. A.. 
rif ,dün gene baruthaneye gitmiş. 
Halit Arifin evine gelmiş tekrar Hu • 
riyeye sataşmak istemiş. Huriye \lu 
teklüi her vakit olduğu gibi reddet
miş ve sonra da Rami jandarma. ka: 
rakol kumandanına giderek va.zıyetı 
anlatmış ve : 

"-Kendisine tembih ediniz. Eğer 
kardeşine haber verirsem bir facia 
çrkar. Bana bir daha sataşmasın ve 
rica ederim bu şikayetimi de kocam 
duymasın.,, demiştir . 

Halit, Huriyenin bu gidişini gözle
miş ve Huriye jandarma karakolun
dan c;ıkar çıkmaz hemen önüne geçe
rek: 

"-Kaltak beni şikayet mi ediyor-
sun? Al ! .,, sözleriyle saldırmasını al
tı defa zavallı kadının şurasına, bura 
sına saplıyarak derhal cansız yere de 
vi.rmiştir . 

Hadiseye derhal jandarma el koy
muş ve müddeiuınuıniliği ha~erdar 
etmiştir. Nöbetçi müddeiumumı mu -
avini Şefikle Tabibi adli Enver Ka: 
ran hadise yerine gitmişler, ve tahkı
kata başlamışlardır. 

Müddeiumumilik cesedin gömfil • 
mesine müsaade etmiştir. Hadiseden 
sonra Halit Eyübe kaçmıştır. Polis ve 
jandarma kendisini yakalamıştır. 

Müddeiumumi Şefik geç vakte ka
dar Ramide tahkikatla meşgul ol -
muş ve Halit hakkında tevkif kararı 
almıştır. 

gra.fı çekilmiştir • . gilerinde tenzilat yapılmasını temin 
Bu sene orta mekteplere 6500, li- için gayri kanuni yollardan yürünül

aelere 2100, ilk mekteplere 4500 ye- düğü iddiası üzerine başlıyan tahki• 
Jliden talebe kaydedilmiştir. Bu sene kat ilerlemektedir. 

Selanik sergisinde pavyonumuz 
birinciliği kazandı 

Selanik sergisindeki pavyonumuz, 
bir jUri tarafından yapılan tasnifte 
birinciliği ka~anmıştır. Sergi komi
tesi, gösterdikleri muvaffaklyetten 
dolayı komiser Baha ile pavyonumu
zun dahili dekorasyonunu hazırlıyan 
ressam !smail Hakkıya birer altm 
madalya vermiştir. 

e bazı ilk mekteplerde çifte tedrisat Belediye hesap işleri müdürlüğü, 
... raptlacaktır • müfettiş Suphiyi, bu işin tahkikatm:ı 

memur etmiştir. Suphi, Beyoğlu, 
Kasrmpaşa ve Eyüp şubelerinde tet
kiklerde bulunmuş, Kasmıpaşa şube
si memurlarından birine işten el çek
tirmiştir. 

Yeni kadrolar 
i.rtanbul ilk ve orta mektep muallim

D )rrt arumda yapılan değiışikliklerin 
ile amam kadroetı düa Xültür Bakanlı-

C 

•• •• 

Siyaset alemi 
Silahsızlanma Konferansı 

M illetler Cenıiyeti silahları a
zaltma koıtferansını yeniden Dün 2 meşhut curum açmayı kabul etmi; bulunuyor. 

suçlusu mahkiim oldu 
İki dirhem çalarken yakalanan suçlu, hemen 
mahkemeye verilmiş; bir ay mahkumiyet kara~ 

üzerine derhai hapishaneye sevkedilmiştir 
Meşhut suçlar ka

nunu evvelki gün 
gece yarısından iti
baren mer'iyete gir
miş, fakat gece yarı
sından sabaha kadar 
yeni kanunun çerçe
vesine giren hiç bir 
suç tesbit edileme
miştir. Dün saat on 
yediye kadar İstan

bul belediye sınır
ları içinde yalnız iki 
meşhut cürüm suçlu
su mahkum edilmiş
tir. Bunlardan birisi 

Silahları azaltma işi, Versay Mu
ahedesi ile Büyük ~arbi takip eden 
sulh muahedelerine dayanır:. Alman
ya ile Avusturyanın ve müttefiklere 
karşı gelen diğer memleketlerin si- · 
lahlanmamaları bu ınl.jahedelerle te. 
min olunmuştu. Daha sonra Ameri
l<a. lngiltere, Fransa. ltalya ve Ja. 
ponya devletleri 1921 - 1922 de de
niı ve hava kuvvetlerini 15 sene 
müddetle tahdit eden bir mukavele 

1 imza\amışlardı. 1 ngiltere, Amerika 
Japonya 1930 da deniz kuvvetle

ni tahdit eden bir muahede imza • 
dıla.r. 

Dirhem çalmaktan saçlu lbrahimin sorgu.u 

yapılıyor 
bir bakkaldan iki tartı çalmaya te
şebbüsten, ötekisi de bir evkaf am
barından iki eski çerçeve çalmaya 
teşebbüs suçundan muhakeme edil
mişlerdir. Hükmü de tstanbulda 
Yenipostane binasında yeni kurulan 
Sultanahmet üçüncü sulh ceza haki
mi Osman Tevhit verntlştir. 

mesini bildirmiş ve polis te bunları 

davet ettiği zaman alacaklı ve vere
cekli iki gazetecinin barıştıklarmı 
öğrenrni ştir. 

I ki mahkumiyet kararı 
Sultanahmet sulh üçüncü ceza ha

kimi yeni kanuna göre . ilk hükmU 

dün saat 17 de vermiştir. Davacı Kü 
çükpazarda bakkallık yapan Ha.-

Diğer ıuçlar ci Harundur. Suçlu da araba sürü('ü-
Bundan evvel İstanbul meşhut sü İsmaildir. İsmail Hacı Harunun 

suçlar müddeiumumiliği dört ha-
diseyi daha tetkik etmiştir: dükkanına gitmiş pirinç almak ba-

l _ Yeşildirekte oturan Hayım hanesile dükkan sahibini işgal etmiş 
oğlu Samuel, Kumkapı Nişancasm- ve o sırada iki dirhemi cebine indir

da Ağa oğlu Mehmedi dövdüğü ve l miştir. Haci Harun dirhemleri !sma
sövdüğü iddiasile müddeiumumiliğe ilin cebinden almış ve kendisini de 
verilmiştir. Mehmet, tabibi adillere yakalıyarak polise vermiştir. Hakim 
muayene ettirilmiş, yara.sının bir h:ıf hA di · · 1 dikt ! ·ı 
t d -· t b"t ed·ı · t· M"d a seyı mce e en sonra, smaı ı a a gec;ecegı es ı ı nuş ır. u - .. 
deiumumilik hadisede amme menfa- uç ay hapse mahkum etmiştir. Yal -
atleri göremediği için dava acmaya nız çalgıan şeylerJ? geri alınması 
Jiiz.11m P"ÖrmAmiatir: 'Lf,.},~ .. ;_...____ "' 4-.:-.:_ ---- -ı-,_.,_,.._., "1~1n.•--tl.A 

bir istida ile mahkeme:v.e milracaat mahkumiyetinin üçte ikisini indir-
etmesi bildirilmiştir. miş, fsmail bir- ayhk. mahkumiyetim 

2 - Çarşıkapıda oturan Hamal çe~ek üzere derhal hapishaneye 

. 

Osmanla İkbal ve Hatice arasında 
götürülmüştür. Bundan sonra, ev -Sirkeci İstasyonunda bir kavga çık-

i mıştır. Polis her üçünü de müddeiu- kafın Eminönündeki anıbarmdan ik 

ml miliğe vermiştir. Müddeiumumi -
lik bunun için de dava açmamıştır. 

ı c;erçeve çalan Nurinin duruşmas 

yapılmıştır. Şahitler dinlendikten 
sonra bu da üç ay hapse mahkum 

olmuştur. Fakat mahkfımiyetin üçte 

ikisi tenzil edilmiştir. 

3 - Cibali vapur iskelesinde sar
hoşlukla biribirine bıçak çeken Ah
met, İsmail ve diğer:ı Ahmet polis 
tarafından yakalanarak müddeiu
mumiliğe getirilriıişlerdir. Bunlardan 
!smailin y~ı 16 ve Ahmedin 20 oldu
ğu için, müddeiumumi nüfus kağıtla
rının veyahut tasdikli suretlerinin 
de evraka bağlanması için suçluları 

Yangın yerlerinde 
yatan çocuklar 

polise iade etmiştir. 
Bunların birer birer hü 

viyeti tesbit edilecek 
-

Belediye zabıtasr, şehrimiı.de bil 
hassa Anadoludan gelerek işsiz dola 

-
-

4: - Beyoğlu tarafında da müddei
umumiliğe iki meşhut suçluı:;u geti
rilmiştir. Birisi bir hakaret iddiası, 
ötekisi 13.f atma davasıdır. Hakaret
çiler müddeiumuminin önünde ba
rışmışlardır. !kincisinde de müddei- şanların vaziyetlerini tetkike başla -
uınumilik suç görmemişir. • mıştır. Bunların vaziyetleri cidden a -

5 - Usküdar tarafında yalnız bir raştırılacak bir haldedir. Bir ksm 
tramvay camı kırma hadisesinden hastalık dolayısile gelmiş, parası o 
ba,şka bir şey olmamıştır. 

1 

l-

İstanbul tarafında dün sabah ka
nunun çerçevesine giren ve iki gaze
teci arasında geçen bir hadise daha 
müddeiumumiliğe bildirilmiştir. Bu 
da Ebüzziya. matbaası sahibi Velitle 
Açık Söz gazetesi sahibi Etem tzzet 
arasında geçen bir ihtilaftan ibaret
tir. Velit, kiraladığı harflerinin pa· 
rasmı alamadığını ileri sürerek gaze
tenin mürettiphanesine geçmiş ve 
harfleri almak istentlştir. Etem İz
zet, bunları kiraladığı için veremiye
ceğini söylemiş ve ihtilaf böylece po
lise aksetmiştir. Müddeiumumilik, a-
lakadarların kanuna göre meşhut 

suçlar müddeiumumiliğine gönderil-

madığmdan memleketine dönememiş 
tir. Bir kmmı işsiz dolaşmakta, sers 

ri hayatı sürerek yangın yerlerind 

-
e-

e 
yatmaktadır • 

ar Yangın yerlerinde yatan çocukl 
arasında antSız, babasız olanları b 
lunduğu gibi evlerinden kaçanla 
kayboldukları zannedilen çocuklar d 

u-
r, 
a 

vardır. 

ar Zabıta, evvelki gece ve dün bunl 
dan bir çoğunu yakalıyarak hüviye 
lerini tesbite başlamıştır. Anası, ba 
bası olan çocuklar velilerine teslim 

t-
-

o-
lunacaktır . 

Diğer vilayetlerden gelenler 
memleketlerine gönderileceklerdir. 

de 

1 

2 Teırinievvel 
CUMA Bugünkü Hava : Y AGMURLU 

}lava dün öfleden ıonra bo111lnıuıtur. ı 
Aktun saat ı g da yaimur çiselerneye baı
larnıştır. Rasat merkezlerinin teıbit ettiii
ne aöre, hava buıiin kapalı ve kısmen yat
murlu ıeçecektir. 

Dünkü ha\"a 
Dün hava tazyiki 759,S tu. Hararet en çok 

28, en az 24 tü. 

10 uncu ay Gün: 2715 
1355 Hicri 
Recep: ıs 

Güneş: S,58 - öile: 
ikindi: 15,21 - Akıam: 

Yatsı: 19.23 - lmsik: 

Hızır: lSO 
1352 Rumi 

17 Eülul 

12.03 
17,51 

U9 
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ve 
ri 
la 

1932 de Cenevrede beynelnıilel bi r 
ahları A.za.ltma Konferansı top • Sil 

la ndı, fakat hiçbir ameli neticey• ve.
amadı. r 

Çalışmaları henüz hatırlarda olan 
bu Konferans kemiyet v• keyfiyet 

kımlarından silalı\arı azaltma ü • 

rinde uzun uzadıya görüşmü,, bir• 

k projeler ha.zırlamıJ, fakat gU • 

ba 

ze 

ço 

n 

k 
y 

un birinde kendi kendine ortadan 

alkmı, ve milletlerin silA.hlanma 
arışına girişmeleri karşısında bir 

Un, bir kimse de farkına varma • 
an, sönüp gitmiştir. 

g 
d 

iç 

m 

Konferansın yeniden canlanması 
in yeni birtakım şartlar hasıl oldu 
u? Yani milletler silah yarışındarı 

v azgeç.mek için samimi bir arzu duy .. 

mata başladılar mı? Bunu a;östere .. 

k hiçbir emare yoktur. Bilakis 

!ahlanma yarışı bütün kuvvetile 

evam etmektedir. Bütün milletler 

ce 

si 

d 

se lilmeti sifA.hlanmakta ve sulhü har. 
e her l!hza hazır olmakta buluyor. b 

O halde samimj bir ihtiyaca teka. 
b" ül etmiyen bu Konferansın toplan. 
asına önayak olmak, bir müddet 
in, yeniden oyalanmaktan başka 
r şeye yaramıyacak gibi iÖrünü • 

m 
iç 
bi 
y or, 

s amuel HoaTJn beyanatı: 

t 
1 

C enevrede Silahsızlanma Kon-
feransının yeniden davetine 

eşebbüsler vukubulduğu sıralarda 

ngiltere Bahriye Nazırı Sir Samuel 
Hoar lngifterenin silahlanma pro • 
g ranıını tatbik edeceğini ve ltalya • 

t 
r 
r 

Habeş harbi sırasında gördüğü acı 
ecrübeden bakkile istifade ede
ek bir daha lngiliz zatının istism&• 
ına imkan vermiyeceğini anlattı. 

b 
Burün lngilterede iktidar mevkiinde 

ulunan muhafazakarlar J>artisi kon 
resi bu beyanatı tasdik ve teyit et,. 

miş bulunuyor. 
i 

1 
lngiltere Bahriye Nazırı silA.hsız

anrna işinden de bahsetmiştir. Fa -
kat lngilterenin silahsızlanma iş i ne 
ancak lngiliz silahlanma programını 
t atbik ettikten sonra ehemmiyet ve
eceğini söyliyerek vaziyeti apaçık 
envir etmiştir. 

r 
t 

Her memleketin ayni şekilde hare
ket edeceğinde şüphe yoktur. 

Omer Rıza DOGRUL 

Matbuat Cemiyeti Kongreıi 
lstanbul Basın Kurumu umumi he

yeti dün senelik kongresini yap n:ık 
üzere toplanmış, fakat nisabı ekseri. 
yet temin edilemediğinden toplantı 
17 Birinciteşrin tarihine bırakılmış.. 
trı. 

Jtcnı- n ._..._ 
BiRKAÇ 
SATIRLA 

nnos 

M eztınen şehrimizde bultına.n 
Gaziantep \•alisi Ali Rıza 

Çevik dün Gazlantebe gitmiştir. 
:t. 

A rabacılar Cemiyeti Umumi 
kongresini yaparak yeni ida

re heyetini ~mişür • 

* T etrinlevvelin 20 sinde müd-
deti bit.ecek olan Türk - ts. 

veç Ticaret anlaşmasmm feshedildi • 
ği dün Türkofise bildirilmiştir. 

* U n fabrikası ve değfnnen ~-

Memlekette hava kametlerinden eımektedir. Garbi Anado 
da kuvvetli, diier yerlerde orta istikam 

ıu-

mak isteyenler hükômetten 
müsaade almadıkça kendilerine tnş~ 
at müsaadesi vefilmlyecektlr • 

Buiün Garbi ve Şimali Anadoluda bava et-
bulutlu ve yağışhdır. Rüzd.rlar simal isti- te esecektir. 
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1isTAN8uLDA MURURl.J usuRı :'fÇlEK 
lngilterede silihla~ma 
faaliyeti devam edıyor 
Muhafazakar partinin dünk~ ~on-

. de buna karar verıldı 
gresın .. 

h b. in ilk günlerinde Hanc1ye H beş - İtalya ar ın . .. d 
Na ın olan Samuel Hoar Jngilterenbı?ld~ud~ en 

az .. kuvvetlenmekte olduğunu ı ır ı 
gune ~ Yarın (bugün) tta.ıyanm Ha~ 

Londra. :1 (Radyo • ~- ) .~ B gun" ise burada İngiliz muha.faza.-
"'lldöıllımüdur • u inin b lan ç yaptığı taamızun " • tı Habeş _ ttaJya harb aş gı 

kir partisi senelik ko~g,resmı yap · lan şimdiki bahriye nazın Sör 
d tngilh h-11cıye na.zm o 

gUnJ.er in e red .. alara.k şunJan söyledi: 
Samuel Boa.r konge e soz ·---·---------

b. tecrübe lngilterenin ~ "-Acı ır .' 
be I.nıilel sıya.set sa hasın- ~ 

ıaakfınmrg~ı::ıa=ars sebep olan bir amil ~ 
da a ~ .. di A vnıpa bugün 

d gu- nu goster · 
ol u .1• hl nıyor Bu va· .. 'at ve şiddetle sı a a . . . 
sur da lngilterenm de sılah 
ziyet karşısıJt 

1 
lazım· 

eksiğini h~ tarnamlanı.as 

dır zaruridir. . diki . b. 
, b' · Qını nıs ı Hi bit zaman, ıZl "' . . 
5 1. d bırakacak olan tahdıdı zaaf Jıa ın e ed . 

. isbetlerini kabul emeyız. 
tesuııat n tte silahların talı-
~.'$ umt sure 
""".6~r. um i orsa bu, herhalde prog
didı ıcap ~ Y 'k.maline bağlı ol· 
ramımızm ıcra ve ı 

Ki)ÇOK HARİCi ı•. 
HABERLER 

M illetler Cemiyeti As
samblesinde dün Ce

nubi Amerika devletleri mu
rahhaslarından bazılan söz 
alarak Cemiyetin daha sağ
lam ve cihanşümul bir ma
hiyet almasını ileri sürmüş
lerdir. 

V arşove. ile Atine. arasın
da bir hava postası 

ihdas edilmek üzere iki hü -
kQmet arasında bir mukavele 
imzalanmıştır. 

~ 

M ançuko arazisrnde hay
dutlar tarafından bir

çok Japon zabitleri pusuya 
düşürülmüş, 12 zabit ölmüş, 
13 zabit de yaralanmış. 

:[. 

M acar Başvekili Cömbö
şün hastalık dÔlayısile 

çekileceği ve yeni kabineyi 
bugünkü Başvekil muavini 

1 
Dranyi'nin kuracağı haber 
veriliyor. 

------------~~~-----

Kiyefte bisiklette 
birinci olduk 

ma ır. ız elestikiyete sahiptir, 
lıd 

Balkan oyunlarında Programnnstatı'k degı-'ldir ve öyle ol- Romanyadan sonra Clinamiktir, 

Karşıdan karşıya 
geçmek meselesi 

Bir kaç gün fstanbuJdan ayrılmak mechuriyetinde kald 
Y azılanma devam edemedim. Bu bir haftalık müddet fı:m. 

.. b k I . zar ın-da mururu u ur ve aza ara kartı tedbır meselesinde ın··h· 
değitikli~er olınu,t~. Eylul 29 tarihli gazetelerde polis ~rk~ 
n mdan hır zata atfedılen beyanata göre: 

ı - Halkın kaldırımların sağuı- ı-------------
dan gidip gelmesi mesele8i ikinci 
pldna bıraktlmıştır. 

! - Birinci plana gelen en mühim 
mesele, halkın yollarda kar§ıdaıı 
karşıya geçerken dikkat etmeleri 
ve cimtuii, geçmeleridir. Bu birin -
c1 mesele tamamen halledildikten 
sonra ikinci '4e, yani sağ, soı me
selesine ehemmiyet verilecektir. 

Bu beyanat, benim anladığım Şe-
kilde vaki olmuşsa, "yollarda yaya 
yürüyenlerin sebep oldukları kaza
ların önüne geçmek,, noktasından 
doğru ve pratik tedbirler almak üze
re mühim bir adım atacağımıza de
lildir. Bu hususta Yazılarımın bir te
siri olmuşsa kendimi bahtiyar adde-
derim. 

Müessir tedbirler 

Şehirde seyri11eler memurlQrı 
her yerde bulunmadığına göre.. 

zası olmu~tur: 

1 - Nurettin adında bir çocuk 
Karaköy cadd-esinden geçerken 
1863 numaralı otomobil ça»pm1§~ 

yaralanmıştır. Şoför yakalanm1-§tır. 

Komisyon 
'dir bu hiki~e 

Eski ... N'apoJyon der. 
miş kl: . 

- Çdcmasoıı tıstenaediğim işleri 
komisyona ha'·~~ .~eti.ın. Boş laf. 
Takdiri kl}ınet ışiJU ~ 8etıede çıkaran 
komisyonlar !\'ar. Ql ~etni~ komis • 
yondan iş ÇJ~~ e. La.kin be.. 
nim demek ıst lc0.tnisyoıı bu 
değildir• 

n a,'irPl l 
Komisyon 60 cap eu.:-di •• 

tatsı~ 1.uc gı 
renksiz, kok:U."UZ' ko\~. eUe tutuı .. 
ınaz akla gebntZ en : .. ;. etu Sldada 

, . en zeng .. ·~e k • 
En fakirinden adanılat- adal' bu-
nunla gıdala.nan JJil siıdeı:ı"a.-dır. Bir 
ev satarsnuz. 'l'e ,..., lcotlıisyon 

aJJfSllllZ· ... ~ •• ~ 
alır, ev sa.tın Bir y aı si~en 

· · ·on atrr · l'ıt- ı,.._ yıne kornıs~ ..:..cıın· iz ~~alar .. 
,·eıuJ • ,,. 

smız Komisyon . ·ıı -... aı ge .. 
· ·rsın · Q( 

tirtir komisyon ''erı ırsiniı. ~ aı gön ., 
deP>.. komisyon ,·er . !\ta ,.. .. ..... , • . rirsinıı. () ... on .. 
derir komis~·on 'e ·erirsı. l>:t.ta,"1 

lr\'OD '\ oq~ .,, tahsil eder ,kont s, w• • • 

. tiğinUZ •• 
Yediğim iz ekmek, ıç · .:"1{, ltiy 

di W• • tak-tığımlZ go-~"i};~ .. 
gımız çorap, .,... hart\ ...... ,. 
. . t d - <:1>pıSt.... ı. muz, aşı ıgmıız -r • . toıİş -ql' • 

dı w • • ı· --da ,e ...... gmıız cevızın ıatu• İr ·ebill:>1;i~ 
türlü komisyon TIU"d.ır. 1~. • ~ ~ 
içimizde Jiizde doksan ~eş~,n ~!) .. 

tnisyon \'ermekle ''e gen k ~l 
de bu komi<ıyonian aJmakl~ 

11 
\it-• 

Bit" kilo arnıudnn yaran ki ıS ~ .. 
nıisyon olduğunu bilmem hi >Slr,, t} 
nıısmız? .. ı;-

11 epsi i:\.; ı Ukm bu koıniıor• 
diye '\'enrlz? Bunu anıa.ınak is\ 
ve nihayet ~u neticeye vardıın: 

- Komisyon akıllının apt.aldal 
dığı haraçtır. 

malıdır. bunun hatırı- dördüncüyüz 
Hiçbir zaman şunun, 1 Sir Samuel Hor Kiyef, ı (Tan muhabirinden) -

na riayet kayrtla~yledemruıın· kaki"!~~ oa:~ kted' Bugün burada Ukranyalı bisikletçi-
. · temın e suretiyle iltihak etme ır . ., - . 'ki ·· b k 

"Halla kazalardan vikaye., gibi 
mühiın ve hayati meselelerde alaka. 
dar ma.kam ve dairelerin aldıkları ve 
alacakları tedbirler baknnmdan mat
buatın "müsbet hizmetini,, takdir et
miş olmaları halk için ınemnuniyet
le karşılanacak bir meseledir. Bu her 
yerde böyle olmuş ve o~:na~tadır. 
Şehir şartlarına uygun, muessır ve 
devamlı kaza tedbirlerini ancak bu 
suretle bulmak ve tatbik etmek ka
bildir. 

Fırsat bulunca bizdeki otomobil 
kazalarının sebeplerini ~tomobil 
kullanarak, tramvayda ve yaya yü
rüyerek kendi başıma gelenler de da
hil olmak üzere- tahlil etmeye çalı-

2 - Sirkecide 1f yaşlarında Ni-

koya Mu.stafanın idaresindeki kam- B. FELEK 
yon çarpmı.1, yaralamt-§t&r. Şoför ----============--~ 
tevkif cdilmi§tir. l -ı 

Dan1nıaca yok!. 

mayız ve sızı k k d' le in '!terenin !erle yaptıgımız bısı et musa a a-
da hükUınet, hatırşinaslı ay ıy Kongre bundan sonra, gı smda Türk takımı çok parlak bir za-

ınukayyet ol:ma.ktarfnmçod~ :~:;~ma- bir taran; silahsız~a~~aB~;:!U:.~~~ fer kazandı. Takım itibariyle birin-
Bu son aylar za lamıyacagına ve Bü:Uk y ci olduktan başka fert itibariyle de 

mız ve emniyetimiz hu~~s~~ ~uars: paratorluğunun teshhat programının bütUn ön dereceleri bizinı çocuklar 
yen terakbkilterraekl~~l~ m;e;iv tacil devamına karar vermiştir. aldı. Talat birinci, Orhan ikinci ve 
tikbalde u e Konferans daha sonra mandaya ta- Kazım üçüncü oldular. Sovyet bisik-
edilebilecektir. tahmin bi müstemlikeler meselesini konu~ ıetçileri on dakika geç geldiler. 

