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No. 13 - Yazan: MÜMTAZ f AlK 

Bana on beş, yirmi 
top ipekli ıazım ! 

Kadın eıbısesini gö.sferiyor: 
''Bu nasıl beğendiniz mi?,, . 

Sefil adam önde, ben arkada ilerlL yorum. Eğer buradan bunları teda· 
yoruz. ri\c edersem artık hep Mardinle iş 

Etrafta çıt yok. Mardin derin bir görüriim. 
uykuya dalmış. Yalnız arkadaki da- Herif nihayet: 
ğın üzerine yamanan şehir yer yer - Belki bulabilirim, dıyor ve son 
isli petrol lambalarının ışıklarile li!'Öz ra oradaki kadınlardan birisini ça -
kırpıyordu. ğırıp arapça bir şeyler soruyor .. 

Karanlık.. karanlık... Kadın bir taraftan bana bakıyor, 
Karanlık, bir boşluk gibi insanı bir taraftan o adama bakıyor ve 

içine çekiyor ve esrarengiz bir man- sonra tUrk<:e bana diyor ki: 
te halinde insanın omuzlarına bini • - Ne cins kumaş istersiniz? 

yor.. . - Halep malı olsa daha iyi olur. 
Dar bir yokuştan <;ıkıyoruz. Yo· Fakat Japon kumaşları da iyidir ... 

kuş iki tarafımızdan bizi bir oluk - Fiyatlan ? •. 
gibi sıkıyor. Sağa kıvrılıyor, sola - Malına göre! .. Elbette ucuz ol-
kıvrılıyor, dönUyor dönüyor ve mil- malı .. 
temadiyen çıkıyoruz. Kadın önümde vücudunu bir çe-

İçimde müthiş bir endişe var. Bir viriycır: , 
maceranın içine atılmak üzereyim. - Bıı.kın hu kumıtşa me.scla ? .. 
Tehlikeli ve tehlikenin büyüklüğü - Glizel. Fakat rengi çok kırmı-
nisbetinde de heyecanlı bir macera ... zt. Biru daha açık ohıa daha iyi 

Bir kapının önUnde duruyoruz. olur zannederim. Bunların fiv~tları 
Kapı, uzun, geniş siyah bir kapı... nedir? 
Yanımdaki eefil adam tokmağa _ 70 kuruş metresi ... 

tok tok vuruyor. İnce bir kadın se· 
si cevap veriyor: 

- Kim o?. 
-Aç .. 

- Amma da yaptın? .. 
Bu ipeklilerin ben kaçak pivıt.c:ııtı.m· 

da 50 kuruş olduğunu biliyorum. 
Onun için biraz daha halden anlar 
gôrl\nerek derhal yapıştırıyorum: 

- Ayol, ben Diyarbekirde böyle 

Marttan 
itibaren 

her talebe 
paso 

alabilecek 
Yaş ve mektep derecesi mevzuu 

bahsolmaksızm bütün mektep tale _ 
helerinin tramvay ücretlerinde tenzi. 
!atlı tarifeye tabi tutulmalan hak • 
kmdaki karar tatbik sahasına girmeık 
Uzeredir . 

Tramvay Şirketi, dün Vekalete 
gönderdiği son cevapta mukaveleler. 
deki maddelerin münakaşa ve tefsiri 
ciiıeti.ne gitmiye lüzum görmediğini 
ve Nafia Vekaletinin arzusunu yeri • 
ne getirmcği kararlaştırdığını , şil'ket 

mctkezince de buna muvafakat edil
diğini bildirmiştir • 

Şimdi hesaplar yapılmakta ve pa 
so dağılma şekilleri tetkik edilmek • 
te<lir . 

Mart birden itibaren bütün mektep 
talebeleri yeni karardan istifade ede. 
bileceklerdir . 

Çocuk 
Kütüphanesi 
Genişletilecek 
~çen sene Çocuk Esirgeme J{u • 

rumu Alemdar nahiye şubesi tarafın 
dan vücude getirilen çocuk kütüp • 
hanesine talıminin üstünde bir rağ. 
bet vardır. Kütüphaneye her gün 
200 e yakın çocuk gelırcktedir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu, bu vazi. 
yet karşısında kütüphaneye yeni bir 
salon daha ilave edecek, öğretmenler 
adedini arttıracak ve talebenin bil • 

Kapı açılıyor. Bir ışık par<;Mt, 
kapının aralığından sokağa bir baltA 
gibi iniyor, ııokağın kadranını iki 
parcaya böl/yor. 

Bir kadın göğsü hizasında tutuğu 
bir lambayı hafifçe kaldırıyor. Bana 
bakıyor ... 

gilcrini çoğaltmak için mütemmim 
krepleri 50 kuruşa alıyorum.. dersler için icap eden malzeme temin 

Vur aşağı. tut yukan o da 50 ye edilecektir. 

Işık çenesinin altını parlatıyor. 
Üst dudağının altını yaldızlıyor. 

Burnunun deliklerini dolduruyor. Al
mnı çizen hattın, gür ve rastıklı kaş 
larmın içinde kayboluyor ... 

Bundan ötesi karanlık... Karanlık 
bir insan! Karanlık, anlaşılmıyan 

bir kadın! .. 
Bir taşlıktan içeri giriyoruz. 
Büyük kapı gıcırdı)'arak ve yerde· 

ki taşlara sürünerek kapanıyor. Ve 
önümde, uçurumlu bir maceranın 
kapısı açılıyor ... 

• 
Koltuğa benziyen, fakat, daha 

manzarasından her halde çok kokulu 
olduğu anlaşılan, üzeri bir şark ha
lısile örtülti bir kerevette oturuyo · 
rum. Ve cıgaramı tellendiriyorum. 
Yanımdaki sefil adama: 
- Bu kadınlar amma çirkin ka

dınlar! diye mırıldanıyorum. 
Sonra derhal sadede gelerek: 
- Sen bana bak ahbap, diyorum. 

Kadını filan bırak ta daha karlı bir 
iş tut!.. 

O hayretle yUzUme bakıyor: 
- Evet, kadından filan vazgeç ... 

Şimdi ben ıııana bir şey söyliyeyim 
mi; bana biraz ipekli kumaş lazım. 
On top kadar. Ben bu maksatla Mar
dine geldim. Ucuz, dayanıklı iyi ol· 
ıııun ... 

Sefil adamın gözleri yeni bir alev 
le parlıyor, fakat sonra bUtün ihti· 
yatını toplıyarak: 

- Yani ne demek istiyorsun? di· 
ye ııoruyor ... Kaçak kumaş mı? .. 

Yok canım. Kaçak niçin olsun. 
Bu taraflarda hiç ipekli bulunmaz 
mı? .• 

Bulunur .. Fakat kaçak yoktur. 
Herifin faka basmamak için aza

mi derecede itina gösterdiği anlaşı· 
Jıyor. Fakat ben de onun hu gibi 
işlerle uğraştığını gözlerinden pek 
!la anlıyorum. İstediği şeyi ba -
na itimat telkin etmek ve itimadımı 
almak! .• 

iniyor. Ve pazarlıkta uyuşuyoruz. 
- Öyle ise getir bakalım! 
Kadın gözlerini korku ile açıyor: 
- Yok canım, diyor. Burana ku _ 

mR.Ş ne gezer? Yarın bulacağını ve 
~ize getireceğim. 

