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Müsahitlere Yeni bir şikayet: 

Fransız idaresi Hatay 
da onbinlerce Tiirk 
nüfusu ketmed!yor 

Yaşasın Atatürk! 

' 

Fransa 
teklif 

bize ittifak 
edecekmis 

Paris, 11 (TAN Mulıabirinclen) - Gazeteler, 
Hatay meselesi etraf mcla /ıararetli yaularma cle
Yam ediyorlar. Ôu gazetesi, Fransa tarafmdan 
Türlı.iyeye dalıa geniı Ye müsait telı.lifler yap1'aca
ğmı, bu arada bir FronSIZ - Türlı. paktı imzalanmo
smm cJa Türlı.iyeye telı.lif olunocağmı tahmin ediyor. 
Tevfik Rüıtü Arasm Fransa Hariciye Nazm ile 
görüımek üzere buraya gelmesi de lı.unetle mulı
temel görülüyor. Jur gaıetesi diyor lı.i: 

"Fransa bir müddetten beri ozimlı.ôr bir vaziyet 
olclıktan sonra Sancağm istil/6/ini k.abu/ ec/ecelı. 
midir?,, 

, 
Baıyeki/ Blumun fikirlerini neırec/en Sosyalist 

Popüler gaıefesinde ise ıu ıayam clikkat safulaı 

okunmaktad1r: "Mesele enc/iıe verici bir mahiyet 
almııt1r. Fransa bugüne lı.adar falundığı ısrarlı lıa 

relı.efi b1rakacak Ye Sancak meselesini tetkik ec/e

cektir. Fransa lıerıeye rağmen Türkiye ile dost lı.al· 
malı. istiyor.,, 

Ve gazele ıunu i/6ve ediyor: 

"Baka'1m Türlı.iye ile dostluğumuzun idamesi ar· 
zusu, Fransanm Suriyedeki rabıtasma k.arıı koça 

mal olacakt1r.,, 

........................................................... ---........................................... ~ 

Toprak 
projesi 
hazır 
Ankara, 11 (Tan muhabirinden) -

Atatürkün, Meclisin küşadında irat 
ettikleri senelik nutukta işaret bu
yurduklan ve Iamet lnönU'nun bu hu. 
susta verdikleri direktiflere uygun 
olmak üzere bir toprak kanunu pro. 
jesi hazırlanarak Başvekilete tak-

idim ~il.mi§tlr. Sıhhat Vekilet! bu 
projeyı ıski.n bakımından tetkık et
mek üzere bir komisyon topla.mı§, 

mesaisine ba.§lamıştrr. 

Son hafta içinde Alı.denizcle hayli lorlulu h6c/iselere sebep ola• 
Alman Pa/m vopuı11 

Fas meselesinde 
Almanya, Fransayı 

itham ediyor 
Hitlerin Teminah: 

Tal}yare 
Piyangosu 
Dün çekildi 
Tayyare Piyangosu S Uncli kec:Mıa. 

sine dUn b&§lıwldı. DiinkU en b•h ik 
ikramiye 15 bin Ura olarak t:ıktı . dl. 
ğer bUytlk ikramiyelerle mUklfat bu. 
güne kaldı. Kazanan nwn&ra1ar bu. 
s:ttn ın uncu uyfadadrr • 
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No. 9 Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Kaçakçı ayni zaman
da bir casustur ! 

Çünkü kendisini besliyenlere 
hizmet etmekle müke!Leftır 

ismet lnönü Ankara Halkevinde 
verdiği bir nutukta demişti ki: 

- "Kaçakçıların milletimizin 
varlığını kırmıya, bilerek ve bil. 
miyerek milletimizi fakirletıııiye 

ve memleketimizi çiğnetmiye çalı
~an adamlar olduğunu aklınızın er 
diği kadar her yerde, sokakta. 
mektepte ve her köşede anlatacak. 
sınız. Ve bulabildiğiniz yerde bun. 
ları yakasından tutup devlet kuv. 
vetine teslim edeceksiniz. Yahut 
yaşamak hakkından vazgeçeceksi. 
niz. Çünkü bu tehlikeyi açıkça 

söylemek hepimizin borcudur.,, 

• Sayın Başvekilimizin bu direktifi 
bana Cenup hududunda yaptığım rö. 
portaj için bUyUk bir kuvvet verdi. 
Buradaki tetkiklerim esnasında çok 
yakinen gördüm ve anladım ki, ka. 
çakçı yalnız memleket piyasasını. 
içinden fethetmiye \ · ,şan, sanayii, 
iç ticareti baltalıyan ve iktısadi po. 
litikayı, lktısadi düzeni kendi hasis 
tnenfaati uğruna yıkmıya uğraşan 

bir adam değil, ayni zamanda ekse
riya, memleketini satan bir casus. 
tur. 

Fransrzlann Cenup hududunda 
kac;akı;ılığı himaye etmekle takip et. 
tikleri gaye acaba bu mudur? ... 

Çünkü kaçakçılar, Tilrkiyeye Li
yon ipeklileri değil, belki Halep clva. 
nndaki sun 'i ipek fabrikasında ipek 
haline konmuş. alga otlarının sapla. 
rmı ithal etmektedirler. Bunda Fran 
aanrn ınenfaaU olsa olsa, bu civar 
halkının bu Uzden biraz refaha ka
vuşmasr ve Fransız mandasına karşı 
mu1iltböet hislerinin artmasıdır. Ka. 
çakçılıkla zengin olanların velinimet 
leri Fransaya olan merbutiyetleri a. 
~ikardır. 
Diğer taraftan Fransanm bunda 

ikinci menfaati, Türkiye ve hudut 
vaziyetine dair kaçakçılardan istedi
ği malumatı alabilmesindedir. Kaçak 
çmm bu kadar geniş bir çerçevede 
bir hiyaneti yapabileceğini tahmin 
etmek güç bir şey değildir. 

Çünkü kaçakçının hududun öbür 
tarafındaki resmi makamlarla hoş 
geçinmesi kendi menfaati iktizasın. 
dandrr. Hoş geçinmek için de behe -
mehal onlann emellerine hizmet et
mek lazımdır. Yoksa kacakçı. öbür 
tarafta ne aradığı himayeyi ne ara. 
dığı krediyi bulabilir. Bunun için de 
istihbarat zabitinin kendisine sordu. 
ğu euallere cevap vermek mecburi
yetindedir. Yoksa hali dumandır. 
Söylediklerinin aksi sabit olursa, bir 
daha hudutta kolaylıkla kaçakçrhk 
yapmak imkanını bulamaz, hatta 
hayatı bile tehlikeye girer. 

Onun için bir kaçakçı iki katlı, bir 
hain, hatta hain murabbaıdır. 
Kaçakçı bir köledir. Ve muhakkak 

surette hududun öbür tarafındaki 
makamların malıdır. Esaretin çok -
tan ilga edildiği bir devirde Fr.~ns~ 
kaçakçılığı himaye etmekle kolelı. 
ğin yeni bir şeklini yaratmaktadır. 
Hududun öbUr tarafı bir esir paza
nndan farksızdır. Çiinkü Fransızlıır 
bu adamlan para ile satın almakta 
ve ondan sonra mallanna. ve hatta 
caıılarma bile tel!lahup etmektedirler. 

Mefnt ticarette mlibadeteye vfüı'. 
at veren ve insanlann refahına iyi. 
liğine büyUk hizmetler yapan kredi. 
burada tamamile aksi bir rol oyna
maktadır. Burada kaç•j·çılara karşı 
açılan krediler, kocaman bir camia. 
nm iktısadi hayatına ve refahına 
karşı çekilmiş bir hançerdir. 

Hudut boyunda açılan büyilk ma. 
ğazalarda. kaçakçı bu kanlı hançeri 
bol bol tedarik edebilir. 

Kıırı:ı'kı!T bu sefer darda mıdır? Zi
V" .. ' ··-'· ,,. ... 1,.rt•\r sef Pl"f" verir GelP 
CP,. """"-~ ""'.., .. ~cı· ""' unlrtn.,. NP '"'p;r 

v11• .. 1cı•~ mııllıtrt gitsin. Satar elbet
tr narasını getirir. 

Kaçakcı ac mıdır? Lokantalar 
d . ' emrindedir. Patlıyana ka ar yesın. 

Kaçakcı açıkta mrdır? İşte hanlar 
oteller. yatsın zıbaram. 

Hatta parası yoksa üstelik para da 
verirler. Tek dolap dönsün! Yalnız 

bu parayı kaçakçının ekseriya altın
la ödemesi, yani Türkiyeden Suriye
ye altın kaçakçılığı yapması şarttır. 
Bu suretle kaçakçılan finanse eden. 
!er iki katlı bir kar temin etmiş olur-
lar. • · 
Şimdi isim verelim: 
Kamışlıdaki büyük manifatura 

mağazalarından biri Mclki Esmer 
isminde bir Ermeniye aittir. Bunun 
100,000 liradan fazla sermayesi var. 
dır. Kaçakçılara mühim miktarda 
yardım etmekle meşhurdur. İpekli, 
pamuk bezi, patiska üzerine iş ya
par. Kaçakçılara en fazla kredi açan 
lardan biri de budur. Çünkü serma. 
yesi büyüktür. Melkl Esmer'in sattı
ğı mallan en ziyade Midyat havalisi. 
ne eevkeder. 

Yine Kamışlıda Haaan Keyifli 
Strak isminde bir başka tüccar var
dır. Bunun sermayesi 10 bin liradan 
fazladır. Cercüş ve Hasan Keyif 
mıntakasmdaki kaçakçılarla iş gö. 
ri.ir. En zivade sevkcttiği mal krep 
marokendir. 

Diyarbekirli tıyae oğlu Ahdülahad 
daha ziyade Diyarbekir mıntakasına 
mal sürer. Kendisi, Diyarbekirdcn 
kaçmış bir herif olduğu için. Divar
bekir taraflannda kendi tıynetinde 
kendi cibilliyetinde adamlan vardır. 

Orava mal sevkeder. Sermayesi 8000 
liradır. 

Nusaybinli Meri • Merice yine pa
füıka. ip,.kli kumas ve buna mUma. 
~il manifatura ı:ı •as' li?: rinde iş gö
rlir. Sermayesi 8,0QO lirndır. 

8 000 lira sermaye mUhim bir sev 
değildir dive düşünenler bulunabilir. 
Fnkat unutmavm ki bir defa bu ta. 
raflarda 8 000 liranın büyük bir e. 
hemmiyeti vardır. Çünkü insan ~n
dcliği en fnzla 15 - 20 kuruştur. 
Ve insanların \"Cdifö de vufka ekme. 
ği ve bulgurdan ibarettir. Bundan 
başka 8,000 liralık sermayesi olan 
tüccarlann karak mal sevki husu. 
sunda daha bliyük mağazalarrlan 

kr<'di temin etmeleri dalma kabildir. 
Mesela yine Kamışlıda Antuvan 

Terzi isminde Sünran1 bir kacakçr 
vardır ·ki dC'hşet bir adamdır. Aslen 
Diyarbekirlidir. Sonradan cibilliyetı 

onu bu tarafa sevketrniştir. Kumaş 
ticaretile uğraşır. İki kardesi vardır. 
Biri Reslilaynde, diğeri Haleptedir. 
En büyükleri terzi Mişel Halepte 
gümrUk hanındaki bürosundan kar
deşlerini idare eder. Onlara kaçakçı. 
tığı kolaylaştırmak için ne lazımsa 
temin eyler. Sermayesi belki bir mil 
yon lira kadardır. Bu sermaye terzi 
biraderlerin bilytik bir teşkilatla iş 
görmelerini temin eder. 

Bunlar Uç şekilde iş görürler~ 
1 - Mağazada teslim. 
2 - Hudutta teslim. 
3 - Türkiye dahilinde teslim. 
Hudutta mal teslim etmek için 

hususi adamlar istihdam ederler. 
Türkiye dahilinde teslim için de 
kendilerine göre teşkilatlan vardır. 
Demek bunlar sade kaçakçılara yar. 
dım etmezler bizzat kacakçılık ya
parlar. Adamlan kaçak eşyayı hudut 
tan geçirmiye, ve sonra tayin edilen 
bir yerde bunu yerli kaçakçılara ver 
miye memurdurlar. 

Bazan hamalların sırtında. bazım 
kattrlar veya merkeplerle nakliyat 
yaparlar. 

Vaktinde Tahsil Edilemiyen 
Belediye Resimleri 

Verilen bir karara göre, bundan 
sonra vaktinde tahsil edilemiyen be. 
{(::diye vergi ve resimleri hakkında 
evvela belediye müfettişleri talık! 
kat vapacaklardır Bu tahkikat so 
nundıı bunların bakayaya kalmasın 
da ve munını zamana uğramasında 
belediye memurlarmm &Uçlu olduğu 
te!lbit edilirse bu gibi vergi ve reıııim. 
ter alakadarların ma.a.$lannda.n keııi· 
lecektir. 
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Parçalanan Şoförler, İstanbul Yeni 
bir şilep Valisine buşvurdular Tahlisiye 

·d · Tesisatı 
yenı en ınşa 1 - Kırı lmaz cam kullanmak Mec- y · 

ediliyor buriyetinin kaldırılmas ı n ı. 2 - Sı ra • ve eni 
bekleme talimatnamesi yapı l masın ı . ıstasyonlar Geçen seneki büyük fırtınada Zon

guldak limanında kayalara çarparak 
batan 4250 tonluk Usküdar şilebi bir
çok uğraşmalardan sonra battığı yer
den çıkarılmış ve güç halle limanı. 

mıza getirilerek bağlanmıştır. Fakat 
geminin su altında kalan makineleri 
harap olduğu gibi kayalara çarpan 
kısımlan da tamamen parçalandığın.. 
dan şilep kullanılmaz bir hale gelmiş
tir. 

Yapılan bazı teşebbüslerden sonra 
Kasımpaşadaki fabrika ve havuzlaı
idarcsi, Usküdar şilcbini tamameıı ye 
ni denecek şekilde tamir etmeği teah. 
hilt etmiş ve işe başlamıştır. 

3 - Belediye resimlerinin azaltıl
ması n ı istiyorlar 

Ş oförler Cemiyeti İdare heyeti azaları, dün, Beledi· 
ye Reisi Muhittin Üstündağa bir ist ida ile müra

caat ederek şoförler namına bazı dileklerde bulunmuş· 
!ardır. Bunlardan bir tanesi otomobil camlarının kırıl· 
maz cinsten olması için konan mecburiyet m eselesidir. 
Belediye 935 senesinde yaptığı taksi talimatnamesinde 
otomobillerin muhakkak surette kırılmaz cam kullanma
larını mecburi tutmuştur. Halbuki soförler bazı malı· 
zurlan olduğunu ileri sürerek bu karara itiraz etmekte· 

Sahillerimize konulacak yeni taJılJ
siye tesisatının inşası için iktisat '/ .. 
ki.leti tarafından hazırlanan ilk bet 
senelik program 1936 senesi sonundl 
tamamlanmıştır. 

Progra.m.ın ilk tatbik senesi olal 
1932 den 1937 ye kadar sahilleriıJliS
de birçok radyofar, fener, tahJitıY' 
istasyonu ve sis düdüğü inşa edilntit' 
tir, bu inşaat sırasiyle §U mevkilerde 
kurulmu~tur: 

Sia düdükleri: Yeşilköy, Ahırkapı. 
Fenerbahçe, Sinop, Kerempe ve Mat• 
mara adasında. 

Fenerler: Kaledonya, Adr~ 
Şilebin teknesiyle diğer iç akM.ını 

en küçük tcferrüatına kadar burada 
inşa edilecektir. Şimdiden teknenin 
bazı kısımları yapılmıya ve yerine ta. 
kılmıya başlanmıştır. Makine kısım
lı?rmın bozulan ve parçalanan taraf
ları da Kasımpaşadaki fabrikalarda 
tamir edilerek yerine takılacaktır. 

<lirler. 
Son günlerde seyrüscf er 

memurları camlan kırılmaz 
cinsten olmıyan otomobille· 
ri çevirmeğe ve ceza kesme
ğe başlamışlardır. 

Tavean adası, Mortu, Akbaş, Supa \'t 
------------ Kınalı adasında. 

Mütehassıs denizcilerimiz bu taıni. 
ratm yeni bir gemi inşa etmekten bir 
farkı olmadığını ve bunun Türk de. 
nizciliği için bir muvaffakiyet sayıla
cağı kanaatindedirler. 

itfaiye 
Mektebi 
de Açıldı 

Yeni kurulan itfaiye mektebinde 
dün derslere başlanılmıştır. Mektebe 
hepsi itfaiye teşkilatında birer vazi
fesi olan otuz kişi devam etmekte. 
dir. Dersler sabah 9 dan 12 ye kadar. 
dır. Bu tedris devresinde mezun ola
cak 30 kişiden r:onra yerlerine diğer 

otuz kişilik bir grup alınacaktır. 

Bir Ceset Bulunau 
Dün Bilyükadada deniz kenarında 

bir erkek cesedi bulunmıııştur. Ceset, 
fstanbulda matbaacılık eden Kirk .· 
isminde birinindir. 

Türk - Sovyet Ticaret 
Anlaşması 

Türk - Sovyet ticaret ve seyrüse.. 
fain anlaşmasının temdidi müzakere· 
lerine devam edilmektedir. 

Eski anlaşma şimdilik bir ay daha 
uzatılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında ıoförler de 
bu usulün kaldırılmasını istemekte
dırler. Şoförlerin iddialarına göre, kı
rılmaz camlar zamanla bulanmakta 
ve havamn tahavvülitile çatlamakta
dırlar. Bu yüzden şoförler önlerini 
iyi görmedikleri gibi camlan sık, sık 
değiştirmek mecburiyetinde kalarak 
fazla masraflara girmektedirler. 

Sıra bekleme lalimofnamesi 

Şoförlerin diğer bir dileği de, taksı 
mahallerinde bekliyen otomobillerin 
sıra ile müşteri almalarını temin için 
bır talimatname yapılmasıdır. Bütün 
şoförler bu vaziyetten müştekidir. 

Çünkü taksi yerinin en önünde bir O

tomobil dururken müşteri daha ar
kada lüka bir otomobile binmektedir. 
Bu suretle bilhassa otomc..billeri es · 
ki model olan şoförler zarara uğra . 
maktadrr. 

lıi sırava konabilirse yeni ve eski 
otomobil goförleri &f"iı Yf ~ı aynı 
nisbette iş hakkına malik olacaklar
dır. Bundan başka cemiyet, beledi
yeye verdiği istidada belediye resim
lerinin fazlalığından da şikayet ede. 
rek bu resimlerin tahsilinde tadilat 
yapılmasını istemiştir. Buna göre; 
otomobillerden alman plaka parasiy. 
le diğer belediye resimlerinin, mali · 
ye vekaletinin kazanç vergisi tahsi · 
!atında yaptrğı gibi otomobillerin es . 
kı ve yeni oluşlarına göre alınması 

temenni edilmiştir. 

ÜN .VERSiTEYE YENi BiR 
PROFESÖR GELiYOR 

• • dobiyat Fakültesi felsefe şube sinde okutulmakta olan Tecrübt Ru-E hiyat dersleri için bir profesör getirtilmesi kararlaştırılmış, ve 
faaliyete geçilmiştir. Profesör Peters ile anlaşma yapılmış, ve muk~v~.ıe 
işleri de ikmal edilmiştir. Profesör yakında şehrimire gelecek. ve bilyuk 
bir ihtimalle yaz sömestri başından itibaren felsefe şubesindeki dersle-

rine başlıyacaktır. 

Doçent Mükrimin Halil iyileıti 

Bundan bir müddet evvel bir kömür 
çarpması neticesinde merdivenlerden 
düşerek vücudunun muhtelif yerlerin 
den yaralanan Edebiyat Fakültesi ta. 
rih döçentlerinden Mükrimin tama
rr.en iyileşerek çalışmalarına başla

mıştır. Yaz sömestri başından itiba. 
ren derslerini yapacaktır. 

Tarih ıubesinöe bir konferans 
Edebiyat Fakültesi orta zaman 

Garj tarihi döçenti Akdes Nimet 
Kurat, dün saat 17 de Tarih deraa
nesinde bugün kulanmakta olduğu
muz Seminer tabiriyle, Seminerlerin 
ehemmiyetine dair dikkate değer bir 
konferans vermiştir. 

Tıp Fokültesincle cloçentlilc 
imtihon1 

Tıp Fakültesi hariciye seriryatı dö. 
çentlerinden Hazım, dün Tıp Fakül
tesinde profesörlerden mürekkep bir 
heyetle talebe huzurunda bir numune> 
dersi vererek döçentlik Unvanını ka 
zanmıştır. Genç döçent, operatör BUr
hanettinin yanında Ccrrahpa~a has. 
tanesinde uzun müddet asistan ola -
rak çalışmış, bilahare Profesör Nis -
senin uistanı ve döçenti ohnuetıır. 

BiRKAÇ 
S l TIRLA 

5 on günlenle ~ehrimizdMl Al. 
manyaya iki bin sandık por. 

ta.kal ihraç edilmiştir • 

• 
A vnıpaya gönderilecek talebe -

nln imtihanlanna dün Oni • 
versltede bqlarulmıştır • 

• 
M uhtellf "anayi ~ubelerlnP. alt 

, .. e fe!tvikl sana~·i kanunun. 
dan i"tifade edt"rek ~hrimlzde ku
nılrmı, olan fabrikalann adedi hini 
g~mlştir • 

• 
V ttem Mücadele Cemi~·etl hl 

rincl reisliğine gf'!neral Tftv -
flk Sağlam, ikinci reisliğine de kor
neral Paslner seçihnlşterctir • 

• 
M aden ~lannda çalıştmllTU' 

Uzere Zon,,ıtdaA'a ,;öndmle.. 
rf"k 2R mahkfım ~rşamba gtinü yola 
c:ıku.aklardır • ....................... ~ 

Paraborsasında 
Dün Geçen 
Muameleler 

Dört ay evvel 48 • 49 liraya kadar 
çıkmış olan Anadolu tahvilleri, dün 
38 liradan 36,40 liraya düşmüıtür. 

Ana.dolu mümessilleri de 41,20 lir~ 
dan 39,60 liraya inmiştir. Anadolu 
aksiyonu hakkında faız meeeleslnin 
halli için 28 birincikinunda toplanan 
komisyon. kararının geçikmesinden 
dolayı bunlar da 22,70 liradan 21,25 
liraya düşmUştür. Cumartesi gelen 
paris borsa telgraflarında Uni 
Türk 309 frank göaterilmiıtir. Dün 
geç vakte kadar Paristen borsa tel. 
grafı gelmemiştir. Sabahleyin 23 lL 
radan açılan Uni Türk, öğleye doğru 
22,90 liraya düşmüştür. Bir gazete
nın neşriyatı da alıcılar arasında be. 
yecan uyandırmıştır. 

Aslan Çimento 13,70 den 13,~ ye 
kadar tenezzül etmiı;tir. Bona.d& her 
on dört snmde bir yapılmakta ola.n 
likidasyonun dün ilk gunuyau . .tiU a-
yın yirmi beşine devren 65 bin liralık 
mal geçecektir. Bugün bunların mU
zayedesine başlanacak, faizleri tes -
bit edilecektir. Verilecek faizin yüz. 
dt: 11 - 12 kadar tutacağı tahmin O

hınmaktadır. Likidasyona kalan tah
viller 20 adet birinci Türk borcu, 660 
ikinci Türk borcu, 370 Uçüncü Türk 
borcu, 220 obligasyon, 560 mümetısil. 
80 Anadolu aksiyonu, 830 Aslan Çi. 
mcntodur. 

Sinan mahallesi 
Ve Tıp müzesi 
Kurulacak 

Silleymaniyede eski devirlerde Tıb
biye mektebinin bulunduğu yerde bir 
tıb mUzeııi kurulması ve ileride bura. 
sırun bir Sinan mahallesı haline ge
tırilmesi muvafık göri.ilmüştür. 

Bu maksatla Univeraitedcn bir he. 
yet eski Tıbbiye ile şimdiki Askeıi 
matbaa olan eski tımarhane binalan 
nı gezmişlerdir. Burada Tıbbiye mü. 
zesi için kıymetli olabilecek bazı eser
lere de rastlanmıştır. 

Belediyede Taı,arruf Yapı
lacak 

Radyofarlar: Karadeniz boğazın • 
da. 

Tahlisiye fıııtuyonlan: Zongulda.k
ta. 

Bunlardan bafka ilk be§ aentli) 
progı-ama dahil olan, fakat inıalatl 
henüz tamamlanmıyan tesisat ta va!" 
dır. Bunlar, Çanakkalede, Kalata "9 

Eğe denizinde Baba.burnu fenerlerile. 
Samsunda inşa edilmekte olan t.aııU" 
ıiye istasyonudur. 

Almanyaya ısmarlanan mousrıtl 
büyük tahlisiye motörU de bir a)'I 
kadar tamamlanarak memleketinıiJI 
gönderilecektir. 

Tahlisiye umum müdürü Necıntt. 
tin ikinci bet senelik programın tet
biti için birkaç güne kadar lktitat 
V~kiletiyle temas için Ankaraya fl
decektir. Bu seneden itibaren tatbiı 
edilecek olan bu programda bllhal" 
sa şimdiye kadar ihmal edilmiş ol~ 
Akdeniz sahillerine büyük ehemnı.i

yet verilecektir. Aynca Karaderılf 
su.bilinde de Samsundan Trabzona kJ
dar birkaç yeni tahlisiye istasyon' 
daha kurulacaktır. 

Büyükaereae 
yanan evler 

BilyUkderede iki evin yanmuiyll 
neticelenen yangın hakkında zabıt' 
tahkikatı henüz l)itirilmemiştir. 

yanan evlerin ikisi de Azize ~ 
de bir kadına aittir ve ıigortahdıt• 
Azize. kışı lstanbulda geçirdiği lçlf 
evde bekçi olarak birer aile oturıııa> 
tadır. 

Bu mevsim için evlerine yerlefÜ" 
diği mübaşir Mehmetle müvezzi rliıf 
yazi, aorgu altına alınınıılardır. J 

Eyüp yang1nı tahkikatı ~ 
Eyilpte dokuz dükkanın kül olııı"' 

aiyle neticelenen yangın tahkikatı b~ 
nüz bitmemiştir. Ve yangının nert 
den çıktığı hali esrarını muhaf.,
etrnektedir. 

Ateşin 8.§ÇI Abdürrahman, kab1" 
ci Razi ve attar Abidinin dükklnl" 
rından b:rinden çrktığı muhakkaJttd'' 
Fakat, bu kat't §ekilde tesbit ectU" 
memiştir. 