~~u~~.J'~m=-~z'. kuvvei- ~;y;;ti~d~ ye~;den m~ke,.;,İ;;.-;·k~- Ralkan oyun lan 
te. tatbik ~ıunmaktab tlı~~ ~~;~k kTV- pı açmaya müsait bir mesele buluna- Atina, 1 (Arkadaşımız Felek bil-. ize bırçok za. ı er, , ... ·,J • .,.,.. 

lerım . • d ta tahaciim etmek ma.dığma karar vermı~..ır. dirdi) _ Bugün çekiç atma müsaba-ı:rıetli kımseler a e 

kası yapıldı. Birinciliği Yunanistan, 

Hyalrll b·ır ·ı~fısadi ham~e föncmği Yugoslav, üçüncülüğü gene 
n _ Yunanlı, dördüncülüğü Rumen spor-

[Başı ı incide~ Bilhassa müstahsilin açlıgmdan, se- culan kazandılar. Puvan hesabiyle 
b wlı l !aletinden istifade ederek bütün ka- Yunanistan 54, Yugoslavya 31, Ro~ enfaatlerine girift surette ag o -

dm gun-u mesela Türk kiiçilk san'at rm mutavassıt üzerinde toplanmam~ manya.17, Türkiie 14 ve Bulgaristan 0 
' · t' sma çare bulunacak olursa elişlerı hiplerinin yüzünün gülmesı, ne ıce . Hal 4 tür. 

sa km memlekette çok ileri gidebilır. -
•tiba.rile lkendi kesemlıe para a a- · -----------~ demek olduğunu kafi derecede ve km büyük bir kısmmm maişet sevı-

şacağım. 

Sebep ve kabahat 
Bu hususta ötedenberi edindiğim 

bir kanaatim var: Her yerde olduğu 
E;ibi bizde de luızalo.ro. yüzde 00 se
bep nakliye vasrtalarmr kullananlar
dır. Yaya yürüyenlerin sebebiyet 
verdikleri kazalar ancak yüzde 10 
nisbetindedir ve hemen tamam.ile şe
hir içinde, kalabalığın kesif bulundu
ğu şehir merkezlerindedir. 

Garip bir tesadüf olarak beyana
tm gazetelerde çıktığı gün gazetele
rin haber verdikleri ka.za.Ian misal 
göstermek kabildir. 24/9/936 tarihli 
gazetelerden: 

BtR GÜNDE ÜÇ OTOMOBİL 
KAzASI: 

Dün şehrimizde üç otomobil ka-

3 - Şoför Vangelitı lculland1ğı NASIL- y AZl~;;~z?. 
otomobil, Boğazkesen caddesinden -

geçmekte olan kahveci Aliye çarp- Bir kıs~; .. -;;;;~:ıızı::::~i-ci} 
mış, ağrıca yaralamt-§tır. Şoför ya- ten fayd.alana'madığı bu konspı·l 
kalanmı.ştır. musiki ihtiyacı bak1mmdan Ha?kC'lıı 
Görülüyor ki bütün bu kazalar ka- orlcestrasının bedava olarak tatmin. 

!abalık yerlerde, şehir içinde vaki etmesi bir ihtiyaca cevap olnıaaı iti .. 
olmuş ve şoförler yakalanmıştır. barilc. ayrı bir kıymeti haizdir. 
Halbuki şoförlerin kabahati var mı AÇIKSOZ, 30 - 9 _ 19S6 
idi? Varsa bile ıudtr. Bu nevi kaza- "M""iddi cihetten faydalanamadrğı'' de • 
lara sebebiyet verenler ekseriya YO- mek, ''maddi bir kazanç, paraca iıir istifa. 
lun bir tarafından diğer tarafına sa- de çıkaramadığı" demektir. Halkevi or. 

kest~ası, musiki ihtiyacı bakımından neyi ğa sola bakmadan, adeta gözünü ka- t~tını.? etmiş? Konserleri mi? .. Bıı, :ranlrı 
pıyarak "amuden,, koşan ve geçen- hır turkçc dcgil, busbütün baııka bir dil. 
!erdir. • • • 

Evet, siu belki garip gelir. Fa:rat 
seyrisefer meınurunun yol göster
mediği yerde ve yayalar için hususi 
geçitler bulunmıyan noktalarda kar-
şıdan karşıya "amuden,. geçme 
çok tehlikelidir. Sebeplerini gelecek 
Yazıda araştıralım. 

· • • (orkestranın) henüz yeni tc • 
§ekkü.l etmesi dolay1sile pek tabii o. 
km bazı noksan taraflarından l>ah .. 
sctmi§tik. - Nusret Safa Coşkun, 
AÇJKSOZ, '80 • 9 - 1936. 

eli bir manada kavrayamıyoruz. yesi yükselir, birçok iyi günler gör
am .Ancak şunu da itiraf et.meli ki ~- müş, fakir düşmüş ailelerin gizli se· 
... k san'at mamulatma aıt teşkılat falet yaralarına ilaç bulunmuş olur. 
çu ı t ca.k · Köylü evinden başlıyara.k birçok 

Başvekil 
An karada 

V. BİRSON 
==-====================================~====== 
Yunan Kralının 
bindiği gemide •• 

"Henüz", müspet cümlede, "daha yeni'" 
demek oldueuna göre bir de "yeni" ~la .. 
vcsine lüzum yoktur. "Dolayısile'' 
"!çin" yerine konulmuştur, halbuki onunl~ 
hır manada değildir; sebepten zjyade ba
hane gösterir. "Eksikleri" demek durur
ken "noksan tarafları" demek ne oluyorl. ta bu kavramayı kolay aş ıra gı- Türk evleri kocaman bir memleket 

· d ğil" dir Ankara,. 1 (Tan muhabirinden) -bi e • fabrikasının minimini imalat şubele-
Y Q.f1Yan bir sqn' at Başvekil lnönü seyahatinden döndü, 

Bir misaı: Bakircilık meın1e- n halini a1ır. bu akşam ıo.ao da Ankaraya avdet Averofta bir mermi pat-
ketıe büyük fabrika ınamu- Z evk buhramna çare etti ve istasyonda sevgi He karşılan- ladı, bir zabit öldü lltına karşı kendini koruyan. pek H ele bu çalışmalar içi~ i~ y~l- dr. 

ma.bdut küçük san'at şubeleıınden· ıar gösterilir, hergünluk ıs- !!!!!!!~~!!!"l~!!!!!!!!!!!!"'!.......,~~!!!!!!!!!!!'I!!~!!!!!! A.tina, 1 (Hususi) - Donanmama-
biridir· Memleketin hemen her kas~- tihlak eşyası mahiyetinde olm1!~n bu sahadaki zenginliğine hayran neVraları hitam bulmuş, manevrala
basında. bir bakırcılar çarşISI, san - mamulala: ~ürk san:at ~e zevkmm kaldık. Evlerde yapılan ve ucuz u- rı takip etmek üzere (Aver~f, zırh -
atıerinde usta birçok Türk bakırcı- hususiyetını verme~ ım~~an ~azır- cuz satılan işlemeler, tahtadan, ma· lıs1 ile Saronikos limanına gitmiş o
ları va.rdır. lanırsa İktısat Vek~letının ııçtıgı çı- denden, deriden ufaktefek eşya yü· lan Kral, buraya dönmüştür. Fakat 

Demek ki bir kısım halk bakır ten- ğır, yalnız iktısadi hır hareket _uyan- zünden Yugoslav evlerine, Yugoslav manevra. esnasmda Averofun güver
eere ve sahanı: A.vrupa. çinkh o .v: aldü- dırmakla kalmaz, memle~etteki zevk küçük san'atler sahiplerinin eline tesinde bir talim mermisi dikkabiz -

· yom mamulatnıdan da a ıyı, a- buhranına da çare tem.in etmeye milyonlar akmaktadır. Ayni zaman- lik neticesi patlamış, ve beş neferle 
::':' ku]lanışlr, daha dayanıklı, netice başlar. da da zevk seviye& sıla bir surelt.ı lk; zabit vekHi ve bfr zab;t yaralan. 
itibarile daha ucuz buimaktadtr. Dünyada hiçbir menıleket yoktur korunmaktadır. Her Yugoslav şeh- mıştır. Yarası ağır olan zabit hasta-

Neden bu kanaat daha umumi de- ki şehirlerinin ve evlerinin hususi rinde mutlaka mahalli san'at ve kJ· nede ölmüştür. Hadise hükfunet ta
ğildir? Neden h~ va;andaş bu ~e- manzarll81 bu kadar renı!iz, zevksiz yafetlere ait bir müze vardır ki bu· rafnıdan ehemmiyetle tahkik edili
li vaziyeti görmu~ l'<leden ~~ olsun veya zevk hususunda bu kadar rada bir ziyaretçi hem şehrin husu- yor. 
parasının harice asına seyırcı anarşi hüküm sürsün. Çoğumuzun si rengine ait bir şeyler görüyor, -----------kalıyor? Neden fabrikaya karşı evlerimizin içinde renksiz, zevksiz, hem de mahalli küçük san'atkar, di· Japonya Çı•n den 

ak kabiliyeti ve nıukave- en adi eşya vardır. Türk evi hususi- riltecek, canlandırılacak örnekler bu-;:!'ı"'" gösteren Türk bak.,.ctları- yeUıll gösterecek, düne kadar çok Iuyor. Bu örneklere ait sayısız d• • İ d• 
nm dab& çok para ka;a~rn~~ma, ince bir Türk san'ati yaşadrğınr ha- neşriyat vücude getirilmiştir. . şunu ıs e ı : 
miktarlarının artmasına am O.unak tırlatacak eserler çok mahduttur. tktısat Vekaletinin Ankara sergı-
istemiyor. rol Böyle eserlerin çoğu Avrupaya ak- sile açtığı çığır, çok hızlı bir yoldur. 

Sebeplerden biri şudur: ~e _eke- mış, dağılmış veya yanmıştır. Yerle- Memleketin bu yolda muvaffak ol-
. ehrinde, ana cadde uzermde, ri de doldurulmamıştır. ması için Türk san'atini sevenler, ile-.

tin her ş amula~tından bir çinko ve-. ·" al Londra, 1 (A.A.) - Diploma.sima-:Avrupa m d"kk" Bugün parası krt bir .avrup ı tısatçılar, idareciler, gauteciler ve h . . . . 
ya alüminyom tencere sa.tan b~ ba- seyyah memeleketimize gelip Tür- b"f'n vatandaşlar için derece dere- afıli, Japonyanın Çınde~ şu ınetalip. 

bulursunuz. Fakat ır a- kiyeyi hatırlatacak bir hediye alıp c: ;apılacak vazifeler vardır. te bulunduğunu söylemektedir: 

_Çince mektep kitapla
nnı kontrol etmek 

::::~:::';. almak başlıbaşma :ir götürmek ;,,ıese makine ijı!emeıll ter- !ktısat Vekiletinden bu huırusl• 1- Japcm ~tan~ korun
. tir Sora sora bakırCI ça.rşramı u- liklerden, yine makine işi manasız iş- iki dilekte bulunmak isteriz. Birinci- nıa.s~ temin ıçm b~tun Yang • Tse ış · lstanbulda Beyazıt yoku- Iemeıerden başka bir §ey bulamaz. · rginin Ankaradan sonra lstan- nebrı boyunca garmzonlar bıılundur-==anacaksın!Z- Ankara':::. Es- Halbuld hadce dağılan bu gib; hatı- ~';;'. da teşhir edilıııesinllı teınlni- majı:. ~ •~ · 
kiş birde epeyce yokUŞ çıkaca mr.z. ra kabilinden ufak tefekler, bir m.em- dir. İkincisi de güre! eserlere tevzi 2 - Japonya aleyhinde her türlü ~buki başka bir ınentlek~tte ol- Ieketin harici i.Iemdeki en devamlı edilecek dokuz müklifatm ııizamna- Propagandayı bertaraf. etmek maksa
Ba bir bakırcılar kooperatifinın s~ış ınümessilleridir. Uzaktaki insan, bu- medeki yazıldığr gibi kur'aya bıra- d.•.yle Çince mektep kltaplarnu san-
t kilatı sizi evinize kadar arar, u- günün Türk zevkini ve san'atini bun- kılmıyarak en ziyade layık olanlar~ sur et.nıe~. . 

ı:. . . . !ara bakarak öl~er. verilmesi, böylece en liyakatlilerı . 3 - Ş'.maldekı bet eyalete muhta-
K'" .. k san'atlerin ve elışlennın y l J l l memleketin derece derece tanıması- rıyet '7enlmek. 

h uç: !da teşkili.tlandırı!mıya, ugo• auya a ça ••ma. ar dı 4 - Çin • Japon ekonomi elbir!iği epsı. u !o t . etmeye muh- s on Yugoslavya seyahati esn~- r. 'Ahmet Emin Y ALMAN tesis etmek. 88.tış imka.nları enun k rim!idir smda müttefik memleketin x 
taçtır. Fakat saha ço ve · 

Madrid şehrini 
saran çenber 

daraldı 
Londra, 1 (Radyo - TAN) - ls

panyadan gelen haberlere göre son 
vaziyet şudur: 

Madrit etrafındaki çem'ber gittikçe 
srkla.şmak:tadır. Asilerin hedefi Aran
juez'dir. Burasaı ele geçtikten sonra 
Madridin demiryolu ile irtibatı kesil. 
mi şolacaktır. Asiler bu merkeze doğ
ru ilerlediklerini söylüyorlar. Buna 
mukabil Madrit hükU.meti de muka • 
bi !taarruza geçerek Toledodan üç 
mil mesafedeki bir köyü işgal ettiğini 
ve asilerin kuvvetlerini pilskürttüğü
nü haber vermektedir . 

Kortes (Milli meclis) bugün top -
lanın.ış, hükumete kat'i itimat beyan 
etmiştir • 

Hükumet §imali şarkide Veska et -
rafında muvaffakıyetler kazanmış -
tır. Hükfıınet 18 - 40 yaşlar arasın
daki bütün erkekleri seferber etmeğe 
karar vermiş bulunuyor. Cenupta a
siler boğazlara hakim olduklarım 
serbestçe :a.sker nakliyle gösteriyor -
lar. 

İspanya hükumetinin Cenevredeki 
murahhasları: neşrettikleri vesika -
larla kimlerin asilere yardım ettikle
rini a~ığa vurmuşlardır. Bu vesikala
nn biri ademi müdahale kom.itesine 
dahil olan develetlerden birine veril
miş bir notadır. 

Bu notada silah ambargosunun ls
panya hükümeti aleyhinde nasıl kul
lanıldığı izah olunmaktadır. Hüku -
met iki Alman tayyaresinin esraren
giz faaliyetlerinden bahsediyor ve 

• • • 
VsWne giyecek setresi yok. Pılı • 

pırtı geziyor. - B. Felek, TAi~. 30 .. 
9 • 1936. 

"Pılı pırtı,,. kıYınetsiz, eski püskü eşya 
manasmda bir isimdir. Sıfat ve zarf ola
ra~ kullanılmasına ilk bu cümlede tesadüf 
cttım ... Manası çabuk kavranılacak bir söz 

o~duğu için "pılı Pırtı ~ezmek" tabiri, bet .. 
kı tutar. 

• • 
Memleketimizde dokümanı topla • 

nacak, müzeleştirilecek, kalemle 
fırça ile tesbit edilecek o ka<Zar sr.y, . ~ ' vardır kı ... - Sadri Ertem, KURUN, 
30. 9 - 1936. 

. "Dokü~anr. toplanacak", "Vesika diye 
bır tancsı, bır kısmı saklanacak" demek 
olsa gerek. "Müzeye koYmak" Yerine d 
"mı.izeleştirmek" çok çirkin. Bu kelime: 
kocatmak, moruklaştrrmak manasnıda an-
cak "argot" ya Yakışır. ' 

Ahfeş 

s 
bunların İspanya ordusuna ait olma .. 
dığım, anlatıyor. 

İspanya murahhas heyeti bundan 
başka asilere göuderilen, tanklar ve 
bombaların bir Alınan gemisinden 
nasıl çıkarıldığını izah etmektedir. t
talyaya karşı da buna benzer itham .. 

lar ileri Sürülüyor ve Vegaya çrkan. 
lan 24 tayYare ile VUnılan bir İtalyan 
tayYaresinin biribirlerine benzediğin .. 
den bahsediliyor • 

Vesikalarda Portekizden de bahse
dilmekte ve üç İtalyan tayYaresinin 

Portekiz t.opraklannda }aldıktan 
sonra Badajozun bombardımanına 
iştirak ettiği anlatılınaktadır. 

Hükümet tayYareleri asilerin elin .. 
deki Bilbaoyu yeniden bombardıman 
etmiştir • 
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saoıık 
CğOtlerı 

Güzellik ıçin ameliyat 

Kınk Rüya 
Amerikalılar Romantiz

me dönünce ••• 

z. 10. 936 

Tarihi haklan ararken, yanılmamak 
ve yanlış kapı çalmamak lazımdır 

Birkaç gün oluyor, istanbulun 
meşhur operatörlerinden bir zat bir 
gazeteye verdiği beyanat arasında: 

Görülmemiı dereeede giizel 
Görülmemiı derecede kuvvetli 
Görülmemiı derecede muazzam 
Görülmemiı derecede zengin 
Görülmemiş derecede muhteıem 

Fransızca sözlü 
Bizde de artık güzellik i~in ameliyat 

Fransa - Katagosun Ermenilikle ne mil· ni ilk evvel ortaya atan (Vaspora • yapılıyor, mealinde bir söz söylemiş .. 
nasebeti var? .. Katagoslar, Çarların gan • Van Kartalı) isminde bir ga· Bu söz beni iki defa sevindirdi. Bi 
elinde bir siyaset aletidir. Taşıdık • zete çıkarmıştı. riai, her Türkün duyacağı gibi, mem 

ihtilili lan isimlerden başka, bizimle hiç bir (Van Kartalı), ihtili.lci dimağlar· leketimizde yeni bir ilerleme meyda 
alakalan yoktur. Biz, Türk Ermeni- da derhal bir hareket uyandırmış • na geldiğinden dolayı sevinçtir. O -
leri; onlarla münasebet tesis etmek .. tı. Ve artık ondan sonra da, Türk- teki sevincin sebebini anlatmak bi -
burada rahat ve huzurumuzu boz • Iere karşı fikren ve fillen bir (cihat) raz uzunca olacaktır: Tarihin kaydettiği en kanlı günler. In

sanlığm gördüğü en yüksek AŞK mev
zuu, AŞK • ARKADAŞLIK ~ KAHRA
MANLIK. 

mak istemeyiz. açılmış; şu hamleler, sıra.siyle biri - Haylica zaman oluyor, Pariste göz 
Demişlerdi. birini takibe başlamıştı: hastalıkları hocuı De la Personne 
Kafkas Ermenilerinin mütefek - - (Hırimyan) m (i.etiklal mef- bir gün hastalarından birinin göz ka 

kirleri Türkiyede yaşıyan miUetdaş- kuresi) ne ait olan neşriyatını, en pağında güzellik için bir ameliyat ya 
lannm bu fikirlerinden ve bu suret- hücra Ermeni köşelerine kadar yay- parken, bilgilerini genişletmek için 
le mes'ut ve bahtiyar bir ömür ge - mıya çalı111yorlardı. Parise giden, bir Türk hekimi de a
çirmelerinden büyük bir memnuni • - Ermeni tairleri, (Hi.yestan) meliyatta hazır bulunur. Hoca. ame
yet duymak lizımgeUrken; bilakis için şiirler yazıyorlardı. liyatı bitirdikten sonra Türk hekimi 

Bu akşam 

İPEK 
Sinemasında bunu ihlal edecek teşebbüslere giriş- - 1865 tarihinden itibaren, Tür- onun yanına gider: 

ınişlerdir. kiye hudutları dahilinde • ve bilhas- _ Madem Jıi, ha.sta bu ameliyat • 
Bunun sebebi de, Balkanlarda sa Şark vilayetlerinde - sillhlı Er • tan bir fayda görmiyecek, ameliyatı 

Ayrıca: PAR.A.MOUNT dünya havadis. 
leri. Numaralı biletlerinizi aldırınız. 
Telefon: 44289 O s m a n 1 ı U 1 kesinin ü - meni çeteleri görWmiye bqla.mıf - niçin yapıyorsunuz? 

zerinde kurulmıya başlıyan küçük tı. Diye sorar. Hoca bu ıuale şaşa • 
hük1lmetlerdi. Ermeni mütefekkir - - 1869 da Patrik olan Hırimyan rak: 
leri, bunlara imrenmişler, Şarkta Osmanlı hük1lmetiyle ilk defa ola -

- Fakat azizim, der, bu adam çirErmenilerin topluca yaşadıkları yer- rak ihtili.f çıkarmıftı... Patrikhane 
1 rd kinliğini kaybedecek, sizin memleke e e bir (Ermeni hilkiimeti) kura- kilisesinde verdiği vi.zlarda, Türk -

k b. ı 1 ( · tinizde güzeıııg· ~ e ehemmiyet vermez ra m erce sene evve n1syanm ler aleyhinde acı sözler söylüyor; 
ler mi? mezar) rna gömillen Ermeni tarihini (Zulme k&rfl, isyan) dan bahsedi -

ihya hevesine kapılıvermişlerdi. yordu.. Der ve ondan sonra da, Türkler 
Bir milletin ,mazisine merbut kal- Türk Ermenileri şaşırmışlardı ... güzellikten anlamazlarmış! diye di -

mıası; ve tarihi haklarını araması, (Hırimyan Patrik) m hangi zulüm· line dolar. 
lrı ıt tabüdir. Fakat; Ermeni müte • den bahsetmek istediğini anlayamı- Bu muhavereyi haber aldığım za-
ar ıckirleri bu tarihi haklarını arar • yorlardı .. ve nihayet, bu adamın mandanberi benim de yüreğimde bir 

Kum çok yanılmışlar; ve büsbütün makeadmı keşfetmişlerdi. ukte olmuştu. !kinci sevincim i~te 

G
·anlış bi rkapı çalmışlardı. Hatti. o Rus Ermenilerinin getirecekleri bu uktenin artık çözülmüt oımasm
erecede ki; kendi tarihlerine de gaf. felikete uğramamak için, (Hırim • dandır. Artık Türk operatörleri de 

ırad}et gösteriyorlar; meşhur milli kah· yan Patrik) i istifaya mecbur eyle • güzelliğe ehemmiyet veriyorlar ve 
gi mramanlan (Vartan Zoravar) m se- mişlerdir. bundan sonra, Avrupada ve Ameri • 
lirle nelerce kimlere karşı kılıç salladı • _ Fakat, (Hırimyan Patrik) sa- kada olduğu gibi, Türkiyede de, dil • 
ve , ğını bile bilmiyorlardı. dece bu vazlarla kalmamıştı. Kendi zeltilmesi kabil olan bir çirkinlikten 
lan· lstanbulun saf, ve (siyaset) le ah· kafasında olan bazı Ermeni muhar- kurtulmamak, kendisini ve elbise • 
hi' lakı bozulmamış Ermenilerinin rirlerine, (Hiyestan) hayalini kuv- sini temizlemek gibi, ayıp sayılacak· 
hı (Kafkas Ermeni siyaset merkezine; vetlendirecek eserler, Ermeni tarih- tır. 

ve bahusus (Katagos Nerses) e kar- leri, • ve bilhassa • mektep kitapla- Meseli., şu gene; kıza bakınız: Gll
fl aldıkları soğuk vaziyet, Rus Er· n yazdırtmıştı ... Bu suretle masum zel endamı, altın renginde aaçlan, 
meni mütefekkirlerinin güçlerine Ermeni gençliği arasına da ateşli gök mavisi gözleri, sedef beyaz ren-
gitmişti ... Derhal Rus kiliselerinde, bir tohum atılmıştı. gi ile ne kadar sempatik olacaktı, 
fÖyle bir dua yükselmişti: - 1874 te Rus orduları Istanbul ortuı yassı ve ucu tümsek bumu 

"- Yarap! .. Sen, Ermeni milleti- eurlarmın hendeklerine yanaştıkları dlizınin olsaydı. Burnundan başka 
ne merhamet et ... Ermeni düşmanı zaman, sabık Patrik Hınmyan, ken- her tarafı güzel olan bu kızcağız ni
olan Türkleri kahret.... di yerine gelen (Patrik Nerses Var- çin öyle basık burunlu kalsın. In • 

Işte bu, Ermenilerle Türklerin a- ja.ptiyan} ile bazı Ermeni büyükle • san büsbütün çirkin olunca yine sem 
rasma serpilen, ilk ateşti. Ve bu Iİ.· rini ikna etmiş .. bir heyet teşkil ey- pati kazanabilir de, yalnız bir tara
te~ de, (Türk Ermenileri) nin refah lemiş .. (Çar Nikola) yı ziyarete git· fı çirkin olunca gülünç olur. Usta 
ve saadetini çekemiyen, (Rus Er - miş. (Türklere karşı kazandığı za • bir operatör onun burnunu düzeltin 
menileri) serpmişlerdi. feri tebrik) ettikten sonra. bir muh· ce o da tam güzel olacak .. • 

Bu ateş birdenbire alevlenmişti .. tıra vermif.. [Ermenilerin topluca Ya, beri taraftaki, iri badem gibi 
'.Ve, • yukarıda arzettiğimiz gibi, si· yaf&dıkl&n f&rk vilayetlerinin (Ha. gözlU, parlak siyah saçlı, levent gi • 
birli bir kelime haline gelivermiş • yeıtan) namile (ili.nı istiklali) ne.. bi, esmer gözlü.? Ortası tilnuıek, ga-
ti: • - HAyeetan!.. Ve fayet bu mUmkUn olmazsa; hiç ga. gibi burnu zavallınm güzelliğine 

Ve bu alev, Çarlık, ıiyasetinin olmazsa, 0 villyetlerin Çar lıUk1lme- nekadar dokunuyor? Onun da bu çir 
kuvvetli cereyanlariyle Türkiye hu- ti kontrolUnUn altma girmesine mü· kinliğini kaybettirecek şey kUçUk bir 
dutlarmı qma.k istidadını göster - saade edilmesini] istirham etmişti. ameliyat ... 
mifti. - Gene Hmmyan ile Uç arkada- Güzellik için ameliyat en ziyade 

Berlln muahedesinin 61 inci mad • şmdan mürekkep bir heyet, ayni burun üzerinde yapılıyor. Fakat hep 
desi, Rus Ermenilerinin kalplerinde maksatla Avrupanm siya.si merkez- si bu kadar değil. DtişUk memeler, 
(Hlyeıtan) gayesine karşı büyük lerini gezmişlerdi. nekadar çok güzellerin canlannı ıı-
blr ümit açmıştı. Ve artık, hareket" (Arkası "ar) kar! Onlar da ameliyatla düzelir. 

başlamıştı. --- ----------- Yüzde kırışıklıkları kaybetıneye ça-
Bu hareketi doğuran, • sonralan, Acele davet lışma.k, birçoklarında haksız olmakla 

Patrik ve Katagoa olan • (Mığırdıç lst. O. Müddeiumumiliğinden: beraber, bazıları, mesela aktrisler ve 
Bnimyan) dı. Ermeni mUtefekkirla- Istanbulda bulunan 8 sayılı mülga aktörler, için pek haklı bir arzudur. 
rhıin bqma geçen bu adam - TUrk- ihtisas mahkemesi ba~ki.tibi Nuh Mu- Operatör onlarm da imdadına yeti· 
lerin Ermeni iflerine müdahale et • ammer ve Muğla ihtisas mahkemesi şir. 
memesinden istifade ederek • (Van) eski bqki.tibi Avninin hemen m"!mu- Erkeklerde, yelken gibi, pek açık 
da (Varak Mana.stır) mda bir mat- riyetimize müracaatlarının gazete- kulaklar, çok defa sempati k11.ybetti
baa açmıf ... (Ermeni illtikli.li) fikri- nizle ilanını dilerim. ren, insanı gülünç gösterecek bir 

Gece Yarısı 
' No.58 
" 

Mahmut l' B8Altl 

Kıs kıs gülüyordu. Sabahat, ona da geçmeden, başını kaldıramaz. 
Jmmıttı; silkindi, kapıya doğru fır - Ieli.1, anlamadan bakıyordu: 
ladı: - Bu gece, oyun yok mu? 