- Nasıl olacak bu iş? .. 
- Siz filan saatte filan yerde fi. 

lnn sokağın başında durursunuz. 
Yanınızdan siyah çarşaflı bir kadın 
ge.;ecek. O kadının elinde bir beyaz 
çıkın vardır. Onu takip edersiniz. 

Ondan sonrasına karışmayın.. • 
- Güzel... 
- Fakat şimdi bize alelhesap bir 

şey vermeniz lazım ... 
Alelhesap bir şey! .. işte buradan 

bir fakaba.smak mUmkUn .•. 
Alelhesap bir şey! .. 
- Yarın, diyorum. O kadına ve

ririm ... 
Kadın gUlümsUyor: 
- O kadın benim!.. 

Bir f·şçi Ağır Yaralandı 
Yalıköyilnde ameleden Resül, ~ 

ba borularını temizlemek üzere, evi
nin önilndeki elektrik direğine çık • 
mış, bir aralık elektrik tellerine te _ 
mas ederek elektrik cereyanına tu -
tulmuş, yere yuvarlanm~tır. Resul 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

Ccr:rahpaşa hastanesine kaldırılmış
tır. 

BiRKAÇ 
S.ATIRLA 

Z iraat \'ek ilinin ~ekiloceği ,·e 
yerine İstanbul nıeb'u.~uğu· 

na s~iltın Atıfın geleuği hakkında 
ki ha.berter doğru değildir • 

• 
•• ~ BankNn Ha.mburg §Uhesl 

müdürü Tahir Kevkep, t~tan 
bula gelmiştir • 

lnhisariarda 
Yapılan 
Toolanfı 
1nhlc;arlar idaresi için hazırlanmak 

ta olan yeni teşkilat layihası projesi 
için her gün umum müdür Mithat 

Yenel riyasetinde toplantılar yapıl • 

maktadır. 

Bu toplantılara Türkiyenin her ta 
rafından gelen inhisar müdilrleri de 
ıştira.k etmektedir. 1nhisarlardaki ye 

ni teşkJlat ile bilhassa varidatın ço. 
ğalacağı muhakkak görülmektedir. 

Bunun için de Türkiyedeki mevcut 

satış teşkilatı ıslah cdileook ve en 
ufak köylerde bile satış bayileri bu 

lundurulaca.ktlr. Layiha projesi ha • 
zırlanınca umum mUdUr layihayı An 

karaya götürerek vekiı.lcte verecek • 

tir . 
yeni layiha bir haziran 1937 tari • 

hinden itibaren tatbik edilecektir. 

Meyvalar yine 
Anbarda mı 
Nakledilecek? 
Ya.z mevsiminde vapurla naklolu

nan taze meyva ve sebzelerin ambar 
ıara kunulması yüzünden borulduğu 
birçok şikayetlerden anlaşılmış ve bu 
ı;ibi malların güvertelere konulması 
Deniz l§letmesince kararlaştırılmış.. 

tır. Bu kararın bütün acentelerle kap
tanlara tebliğ edilmesi üzerine her 
vapurda yaş mahsulat güverteye yük 
lenerek limanlara getirilmektedir .. 
Halbuki bir aydanbcri devamlı so • 
ğuklar yaş mahsul8.tı dondunn.akta • 

Yolda hep l!!arhoş taklidi yaptığım 
dan, benden pek şUphe edemiyor. 
Fa.kat ne de olsa yakalanmaktan da • 

B ele<llye Mn~.rhklar IUildilrlü- dır. Tüccarlar bu vaziyeti Hii.l idare -
sine anlatarak §ikayet emişlerdir. 
Hil :Müdüriyeti meseleyi Deniz İşlet
mesine bildirmiştir. 

ödü kopuyor. 
Peki, diyor. Öyle ise buraya 

niçin geldin? 
Ne bileyim ben. Sarhoftum, gel 

ğti, t..fıchlz, tekfin ve tedfin 
işlerini Şehir Meclisinin ~ubat içti • 
mamda münakale ıııuttttyle a.lmlU"ak 
blhsisatla mart birden itibaren de -

dim. Fakat bu kadınlar çok kötil, 
çok bayağı şeyler!. Sen şimdi onu nıhte edecektir • 
bunu bırak ta ban& istediğim ku- • 
maşlan bulabilir misin ondan haber B alık y\ikliyen bir ttal~ıln ge • 
ver. Sonra ayrıc.a on beş yirmi des- misi bugUn Umıuıunı7..dan ha. 
te kadar da iskamb'l kağıdına ihti- reket etmiştir. Limanda daha ye<ll 
yacım var .. Geçenlerde Kili~ civa • ttaJraıı ,.e bir Yunan gemisi balık 
nndan epeyce satınalmıştım. Fakat yüklemektet"lir • 
şimdi orası uzak düşüyC'1". nıdenıı - ........ -.. _ ... -.. _ ... -.. _ ... _____ .................... --...... ."t .. _ .. ın-..:-Pıı_ .. -...... 

Mangala Düşen ihtiyar 
öldü 

Bono 1stefo isminde ihtiyar bir a. 
dam mangala dUşerek yandığı için 
Balıklı hastanesine kaldırılmıştı. 
Dün ölmüştür. Tabibi adil cesedi 
muayene ve gömülmesine müsandP 
etmi.ştir 

Yeni tramvay hatlar1 
hanQi mıntakalara 

yapllacak? 

Boğazda 
yaz için 
hazırlık 
Şiıiceti Hayriye idaresi gelecek 

yaz için hazırlıklarda bulwımakta • 
dır. Bilhassa Anadolu ve Rumeli sa • 
hilleri arasındaki nakliyatı daha mun 
taza.m bir şekilde temin edebilmek 
için gelecek mevsimde Beykoz ile 
Yeniköy arasında araba vapuru sefer 
leri ihdası düşünülmektedir . 

Şirket, ayrıca Sirkeci, Kaba~ ve 
Üsküdar arasındaki araba vapuru ile 
retlerini de yeniden indirmiye karar 
\"Crmhştir. 

Böylelikle yalnız mecburiyet oldu 
ğu zaman değil, otomobil veya diğer 
vesait sahibi halkın gezinti maksa • 
dile de her zaman bir yakadan diğer 
yakaya geçmesi temin edilecektir . 

Esnaf Cemiyetleri Reisleri 
Toplandılar 

Kazanç 
Vergisi 
Beyannamesi 

ortasında bulunan mangalın üzerine 
dlışmüştür. Bu düşme neticesinde, 
kaynamakta bulunan bir tencere su, 
çocuğun etlerini, ayaklarını haşlamış 
ve zavallı yavru Şişli Etfal hastanesi
ne kaldırılarak edavi altına alınmış. 
tı . Fakat küçük Hamiyet bir mUd • 
det tedavi gördü\tten sonra annesin
den ayrılığın verdiği teessürle hMta· 
nede huysuzluk etmiş ve nihayet an. 
ne, çocuğunu hastaneden alarak evde 
bakmıya başlamıştır. 