Ilk şüpheler, aşçı Abdürrahrn~ 
dükkanında yatıp kalkan Musa ; 
Sabrinin üzerinde toplanmış. f:; 
yangını bunların çıkarmJ.dığı anl 
dığı için serbest bırakılmışlardır. l"" 
fü; tahkikatı derinleştirilmektediJ'· 

Bütçe yılının bitmesine henüz bef 
av kalmasına rağmen belediye bütçe 
slndcki fasrllardan ekserisinde tah. F }"' 20 p A ttı ' 
sisat bitmiştir. Belediye reisi dUn be. ranca a ara r i' 
Iediye şubelerine bir tamim gönder~ Narh komiayonu, francalay;...-
rek azami taaarnıf yapılmuını bil • para zam ederek 15,5 kuruf 

iAKVi~a;HAv"1 
1

12 lkincikanun 
SALI 

Bucünkii hava : Y ACIŞLI 

Bugün, hava umumiyetle yafıelı 

ve fırtınalı geçecektir. Kar yağması 

ihtimal dahilindedir. 

Dünkü Hava 

DUn hava kapalı geçmiıtlr. Hava 

t:azyiki 765, aıcaklık azami O, uprf 
1 derecedir. Püzgl.r Kııravelden ve 

ı inci ay Gün: 12 Kasırn: ~ 
1355 Hicri 1352 RUIP" 
Şevval: 29 30 Birincik~ rııı!' 
Güneş: 7,25 - Oğle· 12 o0 
ikindi: 14,47 - Akşam: 11.39 Yatsı: 18.37 - imsak: ~ 

na.tte 20 kilometre aUr'atle ~ 
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ispanyaya gönüllü 
akını duracak mı? 

İngiltere Karar Verdi 

Madrit önünde asiler yeni-. 
den taarruza başladılar 
Londra, 11 (TAN) - İngiltere hükumeti İspanyaya 

akın akın gönüllü gitmesine karşı kat'i tedbir almıya ka
rar vermiş ve hiç bir İngilizin İspanyada dövüşen iki ta· 
raftan birine iltihak etmesine meydan vermiyecek teş· 
rii tedbirleri tatbika karar vermiştir. Bundan böyle hiç 
bir İngiliz, muharip taraflard3:n birine iltihak edemiye
cek ve iltihak etmek üzere İngıltereden çıkamıyacaktır. 

Siyaset aıemı 

Gönüllü Akınına Kartı 
Kat'i Tedbir 

1 

Fransa hükümeti de ayni hattı ha
reketi takip edecek, hafta içinde ay-
ni teşrif tedbirleri alacaktır. Fakat 
Fransa hükümeti diğer alikada.r dev 
Jetlerin de ayni şekilde hareket etme. 

1 !erini istiyeeektir. 

INGILTERENIN TEKLIFLERI 
• nıiltere hükOmeti ispanyaya i karşı ıönüllU akınını ~~rd~r- lngiltere hükfimeti Paris, Berlin, 

k t Roma, Moakova ve Lizbondaki mü.. 
nıak için kafi bir hare • • ıırışmış. 
tir. Ve bütün devletlere örnek te'4<il messillerine gönderdiği talimatta. Is.. 
etmesini un'ıduju bir tedbir almıştır. panyaya yabancı gönüllüler akınının 
Bu tedbir bütün lnıilterı tebaasını önüne geçmek için alakadar hükumet 
lspanyad~ herhan&i tarafa iltihak. ler tarafından \'erilen cevaplarda 
tan meneden kanunu derhal tatbika prensip mutabakatı bulııınduğunu an. 
b~lamaktır. Bu kanunun tatbiki sL !attıktan sonra ademi müdahale k0-
yesinde hiç bir lngiliz ls~a~ya ~a~- mite6inin, Ispanyada iki tarafın elin
bine, şu veya bu tarafla bırlıkte ış_tı. deki limanları ve kara hududunu kon. 
rak edemiyecek, iştirak edenler şıd. trol için bir proje vücuda getirmek Ü

.detle cezaya çarpacaklardır. zere olduğunu bildiriyor ve bu saye-
Fransa hükOmeti lngiltere hüku • de Ispanyaya karadan, denizden gö. 

trıeti gibi harekete müheyya olduğu- nüllü, uker ve mühimmat girmesine 
flu göstermiştir. ihtimal ki bu hafta mAni olacak tedbirlerin alınabileceği. 
içinde Fransa hükOmeti de meclise ni anlatıyor. 
bir t<anun IAyihası takdim ederek Anl8.§tldığına göre, Italya bu tale
lspanyaya •önüllü olarak &itmeyi be kartı ihtiyatklr bir oevap vermek-

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

K udüste Hazirana katlar 
sekiz lngiliz taburu ka

lacak, bunlar muhtemel kar. 
ıaşalıklara kıı.rşı asayişi mu. 
haf aza edecektir. 

• 

M acar Başvekili yıı.1<ında
1 

Avusturyaya &idecek • 
tir. 

• • 

Y uıoslavyada bir çok si
yasi mahkOn"lıtr affedil 

nıiştir. 
• • 

Tatilini .geçirmekte olan 
Fransız Hariciye Nazırı 

dün Parisı dönerek mıı.ka. 
nıında bir müddet meşgul ol. 
muş, sonra Paristerı •vrılnıış· 
tır. 

• • 

L indbergin Okyanu~ı..ı tay 
yare ile geçmesinin yıl. 

dönümü Paristı dün kutlan. 
mıştır. 

Bulgar 
Kabinesi 

Bir l-labere ~öre 

Değiımek O zere 

Belgrat, 11 (TAN) - Vreme gaze
tesine Sof yadan bildirildiğine göre, 
Bulgaristanda sabık parti liderlerinin 
ve bazı nazırların iştirakiyle bir dc.v. 
let partisi kurulacaktır. Bu partiye, 
sabık başvekil profesör Aleksandr 
Çankof ta girecekmiş. Ayrıca kabi. 
nede de buı değişmeler olacağı, dört 
nazırın çekilerek yerlerine eski parti
lerin liderleri tercih edileceği söyle-
niyor. 

~'lftfWAffs cttğer a.rtKaa r dev. ~~ ı.-.. \.. --• Al-.-- Ticaret 
Muahedeleri 

letlerin de ayni şekilde hareket et. ASILER TAARRUZDA 
nıelerini ve ayni mahiyette tedbir 
almalarını bekliyecıktir. Londra, 11 (TAN> - Iııpanya l. 

Alakadar difer devletler, Alman • tıileri bu sabah yeniden taarruza geç.' 
ya, ltalya. Sovyet Rusya ve Porte • mİ§l~r ve Arava.ka mev~iin~en, U~i
:.izdir. venııte ,ehri tarafından ılerılemek ıs. 

B 
.. t.. b devletler de ayni mahi. temişlerdir. Mwrit müdafaa heye-

Vaziyetimizi 

hüliaa ediyoruz. 
u un u ti "· .. 

t db' 
1 

ımıya davet edilmiş tarafından verilen malumata gore, 
ye te te ır er a hUkfımet kuvvetleri iki taarruzu da 
bulunuyorlar. ·· k.. .. · 

Bu devletler de daveti kabul ede. pus urtınuştür. 
cek ve tefrİİ tedbirleri alarak teb~ Bununla beraber i.tıilerin Ara,:a~a
alarını gönüllü olarak ispanyaya gıt YI zaptetmeleri son derece mühım 
rnekten menedecek olurlarsa lspan - Bayılmaktadır. Asiler bu muvaffa • 
ya harbi, belki de bir Avrupa harbi kiy.etlerinden istifade ederek lskor 
olmaktan çıkar, ve ispanyanın mu • yalı tazyik ediyorlar. 
kadderatı, mühim bir mikyasta Is. MADRITI'E VAZIET 

Pa.nyolların ellerine bırakılmı' olur. Müdafaa heyeti Madritteki bUti!ıı 
Bu neticenin bUtUn Avrupa namı. 

tıa bir klr tefkil edeceii 'üphe gö sivillerin derhal ,ehirden çıkmalarını 

Ankara, 11 (A.A.) - Haber aldı
ğımıza göre; mevcut ticaret anlaşma 
müzakereler vaziyeti berveçhiatidir: 
So~et ~usy~ Cümhuriyetleri İtti

hadı ıle mtiddetı 1 ikinciklnun 937 de 
biten muahedenin tecdit ve reviyonu 
için müzakereler Ankarada ba§lamlf. 
tır. 

Ispanya ile başlamış olan müzake
reler tevakkuf halindedir. Bu mem
leketle ticaretimiz şimdilik bugünkü 
umumf meV2JUatımıza tabidir. 