- Ben de durmuş ta, sizinle konu- Sun'ullah, başını geriye itti: 
ıuyorum... Alayınız, sarhoşsunuz... - Bilmem ne klUbUnUn müsame· 
:Abuk sabuk kom13uyonıunuz... resi varmış... Bu gecelik kiraladık; 

Kapıyı vurarak, dı§an çıkmıftı. biz de istirahatteyiz ... 
Mevl6t, arkasmdan baktı, gUldU: Mevlilt, tekrar lclllin yanma o • 
Ayıfa bakın ... Gören, Allah için turmuştu: 

16ylelin .. • - Ne zamandır, ıizinle kODUflllak 
Sabahat, tekrar kapmm önlinde istiyoruz ... Size, birkaç kere uğradık. 

ıörUmntı,tü: Ya sizi bulamadık; yahut misafirle-
- Eğer dahp uyuyacak olunam. riniz vardı ... Şöyle, biz bize kalıp ta, 

pterken beni uyandırm... uzun uzadıya, etrafh konutabilmek 
Sun'ullah bağırdı: fırutmı bulamadık". 

- Sen, yat. .. Bir saat sonra biz, Sun'ullah. Mevlt\du elile ıuaturdu: 
1enl uyandınnz. - LiJurdıyı uzatma... Bugün, 

Sabahat, çekildi, salonun kapısı • vaktimiz var ama , biz bize kalacağı 
nm açılıp, kapandığını duydular. mız ,upheli ... Patadak, bir yabancı 

Bili.l, onlara yakla§DllştJ, elinde 
teabihini sallıyarak söze kan,tı: 

- Sun'ullah Bey, doğru ıöylU • 
yor ... Vaziyetimiz, çok iyidir, 

Sun'ullah, devam etti: 
- Iyi iş yapıyoruz... Kadromuzu 

düzeltmeye, ve bUyültmeye .çalışı • 
yolllZ. Elden gelen fedakarlığı yap
maktan çekinmiyeceğiz .. , Yalnız, ye 
ni bir f ellket bizi ezdi ... 

Yüzü, iç acısile kırışmıştı; aesi yas 
doluydu: 

- Kanm, Nuran hastalandı.. , 
Iclll, 11çrayarak doğrulmu,tu: 
- Nasıl, Nuran hasta mı? 
Sun'ullah, dertli qertli batını lal-

lıyordu: 

- Ne za.mandanberiydi, hasta ... 

Cary Cooper ~------------------------Hakikaten güzel bir film gördü-
ğUın zaman onu tanıdıklarıma tav- • 
siye etmek, fakat mevzuunu anlat
mamak isterim. Aslında Peter lben
son ismini taşıyan ve "Kırık Rüya" 

Bu akşam tam saat 21 de 

ismile gösterilen film, bu güzel film 
lerden . biridir. Gary Cooper ile Ann 
Harding'in yüksek, vakur bir oyun-
la canlandırdıkları bu film, Ameri -
kaWarm romantizme gelişlerini gös-
teriyor. Biraz melodram olmakla 
beraber, "Kırık Rüya" nın ana mev-
zuu, belki birçok kimseler için ebe-
diyen anlaşılmıyacak bir mevzu ka
lacak korkusile burada onun anahta
rını vereceğim. 

Derler ki, insan öleceği dakikada 
bütün hayatını, hatıralarını bir an 
içinde görür, tahakkuk etmemiş ar

TÜ RK 

Radyo 
zuları o an içinde canlanır ve ölünün lstanbaJ 
dudaklarında ekseriya görülen te • __ _ 

Bugünkü program 

bessUm bundan ileri gelir. Bazı kim- Öile neşriyatı - Saat lZ,30: Pllkla 
seler bu hali tarif için "bütün hayatı Türk muıikiıi; 12,SO: Havadiı: 13,0S: 

PlikJa hafif müzik; 13,25 - 14: Muhtelif 
gözünün önünden bir sinema şiridi plak neşriyatı. 
gibi geçti" derler. lşte "Kınk Rü • Akşam neşriyatı - Saat 18,30: Çay sa-

ati, dans musikisi ; 19,30: Eşref Şefiiin 
ya,, run ana mevzuu ve esrarı bu • spor musahabeleri; 20: Sadi ve arlı:adaşla-•-r· ._....__._,_ ...-1-'---.-· ~ • ._._ t:"l ".'cit ~. ~ ............ ; ,l'-..Alıl8..aar. . "d" .... d ıu an, - ~ij,Ju. nıKmet .ıu~ -
kalb bırtakım ha ısat yuzun en ay • tarafından Türlı: mu11,i~iıi ve halk ıarkıla-
rılmışlardır ve iki aşık ölecektir. Fa- rı ! 21: Solo pltila:r; :tl,31>: Orkestra: 1 -

.. . • . Bcethovcn (Koryolan, uvertür); 2 -
kat mutemadıyen ve marazı bır şe- Strauss Dalga1ar valsi; 3 - Haydn Sere-
kilde biri birlerini düşünen bu iki nat : 4 - Saint - Saens, ~amson ve D~li-

h ta ··1·· 1 d b" "b" 1 · ladan parçalar; 5 - Chopın, Şanson trıat; ru m o um an arın a ın ır erı-
. ' 6 - Drigo, Tarla Kutları, vatı; 7 - Sııl-

nl bulurlar. Hayatlarının yaşıyama • livan Mikado operetinden parçalar; 8 -
dıkları anlarını, ölüm anlarında "bir Scverac Aşk Pencereıi; 22,30: Ajanı ha
sinema şiridi gibi' beraber yaşarlar. berleri; 23: Son. 

"' 
Günün program özü 

işte bu filmde, zaman zaman, bu 
"an" ile hakikati ~rilyoruz. Fakat 
biribirlerine karışmış bir vaziyette. Senfoniler: 
Onları tefrik etmek, böyle yüksek Zl,OS Varıova: Fillrmonik heyeti 

k 1 21,10 Hamburg: Brahma 
bir aşkı anhyabilenler için ° ay:iır. 21,45 Viyana: Kllailı: takun ... 
Burada bunu' izaha ıuzum görilşü • 22 Bertin: lüandinav:va muaikiıı 
miln sebebi, böyle bir aşkın, asrımız Hafif koD.Serler: 
da ve bilhassa yaşadığımız bugünler
de ender oluşundandır. Nitekim, 
filmde gösterilen vak'a dahi zamanı
mıza değil, romantik bir devre aittir. 

fa. 

şeydir. Onlar da ameliyatla düzelir. 
Bu söylediklerim, güzellik için ya 

pılan ameliyatların başlıca.landır. 

ffepsini bir yazıda tamamlamaya im 
kin olanuyacağmı elbette tahmin e· 
denıiniz. 

Lokman Hekim 

19 Liypzic: Orkestra 
20,15 Zürih: Hafif orkeıtra. 
21,10 Breslau: Varyete 
21,15 Budapeşte: Opera parçaları 
21,15 Prag: Halk orkestrası 
23,20 Kolonya: Lortzinc, Bursmliller 

eserleri 
23,30 Stutcart: Ses, enstümantal 
24,10 Budapeıte: Çiaan bandoıu. 

Operalar: 
21.10 Münih: "FRA DİAVOLO" operası 
21,15 Bükre§: "TOSCA" operaaL 

Operetler: 
21,40 Roma: Lebarm "FRASKlTA" aı. 

Oda muslldsf: 
20 Franlı:furt: Kuartet. 

LOREL-HARDt 
Tatlı bir INGILIZ şiveaile fakat 
sizi 

kahkahadan katıltacak kadar 

TÜRKÇE 
konuşuyorlar. 

LOREL-HARDİ 

Hindistanda 
Dk türkçe IÖzlU büyük 

komedi harikası 

Mevsimin en büyük 
Sinema hadisesi şUpheaiz tama
men tamir ve tezyin edilen 

Sakarya 
(Eski Elhamra) 
Sinemaaınm küşadı olacaktır. 

En büyük yıldızların filmleri 

Fiyatlar gayet mutedil 
~--- Yeni MUdiriyet _ _. 

hazırlıklara başlamıştık. - Babadan miras, mevlevilik, var. - Allah için söylerim, insan lm • 
Mevlut, iskemlesini masaya yanaş Ufı, yerinde konduruyor! .. Şimdi bi dır. 

tırmıştı, dolu bir kadehi aldı, bir di- zim Asaf Beyle Affan Bey, burada Sun'ullah, ipekli mendilini cebine 
Jdşte içti: olmalıydılar. alnından öperlerdi, Sun koymu,tu: 

- Bunlardan evvel, ben, gitmiş • ullah Bey! - Sözü uzatnuYalım... Turneye 
tim... Sun'ullah, bu iltifata aldırış et • çıktık ... Dk yünler, çok iyi gidiyordu. 

Sun'ullah, sinirlendi: memişti: Gayet iyi idi ... Hava değişmesi. Nu-
- Mevliit, ben, anlamıyorum... - Yola çıktık ama, Nuran, hasta rana y&.rallllf gibiydi; neşesi gelmif 

Sen llkırdıyı karıştırma ... Sus.. . idi... Ne iyi kızdır, siz bilmezsiniz, lç ti; herkesle kontıfuyor, glliUyor, l!IÖY 
Mevınt, aldığı mezeyi boğulur gi- 18.l Hanım ... Ne insan, ne temiz kız· lUyordu ... Omın neşelendiğini, glildU 

bi yutmuştu: dır ... Halinden, vücudünden umulmı ğUnU, konuştufunu görünce, benim 
- Llkırdıya karışmıyorum; işin yacak kadar gayretlidir ... Öyle çıtkı· de, önceki korkularım gitmişti; ben 

ciddiyetini anlatmak istiyorum. nldım hanımlar gibi, bir yeri çizil • de sevinmeye bqlamı,trm. Kanmı 
Sun'ullah, elini koltuğun kenanna se, bir parçacık bafı ağrısa, ah of! severim. hem onun iyilefmesine ıe· 

vurdu: deyip ayılıp bayılmaz, dögeklere dUş- . ' . 
- Sen söylersen, işin ciddiyetini mez ... Biz; hastasm, kendine iyi vmlyordum; hem de iflenn lyl gi • 

anhyacaklar, değil ıni ? .. Bırak, saç- bak, dikkat et, dedikçe; o, bize PY· deceğinl dtltUnerek memnun oluyor 
ma söyleme Allahaşkma.. • ret veriyor... dum ... Fakat, bu sevincimiz çok stır 

lcliJ, şqkın ptkm dinliyordu: Göz y&Jlarmı artık tutamJYOl"DlUf medi... Nuran, bUtUıı gayretine rağ· 
- Evet o zamanki vaziyetiniz gibi, ipekli mendille, gözlertnl •illYor men, yoruluyordu. • .Evet, bütUn py .... 

çok müşkUl olduğunu ben de duymu9 du: retine rafmen ... ÇtlnkU onu. yorma• 
tum. Sunullah, yorgun bir iç 'çekişle -Nuranm, ne ahllkta, ne tabiat- ak 

1 
in 

11 
. b" ğun k iş 

. d 1 ıaı· . 1 bil k m ç ' ro enn ırço u, esm ' yenn en kalktı, c ın karşısında, te bır kız olduğunu an rya me . 
kollarını kavuşturarak durdu: için, onu, yakından tanımalısmız, le kırpmı,, hafifletmfştik. O, buna ra· 

- Bu müşküllerin biri, bizi kor • lal Hanım.. • zı olmuyor, sinirleniyordu... BUsbU· 
Mev16t, uzun bir, oh! la l!loluk al • misafir gelir ... Hemen konuşmalı -

Turneye çıkarken, onu gitürmiye
cektiın. .. Götiiraem bile, yorulmama. 
sı için, bir iki temsilde rol alacaktı ... 
Hav88I ağır, srtmalı ve yollan bo • 
zuk yerlere de götlirmiyecektik ... Fa 
kat Ozdemirin ölmesi; Fofonun Is • 
tanbulda kalması, bizim bütün he • 
saplarımızı altüst etti ... Ne yaparsı
nız, çaresiz, yola çıktık ... Çünkü eş
yalanmızı vapura yüklemi,, biletleri 

kutmadı... Tevekkeltü alallab, de- lclal, tekrar söze karışmıştı: tün halsiz, hasta düfUp te hiç oyna· 
mı.U: yız ... Iclal Hanım, ıize, evvell vazi • 

etimizi anlatalım. Heyetin vaziyeti, 
dik, yola çıktık.. - Insan kızdır ... Buna hiç tüphe mamasını hatırlatıyor, zorla razı e-

Bilal, elini ağzına siper etmiş sin- yok.. diyorduk. 
e w • miz erlerde de ıi ıinsi gülüyordu: Mevl1lt ta, tasdik ediyordu: [Arkam var] 

. 
\ 
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Tarihi Dedikodu TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Ecnebi gözile lmralı tecrübesi Ahmet Şefik 

eski sistemin Efendi ve Tan'm hedefi: Haberde, fıkirde, 
he11eyde ~ dürüıt, Nmiml 
olmak, kariin ıueteai olmaJ& 

çalıtmaktır· 

1 Günün meseleleri 1 

Çocuğuma nasihatlarım 

Dün mektepler açıldı. Bu yıl u;e • 
re geçen oğlumu yeni mektel>Jue gi
derken karşıma aJdım ve ou bazı 
nulhatler verdim. 

Bu naalhatlerl bu sütunıdl memJe. 
ketJn ÇOcuk)anıa da ~etmek i8-

~orwn l 

• 
_ Olhmı, dedim, 1Yle bir devirde 

ta§ıyorsun ki hayal senden kuvvet

U bllgf ister. y.,,ınyamalak malft • 

mat ile hayatın karşısmda ayakta 

dura.tnazam. 
Eğer okuJJdLZS8A phslyetlne ve 

lstikl&Hne ,&bip olamaz, bqkaJ&rmm 

u~ ~t.a'n kurtuıam•wn. 

• 
~yada oktımak8DID blrfey öl· 

reollemez. Fakat yalım öğrenmek 
·etmez, öğrendiğini tatbik etmesini 

de bilmek gerektir. Onun için yabm 
kafan kitaplar içinde kalmasın, uf -
kunu geniflet.meje, hayallnl kltapla
mı kunı .. yfaJannd&n çrkanp haya
ta uygun teerU.belerle kuvvetlendir • 

meğe çalıf. 
Mektep ldtaplan haricinde ölren· 

mek mecburiyetinde bulundufun bir 

~k bilgiler vardır. Bunlar kafanın 
ıttstt, nıhun gıclasıcbrla.r. Mektep ki • 
taplan inuna anahtar vulfeıdni gö
r\lr, fakat hayat öğretmez.. 

• 
· KJaalklerl öhenmedlkçe, lisana 
ll!.JQm .. ounaWK~ti',;j~ ı KODUŞllllt ... ııu \~ 

iyi 19'1118Sllll öğftıilemenbl. Klblk • 

ter bize hayattan uzak görtlntlr, fa
kat dlllmiıln temellnl l'e yapısmı 

onlar t~kll ederler. İnsan kendi dili· 

ne ll&lılp olmMık~ bi.lgill uyıla • ....... .. 
Fakat ~fııde lnl&lllll yalnız kendi 

anını bilmesi klfl depdlr. Yabana 

bir dil ihtiyacı, ana dD lhtiyaq ka • 
~ar kuvvetlidir. Ecnebi bir dil bil • 

lftlyen bir iman bizde dll9ll aayılır. 

Hangi mesleğe glrecekHll gir, hayat
ta ne olmak istenen ol, fakat mu • 
vaffak olmak için birinci şart kuv • 

vetll ' 'e yardımcı bir yaballcı dil bll
ınektlr. Yqıyan garp dlllerinden bi· 
J"lne ana dllbı .kadar ll&hlp olmıhl'JI,, ,,. 

Gözlerimi uğuşturdum: Amerika 
demokrasisinin en eski basit gün
ierine ait bir kitabı okuyorum. 
Hakikaten görülen man
zara karşısında insan göz
lerine inanamıyor. 

Adliye Vekili geçen 
gün lmralı adasına 

gittiği zaman yanma ec
nebi misafir olarak Ame
rika sefareti müsteşarı 
Mister ( Shaw) ı almıştı. 

Mister Shaw İmralıda
ki yeni Türk eserini gö
ren yegane ecnebidir. Ay
ni zamanda da şahsen sc
nelerdenberi hapishane ıs
lahatına ait meselelere 
merak etmiş ve bu mevzu 
üzerinde derin araştırma
lar yapmıştır. 

Bunun için Mister Shaw'ın !m-
ralı ziyareti neticesinde ne gibi in
tıbalar peyda ettiğine çok merak 
ettik. Gidip kendiaile konuştuk. 

Amerika aefareti mUsteıarı bir 
Aniye tereddüt etti: Gazetelere 
milli.kat venneye l&llhiyeti var 
nıı? Sonra mevzu un politikaya ta· 
alluku olmadığına, phat düfünce
lerini söyliyebileceğine karar ver
di. 

Mister Shaw'm sözlerini biraz a-
fağıda okuyacaksınız. Bu g(Szleri 
anlatmıya başlamadan bir saniye 
durmak ve ıize bu dostumuzu ta
nıtmak isteriz. 

'-6 n\r ..... A... t ",,,._,,.\.ı.;\ 1 .. "1ı...,..,. .. ;.,_ı 
-1 '° kullandık. BU kelime ye-

rinde değildir. Memleketimiz Mis
ter Shaw'ı hiç olmazsa Amerika 
derece.inde biz de beııimsiyebili

riz. 
Amerika müsteşan, memleketi

mize 1921 de gelml§tir. Memleke
tin bir ta.rafını i§gal altında bul· 
muş, bir tarafında da yeni inkılap 
TUrkiyesinin doğduğunu ve lnki
J&f ettiğini görınilftUr. Amerikalı 
dostumuzun dalına tekrar ettiği 

söz ıudur: 
- Osmanlı devletinin son hıı~·

nı gözümle gördükten IODr& yeni 
TUrkiyenin doğmasını ve ın."lll'"' •• 
nı ta.kip ile geçirdiğim .senelerin 
zevkini ve heyecanını dünyada biç 
bir geye değişmem. 

Mister Shaw 1926 da Amerikaya 

kaladelik yoktur. Binalar basittir . 
Fakat kocaman binalar yapmak
ta zaten hiç bir fevkaladelik yok
tur. Parası, mimara, malzemesi o
lan her memleket koca kocn ha
pishane binaları yapabilir. Bil· 
tün iş lmralıda yaratılan ruhta-
dır. 

Bu ruh iki mUhim unsurun 
bir araya gelmesi sayesin

de doğmuştur: Biri hapishaneler 
mütehassısı Mutahhar Şerif ve 
ıahsiyetidi.r. Diğeri adliyede Mu
tahhar Şerifi anlıyacak, hareket
lerinde serbest bırakacak ve bu 
kadar yeni bir teşebbüsün bütün 
mesuliyetlerine göğüs verecek mi
zaçta bir vekil bulunmasıdır. Bu 
iki unsurdan biri olmasaydı lmra
,, ,,..;ı-.; h;,. ""Q""r viir_,ı ııiP s>;Plmp..zd i. 

Krimonologie diye bir ilimden 
bahsederler. Böyle bir ilim yoktur. 
Hapishane ıslahatı gibi bir mesele· 
de muvaffakıyet temin edeı·ek hiç 
bir umumi sistem ve usul bilmiyo
rum. Bu gaye, ancak .Mutahhar 
Şerif ruhunda insanların işe sarıl· 
nıaaı ve gayelerinin ulviyeti içinde 
kendi hüviyetlerini eriterek ve 
kaybederek sevgi ile, fedakarlıkla 
çalışmalan sa;yesinde elde edile
bilir. Dünya hapishane sistemleri 
içinde bir kaç Mutahhar Şerif ve 
böyle bir kıymeti takdir edecek 
bir kaç Saracoğlu bulunsaydı ha· 
piahane ıslahatı sahasında çok ile
ri gidilirdi. 

Mutahhar Şerif dünyanın en 
mütevazi adamıdır. Bu sôzlcrimle 
kendisine iltifat etmediğimi, incit
tiğimi biliyorum. Fakat bildiğim 
bir hakikati ortaya koymaktan da 
kendimi alamadım. 

U mumiyetle bir hapishanede 
blribiıine zıt iki unsur 

b• • kA . d Mithat Paşa 
ır ın arı ır tkinci Mahmut, yenl~eri~i kaldır • 

Amerika sef arefı 
müsteşarı böyle 

söylüyor 

ka bir hava buluyorsunuz. Eski 
tip hapishanede küskUn, dU§man, 

fena bakışlı insanlar vardır. Göz
lerinizi sizden kaçırırlar. Sizden 
a;rı bir Şey olduklannı bilirler ve 
gösterirler. 
lmralıda kendinizi sizinle müsa-

vi insanlar arasında bulunuyorsu

nuz. Sizinle göz göze gelmekten çe
kinmiyorlar. Açık konuşuyorlar, 

açık hareket ediyorlar. Fransızca 

ve İngilizce bunlardan bahseder
ken başka bir kelime bulamıyarak 
(mahpus) dedim. Fakat bu kelime 

lmrahda mi.nasız kalıyor. 

Türk adliyesinin bagmda bulu· 
nan ŞUkrU Saracoğlunun 1mralı· 
larla konu§masına dikkat edıyo-

rum: Bir insanın diğer mUsavi bir 
insan ile konuşması... Bir TUrk 
vatandatmın felikete uğramıf di
ğer bir Türk vatand8fmm derdine 
ortak olması ... 

Gözlerimi uğtişturdum: Ameri

ka demokrasisinin en eski, basit 

günlerine ait bir kitabımı okuyo
rum: 

Hakikaten görülen manzara, 
beklenebilecek manzaradan o ka

dar farklı ki insan gözlerine ina-
narnıyor, duygularını tarif 
izahta zahmet çekiyor. 

ve 

•• şin esasını şöyle bir dUşUne-
lim: Hapishaneden gaye ne-

dir? Cemiyete düşmanca meyiller 
gösteren, cemiyetin kanunlarını 

tanımıyan ve bozan adamı almak, 
bu a.danu tedavi etmek, terbiyesi
ni yeniden kurmak, bu terbiye ve 

tedavi devresi esnasında. kendisine 
emniyet eclilemiyeceği için cemi-

yeti himaye maksadile kendini 
hUrriyetten mahrum bırakmak ... 

Mükemmel ... Fakat acaba eskı 
hapishane bu vazifeyi görmUyor 
muydu? 

Cemiyete düşman olan adam, 
eski hapishanede en gayritabii, en 
karanlık bir muhitte 5, 10, J 5 sene 
kalıyordu. Sonra iyi bir vatandaş 
diye hareket edeceği Umiclile ser
bestçe insanlar arasına sevkedili
yordu. Ne hakla böyle bir limitte 
bulunuluyordu? Cemiyete dü§man 
olmıyan, bilakis kanurilarına en 
sadık, bunlara en candan tarafta· 
rı bir vatandaşı o hapishanelere so-
kup çıkarsanız beş sene, on sene 
sonra karşınızda bir mlicrim nam· 
zedi bulacaktınu. Bu halde hakikt 
cemiyet düşmanının buradan ce
miyete dost ve sadık bir unsur di
ye ayrılmasını beklemek saf dillik 

değil midir? 

Belki o adam bizim yanlı~ ölçü-
müzle ceza görmUştUr. Fakat ga
ye zaten onu cezalandırmak değil· 
di, değiştirmek, iyileştirmektı. Da

ha fena bir adam diye cemiyete 
dönebildiğine göre cemiyet onu 
değil, kendi kendini cezalandırmış 
oluyordu. Serbestliğe kavuşan cil
rilm namzedinin tecavUz edeceği 

caıı ve m&lın hesabını cemiyet ö
deyordu. 

lgte lmralı, safdilce bir kanaate 
dayanan eski sistemin en kuvvetli 
bir red ve inkarıdır. 

M Ucrim ııııfatmda her mem
lekete has bir takım husu

siyetler vardır. Her mUcrim bir 
muhitteki hususi içtimai şartların 
bir nevi mahsulüdür. l§te lmralıda 
kurulan ruh, dünyanın her r.eza 

müessesesinde bulunması temenni 
edilecek ruh olduğu gibi, TUrkiye
deki mücrim sıfatının hususiyetle

rine telif edilmiş , ona göre inkişaf 
ettirilmiş bir ruhtur. 