Evde bakım devam ederken, Hami
yet, geçen akşam birdenbire ölmüş
tür. 

Adliye doktoru, çocuğun cesedini 
muayene etmiş, ölümün haşlar -nanın 
verdiği ıstıraplardan ileri g& Jiğini 
tesbit etmiştir. 

Şüpheli Görülen Bir Olüm 
Dün sabah Abdullah isminde 30 

yaşlarında bir kahveci çırağı Gı-.l&
tadan geçerken birdenbire düşrnüş 
ve Beyoğlu Belediye hastanesine kal 
dmlırken yolda ölmüştür. Tabibı l. 

dil Enver Karan ce.sedi muayene tt. 
miş ve ölümü şüpheli bulduğu için 
cesedini morga kaldırtmıştır. 

Erzurumun Kurtuluş 
Yıldönümü 

Erzurıumun kurtuluşu münasebeti. 
le §ehrimizde yüksek tahsilde bulu. 
nan Erzurum lisesı mezunları ve men 
supları 11 şubat perşembe saat 14 te 
Eminönü Halkevi konferans salonun-

Şehrin 
• • 

zıraı 

çalışma 
programı 

İstanbulun zirai çalışma proft"" 
Uz.erinde harekete geçilmiştir . ~ 

Şehrin ziraat bakımından ~ 
ğini temin edecek olan bu pr;~ 
iklim ve toprağımıza uygun rJler. 
cinslerinin ve bağlarının çoğal; 
sı, arıcılığın ıslahı, ipek böcekçiliıt 
nin yenide ihdası ,tohumluk e\'.sJt' 
ka~be~miş hububat cinslerinin ~ 
verimlı ve erken yeti§en tohuınl11 ... 
tebdili kümes hayvanlarının ısJJJ' 
mezruata ve ağaçlara zarar vttf 
böcek ve mntarlı hastalıklara ~ 
mücadele vardır • 

Bilhassa meyva çeşitleri ıs18la 
iStandardize edilecektir • 

Feıın1 meyvacılığın ilerletilıll 
çalışılacakttr • 

Fennt meyvactlığı ilerletmek 
Büyükderede 931 yılında yedi b~_. 
tar arazi üzerinde tesis edilmiş Ol" 

meyva enstitüsil, bugün 22 beacd' 
arazi üzerinde en fennf şartlarla f1 
lışraaıktadII". Bu 22 hektarlık ~ 
nin 3 hektarı, meyva tetkik daıtJl""" 
ğı, 15 hektan aşılı fidan yeti~ti~..tl 
yeri dördü de fenni meyva ball9"'" 
haline ifrağ edilmiştir • 

HAlen bu 15 hektarda 165 bin t' 
dan mevouttur • 

lstanbulda Floksera ve ba~ 
yüzünden harap olan bağcılığın '!"' 
den ve eskiden daha f ennl ve dt1# 
iyi bir tarzda ihyası kararıaşuı4 ' 
mıştır. 

Büyükdere fidanlığında aynca .Jt' 
bir nümune arıhanesi kurulın, 
Burası tedrici oh.rak genişletneııl 
ve urlleştirllecektir . 

Halkalı Ziraat mektebinin llfİ' 
sinde de bir tavukçuluk numune ;J 

rstanbulla 
SelAnik 
arasında 
lstanbul ve Selanik §ehirlerf tfl' 

sında doğru bir hat ile elefon oı~ 
beresinin temini hakkında Türk·ı-0" 
Yunan hUkfımetleri arasında g~ • ..ıı. 
melere başlanacağı Seliniken bildll"" 
mektedir. 

Balkan devletlerinin gelecek ıçd ~ 
maında, Balkan anlaşmasına girıı'~ 
olan bütlin hükumetlerin merkeSl 
ile büyük şehirleri arasında mu~~ 
re tesisi hakkın.da bir teklif yapıllP" · 
ihtimali vardır. 

Matbuat Kanununda 
Tadilat 

t1" Giresun Meb'usu Hakkı Tarık eti-
matbuat kanununun bazı maddel_~ıı 
nin değiştirilmesi hakkında silY'"" 
Millet Meclisine bir teklif yapnııştıt· 

• 
Şeker Şirketi Aleyhindeld 

Dava r 
Şeker şirketinden inhisar hak;,,

larak tahsili icap eden 700 bin li ti' 
hazineye teslimi için alakadarlar iSlı' 
rafından ikinci ticaret mahkeJilef 

Dün Ticaret Odasında saat on dörL 
te toplanan esnaf cemiyetleri reisle· 
ri evvelce hazırlanmış olan layiha 
projesini tetkik etmiştir. Layihada 
yazılı maddelerin bir kaçı tadilen ka. 
bul edilmiştir. Reisler bir içtiına da
ha yapacaklar ve cemiyetlerinden a. 
lacaklan salahiyet üzerine layihanın 
son şeklini kabul ederek t;ıthiksı.ta 
geçeceklerdir. 

Bayat Yumurta 
Bayat yumurta satışı artmıYa baş

lamıştır. Bazı gczdiriciler taze yu • 
murta diye kapı kapı dolaşarak halkı 
aldatmaktadır. Bilhassa Şişli ve Ni
şanta.şı semtinde bu suretle bayat yu 
murta silrenler çoğalmıştır. Dün yal. 
nız bir sokakta iki yüzden fazla çU • 
rük yumurta süren yumurtacılar do. 
!aşmakta idi. Belediyenin ehemmiyet 
le nazarı diıkkatini celbederiz. 

~AkVi;\ ğ~ra MAVAJ 

Bursaya Giden Talebeler 
30 üniversiteliden mürekkep bir 

kafile, Sömestr tatilini geçirmek ve 
kayak sporlan yapmak Uzere ~ursa. 
ya gitmiştir. Talebeler orada bır haf
ta kalar;aklar<Ur. 

19 lkincikiı.nun ı 
SALI Bugünkü Hava: KAPALI 

Bugün hava, kapalı ve yağışlı ge
çecektir. Ankara meteoroloji ista.s. 
yonundan alınan naberlere göre Şar 

ki Anadolu kısmen bulutlu, Garbl A.. 

nadolu ve Ege mmtakası yağışlıdır. 
Rli:ıgar, umumi surette, şark istika

metindP-n orta bir sür'atte esecek-
tir. 

Dünkü Hava 
Dün. bava tazviki 776 milimPtre. 

ı inci a.y Gün: 32 Kasun: 7S 
1355 Hıcri 1352 f{urfl 
Zülkade: 6 6 lkinciklnu: 
Güneş: 7 ,22 - Oğle : 12,2 
!kindi: 14,54 - Akşam: 17,~ 
Yatsı: 18,44 - Imsik: ~ 

o'" 
hararet en çok 5, en az 3 derece~ 
rak kaydcdilmi§, rüzgA.r hafıf eS 
ha.fif yıtğmur ydmıştır. 
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VI KILAN BE LDE 
SA~ncEr~S~m~~!rŞKO iPEfC.ine!!d~e~lEK . J~~g~J<MA~~~~~ 

Bu filmin ilk gösterilmesi şerefine önümüzdeki PERŞEMBE akşamı YALNIZ MELEK sinemasında verilecek muhtesem GALA MUSAMERES1N1N 
satılmaktadır. Tel. 40868 

Bu Per.embe aktamından itibaren 

~ahk:emelerde l~ATROJ 
Aşk Mektebi 

Büyücülük suçu ile 
tutulan kadınlar 

beraet karan aldı lar 

Koridorda 
sarası 

tutan 
genç kız 

Yazan: Yusuf Ziya 
Beste/iyen: Muhlis Sabahattin 

Yusuf Ziyarun (Aşk Mektebi) O
pereti cumartesi günü akşamı Fran
sız Tiyatrosunda oynandı. Seyirciler 
hücum halinde tiyatroya. dolmuştu. 