,. " .1 .. • 

LORD NUFFIELD ATTACKS Allt MINISTllR 

~~~~ ~lır :Oaily ~rle_grapb ı~~ . 

THE TIMES 

Sancak dovanıız etraf ınc!a fransıı ic!c!ial~rtnı kabul eder mahiyeffe yazı
lar yazan LoncJra gazetelerinden bir kaçımn baıltklart .. 

Sesimizi ingiltereye 
duyuramadığımız 

için çok yazık 
Londra gazetereri hep Fransız 
iddialarını fekrar ediyor~ar 

Dünkü posta il~ g~l~n İngiliz gazetelerinde, Hatay da· 
vamız hakkında bır, ıkı makaleye tesadüf ettik. Bu maka
leler, Fransız görüş tarzını yüzde yüz doğru farzederek 
yazılmıştır. 

Sesimiıi lngilitere gibi c!ost ı 
bir memlekete bile cJuyurama· 'Türkiyenin mazisi kendisine şeref 
mak çok acı bir ~eyclir. verecek bir mahiyettedir. Milletler. 

G ' a•v• ' t "b b' • •L arası dürüstlüğü en mükemmel SU eçtr ıgımıı ecru e m ///{az • • 
• . . . rette temsıl eden memleketlerden bi 

etmen: ve s_esımm lıarıce clu~ ri Türkiye idi. Türklyenin böyle bir 
yurmagı temtn edecek bvvetlı mazi ile birden bire alakasını kesece. 
teıkil6t vücucJe gelmesine yol ~ine inanmaktan imtina ederiz. 
açmazsa ciciden yaıtk olur. Tilrkiye böyle bir yol tutacak olur 

sa bütün mandalar meselesini orta
ya çıkarmayı kabul ederiz ki bu bi • 
zim kadar İngiltereyi de alakadar e. 
der. 

New Chronicle gazetesi: "Türkiye 
harekete geçiyor,, serla vhasile yaz
dığı bir makaleye şöyle başlıyor: 

"Türkiye hükümeti harptenberi 

s~recede dürüst bir yol tutmuş 
tur. Bu dürüstlük diğer bazı mem. 
leketlerin hareket tarziyle kuvvetli 
bir tenaku:ı: te:skil eder. lialbuki bun 
lara Türklerden daha az medenl ol. 
dukları söylense kendilerini hakare. 
te uğramış addederler.,, 

İngiliz gazetesi bundan S<>nra bi
zim Sancağı doğrudan doğruya ilhak 
etmek istediğimiz faraziyesine daya. 
narak tarizlere girişiyor ve manda 
altındaki bir yerin eski düşmanlar _ 
dan birine iadesinin fena bir yol aça 
cağını anlatıyor. 

CDeyli Telgraf) gazetl"..; de (Mil. 
Jetler Cemiyetinin dirayetini göste
recek bir iş) serllvhasile yazdığı 

bir makalede Fransız görUş tarzını 
aynen teşrih ediyor ve 250,000 nüfus 
lu müstakil bir memleket kurmak 
fikrinin ameli bir düşünce tesirini 
yapmadığını söylUyor. 

(Deyli Telgraf. Fransızlann LUb
nanda kurmak istedikleri müstakil 
hükumetin ,nüfusu daha çok olmadı. 
ğını unutuyor.) 

Ankara hilkumeti harekete geç _ 
mczden evvel şunu da hatırlamnlıdır 
ki Almanlar. Sancağın işgalinin bir 
örnek teşkil edeceğini ve kcııdileri

nin de buna baknrak Afrikada iı;..,.al 

harekPtlerlnf' ~rh~eceklerini açıktan 
açu~a gar.etelerlnde vazıyorlar. 

Daima akıl V{' fl"rlhirle harekı-t e. 
den Türkivcnin Millt>tlcr Cemi •eti 
henüz kanın ı bildi"TYlPd"n hnrp 
tehlikesini goze alacağına ihtimal 
vermeyi7..,, 

türmez. ve yirmi Yatından ileri olanlann u 
Fa.ka.t ;,ıerin bu net!.c~!~ d~~~u kerl vuifelerini yapmıya 'kO§l11al1.11-

ıUr'at ve kat'iyyetlı yur~y~p yurU. nı istemi§tir. Bask hük\ımeti, Al
nıiyecefi henUz belli deiıldır: manyanın tehditklr hareketine kar 

Difer taraftan sulhU tehdıt eden §I azimklr hattı hareketi muhafaza 
difer meseleler yav&f yava, ortaya etmektedir. 
çıkmakta, ve yepyeni endişeler ufku CebelUttarıktan verilen malUm.ata 
k&rartmaktadır. göre, biler Malagaya k8J"IJ bir taar

ruz huırlıyorlar. 

Hollanda ile müzakerat başlamak 
üzeredir. Hollanda heyetinin yarın 
Ankarada bulunacağı anlaeılmakta • 
dır. 

Avusturya hükumetinin mevcut 
anl&Jmada karşılıklı bazı munzam ko. 
!aylıklar talebi müzakere edilmekte
dir. 

Deyli Telgraf makalesinin sonun. 
da diyor ki: "Türkiye ile olan mU • 
kemmel münasebetlerimiz, belki de 
meselenin sakin tetkikler ve ameli 
tedbirler neticesinde hallini temin e
decek ve işin çığnndan çıkmasına 
mlni olacak~ır.,, 

SA!NT - BRİCE NE DİYOR? 

Jurnal gazetesinde ''Saint • Brice' 
in bir makalesi çıkmıştır. Bu maka. 
lede deniliyor ki: Diin sabah M. Vie. 
not Hariciye Nezaretinde iki ziyaret 
kabul etmiştir. Birinci ziyaretçi 
Şark kuvvetleri başkumandanı Ge
neral "d'Ocsınger,, dir. Bu kumanda 
nın Pariste bulunması, Fransızlar ta. 
rafından Yakın Şarkta vahim hadi. 
s~ler beklenmediğine en açık delil • 
dır. Suriyede on bin neferden ibaret 
olan kuvvetimizi arttırmak için ted
bir düşünmek lazım gelecektir. Baş. 
kumandan en kısa yoldan vazifesi 
başına dönUyor. 
~kşama doğru Türkiye sefiri, Ha. 

ricıye Nezaretinde M. Vienot ile iki 
saat kadar görUşmUştUr. Müsteşar 
evvela Türk gazetelerinin lisanından 
şikayet etmiştir. 

Fas meselesi: 

Kalbi Sağda Bulunan 
Adam! 

Yine afalladık. Gazeteler 86 bk 
nıa.nşetlerle yazıyorlar. Doktorlar 
mülakatlar ) apıyorlar. Resimler alı. 
nıyor, klişeler basıh)or. Nedir bu 
\'a\'e) la? .. Ne olacak efendim, bir a.. 
damcağızm kalbi yerini değişt~ 

I te soldan sağa g~.ml .. 
\ 'an·y! imdi ne olacak!! .. Sol • 

dan sağa g~mi ha! Aman Allah! 
Demek "°ldan ağa geçmi3l Öyle i9e 
kıyamet kopmasına bir çeyrek kaldı 
demek ... 

X e olu) onmnuz bire lhnn ! Azası 
yerini değiı;tinniş adam bir bu kalbi 
~ağda olan zu allı mıdır?. 
l'a hiç yüreği olmıyanlara ne diye. 
lim? \'ine bununki soldan sağa ~fıÇ. 
mis. Aklı bıu mda olmıyan, kafuı 
)·erinde bulunmı)an, zihni midesinde 
huhınan hiç klJMeye tt'.88düf etme • 
diniz mi? • 

Soldan ağa s:P.Çmlş diye onun kaL 
bine 5a'>ı)·onı7.. kimizde adım başm. 
da soldan sRğa, sağdan sola geçen • 
ltt :rnk mu~ • 

Biitün bun lan s:örme) lp te şimdi 
("ağdan sola s:~ti) di)·e bir lcim9fl • 
5lzin kalbini f Pn mn<-lzest ,;anmak re. 
\"ıt), hnlc ,.e ikan akrl mıılrr! .. Bmakm 
hiraz da "4'lr- la «:armnn ! Sanki (O • 

ğ11ırıu7nn )'Üreğl ıwlda c;apıyor da ne 

ohı:ror?. 
Anlamıyorum bu teC11;ı \'P.Mflllm. 

8. fELE/C . 

Nuri 
Conkeri de 
Kaybettik 

(Başı 1 incide] 

Nuri Conker geçen Çarşamba ak. 
şamı Ankara.da Anadolu klUbUnde 
bulunmuştu. HaJinde en küçük bir 
rahatsızlık eseri yoktu. Gayet sıh • 
hatli ve neş·eli görünüyordu. Ertesi 
gün Anjin dö puatrin kendisini yata. 
ğa düşürmüştür. Doktor Netet ö. 
mer, cuma sabahı tRyy reyle Anka • 
raya g derele teda v siyle metgul al. 
muştur. 

Ankara ve İstanbulda merhumu 
tanıvanlar büvük bır üzUntiiyle hu.. 
talığı takıp edıyor. arasıra ümit ve • 
rici emareler herkesi sevindiriyor • 
du . 

Hastalıkla beş günlii\t şiddetli bir 
mücadeleden sonra Nuri C-Onkeıi 
kaybettik. Memleket, kendisinden 
faydalı hizmetler beklenen kıymetli 
bir evladından mahrum kalmı"tll'. 

Atatü '.<e ve bütün çalışma arka • 
d~larma ve ailesine ta:ı:lyelerimtzi 
sunarız. 

• B'iviik ~"fİ'l1İ7. At:ıtUrkiin ~ocukluk 
arlt'\daşı olan Nuri C-Onker Sellnikte 
dotmuştur. ı ı de erklnıharbiyeden 
yüzbaşı riltbesivle mezun olmUf o 
tarihtenberi muhtelif askerl hizmetler 
görmüş, harplerde yararlıklar ~Ö8 • 

termiş, bilhassa Canakkalede Atı • 
tUrkii11 vanında düşman karşısında 
çc~< değ;rli hizmetler başarmıştı. Ce. 
sur bir asker. mert bir insandı. Ata. 
tiirk inkıla~ına ön safta hizmet et. 
mişti. Fransızca ve Almanca bilirdL 

JAPONLAR DA ASiLERE 

Fa.sın Almanlar tarafından lfi&I YARDIMCI 
edilip edilmemekte olması, 

CUnUn en mühim ve en f&şırtıcı hL 
diseı 1 g.r.ti Fransızlara 

ln~ilterenin 
Teslihatı 

Fransız Gazetelerinin N eş· 
riyatına Gelince .. 

Atatürkün Konya seyahati ve Es. 
kişehirde ,eflerimiz aratıında vukua 
gelen göril,me Fransada büyük bir 
a.li.ka ve uabiyet uyandırmıştır. 

S~nra müzakerelere yeniden giriş. 
menın çareleri münakaşa olunmuş • 
tu~. Türkler meseleyi daha iptidadan 
bizımle konuşmak istemişlerdi. Biz 
evve~a Milletler Cemiyetinin arkası. 
na gızlenmek istedik. Sonra cemivet 
i~.i bize sevketti. Pariste Tevfik Rüş. 
tu Arasla iki giln süren müzakereler 
tam bir inkıta ile neticelendi. Bu sı
rada Ankara sefirimiz vazifesi başı. 
na döndü. Türkler kendisine tıürün. 
ceme san'atmın bir mütehassısı gö
züyle bakıyorlar. Sefirin boş elle gel 
diği anlaşılınca gazete hücumları 
başgösterdi. 

Balkanlarda kıt fiddetlendi 
Sofya, 11 CA.A.) - Fılıbeden bil-

er sırasına vy • • • 

t6re Almanlar Fasa hulul edıyor ve 
bu sahada kendilerilı• ka"ı cephe 
alıyorlar. 

Alma.nlarm nefriyatına göre bu 
iddiaların ta.mamilı aslı yoktur. 1. 
taıyanlar lıAdiseyi tekzip tıusuıunda 
Al ' eket etmek-

nıanlarla birleşik tıar 
tedirler 

Yine Cebelilttanktan 3000 Japon 
gönüllüsünün yakmda asilere yardım ~ndra, 11 _<A.A.) - Pazar gaze. 
için Kadise çıkmaları ve 10.000 telerı yakın bır iatikbal için temini 
Italyana iltihak etmeleri bekleniyor. düşünülen tetılihat hakkında umın ma 
Japonya dıı bakanlığı bir tebliğ neş- kaleler neşretmektedir. 
rederek bu haberleri ta~amiyle Sunday Times gazetesi, başmak~ 
tekzip etmif ve bu gibi ,ayıalan çı lesinde, hiç bir siyaaf meselenin hali
karanlann protesto edil_m~leri için hazırda Ingiliz ada.lannın müdafaa.. 
sefirlerine talimat vermıftir. sına taallCık eden bu mesele kadar e. 

v . · kında tenev. 
aııyet herhalde ya A k ti k kanunu 

VUr edecektir iki zıt iddia karfıSI~- vu a 1 

hemn:ıiyeti haiz olmadığını ve Ingil
terenın mecburi askerlik usulünü koy 
mama ka.rannda olmaaı işin ehemmi
yetini bir kat daha arttı.Wğını yaz.. 
maktadır. 

da bekıemekt~n başka yapılacak bır 
fey yoktur. GRUL 

~ 
Ömer Rızc DO 

J Ubnanda ihtikara kartı 
nümayif 

kudus ıı (AA) - Baz'I gıda mad. 
deleri f' · · · üzerine Lu 1Yatlarının yükselınesı 

bnanm muhtelif ,ehirlerinde n~
lrıayi§ler Y&pılnuıJtır. Hükumet, fı· 
~tlan sıkı bir kontrola tAbi tuıınıya 
to ~ vennfe ve bazı eşyaya a.mbar-

0V?nURt.ur. 

Ankara, 11 (Tan muhabirinden} -
Aym on üçünde burada toplanacak 
olan baro mümessilleri, yeni avukat. 
lık kanunu projesini tetkik edecek-

lerdir. 

General Göring 
italyaya g;d.yor 
Berlin, 11 (A.A.) - Pnısya Baf

vekili General Görf ng kısa bir müd-

d t istirahat etmek için bugiinlerde e . 
zevce!liyle ttalyaya Jridecektır. 

Devlet dairelerinin intaaı 
için tahaiaat 

Ankara, 11 (Tan muhabirinden)_ 
Millet Meclitıi bugünkü (dünkü) top. 
lantJSinda devlet binalannm i111&atı 
için dört buçuk milyon liralık ~ah. 
hütte bulunabilmesi hakkmda hUkQ. 
mete müsaade veren kanunun ikinci 
müzabreflini vapmış, kabul etmis
tir. 

(Pari Suvar) diyor ki: "Londra 
ve Paria dün akşam İspanya hakkın. 
daki fikir mildavelelerine birdenbire 
tuıla vermek mecburiyetinde kal _ 
mı,ıar ve Akdeniz havzasının diğer 
ucunda, yani Türk - Suriye hudu
dunda pek gUrültülil bir tarzda hU. 
klim süren heyecana mUmkUn oldu. 
ğu kadar müe11ir bir çare aramı'
lardır.,, 

Bu mukaddimeden sonra (Pari 
Suvar) teskin edici bir lisan kullanı
yor, Türk - Fransız dostluğundan. 

müşterek alaka ve prensiplerden bah 
Bediyor ve sefir M. Ponsot hill tali. 
mat almadı diye kızarak iki memle. 
ketin müvazi menfaatlerini ve muş. 
terek emellerini tehlikeve koymak 
caiz bulunmadıfmr aöylilyor. 

(İntransigeant) gazetesi, makale
sinde TUrkfyeden gelen heyecanlı ha 
berlerden bahsettikten sonra diyor 
ki: 

Acaba bu defa iş kuTandı mı? 
Muhakkak olan bir şey varsa o da 
"M. Vienot,, nun Türkiye sefiri Su. 
ada bir anlaşma zemini bulmak ü. 
zere Fransanın Türkiye ile müzake
reye girişmiye hazır olduğunu söy. 
!emesi ve hatti isin inkişafı için va. 
kit bulmak için Milletler Cemiyeti 
içtimaınm bir kaç gUn tehirine nza 
göstermesidir. Artık Ankaranın ce. 
vabmı beklemekten başka yapacak 
bir sev kalmamıatır ... 
LONDRAO.\N FRANSIZ GA?.:ETE. 

'LERİNE AK~F:nF..N BİR 
MÜTALEA 

Jumıtl s:-ıtzetesinin J..ondrıt muha 
blP'i su sıthrlan "'"'TVOr: "f ımıırıv; 

dirildığine gore, f evkalide şiddetli 
kar fırtınaları htiklim sürmektedir. 
Telgraf muhaberatı tamamiyle dur
muştur. 

işi Milletlerarası karışıklıklar uyan
dırdığı bir sırada Türkiyede görillen 
heyecan, lngilterenin dikkatini sılu 
bir surette celbetmi~tir. 

İngiliz mehafili Sancak halkınm 
yüzde sekseni Tilrk olduğu hakkında 
TUrkiye tarafından ileri sürülen id. 
dialan hiç münakaşa etmeden şu fi. 
kirde bulunuyor ki Türkiye protes
toda bulunmakta ve Millctlerarası 
başlıyan muamelelerin daha çabuk 
ilerlemesini istemekte haklıdır. 
Diğer taraftan Fransanın bu me • 

sele hakkında verect'k karan son de. 
recede tedbir ve ihtiyatla telakki et
mesi i"ap eder. 

Londrada Tiirkiyenin şiddet V<>. 

lund~ yUriimPkten 7.&rllr ~ört>ce~inf 
tıtkdır ed'"Ct''{i ve ıdmdive kıtdıtr TUr 
'<ivenin rl~;nııı. lehfnde neticeler ver. 
~-iş ol~~ .~iplomıısf ~1unıı nıiirf'ccah 
"'or,.,.,.~ı umlt "'1ilm,.1Tt,."; .. 
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1".alıkemelerde 
Şeytana 

uymamak 
için mi 

kümese 
girmiş! 

Evvelki gün polis geç vakit meş
hut suçlar müddeiumumiliğine Ela
ıizli Ahmet isminde bir sabıkalı ge
tirdi. Nüzhet isminde bir de dava· 
cısı vardı. Ahmet sabıkalıydı ve po
lis nezareti altında iken Niğdeye 
kaçtığı ve sonra tekrar lstanbula 
geldiği anlaşılıyordu. Nüzlıet, da
vasını şöyle anlattı: 

- Dün gece evde oturuyorduk. 
Bir aralık refikam "Bizim kümeste 
bir patırdı var11 dedi ve pencere
den bakınca bir adamın sürünerek 
~ümese girdiğini gördü. Hemen dı
§arıya fırladım. Kümesin içinde Ah
medi ensesin'den yakaladım. Fakat 
o benim elimi ısırdı. Can acısile 
kendisini bıraktığım i-;in kastı. Po
lis onu sonradan tuttu. 

M üddeiumumilikte 
öpüşüp barıştılar 

Oün polis meşhut suçlar 
müddeiumumiliğine 28 yaşın. 
da Piruze adlı bir genç kız 

verdi. Davacısı da akrabala
rından ve komşularından Fe. 
ride isminde bir kızdı. Feri. 
de, müddeiuınurniye davası. 
nı izah ederken dedi ki: 

- Bay müddeiumumi, ben 
bu sabah evimizden çıktım. 

Gidiyordum. Ferideye sokak
ta rastladım. O benim yü-zü. 
me: "Tu!. .. ,, diye tükürdü. 
Suratını tükrük içinde kaldı. 
Bununla da öfkesini alama. 
mış olacak ki bana ağıza a. 
lııımıyacak küfürler etti. Şe
refime, namusuma dokuna. 
cak sözler söyledi. Kendisini 
dava ediy.orum. 

Müddeiumumi Hikınet 

Sone!, davacının yaşını sor. 
du. Feride ~ 6 yaşında idi. Da
va hakkı yoktu. Müddeiurnu. 
mi polisle annesi Nazifeyi ça.. 
ğırdı. Annesi gelince, müd
deiumumilikteki hava değiş. 

ti. Feridenin yine akrabasın. 
dan ihtiyar ve genç bir çok 
şahitler de vardı. Onlar Nazi
feye ve Ferideye yalvardılar, 
Feride, müddei umumiden 
izin aldı. Piruze ile Ferideyi 
barıştırdılar. Şinıdi salonda 
bir öpüşme faslı başlamıştı. 
Feride Piruzenin elini öptü. 
Piruze Feride ablasının ya.. 
naklarını öptü. ihtiyarlar ve 
gençler biribirleriniıı ellerini 
ve yüzlerini öptüler. Müddei. 
umumi de davanın düşmesine 
karar verdi. 

Müddeiumumi, sözü suçluya ve~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
rnişti. Ahmet bu iddiaları §öyle 
reddetti: 

- Bu yaştan sonra bir kadın ba
na musallat oldu. Evvela beraber 
gidelim, diyordu. Ben de şeytana 
uydum. Kadınla beraber Fatihten 
oraya kadar geldik. Fakat sonra 
beraber gitmekten vazgeçtim. Fa -
kat kadın sülük gibi bana yapışmış
tı, kurtulamadım. Nihayet davacı
nın arsasına canımı attım. Tek şu 
ıeytanın elinden kurtulayım diye ... 
Yoksa hırsızlığa girmiş değilim. 
, Müddeiumumi sordu: 
1 

- Şeytan da seninle beraber 
geldi mi? 

- Hayır onlar sokakta kaldı
lar. 
Müddei~mumi suçluyu Sultanah

met Sulh Uçüncü Ceza mahkemesi
ne verdi ve tevkif kararı aldı. 

, Mişon, Hırsızlıktan Mah-
j kilin Oldu 
1 Hırsızlıktan suçlu Mişon adlı bir 
genç, geçenlerde Asliye ikinci Ce-
1a mahkemesinde 14 ay hapse mc!lh
kum olduktan sonra hakimler heye
tine sövmüştü. Dün meşhut suçlc!lrc!I 
bakan Asliye Dördüncü Ceza mah
kemesinde bu hakaret davası biti
rildi. Mahkeme Mişonun suçunu sa
bit gördüğü için kendisini 4 ay 20 
gün hapse mahkum etti. 

Mahalle Mümessilleri 
Hakkında 

Kanunun esas hükümlerine aykırı 
hareket eden veya hakikate uygun 
olmryan beyanname veren mahalle 
mümessilleri hakkında kanuni taki. 
lıat yapılacaktır, 

Çan layı 
Kaparak 
Kaçmış! 

Dün Sultanahmet Sulh ikinci Ce
za hakimi Muammer isminde bir sa-
bıkalıyı 9 ay hapse mahkum etti. 
Muammerin davacısı Emine isminde 
bir genç kadındı. Hakime ıöyle 
dert yandı: 

- Dün sabah Yenicami kemerin· 
den geçiyordum. Muammer keme -
rin sol tarafında gizlenmiş. Birden
bire çıktı ve hemen elini cebime 
daldırarak çantamı aldı. Arkada
şım onu omuzundan yakaladı, fa • 
kat o kaçmıya muvaffak oldu. Biz 
bağırıyorduk. 9 Yenicami aptesa
nelerinin önüne gelmişti. Müthiş bir 
çeviklikle çantamın içindeki para -
ları çıkardı ve boş çantayı bana 
doğru yere fırlattı ve: 

- Al hanım bağırıp durma, de
di. Kaçmasına devam etti. Çan -
tamı aldım, fa.kat bomboştu, sonra 
polis kendisini yakaladı. 

Suçlu Muammer, her şeyi inkar 
etti. Şahitler Eminenin anlattığı gi
bi hadiseyi izah ettiler. Bundan son
ra hakim kendisine ceza verdi ve 
tevkif etti. 

Bir Kadm Tevkif Edildi 
Dün Dördüncü istintak hakimi 

beraber yaşadığı Recebin cebin
den üç yüz lirasını aşıran Nazireyi 
tevkif etmiştir. 

Yorgunluktan bir şey düşünecek halde ol-

Hırsızlıktan 
iki tevkıf: 
Kar arz 
Dün geç vakit Müddeiumumiliğe 

Şükrü ve Hasan adlı iki suçlu geti
rildi. Polis mahkemeye dolu bir de 
çuval getirmişti. Çuvalın içinde 
araba koşumları ve çizmeler vardı. 
Davacıları da arabacı Resuldü. Sa· 
baha yakın iki kafadar Resulün ahı
rına girmişler ve koşumlarla çiz
meleri çalmışlardır. Dün Kapalı
çarşıda satarlarken de yakayı ele 
vermişlerdir. Polis, Şükrüyü yaka
ladıktan sonra kendisinin ( 13) muh
telif hırsızlığın suçlusu olduğunu da 
tesbit etmi~tir. Sultanahmet Sulh 
Birinci Ceza hakimi dün suçluları 

tevkif etti ve Müddeiumumilik te 
Şükrüyü tekrar yaptığı diğer hırsız
lı ki ardan dolayı ta.hkikatına devam· 
edilmek üzere polise gönderdi. 

Fasulye Çuvalı Çalan Suçlu 
Yahya isminde sabıkalı bir genç, 

Yemişte 495 kiloluk bir çuval fa -
sulye ile yakalandığı için tevkif e
dilmişti. Dün Sultan~hmet Sulh Bi
rinci Ceza m"hkemesi bu davayı 
bitirdi. Yahyanın fasulye çuvalını 
çaldığı sabit oluyordu. Fakat suçlu 
malın kendisine ait olduğunu isbat 
edemiyordu. Hakim Reşit kendisi
ni bu noktadan 6 gün hafif hapse 
mahkum etti. 

,---------------------------------~ 

Rad·yo 

21.30 Bükreş: Radyo senfonik or. 
kestrası, 22 Stokholmda.n naklen Av 
rupa postalarına senfoni~ konser 
(Berwald, SOderman, Stenha.mnıer.) 

f.r..fıf kon:'iE"rler: 

13.10 Bükreş: Orkestrası, 16.40 

Laypzig: Hafif musiıki. 17 .10 Ostra.. 

vo, Prağ: Vals ve marşlar, 16,15 

Varşova: Radyo salon orkestrası, 

18,15 Bükreş: Plak konseri. 18,15 

Yann aktam S U M E R Sinemuında 
Altın sesli kadın, (GİTTA ALPAR) ın rakibe21i ve Bertin ve Dresd 

Operası meşhur muganniyesi 

MARJA CEBOTARl'nin 
şerefine ve gençliğine ithaf edilen 

BEYAZLI KIZLAR MEKTEBi 
. . . . . . : MaeJchen in W~ıı. • 

filmının ılk ıraesı mUnasebetile büyük MUSlK! GALASI MARİA 
CEBO!ARİ; bu filmde en giizel ve nefis Opera parçaları ta.ganni 

edecektır. Sahne arkadaşları: !VAN PETROVİTCH ve GEORGES ~ 
~EXANDER. Büyük bir musiki ziyafeti olacaktır. Lıitfen yerle. 
rın evvelden aldırılması rica olunur. Telefon: 42851 

T ehJike - Kan - Ateş - Heyecan - Sergüzeft 

Cinayet Masası 
Yakında İPEK' de 

ı• Katip Aranıyor9' 
Dikkatli, intizamlı liian ve 

hesap bilen bir katibe ihtiyaç 
vardır. E,,ki yazıları bilmelidir. 
Daktilo ile süratli yazı yazma
lıdır. Maaşı 50 lira.dır. Askerliği 

ni bitirmiş olanlardan istiyen 
ler yazı nümuneleri, tercüme! 
halleri, fotoğraflan ile posta ku 
tusu 406 ya müracaat etmeIL 
dirler. 

•-•Bugün ve bu akşam __ ._ 
Son olarak 

H i L L 1 
SiNEMADA 

Yarrn matinelerden 
itibaren 

Kolonya: Küçük orkest..-a, 19 Layp • ._ __________ _ iNSAN AVCILARI 
Senenin en güzel filmi zig: Halk dans ve şarkıları. 19.40 

Kolonya: Orkestra. Sopran. 20 Flo
rans: .Karışı~ .ıwmıer, z-v.L-o ı'la!'Vu · 

Hafif musiki, 20.20 Budapeşte: Plak 

konseri, 20.25 Varşova: Köylü ban. 

dosu, 21 Viyana, Prağ: Fok orkes. 
trası, 21.10 Berlin, Uypzig: Orkes -

tra, tenor, Sopran, 21.10 Kolonya: 

Yeni sesli film mus~ltisi (plak) . 22 

Stokhol.m: A vrupanm naklt>deceği , 
koruıer, 23 Varşova: Noel şarkıları, 

koro. 23.015 Buda~te: Ra.dy" s:ılon 
orkestrası. 

Operalar : 

22 Roma: Verdinin (un halis in 
Marschera) operası 

OpPretler: 

20,19 Prağ: Yeni operetlerden 
parçalar, 17.30 Varşova: Pauı Ab • 

ÖLU M 
Y anya eşrafından Belediye Rei.si 

uıeıuı.uu .L<Wljd.Il.Ul rellK~ı ' " ....,..~ 

İstanbul Maarif müdürü Mustafa 
Yahya ile Kırklareli !nhisarhı.r Mü -
dürü Na.şet Y ahyanm aııneleri Ba _ 
yan Emine Naciye vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat on bir bu~uk 
ta Modadaki evinden kaldırılara.k 

Karacaahmette defnedilecektir. Mer
hume hayırseıver bir kadın idi. Tan. 
rrdan rahmet dileriz . 

rahamm operetlerinden 

ResltaJler 
18.15 Roma: Keman Klarinet re • 

sitali, 18,30 Pra.ğ: Kla.rinet re.3itali, 
19,20 Buda.peşte: Şarkı resitali, 
20.30 Bükre.ş: Mandolin konseri, 
20,55 Bükreış: Şarkılar (Georg Ra -
dulesku) . 23,10 Milano: Şarkılar. 

ŞEHiR rıv "TR08l• 

&;,;~· 2<~~~~ ı fıı ;~ .ı:;ıı!ll lılıl~,'l:ıt~I 
strnTOK Jjlı!I ı ... 