• 
Dediğim gibi, alakamın ve tak· 

dirimin derecesini ifade edecek 
kelime bulamıyorum. Bütün söy

lediklerim içimdeki duyguları ta· 
mamile ifade etmekten uzaktır.,, 

dıkta.n sonra de\'letl gaı-p usulü üzere 
kunnağa tetebb\is etti. Nazarlıklar 
ihdas eyledi, reisüllcütaplan hariciye 
nazın, sadaret kethlldasım dahlllye 
nazın yaptı. Yüz ellişer bin kuru' 
maaş bağladı. Babıill~·e gidip gelir • 
ken de on bfıeer ath De alay teşkil et
melerini ferman etti. 

Debdebe, dira.t, haşmet mUkem • 
meldi. Y enlçerl azametine, yenlteri 
istibdadına ah maş olan halkın gözünil 
doldurmak tçln de saltanata. gösteri
şe lüzum görUlilyordu. ti ki her na
ur nüfuzunu yUrütebllsln ''e sözil • 
nU yerine getlrebllsln !. 

Mahmudu Adli, bununla da iktifa 
etmedi; umunı del'letl mUzakere e~ 

mek için üç mecUs kurdu: Biri Mec
lisi Ahkimı Adliye, biri Di.n Şurayı 

Askeri, UçUaclisU de Din Şlrayı 

Babılll ldl. 6 
Sultan Meclt deninde bu ecllaler 

llğ\'olundu. Yerine Meclisi \ 'ko · 
nuldu. Mecll!d Villaya maz' qt• 

lıa.rrlrleri ahnak limngelirl 
zam Reşit Paşa, Meclili \ ' 

iken mazbata muharrirlerini 
Ue almak istedi. Bahıalinin a.lt 

da, Şurayı Devlet dairelerinin t 

llnde bir büyük n geni" oda 
Reşit Paşa bu odaya indi \'e imt 

ıuunzetJerlnl orada kendisi imtH _,...• 
eyledi. 

Bu oda (Mazbata Odası) 

rak tanındı. Meşrutiyete kadar 

böyle kullanıldı. 
Sadrazam Btt~iik ~it Paplllll 

bizzat riyaset ettiği imtihan mecJlll, 
bu odada kuruJdu. İmtihana dahil o

lanlar arasmda Rusçuklu Ahmet Şe

fik Efendi De 80nralan (Ayaklı kü
tüphane) namiyle yadolunan Sabit 
Efendi de ,'U()ı. Rusçuklu Ahmet Şe

fik Efendi hattı dlnniyl kalem<le, al

tı ay içinde tahsil liyakatini t;österdl· 

ği için divanı hümayun kalem zabl • 
tlnce (Mitbat) l.8kabl verildi; Mit • 
hat P&f& oldu. Ayaklı ldlttiphane 

Sabit Elendi de Bağdat merkez ma

tasa.rnflığma tayin edilen Sa.bit Pa • 

şa oldu. Sabit Paş&ı Bağdat merka 
mutauamfbğmda 180 senelik Bal· 
dat kölemenlerl tarUıln1 yazdı. 

Ahmet Şefik Efendi de 1293 kanu-

nu esasisini kaleme aldı. 
lmtihan tahriri idi. BU~1ik Retlt 

Paşa, Mlthat Ef endlnln ~erilen mev
zu üzerine kaleme aldığı mazbatayı 

görünce (bu mazbatanın müsevvldl 
ladru&ID oıacaktır) kehanetinde bu

lundu ,.8 nitekim de oldu. 

Abdurrahman Adil EREN 

BUgbıhı hududu yoktur. bısan öl· 
ren~ cehl1n1 anlar. Fa.kat intisap 

ecıecelbı mealekte muvaffak olmak 
için, i)i bir l'atandll§ gibi )'Ul'duna 

faydalı oJabUmek için coğrafya ve ta
rih bllgtn kUVVetU olmalıdır. Maziyi 

ve JDuhithı harldndeklleri bllmecllkçe 
ln9&11Dl ufku dar kalır. Dar ufuklu 
aman ile olduğu yerde 1&ymaia mah· 

gitmiştir. Fakat orada da Ameri· 
ka Hariciye Nezaretinde Yakın 
Şark 9ubesinin mUdürlüğünU al
mıf ve memleketimiz hakkında es· 
ki tahaccür etmi, fikirlere aaplan
DU§ olan Amerikalılua yeni Tlir
kiyenin hakikt çehresini tanıtmak 
için senelerce, adeta vatanperver 
bir Türk gayretile çalı9mıftil'. 

vardır: Bir tarafta müdürler, gar- 1---------------------------------------
diyanlar, jandarmalar bulunur, 

k&ındur. 

• 
MillaıDahaki.r oJm&llDI öfreD. Şu-

nu kafana koy ld dünyada mutlak 
haldk&t yoktur. Her ,ey nisbidir. Se

nin doğnı bUdifln dalma yanhı çıka
blllr. Ba§kalan senden daha dolru, 
daha i)i dil"ilneblllr. Onun lçi'n flkrt. 
ne en m ftldrlere kulak \'er. En düt
maıı dti§üneelerl dlnlemalnl bil. 

JI. 

Dttnyada en bahtiyar adam bot 
vakti olmly&n adamdır· 
· 7'ateJl hayat, öğrenilmek llılnn&e. 
len ,eyleri öirfJnmeie yetmlyeoek 
kadar dardır. Oldttrüleeek ftkttmlı 
yoktur. Dakikanın kJymetinl bil. Öy

le çahf ki en btlytlk tlkiyetin vaktin 

azlığı olsun. 

Bu sözlerim kulaima kttpe olıon .. 
:Nulhatlerlmi tut.a.na.n Deride ba

p bayır dua edersin 

1930 da Mister Shaw yeniden 
Ankaruma kavutmu,tur. Kendi· 
sine terfi yolunda çok mühim 
mevkiler teklif edilmi,tir. Dostu
muz bunlarm hepsini rtldetmı. ve 
Tllrkiyede kalmayı, Tllrk muhitin
de yafamayı ve doğduğunu gör
dUğU yeni TUrkiyenin inkişafına 

ait müşahedelerine devam ~tmeyi 
tercih etmi§tir. 

Bu mukaddemeden BOnra 
bahse dönelim. Mister 

Shaw lmralı ha.kkmdaki intıbala
rmı bize §Öylece anlattı: 

lmrahda geçirdiğim aaatler ka
dar meraklı, allkalı bir zamanı 
çoktan beri geçirmedim. lntıbala
rmu anlatmak için ne kelime kııl
la.naam duygulanma niabetle za. 
Ytf düşecektir. 
Imralıda gıördüğüm eser Uzeıin

de TUrldyeye ait bir mUeuese di
ye durmadım. DUnyanm neresinde 
olursa olsun, cezaevlerinin ıslahı· 
na ait hareket ve teşebbüslerde a
lakadar olanlar, İmralı adasını 
ileriye doğru hızlı bir adım diye 
k&.r§ılıyacaklar ve bunun tetkiki
ne kıymet vereceklerdir. 
Imralıda maddt ölçü ile bir fev· 

diğer tarafta mahkflmlar... Bun
lar daima tesadüm ve ihtilif ha· 
!inde iki unsurdur. Amerikada. ve 
bqka memleketlerde bu ihtilafın 
önüne geçmeye çalıgılmıf, mah
pusların kendi kendini idare et
mesi ve idare heyetinin buna an· 
cak nezarette bulunması şeklinde 
tedbirler dilfUnUlmUştür. Fakat 
hiç bir tedbir ezeli ihtilafın önünU 
almamıftır. 

I.mralıda herşeyden evvel ışu 

nokta gözüme çarptı: Burada ihti· 
li.fm ortadan kalkma.sına çare bu· 
lunmuftur. Ortada iki taraf bu 
kadar, ayni gayede birle§miş, kay· 
naemıı, yekvücut bir cemaat var· 
dır. 

Küçük bir piyes oynanıyordu. 
Jandarmalar mahktllnlann ara
smda datıımıflardı. Şurada yirmi 
mahkdmun ortaamda duran ıili.h· 
sız bir jandarma, burada bir mah
JdUnla müsavi bir insan gibi ko
nU§all bir Adliye Vekili, bir hapis· 
hane miltehasınsı ... 

Böyle bir manzarayı eski tipte 
bir hapishanede tasavvur etmeye 
bile imkan yoktur. 

I
• mralıda alıştığınız hapishane 

havasmdan büsbütün baş-

GÖ .. RDÜGÜM ŞEYLER 
En 

Kafesin içine uzanmış yatıyor. 
Yatışında öyle bir heybet ve bakı • 
şında öyle büyük bir hiddet var ki.. 

DUnyadaki bütUn dişilerin haset 

edebileceği kadar hunhar bir güzel

liği olan san gözlerini yarı örtmüş, 
ön pençelerinden biri kafesten dışa· 
n çıkmış, dar kafesin en büyük ye -
rini muhakkak bu dişi a..ıılan işgal e
diyor. 

Efine yer bırakmağı dU,ilıunemiş 
bile ... 

Onun ayaklan dibinde kocaman. 
muhteşem yelesine ve ötedenberi 

hayvanlar padişahı şöhretine rağ -
men uyuz köpek gibi zelil bUzUlınilf 
erkeği var .. . -Dişi aslan ona bakmıyor, fakat 
erkeği tıpki bir kedi gibi yaltakla • 
narak onun, tüyleri ipek gibi ışıldı· 
yan sırtına kabarık yelelerini sUril • 

kılıbık büyük 
.. 

1 
• • 1 yakaladığı mizde kaç tane bulunur?. 

yor ve on pençe eny e • 
• k k ıl diliyle yalıya • Kadın bu ..... Damarı tutunca tu • kuyrugunu ıp ız . 

k 
.. 1 meg· e çalışıyor. tar ... Sebepsız yere de böyle hem 

ra onu sus e . . . 
b yaltaklanışla· kendının, hem eşırun keyfini kaçı • 

Dişi asla.n onun u 
eh mıniyet venniyor, hatta go- rır 

rına e · bi I t 'dd U · d zUnden okunuyor, hiddetlenıyor • ş e, şı e e yenn en kalktı. Bü· 
öt k' d~isinden bu kadar tün hüsnü niyetiyle onu süslemeğe, 

le ... Fakat e ı, k ç olmaaına onu eevmeğe ça.balıyan koc"•ına ag·. 
i . ve bu kadar kor un ..., 
rı dizleri dibinde adeta zını açarak dişlerini göstererek ba • 
rağmen onun 

Slgın- ır gı'bi bir hali var. ğırdı. Ve pençesini gösterdi. 
ona edir~ 

Bu kafeste geçen ,ey n • Oteki hiç eea çıkarmadı. Kabank 

Bir .ne tacJuı mı? Bir dargınlık yeleli muazzam batını mazlum, mu
mı ! .. su ..ıan. ihaneti yakalanan lum önUne eğdi 

bir kocayı da pek andırıyor... Ve bu defa kanamm ayaklamu 
h

. 
Yoksa biç bir kavga ve ıç bir fa- yalama.ğa başladı. 

cia değil, sırf bir kadın kaprisi mi?. Artık baylar, aslanın erkeği böy. 
Oyle ya... Bilyük bir yolculuktan le olduktan sonra hala arka.daşlan • 

henia geldiler. Kafes içinde seyahat nız arasında kanlannızdan korktu • 

onun sinirlerini bozamaz mı?. ğunuzu söylemeğe bilemem ki ne çe· 
Bir göçten sonra kocasiyle sebep- kinirsiniz?. 

siz yere kavga etmeyen kadın içi • 
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Adliye 
konuşma 

etraflı bir 
yaptık 

[Br~ 1 incide] bebi, ister pul noksanı, ister başka 

1-
_________ ş _________ .;_ _____ j ____ !_?_!?_~"'-~-~-:f_ffı_~-~-· ·-·--..!' !:m~mıy1a1ckaktarıCJf. 

1

Be

11

mklalemareyi • tercih ~:~~n ~~~~~~ ~:h~~:: ;~a~ k~~~~~~ Türk - ovyet maçlarından '.~ . . du. Maksat halkın işinde teahhürle-
rin önüne geçmek olduğuna göre pul 
noksanı dolayısile bir davaya a.it ev

memleketi muattal kollardan istifa • 
de ettirmek ve yarın hapishaneden 
çıkacak mahkumunılllüstahsil ve fay
dalı bir unsurr olmasına yol açmak ... 

/mrali nüınunesi 

1 

df: .. "W I< 

a.c tabi 
11ıtkirle..S0vyet Rusyaya giden futbolcularımız son olarak evvelki gün Kiyef takımiyle yaptıkları maçı, acı bir netice 
l!n çoı.e (9 - 1) gibi çok ağır bir farkla kaybettiler. Buradaki resim muhabirimiz tarafından gönderilmiştir ve Mosko-

{anlış ada Dinamo takımiyle yapılım~ olan ilk Türk . Rus maçından heyecalı bir karşılaşmayı gösteriyor ... 

.§Son maçlar münasebetile boks 
ğını 

1' 
li1' 
CT 
v 

iddiaları tekrar başladı 
Romanyalıya Eşref Şefik, 

Y orgosa da K. Kemal 
cevap • 

~nyor 

Dünkü "Akşam" gazetesinde, şehrimizde Uç maç yap
tıkt:ın sonra Romanyaya dönen boksör Teodoreskonun bir 
mektubu çdrtı. Romanyalı boksör o mektubunda burada 
mağlüp olduğu Galatasaraylı Melihle bir intikam maçı 

istiyor, bunu isterken, Melih namına tarafımdan kabul 
edilmiş olan intikam maçı hakkında (çıkmaz aym son 
çarşambasına kaldı bizim intikam maçı galiba) satırını 

yazmş. 

Vaziyeti keneli namıma okuyuculara anlatmağı ve 
Romanyalmm teklifine efkan umumiye önünde cevap 
;verrııeği vazife bildim. 

Evveli şunu söyliyeyim ki, ben bazı gazetelerin yaz
dığı gıl>i, boksör Melihin ne Maneceri, ne de Suvanyö -
rUyüm. Melih amatör olduğu için onun maneceri olamı
yacnğı gibi, daimi tutulml.li ve hiç değişmiyen bir su -
vanyörü de olamaz. 

.., 

:Melihin biri Yugoslav şampiyonuna, ikincisi Roman- Bok•ör y orgu• ve hakem K. Kemal 
{yahya karşı yaptığı son maçlarda efka~ umumiyeye, kendi hesabıma da bir adım ilerleyemez. Yorgosa 
köşesinde bulundum ve idmanlariyle olsa dahi, açmağı bir borç bildim. mağlubiyeti ve rakibinin üstünlüğü · 
meşgul oldum. O da Gala.ta.saraydaki Eşref ŞEFİK nü sükünetle kabul etmesini tecrü ı 
arkadaşlan tarafından gösterilen ar- ~ beli bir boksör sıfatiyle tavsiye ede-

su üzerine idi • Hakem Küçük Kemalin rim. Her halde bu yol onun ahali 
Evet, Romanyalmm on iki devre bokaör Yorgoaa cevabı nezdindeki itibarını zn-va tevillerden 

tizerine meydan okuduğu gün, Melihe daha fazla arttırır. 
işinden izin almak §&rtiyle, on dev- . Geçen haftaki maçtan sonra bok· Boksör KEMAL 

Kıymetli genç arkadaşlar buldum. 
Bunlar vasıtasile yalnız Garbi A vru
pada değil, komşu memleketlerden 
başlıyarak bütün A vrupada meka
nizmanın işleyişi ve ameli safhaları 

hakkında araştırmalar yaptırdım. 
Arkadaşlarım iyi çalıştılar. Bunlar
dan biri İstanbul hapishanelerinde 
12 gün mevkuf vaziyetinde 1'aldı. 

Sonra dünyanın en iyi hapishaneleri 
addedilen Belçika hapishanelerinde 
günlerce mevltuf kıyafet ve halinde 
vakit geçirdi ve işlerin içyüzünü 
gördi. Belçika Adliye Nezaretinden 
aldığım bir mektupta şu göğüs ka
bartıcı sözler vardır: 

"Otuz memlekete mensup mümes
siller vakit vakit hapishanelerimizi 
tetkik etmişlerdir. Bunlardan bir kıs 
mı kağıt üzerinde maliıınat toplama
yı kafi görmüştür. Bir takımı hapis
haneleri dolaşmıştır. Fakat sıZ1n 

gönderdiğiniz arkadaş gibi, tetkikle
rini derinleştiren ve mahkum hayatı 
geçirerek her şeyin içyüzünü yakın

dan görmek istiyen hiç kimse zuhur 
etmemiştir. Kemalist Tilrkiyenin ınu 
vaffakıyet sırrını şimdi anlıyoruz.,, 

Diğer bir arkadaş hakkında Bel
çika temyiz reisinden aldığım mek· 
tupta da şöyle deniliyor: 

"Mümessilinizle görüştük. İstediği 
izahatı verdik. Fakat bu görüşme

lerde o mu çok istifade etti, biz mi, 
bunu tamamile kestiremiyoruz.,, 

Hakimlerin vazife kabiliyetleri 
Adliye işlerinde üç safha var: 
Tahkikat, hüküm, icra ... 
Bunlardan ikicinsinde epeyce ileri 

adımlar attık ve salah husule getir
dik. Bilhassa hakimlere ait kanunun 
yeni bir prensip ihtiva ettiğini ve bu 
prensibin bütün memleketlerin ad
liye sistemlerinde yer bulacağını 

zannediyorum. Bahsettiğim nokta, 
hakimlerin vazife kabiliyetini ölç-

bir çok ecnebi tanıdıklar bana bun
dan alaka ile bahsetmişlerdir. 

Her sene işe çok yaramıyan un
surları şahsi bir takdirle seçmek ve 
ayırmak lazım gelseydi bir Gok şi
kayetler yükselecek ve hakimlerin 
istikl8.line el sürdüğümüz iddia edile
cekti. Bunun için bir hakimin ne 
miktarda iş gördüğünü, bunları ne 
dereceye kadar intizam ve sür'atle çı 
kardığını, bu çıkan kararlardan ne 
kadarmm tasdik, ne kadarının nak
zolunduğunu bitaraf bir ölçü diye 
kabul ettik. Her ölçü gibi bunun da 
elbette kusurlu tarafları vardır. Fa
kat umum için müşterek olan ölçü
lerde bunu gö7.e almak zarureti var
dır. 

Nolaanlar 
Bazı arkadaşlar nakzın pul eksik· 

liği gibi şekil noksanlarından ilt!ri 
gelebileceğini ve böyle noksanları bir 
hakimin kabiliyetine ölçü tutmak 
doğru olamıyacağnu ileri sürdiller. 
Bu itiraz haklı değildir. Bir askerin 
bir düğmesinin yerinde olmaması, 
askerdeki intizam ve disiplin duygu
suna ölçü diye kullanılır. Nakzm se-

rakın iadesine sebep olan hakim, e -
sas vazifesinde kusur etmiş demek· 
tir. 

icra bozuk 

Ancak şurası var ki tahkikat ve 
hüküm hususundaki iylikler balkı 
tatmin edecek bir netice verememiş-
tir. Çünkü icra işleri bozuktur. O saf 
hada hiç bir şey yapamadık. lcra ta
mam olmadıktan sonra tahkikatın 
iyi ve çabuk yapılması, hakimin doğ 
ru hüküm vermiş olması halkı bitta
bi tatmin edemez. 

İcra işlerini çok esaslı surette tet
kik ettim. İlk vardığım netice bu 
işin çok çetin ve güç olduğudur. 
İcrada evveli hakimlik safhası 

var: Müracaatlar üzerine salahiyeti 
dahilindeki hükümleri vermek ... 

Zabıta tarafı var: Eşyayı gidip 
haczetmek. 

Ticari tarafı var: Haczedilen eş

yayı en iyi fiatle satmak. 
Bir de idare ve bankacılık tarafı 

var: Elde edilen paranın civarda ve
ya uzaktaki sahibini bulup ödemek. 

Bütün bu başka başka işleri mu
vaffakıyetle başarmak vazıfesini bir 
tek icra makinesinden bekliyoruz. 
Halbuki bir taraftan da alakadarlar 
işleri uzatmak, izlerini kaybetmek, 
müruru zaman müddetlerini geçir
mek için ellerinden geleni yapıyor
lar. Bütün bu sebepler yüzünden ic· 
ra işleri birikip duruyor. 

Çare yok . ,' 
Başka memleketlerde araştırma

lar yaptırdık. Gördük ki bu icra me
selesine hiç bir yerde çare buluna
mamıştır. Yalnız !sviçrede işler yü
rüyor, hem de hükumet vergi borç
larına filana ait işleri icra ·ıasıtasile 
yaptırdığı halde... Çünkü 1ı:wiçrede 
borcunu ödemi yen adam, iş icra saf· ---···- -----, . . 
mutlaka çare bulu~ ödeyor. Binlerce 
işden haciz ve satış safhasına giren· 
ler binde biri bulmaz. Diğer yerlerde 
mesele halledilmemiştir. Balkanlar-
da bir gayrimenkulü icra vasıtasile 
sattırmanın üç seneden az hir zaman 
da ikmal edilemediğini öğrendik. 

Benim bazı fikirlerim var. Fakat 
tetkikatımı ilerletmediğim için henüz 
bir kanun layihası şeklinde ifade e
demiyorum. Hedef, ayni memur ta
rafından muvaffakıyetle görülmesi 
mümkün olmıyan vazifeleri başka 
başka vasıtalarla başarmaktır: Me
sela bir banka vasıta diye lmllanıla
rak borçluya ödeme emri göndert
mek, bu emri yerine getirmiyenleri 
bütün akıbetlerile müflis vaz:yetine 
düşürmek.. Paraya taalluk eden bu 
gibi işleri bir bankadan geçirmek sa
yasinde herhalde hem sür'at görmek, 
hem de bazı işleri hacze meydan kal
madan hal ve jntacı mümkün olabile
cektir. Maliyede bulunduğum sırada 

bir tecrübe yaptım. Maliyenin nakli 
nukut muamelesinin, Ziraat Bankası

na devredilmesile birçok kolaylıklar 
temin edilmiştir. 

Mahkiimlar 

Bu tasavvurlar içın işe başlarken 

meclisten tahsisat is\emekten geri 
durdum. Eskiden mütedavil sermaye 
diye hapishanelere aYlllmış paralar
dan 12.500 lira kadar para bir araya 
getirdim. !mrali adası için yapılan 
bütün masraf, kereste ve çivi için bu 
paradan tefrik edilen mahdut bir 
miktardır. 

Mahkumlardan bir imar kolu ayrıl
mıştır. Bunlar ortaya sinema usuliy· 
le 'bina ve eser çıkardıklarına kaildir
ler. Yani film alınırken nasıl bir gün
de koca koca binalar meydana getirl
Hrse Imralıda da samanlık, hububat 
deposu ,hayvanat damları, _k~a.kol, 
idare binası, misafir binası gıbı btna
lar bir günde meydana gelmiştir. 

Mahkümlara. kovuş, yemekhane 
ve toplanma yeri olacak bina, on ~ 
gUnlük çalışmaya ihtiyaç göstermiş-
tir . 

Soğancılığa, zeytinciliğe ve sair is-
tihsal işlerine ayrılan kollar yardıma 
ihtiyaç gördükçe imar kolundan 
kuvvet çekerler . 

Tarlada iş olmadığı zamanlar, boş 
kalan unsurlar imar koluna iltihak 
eder. lmar kolunun vazifesi, . bina. 
lar, yollar yapmak, 8.deta boş. bır ada
ya çıkan kazaya uğramış ~ır vapur 
halkının orasını imar etmesı yolunda 
çalışmaktadır. lmralı için cUrünıle. 
rinde teammüt olmıyan genç, k~wet .. 
li, saliha mUsteit unsurlar seçılmek .. 
tedir. 

Eskiden hapishanelerdeki çalt'}ma, 
hiçbir usul ve sisteme tib_i ~lmıy~n 
tesadüfi bir uğraşma mahıyetıdeydı. 
Şimdi tam bir istihsal faaliyetin; ge
tirilecektir. Mesela Isparta hapısha. 
nesindekiler halıcılık üzerinde ihtisas 
peyda ediyor. Zonguldak civan ma • 
denlerde çalışacaktır. Edirne san'at 
ve pancar yetiştirme merkezi oluyor. 
Şarkta büyük bir ziraat kolonisi ~u-

mahkiımiyetini bitirdikten sonra bu· 
raya ailelerini getirebilecekler ve ha· 
pishane hududunun haricinde tarla , 
sahibi olup yerleşmek, kalmak inıka• 
nını elde edeceklerdir. 

Uzun müddet için hapis cezalarına 
mahkum olanlar, istikbal endişesiyle 
bize müracaatlar ediyorlar: "Hüku• 
met mahkum halimizde bizi düşünü
yor.' Hapishaneden çıkınca halimiz 
ne olacak. Hayata yeniden başlamak 
için de elimizden tutacak mı?., 

Bu müracaatlar şunu gBsteriyor ki, 
mabkümlarla uğraşmak hususunda 
tamamiyle yeni bir çığır açıldığını 
bizzat mahkumlar da kavraml§lar• 

dır.,, 

lıi hızlanJırclık 
Ilk tecrübeler müsbet neticeler w. 

rince cesaret bulduk. Çok ağır yü· 
rüyüşümüzü sür'atlendirmek istedik. 
Çift hayvanı, malzeme, tohum ve in· 
şaat için hariçten lazım olan keres
te, çivi ve demirin karşılığı olmak Ü• 

zere bu sene Meclisten 104.000 lira 

aldık. 
Bu paranın hiçbir kısmı bugüne 

relik bir maç kabul ettiğimizi bütfuJ sör Yorgosun benim yanlış hakem -
seyirciler önünde bağırarak söyle • lüt ettiğime dair bir akşam gazetesi
dim. Fakat oradaki maçı kabulüm, ne yazdığı mektubu okudum. O mek
nibayet ring adetleri mucibince tupta; Romanyalıyı ihraç etmekli -
bok.sör namına konugulmllf bir söz • ğim lizmıgelirken kendlııini mağlup 
dil. addettiğimden dolayı boksör Yorgos 

Çankırı muallimleri kongres; 
Hapishane meseleleri üzerinde çok 

alaka ile uğraşıyoruz. 
Bu ayın birinde mer'iyete giren ce

za kanunu tadilleri mucibince hapis
hanelerde mahkumiyet ve ceza saf
hası dörde ayrılmıştır. Bunu da ay· 
nca talimatname ile muhtelif devre 
ve safhalara ayıracağız. 

kadar olan işlerimizde kullanılma nıŞ4 
tır. Bundan sonra kullanacağız ve 
müsbet sahada aldığımız neticeleri 
bu sayede birkaç misline çıkaracağı~ 

Bir boksörün kalkıp maç kabul et

tiğini alenen bağırması 8.det değil -
dir. Onun yerine başka biri söyler. 