Yer bulmak için mücadele edildi ve 
bir çokları boş döndü. 

Halkın yeni oyun hakkındaki te. 
veccühlil kanaati boşa çıkmadı. (Aşk 

Cuino De Pariı'nin ıiyah kralı 

JOLSON' u 
En büyük ve en ıon temsili olan 

KOCOK SARKIC 
filminde takdim edecektir. Ve ? ? ? •.•• 

Yere toprakla karış ı k Tohum_ 
gibi bir şey serpmiş ! 

Mektebi) iyi düşünülmüş, iyi tertip .. • ••• 

edilmiş, iyi işlenmiş bir operettir yalnız 4 gün kaldı 
Çok hareketlidir. Seyircinin alakası TORK SiNEMASIND A BEKAR EVLiLER 

Diln sabah adliye dairesinde meş. devamlı bir surette muhafaza edili- .t 
h t 1 l ah Herkesi katıla katıla aüldürüyor. MONA GOY A PIZELL,. u suç ara bakan Su tan met yor. Buluşlar güwldir. Seyirci tara. 0 

Sulh üçüncü Ceza mahkemesinin ö. JEAN ROUSSELlERE - MADELEINE GUlTTY 
Asliye Dördilncü Ceza Mahkemesi diln Emine ve Anjel .isminde iki 

kadının muhakemesini bitirdi. Davacıları Sirkecide Darüssaade soka. 
ğında 12 numara da oturan llya ile Zeliha idi. llya davasını şöyle anlattı: 

fmdan çok iyi karşılanmıştır. Bir çok ...._ ş k l F f'l · · 
nünde Neriman isminde suçlu bir ~•••••••• ar ı ı ranıız ı mı yerler ısrarla tekrar ettirilmiştir. • 
genç kadının sarası tutmuştur. Ta. Ekserivetle çocuk rollerinde gör. ================:::::::'""1 
bibi adil Enver Karan, Nerimanı .J •• RTı" HAL miye alıştığımız Vasfi kır saçlı bir - Biz diln saat on sekizde evde bazı arkadaşlarla eğleniyorduk. Ka. 

ymvaldem aşağıda idi. Bir aralık haykırdı. Aşağıya indiğimiz zııman 
bu Emine yerlere toprakla karışık tohum gibi bir şeyler serpiyordu. E. 
lini yakaladım ve bir polis çağırarak kendisini teslim ettim. O büyü ya. 
pıyormuş. Emine kayınvaldemden bizim altımızdaki katta oturan Ab. 
dullahı sormuş ve sonra da kendi kendine yukarıya çıkmış ve yerlere 
tohum saçmıya başlamıştır. Abdullah evimize yeni taşındı ve Zeliha da 
onun metresidir. 

muayene etmiş ve hastalığının işle. 
artist olmuştu. Bedia ile beraber o

diği suç üzerinde tesiri olup olmadı. 
ğının tesbiti için kendisine adli tıp iş.. yunun mihverini pek iyi idare ettiler 
leri müdürlüğüne göndermiye lüzum Garson, sonra Aşk Mektebi Doçenti 
göstermiştir. Müddeiumumilik imda. Karabet sıfatile Hazım, oyunun baş 
dı sıhhi otomobilini getirterek Neri- rolünü çok muvaffakıyetle doldurdu. 
manı müşahedehaneyc göndermiştir. Melek ve Cahide pek iyi oynadılar. 

Neriman evvelce bir hırsızlıktan Reşit, Kayserili .ı\.bdüsselam sıfatile 
mahkum olmuş ve ayın yedisinde de bir harika yarattı. Bu Galatasaraylı 
bapisaneden çıkmıştır. Bir hafta ev. genç, az zamanda kendine çok iyi bir 
vel de Lalelide oturan Nevzat ismin. mevki yaptı. Yarının Türk tiyatrosun 
de bir kadının yanına hizmetçi gir. da en kuvvetli mevkilerden birine 

Radyo 
Bugünkü program 

lstanhol : 
Öğle ne.,riyatı: - Saat 12,30 

PlB.ikla Türk musikisi. 12,50 Hava. 
dis, 13,05 Plakla hafif muzik, 13,25 

Eski İzmir Valisi Rahmi 
İnhisarlarda memur Şevk 
valideleri ve Mithat Şükrü 
da'nm kain validesi Bayan 1l 
ye dün sabah vefat etmiştir. 
naze namazı bugün öğle 

Nişantaşında Teşvikiye ca 
de kılınarak Feriköy kabris 
na defnedilecektir. 

Lihana 
sergisinde 
geçen bir 

hadise 
Sultanahmet sulh ikinci ceza hl -

kimi diln Osman isminde bir sergici. 
yi 25 lira ağır para cezasına mah. 

kum etti. Meslekdaşlarmdan Hasan 

davasını şöyle anlatmıştı: 

- Ben Çiçekpazannda sergi aç. 
tını Dün sabah Osman geldi. Burası 

beı .. n., 18.lıanalannı kaldır dedi. Hal. 
bukıi yeri ötedenberi ben kullanıyor -

dum. Kaldırmak istemedim. Hemen 
Osman beni yakaladı. Kafamı ktife. 
lerin arasına soktu. Ondan sonra 
yumruğuna tüktirdil ve beni adam 
akıllı dövdü. Sonra da Ilı.hana kellele. 
rini sokağa dağıttı. Şunun bunun 
yağma etmesine sebep oldu. 

Hakim lhsan davayı sabit gördüğü 
lçin suçluyu mahkum etmiştir. 

YANAGINA 
DiŞLERiNi 
GEÇiRMiŞ! 

'.Ayşe isminde genç bir kadın milel. 
Cieiumumlliğe istida ile müracaat e
derek Kasımpaşada ·bir fırıncı aley. 
hine bir dava açmıştır. Ayşenin ya. 
nağı sarılı idi, iddiası da şu idi: 

- Ben ekmek almak için fırına 

gitmiştim. Fırıncı, birdenbire ayağa 
kalktı ve yanağıma sarılarak dişle. 

rini geçirdi ve yaraladı. 
Müddeiumumilik Ayşeyi tabibi • 

adillere muayene ettirmiş ve tahki

kata başlamıştır. 

Amasya müddeiumumisi Cemal 
Günay terfian Kırklareli cümhuriyet 
müddeiumumiliğine tayin edilmiştir. 