Son hafta lltillllllll' 

11..U.L/1 Ulit.ttR: 50. " ..... g 
\ 

$EHIR Tıv~ TROSU Operet !mmıJ 

llllllJ\1111\ll ı~·~ Y arı~o~:Ja~~ 
ııı ıı· ı LtJKVS HAYA! ı ... [ Son hafta. ' 

lllJlllll Vtı 
14 de 

ÇOCUK TiYATROSU FAT~.A.CllC 

Baylar 

Teksayt ve Teksayt Ekstra aiz h 
ehlikeden koruyor. 1, 3, 6 ve 12 li 

ambalajlarda eczanelerde bulunur"' 

nuyan Yusuf bu fevkalade muamelelerin se. 
bebini aramadan uyuyor ve ertesi gün tekrar gidi -
yordu. Fakat giderken memnun ve güleryüzlü idi. 
Bıraktığı birkaç mecidiye ile evin bu kadar sıkıntısız 
geçinmesine hayret etmiyor, daha doğrusu hiçbir 
şeyin farkına varmıyordu. Bir tek derdi Muazzezdi. 
Ondan ayrılmak olmasa işinden bile memnun olmıya 
başlryacaktı. Her gittiği yerde karısının güleryüzil. 
cmldıyan çocuk sesi onu takip ediyor ve yüzünü 
rüya görenlere mahsus tatlı bir tebessüm kaplıyor
du. 

:·Kuyucaklı Yusuf 
"Yusuf! Kalk, yakala beni! .. Yusuf! Ben nere;y.ı 

gh:;yonım!" 

Fı'!.kat yava..şça idareyi y~rine bırakarak yorganı 
Ustüne çekiyor, kocasının eakin uykusuna katışıru
ya. çah,ıyordu. 

Kansr her zamankinden güzel ve iyi idi. Ona bu 
iyiliği veren, son günlerde azalan marldi sıkıntılardı. 
Sonra kocasının haberi olmadan ya, tığı şeylerin hiç 
te fena bir şey olmadığına dair be~rn.uıgi kuvvetli 
kanaat, ve bunu kocasından saklaması sebebinin 
sırf onunla manasız münakaşalara meydan verme
mek olduğu d~üncesi Muazzeze tam bir vicdan sü
kunu veriyor ve onu kocasının karşısına, kendini da
ha çok güzelleştiren bir cesaret ve neş'e ile çıkarı
yordu. 

Yaptığı şeylerin memnun olmadığı esasını bir ke
re kabul ettikten sonra, farkında olmadan daha ile
ri gitti. Daha doğrusu götürüldü. 

Annesinin de iştirakile oturduğu sofralarda rakı 
da görünmiye başlamıştı. Şakirin ve Muazzezin 
anneleri de bunu içiyorlardı. Muazzez bir müddet 
ısrarla reddettikten sonra bir gün bu beyaz ve ya
kıcı mayiden de tattı. Hafif ve tatlı bir baş dönme
.sini kahkahalar takip etti. 
Başka akşamlar bu kadehler arttı. Böyle gece. 

!erde Şakirin annesi ile Şahinde Hanım çok kere 
biribiri arkasına odadan çıkıyorlar ve uzun müddet 
görünmüyorlardı. Bir kere Şakir babasına gözle
rile çıkanları gösterip manalı manalı gülerken Mu
azzez bu bakışı yakaladı, fakat bir şey anlamadı. 
Şahinde ile bu kadın arasındaki münasebetin şekli 

MEMLEKET ROMANI 
onu hayrete düşürüyordu. 

Muazzez içinde bulunduğu hali daimıı. kendine 
tabü göstermiye çalışıyor, Yusufa bir şey belli et
miyor ve bundan biraz da korkuyordu. 

Fakat bir akşam Şakir Beyler yanlarında uzun 
boylu, sarışın bir adamla birlikte geldiler. Annesi 
bu yeni misafire çok itibar etti. Elile mezeler ha
zrrladı. Edremit harbin ilk mahrumiyetlerini duy
mıya başlarken Şahindclerin evinde eskisinden 
daha güzel ve bol yemek yeniyordu. Muazzez an
cak sofra başında ve birkaç kadeh içtikten sonra 
misafirin yeni kaymakam olduğunu öğrendi. şa,
kın şaşkın onun yüzüne baktı. Demek babasının ye
rine bu çıyan suratlı adam gelmişti. 

Bu çıyan suratlı adam bir müddet sonra sarı diş
lerini gösterip sırıtarak Muazzezin yanağını sıktı. 
Başı dönen ve alnını avucuna dayıyarak uyuklar 
gibi sallanan genç kadın başını kaldırıp yanındaki· 
ne baktı ve sinek kovalar gibi elini salladı. Sonra 
tekrar daldı. 

Gitgide coşan kaymakam onu oturduğu yerden 
çekip kucağına almak istedi. O zaman Muazzez 
ayağa kalkarak, odadakilerin yüzüne aptal gözler
le baktı, sallana sallana dışarı çıkıp odasına j'J.tti 
ve yatağına serildi. . ' 

Fakat bu mukavemet te uzun silrmedi. Muazz~-
zin kollarında şimdi birkaç altın bilezik vardı. Bir 
akşam Yusuf bunlarrn nereden geldiğini !Ordu. 
Muazzezin aklına birdenbire, bir zamanlar Yusufun 

60 - SA BAHATTI~ ALI 
Hilmi Beylerin hediyesi bir bileziği nasıl eğribüğrli 
yapıp attığı geldi ve şaşırır gibi oldu. Sonra: 

"Annem verdi. &;kiden kalma şeylermiş. Çekme· 
cede duracağına kolunda dursun dedi!" diyerek 
işin içinden sıyrrldı. 

Bu nevi yalanları daha kolay uydurmıya başla
mıştı. Yusufa karşı yalan söylemekte bir mahzur 
görmüyor, onu adeta bir çocuk gibi avutmak, oya
lamak icap ettiğini zannediyordu. Bu düşünceler 
onu Yusufu biraz da küçük görmiye alıştırmıştı. 
Şimdi içinde yaşamıya başladığı ileme nazaran 
Yusuf pek basit ve biraz sıkıcı idi. Sonra, aman 
yarabbi, her şeye nekadar çabuk inanıyordu? Alt 
katta, sokak üstündeki odada yeni peyda olduğunu 
gördüğü bir m~anm ne olduğunu sormuş, Şahin
de de: 

"Telgraf müdürlerinin! Yeni taşındıkları evlerin
de koyacak yer yokmuş ta dursun diye bize bırak· 
tılar!" deyince dudak büküp yürümüştü. Halbuki 
bu esnada Muazzez ne bUyük heyecanlar geçirmiş. 
ti! Yusuf un odaya girerek dolapları açacağını, ora
da gene son gtinlcrde peyda olan peçete ve çatal 
bıçak takımlarını göreceğini sanmış, onun miitbiş 
hiddetini ve kendisinin her şeyi ağlıyarak itiraf 
edeceği ve af diliyeceği anı beklemişti. Ona bir par
ça da kızıyor ve bu kadar vurdumduymaz olmasına 
şaşıyordu. Bazan yatakta doğruluyor, idare kandi -
lini kenardan alRrak kocasının sükun ic:;inde uyu • 
yan yüzUne tutuyor ve avaz avaz bağırmak isti
yordu: 

Daha. her ,ey kaybolmamıştı. fakat Muazzez ken
disini dayanılmaz bir cazibenin çektiğini, kendi ira• 
desinin onu bu yoldan döndiirmiye kafi gelmiye
ceğini anlıyor, arasıra coşan bir hissin sevkile ken· 
dini daha kuvvetli bir insana sürükletmek. bura· 
dan uzaklaşmak istiyordu. Bu insan Yusuftan baş
ka kim olabilirdi? Halbuki o da · her şeyden haber· 
siz, atını timar ediyor, köylere gidiyor, ve ayrılır

ken ıie, alay eder gibi, karısının avucuna birkaç gi1• 
nıüş ınecidiye sıkıştırarak: 

"Al karıcığım, idare etmiye çalış!" diyordu. 

Nasıl olur, yarabbi, nasıl olur da Yusuf hiçbir 
feyi ~zmez, yavaş yavaş bütün Edremitte çıtlkan· 
mıya başlıyan dedikoduların bir parçasını olsun 
duyrr.azdı. Namuııılu tanınan komşular ve ahbaplar 
bunlarla münasebeti kesmişlerdi. Eğer mahalleli 
müştereken bir harekete geçmiyorsa bunun sebebi 
işe kaymakamın da karışmış olmasında, fakat, da· 
ha ziyade, bu gibi şeylere önayak olacak kim.sele· 
rin askere alınmış bulunmasındaydı. Geride kalan 
ihtivarlar veya sakatlar üstlerine yıkıls.n maişet 
derdinden gözlerini açacak halde değillerdi. 

Muazzez bazı günler deli gibi çırpınıyor, "Yusuf, 
Yusuf!" diye bağırıyordu . Onun her ,eyi haber al· 
masını, eve gelip kendisini dövmesini, hatta bıça.1<• 
lamasını, ortalığın altını üstüne getirmesini isti• 
yor, ancak o zaman bu işlerden sıyrılabileceğini se' 
ziyordu. Yoksa kendisi asla ona gidip her şeyi söY'" 
liyemez veya annesinin arzularına mukavemet edip 
"Ja .;;ka bir vaşayış şe!tline dönemezdi. Zaten bu dab• 
feci olurdu. 

(Arkası: var) 
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1 p «) fUl<ARA 
Beşiktaş - Güneş 

Fener bahçe - Galatasaray Ş~~~.l:a 

Li~~çla?.:!~:nü ?.~~~~d~:~::n Ve· :ç;,A, <\f_UVİŞ 
fa -Anadolu müsabakasile nihayetlenmiş oldu. Fakat _bu 1 V 
bitiş figistüre nazarandir. Hariçle yapılan bazı temaslar 
birkaç lig müsabakasının tehirine sebep olmuş ve bu iti
barla üç beş maç artakalmıştır. 
:Nihayet Romen C. F. R takımının 1 

Pazar günkü teması dört lik maçını 1 ı-------------.

1 birden yaptırmamıştır. Fikistürün 1 SPORCU YJLD.Z 
bu son maçları da tehire uğrıyan mU 
11abakaların en sonuna kalacak de. 
mektir. 

Bu vaziyete göre şimdiye kadar 
tehire uğrıyan maçları sırasile y.ıız. 

mayı faydalı buluyoruz.. 
Beşiktaş - Güneş 

Galatasaray - Fenerbahçe 
Anadolu - Fenerbahçe 
tstanbulspor - Galatasaray 
Eyüp - Süleymaniye 
Anadolu - Topkapı 

Eyüp - Galatasaray 
Güneş - tstanbulspor 
Beykoz - Süleymani) e 

Topkapı-Fenerbahçe 

Beşiktaş - Hilal 
Fikistürde gösterilen müsabaka. 

lar evvelisi gün bittiğine göre tehirli 
maçlar önümüzdeki Pazardan itiba
ren oynanmıya başlanacaktır. 

Bu hesapça ilk tehir maçı olduğu 

cihetle hemen bu hafta yalnız lik 
maçlarının değil, belki de mevsimin 
en mühim ve en heyecanlı karşılaş. 
malan olan Beşikta.., - Güneş ve 
Galatasaray - Fenerbahçe maçları. 
na seyirci olacağız demektir. Zaten 
lik maçlarında klüplerin birinciden 
dördüncüye kadar cetvelde nasıl bir 
aıra yer alacaklarını bu haftaki kar. 
fılaşma meydana çıkaracaktır. 

Mevsimin bu en mühim karşılaş

maları Taksim stadında olacak ay. 
rıca Beşikta.J} stadında Eyüp - Sü. 
Jeymaniye ve Anadolu - Topkapı 

maçları yapılacaktır. 

Kuleli, Hentbol 
Şampiyonu 

• Askeri liseler arasında iki fikistür 
halinde yapılan Hentbol müsabaka. 
ları nihayet bulmuştur. Kuleli takı
mı geçen sene olduğu gibi bu sene 
de hiç yenilmeden şampiyonluğu ka. 
zanmıştır. 

Memleketimizde iki senedir yalnız 
askeri okullar arasında yapılan Hent 
bol müsabakaları atletik kabiliyet _ 
leri inkişaf ettiren mükemmel bir 
epordur. 

Futbol sahasında futbol taktiğine 
ve onun kaidelerine çok benziyen ve 
el ile oynanan Hentbolun memleke
timizdeki bütün okullar tarafından 
tatbikini tavsiye ederiz. İki senedir 
hiç yenilmeden şampiyonluk kaza
nan Kuleli sporcularını bu değerli 
muvaffakıyetlerinden dolayr tebrik 
ederiz. 

Sla vya F ranıada Galıp 
Prağın meşhur Slavyası Fransa. 

nm iki kuvvetli cenup takımının muh 
teliti ile yaptığı maçı 1 - O galibi
yetle bitirerek dönmUştür. 

{_A 

Bu gencs kadın meşhur bir lngiliz 
yüzücüsüdür. lngiliz milli yüzme ta
kımını üç olimpiyatta temsil eden 
Fillis Harding bir sinema kumpan
yası tarafından sok yüksek bir üc
retle angaje edilmek üzeredir. 

So'yada 
Temsili Maç
lar Yapılacak 
İtalyan Milli Takımı Bal· 

kanlara Geliyor 
Sofya, 11 (TAN Muhabirinden)

Yugoslavya, son günlerde Bulgaıis. 
tanla yapılan anlaşma üzerine Bal • 
kan kupasına girmiye karar \'er. 
miştir. Balkan kupası maçlarından 

evvel Sofyada Bulgar ve Yugoslav 
milli takımları bir maç yapacaklar

dır. Bulgar milli takımı bir mUddet 
sonra Parise giderek Fransa milli ta 

kımile oynıyaca.ktır. Ayrıca İtalyan 

milli takımı da Balkan merkezlerin. 
de turneye çıkacak ve Sof yada Bul. 
gar milli takımı ile karşılaşacaktır. 

Fransız Milli T akunı 
Yenildi 

Avusturya milli takımı ile karşı. 
!aşmak üzere hazırlanan Fransız 
milli takımı kadrosunu Fransız tek 
seçicisi bir idman maçında tecrUbc 
etti. 

Muhtemel milli takım namzetleri. 
ni Viener Spor klübüne karşı Paris. 
te deneyen Fransız tek seçicisi neti. 
ceden memnun kalmamıştır. Fran
sız milli takım namzetlerini Viyana. 
lılar 1 - O mağllıp etmişlerdir. 

IU defo berabere kalc/tğımıı Yugo:lav milli fakımile yaptığımız 
maçlarclon bir holuo: Yucıoslav ka/Psİ öttiincle 

S afiye kadm bana: 
- Kocam öldü, dediğı za. 

man büyük bir acı duydum. Çünkü 
onun .kocasını çok sevdiğini bilirim. 

- Ne zaman, diye esefle sor-
dum ... Nasıl oldu? .. Hiç haberimiz 
olmadı? 

- Öldü, işte dedi. öldü... Bir 
buçuk ay kadar var. 

- Vah, vah dedim. Neden öldü! 
Safiye Kadın yamalı çoraplı a

yaklarını hazır ol vaziyetinde bir 
asker gibi tutuyordu. Uzun sene
lerin verdiği bir itiyatla ellerini 
göğsü üstünde birleştirmiş. divan 
duruyordu. Ötedenberi neş'esli ta
nrchğım bu halk kadını, kendi ma
temile alay etmek cesaretini gös
terdi ve: 

- Fakir neden ölür hanımım, 
tokluktan çatlamaz ya! .. Açlıktan 
öldü. 

Dedi. 
Ve sonra ben tafsil at ısteyince 

anlatmıya başladı: 

- Abdullah senelerdenberi ağ
zına sıcak bir lokma sokmamıştı 
ki... ·ıo midecağızı .bir zeytin ta
nesi görse gurul gurul, gurulda
mıya başlardı... Midesi gıda almı
ya almıya bozuldu. Biribirine ya
pıştı. Yanaktan on kerre yıkan -
mış, merrnerşahiye dönmüşt.U. 

Bir tarafından baksan öbür tara
fı görünüyor, bac!lklar tel süpUr
ge çöpü, yüz küçülmüş, küçülmüş. 
Ona nisbct te gözler büyümüş, 

bUyümüş, o yilzti tamamile kapa _ 
mış iki gayya kuyusu gibi... Diş. 
ler besbelli yemek yemek istiye 

istive bir uzadılar hanım, bir uza
dılar.. O derileri gerilmiş dudak
lardan dışarlara fırladılar. 

B izim efendi aslan gibi a
damdı. Vaktinde Tesalya 

muharebesinde onu askere aldılar 
bir kere... Bir de Dumlupmarda 
silahı elinden bıraktı. Fakat bir
denbire yanan mum gibi erimiye 
başlayınca. getirdim belediye dok
torunu. "Zafiyet. dedi. Onu bes
lemek lazım... Kanh pirzola yedi
riniz. Bol tereyağ, reçel, yumurta, 
böbrek. bal." Ne bileyim ben, dok
torun gönlü gani, sayıp durdu. Za
vallı rahmetlinin de yutkunmak -
tan bademcikleri şişti. Doktor gi
dince de: "Hatun, bir daha bana 
doktor çağırma. O saydıkça yiye
cekleri ben yutkuna, yutkuna 
hunnak oldum." dedi... Bir daha. 
doktor çağırmadrm ama o gün -
den gUne fenalaştı. nihayet bir 
gün sizlere nmü,. tanrısına ka· 
vuştu. 

A ğhyacak zannediyordum. 
Birdenbire hafifçe güldü: 

- Fıkllra diri.sinde de kepaze 
oluyor, ölüsünde de. Vakıa derler 
ki. insanlar bir doğarken. bir de 
ölürken birdir. Fakat ne ölümde, 
ne de doğumda birlik, beraberlik 
var.. KaragümrUkte otururuz. O
turduğumuz evde dört aileyiz. Bir 
biz .. bir manav Osmanlar, bir ma.
vunacılar, bir de mal sahibi Faiz
ci Nefise ... Nefise malum. gümüt 
gözlü cimrinin biri. Ondan insa
niyet beklemezdim. Esasen ma -
nav Osmanların ve mavunacılann 
daha insan olduğunu zanneder -
dim ama, yanılmışım hanım. Fa
izci :Nefüıeye: "Nefise Hanım kar· 
deş, kuzum. efendi fenalaştı. sen
de zern7.emişerif vardır. Verir mi

sin?" dediğim zaman: "Kardeş, 
darılma, veremem. Şimdi 7.emzem 
isteyince bulunmuyor. Beş altın 
lira versen bir yerden bulamaır.
l'-ltn. Bende bir yudumcuk kal
mış" dedi. Hav inııallah tez gtin
de zemzeminden kanA kana içsin. 
Manav Osmanların kUçUk kızı 
P.fencHnin f•.,alu+liını ~·1vunra: 

"Ben, adam ölürken hiç görme -
miştim" diye sakızını çiğniye çiğ
niye odaya geldi. Tiyatro seyre
der gibi can çekişen adamı sey
retmiye başladı. Ve efendi çene 
atarken korkup öyle bir acı acı 
bağırdı ve kaçtı ki, tam son ne
fesinde hastayı ürkUtüp sıçrattı. 
Efendi ruhunu teslim edince tabii 
ben de yere serilmişim . Gelip be
ni almışlar, odalarına götürmüş

ler, çiçek suyu vermişler. Fakat 
benim aklım başıma gelince bir
denbire efendinin cenazesini na
sıl kaldıracağım tiil.cılincesi kafa
ma doldu. 

·, nsan öhisiinU nekadar da 
sevse, o ölür ölmez cena

zesini kaldırmak telıi.şrna düşü
yor ... Halbuki hanım, iki elim be
nim de yanıma gelecek. Yemin 
.ııderim ld. o giln cebimde hAcı n<ı. 
ram yok ... Bunu ağ1arken ağzım
dan · kaçırınca bizim komşulara ne 
oldu bilmiyorum. Allem ettiler, 
kallem ettiler. Bir de kendimi SO· 

fada buldum. Bütün kapılar yü
zUme kapandı. Kendilerinden ce
naze için borç istemiyeyim diye ... 
A, hani müslümanhk varmış. ha
ni komşuluk varmış. hani insanlık 
varmış... Yok hanım. bunhınn bi
ri yok ..• 

B ir müddet efendinin yata· 
ğının başında ağladıktan 

sonra omuzuma vurulduğunu işit
tim. Başımı döndürdüm. Mavuna· 
cıların gelini: "Kardeş. dedi, hava 
sıcak. Cenazeyi kaldırmak lazım. 
Sonra kokar ... Gidip bekçiye bildi
river ... " Siz bildirseniz, d iyecek
tim. Bir de baktım, kadıncağız 

odadan çıktı, süzülüverdi. 
!çerden çocuğun hıçkırıkları ge

liyor: "Anne ... Moruğun cenazesi 
bu akşam çıkmazsa ben evde ka
lamam." 

"Çıkar kızım çıkar." Oi 
"Görmedin mi, kocakan param 

yok dedi. Ben korkuyorum." 
118.hi çocuk. Beş dakika sabrın 

yok mu? Ölen öldü. Elbette onu 
bir çukura atacağız ... Ah hanım
efendiciğim. O zaman şöyle bir 
durdum. Bütün ömrüm gözümün 
önünden geçti ve kendi kendime: 

"Kız Safiye. dedim. çocuklukta 
ahretlik diye seni birtakım iman
sızlann yanına verdiler. Kış gü
nü, çıplak ayak çeşmeden su taşı
maktan canın çıkardı. Çocukluğu
nun tadını tatmadın , gelinler gö
rür. gelin olmıva heves ederdin. 
BüyüdUn. çektiğin eziyet canına 
tak etti. Mahallenin saknsına 
kaçtın. Bir nikah kıydı herif. Bir 
tel duvak tnkamndm. Gelinlikte 
hevesin kaldı. Evle.ndin. rahat 
ederim zannediyordun ıuı.kaJHn pa
rası yetişmedi. 

B eni tuttu. kah ~1azıııııaa. Kfih 

tUtünde çalıştırdı. Gebe kal 
dın ... Herkes gebe kalınca aş erer. 
Turfanda meyvalar yer. Sen ge
be kaldın.. Tütün balyaları ara -
Slnda ··- ·· ··~: dokuz avı dol-ogure o~ure . 
durdun. Aş erip gebelik nazı et
mekte de hevesin kaldı, onun da. 
tadını çıkaramadın ... Tam doğu
ra,.~ın sYralarda efendini Tesnlva 

muharebesine yolladılar. Üç gün
lük lohusa iken tütüne döndün ... 
Kırk hamamında. hevesin kaldı. 
Lohusa döşeklerinde hevesin kal
dı. Oğlanını bUyUtüp gelin sahibi 
olmayı, torun sahibi olmayı düşü
nürdün. Onda da murada ereme
din. Efendi Tesalya harbini bi
tirdi. Eşkiya takibine yolladılar. 

Eşkıyayı bitirdi, hürriyet ordusu -
na katıldı. Onu bitirdi, bilmem ne 
oldu. Balkan muharebesi çıkmış 
dediler. Oraya gitti ... Çocuğu sen 
büyüttün. Kah tahta. ,kah çama
şrr, kah basmahane. velhasın .. ne 
genç liğinin hevesini aldın, ne bir 
şeyin ... Nihayet oğlan , şöyle bir 
on üç, on beş mi ne olmuştu. Bü
yük muharebe patlak verdi. "E
fP.ndi ihtivar olduh Oğlan da tov, 
almazlar" dedim. 14·akat gozu · r 
olası imam, oğlanı bUyük, galiba 
efendiyi de kUçUk yazmış kUtiiğe. 
Bu defa ikisi birden gitti. Oğlan 
dönmedi. Efendi. Dumlııpınardan 
sonra döndli ... Velha~ıl büvükana
hk. kavnanalık hevesi de kursa -
ğında kaldı ... İlahi Safiye. Allah sa. 
na acıvı tatmak için müsaade e
der mi? Havdi, al kuru kafanı, 
mevtayı kaldırmalı- lclrı bPkciye 
git.' • 

Ve snttım bekçiye: "Hu. de
dim, bekçi baba. Bizim 

efendi sizlere ömilr, öldü." Bekçi 
beni tersledi: "Ne biliyorsun?" 
"Bilmez olur muyum, dedim. Ya
nında idim." "Adamın öldiiğUnil 
bilecek kadar akıllandın da bek
çiye mahallede bir sene para ver
meden oturulamtyacağını bilme -
din mi?" "Aman bekçi baha. de
dim. Şimdi sırası mı?" "Ya ne 
zaman sırasıdır. Aha! .. Ne zaman 
size para istemiye gelsek bizden 
bucak bucak kaçarsınız... Ancak 
ic:;inizde biri ölecek te. o zaman 
bekçiyi hatırlayıp vakasına yapı

şacaksınız ... Hem bekçi para..c::mı bir 
sene verme,.ıer. hem de ölilrler, 
f\onra da öldüklerini bilirler ... Sen 
koC'anın öldüğünü bilemezsin." 
"Bilemez miyim .. "Ben bilemem de 
kim bilir?" "Belediye doktoru. O 
gelip öldU, derse masarifatını J!Ö
rürsün. Cenaze\ri kaldırınz." "Bu 
belediye doktoruna haber vermek 
bek<;iye dilşmez mi?" Bekçi omuz
lannı silkti : "Bekçiye para vermek 
mahallelive dUşmez mi:'" Nac;ar 
belE"dive hPkimine ben ı?lttim . Eve 
!retlrctik. Ölmüş kağıdını aldık. 

Raporunu va7.arken dnktor : "Ko
CR.nın bııh:ıcımm !ldr ne?" dive ~o
runca: "Rilmivorum paşam. de
dim." "Hiç insan bilmez olur mu?" 
"Hiç sormadım kendisine" "Ver 
nilfus kağıdını." "O da yok." "Nü
fusu malfım olmıyan adamın ce
nazesi kalkamaz, e\'vela nüfusun 
tesbiti llazrm." Nüfus kağıdını yıl
lardır görmemiştim. Doktor: 

"Defin için ruhsatname vermek 
için nüfus kağıdı lazım ." dedi. 
Haydi. tekrar nahiyeye. nahiyeden 
merkeze, merkezden nahiveye. na
hiveden merkez nlifus kalemine ... 
Nüfus kaleminde yeni apu,kat 
mı>ktebinden çıkmıs. bir cor.uk 
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varmış... Beni yanmyaımı.kk ditı• 
ledi. "Mademki nüfusu yok. J{iı:O 
olduğunu anlamak için n8.şı ınot
ga yollıyalım." "Aman beyiın " 
fendim, pa.Jjazadem, dedim. Koc•• 
mın kim olduğu malüm. Bütii! 
ömrünce millete askerlik etmiş. 
Beni dinlemedi. Gene merkezi 
döndUm. Yalvardım, yakardı!Oı 
faydası yok ... 

H aydi, kocamın doğduğu yef 
olan Üsküdara gitmiye k&" 

rar verdik ... Fakat akşam olm1* 
cepte para da yok, efendinin .. Bit 
ceketi kalmış, bari on..ı Faizci Ne
f ise ye vereyim de bir yol parası 
versin, dedim. Bir de ne bakayıtııt 
ceket.in yerinde yeller esiyor . .ı 
Ben bekciy crittl"im zaman blr'V 
bl g~ ıp, onayı karışuıuu~··· .&. o.ı • 
bulmak Umidile olacak. Parayı bd 
lamamış. Eski ceketi alıp gitmiş ... 
Etrafa bakındım. Bir şey yok ... 
Yalnız, açık pencerenin içinde Y"' 
digar kalmış oymalı bir çekmeee 
vardı. Onu aldım. Faizciye götUt 
düm. Çıkardı otıuz kuruş verdi ... 
BUtün bunlar oluncıya kadar alt .. 
şam olmuştu. O gece üskUdar& 
gidemedim. Odama girdim. Gaz .. 
yağı lambasını yaktım. Sanki ibtL 
yarım mışıl mışıl uyuyor... Birdeıl 
içim burkuldu. DUnyaya ağzıll1 
zem.zemsiz kapıyan biçare koca .. 
mrn başucunda Kur'an okutnıa,,ı 
heves ettim. Böyle şeye hevef 
olmaz amma ... Gönül bu ... Okun· 
madan giderse efendi cennete gf• 
demez gibi geldi bana!.. DilşUnUP 
taşındım. Mahallede bir Safinfl11 

Molla vardı. Beş vakit namaı:ırı• 
da bir kadın ... Müslüman mı mU!' 
lüman. Bir MevUid okur, bir )"l

ain okur, hüngür hUnırtlr ağlat .. • 
Böylece eabah akşam Kur'an ok~
yan, namaz kılım , oruç tutan bif 
kadın... Elbet te merhamet edef• 
gelir. efendinin başında bir Yasirıl 
Şerif okur. dedim. Çıktım. Kadınııt 
evine gittim, çaldım kapıyı .•. çııc• 
tr karşıma, anlatbm derdimi .. •'1° 
dedi, olmaz kardeş, Kur'anın fiytı.• 

· ,,.el-
tı voktur amma. sevabı yerme eo 1 si~ dive muhakkak ki be-nim gib 
dul bir kndınn bir dünvahk ve-r,. • 'I 
mek lazımdır. Bedava okunmaz· 
"İçim pek istiyor Safinaz Moll•• 