Ben de o vazifeyi yaptmı.. Nitekim 

hemen ertesi gün Melihin çalıştığı 
büroya giderek müdüründen bir ay 
hk müsaade istedik. Bir aylık mü • 
aaadeyi almak ka:bil olamadı. Haya -
tmı çalşmasiyle temin eden bir ama
törü de işini terketmeğe kimse icbar 
edemezdi. Maç öyle kaldı. 

Bu suretle Melihin herkes önünde 
maçtan kaçm.madığmı isbat ve veri
len manevi taahhüdün üası için ilk 
teşebbüs yapılıru§tır. Esasen inti
kam maçı müsaade ahnak şartiyle 

kabul olunduğu için, müsaade alma • 
mayınca mesele kalmadı. Ondan son· 

it. ra Romanyalının meydan okumasına 
cevap veren Yorgos dövüştü . 

nu Romanyalının mektubu, Melihi 
kendini alkışlayanlar önünde girişti

Jlll ği bir taahhütten kaçmış gibi göste
. recek tevillere vesile verebileceğin • 

ana den meselenin bildiğim taraflarmı 

§ikayet ediyor. 

Uzun boylu nizamname münakaşa

larma sapmadan ıöyliyeyim ki; o 

maçta bir taraf aleyhine hareket e

dilmişse her halde bundan şikayet e

decek mevkide olan boksör Yorgos 
değildir. Çünkü bütün seyirciler gör

düler; Yorgos üstüste yaptığı kasti 
hatalara rağmen kendini Diskalifiye 

etmediğimi görünce o neticeye var • 

mak için Romanyalmm belinden a

şağı kısnnlarma dört ~ tane yum

ruk salladı • 
Dünyada §imdiye kadar olmuş ve 

olacak maçların hiç birinde tesadüf 
edilmem imkanı bulunmıyan bu kasti 
hatalara rağmen bir boksörün hi.li 
hak ve haksıZlık iddia etmesi dünya 
da görülmiyecek hidiselerden biri · 
dir • 

Biz de vaktiyle boks yaptık; bir 
boksör mağlubiyetinin sebeplerini 
yalnız kendinde aramağa alışmazsa, 

en çetin ve en açık olan boks sporun-

Çankın, (TAN) - Çankın bölge
sindeki muallimlerin hemen hepsi 
merkezde toplanarak on gün süren 
mesleki bir kongre yapmışlardır. 

Kongrede usulU tedris ve terbiye 
bakımları konferans halinde her mu
allim tarafından söylenmiş ve müna
ka§alar olmuştur • 

Kongrenin bilhassa bu bilgi tedri

satının kuvvetlendirilmesi ve ilerle -

me.si cihetlerinden faydalı olacağı 

ümit olunmaktadır • 
Gönderdiğim resim, kongrenin so

nunda muallimleri Maarif Müdürleri 

Fazıl ile bir arada göstermektedir. 

Birinci safha ayn hücrede hapis
tir ki mahkumiyet müddetinin nor
mal surette yirmide biri böyle geçer. 
Ancak bu müddet bir aydan az ve al
tı aydan fazla olamaz. 

!kincisi insan haklarından mahru· 
miyettir. Mahkum herkes arasında 

yemek yer, fakat ayakta ... Kimse ile 
konuşmaz, çalışmaya mecburdur. 
dur. 

Üçüncü safha da sigara içmekten 
ve harice çıkmaktan başka bütün in 
sanca haklara maliktir. Dostları ve 
ailesile görüşebilir. 

Hapishane ıslihatına atıldığmuz 
zaman iki gayemiz vardı : Birincisi, 
ıslah kabul etmez mücrim yetiştiren 

eski hapishaneyi yıkmak ve mah -
kumları ıslah edecek, sabıkalı sıfati
nı tedricen kurutacak temiz ve ışıklı 
bir muhit hazırlamak ... 

İkincisi de, mahkum sınıfını mils -
tahsil ve faydalı bir hale koymak, 

Imralıda 80 kişi var. Evvela 200, 
gelecek yaza girerken 400 miktarına 
çıkacaktır. Edirnedeki 100 kişi ev· 
vela 300, sonra 500 olacaktır. Ispar· 
tada halıcılık üzerinde 200 kişi c·aJı .. 
şıyor. Bunu birkaç ıner~eze daha teş· 
mil ederek halıcılıkla ugraşanlann ye 
künunu bine çıkaracağız. Madenlere; 
evvela daha az bir rakamla başlıya .. 
rak 500 kişi göndermek istiyoruz.,. 

Güzel bir çığır 
Bu mülakatın büyük bir kısmını 

açık ağızla ve derin bir alaka ile din
ledik. Şunu aliladık ki, Saracoğlu 
kendisine mahsus müstakil görüş ve 
düşünüşle, yaratı·~cı zekasiyle adliye
mizin içindedir. Orada uğraşıyor, 

hazırlanıyor ve yaratıyor. 
Hele hapishane ıslahatı gibi geniş 

bir faaliyet sahasının bugüne kadar 
olan kısmını tahsisatsız başarmak ve 
salah faaliyetini bizzat müstahsil 
yapmak memleketimiz için ve hatta 
pek çok yabancı memleketler için ye
ni ve güzel bir çığırdır. Verimli 
çığırın diğer birçok i3lerimiz için ör
nek olmasını dileriz. 
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v~rıl şehri yap•-rıe::ak, 

ftl:>ldelerl ke>r'-1•~"1ak 

Şehrin imarı için iki şey lazım 

lLDman ve 

Liman üç merhalede yapılabilir. Heyeti umumiyesi yedi 
on senede ödenir milyona çıkacakbr. Bu masraf 

Tahakkuku kolay bir Haya~: 
Sarayburnu mahallesi 

-- -- - -

Münakqa köşemiz: 
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Şamda bayrağı· 
mıza yapılan bir 
tecavüzün kanlı 

neticeleri 
[Bap 1 incide] 
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lskenderunda aragi umumi- 1 
yeye muvafakat edıyoruz 

Yazan: Falih Rıfkı ATAY 
lBafJ 1 iDclde] 

yeti aaramda hUldlm lilren dost ve BUtUn bu daval&l" aruında Suriyenin bir tek itirazı olabilir: 
muhabbetli ruba tercüman olmaktan Sancak ekHriyetlnin Türk olmadı&ını iddia etmek! Biz yalnız nü-
uzaktırlar. fuıu saymakla detll. nüfusun reylerine dahi mUracaat edilmesine 

Bunun en dikkate deler bir delili- hemen muvafakatimizi bildiriyoruz. Mahlmdur ki bir toprqın her-
nl, görUftUğftm bir Suriyeli bana an- hqi bir millete niibetl, o toprak UıtUnde oturmakta olanların 
lattı. Vakanm üzerinden haftalar milliyetleriyle ölçülebilir. Sancatın, tarihin hanıi devirlerindenberı 

Türk olduju münakqasına tarihçilere bırakalım: BulUn orada 250 
geçmigtir. Bununla beraber evvelce bin Türk kendi diliyle konufuyor! Sancak TürklüiU. Anadolu TUrk-
gazetelerimlze akaetmemit olduğu i- lüiüne bltitiktlr. Yani oranın hakkı verilmekle Suriyenin farzolu-
çin bilhall8a bazı Suriye guetelerinin nan vahdeti hiçbir balumdan sanılmaz ve mUteessir olmaz. 
nepiyatı karp1mda zikredilmeğe de- Suriye ıazetuinin, T1tvfi4< Rllftü Aruın müzakerelerine neden 
fer. kızmakta oldulunu anlamak lmklnı var mıdır? Biz bir mesele çı-
Şam serıisinde Türk paviyonu karmıyoruz. Biz muahedelere ve kendi taahhütlerine riayet eden 

ltlqsflri meruucaf labrilıanmn umumi ~örünüıü Uzerlnde TUrk bayrllt dalıalanıyor- barı99ıhk politikamızın icaplarını tatbik ediyoruz. Sancak Ttirklüjü 
du. Yüzlerce Arap bu noktaya alA- hakkındaki ltlllfname Fransa ile TUrklye aruında imza edilmittir. 

Kayseri kombinası ka ile gözlerini dikmi,lerdi. Birden- Bu ltilAfın bütUn mesnetlerini takip etmek Türkiye hükOmetinin 
bire ortaya 18, 20 Y8flarında atetli sallhiyetli devlet adamlarının sadece vazlf•inden ibarettir. Biz mil-
bir ıenç çıktı: !etlerin hürriyetlerine sahip olrrıalarını davamız olarak almıtızdır: 

Suriyelilerin hürriyetlerine bundan dolayı hürmet ediyoruz. Acaba 
- Ey Araplar. diye baiırdı. Bu onlar Franaadar. hürriyetlerini iatemekte en apjı kendileri kadar 

ve işci 
buhranı 

Eağa gitmek yüzünden ame'e 
bulunamıyor. Fabrika idaresi yerli 
iıçiyi fabrikaya alışbrmak için 
elinden geleni yapmış, fakat bir 
türlü ısındıramamıı, Bu vaziyette 
dııardan iıçi getirmek lizımgeliyor 

bayrak dün bizi ezen tahakkümün hakh olan bir mıntaka ekseriyetine k&l'fl, bir taahhüt icaplarının 
al&metidir. Bunu bafınızda ıörmeje yerine ıetirilm•ini yalnaz h~ ıörmek detir. hUrriyetsizliiin ac11ın-
tahammül edecek misinizf dan henüz kurtuldukları için, bunu t.,vik etmek ve kolaylqtarmak 

Bu pnç TOrk idaresi zamanında mecburiyetinde dejil midirler? 
Bu milliyetperverler, Suriye kıt'a11n"' tl beirına ıtrmit olan ve 

dUnyacta ya vardı, ya yoktu. TUrk kendileriyle ayni dili konUfan LUbnanhlar hakkında Fransayı taah-
idaresinin hiklyesini ancak uzaktan hütlerinden vazgeçirebilmi,ıer midir? Sancata tcartı bu manuız 
duymUftu. Fakat muhatapları Y8f- tavrın sebebi burada oturanların Türk olmalar1ndan, kanca ve 
lıb&flı adamlardı. Qencin at1tll töz- kültürce kendileriyle ula mUnuebetlerl olmamasından mı Heri p. 

il yor? 
lerl bunların aru1nda hiçbir teveo • ilk yazımızda dediiimiz Kibi. madem ki bir Sancak m8aelai ve 

~eri: 16 11,W 

at Ka,..mm •Pim"da. iatul-
lldc. )'ODU biru pçince memu-
b 'at kombinud'e adeta ,..ı bir ,.. 
~lıir lnlralmuttur. 
ler Yukarda Erciy&p mtmı veren 
t-/ eaki Kayaeri fehri, bütün evleri. 
l"'f mağazalan, dUkklnlan ve parkla

rile yaV&f yaV&f bu yeni ,ebre, bu 
yeni hayata doğru atılmıya mec
burdur. Her halde çok geçmeden 
kombina.ya plen cadde yeni ve 
gllsel evlerle lltlllenecektlr. Zaten 
illtUılJOll Clddeei•ln Ud tarafmda 
hndlUilnden tekttlk "1sel Nnılar 
fJflmmıya ........ . 

Yeni kom1ı1na. bu 8Unıtle çalJto 
..... Jm...t "91\'Ukoe. -- &6-
ilmnqen muıaam iılr milmıtm 
....... koca tellıt .... dol· 
ra febeek ve ama ,_ı bir tüfl, 
J9lll bir hareket YeNCektir. Kay
..-lde yaplan ve iatHwnetl kom
.,._ olan bllytlk bulvar ve mtui
JOD caddeel, il.de araba1an, oto
mobWerl delil. tehrl ele bu tarda 
dotru nületmiye yanyacaktır. 

Kombina bu ıuretle memleketin 
Mllayl hareketine yeni bir JUi 
~e, yur4mı dok1m& Uıtiya-

-- itmekle kalmlyacak. .......... f8ldnGlk büımm-
..... llllJlk bir ..... ----

AJWmel7&: 
- l'abrikaya· çek! tlecDm. 

- Jlellcuata mı! diye 110rdu. 
- Bayır. menaucata! decHm. 

GWdtl ve atlan haydach-
Arabum, tozlu fakat tesvlyeel 

pp;'m'f bir yerden ilerliyor. Yol· 
c1a m&ft tulumlar giymif adamlar, 
toCU)dar ve bir yıim da kadm 16-
dJOl'IB: Acele acele fabrikaJa 
dolna gldiyorlar-

lfte fllırlka pnit btr aha o.. 
rinde usanıyor. Bir tarafta mo
dem apartmanlar ytlbeli,or. ö
llar tarafta aeıl fahrilwım bulun• 
.. Jamn, blrlbirlne mt vermff 
~ ıaaııw yaydıJOr. 

BUJ\lk kapıdan girdik. ımdl
riyete dojru ilerledik ... 

~ J'&brlkanm DirektlSril l'azı1 ye
'ltıırıde idi. Bent büytık bir neuket 
• bıpladı. Yanmda b1pz fit
~••• iri g6z!Wdi1 bir zat vardı. 
~ etti: 

- Adana Mensucat l'abrlblr 
Dlrellt6rtl Stlkttl. .. 
... rahat 1ıir koltukta llprum 

,.tanm anlar enelce blt'Mık· 
Jm mulaavereJ9 devam edl)'Ol'Jar.. 
lı: 

Memleketten 
• 

Röportajlar 
YAZAN: 
Mümtaz Faik 

cUh eMrl uyandırmadı. onun idare ,.kil üzerinde bir anlatma vardır, madem ki bu &(il., • 
S...iz dinleyen kütle içinden bir manın altında Türkiye imzasının mürekkebi bil• henüz kuruma-

adam ilerledi, Hanc;erlnl çekti. Türk mıttır. HUr 8urlyefiler,, bizimle yeni ve mUsavi bir dostluk politi. 
bayrq.na hakaret eden pnoin kar- kuı devr•lne ıirdlklerinln ilk sUnlerinde, böyle bir politikanın 
nına eapladı. pyretlerini mOtwnadlJM' zehirliyecek olan bu davan1n halledilme

ılnde anoak ve yaln11 menfaat tasavvur etmelidirler. Sokak pzete-
lu P"9 baruklan cN5kOlerelc I • lerlnl ve kaldınm nOmaylflerini kı,ktrtarak fayduaı ve IOzumauz 

IUrken DIMta yetlfti. OldUrMti ,Oz· bir pf'llnlik havua yaratmeja hev• etmekten vazpçrnelidirler. • 
leroe lnun &1rmu,t0. Fakat prek • 

'1raneez ve prek Suriye abttuın•n -·----------- ---
bOtGn utrqmalarına f'llmen 81dU • 
ren adamın kim oldupnu bu yOı • 

As bir kalori delil; müteharrik et- leroe kltlden hiçbiri haber vermedi. 
rat kalorisi. Buna rağmen ma- Mentt bir liB&D kullanan Suriye ga-

Frank işinde Fransız meclisleri 
anlaşblar 

ıA bağ ı--ı zeteleri, bu vak'ayı tahkik ederlerae, 
um ya, meee -··· t•·- ı '9ldtle] Kombinanm bir de hastanesi Suriye halkının bizimle zıddiyet ha- uws• lerimiz, birçok ecnebi memleketıerdm 

var. Burada huta f.tçi mu\yene linde yapmaya değil, tyi kom§U ol- üzere Ankarada tktıut, Maliye ve eli- jhracat talebine bile maruz bulunu· 
ediliyor, yatmlıyor, ameliyatı be- maya taraftar bulundufunu ve bu· ğer allkadar veWetlerin mUmeaail- yorlar. Fakat ihracatçı tilccarlan • 

................. ~~~~~~~~~~ll?.DkY1;hunm;hlll.i;;f!.jma(bdtlfUne;;:;,;;;nI;lırlil:~~1'&1kın;;i ha· Jaıi deD mtlıükeD it komlşyan da mız, lm talepleri btlmU. tel&kkt et • 
""' ewawıaıemu ~ıeret ite mt11m'lbr -..w. ltoa-cd.cı foyf!lın: .tnwgı -Yerlll'l 

meme o1&m&L Ayıp olur. l!Onra 
etratmdaJdler ne der? .. 

- Demek bu yüzden iflerini bi
le terkederler ... 

- Evet.. Bağ meeelesi oldu mu, 
it filln dinleqıezler. nıw o bağa 
ptecekler, Bazan kendileri git
mek i8temeseler bile gitmiye mec
bur olurlar. ÇilnkU şehirde k1mae 
kalm&llUfbr. Anneleri, babalan, 
karde,1erl, velhaml akraba.lan hep 
bala gltmiflerdir. Onlar gidince 
amele ele kalmu ... 

M uliavereye kulak 'katiarttıli· 
ça bil meleleabıhı haldka

tm prek Kaymerili amele için, ge
rek Ka)'Mri kombbıuı için mll· 
hlm 1llr meaele olduğunu daha iyi 
anlamı» bqlam,.,tmı. 

- Peki, diye muhavereye kant· 
bm. Bunlar klfi ücret almıyorlar 
mı Jd. para ne bağ meeelesi kar
'1lattılı saman balı tercih ediyor
lar? lla16m ya Kayaerill biru da 
menfaatinl arar. 

- Nud kAft tlcret almıyorlar 
ef encllm. En aptı 6cret 18 Ura· 
dır. Bunu da çok acemiler alır. 
içlerinde 81 Ura kadar alan do
kuma utılan ftrdlr. BuD1an 
falıribya bqlamak lcln bir de 
pamdyon açtık. Bu puıslyon lçln 
aJda bir Ura ,atak tlcretl abyo
ru. • tlcNtbı lollM1e btltiln .. 
babl lltlnhatl, b&111um, mnmuı. 
yatak P1'f&flanDJD 1flranmuı, her 
teJl her f8Jl dablldlr. Sonra gnn. 
de 18 kuruta yemek temin ettik. 
Bu 18 kuruta ~bil, Uç övün 
yemek, haftada Ud defa tatlı veri
yoruz. Hergtln bir ltçlye 300 
gram et yedfriJ0?11L Bu etlerden 
3SOO • 3700 b!orl almak kablldlr4 

Kom'binanm dJrekt6rtl b1nı· 

dan IODr& bağ meeeleei 
hakkmdt hayli izahat verdi Ve 
IODr& dedi ki: 

- Şimdi duvar afltlerl yapbr. 
dik. Onlan her tarafa ~ 
Bakm size bir tanesini göstereyim. 

Zili çaldı. Ve bir &fit getlrttL 
Bu atifte fU cümleler yazıh)ıdı: 

••xayarii tıpler; 
"Kayaerüi İf~ bağa gitm1't

.,,. "e fabrikaya d61HıtMlalilhet
•1mekle fGlniklJY' .,..... aolm
"yor'lar. Bu zarar /abrikadora -., 
•

1yade Kayserilinindtr. 1'tıbrika 
"tdare.ri 11.ariçtett ifçi getirtm;ye 
11teffjbbaa etmiftif'. 111' yabGJecı
«Jar geldiği mman Ktıyseriıt tf
"çiye Mr 'J kalmtyacakhr. Ktıy
w aenyf korumak ~ kendinus 
•varWctan yokatdluğa g6tfırnse1c 
"Utemeaeftü bağdan ve G1'Gr9-

"J~ew1 '1t1Zgeçerek İfitlise de
•,,,.,,..ı. gelin ~ biribiritst.ıt ika: 
"edin. Son pişmanlık fayda TM"• 

"naea. lfiM ciewü gel""'" 
., ....... ken4taıM •la .. -- • 
"fentilık t!Jdecektr.,,, 

Fakat btlttbı bu çallfl"aJıra 
raimen birçok Ka)'9erili amele bu 
yaz iflnl, gtlcUnU blrakımt " 
kombinada para •cak ,_. ı.ı• 
da hava aım.,., ~ dm
da ~ .......,.. 

Mulelef itini etmek .... 
dır 1d kadm amele de oot 

ucbr. Dokumıcılık daha ..,... 
bdm ltçlye it temin eden bir llll
at tuı.at oldulu halde Ka,... 
bdm lfGl çabfmJya nlbet • 
~. Tuanur edin ld. 
kombinada 2.000 erkek ~ ... 

bbll -- 185 tane: bam itil 
vardlr. 

Birgok eikekler bdmJanm , .... 
rikac1a çallfbrmat iatemiJQl'lar. 
Yeglne aebep te bu! 

Şehrin içbıcle birçok botta ,. 
serlere mukabD fabrikada ltcl 

· buhranı var. 
Çtlnldl erkekler bala gidiyorlar. 

anlıyacaklardır. 8K~un ~ neti~ hftn- ~k pa~ ~·pı ileri BUıı;l,\~el'dir. 
. . . . Bıliyorsunuz ki, Parla boraam kapalı 

mete bıldınlerek bugilnlerde bır te~ lduğundan ll'ramJZ frangmm 
Garbi Trakya Müslü- liğ neşredilmesi beklenmektedir. ~i maı<mı dejildlr. 1tte Tttrk = 
manlannın nıekteple- Ticaret Oduı da vaziyeti ve plJ'&- b&yle yflbek bir mevkidedir.., 

. d ki k• l sayı esull surette tetkik ettlrmiftlr. nn e ıtap ar Alman netloeler hakkmda dh bir Borada nm•mele 
Atin&, 1 (Huaua!) - Makedonya muharrirlmbıe allhiyet uhibl bir DUn Cumhurl19t Merkes 'Blnkul 

umuın! valiliğinde bir 11iyul kalem zat 111 lahati vermiştir: lterllne 824 kurut a1Jf, 627 kurue 1&• 

ihdall edllmittir. Bu •aıem akalltyet "- Yapılan tetkikler .Ttlrk pa!'UI· Ut fiyatı koyarak boraaya bil~ 
mekteplerlnf tettit edecek ve Trakya nm ~k kuvvetli ve kJymetli oldulunu 
ıntl81Uman mekteplerinde okunan JD.. tekrar ilbat etmlftlr. Vulyet nor • tir. Bu aıntle dün boruda ıt.erlhı f1· 
taplan tetkik edecektir. maldir. Plyua barüıettedlr. Tacir- mine 9 binden fazla il yapılmıetır. 

Dlln IMnada vui,.ı daha tabii • 

ÇtlnkU erkekler kadm1armı ça
lıftırbmyorlar. 

Oirendiğime göre fabrika. lda· 
resi, kadın lfçller için bir atırtı ko
laylık temin etmlf, fakat gene ar• 
zuauna nail olam&mlftlr· Bu ko
laylıklardan biri fUdur: 

Fabrika Miareai, devlet idaresi· 
ııin ayni dairede karı kocanm be
raber calıpumı meııetmeeine 
ınuk&bil, burada kan ile kOC&lllll 
bir poetada ça1ıftmlacaimı Uln 
etmlf, bu ıuretle kan ile kocanın 
blriblrlerini gösle görOJOr bir ah· 
ilk kontroıu altında bulundurma
sı imklıu hazırlanJDlf, fakat ifçl 
bun&da~ ......... 

Bandaa 90lll'& kari koca çocuk· 
JarDe berüer flllrlbda galıpcak 
olurlanıa bn4l1erlD9 beclava ye • 

•• -- edllecell t&ytenınit· 
l'abt ldo khml ıcıetten maada 
ftl'lleoek bu elit 1dnlma da ral· 
bet. diiraıftll'. 
~ &JN& IM"lfll', JnlPdU· 

,. ....... -. ,... ,.... K&YM-
• .... 1ıılUla 1la lılUk1ere kar-.. --~. 
Çlllktl 111f mııd.t .-r. 

Olüll .... ---u. 
l)tluı·~ ......... '*'°' 411•al1 .. ter-

tip ................ ,.,.,. P-
tlrtlmlt. faW ... ~ a-
mele fürlJıaıa .......... w 
et.mittir. 

TuaWar ec1ln ki. KaJlll'kle bu
lunan il 1ıln nilfm lclncle C500 ta· 
ne çallf&C&k kadın buJmanm im· 
ki.ili yoktur. Fabrika ldarMI tim· 
di ld!N!Mlz kadmJar için bir pan· 
afyon hamrlamaktadır. BeJk1 bu, 

bazı kadmlann ite raibet &&iter- lettilhıden sterlin ile beraber do • 
meleri için bir veaile olacaktır. lar, laviçre franll, dinar gibi para • 

Aynca fabrikanın gezilmelll l&r 8serine muameleler olmUft;ur. 
serbest bınJalmıttır. HeJ'lllD pup Bir Tlrk Uruma kareı dolar içbı 
grup Kaymerililer, Jcadmlar fabri· teüit edilen ftyat (79) gent (27)' 

kaya gelmekte ve tesgihlan gör- gelim. Belçika paruı için (4) b-.Jıa, 

mektedir. Bu usul belki, kadınla- 89) 1antfm, Yunan param için 87,S 
~ fabrikaya alt.kalandmr, imren· drahmf, Javiçre 3,ü, Holanda l,ü 
dirlr diye ihdaa olua.mllflur. :norhıdlr. 

Filh•kika pencereden ll'UP 
grup allı. yetlJ.li, ıdyahh lw'mlar 
ıör\lyorum. hbrlk&1I paılye 
pllyorlar. Aoab& buDlardan bir. 
kaçı ol91lll kendilerine bu kadar 
menfaat temin edıaD fabrikaya •· 
namıs1ar mı, taJrdamıslu mı? .. 

Ne gezer! .. 
Hariçten amel• getirDlne, o a

JD&D. kombinum KaJMride yara
tdmumdakl aıebep nedir! 

Bu fabrika burada it hayatml 
bmgllamak, Kaywinln refahmı 
temin etmek, Kayaerillnin hayat 
aeviyealni yUkaeltmek içlD kurul· 
mu.,tur. 