~~11 IR fi YA l'KOOl 
ORAM KJSM. 
Bu akşam 

20.30 da 

Bundan sonra suçlu Emine din. 
lendi. O dedi ki: 

- Bu çalgıcı Abdullah Anjelin 
dört senelik dostudur. Son zaman. 
]arda Anjelin yanına gelmemiye 
başlamış. Anjel handan şüphelenmiş 
beraber geldik. O kapının önünde 
bekledi. Ben eve girip Abdullahın 

yeni sevgilisini görecektim. 
Ben büyü yapmadım. Reis sordu: 
- Ya elindeki toprak ne idi? 
- Çiçek toprağı. 
- Canım bir avuç toprakta çiçek 

olur mu? 

- Olur. 

- Nereden aldın? 
- Para ile aldım. 
- Canım Allahın toprağı para ile 

alınır mı, kimden aldın? 
Sıvaslı Emine tatmin edici cevap 

bulamıyordu. 

Sonra Madam Anjel dinlendi. An. 
jel 50 yaşlarında olmasına rağmen 

daha geçgin görünen bir kadındı. 

Abdullahın yeni metresi Zeliha 19 
yaşında idi. Reisin suallerini şöyle 

karşıladı: 

- Abdullah benimle dört sene. 
den beri yaşıyordu. Son zamanlar. 
da kendisinden şüphelendim. Yeni 
sevdiği kadını öğrenmek istedim. 
Onun için Emineyi gönderdim. Büyü 
yapmadım. dedi. 

Reis: 
- Canım sen de niye bu kadar 

takip ediyorsun, mademki kocan de. 
ğildir. Bırak nereye giderse gitsin 
sana ne? dedi. 

Anjel susuyordu. 
Milddeiumumi beraet talebinde 

bulundu. Mahkeme de bu Wep da.. 
iresinde suçluları beraet ettirdi 

Otobüs 
Faciası 

Muhakemesi 

miş ve evvelki gün de oradan bazı namzet görUnüyor. 
şeyler aşırmıştır. Polis kendisini Müzik fena değildi. Danslar canh 
Gülhane Parkı önünde yakalamış ve ve iyi idi. Yalnız Operetimizin her. 
tahkikat yaparken de bir kaç defa vakitki noksanı göze çarpıyordu: 

urası tutmuştur. Pazar günü geç Ses yok ... Ortadan yukan hiç bir ses 
vakit meşhut suçlar müddetumumisi olmadığı için operetin zevki tamam 
Nerimanı tevkü etmiş ve dün sabah olamıyor. 
ta sulh ceza mahkemesine vermişt1r. Çaresiz olan bu noksan bir tarafa 
Muhakemesi başlamak Uzere iken de bırakılırsa Yusiıf Ziyamu .:.=?•, ıı;u ..... ı 
koridorda bayılmıştır. opreti iyi oynanmış ve çok beğenil. 

Adli tıp işleri müdürlüğUnden ge. miştir. 
lecek rapora göre muhakemesine 
devam edilecektir. 

5 Kadın ve Erekek Bir 
Kız Kaçırdılar 

Bartın - Tilkiler köyünde Akça 

Ahmet oğullarından tbrahim oğlu 

Mustafa, karısı Nur Kadın. Rasih ka 
rısı Güllü ve gelini Güllü ile !badi 
oğlu Rasim, a.yni köyden Akça Ah

met oğullarından Mehmet kızı 14 ya 

~ında Haticeyi cebren kaçırmı§lar -
dır. Bunların hiçbirisi ortada yok -
tur. 

Akhisarda Köy İşleri 
Akhisar, (Tan) - Yeni ilçebayı -

mız Rifat Yenal, köy kalkınma işle
rine çok ehemmiyet verdiği için bu 
işleri esaslı bir teşkili.ta bağ!amakta, 

köy atatiplerile diğer ali.kadar me -
murları bu yolda çalıştırmaktadır. 

Köylülerimiz bu çalışmaları gör -
dtikçe geniş ölçüde ilmiUenmekted.ir
ler. 

Bir Genç iki Kızı Birden 
Kaçırmış 

Bartın - Kurucaşilenin ova kö • 
yünde 22 yaşlarında Mehmet Tiryaki 

oğlu, Hacer ve Fatma isminde iki kı 

zı birden kaçırmış ve ikisini de her 

bat etmiştir. 

• • 

Halk Edebiyatı Gecesi 
Eminönü Halkevinden: 
Eminönü Halkevi Dil. Tarih ve E

debiyat komitesi ta.rafmdan 19 lkin
cikanun salı günU akşamı saat 20,30-
da bir Halk Edebiyatı gecesi tertip 
edilmiştir. Program ~ağıya çıkarıl -
mıştır. 

Program : 
1 - Açış. 
2 - KonferanA: Halk edebiyatına 

umumi bir bakış (İsmail Habib). 
3 - Halk şairlerinden örnekler: 
a) Kayıkçı Kuldan (Sabri Esad 

Ander). 
b) Karacaoğlandan (Bedriye). 
4 - Bir:kaç halk şairine dair (Meh 

met Halit Bayrı). 
5 - Halk şairlerinden örnekler: 
a) Aşık Dertliden (Muvaffak Ben· 

derli). 
b) Gevheriden (Naki Tc1..el). 

Pamuk Ekimi Hakkında 
Bir Emir 

Adana - Bir yıl pamuk ekilen ~a~
lalarda ertesi yıl başka bir şey dıkıl 
mesi hakkında verilmiş ve öteden· 
beri tatbik edilmekte bulunmuş 0 -

lan emrin yalnız bu seneye münha· 
sır olarak kaldırıldığı ve geçen sene 
pamuk dikilmiş olan tarlalara ~u. se 
ne de pamuk ekilebileceği bildirıl -
miŞtir. 

3 Dükkanı Birden Soyan 

• 14 muhtelif pliı.k neşriyatı . 
Akşam neşriyatı: - Saat 18,30 

Plakla dans musikisi, 19,30 lstaııt.Jul 
Konservatuvarı namına konferans: 
Bay Adnan tarafından. 20 Vedia Rı
za ve arkad~lan taraf mdan Türk 
musikisi ve ha1lc §an!<.ıları. 20,30 Bay 
Ömer Rıza tarafından Arapça hava. 
dis. 20,45 Cemal Kamil ve arkaJ8.§ • 
!arı tarafından Türk musikisi ve .halk 
şarkilan. 21,15 Saat a.yan, Şehir Ti-
yatrosu operet kısmı tarafından bir 
temsil. 22 Ajans ve borea haberleri 
ve ertesi günUn proğramı. 22,30 Plak 
la sololar, 23 Son . 