dedim. Okunmazsa azap duvllca1' 
zannedivorum. itikat bu." •'J{ar • 
deş, dedi. Darılma ama her şe•,-tıı 
dilenciliği olur, bunun oırnnt ... 

·ı ~ Paran yoksa, sen buna mukabı d 
fendinin eski ceketini filan ver e 
sevap yerine gelsin." "Ah ktl~ 
deş. dedim. Paltoyu. pantalo~. 
çoktan satmıştım. Bir ceketceği 
zi vardı. Onu da çalmışlar." sa• 
fi naz Molla pek hiddetlendi : •'ıs: 
ten kimsede müslümanhk kalfll~U
dı, ahretini, son glinUnU • 
şünen nerede? .. Her şeyi dıin)~ 
ya sarfedersiniz. Sonra.' ba1cltl'' 
huzuruna Kur'ansız çıkarsınız· . 1 
ranızı, pulunuzu dünya zevklefl:'u 
verirsiniz. Amma Azrail yaP1 

._ 

mı vakaya. o zaman Kur'anın 1<1'
1
_ 

metini anlarsınız." dedi ve lt~·e 
sını hiddetle yUzUme kapadı. 

(Arkası l ı Uıride l 
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ADEN'i Muhasara 
A Dem çok amgiııdi. Daha 

doğruau ben onlan öyle 
P zengin biliyordum. Çocuklu. 
ğum refah içinde geçti. Genç kiz1J.. 
ğonm bqlangıçlarmda babanım ö
lümiyle bu refahın birdenbire kay • 
bolduğunu gördU.m. Annem ondan 
miras kalan iki Uç parça şeyi idare 
edemedi. Emllki ipotek etti. Faiz, 
faiz ibttUne bindi. Birini kurtarmak 
için ötekini rehine koyduk. Nihayet 
faiz bUtUn malı yedi. Ve ben yirmi 
bef, yirmi altı yqnna geldiğim za.. 

Lisan dersi 
Vermek istiyen· 
Bir kız söylüyor: S ayın Orgeneral Ali Sait, · 

hatıralarının en tatlı ye • 
'rine gelmişti; küçük bir durakla
madan sonra, sözüne devam etti: 

- Aden 40 bin nüfuslu bir şe· 
lıirdir, bu şehir birçok ihtiyaçları
nı Yemen dahilinden tedarik eder. 
Bilhassa Lihiç deltası; Aden'in 

ıbaşlıca istihsal kaynaklanndan 
!biridir. Adenin hemen her yerin
de bulunan inekler bile, Lahiç del· 
tasındaki acurlarla beslenir. Bu 
acur, un yerine kullanılan dura 
nebatınm yeşil saplandır. Adenin 
odun ve kömürü dahi Lahiç'ten gi 
der. Sonra adına gat denilir, ke
yif verici, tütüne benzer bir ot ta 
.ancak Lahiçte yetişir. Yemenliler 
için gat son derecede kıymetli bir 
feydir. Ağza alınıp çiğnenen bu 
nebatm tiryakisi olmıyan yok 
gibidir. En fakir Yemenli, evine 
on kuruşluk ekmek götürürse, on 
kuruşluk ta gat alır. 

B 
iz Adeni karadan muhasara 
ettiğimiz için şehire ka· 

çak olarak hiçbir şey girmiyord_u. 
lrap, Hintli ve Somalilerd~.n mü
rekkep olan Aden halkı, o~eden· 
beri alışık olduğu maddelen bula. 
mayınca, tngilizleri aıkıştırmıya 

Ettiğimiz 
Günlerde 
Yazan: Salahaltin Gi1neör 

ılc.i Yemen ıeyhi biraroda 
başladılar. 

1 İngiliz kılmandanı, ardıaraaı ke- r 
eilmiyen müracaatlere nihayet şu 

paralan, Adene gelince, gümüş 
Mari Terez mecidiyelerile değişti
rerek, eşyalannı develere yükler, 
yola çıkarlar. Fakat Yemene git
mek için, evveli. bizim hatlanmız
dan geçmek lA.zım ... Ben bunu bil
diğim için, kendilerini La.hiçe ça
ğırdım. Ve getirdikleri paradan 
yüzde iki buçuk resim alarak, ser
bestçe köylerine iade etmiye baf

cevabı vermiş: 
_ Ne yapalım. Sizin dindaşınız 

1 11 k . " olan Sait Paşa, Y0 an esmış. 
Gidin kendisine söyleyin... Eğer; 
Lahi;ten mal çıkmasına müsaade 
ederse biz de bunların Adene so
kulma.ama itiraZ etmeyiz. Yalnız 
bir prtla: Şeblre girecek mala 
ıntıkabll,, pu-a çı ... 

A denin ileri gelenleri, İngiliz 
kumandanından bu cevabı 

alınca aralarından bir heyet &&

çerak 'bana gönderdiler. 
Mendil s a 11 ı y a r a k ge. 

len bu heyeti, karargi.lıımda ka
bul ettim. Dua eder gibi ellerini 
kaldırarak yanıma girdiler. Ayak
lanma kapanıyor, yalvarıp yakarı-
yorlardı: 

_ Cihat emrini duyduk. ffiç 
. 

1 
ize ...a ra.ca yardım etmeo mazsa s r--- .. 

1 
limiz' 

liydik. Fakat tngilız er, e ı 
kolumuzu bağladılar. 

Ancak, bu bizme~ şimdi yapa
bilirl . Muhtaç oldugumuz eşyayı, 
istedi~ kadar vergi alarak, 

Ad rbe&tÇe bırakınız! Ve bu 
ene se b' tarafımızdan toplanmış ır 

:r:rianeai olarak kabul ediniz." 

T 
ekliflerlni ka.bul etmemek 

1 in sebeP yoktu. Derhal 
anl&fbk.ç O gün yaptığı~v bir ~
mim ile, harp devam ~ttiği müd
detçe YemenIUerln ihtiyaçları o
lan ~addeleri. Lahiçten serbestçe 
nakledebileceklerini ~ütün k~ -
kollara bildirdim- ~c~uayye! 
merkezine uğrJYac 'ı aldıktan 

mi · veslka&m 
res verıp uzd serbestce 
10nra hududum ~ Uz · -

' ti Bu emır erme 
geçebilecek . . ervanlar, Adene 
yüzlerce develik k ollardan ha
geçmek Uzere, uzak Y 
mulelerile gelmlye baf!adıll ar.rd k 

.. rubye a ıyo u . 
· Deve başına, .. y,ııka.n bir 
Bir Osmanlı altını ~ idi. Bu 
lııgiliz altını k~etln e mızla her 
hesaba göre, bilim para.gümü• meci
deve yükünden bir Bundan 
diye almış oluyorduk·kadar, ı~ 
l:>atka tl (Harzımut) a içe bir 
20 gilnltlk yerlerden, Lah b ladı 
ÇOk k gelmiye aş • 

açak eşya liği ve da· 
Şeker, pirinç, pamulc ip kJYJDetll 
ıha buna benzer bı.rçok eriJinde, 
maddeler Hattırnzm g ... tu 
lflek bir pazar kuruııııuş · kahve, 

General Ali Saif, Fırlc.a Kuman-
dam ile.en •• 

almamı rica ettikleri halde, yüzde 
beşle iktifa ettim. Kanaatkarlığı
mız, Arapları memnun bıraktı. Bir 
yandan ordumuza yeni geçim 
membalan bulmakta devam edi • 
yorduk: Cenubi Yemenlilerden bir 
çok kimseler, amelelik etmek U • 
zere harice giderler. Amerikaya, 
Hindistan& kadar dağılanlar var· 
dır. Sonra, oo, on lira kazanınca. 
tekrar memleketlerine dönerler. 
Yemende Şukkat diye anılan bu 
işçiler, yanlanndaki muhtelif cins 
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ladım. 

B öylelikle Adene giren ve 
dı,ardan kac:ak olarak rce

len amelenin bıraktıklan para 
ile ayda orduya vasati olarak 
2.000 İngiliz lirası bir varidat te
min edilmif oluyordu. 

Bu paralarla askerimizin sebze. 
sadeyağ, tuz, şeker, pirinç şObi 

ihtiyaçlarmı karşılamaktaydık. 
Asker, elbisesini, kendi dokumaya 
baııılamıstı. ÇilnkU, lilzumlu olan 
ipliı?i, bol bol temin etmiştik. Her 
zabite ytlz kuruştan, ~ vUz ku
ruşa kadar maaş verivorduk. Eli
mize gecen paranm bir kısmı ne 
Arap reislerine de yardım ediyor
duk. 

Bu savede. ~ok l?ec:meden, Lıı
hi~. cenuhf y,..,,enin en kuvvetli 
merkezi olmtıftu. 

( Arkaıu vnl 

.14"ıkra: 1~ 
Hoea merhum bir gün iki okka et alıp akıama yahni yapsın diye eve 

gönderir. Karrsı da eti •lıp kornıu kadınlarla birlikte güzelce piıirip 
yer. Hoea akıam sofraya oturur. Öne• bir sade suya pirinç çorbası, 
arkadan bulgur pilivı gelince sorar: 

- Yahul Şu bizim et nerede? Karrsı hemen cevap verir: 
- Ah Efendi! Bilmezsin o etin baıına Qeleni. Su bizim kafir tekir 

kedi yedi. 
- Ya! Kedi yedi ha?! 

- Eveti 
__. Getir ıu kediyi banal Getir oradan kantan da .• der ve kediyi 

Yemenliler, bu p~ara. u ey
gat gibi kendilerine ıuzuınl f k 
leri getirip yığar. ve bize :::ı:. 
olarak gelen, şeker, plrinç!~T 
'1nda değiş tokuş yaparl~· 

tarlar, tam iki okka: 
- K•dınım ıu kantarrn gösterdiği iki okka kedi ise et nerede 7 Et T U 

. ,_. .. JGı UJerfne, 
ccann kendi J.B~&· ca 
bu maddelerden de ayrı 

l'eahn alınıya bqJadıDL YUJde on 
Jse bizim kedi nerede 7 diyerek kansını maheup eder. ,, 

man, elimiı.de ba. 
bamdan kalma 
maqtan bqka hiç 
bir teY kalmadL 
Oç ayda bir elimi. 
ze geçen bu kırk 

dokuz lira bilmem 
kaç ık~, Uç ay. 
lık maitetimizi te.. 
min töyle dursun 
bize bir ay bile ye. 
tişmiyordu. Koca. 
ya varmamıştım. 

Bunun sebebi de 
şimdi gUzel ve iyi 
ev kadını olan kız. 
larm değil, ancak 
zengin kızların bir 
yuva irurmıya mu. 
vaffa.k oluşlarıdır. 

erkekler eskisı gi. 
bi değil... Şimdi 
kadın gibi ohmıı • 
lar .. Para için ev. 
Jeniyorlar . 

T&r..silim husu • 
sf mürebbiyelerle, 

Yazan: Suat Derviş 
defa hiç hademeden kapı açıldı. 

Yine o günkü zat içeri girdi. 
Beni seli.miadı: "Çok mUteesst. 

fim, dedi. Çocuğun annesi Büyük. 
adadadır. Hastalanmış, onu Bilyük
adaya yolladık. Bugün bulunanu
yacak, cumartesi gUnü bulunur.,, 
Vermeğe teşebbüs ettiğim ilk ders. 
ti bu. BUyilk sukutu hayale uğ. 

radım. Yerimden .Jc:a!ktım. "Yok 
durunuz. dedi, bir kaç dakika du • 
runuz, dinlenirsiniz, bir kahve i
çersiniz.,, 

Daha ilk dersimi vermeden böy • 
le geri çevrilmem beni o kadaJ' 
mahcup etmifti ki •84rrmJ§tım: 
"Peki,, dedim. K&r§ı karşıya otur. 
duk. Orta yaşlı zat konuşmakta 

devam etti. 
Çok güzel konuşuyordu. Çok 

terbiyeli idi. Benim şahsım hakkın. 
da malfımat almıya gayret ediyo!\o 
du. Çok ketum davranıyordum. 
Amma ne de olsa konuşuş tarzını. 
dan benim seviyemi öğrenebiliyor. 
du. 

hususi hocalarla B b" el •t"/ I .. • • göıillmU,tU. Ba • 0ı " o ... 1 0 u" ıçın açılan müsabalc.a imtihanında 

Kahveyi içer içmez kalktım. O 
da beni kapıya kadar teşyi ettL 
Cumartesi gUnU yine gittim. Yine 
ayni ka.bul ve yine ayni zat.. Ço • 
cuk daha gelmemiş ... "Gelince ba. 
na haber verirsiniz.,, dedim. 

bam refah zamanında en iyi mek - Kapıyı çalacağını dakikada L 
teplerin hocalarını eve getirmiş ve çimden birkaç kere kaçıp gitmek 
beni evimin içinde okutmuştu. arzusu ,geldi. Fakat mademki ok 

K UltUıilm fena değildir. Fa • 
k&t elimde oicur yazar ol. 

duğumu fsbat edecek bir ilk.mek.. 
tep ıahadetna.mem bile yoktu. 
Frasızca ve 1ngili7.ceyi hemen he. 
men kendi JiSanmı kadar biliyor • 
dwn. 
Aneım bir 'itin benim çallfl'P ya.. 

eıyacafnm Cftltilnniemit oldufu 
için beni mekteplerde okut.m&m11-
tı. 

Ben de ilk zamanlan çalışmak. 
tan büyük bir ayıp gibi korktum. 
Fakat ihtiyaç büyUyUnce ben evin 

içinde yan aç, yarı çıplak oturup 
hlll kibar kız rolünü oynamaktan. 
sa, it ha.yatında talihbni denemeğe 
karar verdim. Fakat, işte o zaman 
diplomuızlığm fecaatini öğren. 
dim. Çünkü biç bir yere müracaa • 
ta cesaret edemiyordum. Beni ko. 
va.caklar diys korkuyordum. 

Esasen bilmiyorum, çalıtan in. 
Banlar naaıl İl bulurlar. Ben bir İl 
bulmak için nereye müracaat edi. 
leceğini de bllmiyordum. Bir if' 
bUrosu mu vardır? Dairelere doğ. 
nıdan doğruya bir iatida mı veri • 
lir? Kime, nerede İl var, diye so.. 
rulur. Bundan haberim yoktu. 

Bir gUn aklıma bir gueteye illn 
vermek geldi. Ve pzet_eye ilin 
koydum. Atağı yukarı tlAmm f(Syle 
idi: 

"Fransızca ve tngflisce lisanına 
vlkıf bir bayan küçük gocuklar& 
ders vermek istiyor.,, 

tılnım, birkaç gUn çıktıktan 
aonra iki cevap aldmı. Birisi Şioli. 
de bir adree veriyordu. öteki 1s.. 
tanbulun modernletmiye bqlıyan 
bir aemtinden gel'lyordu. 

Ve tkltsinde de: 
"Geliniz ,görtı,eıim ... 
Diyorlardı. 

K endimlz ifantqmda otur. 
duğumuz için önce Şiflide. 

ki adreee gittim. BUyUk bir apartı. 
manm ikinci kat bir dairesiydi bu .. 
Öyle dairelerde otumıut veya öy. 
le dairelere ancak fel"el veren bir 
ziyaretçi gibi gitmit genç bir kız 
tein bu dairenin kapl8DlI it dile. 
nerek çalmak pek acı geliyordu. 

Müsabaka 
kuponu 
No. 12 

yaydan fıraldı, haydi bari şansımı 
deneyeyim, dedim • 
Kapıyı genç bir hizmetçi kız 

açtı ... Kendisine ziyaretimin sebe. 
bini söyledim... Beni yukandan a. 
şa.ğı büyük bir azametle sUzdü: 
"Buyurunuz,, dedi. İçeri girdim. 
Girdiğim ~er bir yuı odası.. Şık 
bfr yuı odur ... ~en koltuk .. 
!ardan birini bana gösterdi. Ve 
Jkjncf defa tekrar ayni azametle: 

••Bu:yıurunuz,, dedi, dışan çıktı .. 

K ibar efendi, hiddetlendiğiml 
anla.nnttı. Kalmaklığmı 

için israr etmedi. Ben de evimin 
adresini bırakarak ç~tnn, gitt:-ı .• 

- Çoouk geldiği zaman ha.her 
aldınız mı? ... 

GUIUyor: 

Ben içerde o maroken koltuğun 
iliıtUnde bilm yorum, kaç dakika 
bekledim. Ne gelen vardı, ne de 
giden ... Nihayet yanm saat geçmiş. 
ti .. Ben de dönmiye karar vermiş. 

- Haber aldım ... FaJtat çoc:ıulr. 
tan değil ... Btaat ifeındtaindeb • llll 
na çocufu olmadıjnu, lrarndyle 
ayrı y&'8dıfmı, beni belen~ 
eğer kabul edersem kendi apart! • 
manında 'beraber yqamağı teklif 
ediyordu, ve.... • 

Birdenbire yUzU kıpkırmızı oldu. 
- Ve ... diyemiyorum .. 

tiın ..... 

Birdenbire kapı açıldı. 1çeriye el. 
1i ya.şlarmda görünen bir zat gir. 
dl .. Üstünde siyah ipekli bir pija
ma pantalonu ve siyah kadifeden 
bir oda jaketi vardı.. Boyuna bir 
fular koymuştu. Ve ayaidanna 
rogB.n terlikler giymişti. Beyaz 
seyrek saçları bUyUk bir itina ile 
taranmıı ve burnunun altındaki ke
sik bıyıklan yuıkanya doğru dik, 
dik duracak bir ee.kilde fırçalan • 
mrştı .. 

Başıyla, bana bir sellm verdi, kar 
11ma geçti, oturdu ... Ve hatırımı 
sordu. Beklettiği için özUr diledi. 
Ve tatlı bir seale konutmıya baş. 
ladı. Pek kibar bir zattı. Lisanı 
rıereden öğrendiğimi aordu. Ta.h· 
Bilimin §eklini anlattım ve talebe. 
Din kim olacağını sordum • 

••oğlwndur,, dedi. ve yalnız 

Franau.ca denıi istediklerini Ulve 
etti. "Kaç yqmdadır?.,, diye sor. 
dum. "On Uç yaşında,, dedi. Ders 
gilnilnU ve fiyatı kararlaştırdık. 
Aynldığıınız zaman beni kapıya 
kadar teşyi etmişti. 

Giderken elimi sıktı: "Çocuğu 

ÇBJ'l&mbaya görUrsUnUz,, dedi. 

E rtesi gUn lsta.nbul cihetin • 
deki y e r e gittim . 

V e r i 1 e n adres eski b i r 
k o D a k t ı . Mükellef bir seki 
zaman salonunda genç bir pqaza • 
deyle k&r§ılattım.. On dokuz yq. 
larmda da olabilirdi, yirmi bet yq. 
larmda da:· "Fransızca biliyorum .. 
İngili7.ce ders almak istiyorum.,, 
dedi. "Ben çocuklara ders vere • 
cek kadar mal6matım var, bU • 
~klere den verecek metodu bil. 
miyorum.,, diye yalan söyledim. 

- Ve ayda bana elli lira verece. 
ğini söylUyordu .. 

Tabif tahmin ediyonrunuı ki bu 
mektubu cevapsız bıraktım. Bir 
daha da hiç. hiç iş arayamadım. 
Kn •.< lira maa.şla Uç ay annemle 
beraber geçinmiye gayret ediyo. 
ruz.. Ve açıkça söylemek icap e. 
derse. otuzuma yaklaştığım halde 
hali. hayırlı bir kısmet beklivonım. 

Dervişler 
Köyünde 
Bir Cinayet 

Balıkesir - Yağcılar nahfye.tne 
bağlı Dervişler köyü civarında feci 
bir cinayet vuku bulmu§tur • 

Korucu, Mustafa ismindeki köylil. 
ye ormandan odun keememeaini söy. 
lemiş, aralannda çıkan kavga ctn .. 
emda Mustafa baltasını kullanmak 
istem.iş, korucu ise bir kazmayı bL 
şma vurmak suretiyle Muatllfayı 6L 
dUmıilftür • 

M. Kemalpatada Adanalı!a· 
ra Yardmı 

M. KemalP&f&, (Tan- C. H. Par 
tisi tarafından vuku bulan tetebbtia 
ilze~e. Adana 1eyllpzedelerine yar 
dım için bir komite tetkil olunmut
tur. 

Hasılatı bu f ellketzedelere gön
derilmek Uzere bir tombala tertip 
edilmif, uray salonunda da bir balo 
verilmiftir. 

Toplanan para yekfuıu tlmdilik 
Uç yüz lirayı ge~miştir. 

1 

Suıurlukta 3 Ev Yandı 
Bursa - Kestel nah!• 3 1 •"lı 

ÇUnldl ona ••Annem bana m.U • 
11aade etmez,, diyemezdim. Yalnız 
Ç&rtamha günU Şiflidekl apartı
mana gittim. Yine hizmetçi ayni 
uametli çehreyle beni karşıladı. 

Yine ayni odaya alındım. Fakat bu 

Susurluk köyünde ~ "'flu Yunusun 
evinden yangın çıkmıı, bu evle lraaap 
Mehmedin ve Ummi kadının evleri 
ya.nmıetır. 



8 TA•°' 

Emni1Jet 
Direktörlüğün
de 1(eçen hadise 

Cumartesi günü Emniyet Müdür
lüğünde feci bir kaza olmuş, bir me
mur karıştırdığı tabancadan çıkan 
kurıunla arkadaşının yaralanmasına 
ve neticede ölümüne sebebiyet 
vermiştir. Adliyeye intikal eden bu 
hadise hakkında Emniyet Müdürlü
ğünce idari cepheden tahkikata 
devam edilmektedir. Vak'anın ilk 
safhası şöyledir: 

Beyoğlunda yapılan bir silah ara 
masında Bozöyüklü Ali Osman is -
minde birinin üzerinde bir mavzer 
tabancası bulunarak polisc;e musa· 
dere edilmiş ve Osmanın iddiası -
na nazaran bu silahı taşımağa me
zun bulunduğu hakkındaki vesika
nın memleketinde olması, bu cihe
tin tahkikini icap ettirmiştir. Bu
nun için silah ikinci şube birinci kıs
mına gönderilmiştir. Burada evrakı 
tahkikiye memuru komiser Nuri va
zifesi dolayısile tabancayı muaye
ne etmek istemiş ,bu sırada ani bir 
ateş alma, çıkan kurşunun karşı ma· 
sada oturan komiser Hikmetin kar-
nına isabetine sebep olmuştur. 

Kaz.ayı müteakıp, Hikmet derhal 
hastaneye kaldırılmışsa da ince 
barsakların delinmiş olması ölümü 
intaç etmiştir. Vak'adan haberdar 
edilen nöbetçi Müddeiumumisi Ka
mil, Emniyet Müdürlüğü ikinci şube 
müdürünün odasına gelmiş, ölüme 
sebep olan tabanca bir defa da bu
rada göz.den ge<jirilmek istenmiş -
tir. Bu sırada tabanca tekrar ateş 
almış, namlunun yere müteveccih 
olması, ~ıkan iki kurşunun yeni bir 
faciaya sebebiyet verme.sini önle -
miştir. Bu hadise, tabancanın bo
ıuk olduğunu teyit etmiştir. 

Komiser Nuri, Müddeiumumi mu
avini Kamil tarafından ilk sorgusu 1 
yapıldıktan sonra evrakile beraber> 
ma• ... emeye sevkedilmiş-•• r. ilk şa
hitler dinlendikten sonra duruşma
r.ın gayrimevkuf olarak devamı ka
rarf aşmıştır. 

Bu feci kaza dolayısile vazife ba
tında ölen komiser Hikmetin aile
sine, Emniyet Müdürlüğü nakdi 
yardımda bulunacak ve ayrıca da 
macl§ ..tahsisi için lazımgelen teşeb
büsleri yapacaktır. 

Franklen 
Buyyon 
Ne alemde? 

(Başı 1 incide) 

temsil ettiği intihap dairesini bir k0-
münist zaptelmiştir. 

Franklen Buyyon Ankarayı ziya 
ret ederek Türk - Fransız anlaşma.!5ı· 

ru imza ettiği zaman Loyd Corç ile 

Lord KUrzon çok kızmışlardı. Lord 
Kürzon, Franklen Buyyonun aleyhin 
de en şiddetli nutuklarından birini L 
rat etmişti. 

Franklen Buyyon lngiliz hariciye 
nezaretinin hiddetini hafifletmek 
maksadile Londraya gelmişse de 

Loyd Corç kendisini kabulden imtina 
etmiştir. 

1 SAMSUNDA KARAKIŞ 1 

Gazi parkı ve Atafürk abidesi forlar alfmdo 

S amsun, (Tan) - Dört gün 
devam eden kar fırtınası 

geçen senenin s.on günü dinmiş, ha
raret derecesi normal bir şekil al • 
mış, biril<en karlar eriıniye başla -
nııştır. Yollar açılmış ve üç gündür 
şehrimize geleıniyen Ankara posta
sı da gelmiştir. 

ediyor. Fırıncılar, mahrukat pahalı
lığını bahane ederek ekmek fiyatla
rını arttırmak isteme-ktedirler. 

Fırtınadan elektrik santra -
lmın yeralbndaki ana kablo -
sunda zuhura gelen arıza bir 
gece şehri tamamen karanlık· 
ta bırakmıştır. 

Deniz sakinleşl'tıiş ve limanımıza 
gelen postalar yük ve yolcu alıp ver 
ınişlerdir. 

Şehirde mahrukat buhranı devam 

Elôzizcle misli görülmemi§ 
soğuklar .• 

EIAziz, (Tan) - Bu yıf burada 
misli görülmemiş soğuklar devam 
etmektedir. Hava bazan kapalı ve 
dehşetli sisli olarak, bazan tama -
men açık geçiyorsa da, soğuk şidde
tini kaybetmiyor. Şimdiden böyle 
soğukların bastırması, ilerde kışın 
daha tehlikeli olacağı korkusunu 
vermektedir. Elazizde, işitilmemiş 

bir şekilde yakacak ihtik!rı da var
dır. 

Mendup Duryo'nun 
istikbal rüyası 

Fransız Mümessili Sancakta 
çift çubuk ve alaka sahibi 

bir adam halindedir 
Franıada tahsil etmiş bir Antakyalı genç, bize Duryo 

hakkında şu malumatı vermiştir: Duryonun bilhassa son 
zamanlardaki şiddet ve tazyiklerine akıl erdirmek güç
tür. Fransa, Pariste bizi teskin ve memnun etmeğe çalı· 
şırken, Duryo Milletler Cemiyeti mütahitlerinin gözü 
önünde Türkleri ezmeğe uğraşıyor. 

Acaba neden? ı------------

Bu suale cevap vermek için orta 1 Burdurda Zehirli Gaz 
tabaka Fransızların ruhunu anla • Dersleri 
mak liı.zımdır. Duryo tam bir burju. Burdur, (TAN) - Geçen sene ol-
vadır. Kısa boylu, tıknaz ,kalın ense- duğu gibi bu sene de Halkevi aalo
li, ye.şile çalar, patlak gözlü, kısmen nunda Doktor Zekai Özkan tarafın. 
d:>külmllş saçlı bir adamdır. Keten dan, zehirli ga.zlerden korunma ders.
bezinden daima ütüsüz bir pantalonla !eri verilmiye başlanılmıştır. 
gezer. Çok korkaktır. Yaya dolaş • Dersler bitince bir sınav yapılacak 
maz. Caddelerden otomobil içinde son ve devam edenlere birer vesika veri. 
sür'atle geçer. lecektir. 

-~--~~--------
Ç i f f, çubuk sahibi Agında Çalışkan Bir 

Duryonun yazın Antakyada otur. Muallim 
duğu bina kendi malıdır. Bundan baş Arapkir - Agın kamunu başmual-
ka Sancakta çift çubuk sahibi olmuş limi Mehmet Yener, harabiye yüz tu 
tur. Zeytinlikleri filan vardır. Kızı- tan mektebi beğenilecek bir oekle 
nı Sancakta evlendirmiştir. Işten çe- sokmuştur. Mumaileyh, müsamere • 
kilince oranın nüfuzlu bir adamı o • lerden elde edilen para ile mektebe u
larak çiftinin, çubuğunun başında zun bir me8afcden temiz su getirt -
yerleşmeyi kurmuştur. Senelerden • miye de çalışmaktadır. 

Davamızın 
Geçireceği 
Safhalar 

(Başı 1 incide) 
kuki heyet değildir. Azalar, kendi 
hükumetlerinden aldıkları talimata 

f göre rey veren mümesillcrden iba-
1 rettir. Şu veya bu tarafla sıkı dost _ 
; luğu olan memleketlerin mümessil. 

1 leri, bittabi dost tarafın tezini tuta. 
i caktır. İşe tamamile uzak olanlar ya 
! seyirci kalacak veya Milletler Cemi
: yeti misakının ruhunu kuvvetlendir 
mek gibi bir gaye ile uzlaştırma gay. 

. retleri gösterecektir. 

1 Milletler Cemiyetini hep severiz. 
ı Tam vazife g-örecek bir hale gelme. 
· sini isteriz. Bu hususta büsbütün 
. bedbin olmak caiz değildir. Bugün. 
: kü haliy1e bile cemiyetin imıanhk 
j namına faydası ve kıymeti vardır. 

1 Fakat hakikate göz yummak eli
mizden gelmez. Milletler Cemiyeti. 
nin kuruluşundaki ameli gaye, mu. 
zaffer milletlerin Versay muahedesi 
mucibince elde ettikleri neticeleri 
sağlama ba~Jamaktan ve bu netice. 
lere tecavüz karşısında bitaraflann 
da manevi ve maddi yardımını temin 
etmekte., ibarettir. 

Hôkim tesirler 

A sd temelin bu mahiyette olma