Smd kalkmmanm yanı~ 
ll08y&l gayeler de vardır. 1l'akat 
maalelef fimdl kbue ba pyele
rbı dertnlilderlne ntıfu edeme
mektedirler. l'akat bqUnJer QOk 
yalanda plecektlr. Ka,...W ... 
1e hariçten. ge1en w ambblw 
çıl'fl• amelenin kendktndee da
ha rahat ve daha refah içinde ,.
pdıtutl psrUnce kombinaya. nl· 
bet ptermlye bqlıyac&ktır. 

l'lbt it itten pçt1kten IODl'L .. 

[Not: Kay.erili i99llerln de 
niçin fabrikada çallf"'ak late
mediklerine dair bir izah .. k
il ve itirazları vardır. Onların 
noktai nazarlar1nı da ayrıca 
izah ecfecetim.] 

Büıam ve tahvillt ta ynır..1met • 
tedir. Blrinc1 tertip Uni TUrk (22)] 
Ura (.0) Jnırut, ikinci tertip (20)J 
Ura (25) Jmnıttur. •nıdohı milmea
ıil 8eDetler1 ('3) Ura (15&) lnmıl. 

llerkes JJanlran hfw BeDedl (89) n~ 
r& (25} kuruftur. Merkez Ballkul 
senetleri evvelki gl1n (87) lira C50>l 
kuruttu- GörlllUyor ki (l)_ Ura j75)J 

kurut~. 

lzmirde 
Imıir, ı (Tan muhabirinden) -

Cumhuriyet Merkez Bankumm b. 
mir 111'bl91 aterlln flyatıanm her gUn 

tesbit edi)'OI'. Son stınıerde sterlin 
fur1arlllda ht•eıWebileoek bir değif
me eldu. 888 lmrq olan ilk fiyat 
_. uo • aa 1mra1 olarak IÖSÜ-

rllJGr. BandUl -- tulrlerin
.. budan~ ile frank a.rin-
- ,.._.. CJl4alden amv:tllıl• ytı
~ arar IUlldlrbd 815Jll1odar 
ve 1N mllele etrafllld& ~t Velslle
tiu de mUracu.t ettiler. l'nU fl-
yatmm dllemMI lwiDe - ai1ade 
b1•11 ol•nlar incir t&clrlerlclr. Çün-
ldl 1nc1r caı.ut bonlan bir mah.aul 
olcluiu ip lhrac&t tacirleri eaclloeye 
bpıJmıeJır ft cue aramak Uwe a
ralarmda kODUllD&Ja bleJımqlardır. 
Şimdiki halele Hmannnnda ihraç edil. 
mek edilmek lll8l"9 mavnalar dolusu 
incir vardır ve beklemektedir. 
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Arnavutköyünde 
bir· motör bath 

Sergi hazırlığı 
Eşyalardan ilk parti 

dün gönderildi 

No. 62 
-9 -

No. 61 
- Yazan : Kactırcan Kaflı -

- "Gördünüz mü? Bu vak'a ispat 
ediyor ki, siz de bizim gibi aldan

mış bulunuyorsunuz! ,, 

İçindekileri, etrafian 
yetişenler kurtardı 

Dün Arnavutköyünde bir motör 
batmıştır. Hüseyin kaptanın idare -
sindeki Sür'at motörü Arnavutkö • 
yünde Akıntı burnuna geldiği vakit 
tekne delinmiş, sür'atle su alarak a
kıntının da tesiriyle motör batmıştır. 

29 Teşrinievvel Cumhuriyet Bay
ramında Ankarada açılacak olan el
işleri sergisine ~tirak edecek san'at
karlar eserlerini Ticaret Odasındaki 
büroya göndermeğe başlamışlardrr. 
Gönderilen eşyalardan ilk partisi dün 
akşam Ankaraya gönderilmiştir. Bu
gün gönderilecek ikinci parti arasın
da tahnit edilmiş muhtelif kuş kol -
leksiyonu vardır. Bunlar çok güzel -
dir. 

Yazan: Stephan ZWEIG 
Çeviren: Rezzan .t. E. YALMAN 

Mari Antuanet yegcine seydiği 
adamdan burada ayrılacaktır Vali düşünceliydi ve odasında a

tağı yukarı dolaşıyordu. 
ger Rozenkrans size bildiriyor; Ken
disini Ispanyo~ imiş gibi tanıtarak 
şehrimize gelen ve burada yakalanan 
Türk korsanını mektupla valiye bil -
diren her kim ise kendisini tanıtsın, 
yarın mahkemeye gelsin. Hükumet 
ona büyük bir mükafat verecektir.,, 

Motördekiler etraftan imdat iste -
mişler ,sahilden sandalla yetişen po
lisler, Hüseyin kaptanı ve tayfalarını 
ölümden kurtarmışlardır . 

Sevgili kralının uyanmaması için muhafız ıle beraber kr-aıı bekliyor. 
hiç gürUltü etmeden yatmağa ha - Nihayet öğleden sont-a saat dört
zırlanıyor. Bileğine kralın yatağı tc Chalons'a varıyorlar. liiçbir fena 
yanından sarkan ipi bermutat san- maksat beslemeden, sırf tecess" 

Hakon ile karşılaşınca sordu: 
- Hancı Suenou sizin burada tu

tulan Türk korsanını tanıdığınızı 

söyledi. Doğru mudur? Onun için 
mi geldiniz ?ı 

Ticari ı•tılahlar 
Zavallı adanı! 

_ Evet... Tanırım... Onu buraya 
ben yolladım. 

Fakat ne o akşam ne de ertesi Çengelköyünde Yenimahallede o
turan 60 yaşlarında Onnik bahçesin
de dolaşırken kuyuya düşmüştür. On
nik kuyuya düşerken başı taşlara 
çarparak parçalanmış ve adam kuyu
dan ölü olarak çıkarılmıştır • 

Beynelmilel Ticaret Odaları komi -
tesi Türkiye şubesi ta.rafından ticari 
ıstılahlar hakkında bir eser vücuda 
getirilmiştir. Bu eser, ticari satışta 
satıcı ve alıcının hak ve vecibeleri 
hakkındaki teamülleri ihtiva etmek
tedir. 

yor, ve uykuya dalıyor. Diğer taraf- merak ile birkaç kişi aı-aban~s e~~ 
tan Fransa Kralı On Altıncı Lüi a- rafını alıyor. Paristen b~r- araba ge
şağı kata kadar çıplak ayak, arka- lince herkes taze havadıaıcri Yolcu
srnda gecelik entarisi, elinde hazır-

_ Nasıl tanıştınız? Size iyilik 
yaptığı, İngiliz korsanlarının elle -
rinden karınızla çocuklarınızı kur -
tardığı da doğru mudur! 

gün hiç kimse çıkıp ta: 
- O mektubu ben yazdım. 
Demedi. 
Eğer Dertli Hasan henüz muha -

lamış olduğu elbiselerle iniyor. !ardan sorar, mektup ".eYa Paket 
d · O- var mı diye merak edcrd1. Bu ra a gıyindikten sonra bomboş deh- b" ara-

lizlerden geçerek sokak kapısına v banın hususi olduğunu ıt-~ sonra 

Şarap kaçakçılığı 
- Evet... Hepsi doğrudur. Haya

tımızı ona borçluyuz. O, fena bir a
dam değildir. 

- lyi ama bu adam buraya geldi
ği zaman kendisini gemisi batarak 
kurtulan bir Ispanyol tayfası olarak 
tanıtmış. Türk olduğunu saklamış. 
Buna ne dersiniz? 

sarada iken kendisinin Türk olduğu 
nu açıkça söylememiş olsaydı hancı 
Suenou valiye gönderildiği söylenen 
mektubun uydurma olduğunu söyli
yecekti. Çünkü bu mektubu sahiden 
birisi yollamış olaydı, meydana çık -
maması için bir sebep yoktu. 

Imroz adasında Eleni ve Eranya
nın evlerinde 140 kilo kaçak şarap 
bulunmuştur. Eleni ve Evranya hak
kında tahkikat yapılmaktadır • 

Kurtulut Bayramı hazırlığı 
6 Teşrinievvel 1stanbulun Kurtuluş 

Bayramı için ciheti askeriye bir 
program hazırlıyarak belediyeye 
göndermiştir. Bunda kurtuluş bayra
mına iştirak edecek kıt'atın isimleri 
vardır. Proğram belediyenin progra
miyle karşılaştınlarak kat'i şe4tlini a
lacaktır · 

nyor. Bütün aile efradının toplana~ farkettiler ve seyahat ed~n insanıa
mış olduğu arabaya kadar geliyor rın kim olduğunu mera etıniye 
Çoluk çocuk herkes heyecan içinde başladılar. Arabanın pek ~Usıu ve 
onu bekliyorlar. Yepyeni olduğunu görUnce ıçindeki-

.. Fo~rsen herşeyin tamam olduğunu lerin de zengin ve kibar 01dı.ığuna 
gorunce hemen arabacı yerine atlı- hUkmettiler. Onlarla kO~ttşllıak, 
yor ve atlan sürmeğe başlıyor. On- kim olduklannı anlamak 1~iler. 
lan bckliyen büyük yol arabasına Bu sıcak yaz gününde bu ltadar 
varmak için bütün Paris şehrini ge. uzun bir seyahatten sonra nedel:l a-

- Türk olduğunu benden sakla -
madı. Hatta geçenlerde buraya ge
len Türk gemisinin tayfalarından 
olduğunu, fakat kaptanlarile bir iş
ten ötürü kavga ettiğinden hapsedil
diğini, bunun üzerine kaçtığını söy
ledi. lzlandalı bir kızı sevmiş. Onu 
arıyacaktı. Buraya onun için gel -
mişti. 

Hakon'un gözleri merakla açıldı 
ve mühim bir ip ucu yakahyan a -
damlar gibi yüzünde büyUk bir se -
vinç görülmedi. . . ., 

- Bir kız mı? Adı ne ımış · 
_Adını bilmiyormuş. Fakat gö -

rürse tanırmış. Kız da onu seviyor -
muş. Onu bulunca annesine babası
na söyliyecek ve eğer evlenmeye ra
EI olursa burada bile kalacaktı. 

Hakon, yeniden ve zaferle gülüm
eedi: 

-- - -
Kendi kendine soruyordu: Hamallar itindeki yolsuzluk 
- Fakat madam ki, uydurma de- Hamallar işindeki idari yolsuzluk 

ğildir, yazan adam niçin meydana tahkikatı belediye müfettişleri tua-
çıkmıyor? fından tamamlanarak mesuller tesbit o gün öğleyin ve akşam, hancı Su edilmiştir. 

enou, kızı ile birlikte Dertli Hasana Hamal tayini, hamal hisselerinin 
yemek götürmüşler, rahatı için ne la taksimi gibi suiistimale ait kısmın 
zımsa yapmışlardı. Margrit bu yaban tahkikatı da yakında bitirilecektir. 
cı delikanlıya karşı derin bir sevgi =---==---===--=-ı-=:-=----
gösteriyor, babasına: . 

- Ona bir fenalık yaparlar dıye 
o kadar korkuyorum ki ... Yapmaz -
lar, değil mi? diye tekrar tekrar so
ruyordu. 

Dertli Hasanla gözgöze gelince kı
zarıyor, başını eğiyordu. 

Hasan bu sevimli ve güzel kızı be 
ğenmiyor değildi. Fakat beğenmek 

başka sevmek başkadır. O şimdi yal
nız san kızı seviyordu. Bir aralık 

hancıya sordu: 
- Mahkemeye kimler gelecek? 
Suenou birer birer isimleri say-

Askerlik işleri 

Askerliğe davet 
'OskUdar Askerlik şubesinden: 

J 
Birinciteşrin 936 çağrılması; Sağ

lam ve askerliğini yapmamış erlere: 
1 - Bir buçuk seneliklerden piya

de sınıfı 316 dan 327 (dahil) doğum
lular. 

2 - İki aeneliklerden süvari, Top
çu, Muhabere, İstihkam, Demiryol. 
Nakliye, Hava sınıfı 316 - 330 doğum-
lular . 

Beyoğlu Halkevinde 
haftalık temsiller 

Beyoğlu Halke\inden = 
Evimiz gösterit şubesi bu yıl her 

hafta, aşağıda gösterildiği gibi Uç 
temsil verecektir . 

Birinci temsil, 1stanbuldaki orta, 
lise ve yüksek mektepleri öğretınen
lerine ve talebesine mahsus olmak ü
zere cumartesi günleri saat 14 de ve
rilecektir . 

İkinci temsil, halka mahsus olmak 
üzere, cumartesi günleri saat 21 de 
verilecektir . 

Üçüncü temsil, Halkevleri üyele -
rine mahsus olmak üzere, pazar gün
leri saat 14,30 da verilecektir . 

ce vakti dolaşmak lazım... Fersen rabadan inmiyorlardı? Neden birer 
daima buralardan, bu yollardan geç- bardak şarap içip biraz gezinmi~·or. 
miştir. Fakat hiçbir zaman kendisi a- lardı? Ayakları da mı uğuşmam~.,. 
raba kullanarak değil.. Karmakarışık Uşakları da efendileri kadar sU1t~: 
sokaklar karşısında kalınca şaşın _ ti ve mağrurdu? Ne garip insanı~ .. 
yor. Yolunu kaybediyor ve bir hay- dr bunlar! .. Kulaktan kulağa frsı1 • 
li boş yere dolaşıyor. Sonra büyük damıya başladılar. 
arabanın bütün hazırlıklarının bitip Nihayet, biraz sonra araba hare .. 
bitınediğini anlamak için de muay - ket etti, gittiler. Fakat nasıl oldu? 
yeıt bir yerden geçmek istiyor. Bu Kim söyledi? Ne oldu? Orası ına .. 
suretle de iki saat vakit kaybediyor. lfım değil. Bütün Chalons şehri ya .. 
lşte bu kaybolan saatlerdir ki biı- mn saat sonra kralın oradan geçti· 
tün felakete sebep olmuştur . ğini öğrenmişti. 

Bir müddet zaman da arabayı a- Kral ve ailesi bundan haberdar 
ramakla geçiyor. Bu dört atlı bü - d ~ 

egillerdi. Yorgun olmalarma rağyük araba öyle bir şekilde saklanmış 
~- k" k ı ~ d .. .. ·· men ''aziyctten ln'""'nunduı·., .. ,. G"'-u ı gece aran ıgrn a gorunmuyor- ....... .. ---

du. lecek istasiyonda Choiseul askerlP 
Fersen kral ve ailesinin binmiş ol- rile beraber onları bekliyecekti 

duğu arabayı diğer büyük arabanın trk ondan sonra saklannııya h 
tam yanına kadar götürüyor. Yer - kalmıyacaktı. Arkalannda aske 

_ Bu kızı nerede görmüş? .. 
_o kadar uzun uzun konuşma -

dık .. 

dıkça: 3 - Jandarma sınıfı 316 - 331 (da
hil) doğumlular • 

Mekteplere mahsus birinci temsil
Jerin Qağırı kartları doğruca mektep 
direktörlerine gönderilecektir . 

ler çok çamur olduğu için inip bi- kuvveti old 
nerken ayaklarının çamur olmasını uktan sonra serbestçe se· 
bile istemiyor.. Yahat edeceklerdi.Fakat oraya yakla§ 

- Gördün Uz mil? Siz de bizim gi-
bi aldanmış bulunuyorsunuz? Siz -
den bir Türk olduğunu gizlememiş, 
fakat burada kendisini bir lspanyol 
gibi göstermiş. Size kızın da kendisi
ni sevdiğini söylemiş. Halbuki adını 
söylemekten de çekinmiş ... Biz bun
ların hepsini öğrendik. O genç krz da 
aramızdadır ve bu Türk korsanı o 
genç kızı kaçırmak için buraya gel
miştir. Fakat Allah bize yardımcı ol
muş, buna vakit bırakmamıştır. 

- Ba.şka._ Başka kim var? 
Diye sorgulanna devam ediyordu. 
Fakat hancı bir türlU Estrit'in a-

dını söylemiyordu. 
Hasan o geceyi merakla geçirdi ve 

pek az uyuyabildi. 
Sabah erkenden vali konağının et 

rafına gene büyük bir kalabalık top 
lanmıştı. . 

4 - Deniz sniıf ı 31ü - aaı (de.bil} 
doğumlular . 

Bir buçuk ve iki seneliklerin top -
!anma günil 21 - Birincite§rin- 936 o

lup bugünde sevkolmak üzere şube

ye geleceklerdir. Bedel vereceklerin 
bedelleri de 20 - Birinciteşrin - 936 

günü akşamına kadar kabul edilece -

ğinden bugünün geçirilmemesi. 

Halka ve Halkevleri üyelerine mah 
sus ikinci ve UçilrtcU temsillerin çağn 
kartlan cuma ve cumartesi günleri 
evimiz direktörlüğünden alınacaktır . 

• • • 
Eminönü Halke\·inden : 

2 - 10 - 936 cuma günü saat (17,30) 

da evimizin Cağaloğlu merkez salo -
nunda Bay Turhan Tansel, Montre 
muahedesi münasebetiyle Çanakkale
de yapılan törende edindiği intrbaları 
konferans halinde anlatacaktır . 

Nihayet sabahın iki buçuğunda tıkları halde hiçbir dost askere rast 
yola çıkabiliyorlar. Yanm saatlik bir gelmiyorlardı. Merak etmiye başla· 
yoldan sonra Bovdye vanyorlar. Q. dılar.0 Gu" b 

neş atmak üzereydi. Ak .. rada yeni atlar koşulacak, yorgun şam olmu U 
hayvanlar değiştirilecek ve asıl yo- ştu. fukta ne Choiseul, 
la başhyacaklar. ne de askerleri vardı. Nihayet bi. 

Fakat ayrılık zamanı da gelmiştir. raz sonra bir tek asker göründü. Bu 
Mari Antuanet yegane sevdiği ve mutlaka onları karşılamağa geliyor. 
itimat ettiği adamdan burada ayrı- du. Yanlarına yaklaştığı zaman sor
lacaktır. Kral Fersenin onlarla gel- dular: 
mesini istemiyor. Sebebi malüm de- _ Choı· 
ğil.. Fakat münasip görmüyor. Belki seuı nerede? 

- Gitti. yanındakilere karşı karısının sevdi -

Bize mektup yazarak haber veren 
adamı da elbet bulacağız. O zaman 
her şey daha iyi anlaşılacak. Yann 
sabah muhakeme başlryor. Bu ada
nım suçsuz olmadığını. burada çok 
fena şeyler tasarladığını, fakat 0 

nıektubu gönderen adamın buna en
gel olduğunu siz de anladınız sanı -

nm. Şimdi gidiniz. Yarın göl'üşü -

rüz. 

Muhakemelerin açık ve herkesm 
önünde yapılması adetti .. Halbuki 
Dertli Hasanın muhakemesıne gele
cek olanlar pek çok olduğundan hiç 
bir binaya sığmalarına imkan yok -
tu. Bunun için par'lamento toplantı
ları ve seçimler gibi bu işin de kırda 
yapılmasından başka çare bulunama 
mıştı. 

Kasabanın dışarısında küçük bir 
dere vardı. Bu derenin bir tarafı bir 
tepeye dayanıyor, diğer tarafı ise 

beş altı yüz kulaç uzadıktan sonra 
kayalar yilkseliyordu. 

Vali işte bu kayalığın önüne tah -
tadan yüksek bir yer yapmıştı. Ora

ya hakimle valinin, i.zalann ve şa -

bitlerin oturmaları için, kaba tah

Deniz sınıfından olan erlerin top -
laruna günU 13 Birinciteşrin 936 olup 
bu sınıftan olan erlerden bedel vere
cekler 12 Birinciteşrin 936 günü ak
sanıma kadar bedellerini verebilir -
ler. 

Jandarma smrfından olan erlerin 
ise toplanma günü 20 Birinciteşrin 
936 olup bu sınıftan olup ta bedel 
vereceklerin de 19 Birinciteşrin 936 
akşamına kadar bedelleri kabul edile· 
cektir • 

:ı(. 

Bu konf era.nsa bütün vatandaşlar 
gelebilir • 

• • • 
Şi il Halkevinden: 
Fransızca, İngilizce ve Almanca 

derslerine başlanmıştır. İsteklilerin 
Nişantaşı Rumeli caddesindeki Halk
evimize gelerek kaydedilmeleri. 

YENi NEŞRIY Al 

YENi ADAM 

ği adamın hep beraber bulunmasını - Ya askerler? 
istemiyor. Belki de Fersen'in de on- - Bir tek asker kalmadı, hepsi 
larla beraber tehlikede olmasını ar· gittiler. 
zu etmiyor. Kral ve ailesi emniyette 
olduktan ve bir yere yerleştikten-__ __ 

sonra Fersen gelip onları bulacak - =- ;;;:::;;:;:::::::;:;:::;;:;::;:: 
tır. Buna karar veriyorlar. Şafak sö- """'2nw••--·~-.. ,,..._.........._ 
kerken Fersen atına biniyor. Son bir B Q R s A 
defa arabadaki sevgilisine yaklaşa -
rak yüksek sesle: 'r • ...._ • ._.._._'" a 

0 
.__ • 

- Allaha ısmarladık, Madam De l TEŞRİNİEVVEL ÇARŞA.\IBA 
Korff! ! diyor. p 

(Arkası var)' 

Hakon, durgundu. 
Hasanın büsbütün suçsuz olduğu

nu iddia edemiyordu. Vali ona yalan 
eöyliyecek değildi ya ... 

Fakat buna rağmen Hasana bir fe 

nalık gelmesine de bir türlü razı ola

mıyordu. 

tadan iskemleler konulmuştu. 

Vali kon&.ğının önüne biriken halk
tan başka bu meydanlığı da sabah er 
kenden büyük bir kalabalık doldur
maya başlamıştı. Güneş Uç dört mız 
rak boyu yükseldiği zaman hiç ol -

Beşiktas A~kerlik Şubesinden: 
Aşağıda doğum itibariyle 1936 Teş 

rin celbinde sevke tibi eratın şimdi -
den hazır bulunmalan .Şubeye müra
caat tarihi aynca bildirilecektir. 

ı - Bir buçuk senelik 316 - 317 
dahil erat. 

2 - İki senelik 316 - 330 dahil e· 
rat. 

3 - Jandarma ve deniz 316 - 331 
dahil erat. 

İ~iııdekUer: İsmail Hakkı, Gençli -
ğin Yerleri Halkevleridir. Kısa tetkik
ler. A.. Aykınn mektubu. 1. H. Kadm 
ve Erkek davası. Ulak, Bitaraflık. 
Bedri Rahmi, Yarım asırlık resim 
sergisi. Fevzi, Menfur çocuklar. Dil 
devrimi. Dr. İzzettin Şadan, tereddi 
edebiyall, İsmail Hakkı, Hayatım, 
meınıeket, dış sosyete, ilim, teknik 

Yeni koşulmuş zinde atlar arabayı Q 'al Q-' 

bôzuk kaldırımlar üzerinde sürüklil-
yor. 

Sterlin 
1 Dolar 
Altın 
(•) 

Cek/er 
Londra uzerine 
Nevyork 
Ccnevro 

620,-
122,-
982,-

_ Hakkınız var. Fakat onun bu 
küçük suçlarını affetmekle bana ve 
bizim kasabamıza yaptığı büyük iyi
~iğe karşılık vermiş ola~ağız. Bunu 
esirgememenizi rica edenm. 

ma~ab~~tıhlnk~~p~n~şbu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ıunuyordu. ızıa.ndada muhakemeler Türk Kadınları Biçki Yurdunda 
san'at haberleri ve resimler • 

Herkesin keyfi yerinde. Kral her 
zaman olduğu gibi neş'eli. Çocuklar 
uykudan uyanmışlar. lçlerinde yal
nız kraliçe neş'esiz. Kral ve ailesi 
kendisini bu küçücük arabada sa -
rayda olduğundan daha serbest his
sediyor. Etrafında yüzlerce hassa 
askeri ,kapıda nöbetçiler yok. 

Biraz sonra On Altıncı Lüi'yi 
hiç terketmiyen en sadık dostu ken
disini gösteriyor: Bu dost, kralın 
iştahasıdır. Herhangi bir yerde ve 
herhangi bir şekilde daima kendisi-

Brüksel 
Florin 

_ Orası mahkemenin bileceği şey 
pek seyrek olduğu ve kısa sürdüğü 
için herkes merak ederl\!r, giderler -

Clir. 
Hakon hana döndü: Bunları anlat 

b. 
Suenou arkadaşı gibi çabuk yıl -

madı. Hatta vali hakkında: 
_Türk korsanları şehrin önüne 

geldiği zaman valinin nasıl kork~u -
ğunu biliyoruz. Ve unutmadık. Şım
di bir Türkü ele geçirdim diye bütün 
acıyı ondan çıkarmak istiyor. ~öyl:
likle halka karşı "iş yaptım.,, diye o
Viinecek. Tabansız herif... Az daha 
bu korkaklığı yüzünden şehri de a -
teşe verecekti. 

'
' Diye söylendi durdu. 
1 O akşam şehrin sokaklarında iki 
askerle bir dellal dolaştı. 

"Heeeeyyyy ! Duymadık, işitme -
C!ik demeyin. Danimarkanm büyük 
kral Dördüncü Kristiyan adına 1z -
landahların işlerini yapan vali Hol -

di. 
Bir defada her şey anlaşılır, ka

rar verilirdi. 
Yirmi kişilik bir müfreze Dertli 

Hasanın bulunduğu yerin kapısına 
geldi. 

Bir zabit ona: 
- Haydi kalkınız? Gidiyoruz. 
Dedi. 
Hasan zaten bu emri bekliyor -

du. Hemen doğruldu ve yürüdü. Ka
pıda hancı ile karşılaştı. 

- Hiç merak etmeyiniz, kurtula -
caksmız. 

Diyordu. 
Suenou daha söyliyecekti. Hatta 

dün olduğu gibi onunla kol kola yü
rüyecekti. Fakat zabit hancının omu 
zuna dokundu: 

- Artık ayrılınız. 

(Arkası var)· 

Türk kadınları biçki yurdunun se
nelik sergisi dün açılmır;ıtır. Sergide 
üç sınıfın eserleri teşhir edilmiştir. 