• 
Günün proiiram özii 

~ntonik konserler: 
20.50 Belgrat: Plak ile senfoni; 

21.30 Bilkreş: Radyo senfoni!t or • 
kestrası (Bobesco); 21.40 Roma: 
Selvaci'nin idaresinde 

bY.fıt konserler: 
13.10 Bükreş: Romen halk havala.. 

rı (Sandu takımı); 17 Laypzig: Plak 
konseri; 17 .10 Brüno: Prag: Hafü 
orkestra musikisi; 18 Buda peşte: 
Plak konseri; 18.15 Bükreş: Plak 
(Eğlenceli parçalar); 18.15 Kolonya: 
Ev musikisi (Beethoven) ; 19.40 Ko
lonya: Opera plaklan; 20 Napoli: 
Karışık konser; 20.20 Bükreş: Man
dolin orkestrası; 20.20 Varşova: Kil. 
çük orkestra (Şarkılı); 21 Varşova.: 
Eski amatör musikisi takımı; 21.10 
LaYPzig: Büyük eğlenceli konser; 
21.40 1-Ulano, Florans: Karışık mu. 
siki; 21.55 Prag: Puşkin çigan heye
ti; 22.15 Stokholm: Popüler orkest
ra; 22.30 Prag: Piyano, orkestra 
(List) ; 23 Viyana: Holzer idaresinde 
radyo orkestrası; 23~Stokholm: Rad. 
yo orkestrası; (Mendelssohn, Grieg) : 
23.15 Bilkreş: Motzoi orkestrası; 23. 
40 Buda peşte: Çigan musikisi. 

Oı>eralar : 
20.30 Budapeşte: Operadan "Trou. 

badur" u nakil; 22 Milano: Verdinin 
"Pigoletto" opcrasL 

Mehmet yakalanmıştır. Zaten Meh 

medin nişanlIBı olan 17 yaşında Fat 

ma ile Hacer, davacı olmadıklarını 

ve Mehmetle beraber gitmek istedik 

lerini söylemişlerdir. 

Balıkesir Adliyesinde 
Değiıiklikler 

Hırsız . 
Bursa - Bir hırsız gcceleyi~ ~e;zı 

Çakmak caddesindeki yemenıcı ı::ia
idin dükkanına girip bir çift Ibtik
le fotin çalmış, sonra üst taraft~kl 
Rasimin dükkanına girerek 44 çıft 
yemeni almış. daha sonra kasap Ah 
medin dükkanına girerek oradan da 
çekmecenin içindeki tabancayı e,mp 
sa vu.şmuştur. 

Oda moAikisi: 
16.30 Prag: Oktet tarafından sere

natlar; 18.15 Roma: Oda mwıikisi 
kuartei; 20.10 Prag: Sa.lon kuarteti; 
21 Zürih, Viyana: Triyo (ltıvicre mu
sikisi); 23.20 Prag: Piyano - Ke. 
man - Viyolonsel triyoııu; 23.30 
L!ypzig: Josef. Re.iter aaa.ti (Kuar
tet). 

Resitaaller: 
18 Buda peşte: Viyolomıel resitali 

(Denes Koromzay); 18.10 Ll.ypzig: 

Allah rahmet eyliye. 

TEŞEKKÜR 
Yüksek ruhlu ve sevgili zevciıil 

babamız eski Rize Meb'usu ve 
bul Cemiyeti Belediye azasındatl 
vukat Ziya (Molla1 Kantoğl 
bU.lo..O o-et.in-. bıı'.Akınali. f'llrt~Ult' V 

bulan veıatı dolayısile bizzat c 
merasimine iştirak.telgraf ve 
tupla bizleri çok el \ nli gUnUtıl 
taziye ve teselli etmek lutfunda 
lunan; merhumun çok sevdiği bil 
İstanbul Gazeteleri ve resmi ve 
susi teşekküllerle d~Jstlarına, ak 
ve arkadaşlanmıza bizzat ayrı l 
teşekküre büyük kederimiz mltl 
duğundan kendilerine hilrmetle 
zin arzına muhtere mgazetenJ.ıfJJ 
va.ssutunu rica ederiz. -~d 

Zevcesi Şevkiye Kant~· 
Çocukları namın& Sedat Kan 

T EŞE K KÜ R 
Istanbul Hukuk Pakültesı ~ 

sinden oğlum Zeki Saka'nm 
dolayısiyle acılı babasını, göst 
leri yüksek alaka ile teselli lfttf 
bulunan muhterem arkad~laı:ııı' ~ 
şe;kkilr ve minnettarlığımı detıtl 
gılarımla birlikte arz için kı 

gazetenizin delaletini dilerim. ~ 
Trabzon Sayla vı Hasan~ 

Gazetecileri Davrt '-
İstanbul Basın Kurumu urıı-_. 

heyeti fevkalade olarak 23.1.ı I 
Cumartesi günü saat 14 de kuru1°' 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde;' 
numaradaki merkezinde toplatı fi 

tır. Sayın üyelerin gelmeleri ricJ 
lunur. 

Ruzname: 
1 - Basın Birliği teşkili 

2 - Haysiyet divanı seçim!/ 

Gedikpaşa Azak Sinemasındt 
HALK OPERETİ 

Bu akşam saat 21 de 
ESKi HAM AM - ESKi ~ ,., 

B Yıl için Öğretmen fJO: 

U ad'in yazdığı: (Uğur,.; 
var Takvimi) ni alJP ôl' 

lanmak her &ile için b&htiyar~ 
caktır. Uğur'dan üstün 
yok!... _/ 

1"' 
Züh revi ve cild haıtalıld.ı' 

Yazın İstinye civarında bir otobüs 
faciru:ıı olmuş ve Yarbay İbrahim E. 
tem ölmüş, Nezahet, Lutfi, Saniye, 
Mükerrem, Abdullah, Şekip, Hayri 
leminde yedi yolcu da yaralanmıftı. 
Otobüsü idare eden şoför Haııan Al. 
tınel o vakit tevkif edilmişti. Diln 
ağırceza mahkemesinde bu facianın 
muhakemesine devam edildi. ŞahiL 
ler dinlendi. Bunlardan Hüsnil, fO
förün 70 - 80 kilometre süratle 
gitmekte olduğunu ve iki defa da 
ağır gitmesi için kendisine ihtarda 
bulunduğunu söyledi. Maslak jandar 
ma kumandam da: "Otobüs bizim 
önUmUzden 70 - 80 kilometre sUr. 
atle ge<;ti. Biz kendisini durdurama. 
dık ... dedi. 

Muhakeme diğer ,ahitle.ri'l caiJ"ıl. 
ması icln talik edildi 

Balıkesir (TAN) - Şehrimiz adlı 
yesinde bazı değişiklikler olmuş, Ce 
ıa h!kimi Salinı, Istanbul Ceza i.za
lığma, Sulh hakimi Kema.1 lstanbul 
müddeiumumi muavinliğine, Istanbul 
milddeiumumt muavinlerinden Şefik 
te Bandırma mUddeiıumumtliğine ta
yin olunmuşlardır. 

Balıkesir müddeiumumisinin maa 
§ı 70 liradan 80 liraya çıkartlmıştır. 

Y alacık Köyündeki Kanlı 
Düğün 

Safranbolu, (Tan) - Yalacık kö
yünde gençleri güleştirmek mesele . 
sinden çıkan ve evvelce tafsilatını 
bildirdiğim kanlı dövüşte yaralanan • 
!ardan Şekerci Rıza iyileşemiyerek 
blmüştUr. 