sına. rağmen bilh~sa bitaraf 

memleketler, Milletler Cemiyeti mu. 
hitinde hususi menfaat cereyanlarını 
kırmrya. ve misakın ruhunu canlan. 
dırmıya epeyce muvaffakıyetle ça_ 
lışmışlardır. Bununla beraber bu
gUnkü hakim tesirler, ancak cemi. 
yetin kuruluşuna. amil bulunanlar -
dır. Nitekim bitaraf müşahitler bak. 
kında bizim haklı istinkafımıza rağ
men tutulan yol, misakın ruhu ba. 
kımından beklenecek tam bitarafane 
rol değildi. Hak ve bitaraflık pren • 
sipleri açıktan açığa çiğnendi. 

Türkiye ile Fransa arasında ihti _ 
18.f mevzuu olan mesele, konseyde 
alakadarların reyi hariç olmak üzere 
konuşulan meselelerden değildir. 
Her iki taraf konseyde reye karış11 · 
caktır. Her iki tarafın reyi de dahil 
olduğu halde konsey ancak ittifakla 
karar verebilir. Türkiye ile Fransa 
arasında "Bir anlaşma mUmkUn ola
mazsa konsey hiç bir müsbct karara 
varamaz. 

Bilakis iki memleket kendi arala
rında anlaşacak olurlarsa Milletler 
Cemiyeti raportörü de, konsey de 
bu karara iştirak etmeyi canlarına 

minnet bileceklerdir. 
B ıu g ü n meselenin bütür 

mes'uliyet y ü k ü M. Blumun 
o m uz 1 a. r : n a geçmiştir. Yu • 
kanda anlatbğımız sebepler dola. 
)"isiyle nikbinlik duyamamakla bera
ber M. Blumun tQklifi, bu davanın 
kestirme yoldan tatlılıkla halline ait 
yegane imkan sıf atile, merakla bek • 
liyeccğiz. 

Ahmet Emin YALMAN 

F ethiyede Adanalılara 
Yardım 

Fethiye (TAN) - Kızılay Cemi -
yeti bura şubesinde toplanan bir 
komisyon, Adana seylapzedelcrine 
yardım için temsil, balo verilmesini 
ve iane toplanılmasını tahtı karara· 
almıştır. 

Memurlanmız, Klnunuevvel ay -
!ıklannın yüzde ikisini Adanalılara 

bağışlamışlardır. Fethiyede bin lira 
kadar iane toplanıldığı hesap olun -
maktadır . 

beri bu tatlı rüyayı beslemiştir. ============================= 

Müşahitlere yeni 
bir şikayet 

[Başı 1 incide] Abdullah Ganiye muracaat etınfflef' 
Şam, 11 (Hususi) - Sancak Türk. dir. Fakat Şeyh Abdullah, Fraııs&Ji" 

leri, müşaLitlere vukubulan müra.- nn teklifini reddetmiştir. 
caatlan arasında Sancağın kültür ie- HAV AS AJANSININ UYD~ 
lerini tanzim etme!;: üzere gönderil. ARAP NÜMAYİŞLERİ . 
mi§ olan Piyer Bazantayın Türk kül. Antakya, 11 (A.A.) - Havas ajıll-
türünü imha hususunda aldığı ted- sı bildiriyor: 
birlerden de bahsetmişlerdir. Bugün öğleden sonra Suriye le}ıllt 
YAŞASIN ATATURK, de yapılması mukarrer tezahürat içil 

YAŞASIN lSTIKLAL ! ... birçok köylüler dün gece köyleri tel" 
Şam, 11 (Hususi) - Müşahitler kederek Antakya civarında toplaO" 

Kırıkhana ikinci defa geldikleri za- mışlardı. Her nahiye mümessillef 
man hükfunet konağına inmişlerdir. tayin etmiştir. Bunlar önlerinde 
Hükümet konağının önünde iki bin. milli bayraklar olduğu halde yürUyot 
den fazla Türk, polislerin muhalefe. !ardı. Reyhaniye mmtakasmdaki 511-
tine rağmen toplanmıştı. Türk mü- riyeliler, oralarda beyliklerini Y'
messilleri müşa.hitlerle konuştuğu za- pan Türklerin hizmetler;'lde çalışın"' 
man kalabalık Türk kütlesi hükumet larına rağmen geceleyin kamyonlat• 
konağının önünden ayrılmamı§, ko- la Antakyaya J?elmişlerdir. DünJdl 
nuşmalann sonunu beklemiştir. Ko. Reyhaniye hadiseleri efkan oldukçl 
nuşmalardan sonra halk müşahitleri heyecana getirmiş olmakla berabd 
görmek arzusunda bulunmuş, müşa- tezahüratın sUkünetle geçeceği Un1it 
bitler balkona çıkmışlar ve halkı se- ediliyor. Sabahleyin Türk, Arap "' 
lamlamışlardır. Ermeni dükkAnları kapalı buJwıuyot• 

Bu sırada halk lstiklil margmı du. 
söylemiş ve: 

- Yaşasın Atatürk!. .. 
- Yaşasın müstakil Hatay! ... 
- Yaşasın Milletler Cemiyeti! .. 
Diye bağınnışlar, tezahüratta bu. 

lunmuşlardır. 

SUR! YECILER 
Halep, 11 (Hususi) - Hataydaki 

bazı Arap ve Ermeniler, mahalli hü
kümetin direktifiyle Sancağın Suriye
ye bırakılma.& ve Türklere verildiği 
takdirde fena muamelelere maruz ka. 
laca.klan hakkında mazbatalar tan -
zim ederek ali komiserlik yolu ile 
Milletler Cemiyetine göndermişler • 
dir. 

MEVKUF TURKLER 
Halep, 11 (Hususi) - Sancakta 

mila mevkuf bulunan Türklerin aifo. 
leri müşahitlere §ikAyetlerde bulun
muşlardır. 

LUBNANLILAR 
Şam, 11 (Hususi) - Suriye ve 

Lübnanda, Sancağın Suriyeden ayrıl
maması için müşahitlere telgraflarla 
müracaatlar yapılmakta ve müp.hit. 
!er bu müracaatların Milletler Cemi
yetine ya.pılmaıu lbmı geldiği cevabı
nı vermektedirler. 

ALEVILERl TAHRIK 

BU DAHI 
Antakya, 11 (A.A.) - Havas a

janın bi1diriyor: 
Binlerc.e Arap ve Ermeni şehir lı

çinde dolaşmaktadır. Dağlılar elli" 
tir ve yüzer kişilik gruplar halindi 
şarkı söyliyerelı: §ehre inmektedir• 
Türk mahalleleri bomboştur. Aled 
mahalleleri ise Fransız ve Suriye baY• 
raklariyle donatılmıştır. Polil!I mub
telif unsurların hazırlamakta oldu.?" 
alayların yolunu kesmek için tertibat 
almıştır. 

RE1'1iAN1YEDE 18 YARALI 
BIR OLU 

Antakya, 11 (A.A.) - Reyhan1Y'9' 
deki dünkü hidise esnasında bir ),.• 
rap ölmüş ve 18 i de yaralanmıştır• 
Yaralılardan birinin vaziyeti ağırd11'• 

KLOD FARER 
SIY ASET CAHILI MI '! 

Paris, 11 (Hususi) - Klod Faret 
Jurnal gazetesinde yazdığı bir nıa. 

kalede Ha.tay meselesine de temal 
ederek Fransanm harici siya.seti haır... 
kında bazı mUtalea.t ,tilriitmüştUr. Fv" 
kat Pöti Jurnal gazetesinde çıkan bJ' 
makalede ise Klod F. rer tamaıni!O 
techil edilmekte ve şöyle dcnilmektr 
dir: 

LA.zkiye, 11 (Hususi) - Framnz. "Bir akademi azasının harici siya" 
lar, Türk taraftarı Alevileri aleyhte sette ~u cehaleti, insanı hayretler 
teşvik etmek istemi§, Alevi Şeyh içinde bır:akıyor.,. 

Fas Meselesinde Almanya, 
Fransayı itham Ediyor 

[Başı 1 incide] nnda 12 kadar Alman deniwtı genıf.. 
makta devam ettiklerini anlattıktan sinin mevoudiyeti kaydedilmiştir. 

sonra: "Bugün tngiliz gemileri, faşist Fransa mukabil harekette 
korsanların cezasız hüküm sürdükle- bulunacak 
ri denizlere açılmaktan korkmakta. 
dırlar. 

Cevtadaki Alman topları lngiliz im 
paratorluğuna karşı doğrudan doğ

ruya vurulmuş bir darbedir. Bu hA.

liseler Ingiliz siyasi şeflerini uyan • 
•lıra bilecek mi?" 

Almanya ve müstemleke me~e/esi 

Pari.s, 12 (A.A.} - Havu Ajanın 
bildiriyor : 

Bu sabah Berlinde ıefirleri kabul 

Pa.ril!I, 11 (A.A.) - Dışişleri b• -
kanlığının bir tebliğinde, Tetuandaııd 
Fransız mümessilinin 1spanyol Fa " 
amda fevkallde komiser vazife!tııl 
yapan ı\lbay Beişberdere müraca.st 

ederek İspanyol Fasmm herhangi bil' 
bir noktasına yabancı askerleı ihr' " 
cmm tevlit edebileceği vııhim netfc:ıl 
ler üurine komi.serin na.ıan d.ikkauıJ 
celbetmiştir • 

etmesi müna!lebetiyle Hitler Al - Giresun ve Mersinde Parti 

Kendisine Ingilizlerce at!edilen 
kabahat, mücadele halinde Ankara 
milli hareketiyle, lngilterenin haberı 
olmadan, bir anlaşma vücuda getir

mekti. 
Bu anlaşma, lngiltercnin o zaman

ki Anadolu siyasetine karşı bir tor

pilleme hareketi diye tavsü edilmiş 
ti. Fransanın hw;usi anlaşması, ln

giltereyi Mustafa Kemalin bir numa. 
rah dü§lllanJ mevkiine dü§lirmüştü. 

Duryonun Tilrklüı1<.le olan milcade. 
le.sinin tam manasını anlamak icin b-..ı 
riiyayı gözönUnde tutmak lazımdır. Kaçakçı kafilesi yakalandı 

manyanın İspanyol topra.klarmın ve. 
ya müstemlekelerini~ bütllnlüğUne 

dokunmak niyetinde olmadığı hak 

kında Fransa btiyllk elçisine temi 

Kongresi 
Giresun - C. H. Partisi vi1AY6t 

kongresi Vali Feyyaz Bosut tarafıtl
dan açılmı,, ikinci reisliğe TirebOld 
murahhuı Halil Rıfat Köksal, l!lelı
reterliğe de Dursun Sakallı ve Raııf 
Oktay seçilmişlerdir. Bundan sonrf 
Parti ile Halkevinin iki senelik rıır 
SA.i raporu okunarak kabul edilıtıif' 
tir. Garibi şu ki, lngilterede bu kadar 

husumet celbeden Franklen BL.ıyyon, 
Fransada en sıcak bir lngiliz dostı-J 

diye tanınmışbr. lngilizce bir nutuk 
söyliyebilen pek nadir Fransızlardan 
biridir. 

Bu sırada Franklen Buyyon mec
liste bulunsaydı, Sancak ihtila.fı hak. 
kında şiddetli istihzahlarda bulunaca
ğına şüphe yoktur Blum böyle bir 
hücuma maruz bulunmadığından do
layı her halde ferahlık duymaktadır. 

Franklen Buyyon en sakin bir ta
m-la söylediği nutuklarla meb'uslar 
arasında en şiddetli kasırgalar uyan. 
dırabilen bir hatiptir." 

Duryo aciz ve korkak adamlara has 
olan ölçüsüz şiddet ve tazyikle Ha -
tay Türklerini ezerken her şeyden ev· 
ve kendi istikbal rUyasmı korumak 
ve müdafaa etmekle meşguldür." 

Söğütte idman Yurdu 
Seçimi 

Söğüt, (T~'\1) - İdman Yurdu i. 
dare heyetinin müddeti bitmiş ve 
heyeti umumiye, mıntaka başkanı 
Mcktu~u Nihat Torum Tayın ve 
birçok memurların iştirakile topla
narak yeni idare heyeti intihabatı 
yapılmış, başkanlığa Fuat Sönmez. 
muhasipliğe Bayan Hafize, katipliğe 
'\fustaf A<Yaoğlu. azalığa muallim 
'hvan Bc>driye, fabrikatör Hakkı 

tpek, Rıfkı Tunçer, kaptanlığa da 
Rasih Hekimoğlu se~ilmişlerdir. 

Yeni idare heyeti, Adana felaket . 
zedelerine yardım olarak bir mUsa.. 
mere tertibine karar vermiş ve pro. 
valara başlamıştır. 

Gaziantep, (TAN) - Güceğı k~ 

yiinden Durmu§ Alinin idaresi altın 
daki kaçakçı kafilesi gümrük muha. 
faza memurları tarafından Küçük 
Araptar köyü civarında ya.kalannırş. 
tır 

Mahkemeye sevkedilen kaçakçnar. 
dan seksen beş bin küsür defter si
gara klğıdiyle ( 490) poşu yakalan 
mıştır. Gönderdiğim resim. kaçakçı 
!ardan ikisini sigara kağıtlariyle bir 
arada göBt.eriyor. 

nat vermiştir. 
Büyük elçi de Fr1.11unm İspanya . 

run toprak bütünlüği'<ıe ve Ispanyol 

Fransa statUkoauna riayete kat'l su. 

1 rette karar vermiş olduğu ha.kkmde 
I teminat vermittlr. 

j Franm fil osu 
1 Paris, 11 (A.A.) - Paristiar ga. 

zetesi Tancadan aldığı aşağıdaki tel. 
grafı neşrediyor : 

DUn öğleden sonra Uç Fransız harr 
gemis İspanyol Fasının Atlantik 
kıyısında Arzila ile Lara.şa arasında 

ıanevralar yapmıştır . 
Ayni oakik.1d·ı CebelUttPrık fü:ıoı-

. mensup bir İngiliz deniz tayye 
resi ayni sahil 1<ısmı üzerinde uçu . 
yor ve tngili:ı bahriyesine mensup 
birkaç gemi de Söta açıklarında bo • 
ğaz önünde dolaşıyordu • 

Dün ve evvelki gün Söt& !(lkla • 

• 
Mersin, C. H. Partisi vill~ 

yeni idare heyeti şu suretle teşekl< _. 
etmiştir: Seza ü~er, Doktor MUnıt 
Berker, Fuat Morel. Yakup Ers01• 
Mansur Bozdoğan , Halil Köksu, RJJI 
Bozkurt, Mehmet Barkan. 

Büylik kongrede Mersini tenısil• 
Doktor Mllmtaz, Muvaffak uvg~~: 
~ itat Tor, Halil Köksu memur ,.(!ı 

'"lerdir. 

lzmirde Elektrikli Vinçler 
t 

İzmir - Limanımızdaki vın 
bu sene içinde değiştirilecek. yer1~ 
rine elektrikle işliyenleri knnuıııcsl' 
tır 

• 
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No. 12 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Kule ve Basra Halkı Valılerinin Azil/erini ve 
Yerlerıne Başkalarının Tayin ni istiyorlardı 

bul ediyorum. Fakat şu şartla ki: 
.Muhammed, t:a.m Akabe civarında sine karar vermişlerdi. 

oiraz hastalanmış; Mısıra gfrmesi ı Bu karar, zaruri idi... Çünkü; ilk 
teahhur etmişti. O sırada, Medine - üç halife zamanında, (Ali) resmi 
den gelen ve sür'atle Mısıra giden bir vazife kabul etmemekle bera-

bir tatar, gözüne ilişmj,şti. M'1.lham- ber, daima üç halifeye fikre~. \~e fi
nıedin kalbine, birdenbire bir şüphe len yardım etmiş; adeta hukumet 
girmiş .. Tatan tevkif ettirerek üze- şurasının en kıymetli bir rüknü gibi. 
rini arattığı zaman, bu mektup eli- hizmetten çekinmemişti. Ebu Bekir, 
ne geçmişti. Alinin pek çok yardımlarına mazhar 

Kuo mektup.. olduğu gibi, (Ömer) de en bun_al_dığı 
Halifenin mührile miihürıenmiş zaman ona müracaat eder. fıkırle-

olan bu mektup, şu kısa satırı ihti· rinden ve reylerinden istüade eder-

va etmekteydi: di. 
(Vali geldiği zaman, katledin.] Ali, halk heyeti tarafından yapı-
Bazı rivayetlere nazaran. Osman lan hilafet teklifini kabul etmiş; ca

bu keyfiyetten haberdar değildi. Ka- miye gitmişti. Fakat, bu kararı ve· 
tibi olan (Mervan), bu mektubu ren heyete bir şey söylemeden, mim· 

noktasız olarak yazmış, Osmana mü bere çıkarak, ahval ve vaziyeti teş· 
htirletmiş.. ve sonra, bir noktanın rih ve Osmanın katillerini şiddetle 
Yerini değiştirmek suretile (Ebu takbih etmiş .. Ve sonunda da: 
:Sekirin oğlu) nu katlettirmek iste - - Ey nas! .. Bana hilafet teklif 
inişti. ediyorsunuz. Bu suretle de, omuz-

BüyUk bir ihaneti ihtiva eden bu lanma ağır ve mes'uliyetli bir yük 
nı.ektup, Osman tarafından ellerine yUkletiyorsunuz. Ben bunu kabul 
ahitname verilmiş olan halk murah edersem, yalnız bir şey için kabul 
haslannm e)Tlniyet ve itimatlarını edeceğim ki: O da, haK:ka ve halka 
derhal selbetrnişti. Ebu Bekirin oğ- hizmetten ibarettir. şimdi, ben de 
lu ile Medineye dönmüşlerdi. size bir sual soracağım. İçinizde, 

Fakat .. Garip bir tesadüf eseri o- bu makama, benden daha ehil, ben· 
}arak yolda üç tatara tesadüf et - den daha muktedir bir kim.!e yok 
rnişlerdi. Derhal bu tatarları yaka - mu? ... 
lamı~lar .. tJzerlerini ar~mı.şlı>r; . Bas Demişti. 
ra. Kfıfe, ve Suriye vahlerıne hıta • Bütün halk: 
ben yazılmış, ve Mervan tarafından - Hayır. Bu mevkie ancak, sen 

mühürlenmiş üç mektup bulmuşlar- ehilsin. 
dr ... Bu mektuplarda, şu kısa satır- Cevabını vermişlerdi... Ali. bu su-
lar vardı: alini fü; kere tekrar ederek ayni ce· 

[Halk namına buraya şikayetçi o- vabı aldıktan !'!Onra: 

Şayet benden daha ehil olan bir zat 
bulursanız, derhal bu makamdan 
çekilerek ona biat ctmiye amade
yim. 
Demiş .. Bu suretle de kalbinde 

zerre kadar mevki ve makam hırsı 
olmadığını ispat etmişti. 

EmeYİ memurlar ayaklanıyor 
tsyan, derhal sükünet bulmuş: 

işler çarçabuk yoluna girmişti. Ali
nin maddi ve manevi faziletlerini 
bilen ve takdir edenler, artık Medi
neden ba.şlıyarak bütün isliim ülke
lerinde bir sükün ve saadet devri 
açılacağına hükmetmişlerdi. 

Fakat, hıldisat bunun büsbütün 
aksini göstermişti. (Ha,şimi) lerin 
ezeır düşmanı olan (Emevi) ler, 
Osmanm katlini ileri sürerek der
hal harekete geçmişlerdi. 

Ali, vilayetler halkını bizar eden 
zulüm ve suiistimalleri ortadan kal
dırmak için ıslahata başlar ba~la
maz, bütün Emevi memurlar isyan 
etmişlerdi. 

Asilerin başına, (Suriye Valisi. 
Ebu Süfyanın oğlu Muaviye) geç
mişti... Muaviye, bütün Emeviler 
gibi, esasen zengindi. Uzun sene
ler, Suriye gibi mamur ve ticareti 
mebzul bir vilayette bulunduğu için 
bUtün serveti büsblıtün tezayüt et
mişti. Muaviye, i~te bu serveti sa
yesinde halka cömert davranarak, 
kendisine büyük bir t;ı.raftar kütle
si temin edebildiği gibi, ücretli as
kerlerden mUrekkep bir ordu da ih-
zar eylemişti. (Arkası var) 

larak gelen murahhaslar, bazı vait - Pek 8.la ... Ben de, hilafeti ka· 
Ye teminat ile iade edilmiştir. Bun- ============================== 
lar oraya vasıl olduğu zaman, der· 
hal kat.le.diniz.] 

Bu mektuplan okuyanlar, artık 

öfkelerinden çıldırmışlar, en kor
kunç teşebbüslere girişmek ahdile 
Medineye koşmuşlardı. 

Şehirde galeyan 
Gerek 0smanın ve gerek Merva. 

nm mektupları, Medine halkına teş
hir edilmisti. şehirde, birdenbire 
halk galey~na gelmişti. Binlere~ ki
şi tarafından, Osmanın sarayı iha • 
ta edilerek her taraftan: 

_ Kta;p ve sünnet, ayaklar al -
tında ç~ğnendi. Zalim ve hilekar 
Mervanı bize teslim et. Sen de, hi-

laf etten çekil. . 
Feryatları yilkselrnıştf. 
" . • halkın bu galeyanmaan m.er>an, .. F 

korkarak bir tarafa gizlenmıştı. a-
k at Osman. ondan daha ces~r ~a~
ranarak bir yere saklanmadıgı gıbı 

hiliı.f etten de istifa etmiyeceğini söy 

lemişti. b. kat 
Osmanm bu sözleri. halkı ır . 

daha heyecan ve galeyana getır • 
nıişti. Ellerinde yalınkılıçlar parh -
yan halk, birkaç kere s~raym kapı -
larma hücum etmişlerdı. 

Ali bunu haber alır almaz, Os -
- ' ·1:. ı..1 rile ınuhafaı.a. etmek i-
uıanı sı ö.U a . . . k 
çin oğulları ı-ıasan ve Hilseyını en-

di ı dnn mürekkep bir 
mensup arm .. .. 

kafile ile Osmanın sarayına gonder-

nı.iHşti. 
1 

H" ,.:n halkı teskin e-
a.san a use:1 

• • 

dip dağıtmak için ellerı.nden gelen 
hiçbir fedakarlıktan çekınme~~r
di. Fakat: mukadderatın, acı. a 

1 
-

ı..-·tı· . .. .. geçememişlerdı... Sa 
ue nın onune birkaç ki-
raym duvarmdan atlıyan . . .. , ocıasına gır -
şı sur atle Osmanrn (Ü ·· u 
nı.iı,ler; seksen ilci yıı.şın?a Mçuedn: 
n · h va tıle - ı · nalife Osman) m a,, k 1 
nedeki Emevi saltanatın~ 

1
- rd~n ı 

bir darbe ile nihayet ve.r~lut yi 
Os, ıanın katledilrnesı, . ti Onu 

fevkalade mtitee!!Sir etm
1

-5 • 
1
• . . uhafaza ede-
ayıkıle müdafaa ve m . (Hilse-
nı.edikleri için (Hasan) ıle . 
yin) i şiddetle tekdir edere:u üp öl· 

- Siz de onun yanında ş 
rneliydiniz. ed 

Diyecek kadar mertlik ve f a· 

karlık göstermişU. 
Zarur1 bir karar d 

Osmanın kanlı n8.şı henüz 0 rt:1 a 
dururken Medine eşrafı ile Medıne
d f a et· e bulunan eshap derhal iç ırn 
inişler; içlerinde bir tek n1uhalif ~e 
•uteriz zuhf'ır etmeden, (j\li) nın 
'1erhaı hilafet makamına .ıtetirllıne· 

LOKMAN HEKiM 

~------~~-----··------·-·-------------------~ ........... Yerini Değiştirince ... Yirek 
Tehlike olur mu? Kasıınpaşada. 

ki deniz hastanesinde kendisine a
pandisit ameliyatı yapılacağı va.. 
kit, yüreıYi ile birlikte içerideki U· o . 
zuvlarının yerlerini değiştirdiklerı 
ıneydana çıkan, delikanlının hik3-
yesini okuyanlardan bazıları bunu 
soruyorlar. Ameliyatı yapan muh· 
terem operatör de gazeteci ar~8:' 
daşa söylemiş: Kalbin böyle yerını 
değiştirmesi pek te çok olmamakla 
beraber müstesna olarak arada . . 
sırada görülürmüş. Demek kı, 
müstesna olarak herkesin baş111a 
gelebilir. o halde yürek yerini de. 
ğişti riııce insanın hayatı için teh. 
tike olur mu, diye düşünmek te 

haklıdır. 

Kalbin sağda olması bir kere in. 
sanııı güçlü ve kuvetli olmasına 
engel olnııyacak gibi görünür. Çün 
kü hekim kitaplarında ilk defa o· 
larak gösterilen misal on yedinci 
asırda Pariste idama mahkum e· 
dilmiş olan bir haydudun kalbidir. 
Bu adamın cesedi teşrih edilirken 
kalbinin sağda, karaciğerinin sol. 
da olduğu nıeydana çıkmıştı. 

lçerdeki uzuvların nıekadirlerin. 
den başka taraflarda bulunması 
güçlü ve kuvvetli olmasına engel 
olmadığı gibi, çok yaşam~ya d.a 
mA.ni olamıyacağı yine hekıırı kı. 
taplarında meşhur, 72 yaşında 
mütekait bir askerin (1688 yılın
da) öldüğü vakit iöğsündeki ve 
karnındaki uzuvlarının hepsinin 
yerlerini değiştirmiş .oldukları teş· 
rihte görülmüştü. Tekaüt edili~~i. 
ye kadar askerlikte çalışmak guç. 
lü ve kuvvetli bedene delil olduğu 
gibi 72 yıllık önıür de hatırı sayı. 

lacak bir şeydir. 
Bu tekaüt askerin sağ tarafa 

gitmif olan kalbinin ~i~lyes.i ede
biyat tarihinde de muhım bır yer 
tutmuştur. o adam öldüğü vakit 
meşhur Moliere daha sağ olduğun· 
dan .-şimdiki gazeteciler böyle bir 
hikayeyi tıaber alınca fırsatı k~
çırınadıkları gibi- o da kalbın 
sağda olabileceğini duyunca f1rıa. 
tı lta.çrrıııanııs ve bi.,,im d• ceve sa. 

1 

ve okuduğumuz "Zoraki hekim,, 
piyesinde bu vak'ayı göstermişti. 
Siz de piyesi okumuş veya oynan
dığını görmüş te, orada kalbin sağ 
da olduğunu duymuş ve gülmüşse. 
niz, biliniz ki bu söz doğrudur. 

Kiınbilir, Moliere'den beri bizim 
memlekette kalbi sağda kaç kişi 
gelip geçmiştir? Fakat böyle şey. 
lere dikkat etmek ve onları kay· 
detmek adet olmamıştı. Deniz has
tanesinin lutfen bildirdiği vak'a. 
dan sonra. bunun misalleri elbette 
bizde de çoğalacaktır. 

Zaten, 1862 yılında Port • Sait'
te yaşıyan ve o zaman bütün Mısır 
ıııenıleketile birlikte başı lstanbu
la bağlı bulunan Bayan Banıba'. 
nın sağ taraftaki kalbi, bu halin 
güzelliğe de engel olamıyacağına 

meşhur bir misal olarak, hekim ki
taplarına girmiştir. Bu meşhur ba. 
yan Bamba'nın şöhretini şimdiye 
kadar duymadınızsa şimdi öğreni
niz ki, bu bayan 6 Mayıs 1862 ta. 
rihinde (kendisini muayene etıniş 
olan hekimin kaydetiği gün) on 
iki yaşında ve iki yıllık ~elindi. 
Kocası da kendisi gibi çocuk ola
cak ki genç karısının kalbi kendisi 
için vuruyor mu, vurmuyor nıu di. 
ye aranııya başlar. Her yeni geli. 
nin kalbi solda vurduau halde Q 

eamba'nın kalbinin sağda vurma. 
sına akıl erdiremez. Genç karısını 
yüreksiz olmak la. itham etnıiye 

kalkışır. En sonunda ihtil!fı hal
letmek, yahut genç kadının kalbi. 
ni bulmak iizere o tarihte orada 
bulunan meşhur bir yabancı heki. 
m• baş vururlar. Hekim daha ço. 
euk yaşında bulunan bu yeni geli
nin ''güzel endamlı, güzel elli ve 
minimini güzel göğüslü., olduğunu 
defterine kaydetikten sonra genç 
kocıtsının bulamadığı kalbi sağda. 
karaciğeri solda. dalağı sağda bu. 

fur. 
Uzuvlıı.rımızın yer değiştirmele. 

ri böyle. güçlü ve kuvvetli olmıyıı., 
çok yaşamıya, hem de güzel en. 
damlı ı0tııııya engel olmayınca hiç 
z111arsız bir şey demektir. 

Kışla Duvarları Arkasında 
• 

• 

f rlerin sabah taliminden biıkaç infıba 

flfehmed·n sırtı 
tok pek karnı 

U mumi Harp içinde ve on
dan evvelki harplerde, 

Mehmetçiklerin ne kıyafetle gez
diklerini hatırlarsınız değil mi? .. 