24 senelik eski bir yurt olan bu kıy-

metli müesseseden bu sene 30 Webe 
diploma alm13tır. Sergide teehir e
dilen eserler cidden gii7.eldin 

ni hissettiren kuvvetli bir iştaha.. 
Paketler açılıyor, gümüş tabaklar 
içinde yemekler hazırlanıyor. Ta -
vuk kemikleri ve boş şişeler araba
nın penceresinden atılmağa başlıyor. 
Çocuklar bu umulmaz seyahatten 

l 
pek memnundurlar. Kraliçe yanın
dakilerle konuşuyor, kral da hiç 
görmediği köylerden geçerken etra
fına bakıyor ve memleketini öğreni-
yor. 

• OnUne açtığı bir haritaya baka _ l rak bulunduklan mevkii tesbit edi
' yor. Sabahın altısında vardıkları 

Mark 
Prar 
Viyana 
Stokholm 
Madrld 

Eıham ------
le Bankaıı Mil 

• • N 
An"adolu" 3 ~amn~ 

" % 100 
$irketi Hayriye 
Tramvay 
Bomontı Nektar 
Terkoı 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
$ark Merkez Eczanesi 

M' '', fQhvilleri 
1836 1 
1903 II 102 1911 IIII 96 

Tahvil li t 
Rıhtım 
Anadolu I ve il kupon kesik 

" nı 

" - Mumcssil -

-625,-
126.-
984,-

1525.50 
0,79,05 

3,44,71, 

4,69,40 
l,44,79 

2,00,75 
19,63,14 
4,3UO 
3,10,82 
7,27,56 

82,
ıo.-
10.-
23.fi§ 
40.-
16.-
18,'75 
9.25 

12.7.S 
12.S5 
.S9.2S 
30,-

3,60 

ıo~ .. 
97.-

10,40 
40,75 

44.~0 

43,•ıo 

köyde gene yorgun atlar değişiyor. 
Yenileri koşuluyor. Orada da kim
se pasaportlarını sormuyor. Eğer 
anzasız olarak Chalons şehrini de 
geçerlerse korku kalmıyacak. Yol
da genç Duc de Choiseul birkaç atlı (•) Diier 

mamııuır. paralar uzcrinde muamele ol-



• 
ıKki• 

1 
ın ,, 

Dönüm 

60 

60 

60 

60 

... , 
35 

30 

60 

20 

60 

80 

30 

80 

80 

l93 
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Cmsi Mevki No. Tarihi. 

Tarla Yılan kala Mercimek 
Tariki 

54 !kinci K;928 

Tarla 

" 

.. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
Tarla 

,, 

,, 

,. ,, 

" 
,, 56 

Yılan kala taılı hü- 57 
yük malazı. 

,, ,, 58 

Küçük BUrhaniye 59 
tarlaeı Ta§lı büyük 
malazı. 

Yılan kala tarl&111 60 
Taılı büyük malazı. 

Küçük Bürhaniye 61 
Kara oğlan mev
kiinde. 

Yılan kala T1.1lı hü· 82 
yük maluı. 

" 
Yılan kala 
Mulla gölü. 

" 63 

Aaav 64 

,, Tatlı bil· 65 
yük malazı. 

Yılan kala Ta§lı hil· 68 
yük mevkii. 

" " 67 

Yılan kala Kara of· 88 
lan mevkii. 

1/928 1 

1/928 

1/928 

1/928 

1/928 

1/92~ 

1/92S 

1;928 

1/928 

1/928 

1/928 

1/928 

1/928 

1 928 

Hududu 

Nafia Vekaletinden 
17 Teşrinievvel 1936 cumartesi günü saat 10,30 da 

Şarkan Şakir bini Osman tarlası G; Memet "oini 
Ali tarlası ŞI; Mercimek tariki C; Mustafa oğlu A· 
1i Can tarlası ile mahdut. 

Ankara N afra Vekaleti Malzeme Eksiltme Komisyonun
Ş; Hüseyin bini Mustafa G. Tahir bini Osman ş da aşag~ıda yazılı iki parti kayın travers eksiltmesi kapalı Mercimek tariki C. Mustafa bini Omer ile ma. 

ş. Pancar zade Kerim eşi Hatice Sultan G. Hüseyin zarf usulü ile yapılacaktır. 
bini Mnstafa ş. Mercimek tariki c. Kırımlı Osman 1 - Birinci parti Zonguldak Vilayetinin Devrek ka-
bini Alim tarlası ile çevrili. zasının Yenidağ Akçasu devlet ormanından kesilmek 
ş. Taşlı hliyük tariki G. Ali bini berber Hasan Ş şartiyle 105776 lira 40 kuruş muhammen bedelli 68970 
Ahmet bini Şakir C. Kırımlı Ismail ile mahdut. adet normal ve 1 1 7 O adet makashk kayın travers, 
ş. Şakir bıni Mustafa ve Ahmet bini Şakir ve Ah
met bini Kadir G. Osman bini Memet ve Hacı O. 
Memet ve Mustafa Ş. Hasan bini Omer C. Kınnılı 
Ismail ile mahdut. 

~· Şami: G. Mestan bini Sakallı Mustafa Ş. Kırım 
m:ıhacirleri C. Karaman Ortik tarlası. 

2 - İkinci parti Bolunun Düzce kazasının Kırık dev
let ormanından kesilmek şartiy ~e 7 7 4 7 6 lira 5 O kuruş 
muhammen beielli 35640 adet normal ve 585 adet ma
kashk kayın travers, 

3 - Birinci parti için muvakkat teminat 6538 lira 82 
kuruş ve ikinci parti için de 5123 lira 83 kuruştur. 

Ş. Ahmet bini Kuduz Ali G. Kasaplar tarlası Ş. 4 - Birinci parti eksiltme şartname ve teferrüatı 529 
Mustafa bini Hüseyin C. Kınmlı Muhtar Ali. · f V 

kuruş ve ikinci parti de 387 kuruş mukabilinde Na ıa e-
ş. Kastalak O. Memet G. Mustafa bini Osman Ş. Kı- kaleti Malzen1e l\iüdürliiğünden verilir. 
nmlı Kerim bini Bevbek C. Halil bini Emin tarla15ı 
ile çevrili 5 - İstekliler teklıf mektuplarını 7 - 5 - 19 3 6 tarih ve 
ş Jbrahlm bini Hüseyin G. Taşlı hüYuk tariki ş. 3297 sayılı Resn1i Gazetede çıkmış talimatnameye göre 
Kırım muhacirleri C. Hacı Seyit Gazi kerimeleri. Vekaletten alınmış vesika ile birlikte 1 7 Teşrinievvel 
ş. Mustafa bini Omer G. Hasan bini berber Me· 1936 cumarte5i günü saat 9,30 a kadar Vekalet Malzeme 
met Ş. Tahir bini Osman C. Hacı O. Omer. Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Ş. Kırımlı Ali G. Hacı Hasan Çifli tariki Ş. Gazi 

Mulla kerimuı Kara Şaşan C. Kırımlı Ali ile çevrili 

Ş. Kırım muhacirleri G. Hacı Hasan çiftlıği Ş 
Ali çavuş Ebusut Mulla ile çevrili. 

• 
Şarkan ve cenuben tariki im garben lbrahim ik~n 
sahibi senet şimalen Yünüs iken Benli Hasan ıle 
mahdut. 

6 - Hususi nlukaveleli orman sahipleri de kendi or
manlarından kesilr.ıek üzere eksiltmeye girebilirler. 

(1132) (1728) 

istanbul limanı 
Şarkan Kınm muhacirleri garben Hacı Hasan • 1 t • d • d 

çiftliği tariki şimalen Mulla Gazi hafidesi ve Ebu- iŞ e me 1 aresın en•. 
sut cenuhen Hasan ve mü§terekleriyle çevrili. 

Şarkan Abdürrahim garben tariki lm şimalen Mn- 1 · · · · 11' 1 k 1 k .. 2 5 d 
cimek tariki cenuben Mulla Gazi yetimi Kara Şa- dare ıhtıyacı ıçın e ışer ton u oma uzere a et 
ean tarlası. mavna yaptırılacaktır. Bunların muvakkat teminatı 5000 

- - 2. 10. 936 -=-=--= 
İstanbul dördüncü icra memurlu • 

fundan: 

anlEf 
ıert 56 

Jet 
;arf 

" " " 
69 1/928 Şarkan tariki im garben Can Temur oğlu şimalen liradır. Açık pazarlığı 15-10-936 Perşembe günü saat 

çiftlik cenuben Haccı Hasan tarlası ile mahdut. 1 O da idarenin merkezi olan Eminönü Liman hanında 
Şarkan Ytlan kaladan Yeniköye giden tarik gnrben 

Ehlivukuf tarafından binasına 
(30918) lira ve içindeki makine ve 
allt ve tesisatına da (14100) lira Jd 
heyeti umumiyesine cem'an ( 45018) 
lira kıymet takdir olunan Yedikule -
de eski Fatihıultan Mehmet ve yeni 
Gazlıçeşme mahallesinin Debağhane 
sokağında "21, 19, 17, 8, ve yeni 6, 
13, 15, 17,, No., sağı Hacı Hasan va
rislerine ait debağhane ile Fatma • 
nın Debağhanesi ve bazan Meydan 
sokağı arka kapı Kargı sokağı ve so
lu Orta sokak, önü eski Debağhane 
ve yeni Hacı Ha.san sokağı ile mah • 
dut 8 No. lı arsayı nıüştemil yekdiğe

rine ma'kltıp 13, 15, 17 numaralı, ve 
zemin katında: (1035) metre murab
baı sahasında iki kat ve arkada 
(188) metre murabbaı üzerinde bir 
kat olmak üzere inşa edilmış olup 
içinde müteaddit beton havuzlar, ve 
makinelerin kasnakları ve üst katı 
ta§ıyan beton ayaklar Uzerinde ah • 
şap ve beton ve kargir ayaklar mev
cut olup Uç bölmeden ibaret bulunan 
ve aynca kapı yanmda yazıhanede 

ve bahçede Uç adet beton havuzla ye
re gömülü on adet havuz ve bina da
hilinde motörle su çıkaran bir kuyu 
mevcut olan; birinci katta: Ahşap 

zeminli olup camekanla bölilnmUş bir 
yazıhane ile müstakil iki odası ve üst 
kısmında bölmeli çatı arası bulunan 
beden duvarlarile kısmen IX>lme du
varlan kargir ve UstU kısmen alatur
ka, kısmen alafranga kiremitli deri 
fabrikasının ta.mamı ile mUfredatı 
dosyada mevcut raporda yazılı bu • 
lunan derununda mevcut dolap, tez. 
glh, makine ve tesisatı dairemizce a· 
çık arttırmaya konulmuş olup ıart .. 
namesi ilin tarihinden itibaren her .. 
kea tarafından görUleblleceğl gibi 5 .. 
11 - 986 tarihine rastlıyan perıem• 

be gUnU saat H ten 16 ya kadar İs
tanbul dördüncü icra dairesinde bi .. 
rinci açık arttırma ile satılacaklıı.rdır~ • 
Arttırma bedeli muhammen kıymeti
nin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak· 
dirde üste bırakılması yapılacak aksi 
halde son arttıranm teahhUdU baki 
kalmak p.rtiyle arttırma on be§ gün 
daha uzatılacaktir. 20 • 11 • 936 ta• 
rihine rastlıyan cuma giinU ayni H· 

atte dairemizde yapılacak olan ikin· 
ci açık arttırmasında gayri menkul 
en çok arltıranm üzerinde bırakıla • 

pq 
ı ;ı 

70 80 " 
,, ,, 1/928 

sahibi !enet §imalen keza ccnuben Hacı Hasan çift- Şefler Encümeninde yapılacaktır. 
liği tarlasiyle MA. İsteklilerin şartname ve sair izahat için Galata Ferme-

80 " Hacı Hasan çiftliği. 71 l/92S Şarkan Kırım Ibrahim ve Abdülhakim garb{'n A
danaya giden tarik şimalen Hacı Hasan cenuben 
Kırım Mesnet ve tarik ile MA. 

36 " Dere yolu mevkii 72 1/923 Şarkan Eyüp garben Fatma kerimesi ıimalen ta. 
rik ceuuben Karaman Ozbey ile çevrili. 

17 " Dere yolu mevkii. 73 1/928 Şarkan Aslan Kiray garben Mustafa ıimalen E
ııenbar cenuben tariki im ile çevrili. 

80 " Bürhaniye 
büyüğü. 

Salyan 74 1/928 Şarkan Mercimek tariki garben Ali bini Islam fi
malen Kasaplar cenuben Kasım ile MA. 

,, 

80 ,, 

Yılan kala Salyan T& 
hüyUğü. 

Yılan kala 
Mulla gölü. 

Uıta 76 

1/928 

1/928 

Şarnn Abdttthaktm -gaı'beU xmm blfll Biı:v15elf"şı
maicn Berıl: Seyit bini Seyit Ahmet cenuben Kobak 

Abdullah ile çevrili. 
Şarkan Taşlı hüyük tarlası ga. Hacı Hasan ciftli
ği tariki şi. keza; cenuben Hacı Omer oğlu Abdul
lah ile çevrili. 

60 ,, 
" Mercimek ta- 77 1/928 Şarken Mulla Suleyman bini Suleyman G. $akir 

O~man §l. Mercimek tariki C. Kırımlı Mustafa ile 
çevrili. 

riki. 

43 
" ,, Kara oğlan. 78 1/928 Sa. Ha<'ı Hasan çiftliği tariki G. Türkmen Omer 

Ş. Hacı Hadis efendi Ce. Çerkes Zekeriye ef. 
30 

" Yılan kala Tatlı hU· 79 
yük maluı. 

1/928 ŞA. Ahmet bini Kuduz Ali GA. Kasaplar Şt. Hacı 
oiht Ömer C. Mustafa bini Hüseyin tarlası ile çev
rili. 

30 
" Küçük Bürhaniye 80 

Ta§lı büyük malazı. 
1/92S ŞA. Ahmet bini Kuduz Ali G. Kasaplar Şl. Osman 

bini Me.met Ali CE. Hüsmen bini Mustafa ile çev
rili. 

60 

" Yılan kala Merci- 81 
mek tariki (sekiz 
bisaede yedi hissesi). 

l'arla Yılan kala Merci- 82 
mek tariki (36) se-
him itibarile (29 aehmi) 

1/928 

1/92S 

ŞA. Ali km yetimi ve Hacı Hasan ve Cantemur 
hafidi Ahmet GA. Kırım muhacirleri Ali ve Mu
rat Şt. Eni! Ali ve Arslan ve Abdullah C. Merc•mclt 
tariki ile çevrili. 

Şarkan Alican Mustafa GA. Ali çavuş ŞI. Memet 
bini Ali GA. Hacı oğlu Omer tarla.siyle mahdut. 

Kara oğlan 
80 

" " ŞA. Çerkes Hacı Yusuf GA. Hadis efendi ile Arslan 
bey Şl. Hacı Zekeriya CE. atik ile mahdut tarla. Nısıf tarla. 83 1/928 

Ceyhan Sulh Hukuk Hakimliğinden 
Yeminli üç ehli vukuf tarafından yukarda evaafı yazılı gayri menkullerin beher dönümüne (2) lira 

kıymet takdır edilmiştir. 

Artırma peşindir; müterakim vergi ve resmi telllllye alıcıya af ttlr, artnmaya iştirak etmek ıstı yen
ler kıymeti muhammenenin % yedi buçuk nisbetinde pey akçesi vermesi ve yahut milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lizınıdır. Arttırma şartnamesi 26 • 9 - 936 tarihine mU8adif 
cum~rtesi günü dairede mahalli mahıuauna tali!< edilecektir; bırınci artırma günü 9 - 11 • 936 pazartesı 
gUnü saat 10 dan 12 ye kadar Ceyhan Sulh Hakimliği ı;alonunda icra edilecektir; artırma bedelı kıy
meti muhammenin % yetmi9 beşi bulduğu takdirde müşteriler üzerine bırakılacaktır, aksi takdirde en 
ıon.artıranı~ ~~ahhüdü baki kalmak Uzere (15) giin müddetle temdit edilerek 24 • 11 - 936 tarihin"C? mü
aadı~. salı glın.u saat 10 dan .12 ye kadar keza dairede yapılacaktır; ikinci açık artırmasında artırma 
bede_.ı kıyme~ı muhammenenın % yetmi§ beti bulduğil takdirde satı§ (2280) No. Iu kanunun ahkamına 
tevfıkan ger: bırakılacaktır. 

~~kları tapu sicilli il~ satbi .tolmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alakadaranm ve irtifak hakkı aahip
lerı!lı!l hakJ.a~ı ve huıusıyle faız v~. masarife dair olan iddiaları evrakı mU.biteleriyle birlikte iliuı 
tarıhı~den ı~baren nihayet (20) gun zartındıı Ceyhan Sulh Hukuk llikimlifine bildirmeleri lbundrr. 

Al<sı takdırde haklan tapu sicilli ile sabit olmı yanlar satış bedelinin paylaımuından hariç kalır 
Cfaha fazla maluma~ almak iıtiyenlerin _?3~/18 No. da kayıtlı bulunan tereke doayaamda mevcut evrak 
ve mahalle.'\ takdirı kıymet raporunu goıiip 1tnla.malan mümkündür, ilan olunur. (260:s3) 

BEtlKTAf 

DiKiŞYurdu 
Tahaili en yüksek biçki mekte -
bidir. Kayıt devam ediyor. Eli•
lerl sergisi 7 Dktetrine kadar 
umuma açıktır. Akaretler 87 No. 

Telefon: 43687 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 1 
ı-------
K .. if bedeli 2539 lira 81 kurut olan Modada Devriye aokaiın

daki iıtinat duvannm intuı açık ekailtemeye konulmuftur. Ke-
tif evrakı ve tutnameıi levazmımildürliiiünde ıöriilebilir. lıtek
liler kanunda yazdı veıika ve belediye fen itleri müdürlüiünden 
alacakları Fen ehliyet veaikaıı ve 190 lira 50 kurutluk ilk temi. 
oat (bir ıün evveline kadar ilk teminabn yabrdmuı daha mu. 
vafık olacaid makbuz veya mektubile beraber 19/10/ 936 Pa. 
zartui aünü aaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(8.) (1801) 

necilerde Haydar hanında Fen Servisi şefliğine müraca
atları ilan olunur. ( 1302) 

lstanbul Komutanhğından: 
Aşağıda yazılı şeraite göre müstafa ve mütekait İs. 

ve Mu. Ysb. ile Güzel San'atlar Akademisi Mimari Şube
sinden, Yüksek Mühendis Mp. den ve Yüksek Fen Okul
:_ •• nıezuıılaı ıııdarr :f"en l\tcuıuru ~c:t Mühcndio alına 

caktır. Bu gi~ilerin dilek kağıdile mensup oldukları As
kerlik Şubelerine veya İst. K. lığı 2 nci Şubeye müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Müracaatlar 10 Birinciteşrin 936 gününe kadardır. 
1 - Diıek kağıdı: 
2 - As. Sıhhiye Heyetinden muayenesile raporları. 
3 - Hariçte geçirdiği müddetçe hiçbir mahkumiyeti 

olmadığma bulunduğu mahalli Şube Reisliklerinden ve 
Vilayet Emniyet Md. lüğünden tahkikat kağıtları. 

4 - 2 yıl bilfiıl ordudan gösterilecek hizmette kala -
cağına ve bu müddetten önce ayrılacak olursa üç maaş 
nisbetinde tazminat vereceğine: Kadro ve başka düşün -
celerle hizmetlerine son verildiği takdirde hiçbir hak ve 
tayin olunacağı yere kadar harcirah istemiyeceğine dair 
Noter senedi. 

5 - Çanakkale ve Kocaeli Mst. Mv. ler için Yüksek 
Mühendis; Gi.izel San'atlar Akademisi Mimari Subesin • 
den ve Yüksek Fen Okulları mezunu olmak şartile ve 
kadrolarındaki ilk ücret miktarına göre birer fen memu • 
ru alınacaktır. ., 1 7 8 3" 

Türk Hava Kurumu Satınal
ma Komisyonundan: 
Beş milyon adet zarf yaptırılacaktır. Açık eksiltme ile 

2/10/1936 cuma günü münakasası saat ıs te yapılacak
tır. İstekli olanların şartnamesini görmek üzere Piyan~o 
Direktörlüğü Muhasebesine müracaatları. ( 1698) 

caktır. Satlf peşindir. Aıttimlaya 

iştirak etmek için yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi alınır. Birikmi§ vergi
lerle belediye resimleri ve vakıf ica • 
resiyle yirmi senelik taviz bedeli 
mU,terlye aittir • 

2004 numaralı icra ve iflb kanu

nunun 126 mcı maddesine tevfikan 

ipotekli alacaklılarla diğer allkadar-
lann ve irtifak hakkı sa • 
h\plerinin bu haklannı ve 
hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialannı ili.o tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbiteleri " 
le memuriyetimize bildirmeİeri la• 
zımdır. Aksi halde haklan tapu sici· 
Jile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar . 

Allkadarlann işbu maddei kanuni
ye ahklmma tevfikan hareket etme• 
leri ve fazla malfunat almak iltiyen· 
lerin 934 - 249 dosya numarasiyle 
memuriyetimize mUracaatlan illn O• 

lunur. (26072) 

Eminönü Tapu Sicil Muhafızlığm· 
dan: Sultan Beyazıdı Veli vakfından 
Ayazmada Yavuz Ersinan mahallesi· 
nin Fırm sokağında eski 9 yeni 11 
numaralı maa oda dükkinm §ehriye 
180 akçe icarei mUecceleli diıkkan 

ve mahzenlerden 'ehriye on altı bu· 
çuk akçenin 1 • 4 hissesinin 3 • H . • 

AÇIK AR'ITIBMA 1273 tarihiyle Ali evlatları Veli ve 
MVZAYEDE İLE SATIŞ Hasan namlarma kayıtlı olup Veli • 

.. Mühim bir tavsiye 
Yastık, yorgan ve şiltelerinizi 

kuş tüyünden yapınız. Yatması 
rahat, kışın ııcak, yazın serin
dir. (Kilosu 75 kuruştan baş
lar). Fabrika ve satış deposu 
Iatanbul, Çakmakçılarda Ku9. 
tüyü f abrikuı. 

--• Telefon: 23027 --· 

UıkUdar İcra Memurlufundan: Bir 
borçtan dolayı mahcuz ve paraya 

çevril.meeı mukarrer bir adet ahtap 
baraka 7 • 10 • 936 tarihine müa&dif 
ça.reamba gUnU ıaat 13 ten H e ka
dar Sirkecide tıtuyon caddesinde 
43 No. Iu dUkki.n önünde satılacağın. 

dan talip olanların yevmi mezkurda 

mahallinde hazır bulunacak memura 
müracaat etmeleri illn olunur. 

(261~) 

Teşrinievvelin 4 üncü Pazar giinU 
sabah saat 10 da Cağaloğlunda Yere nin vefatiyle kızı GUllUye ve Güllü· 
batan caddesinde eski Emniyet San· nün de bili. varis vefatiyle mahl\llen 

1 

dığı karşısındaki köşede Orhanbey vakfa kaldığından ve evkafça kayden 
apartımanınm 2 inci katındaki dai • maa oda dükkan ve mahallen yalnıs 
rede mevcut ve büyük bir kısmı ls- dükkan olduğundan bahisle bilmU .. 
tanbul Palastaki müzayededen alın- zayede Musaya satılan bu mahallin 
mış kıymetli eşyalar müzayede ile tapu kaydına nazııran maa oda dük
satılacaktır. Viyana usulü bronzlu 13 kln ve mahzen olarak §ayian tasar• 
parçadan ibaret mükemmel bir salon ruf edildiği halde mahallen mUsta • 
takımı, İngiliz ma.ınulltmdan ve pe- kil olduğu kayıt kaleminden çıkan " 
leııenk ağacından ma.ınul 6 parçadan lan kayıt aureünden anlaıılmış oldu• 
ibaret bir salon takımı, Mahon kap • ğundan bu mahale halen tasarruf .. 
lama 6 parçadan ibaret ve kapak • denler hakkmda mahallen tahkikat 
lannın içi aynalı bir yatak odası, icrası icap eylediğinden sözll geçell 
masif ceviz bir büfe ve otomatik ye- yerlerle ali.kası olanların bu bapta
mek masası, Alman Thürmer mar - ki vesaiki tasarrufiyelerlyle birlikti 
kalı ve çaprast telli ve demir kadran- on beş gUn zarfında EmlnönU tapd 
lı bir piyano ,vitrin, jardinyer, elek- sicil muhafızlığına ve tahkikat gUnd 
trik avizeleri, aynalı dolaplar, tspar- olan 15 • T. Evvel - 936 günU saat 
ta ve Acem halıları, mu§a.mba ve ıa- 9 • 10 aruında mahalline gideceı 
ire. Pey sürenlerden yüzde 25 temi · memura müracaat eylemeleri ilin o-
nat alınır. Satış peşindir . . lunur. (26040) 
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ıstanbul Defterdarflsından: 
Muhammen değer 

Fener: 

Fener: 

Katipmuslahittin mahallesi 
Çorbacı çeşmesi sokağı eski 
yeni 5 sayılı evin yarı payı. 
Katipmuslahittin mahallesi 
Çorbacı çeşmesi sokağı eski 7 
sayılı arsanın yan payı. 

Heybeliadada: Hüseyin Rahmi sokağı yeni 

Üsküdar: 

Yedikule: 

'Yeniköy: 

• 

Heybeliada: 

3 sayılı evin tamamı. 
Selamsız Vangın bağı sokağı 
eski 32 yeni 30 sayılı 82 met-
re ve 6 4 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

Imralıor İlyasbey Hacımanol 
sokağı eski 2 3 yeni 2 5 sayılı 
evin 1/3 payı. 
Ayanikola mahallesi Keres
teci sokağı yeni 1 2 sayılı evin 
enkazı . 
İşgüzar sakağı eski 32-34 sa
yılı 1 9 metre ve 5 O desimetre 
murabbaı arsanın 300/384 
payı. 