Piyano refakatiyle keman konseri; 
18.30 Prag: Piyano refakatiyle HUgo 
Wolff'un şa.rkılarmdan; 18.30 Varşe>
va: Keman sonatları; 21.10 Stokholm 
Solist konseri (Erotikon Opua No: 
10). 

or. Hayri öme 
Oğleden sonra Beyoğlu AğaC~ 
karşısında No. 313 Telefon:.f 
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Gündelik gazete 
BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

T AN'ın hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

1 Günün Meseleler~ 
Yine sinek derdi 
Kı ortasındnl ız. Hu me\' imde si· 

noktcn :ılkiil et etmek gülünç gorü -
nebilir. Pnknt birkaç ny e\'vel sinek 
ist ilasındnn ağızlan l nnan Şişli tınl
kı dalın şiıncliden tdfı.5ta: 

- İlkbahnra ne lnpacnğız! dl -
yorlar ••• 

Ve bu " ile,·Je hfılfı o emte çöple. 
rin açı1'-ta hnı;.kıldığmı söylU) orlar. 

Filhakika geçende e\'lere ve her 
t.arafa ineklerin hırald1klan yu -
tnurtalar birdenbire patlıyı:ıcak \ 'C 

0 rtaJrk bir<lf'nbire müthl bir inek 
lst:ilasma uğn;rncak. 

Oraya nt:ılmakta olnn çi>pler de 
aynca inek ordulamu lmn etlendir· 
miye yn.rdım edooek. 

Belediy bndiden tedbir· nımaz, 
hkhaharda bnşlıyacak bu felaketin 
önüne lmdiden fonni ,. ıtaıarla geç 
rne~e, Yn.nn hem şehri, hem de.~
ledıyeyi rahatsız eden bir ,'aLı.} et 
lm.rşısında kalablllriz. 

Sinek hastalık 
yapmaz mı? 

Doktorlar ineğin hastalık yap -
tnadığmı öylüyorlar. Fakat geçenki 
Ginek istilasında bir nnnenin ba§ID -
dan geçen ., u vak'nyı dlnle)inlz: 

- Kom: umun çocuğu ım~ıla ~ı • 
tulmu tu. Doldı0rn öyJedik. ç.ocu~-

ncerelennl nuzun yathğı oda.nm JlC 
açmayınız, dediler. J•"nkat ha\'ayı ha
\"alandımınk mnıretl vıır. Pence~e
lerl açhkça içeri ini kaJ1ıhulut h~ın
de sinekler istfüı. ediyordu. Sınek 
ıtörd~e lnirleriın borulu) or, rstı -
l"npf.,.... 1 nıJa\• t ,,.ut-\1. 

''" 0 U\!QMııU.. • -1 } t 
der oldu, bizim çocuk ta nl ıu ıas ıı-
lıkla yatağa dil t\İ.,, ~ • 

Sinek hastalık :rnpmıynhllir. Fa · 
kat sari hastalığı. naJdetnıiye ,·asıta 
oln.maz mı! 

• 
Göringin İtalya 
seyahati 

,. nm Romayı zi. 
Alınnn Jla\'n Nazın bil etik bir a-

taretı bütün A,·nıpn.da ) 
lak tır a uyanchrını~ • tn ilkre ne 

Son zamanlartı kndıır g · 
'tıl- -Uriivor, ttaıya ile 
•. ransa benlbe.r ) • lını,·or-

. ibiriJıc1cn ayn " 
"-lınruıya dn bil't 

lardı · "helerden son -
İngiltere uzun t~ın fm1ifın 11-

ra Almanya ile nnl ile dahn ~ıla 
lığnu görün~ FrnD: rncclıur oldu. 
bir anlaşma ynpnu~ .Akdeniz 

n 1n• n1a tttılyayı 
u '.\·aı..-ın.... ' l .. c:.1111,·n mec -

iş • Ue n.n • .,.. " 
inde tngiltere ttnh"aıt nnla§ -

b İngiliz• • ur etti. Son ıl ü'n oldu. 
IDas b ·e<le rnUn 

ı u sa) il nl•u:m-ln iJt,ere e ıı -v 
Fa.kat 1t.ıılyn, g ·-'· nın·dı?. 

ıı}tla a,.(',u.ıt. • 

ca Almanyndan u:r. 
1 
ını \'ermekte 

ı 1• oe"n. > 
talya bu sun ın dlinYtılı Od.re 

gecikmedi. l\IUSoUnilnr :ra biz. yani 
''l'n on ... • • aymyordu. 1stıcr.,, diyor. 

ya komUnistler, yn faı .. 
du. ile ttnl'"a-ya . 

Bu n:ıznriye, AlJnall eJesinde bir· 
ı ·a n1es YI bilhassa pnn) t Akdeni1 sa.. 

leştinnl., ti. Ud de\'ır:t t ~e' ıetJnln lm
hillcrlnde bir so yııJL'i ~h ,.,.eklerini 

e<lt, ..... ~;~ 
l'Ulmasm..-ı müsaade 
ilin etmi ler<ll • ti e\'\'t>Jii hu 

G"ri rA n,.nuı r;iynre , ls 
o nf".n .ıw örUnilyor. -

tnesele lle alftlradn.r g ::t.n ne derece -
Panyadn. nsilerl tu~ ,·e ornd1\ 
~·e kadar nerl gidecek1er. nasıl bir 
hUkiimetçtler ga.llP gelirSC 
\"8.7.lyet aln.caklnrdır? ...ı elin -

ı .rı1tert~ ' 
Sonra Atman)'tl.. n 

90
k ıniite -

den kn,..............: oımn.;ındall ne dost ..,, ..... b"' t ... ııt~re 
irdir. ttalynnın ";,derdl{ tnglltere 

Obnn.smdnn i tifade ıı·r 
~h 1 • .ıh. 

De bir nnla..~nuı nrıı) ııe oldu'"" 
J nnn:rıı 

Sonra Almnn:rn Ilı·-·.: 1.-.e karşı • komun,. ... 
~lıl, ·~Jya ilf' <le u' ebfllr. ,. 
fiili btr ittifak tesı .. tnl Is · rn ııntta 

A 'Tlıpıın , 
nıit ltn btınl r, ' ""ti uzerin • 

TAN" son zamanlar· 
da birkaç defa 

devlet bakımından bizde 
matbuat teşkilatı mesele· 
sine dokundu. Verdiği 
maHimata göre Basın Ge
nel Müdürlüğünün mem
leket içi teşkilatının iyi
kurulmuş olduğu ve iyi 

Sesim·z· 
an 

işlediği anlaşılıyor. 1 

Duyu 
ar---..... • ? Tam kırk sene evvel gazetelere 

yazı yazmıya bnşlamış, uzun yıl
lar başlıca garp memleketlerinin 
matbuatını yerlerinde ve yakından 
takip etmiş, bizde eski matbuat 
umum miıdürlüğünUn ilk teşkila
tını kunnıış ve nihayet birkaç se
ne Je gündelik siya.si gazete çı· 
karmış, yani meseleyi dışından, 
içinden ve muhtelif cephelerden 
gormıiş biri sıfatile ben de bu me 
sele hak.kında birkaç söz söylemek 
istıvorum. 

M <'VZU nhemmiyetJi olduğu ka 
dar da geniştir~ dallı budaklı· 

dır. Bugiln yalnız bir noktaya te
mas edecegim. 