Ben içlerinde, öylelerini biJirjm ki, 
tüfekleriııi, iple boyunlarına asar. 
sabun çuvalını, elbise yapıp sırt

larma geçirirlerdi. Ayaklarına ça
rık ve başlarına keçe külah bula
bilenler, en bahtiyarları idi. Bu • 
günkü erlerin hatta hizmet başın
daki kıyafetleri, Abdülhamit dev
ri zabitlerinin çoğundan iyidir. 
.Mt'hmet, şimdi her mevsimde iki 
kat elbise giyer. Birini talim yap
tığı, ötekini izinli bulunduğu za
manlar sırtına geçirir. Mehmet -
çiklerin artık ayağmda sağlam 

kundurasr, mevsimine göre yün ve 
iplik çorabı, ba.<şında elbisesinin 
renginde şapkası, hatta elinde el-

1diveni vardrr. Hergün. birkaç defa 
silinen tüfeği, parıl parıl yanar. 

M ehmetçiğin. yalnrT. sırtı pek 
değil. kamı da toktur. 

Günde 900 gram katıksız halis 
buğday ekmeği. .. Her öğünde iki
şer kap besleyici yemek ... Hafta
da, iki üç defa tereyağlı tatlı ... 
Sık srk pilav ... 

Erler, aldıkları bu bol gıda sa
yesinde: pek çabuk gelişerek bir
kaç ayda fıstık gibi toplanıvorlar. 
Köylerinde otuz beş kırk kilo gcl
miyenler, kışlaya girdikten sonra. 
ağırlıklan derece derece artarak 
elli beş. altmış kiloyu buluyorlar. 
Bütiin gün talim yaptıkları, dere
tepe demeyip, duramadan koştuk. 
lan halde, bu böyle... Ya bir de 
sn-tfüıtü yatmalarına müsaade edil. 
se. yüz ellişer kilohı•< birer ıufa.m o. 
lup ortaya çıkacaklar. 

E rler arasında, kaçak vak
larmı grafikte sıfır dere

ceye düşüren sebeplerin başlıca -
n, climhuriyet devrinde, kışlanın 
köylüye ,evinden daha fazla ra -
hat, daha bol gıda. daha temiz ve 
daha bakımlı bir yaşama şartı te
min etmesidir. Er. kışladan ni<;in 
ka<;sın ? .. Orada, baba ocağından 
farksız muame1 "' ~örlivor. Günde 
birkaç saat yaptığı talim vUcudu
nun uyuşuklui?ıınu ~deriyor. Kö
yt.inde bilmediği !'!eyleri ve hıı ara
da okııma vazmıı.yı orada öğreni
yor. KöviindP yemcclilderini orada 
yivor. köviinrl~ J?İymediklerini ora
da giyivor. Köviinde hıthtmflrlı~ı 
~andan arkadaşları orada bulu • 
yor. 

Er, kışladan niçin kaçsın? .. 

• • K • • • • • . . 

Ş imdi, siz bana sorarsınız 

belki de... Erlerin, yeme, 
içme~i. giyinme kuşanması yolun
da ... Bunu anladık. Fakat, kışla· 
larda temizllk i~Jeri nasıl aca
"8. '!' 

Yazan: 
Salahattin 

Gün gör 
ouııa \Crcceğım cevap ı;;udur : 

Erler, hiçbir zaman, bugünkü ka
dar doyası temizlik görmemişler-

, ................... ~ 
HASAN 

D. cı Baden Kremi 

Acı badem kremi cilcle raraı 
Cilde hal at, dii:qı;iinlük ,.~ tara 
vet verir. Cildin kirh•rinl ıt>hir 

lerinl, f(•na ra~larını t~mızlf'r 
Buruşukluklnrını, lekt>IP.rini. ril 

lerini, ergooliklPrini. -ıh ilc·elt>rhıl 
izale eder. Çirldn t;t>lı reyi ~iizel. 
le~tirir ve ihti)'arlığı gençle ti. 
rir . 

Fakat arı h:tdP.m kremini hn· 
kes ~ apamaz \"e bu krrml mut
laka acı badem ya~h·le \'aıımak 
·~~ıntdır. Bu h;m ·mu;kill ,.,. 
kulfP.tli, hf'm pahalı hir is oldu 
ğ'lından biraz arı hadern ·ı·saıı 
sile \'a7.elin )':t~ını knrıştırnnık 
\'llpıları krPmll'li lrnlJannn bR· 
ranla~ clldlerinl hozurorlnr. 

.. llahs acı hademdt'n pt>k hii. 
nıh f P.rlnka rlıldarln istih. al ecll· 
hm hnkil<i ft<'t bl\ılem \"aı°!;ını 
krrın haline ~C'tirmi-. olan ko· 
lon)·nsi~·le \"fi! mii ... tahzınath Jr 
meo;.hur f'<'7.acı Jla.,..andır. İtrL 

yatı nefis \e rnnintir . 
llnsan ncı hıHlrm ,\"Ofı kremi· 

le, Hnsan :rn~•-.1 lmr kremini 
n> lla.,an yarım yn~lı ı:ecP krr. 
mini h:ı:ranlar sr,·t' <if'\'f" ktıllnn . 

malda \'P f'C7:1\C'ı Hasnm tt>hrll< 
t'fnwktPılirlf'r • 

Sahnn, kofon~·:l, loı;;\·orı ı:hnn
t.n, hriynntln, <;ft~ sulnn ... HrmP 
pudra, tıra4' hıçaı'fr ,rllş fırc:nlnn . 
dis •mlan, clis macunlan ve heı 
ttirlü rtriynt \'fi miistahznratto 
mntlnka Hasan mnrkn,..rnı lı.;tr 

,\'iniz ,.e nr:tnnl'l. llnsnn c'ff>Jıtı'-11: 
Anknra, tstıuıhul, He) oı!;lu, Be. 
r.ılkt a..5, Eskişr.hlr • , ______ _ 

di. Daha açıkça söylemek lazımsa 
Mehmetçikler, temizliğe hasretti • 
!er. Kuru otla doldurulmuş yer 
şiltclcrinde yatıp kalkarlar, bir 
kara\·anaya on, on beş kişi, hep 
birden kaşık sokup çorbalarını i
çerler, bitli çamaşırlarını soğuk 

suya batırıp, sözde yıkamış olur· 
lardı. Bugün, herhangi bir ya· 
bancıya. herhangi bir kışla mızı 

yüzümüz kızarmadan. gösterebili -
ri7.. Asker, artık yer yatağında. 
değil, somyalı siyah demir karyo
ladıı yat ıyor. 
Yemeğini karavanııda değil. ta

bnğında yiyor. Ellerini havi uva 
siliyor. Camaşırını. kliçük tekn~ • 
!er içinde yıkıvor. İğnesi. ipliği ol
duğu için söküğünü rahatça diki
yor ve bunlnrın hepı;inden daha. 
ho:=;una mcieni. hol bol hamıı.m vü 
zü görüyor. 

G e?.diğim kışlalarda - bırf 
Davulpaşıı, citeki Selimi • 

ye - ikisinde de miilcemmel birer 
nlaturka hamam var. 

Hele, Selinıiycnin hamamı, şe· 

.ıirlilerc kendini aratacak kadar 
mükemmel ... Erlere sarınmak n 
kurulanmak için verilen peştemal· 
tarı, ancak bırinci sınıf hamamlar
da bula bilirsiniz. 

Mehmetçikler, haftanın muay • 
yen bir gününde, toplu olarak ha· 

mamn giriyor, bol sabunla güzelce 

yıkanıyorlar. 

Selimiye hamamının, subaylara 
mahsucı soyunma )~erinde bana bir 
takım peştemallar gösterdiler, 
Bunlar, erlerin peştemallarından 

farksızdı. 

Oı·duda, tam manasile bir de • 
mokrnsi var. Bu demokrasi. aske
n disiplinin icap ettirdiği kaideler 
haricinde subayla eri biribirlerine 
son derece yaklaştırmış bulıınu .. 
yor. 

lbnisuut 
ve Şark 
Misakı 
Bağdat. 9 (Tan muhabirinden) 

Elınşa gazetesinin yazdığına göre. 
lfral Birinci Gazi, imam Yahyaya bir 
n:ektup ya?..mış, bir heyetin Yemeni 
dı! Arap paktına sokmak için Bağdat 
tan Yemene hareket ettiğini bildir -
nıiştir. Suudiye hükumeti, zahnnd& 
imzası mukarrer olan şark devletler 
konseyine gireeektır. O takdirde mi· 
sak beşler misakı olar.aktır. 

Aydında Yeni Parti İdare 
Heyeti 

A ydm'. ~TA..~) - Halk Parti!i 
yenı ıdare heyetine Ruhiye 

T<'Jli, Etem Menderes. Nafiz Ka. 
rabuda~. Neşet Akkor, Raif Günay. 
dm, Raıf Avdoğdu ve Şevket Levent 
seçilmişlerdir. 

Bil.yük kongrede Aydını ~u zevat 
temsıl C'deccklerdir: 

Etem Menderes, Neşet Akkor, Yu
suf Eğriboz, ~ııımi T{utıuğ, Doktor 
~akir Sene,., 
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Tayyare Piyangosu 

-Dün kazanan numa 
ralar1 neşrediyoruz 
Tayyare piyangosunun çekilmesine 

dün öğleden sonra Aerl einem"a salo
nunda başlanmıgtır. DUn çekilen nu. 
maralar yedi yüzdür. Geri aklan nu
maralann çekilmesine bugün devam 
edilecektir. 

45 bin liralık büyük ikramiye bu
günkü keşidede belli olacaktır. Dün 
kazanan numaraalrı sıraya konulmuş 
olarak veriyoruz: 

15.000 lira /r.ozonon No. 
12255 

10.000 lira /r.aıanan No. 
27242 

3.000 lira /r.azanan No. 
25244 

7000 lira /r.aıanan No. ı,,, 

26904 
36482 

500 lira kazanan No. /ar 
155 1414 1721 3018 

4301 4582 9879 11703 
11971 14735 14749 16649 
17844 18891 22839 39188 
39691. 

200 lira /r.azanan No. far 
986 2111 4572 

5980 6840 6858 
8090 8199 8740 

11691 12289 12480 
15405 15611 16526 
17580 19420 19909 

5128 
7483 

11053 
13522 
16544 
20414 

21291 24086 24109 25278 
25817 30111 34378 35000 
36940 38999 39217. 

100 lira kazanan No. lor 
154 444 778 1077 

1202 1288 1712 1830 
1967 2410 2499 2716 
4318 4795 6624 7103 
7420 7445 7489 7958 
8704 8938 10903 11250 

13130 14893 16829 17328 
17732 17850 17918 18246 
18593 19945 20054 21457 
23384 23435 25397 25575 
27558 28180 28193 28382 
28746 29571 29722 29728 
29858 29865 30222 30311 
30630 30691 31215 31784 
31883 32996 35320 35808 
36306 36570 37829 38813 
39901. 

50 lira kazanan No. far 

11 

472 
998 

1208 
1946 
2579 
3473 
4117 
5592 
6306 
6678 
7541 
9750 

10228 
11303 
11715 
12230 
12797 
13519 
138·19 
14240 
15764 
16346 
16560 
16707 
17455 
18180 
13859 
1920!5 
19838 
20139 
21228 
21882 
22963 
23586 
24322 
24750 
25922 
26508 
27333 
27811 
28609 
29643 
30070 
30670 
11241 
32314 
32718 

60 
612 

1104 
1513 
2312 
2730. 
3663 
4633 
5957 
6604 
7~44 
7704 
9762 

10496 
11460 
11875 
12379 
12943 
13651 
14114 
14702 
15859 
16409 
16564 
16831 
17512 
18480 
18945 
19245 
19894 
20439 
21303 
22535 
23149 
24053 
24438 
25558 
26009 
26518 
27387 
28078 
28635 
29652 
30281 
30848 
31809 
32330 
32979 

177 
706 

1117 
1707 
2421 
3054 
3782 
4702 
5970 
6610 
7117 
8566 
9942 

10877 
11576 
11976 
12574 
13327 
13765 
14142 
14970 
16237 
16519 
16613 
16910 
18098 
18520 
19060 
19501 
19928 
20722 
21454 
22620 
23411 
24107 
24637 
25659 
26154 
26542 
27446 
28197 
29459 
29787 
30472 
30965 
31944 
32477 
33014 

466 
861 

1119 
1943 
2576 
3286 
3995 
5462 
6052 
6673 
7264 
8 28 

10162 
11280 
11654 
12069 
12779 
13514 
13766 
14172 
15031 
16315 
16537 
16620 
17113 
18115 
18559 
19126 
19651 
20089 
20750 
21476 
22819 
23479 
24305 
24683 
25773 
26167 
26611 
27501 
28505 
29547 
29849 
80531 
31179 
32097 
82524 
32161 

33196 
33652 
34300 
35070 
35497 
36393 
37125 
38310 
38556 
39405 
39997. 

33400 
33684 
34309 
35085 
35623 
36411 
37230 
3 436 
3 653 
39661 

33585 
34081 
34982 
35284 
36146 
36419 
37400 
38475 
38711 
300 7 

3359 
3426 
3503 
2543 
36350 
3690 
3785 
3852 
3899 
3969 

2 
o 
7 
3 

9 
7 
8 
4 
4 

30 lira kazanan No. far 

7 
233 
792 

1126 
1484 
1788 
2211 
2577 
2855 
3016 
3221 
3479 
3679 
3866 
4031 
4450 
5214 
5391 
5691 
6053 
6586 
6976 
7457 
7922 
8343 
8665 
9167 
9656 

10042 
10980 
11685 
12177 
12516 
13373 
13703 
14486 
14880 
16303 
16800 
16902 
17394 
17640 
18101 
18624 
19062 
19540 
20096 
20524 
21337 
21487 
22370 
23042 
2·1170 
24789 
25070 
25563 
25 27 
26585 
27039 
27424 
2 013 
28245 
28924 
29437 
29964 
30722 
31195 
32242 
32892 
33779 
34151 
34728 
34926 
35443 
35890 
36222 
36495 
36719 
36878 
37234 
37820 
3 022 
38320 
39166 
39526 
39946 

10 
309 
852 

1175° 
1580 
1802 
2259 
2ö80 
2913 
3042 
3308 
3588 
3687 
3918 
4119 
4499 
5293 
5398 
5823 
60i5 
6641 
724:5 
7756 
7993 
8344 
8865 
9109 
9667 

10415 
11061 
11842 
12277 
125i0 
13678 
14370 
14543 
15177 
16371 
16854 
16918 
17409 

17697 
18109 

18641 
19183 
19585 
20102 
20602 
21378 
21631 
22451 
23393 
24261 
24981 
25378 
25573 
25942 
26706 
27050 
27434 
28117 
28293 
2 975 
29444 
30151 
31006 
31544 
32508 
32956 
33814 
34388 
34752 
35161 
35510 
36158 
36251 
36?571 
36722 
3704 
37454 
37888 
38039 
38.~74 

39193 
39585 
39985. 

63 
671 

1028 
1292 
1620 
1897 
2295 
2810 
2983 
3185 
3389 
3603 
3834 
3956 
4354 
4675 
5302 
5442 
5941 
6123 
6718 
7360 
7758 
8041 
8597 
9036 
9460 
9976 

10533 
11607 
11934 
12350 
12887 
13685 
14387 
14559 
15744 
16496 
16855 
17172 
17508 
17R98 
18181 
18715 
19483 
20013 
20384 
20758 
21439 
21770 
22533 
23941 
24359 
25040 
25458 
25757 
26146 
26887 
27150 
27197 
28128 
28347 
29039 
29640 
30436 
31017 
31856 
32516 
33198 
33929 
34404 
34859 
35220 
35714 
36171 
3fH16 
36614 
36728 
37094 

. 37543 
37952 
38120 
38415 
39197 
39652 

7 19 
779 

1095 
1464 
1644 
1951 
2460 
2813 
2991 
3209 
3446 
3678 
3847 
3957 
4366 
4703 
5361 
5634 
6004 
6148 
6S83 
7440 
7899 
8209 
8610 
9101 
9489 

10020 
10769 
11614 
11939 
12481 
13134 
13686 
14453 
14669 
16009 
16709 
16873 
17374 
17547 
17968 
1srns 
18777 
19533 
20094 
20420 
20948 
21483 
21799 
22925 
24119 
245·13 
25055 
25488 
25809 
26335 
27009 
27223 
27805 
28182 
2 665 
29164 
20822 
30490 
31128 
31 59 
32688 
33488 
34008 
34656 
34920 
35437 
35798 
36186 
36487 
36658 
36870 
37221 
37810 
37955 
38248 
3 599 
39397 
39835 

Türk - laveç Ticareti 
Türk - Isve~ ticaret anlaşmasının 

1937 senesi başlangıcından itibaren 
btr mene müddetle temdit edildiği tL 
carct ve eanayi odur~ teblii C\lun.. 
ı:nustur. 

Akademide 
Sümestr 
Tatili meselesi 
Güzel San'atlar Akademisinde bu 

tedris yılba§ında bazı ısllhat yapıl

mırs, yeni şubeler açılmırs, Avrupadan 

yeni profesörler çağınlnurstı. Bu teş. 
kilitm tamamlanması uzun sürmüş. 
hatta çağınlan ecnebi profesörlerden 

bazdan ancak derslerine başlıyabil • 
rnişlerdir. Bu vaziyeti gözönünde bu

lunduran Maarif Vekaleti, yeni teşki. 

lattan bu tedris yılında istifade edi. 

lebilmesi için yalnız bu seneye mah

sue olmak Uzere sömestr tatilini kal. 

dırmı§tır. 

Dolapdere 
Macerası da 
Kapanıyor 
Kasımpaşa • Dolapdere arasmdalu 

açıkta bulunan mecranın yeni kanala 
~ğlanması i~ tamam olmu§, eski 
mecranın da tamirine ~!anılmış • 
tır. 

Fındıklı - Dereiçi kanalizasyonu bit 
miş, buradaki yo•un inşasına ba§la . 
nılmıştır. 

Fındıklı _ Tophane kollektörünün 
inşaııı bitmiş, Cihangirin kollektörü 
de bitmek üzeredir. 

Fındıklı ve havalisinin şidetli yağ. 
murlarda selden kurtarılmas.ı ic:in 
dünden itibaren istinat duvarlan in. 

Vekaletin bu kararı Akademiyt' şasma başlanılmıştır. 

i 

1 

resmen bildirilmiş, fakat, bir kısım 

talebe buna rağmen tatilin teminini 

etemişlerdir. Hatta talebeden bazı. 

en Istanbulda bulunan yüksek tedri

sat mildürüne ve Vekllete de. müra. 

caata teşebbüs etmişlerdir. Akade
mi müdür!Uğü, bu gibi harekette bu

1 unan . talebeler hakkında tahkikata 
başlamıştır. Müsebbipleri Akademi. 

de disipline aykın hareke\ etmelerin. 
den dolayı cezalandırılacaklardır., 

Bir çocuk 
Arkadaşını 
Vurdu 

Çavdar 
ve Arpa 
Yükseldi 
Dün zahire borsaıııında iyi satışlar 

yapılmıştır. iki günde şehrimize 42 

vagon buğday gelmiştir. Y"tlzde l - 2 
çuıl-l.uı Poladı malları 7,05 kuruşta 

kalmıştır. 4 . 5 çavdarl.ılar yedi ku. 
nışa ve 8 - 9 ça vdarlılar 6,30 kuruşa 

yükselmiştir. 

Cuma gününe nazaran arada on 

para bir fark vardır. Çavdarın müş.. 

terisi arttığından kilosu altı kuruşa 
çıkmıştır. Susam Keşan mallan 17,30, 

i 

Çatalcanın Yakuplu köyilnden on 
ki yaşlarında Ahmet oğlu Şükril, ar. Antalya mallan 17.20 dir. Mımr 4,33 

kadaşı 14 yaşında Ramazanla oyun - 5 kuruş arasında saWm.ıştır. Ar. 

r 

t 

oynarken kavgaya tutuşmuşlar ve 
Şükrü bıçakla Ramazanı tehlikeli su. 
ette yaralamıştır. Ramazanın haya. 
ı tehlikededir. 

Samsun Treni 
Karlara 
Gömüldü 

Zile, 10 (Tan muhabirinden) 

pa beş kuruş on paraya yükselmiş-

tir. Yulaf beş kuruştur. 

Yapağı fiyatJarında durgunluk gö.. 
rülmüştür. Anadolu kirli yapağısı 59 

• 60 kuruı arasında satılmıştır. 

Çocuğunu 
Sokaq-a atan 
!<..adın 

Kara kış birdenbire §İddetini arttır- Ayşe ısminde bir kadın, bir hafta. 
mıştır. Kasaba yolları karla örtülü. lık çocuğunu Fatih camiinin pencere. 

d Ur. Münakale durmuştur. Samsun. sıne bırakırken yakalanmıştır. Ayşe, 
an gelmekte olan tren Çamlıbelde kocasının iki ay evvel öldilğünU, bir 
almıştır. Köylerde şiddetli bir tipi- hafta önce <le bir çocuğu dünyaya 
in her tarafı altüst ettiği haber ve. ~eldiğıni anlatmış.kendisini ne hizmet 

d 
k 
11 • 
ri liyor. Kar, bir metreyi bulmuştur. çiliğe, ne de Darülacezeye alme.dık. 

.. 

BORSA 
11 1KtNC1KANUN PAZARTESİ 

Paralar 

A 1 ı ı - -
Ster11. 620.-

1 Dotw' 122-
20 Franı;ız Cr. 114.-
ZO Lıret 120.-
'' s .. ıı;ılt• tr, 12.-
20 Drahmi 18.-
'ı. '~"''"'' ~ tr. 5bl,-
ıo Leva 20.-
l FlonP 6S.-
20 Çdt0ılovak l&:ro 75,-

1 Sıhnı ıo.-
1 Mark ıs.-
1 Zloti lO.-

penıo 20.-
20 Ley 11.-
0ınaı 48,-
••V<"l lftıroıtc1 '" -
Altın 1038.-
Banknot ~43·-

ç ek I er . 

T 

E 

J 

Londra 
Nevyorlr 
Pariı 

Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 
Budapeşte 
Bukreı 
Belırad 
Yokohama 
Moııkova 
Stokholm 

alıvilat 

618.!ıO 

0.7950 
16.9075 
!5,0816 

4.7075 
88 . .l780 

3.4575 
i4.6725 
1.45 

Z2.9660 
4.2490 
7.5825 
1.9740 
4.2037 
4 4462 

• 108.3275 
34.4380 

2.7963 
25-

3.1358 

Anadolu 1 ve ll kupon kesilt 

ıha m 
Merkez Banlrau 

ıtikrazlar 

Türk Borcu 
Ercani A. B. C. 
Srvaa • Erzuru..n I 

s. t •• 

622.-
126.-
117.-
.25,
~~.-
23.-

~ı:ı.
l\.-
66.-
80.
'3-
28.
l2.-
23.-
14.-
52,,, -

1040.-
245.-

821.-
0.7935 

16.9325 
15.0210 
4.6867 

87.9225 
3.4425 

64.4125 
1.4432 

22.605 
4.2325 
7.552!1 
1.9650 
4.1867 
4.42117 

107.89 
34.30 

2.785 
25.10 

3.1232 

Sl!'.50 

93.-

22.95 
96.1.S 
g~_1'0 

lan için yavruyu bırakmak mecburi. 

yetinde kaldığını söylemiştir. Müdde. 

iumumilik Ay§eyi mahkemeye ver • 

mirstir. 

İğ Tezgahı t thal Edi!e· 
bilecek 

Memleketimizin pamuklu üzerine 
işliyen küçük sanayii artınakta e>ıd11-

ğundan evvelce Heyeti Vekile kara • 
nyle ithalı menedilmiş olan iıf ue do. 

kuma tezkA.hlarmm ithaline müsaade 
verilmi§ ve Heyeti Vekile kararı cık. 
mıştır. 

Türkiıtanlı Hacılar 
Birkaç güne kadar şehrimize 550 

kişiden mürekkep Türkistanlı bir ha.. 
cı kafilesi daha gelecektir. Bunlar 
bır müddet evvel gelen hacılarla bir. 
!eşerek buradan vapurla Cideye gi. 
decekler ve haç mera.simine iştirak 
ettikten sonra ayni yolla ve tstanbula 
uğnıyarak memleketlerine dönecek 
lerdir. 

Zeytinyağı Piyaıaıı 
Zeytinyağı piyasasında durgunluk 

vardır. Maamafih yağların fiyatları 
azami dereceyi bulmuştur. tngiltere 
\'e Almanyaya ihracat için alınan 
yağlar sevkedilmektcdir. Fiyatlar 
6ö - 70 kuruş arasındadır. Perakeııde 
fiyatlar ise 71 - 75 kuroştur. 

Bir Çocuk 
Yanı11 öldü 

Erzincan, 9 (TAN) - Kemahta 
şoför Rif at adında birisi, evindeki 
sobayı benzinle yakmak istemiş, ben 
zin birdenbire parhyarak yangın çık
mıştır. Yangın neticesinde, Rifatın 
on yaşındaki çocuğu yanarak öl • 
mU~tür. Rifat ile ka.r~ı '1aataneve 
kaldırılmıştır. 

Hafta kuruyemiş müsab 
kasını kazanan numaral 

Yedinci Taaarruf ve Yerli Malı Haftaaı münasebetiyle tertip 
olan hediyeli yemiş yeme müsabakasında aşağıdaki numaralar yerli 
lı kazanDllllardır. Numaralarına hediye çıkmı§ olanlar buıfuıden i · 
ellerindeki numaralı kuponla bir hafta zarfında DörclUncU Vakıf 
iıç~cU katta Ulueal Ekonomi ve Arttırma Kurumu lıtanbul ıubeli 
kanlığma öğleden evvel müracaatla hediyelerini alacaklardır. Bu Sil 
det zarfında almamış olanlar hediyelerini Kuruma teberrü etmiş ol• 
lardır. 

f r/r.elt. /r.osf ümlü/r. iumaı 

280 
6308 
8388 

10575 
12079 
16908. 

110 
2233 
3 39 
7389 
8172 

11848 
136!9 
16701 
18533 
19698 

234 
6563 
8751 
13565 
16923 

216 
8376 

16352 
18517. 

112 
3891 
8514 

13678 
17166 
19903. 

14721 . 
lpeMi karlın Aumı:ııı 

10594 
Yünlü Aachn b/azü 

3312 
Er*el çorabı 
304 ::ru36 

6593 7608 
8645 8869 

6248 
8308 
9289 

10650 11921 11938 
14817 14906 14983 

Çocuk sorabı 
114 128 

2962 3409 
5666 6505 
7399 7555 
8878 10470 

11928 12057 
14920 15009 
16871 16917 
19619 19621 
19962 19964 
Şe!eıleme 

2818 3617 
7602 8120 

10787 11917 
14336 15564 
19120 19178 

BislüYi 
281 8116 

9267 11827 
16808 16957 

Diı macunu 
2559 3776 
6077 6168 
8942 11811 

14889 lt>OM 
18801 19102 

220 
3703 
6519 
7839 

11013 
13610 
16385 
18532 
1969T 
20000 

3766 
8695 

13529 
16362 
19263 

8179 
13509 
1~110 

3841 
7398 

13536 
16858 
1960~ 

11 8anAası ~umborası 
2821 3880 787~ 8279 

11908 13671 14988 19127 
19690 19951. 

204: 
6565 
8109 

15620 

133 
7600 

13562 

118 
2700 
7814 
8639 

11924 
14722 

Cep kolonyası 
3904 3910 
7466 7492 

12305 14899 
19193 19689. 

Çatal Ye kaıık 
3786 5669 
7831 8282 

14891 16363 
Mis sabunu 
225 293 

3607 7322 
8254 s:-;29 
8918 9257 

11945 11996 
16934 18380 

6247 
8001 

14902 

7225 
8525 

19520. 

1830 
7465 
8540 

11916 
13510 
19276 

Marmara Günü kitabı 
3941 5823 7264 8306 
8375 8556 8954 13637 

16051 16052. 

113 
2661 
3652 
3939 
6818 
7283 
7854 
8700 
9258 

l1862 
13700 
14979 
15608 
16826 
193{2 

Fotin bağı 
289 1930 

2850 3630 
3698 3700 
3957 3989 
5826 7130 
7315 7578 
8102 8611 
887{ 8913 

10560 10563 
1188& ll930 
13713 14832 
10092 10099 
16252 16361 
17222 18354 
19603 19941 

Ldstil 

2652 
3637 
3832 
5805 
7202 
7844 
8612 
8928 

10662 
11993 
14850 
15568 
16609 
19146 
19949 

6203 7834 8217 8314 
8317 9259 11881 14980 

17172 1717:5 18318 19924 
3645 3831 3912 7216 
7467 7916 11829 11905 

13673 15000 18803 19231 
Sanayi Kongresi kifobı 

6092 14823 14999 l~l 
16853. 

Mektep Kooperatif kitabı 
104 2266 2202 2250 

2480 2983 3676 3807 
6020 6107 6162 6171 
6193 6316 6354 6398 
6407 6548 6548 7215 
7251 7263 7436 7564 
7612 7811 7921 8310 
8722 8972 9251 9262 
9285 Q?O? 

11870 
14 8 
16897 
]8359 

11882 
15004 
17000 
19272. 

11911 
15089 
11187 

Ziraat Kongresi le.itabı 
6960 10416 10656. 

Boyun bağı 
3752 6118 b437 
6535 8667 8915 

10516 10567 10652 
14350 14978 19092. 

3789 

14962. 

7383. 

3870 
11864 

30 
297 

2960 
6055 
7393 
8165 
8684 

11830 
13M7 
17181 
19612. 

10 
233 
262 

377!5 
6088 
6591 
7601 
8108 
8209 
8334 
8339 

504 
8678 
9279 

11856 
13563 
14335 
14937 
15559 
17237 
18807 
19217 

Çocuk gömleği 
8636 11898. 

Kefye 

Siyah l~bih 

Rui 
6958 8864 

18954 16969 

Ça~" loıu 
130 257 
299 2691 

3438 3601 
6188 6367 
1481 74 ô 
8208 ~ 
8912 a.,974 

11951 ~55 

15069 16377 
18116 18304 

Par/af ma foı.u 
205 217 
256 258 
286 2464 

3833 5848 
6106 6119 
7300 7453 
7606 7949 