Heybeliada: Han sokağında eski 12 sayılı 

Balat: 

'Yeniköy: 

BüY-ilkada: 

BüyilKada: 

Büyükada: 

~ksaray: 

~ksaray: 

Çengelköy: 

192 metre 49 desimetre mu
rabbaı arsan1n tamamı. 
Karabaş mahallesi Balat cad
desi yeni 84-86 sayılı evin 
1/.5 payı. 
Panaiya mahallesi Köybaşı 
arka sokağı eski 36 yeni 40 
sayılı arsanın 20 hisse itiba
rıle 9 hissesinin 40 sehim ter
tibile 17 sehmi. 
Karanfil mahallesi Karanfil 
caddesi eski yeni 12 sayılı 
5 5 7 metre nuırabbaı arsanın 
64/96 payı. 
Karanfil mahallesi Karanfil 
sokağı eski yeni 1 9 sayılı 2 S 4 
metre murabbaı arsanın ta-
manu. 
Nizam mahallesi Nizam cad· 
desi eski 4-8 yeni 18 sayılı 
bahçeli kagir evin tamamı. 
Katipkasım mahallesi Kum
sal sokağı eski 15 6 yeni 15 9 
sayılı 49 metre murabbaı ar
sanın tamamı. 

Katipkasım mahallesi Kum
sal sokağı eski 1 7 8 yeni 13 7 
sayılı 41 metre murabbaı ar
sanın tamamı. 

Hasanpaşa seti sokağında es
ki yeni 1 sayılı arsanın ta-
mamı. 

EdirneKapı! Avcıbey mahallesi Türbe so
kağı eski yeni 3 1 sayılı ar
sanın tamamı. 

J\yvansaray: Kocamustafapaşa mahallesi 
Çinarlıçeşme kurbinde Fırın 
sokağı eski 8 sayılı arsanın 
tamamı. 

Eğrikapı: Avcıbey mahallesi Kutucu 
sokağı eski 11 sayılı arsanın 

tamamı. 

Edimekapr: Avcıbey mahallesi Kutucu 
sokağı eski ve yeni 1 sayılı 

Lira K. 

500 00 

35 50 

400 00 

82 64 

266 67 

15 00 

195 32 

135 00 

600 00 

33 56 

185 67 

127 00 

1200 00 

98 00 

82 00 

127 57 

85 00 

50 00 

50 00 

_,.. '•. ::;.-;-~-
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Türk Hava Kurumu Uzun
köprü Şubesinden: 

Evvelce ilcin edilen Şubemiz çalışma yerinin inşasına 
talip çıkmadığındc:ın açık eksiltme müddeti on gün daha 
uzatılmıştır. Talip olanların 2 Birinciteşrin 936 cuma 
günü saat 15 de Şubemize müracaatları ve bu baptaki 
evrakın 1stanbul ve Edirne Hava Kurumu Şubelerinde 
de görülebileceği ilan olunur. ( 1625) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden 
Basrmcvi için nümunesi veçhile 24 X 34 boyunda 

50,000 tane sarı zarf açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 2 - 1 O - 1936 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 
İsteklilerin eksiltme çağından önce % 7,5 pey akçesi

ni Basırr.evi veznesine yatırmaları gerektir. 
Nümunesi Direktörlükten istenebilir. ( 1335) 

ınhısarıar umum Müdür•ügünden. 

ı - Planı ve şartnamesi mucibince yaptırılacak 744 
lira muhammen bedelli 12 adet dosya dolabı pazarlık su
retile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12/10/1936 tarihine rastlıyan pazarte
si günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartname ve planı c-örmek üzere her
gün, pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7 ,5 
muvakkat güvenme parasiyle birlikte yukarda ismi ge-
çen komisyona müracaatları. ( 1535) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Su İşleri İdaresi için birisi Fen Müdürlüğünde diğeri 

Makine M ühendisı olarak Fen Heyetinde istihdam edil
mek üzere iki diplomalı mühendis alınacaktır. 

Fen Müdürüne 350 ve makine mühendisine 300 lira 
aylık ücret verilecektir. 

Yabancı dil "fransızca, almanca, ingilizce" bilenler 
tercih edilecektir. 

İsteklilerin bu şartları 
kalar ile müracaatları. 

haiz olduklarını gösterir vesi
{ 1153) (1763) 

Yüksek Mühendis Mektebi Art
tırma ve Eksiltme komisyonundan 

Mektep malzeıne laboratuvarı için açık eksiltme ile 
Elek, terazi, kesafet ~işeleri ve Mihailis aleti ve teferrüatı 
alınacaktır. 

Muhammen be<leli 600 ve muvakkat teminatı45 lira
dır. Eksiltmesi ı q Birinciteşrin 936 pazartesi günü saat 
14 te yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltme· 
ye gireceklerin belli gün ve saatte mektep idaresine mü
racaatlan ilan olunur. (915) 

Edirnekapı: 

Heybeliada: 

arsanın tamamı. 

Avcı bey mahallesi Türbe so
kağı eski 2 2 yeni 41 sayılı ar
sanın tamamı. 

Yüksek sokağı 2 sayılı 6 8 
metre 19 desimetre murabbaı 

70 00 

60 00 

arsanın tamamı. 2 O 4 6 
Yukarıda yazılı mallar 13/10/936 sah günü saat 14 

de peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış be
deline İstikrazı Dahili ve o/o 5 faizli Hazine tahvilleri de 
kabul olunur. Taliplerin % yedi buçuk pey akçelerini 
vakti muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milli 
Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna 
müracaatları. (F) ( 1692) 

hta.nul 4 üncU icra memurluğun
dan: ıamamma yeınınıı uç enH\ uK\14 
tarafından (;:s8~ôU0) üç yüz sek • 
sen ıkl bın altı yuz !ıra kıymet tak
dir edilen Bcyoğlunda Hüseyin a
ğa maha..Uesının eski ve yenı Caddeı
kebir ve l'ıyatro - Sah.ne sokakların
da tapu kaydına gore bir tarafı Sürp 
Proncns Ermeni kilisesi, bir tarafı 
Hazinei hassa dükkanı, dığer tarafı 
Tiyatro - Sahne sokağı "e ccpl.ıesi 
Ca.ddeikebir ile hudutlu ve elyevm 
bir tarafı Tokatliyan oteli, cephesi 
lstikliı.l caddesi - Caddeikebir, bir ta-

fl*-1 

1 t 

rafı Sürp Pronens kilisesi ve diğer .. .. · ve ke e 
tarafı Tiyatro - Sahn k - il Saç dokulme.sı .. l> klere ka 

Petrol Niza 
e so agı e . . "bet gorınu 

mahdut Galatasaray civarında To • en ıyı ve çok rag Ş bir ila 
katliyan oteli ittisalinde yeni 170, 172, tır_. -------..._ __ _J 

174, 176, 4'. 6, 8, 16 hususi 2, 2, 3, 4, İstanbul Asliye Birinci l:Iuk 
4, 5 ve eskı 15, 16, 20, 21, 1 Ua 6 17 hk . d . !nhısarıar U 
8 . . • • ma emesm en. :mu 

1 , 19, 25, 22, 1 ila 6, 23, 24, 190, ı, Müdürlüğü tarafından Nur-edctıu 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, K al R v lzzet ve saire 
tapu numaralariyle murakkam Is•ı·k- em agıp e . aley 

, .. l . zıvan d 19.I caddesinde ve İstiklal cadd · erıne açılan zarar • avasın 
esı - r . tahkikat ceı 

le Tiyatro • Sahne sokağında met- o • 9 - 936 tarihlı ~ Besin 
halleri olan büyük pasajı içerisin - de ilanen vaki tebliğata ra~en ge 
de ve Tiyatro - Sahne sokafrmda nıeyen müddeialeyh l{emaı Ragı 
kain mağaza ve dükkanları ve üzer- hakkında tahkikatın gr)aben deva 
lcrin~e asına kat odalariyle bunla _ mın~ v? işbu gı~p kar~:zıbc Usuı · 
rm üzerinde apartımanları :rnilşte _ 141 ıncı maddesı nıucıbın l'Sab1 
mil (Hıristaki han ve pasajı) na.mı ilanen tebliğine \'e kuyudat, . v~aik 
diğer (Site dö Pera) amile ınaruf mevcudenin eh·i vukuf marif~tiyıe 
hanın bütün milştemilatile birlikte tetkikine ve tetkikatın 12 • lO • 93

6 tamamının on hisse itibariyle borçlu saat 9 da Cibali fa'brikasnıda ve ta.b.. 
Aliye Saidin onda bir hissesi ipotek kikatm da 23 • 10 • 936 saat lo el 
borçtan dolayı 929 tarihli icra ka- yapılmasına k verilmiş oldu~. -a 

•1 arar "''Qı,. 
nunu ı e 2280 No. lu kanun hüküm- d b" il h hkeıne diV~ 
leri t f .k "ki . k an ır n s ası ma b ... ne ev ı an ve ı ncı açı art _ n . ıl k rınıtı te ~ 
tırma ile satı a konulmuş olup sart- esme 88 an gıyap ara UB.r ğ 
namesi 5 teşrinievvel 936 tarihinden ~akamma kaim olmak üzere w2> ... 
itibaren divanhaneye talik edilerek unur • (26051) 
936 senesi Teşrinievvel aymm 
23 üncü gUnüne tesadüf eden cuma 
günü saat 14 ten 16 ya kadar ls • 
tanbul 4 üncü icra dairesinde sat.ı
şı yapılacaktır . 

İşbu arttırma ·kincidir. Birinci 
arttTrmasmda mezkilr gayri men -
kul hissesine (15000) on beş bin li
raya talip çıkmı tır. Bu kere yapıla
cak ikinci arttırmasında, arttırma 
bedeli, mezkur hisseye isabet eden 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulduğu takdirde en çok arttırana 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 
kemesinden: Hacı Remzi ve 
§irketinin Seliı.nik Bankasına Tra4 
ferli Beşikta.şta çöp iskelesinde CUn. 
huriyet deposunda mevcut ttitünle 
rin mahkemece saWmasma karar ve. 
rllerek 2 - 10 - 936 tarihine mUsadif 
Cuma günü saat 10 da. satııacağm • 
dan talip olanların mahalli mezkıirda 
hazır bulun.malan ilin olunur. 

(26060) 

ihalesi yapılacak ve bu kıymeti bul- İstanbul Birinci Ticaret Mahkeme.
madığı takdirde 2280 No. Iı kanun sinden: Holandse Bank Üni. N. ve 
hükümlerine göre satış geri bırakıla- vekilleri avukat Nasinı Sages ve Ne
caktır . sim Banıkasm Galatada Voyvoda 
- Gayri menkulUn vergi borçlan ile caddesinde Reklam pazan Leonıda 
belediye resimleri, icare ve 20 senelik Yani Sopulo aleyhine ikame eyle • 
evkaf taviz bedeli müşteri 'ne aittir. dikleri alacak davasının 23 - 9 - 936 
Arttırma bedeli PC§indir. Arttırmaya tarihli muhakeme celsesinde milddca
iştirak edeceklerin mezk\ır hisseye aleyh gelmediğinden hakkında Hu -
isabet eden muhammen kıymetin kuk usulü muhakemeleri kanununun 
yüzde 7,5 u nisbetinde pey akçesi ve- 401 inci maddesi mucıbince gıyap ka
ya milli bankalann teminat mektup - ran bilittihaz ikametgahının meçhu
lannr tevdi ylemeleri 19.znndır. liyeti hasebiyle ilanen tebliğine ka-

Seneden 2306 zirah kirgir bu gayri rar verilmi§ ve muhakeme 23·11-936 
menkulün yukanda ~kredilen mağa- pazartesi saat 14 de bırakılmıştır. 
za ve dUkk9.nlarmm muntazam ca - Milddeaalcyhin yukanda yazılı günde 
mekanları, astorlan mevcut ve apar- ya bizzat veya bir vekil gönd~ek 
bman dairelerine Tiyatro - Sahne so- suretiyle isbatı vucut eylemediği 
kağından bir ve pasajı içerisinden iki takdirde gıyabında muhakemenin ic
methal kapılarile çıkılır. lstikliU car- ra kılınacağı H. U. M. K. nun 141 in
desinden pasaj içerisine girilerek sağ- ci maddesine tevfikan ilan olunur. 
dan birinci kapıdan mermer merdiven ( 26058) 
ile çıkılan asma katında, zemin katın- -~~~-~!"!"'!!!"~-~~~!!-!!"'""'! 
daki mağaza ve dükkanlar üzerine ge-
len, odalar mevcut ve bu asma ka
tm İstiklal caddesine bakan kısmın
daki odalar müstakil asma kat apar
tıınanı olarak ayn bir daire halinde 
kullanılmaktadır. Merdiveni takiben 
çıkılan birinci katta karşılıklı iki a
partrman daireleri ve onu takiben 
çıkılan iiknci katta yine karşılıklı 
iki apartıman daireclri ve onu taki
ben çıkılan üçüncü katta yine karşı
lıklı 2 apartıman daireleri mevcut ve 
bunlar kısmen pasaj dahiline ve kıs
men İstik19.1 caddesine nazır olup her 
bir apartnnan dairelerinin antrele -
rinden girilen koridorlar Uzerinde 
mutfak, banyo ,abdesthane, kiler ile 
esasen ve sonradan ayrılmak sure
tiyle beş, altı, yedişer, odaları ihtiva 
etmektedir. Yine 1stikl9.l caddesinden 
girilen pasaj \nethalinin sol tarafın -
dan ayrı bir merdiven ile çıkılan u
ma kattaki 1stikl8.1 caddesine nazır o
lan odalardan yine müstakil bir asma 
kat apartıman dairesi mevcut olup 
burası halen terzi imalathanesi ola -
rak kullanılmaktadır. Yine pasaj da
hilinden orta kapr methaline glrile • 
rek mermer merdiven ile çıkılan a
partmıanlann birinci asma kat oda
larından sonra takiben gelen birinci 
katında karşılıklı iki apartıman da
ireleri ve takiben ikinci katında yine 
karşılıklı iki apartmıan daireleri ve 
onu takiben üçüncü katında yine kar
şılrklı iki apartıman daireleri mev
cut ve bu apartımanlann da antre-
lcrinden girilerek koridorlan tize.rin
de mutfak, kiler, banyo, abdesthane 
ve altışar oda.lm vudrr. T!yatro • 

Sahne sokağından çıkılan 3 Uncü a
Partıman dairelerine yine mermer 
:merdiven ile çıkılarak birinci asma 
katında asma kat odaları ve 
yazıhane olarak kullanılan odalar ve 
bunu takiben çıkılan birinci katta 
karşılıklı iki apartrman daireleri ve 
yine çıkılan ikinci katında karşılıklı 
iki apartıman daireleri ve takiben 
çıkılan UçUncU katta yine karşılıklı 
iki apartıman daireleri mevcut olup 
kısmen İstikliil caddesine ve kısmen 
Tiyatro - Sahne sokağına nazırdır • 
lar. Bu apartımanlarda antrclerin -
den girilen koridorları Uzerinde mut
fak, banyo, kiler, abdesthane ""c esa
sen ve sonradan ayrılmış altışar, ye
dişer odaları muhtevi bulunmakta • 
dır. Her üç apartıman dairelerinden 
çıkılan gayri menkulUn vasi daraca -
smd_a hizmetçi odaları, su deposu ve 
zemın katmda da vasi sarnıcı bulun
maktadır. Elektrik ve su tesisatı 
mevcuttur. 

929 tarihli icra kanununun 119 un
cu maddesine tevfikan ipotekli ala • 
caklılar ile diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin işbu hak
larını ve hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialannı ilin tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı mUsbi
teleriyle birlikte memuriyetimize 
müracaatla kaydettirmeleri aksi tak
dircie haklan tapu sicilleriyle sabit 
olmıyanlrı.rm salış bedelinin paylaş • 
tınlmasından hariç kalacakları ve ki
ralan ve saire hakkında daha fazla 
malfımat almak isteyenlerin 933. 127 
dosya numarasiyle memuriyctimiu 
mftracaatlan illn olunur. (260~5) 
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Hastalık, ölüm ve pislik ge~iren 
fareleri öldürünüz 

HASAN FARE ZEHiRi macun ve buğday şeklinde olup 
büyük ve küCjük her nevi Fareleri, Sıçanları derhal 

öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek 
farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 40 kuruştur. 

Hasan Deposu: lSTANBUL, BEYOGLU, ANKARA 

KANZUK 
SaCj eksiri 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendi 

rir. Dökülmesine ma.ni olur. Ke 
pekleri izale eder. Neşvilnilmas 
kolaylaştırarak hayat kabiliyeti 
ni arttırır. Utif rayihalı bir saç 
~ksiridir. 

lNGlLtZ KANZUK ECZANES 
BEYOOLU - lSTANBUL 

~ ............. --------------~-----------------, ................... . 
~ Nişantaşında ~ 

~ I Eski "Feyziyen L SES l 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

Ana. llk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir 
Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Tele fon: 44039 

BATTANiYELER GELMiŞTiR ' 
Oteller, hastaneler, sıhhat yurtları, resmi ve hususi müesseseler için 

hususi surette yaptırdığım pamuk yün, tiftik battaniyeleri gayet 
uygun fiyatlarla mağazalarımda satmaktayım. 

Sipahi Oğlu Hasan Hüsnü Bursa Pazarı 
Sultanhamam 4-24, Beyoğlu İstiklal caddesi 376 

Çatlayan bir duvar gibi 

2 - 10 - 936 ==== 
GÖÇ MEVSiMi 

dolayısiyle Galatada Tünel Caddesinde 24 numaralı 

Galata Mefruşat Pazarında 
Mevcut linoeum, muşamba, lacivert ıstor, perdelikler 
ve sair mefruşata ait ucuz fiatlı ve dayanıklı malla -
rm çeşitlerini tetkik etmekliğiniz menfaatiniz ikti • 
zasıdır. 

Fizuli İ. Berkmen ve Y. Kilitis 

Çanakkale Müstahkem Mevki 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf 
ile ( 136,000) kilo un satın alınacaktır. 

2 - Unun beher kilosuna (14,50) kuruştan (19720) 
lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 7 /10/1936 tarih çarşamba günü saat 
( 16,30) da Çanakkale Müstahkem mevki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları 
olan ( 14 79) lirayı ve ihale kanununun 2. 3. üncü madde
~erindeki vesaik ile bir saat evvel komisyona müracaat et .. 
meleri ilan olunur. ( 1407) 

, BEYKOZ 

DERi ve KUNDURA FABRIKASI 
TURK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

1·10 - 936 tarihinden 30-9-1937 tarihine kadar fabrikamız Kireç -
Iik dairesinden çıkacak armtı ve kazmtılar (karanslar) 5-10-1936 
tarihinde saat 15 te açık artırma ile sattlacaktxr. 

Muvakkat teminat akçesi 1000 liradır. 
Armtr ve kazınWarı görmek için fabrika deri sermühendisliğine ve 

- şartname için fabrika. ticaret servisine müracaat olunabilir. 

Yüksek Mühendis Mektebi Di
rektörlüğünden: 

Mektebimiz Elektro - mekanik laboratuvarı için "125,, 
lira ücretle "3,, asistan ahnacaktır. Bunların Türkiye 
C~mhuriyeti tabiiyetinde ve Türk veya Avrupa yüksek 
elektro - mekanik mühendis mekteplerinden birinden 
mezun olmaları ve askerliklerini yapmış bulunmaları 

lazımdır. 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğun- Bada~.a~~z ve boyası~ .. bi:. duv~r Bu şerait dahilinde müracaat edenlerin miktarı üçten 

dan: Büyükadada Kadıyoran cadde- çabuk .?urur. Ye: ye_: ~o~untu!e ug- fazla olursa aralarında seçme imtihanı yapılacaktır. 

Türkiye için yegane mümessUi BOURLA BIRADERLER ve Şsi. 

lSTANBUL ·ANKARA - 1ZM1R 

Karaciğer, mide, barsak ve böbrek hastalıklarına 

uz ICMELE 
İçme tre!llerinin vapurları Köprüden 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,10 - 11 -

13,15 - 15,10 - 15,50 dir. 

Sıhhat ve içtiriıaiMuavenet veka
leti iskan umum müdürlüğünden; 

1 - Orta Anadolu Vilayetlerine yerleştirilen göç -
menler için Eberliard Fabrikasının (Konya 2. E. 5. W) 
ve Rudsak fabrikasının (S. P. 5. S. T.) markalı pulluk
ları tipinde olmak üzere 5000 adet pulluk imali pazarlık· 
la eksiltmeye konulmuştuı·. Bu pullukların nümuneleri, 
fenni ve idari şartnameleri iskan umum müdürlüğünde 
mahfuz olup talipler resmi tatil günleri hariç olmak üze
re her giin saat 9 dan 17 ye kadar müracaatla nümuneyı 
görür ve şartnameleri meccanen alabilirler. 

2 - Pazarlıkla ihalenin 15-9-936 perşembe günü sa
at 15,30 da sıhhat vekaletinde hususi komisyonda yapı
lacağı... ( 1 7 5 1 ) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN - Umumi Neşriyatı idare eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi- Basıldığı yer TAN matbaası 

sinde 9 numaralı hanede mukim iken rar. Gozlere sakıl gorunur. !yı pud-
elyevm ika.metgi.iu ..ıaeçhuJ. buıune.n ral nmanuş bir ~z de~~nunda iyi İsteklilerin bu husustakj evrakı müsbiteleri Vl! dilek-
"Vasil Stefanidis,,. badana edilmemiş bir duvar manza- çelerile beraber 8-10-9 3 6 tarıhıne kadar Mektep ldare-

Albert M. Gabba in 21 _ 5 _ 936 rasmı almağa mahkumdur. Orada sine müracaatları ilan olunur. ( ı 7 5 7) 
. . Y_ ... ~~dan~n~duvar~hl~~~--------------------------

tarihlı mukavelenamesıne mustenı - 1 kl ··k·· t··ı d ı Iyı· ı ar, ço un u er pey a o ur. 
den dairemize müracaat ederek 181 pudra bir sır örtüsüdür. 
lira 76 kuruşun temini tahsili hak- Pudraların en mükemmel olduğu
kında yaptığı takip üzerine icra ve nu söz ile değil malını bütün dünya.
iflas kanununa tevfikan adresinize ya beğendirmek suretile isbat eden 

1 

gönderilmiş olan ödeme emrinin ar - VENVS markasmr heryerde aray1-
kasına mübaşirinin verdiği meşru - nız. 
hatta ikametgahmızda bulunmadığı- Uınuıni deposu: NUREDDIN EV
nız ~bi yeni ikametgabmızın da meç- L!Y.A. ZADE TlCARETHANES! 
bul olduğu anlaşılmış olduğundan ö- Bahçekapı, !stanbul. 

deme emrinin tebliği makamına ka- ------------
i.m olmak üzere bir ay müddetle ila-
nen tebliğine karar verilmiştir. Mez-
kUr bir ay müddet zarfında borca 
karşı itirazınız ve tediyatınız varsa 
bildirmeniz lazımdır. 

Aksi takdirde ilan müddeti
nin hitamında icraya devam oluna
cağı gibi yine müddet zarfında mal -
larmız hakkında 'beyanda bulunmaz
sanız hapisle tazyik olunacağınız gi
bi yanlış beyanda bulunduğunuz 
takdirde hapisle cezalandınlacağınız 
ödeme emrinin tebliğin makamına 
kaim olmak üzere bir ay müddetle 
ilin olunur. (26058) 

Profesör Doktor • 

iHSAN HiLMi 
ALA NT'A R 

Avrupa seyahatinden avdet et-

En Güzel Kumaşlar 

ve 

Bütün Moda yenilikleri 

• 
1 

Şık Bayanlar Mağaza.emda 

lstikUU. caddesi 

......... miştir ......... - ~ .................... r 

Kadıköy Sulh Birinci Hukuk Ha - Klinik tesisi istiyenler için 
kimliğinden: Kadıköyünde Osmana- kaçırılmaz bir fırsat 
ğa mahallesinin Telefon caddesinde !stanbulun sıhhat merkezi sa.yılan 
79 No. lı dükkanda bakkal iken halen Yerebatanda büyük, bakımlı çok a
nerede olduğu bilinemiyen Mumtaza ğaçlr bir bahçe içinde, iki banyo, 
Kadıköyünde Mühürdar caddesinde iki mutfak dört tuvalet ve on oda ile 
17 No. lı dükkanda bakkal Dimitri diğer teferrüatı ve ayrıca bahçesin
tarafmdan aleyhinizde açılan erzak de küçük bir daireyi ve garajı havi, 
bedelinden yetmiş liranın tahsili hak- iki antreli iki merdiv~nli, güzel man
kındaki davanın gıyabınızda cereyan zaralı bir bina satılıktır. Binada ka
eden muhakemesi neticesinde tafsila- Iörifer, havagazı, elektrik ve su te
tı zabrtnamesinde yazılı olduğu veç- sisatı mevcuttur. ; lcabında. iki a~ı 
hile zimmetinizde olduğu şahit ve kısım olarak kullanılabilir. ~ehır 
yeminle sabit olan yetmiş liranın içinde sayfiye sayılır. Görmek ıste -
maa masarifi muhakeme ve yüz beş yenler Ayasofyada Yerebatanda, Ye
kuruş ilan harciyle birlikte tahsili _ rebatan camii yanında 34 numaralı 
ne temyizi kabil olarak 9 _ 9 _ 936 evde bekçisine müracaat edebilirler. 
tarihinde karar verilmiş olduğu teb- Pazarlık için de Galatada Doyçe 
liğ makamına kaim olmak üzere ilan Oreyentbank Dresdner Banka şube-
olunur • sine müracaat. 

Kimyager Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar U. Müdür

lüğünden: 
Ankara civarında istihdam edilmek üzere diplomalı 

kimyager alınacaktır. İsteklilerin istida ve vesikalarile u
mum müdürlüğe müracaatları (1567) 

.. - mukalillinde bOyOk bir tOb PER
LODENT diş. macunu alabilirsiniz, 

PERLODENT fennf bır tarzda hazırlan
mış, iyi, idareli ve çok ho~ lezzete malik 
olub, nefesi serinletir 11e dişleri mll· 
kemmel surette temizler. 
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