8175 8177 
8248 8281 
8335 8337 
8348 8349 
8620 632 
8871 8910 

10522 10M6 
11866 11879 
13569 13661 
14337 14802 
14959 14989 
15579 16605 
18102 18108 
19164 19173 
19271 19317 

F abrikalarm Meıai ol 
ve ileri 

Sanayi fabrikaları, kanuneO ~ıf 

aydan itibaren şubata kadıtr ve' 
mecbur bulunduklan senelik # 
ve mesai cetvellerini sanayi 1ı1 
tıl!iğine vermiye başla.mışlard.It• 

Ecnebi ajanı ve gaset• 
mümeaıilleri Ankaradl 
Şehrimizde bulunan ecne~ .J'1 

ve ıazete mümessilleri ken~ 
gösterilecek mesleki kolaylıkla! 
kında Matbuat Umum MUdUrl~ 
temaslarda bulunmak üzere A 1 
şmıız. N~et Hali1le beraber dUıı 
şam Ankaraya ,itmişlerdir. ~ 

Bu münasebetle yapılacak to 
tıya Ankarada bulunan, Tas, ~ 
ve Alman Urt.ih barat bürosu n1 
birleri de iatirak edeceklerdir • 

Kuru yemi, mÜıllhakat.J 
kazananlar f 

Ulual Ekonomi ve Arttırııı' 
rumunda.n: ,,J, 

Yedinci tasamı! ve yerıırnall 
tası münasebetiyle tertip edil~d 
la.n ht:diyeli yemiş yeme müs~ 
sında ~aza.nan numaraların ';J 
kurum bi3kanlı~nda koridora 
mıştır. ~ 
Yarııa iştirak edenler bu-~''/ 

isimleri olduğu takdirde b~·,a'. 
tti~aren ellerindeki numaralı-~~ 
la ve bir hafta zarfında DO ~ 
Vakıf Han Uçüncü katta uıu~ 
nomi ve Arttırma Kıurumu ~ 
ı:;ubesi bas;kanhimı.. öğleden ,pıl 
'Tlilracaatla hediyelerini a.tac 
dır • 1 

Bu müddet zarfmda almamll ' 
lar hediyelerini Kul"Uma. hrdtsf 
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FUKARA 

1 
ÖLÜMÜ 

(Başı 6 mcıda) 

dönüyordum. Bakkalın önünden 
geçerken içim istedi. "Kur'an oku
tamıyorum, bari başında bir mum 
yaksam, dedim. lçeri girdim. Bak
kal Emin Efendi de hesaba fazla 
yazar amma, Uç ayları bile tutar 
lbir adamdır. Ondan ödünç iki 
mum istedim. "Snfiye Hanım, de
di. Bize ikj lira otuz sekiz kuruş 
on para borcun var diye söylemi
yorum. Bu acı gününde onu söy
lemek istemem. Yalnız hadisi şe
rif vardır. Ölünün başında borç 
ile. mum yakılmaz. Günahtır" 
"Benim okumam yazmam yok. Ha 
disleri bilmem, dedim. Ne olur 
Ben bu akşam hC'lal ediver. gene 
ben sana onlan CSderim." O Cenabı 
hakkı mı aldatıyorsun be hatun 
diye hiddetle bağırdı. Fakat !lon
ra kapıdan çıkarken acıdı . . Elim~ 
iki mum yerine bir mum verdı. 
liem de helal etti. 

1 Eve gittim. lhtiyan~ı? ba~.mda 
iki mum yaktım. Cahıllık. Kımse 
bana bir dua öğretmemiş ki oku
yayım. Ellerimi açtım. ö!Um~n 
basına geçtim. Sabaha kadar b~
di~im bir tek duayı okuyup, ag-

1 ladun. 

Y attım sağıma, döndüm solu
ma, sığındım sancağa, 

• eağımdaki solumdaki melekler şa 
hit olsun, dinime, imanıma ... ". 

ı Şafağa kadar göz kırpm~<· ~· 
S bah kenden üsküdara. gıttık. a er 'h 
Kütükte aradılar, aradılar, nı a-
yet buldular. Oradan bi~. kağıt çı
karttırdık, ve defnine musaade et-

tiler ... 
Gel gelelim bekçiye, bekçinin 

yüzü gülilyor: "Safiye Kadd'md, eds~ 
ninkinin ayağı uğurlu gel ı, ı. 
,..,. . ktı Yag·cının kaynana-
.oıze ış çı . lk' 
sile binbaşının kızı ölmUş. 1 ce-
nazemiz var bugün ... Yarın, se-
ninkini kaldırınz." E\'e geldim. 
Ne göreyim. Manavın, mavnacınm 
i>Utün ailesi kapının önünde ... Üs
tUme hücum ettiler .. "Mevta ko -
kuyor, çocuklar korkuyor. Bu
gün cenaze kalksın·• dediler. Ge-

e b kçfye- 1<oş um. Olmaz, c:'IedI. 
••Yapma Durmuş Dayı dedim. 
Gömelim şu fakiri. Ben de tahta
ya gider, çamaşıra gider, gene sa
lla öderim hakkını." Durmuş A· 
ğa tuhaflık yaptı: "Karı kısmı de-

g~il . uakamdan düşsUn. Bir an 
mı, .J 

1 
. 

evvel efendiden kurtu up yenne 
~·enisinl koymak istiyor. Kalsın
l!abaha kadar. Kıyamet kopmaz 
~ , ,, Ev döndüm. Kadınlar gene 

k a ... . be !adılar. ~!anavınki Us-
avga) a aş .. 'd 

tu ld·rrnesini aldı: Ben gı er ne ye ı . . f 1 ;nı k haber verirım, dedı, rr a-

dıer 'tetize Seni Polise şikayet ede-
gı ... ·ı lkl 
ğ. 1n n cenazesın nası a • ce ım. sa ,, B 

dınnaz göstereceğim sana.tiki u. a-
cı sözlerle iki gündür. s.ek enm 
b' ·a. gelince sınır kalmadı, 
ır ara) Odama gir 

yahut deliye döndüm ... 
d' K" ede tahta bir kerevet var 
!ı.~nu ~lığa çektim. Tel dolabı 

rpa kırdım, sokak 
rere çarpa ça 
.,_ .. .. de bir ateş yaktım. 
.ıı.apısının onun • bir ko
Benlm çamaşır yıkadıgım 

da üstüne oturttum. 
va vardı, onu . 
Allah bana bir kuvvet vermış, sı_:t 

i i <nli.şını taşlrga 
laymca efend n n . ü t·· 

ht kerevctın s un-
çıkardım. Ta a Kendi el-
d k a başladım. 

e yı amry bdullahımı. Sra 
ceğizimle yıkadım A 

. bir duraladım. Fa-
kefene gelınce . rdim odaya ... 
kat aklıma geldı, gi z ıı 
Ç . k arşafını. ava ı 

ektim yata ç • rde uzanmış, 
benim ihtiyarım. ~ ~ •l bir çö-
azalan biribirinden O) e b 
ztil .. ki yu"zUnil sararım. a-

muş • bacaklan-
caklan meydana çıkar, d Her 

af nıevdan a ... 
llI örterim, k a " --ca bir 

. f yı da a)•• 
lle hal :ıse o ka a boşaltıp 
Yatak yastığının krlıfmı 

ularm kapı -
içine geçirdim. J{onış t bulmaz-
larına gidip· ''Bir tabu 

· da bırakıyo • 
sanız ihtiyarı bura • dil Up 
rum.' diye 'bağıra bagıra ş 
lbayılmIJJım. 

beni bizim 

A yıldığım zaman, .. e 
od "tUrnıüşler, koş 

. aya go d m Ve 
:mındcrinde kendimi bul u · 
h dışarısını 
~men aralık kapıdan . i ler. 

gordüm B' t but getırm ş. .. . ır a . "stiınu 
tahtası görünmesin dıye u . 
gazete kl • ıtlarilc paket yapar gı· 
bi sarıyorlar. Bir kadın yanı~a 
geldi. Başımdan yemenimi a. ı. 
On d B'ır de ıp-u a UstUne koydu. a. 

1 
le sardılar... Bekçiler dışa~,· 
.. Sıcakta bu bel! da çekilir m .. 
<Jeriiier. Aldılar, sırtladılar ta.bu· 
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Kapalı zarf uıuliyle eksiltme ilanı. 

Nafıa Vekaletinden: o 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir istasyon tesi· 
satından olan İstasyon· Urfa kapısı ar'isındaki yolun in· KUMBARA BIRE, 

1000 şaatıdır. ' 
Keşif bedeli 81021 liradır. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif hulasa cetveli 

' F-Proje. . . 
!stiyenler bu evrakı 405 kuruş bedel mukabılıncie Şose 

ve Köprüler Reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 25/1 / 93 7 tarihinde pazartesi günü sa

at 16 da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisiliği ek· 
siltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapıla· 
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 5301 lira 
05 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve Resmi azete
nin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi
kan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. İstekli
lerin teklif mektuplarım üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mu· 
kabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. (2273) (85) 

istanbul Liman iş!etme 
idares=nden: 

fARLADJR 

-- ·-
- ,,, . .... ~~. ... 4 

. .. " ·· · ·"~ 

İdaremiz için lazım olan (500) adet ahşap ızgaranın 
açık pazarlığı 15/1/193 7 Cuma günü saat 1 O ria Şefler 
Encümeninde yapılacaktır. 

Bunun teminatı ( 500) liradır. 
Fazla tafsilat ve şartname için Galatada Haydar Ha

nında Fen servisi şefliğine müracaat olunması. ( 138) 

inhisar:ar Umum Müdürlüğünden 
Taşra teşkilatımızda açık ve açılacak olan muhakemat 

şubeleri amir ve memurlukları için imtihanla memur ah· 
nacağından aşağıdaki şeraiti haiz olanların üç kıt'a fo· 
toğrafı vesaikle birlikte 19/1/9 3 7 tarihine kadar idare· 
miz memurin şubesine müracaat etmeleri iktiza eder. 

İmtihana girme şartlan: 
ı - Hukuk mezunu olmak veya hakimlik ve avukat· 

lıkta bir. müddet vazife yaparak tatbikat görmüş olmak. 
:l.:.-Rukuk"'ftlezunu bu1unmaCfığ'ı takdir~ :A.aliye 

Meslek Mekteplerinden mezun olmak şartilc icra memur· 
luğu, müstantiklik ve zabıt katipliğinde tatbikat görmüş 
bulunmak. 

3 - Adliye Meslek mezunu olmadığı halde adliyenin 
muhtelif işlerinde müddeiumumilik kalemlerinde zabıt 
katipliğinde, icra işlerinde tatbik~t görmüş o~mak. 

Yukarıdaki şeraiti haiz olmadıgı halde lıse mezu· 
nu bulunmak. 

4 - Hukuku siyasisine sahip ve hüsnü ahlak eshabın-
dan olmak, haysiyeti muh~l ~.ir cü~üm. ve .. al.elitlak a.ğır 
hapis veya 0 derece cezayı mustel~.ım b!r ful ıle mah~~~ 
bulunmamak, sari hastalıklar~ muptela _ol~ama~. ışını 
muntazaman ifaya mani olabılecek sıhhı bır halı bulun· 
mamak. 

5 - 2 5 yaşından aşağı olmama~. .. 
lmtihan 20/1/937 Çarşamb~ gunu y~pııacak ve kaza

nanlar tahsil ve meslek bilgilerı derecesıne göre 60 • 125 
lira ücretli muhakemat amir veya memurluklarına tayin 
edileceklerdir. "99" 

Deniz Ticaret Müdürlüğünden· 
Müdüriyet motörleri için ~tınacak 20 · 30 ton ?e!1zine 

talip zuhur etmemesi hasebıyle 2.9/12/936 tarıhınden 
itibaren bir ay müddetle pazarlık ıle alınac.aktır. Taliple· 
rin (% 7,5 teminatı muvakkate olan 562 lı.ra 50 kuruşu 
Vilayet Muhasebeciliğine yatırdı~~a:!na daır makbuz ve· 
ya banka mektuplarile pazarlık gu~u 0 1.an 29/1/937 cu· 

·· ·· t 14 de Galatada Denız Tıcaret Müdürlü· ma gunu saa . .. 
..... d ··t kk.l Komisyona ve şartnameyı almak uze-gun e mu eşe ı .. tl .

1
• 

re Müdüriyet İdare Şubesine muracaa an ı an olunu)r. 
(116 

tu götUrdüler. 
Yerimden fırladım. Efendinin 

arkasından bir fervat edeyim, de· 
dim. Buna da heves duydum ka
dınım. Doya doya: "Ah beni bıra
kıp nerelere gidiyorsun." diye ba
ğıraynn istedim. Fakat kafesi 
kaldınp ta gazete kağıtlanna. sa
nlı tabutun arkasından çıkan bir 
çift ayak biçimini görUnce bir • 
dcnbirc feryadım boğazımda tı • 
kandr. Bir çocuk tabutu mu ne 
getirmişler, ayaklan sığmamış. ta. 
butu kesmiş olacaklar. Ayak
lar arkadan: "Çok şUkUr kurtul
dum." der gibi keyifli keyifli Hl· 
!anıyorlar ... 

Ah hanımım! Öyle tuhaftı ki 
bu UstU gazete kağidile örtUlmUş 
ve iple bağlanmıe tabut. Baiırm 

ağtryacağıma rUlmiye bl.fladım. 
.Ama nuıl .. rüldUm .•• Nasıl gül -
dilm '! Herke• beni •c;ıldırmı, zan
netmi,... Mahallelinin ödil kop • 
mu~ ... 

Safiye Kadın gene gUIUyordu. 
öyle gülüyordu ki, gözlerinden 
y~lar boşanıyordu. 

Safiye kadın çok gUIUyordu. Fa
kat odada onu dinliyen kadınlar 
içinde de ağlryanlar vardı . 

~ 

Zührevi ve cild haatalıkları 

or. Hayri Öme 
öğleden ıonra Beyoğlu Ağacami 
kartııında No. 313 Telefon:435 5 

Müflis Kunduracı Haçik Ohann:ıyan Masaaına Ait Alacaklılar Sıra Cetvelidir. 
No: Alacaklının ismi ve Adresi Talep Kabul Sıra Red Rtd Hblpleri 

Olunan Olunan Olunan 

1 Ömer: Beyazıtta Bozdoğan kc. 60 00 15 00 l 45 00 MU.tenldatı Olmadı,fılıda'\. 
merinde Poyraz oğlu Sokak 

-
No: 3 de 

2 Sümer Bank Vekili Avukat1766 35 1766 35 6 O 00 
Hadi. 

3 İbrahim Cudi: Şişli Bulgar2700 00 150 00 :ı 21'150 00 Bundan Elli Llraıı Kira K&rfıJıla 
Çarşısı Mermer Apart.ıman Ve 2500 liruı mUnazaab bulun-
No: 1 de. maııı Milfiiain Defterinde Yazılı 

' HoJanda Bankuı Vekilf hu 5732 92 5702 43 6 
Olmamuı Hueblle Red edilmittir. 

30 49 MUatenidatı OhDadıfuuJıuı. 
Sages Ve l3arakas. 

5 İskonto ve ticaret Kollektif 100 {){\ 
Şirketi Vekili Avukat Uıak Sa. 

10<' 00 6 o o 
gcs Ve Barakoz. 

6 Zirant Bankası Vekili Avukat 614 25 614 25 6 o o 
Şeref -- --- --

10973 52 834 03 2G25 4S 
lstnbul 1 inci İflas Memurluğundan: 

12-12-936 tarihinde ilan olunan .bu sıra defteri t.ashihen tekrar ilan olunur. Müfliı Haçlk Ohanelf&ll 
masa~ına altı alac~klı mUra~aa~ etm ış \'C cem'an 10H73 lira (52l kuruş kayıt ve kabul talebinde bulunmu .. 
tu.r .. ) a~ılan tetkıkat . netıcc!:ındc bundan 8348 lira 3 kuruş kabul edilmiş ve 2625 lira 49 kuru, reddediL 
mıştır. Rabul olunan n11kta:ın sıralan ı.ıe reddohmanların red sebepleri her birinin hizalanna kaydolunmu.,. 
tu:. ~lacaklarından reddedılen miktar ıçin ilan tarihinden itibaren beş gün zarfında dava açmak kabildir. 
lkıncı ala~aklılar tn~l~nması 5-2~37. Cuma saat ll de yapılacıu~ından alacakhlarm o gUn ve saatte YenL 
postane bınasında Bınnci kattakı daırede hazır bulunmaları ilan olunur. (29212) 

İstanbul Uçüncil icra memurluğun. 
dan: Mahcuz olup satılmasına karar 

verilen terazi, terazl imal etmek için 

çelik ve mevadi iptidaiyesi, büyük 

pres \•e yazı makinesi Galatada Mum.. 
h...ne caddesinde 124 numarada 14 • 
l • 1937 perşembe gUnU aaat 9 dan 
10 a kadar birinci arttırması \'e mu. 
hanunen kıymetinin yüzde 75 i bu. 
lunmadığı takdirde ikinci artlırma
sı 16 • 1 • 1937 cumartesi gilnU Hat 
9 dan 10 a kadar yapılacağından ta. 
lip olanların mezkur gün ve saatte 
mahallinde memura mUraca.aUarı L 
lan olunur. (29208) 

İstanbul ı inci lfllı! memurluğun. 
da.n: Müflis manifaturacı Mehmet 

Ziya ifinin aldığı son ıekil hakkın
da verilecek izahatı dinlemek ve bu 

bal'ta icap eden kararları ittihaz et. 

mek için Masa idare heyetinin gös • 
terdiği !Uzum Uzerine alacakları ev
velce masaya ka,...ı ve kabul olunan 
alacakhlann 19.1-937 salı gilnü saat 
15 te dairemde yapılacak toplan • 
mada haur bulunmaları ve bu top. 
!anmada vekil sıf atiyle bulunacakla • 
nn vekaletnamelerini birlikte getir
meleri ilan olunur . (29214) 

İstanbul 2 inci icra memurluğun. 
dan: Paraya çevrilmesine karar veri

len YeşiU<öyde Bademclbahçede 14 

İstanbul 7 inci icra memurluğun • 
dan: Taksimde Sıraselvilerde Nuri 
bey çıkmazında 126 No. lu handa i. 
kamctg3.hı meçhul Bay Adil Çıkığ
ye: Dairemizin 936 3100 savılı dos. 
yasiylc Bakcr J,,td. -Şiı keti tarafın • 
dan aleyhinize Beyoğlu 3 Uncii Sulh 
li. mahkemesinden aldığı 936 • 124 

sayılı haczi ihtiyati karariyle Elek • 

trik Şirketindeki maaş ve ikramiye

nize haciz konarak para tahsil edil • 

miştir. lşbu haczi ihtiyaU kararma 
karşı bir diycce~riniz olup olmadığı 
ili.n tarihinden itibaren bir ay zar -
fında bildirmeniz ve haczi ihtiyati 

karannın tebliğ makamına .kaim ol
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(29206) 

İstanbul Asliye 3 tlncU hukuk 
mahlramemnden: N..tm Benyayur 
vekili avukat Leon Amaracinin Ka. 
dıköytlnde Rasimpaşa mahallesinde 

RRfitefendi sokak 54 No. lı hanede L 

kamet etmekte olan Samoel Aviktor 

kıu F'.fi aleyhine açtığı 936 • 1141 
No. da kayrth botanma davumda 
müddeialeyhanm ltametglhı meçhul 

olması buebjy, anvhal ıuretl f1L 
nen ut>lii edilmlt ve muh"k:ml! gU. 
nünde 15 • 2 • 937 aut H tayin Ja • 
lmmıt olduğundan mezk61' ıün ve 
saatte mahkemeye gelmesi veya bir 

vekili kanuni göndermesi teblif ma. 
kamına kaim Jlunmak Ur.ere i1b oha. 
nur. (29207) 

numaralı evde borçlu Nikolaya ait Kliıelerinizi TAN ÇINKOCRAFHANESl'ne 
hane eşyaları 18 • ı . 937 tarihine 
tesadüf eden Pazartesi günü saat idare eden: De\'let Matbaası sabık çlnkograf Şefi 

• 
verın~. 

KEMAL FERlDUN 
14 ten itibaren ismi geçen evde hazır ======== ==:=:==============--======
bulunacak memuru tarafından satı • ::,anıoı. Aıııut:ı t.111111 l Al.MAI't • umww Neenyata wsan .a.ıa. a., ~Llıtt 
lacağı iliın olunur. (29201) Ga7etecıll• ve N~r1vıat l'flrl& l.Jıntf.lot Slr1setl 8uıJdıtl nr fAN mathU8' 
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KU RUB 
Zafı umumi kansızhk ve kemik hastahkla.nna şifa 

tesirleri çoktur. Çocuklar, ·Gençler, Genç kızlal 

ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 
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OKSOROK ŞURUBU 

4md@/ 

Oksilrük ve nefes darlığı boğma 
ca ve kızamık öksürüklerı ıçın 
pek tesirlı ilaçtır. Her eczanede 

ve ecr.a dennlarmda bulunur 

ihtira ilanı 
''Her çapta efvahi nariye için kabi

li tefrik ve tebdil kaplama usulü,. 
hakkında istihsal olunan 13.11-1927 
günlU ve 594 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fiile konmak Uzere ahe
re dcvrüfcrağ veya icar edileceğin -
den talip olanların Gaitada, Iktisat 
hıınında, Robcrt Ferriye müracaatla
rı ilAn olunur. 

İstanbul dördüncti icra memur • 
lıtığundan: Üç ehli vukuf tarafından 
tamamına 3300 Uç bi.n Uç yüz lira 
kıymet takdir olunan Tophanede 
Hacımimi mahallesinin Hendek cad
desinde eski 15, 17, 19 yeni 15, 15.1 
No. lı sağı Murdahny dükkanı, solu 
Lilleciler sokağı, arkası dahi Lüleci. 
ler sokağı ve önü Henden caddesi ile 
mahdut kayden dü~tkan ve bodrum 
ve mahallen bodrum katı bir ahır • 
dan ibaret olup zemin katında bir 
oda bi.r sofa ve bir de hela ve birinci 

Bayanın hakkı var 

RADYOL 
iıl 

1 N 
Dişleri ve diş etlerini temizleyip pırlanta gibi 
parlatmak ve uzun ömUr temin etmekte rakip

siz bir kudrete malik diş macunudur. 

katta bir sofa üzerinde bir oda bir # •-rwm•-------------------• heli. bulunan ve ikinci ve üçüncü 
katta birinci katın ayni olan heyeti 
umumiyesi 33 metre mesahai sathi. 
yeslnde bulunan bodrum katı ile bir. 
likte beş kattan ibaret kagir bina • 
nm tamamı dairemizde açrk arttır • 
ıxuya vaz'edilıni§ ve şartnamesi ilan 
tarihinden itibaren divanhaneye a
sılmış olduğundan 11 • 2 .937 tarihi
ne müsadif Perşembe saat 14 ten 16 
ya kadar dairede birinci arttırması 
icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy
meti muha.mminenin yiizdc yetmiş 

POKER 
Tıraf bıçağı yerine başka bir 
bıçak verirlerse aHlanmaymtZ• 

ısrarla PQKE 
PLAY 

tıraf bıçaklannı isteyiniz. 

beşini bulduğu talcdirde müşterisi ti. ---------- - --------------
ııerinde bırakılacakt1r. Aksi takdir. 
de en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere on beş gün müddetle 
temdit edilerek 26 - 2 • 937 tarihine 
milsadif cuma günü saat 14 ten 16. 
ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci arttırmada gayri medrnl en 
çok arttıranın üzerinde bırakılacak -
tır . 

Adana Belediye Re is l iğ i nden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan f!! 

100.000 adet Parke taşı. "Taşların nereden çıkarılacai' 
ve teslim şeraiti şartnamesinde yazılıdır.,, 

2 - Eksiltmenin yapılacağı yer ve tarih: 25. İkinci.k_!; 
nun 93 7 Pazartesi günü saat on beşde Beledıye Da~ 
Encümeninde. ·#----------------• ı 

Satış peşindir. Arttırmıya i.ştiraat 
etmek istiyenlerin kıymeti muha.m. 
minenin yüzde 7,5 yedibuçuğu nis. 
betinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları 18.zımdrr. Hakları tapu 
sicilli ile sn.bit olmıynn ipotekli ala. 
cakhlarla diğer alacaklıların ve irti • 
fak hakkı sahiplerinin bu •hakları. 
nı ve hususiyle faiz ve masarife da. 
ir olan iddialarını evraki müs'öite -

3 - Bu işe ait şartname Belediye Yazı İşleri kalerniıt 
dedir. • İstiyenlere parasız verilir. 

T A N 
Basnn Evinin Bastığı Kitaplardan 

Kuruş Kitabın ismi Müellifi 

40 Muvaffakıyet 

S'J Propaganda 

7 5 Çok Seri Kazanç 
Yollan 

7 5 Kendini Tanır 
mısın? 

7 5 Tali Sensin 

7 5 Müşküllerle Mü· 
cadele 

50 İdeal Büro 

50 Yeni Müşteri Bul
mak San'atı 

J 50 Askeri Mektepler 
için Yeni Kıraat 
Kitabı 

75 Beş Mürebbi 

12 5 Hayat Bilgisi 
(Hayvanlar) 

5 O Kılıcımı Sürüyo- ' 
rum 

Gasson · Tercümesi 
l\1uallim Mübahat 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir . 
Muallim Hüviyet Bekir 

, Reşat Enis 

Toptan alanlara o/o 25 iskonto yapılır. 

t.&Sniye ha.v•lanna mallkL 

yeti Krem Perte\in bugün. 

kti &(ibret ve şUmııJUnUn ba-
~ 

rtz deWidir. 

4 - Muhammen bedeli 9650 liradır. 
5 - Muvakkat teminat: 723.75 liradır. 
6 - Teklif mektuplarının ihale günü saat 14 e kadst 

Belediye Riyasetine verilmiş olması lazımdır. 
7 - Bundan sonra verilen veya posta ile gelen melr 

tuplar hükümsüzdür. "3796" 

lui~ehlrl~teilb~iliind~i~a- ~----~~~~--~-~~---~-~~~~~, 
ren nihayet 20 gün zarfında birlik- l atanbul Beyoğlu ve Y eniköy Daireleri 

TÜRK ANONiM GAZ 
ŞiRKETiNDEN : 

Şirket kendi makbuzu olmakıızın memur ve itçilere biç 
b ir ıuret1e para vermemelerini ıayın mütterilerinden diler. 

1937 senesi hüviyet varakaları gri renktedir. 

te dairemize bildirmeleri ıa.zımdır. 
Aksi takdirde haldan tapu sicilli ile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay. 
laşmasından hariç kalırlar. MUtera. 
kim vergi, tenvirat, tanzifiyeden 
mütevellit belediyP rüsumu ve vakıf 
icaresi ve 20 senelik taviz bedeli 
müşteriye aittir. Daha faila maltı -
mat almak istiycnler ilan tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için 

~::mi:~~:~~ıı~n:~\r~~;:: ~;, -. -lll-l.-l-lll-. -lll-l•-l-lll-. -,ll-l •-l-lll-. -lll-l •-l-lll•-lll-l•-l-lll-.-l-111-. .... lll-l•- l-lll,,,_.ll-
h mevcut dosyaya müracaatla mez. 
~fır dosyada mevcut vesnil<i srörebi -
lecekleri ilan olunur. (29200) K A ş E 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun. 

dan: Milflis Yorgi Efraınidiye ait N K A L M 1 N A ve paraya çevrilmesi mukarrer De. 
ğirmenciliğe müteallik eşyanın 16 • • 
1 . 937 cumartesi saat 11 de Cibali. 
de Taş iskelesinde 56 • 58 • 60 No. 1ı • •• • .... • • • • ,_, 
değirmende satılacağından isteyen. Grıp-NevralJı-Ba§ ve dış agrıları-Artırıtızm-Romatııı-r 
lerin mahallinde hazır bulııınmalan -

• ilan olunur. (29213) _ • llll• llll•llH:lllll 1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•~ 
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BahCje 

llAclarınızı lc•D•d• ALıH N ECAT.i 
aen alınız. Reçeteleriniz 
bUyilk bir dikkat, ciddf 
bir lsti'carru~tıe haz1daTI1r . 

• 

ri 
Grip. Nezle, ba9 ve Jiş ağnlarırı• 
muannit sancıları bir anda ıteset'• 
Kıvmetttır hlr Haçtn·. 