1!113 başlangıcında teşebbüsüm 
Uzerine dahili \'e ecnebi matbuat 
mUdürlilkleri birleştirilerek umum 
miidürlük teşkil edildiği vakit ele 
alınması liizımgelen gilç mesele -
!erin başında o vakit mevcut olan 

van te&mi Osmanlı Ajansı vasıtası-
• le başka memleketlere sesimizi 
duyurmak meselesi geliyordu. Bı 

ajans hariçten, diğer memleketlerin 
propagaı.1::ısı mahiyetinde birçok 
telgraflar alıyordu; tabi! bunlar a,. 

jansa bcda,·c. gönderlliyordu, o da 
bunları 1st"lnl ul içinde dağıtmak
tan başka bir şey yapmıyordu. Va
kıa hUkfımelten aldığı tahsisat t'l 
azdı. Fakat müııasebette bulundu
ğu aııınslara hemen hiç bir ~elgraf 
gondermiyurctu. Arasıra htiklıme
Un emrile gôndmilen telgraflar ti'1. 
Avrupa matbıı .. tmda yer bulamı -
yordu. 

Bir havli uğraştıktan sonra hu
radan sık sık telgraflar göndert
miye ve ecnebi ajansların bUlten
lerine lcoydurını~·a muvaffak ol -
duk. Fakat garbın ehemmiyetli 

gaz"teleri bu tchmıflan bültenleri
ne dercetmem..:kte ısrar ediyorlar· 

dı.Komşumuz 'Balkan dev)ctlerı 
bu hususta hayli muvaffakıyet gös 
terivorlardı. Bu da yalnı:ı memlo 
ketl~rindeki matbuat bUrolan. e~-

b' muhabirlerle az çok sıkı mü-ne ı ~ . 1 nascbPtler ve nim resmı a3ans a-
rının faııliyctlcri gibi içeri teşkila 
tile değil, mezkur vasrtalardn_n 
ziyade başka memleketlerde dog
rudan doğnı sarf ettikleri gayretler 
sayesinde mUınkUn oluyordu. 

B UyUk garp merkezlerfn~e 
sarfedilen bu gayretlenn 

ve sairenin şekilleri ve mahiye~e
ri hakkındn etraflı tafsilata gı • 
rişmen1n mUmkUn olamıyacağı ko 
lavlıkln tn.kdir edilebilir. Ben şim· 
dilik o vakit bi?.im tasarlamış ol· 
du~umuz bir teşebbüsü hikfwe edc
reğim. , 

Bu yolda ilk adtm olmak üzere 
Pariste bir aylık mecmua neşret
me~i ve bu mecmua etrafında 
Fransız gazetecilerden bir grup 

toplamayı düşünmüştük. Sırf bi
zim ielerlmizle meşgul olmıyarak 
umumi bir mahiyette çıkacak olan 
bu mecmua asil hedefimizi teşkil 
etmiyordu, daha ziyade orada bir 
teşkilat nüvesi olacaktı. Bu ta
snwur, başta bütçe milşkUliıtı ol· 
mak Uzere birçok sebeplerle tcah
hura uğradı. Ben de 1914 başlan
gıcında sefaret müsteşarlığile Pa
rise gittim. 

H atırlnnacafrı üzere o sıralar
da bir (Fransa - TUrkive 

Dostluk ~miyeti) kunnıyrı teşeb. 
büs edilmişti. Paristeki teşkll!tın 
başında eski hariciye nazırlarından 
ve maruf A.vu1<ntlardnn M. Crut'ni 
bulunuyordu. lstanbulda bu işle 
meşgul olan Bahri.,_. •ıaın ("~ııl 

• 

Türkiye, bugün müstesna bir mevkide bulunuyor. Dost

lar,ı çok, yarını emindir. Ulak himmetlcrlc büyük netice· 

lere varılabilir. Sancak davamızda meydana ~ıkan eh-

•İklerimizi tamamlamıya derhal teşebbüs etmeliyiz. 

YAZAN: __ __. 

Ra1Jf A. Hotinli 

Umumi harpte YO •u/lı müzakerelerin ele büyük roller oynıyan eski fransa 
Baıvekillerinden Andre T ardicu 

merhumun Paris matbuatının ba
zı mühim erklmlle tesis etmiş bu
lunduğu ~ahsi münasebetlerin e
hemmiyetidir. 

Bugün de olduğu gibi Fransız 
matbuatının başında çok defalar 
devlet ricali veyahut bunlarla o -
muz öpüşen siyasi adamlar bulu
nur. 

BüyUk elçimiz bunlann birçoğu 
ile dostane denebilecek mUnasc -
betler tC'si etmiye muvaffak ol· 
muştu. Bu zatlar BC'fnretin par -
lak davetlerinde sık sık bulunduk
Jan gibi arasıra gtindiizleri de 
sefarete uğrarlar, Rifat Paşa ile 
görUşUrlerdi. J<::zeümle Umumi 
Harpte ve sulh müzakerelerinde 
Cleman<'C'au'nun refakatinde mU-

him \'azifeler gören ve daha son
ra birkaç defa nazır ve başvekil o-

lan M. Andre Tardieu bunlardan 
biriydi, o zaman "Tcmps" gazete· 
siııın harici sivaset bUltenlerini 
yazıyordu. 

E cho de Pnris" ga~etcsini.n 
harici s' c ·qete daır neşrı

yatını idare eden Mr. Jean Hcr-
bcrtte te sefirimizin dostane mil
nasl'b tte bulunduğu gnr. tecill'r -
den biriydi. Bu zat hariciye mes
leğinde sefnrc>t ba kiıtipliğinC' kn
dnr ilerledikten sonra husuRİ hn
yntına ait bir s<>oepten dola'vı ga
zeteciliğe geçmiş kıvmelli bir kıı· 
faydı. Umumi Hnrrıtcn sonra g-e
ne eski mC'slC'~ne dönmü tUr. Bir
kaç sene 'M"oskovada bllviik elçi -
likte bulunduktan sonra Fransa -
nın Madrit büyUk elçıliğine nnk-

ledilmişlir. Bugün İspanyada pek 
ehemmiyetli bir rol oynamaktadır. 
Fransız gazetecılcrinden ve Pa -

riste çalışan mühim ecnebi gazete
leri muhabirlerinden daha birçok 
isim saymak mUmkilndilr. sözü u
zatmak istemiyorum. 

Bu müşnhcdclerden sonra kn • 
naat getirdim ki, merkez t<'şkilil
tından ve bu teşkilata bağlı ola -
rak hariçte vUcude getirilebilecek 
tcşkilfı.ttan, başka harici propngan
da meselesinde scfnretlere, dnhn 
doğrusu şahsan St'firlerc de mü -
him bir vn:r.ife düşmektedir. 

Biraz yukarda hatırlattı·ım l?'i· 
bi Fransız matbuatının ba mdn 
ekseriya siynai rical bulunur. On· 
ln.rla ancak sefırler şahsi ve ıkı 
mUnascbetJ r peyda edf'bllirler. 
Yüksek tabakalarda yapılması la-
7.ımgelen bu l ler aians muhnbir· 
terinin veyahut mntbuat ntnşcle • 
tinin elirıden v.elebilecek şevler de 
ğildir. Mııamnfih bu meselede on
lar~ dllşen vazifeler de çok mu • 
hımdir. Fnkn.t ba ka bakımlardan. 

O sınılnrda Balkan hnrbinin 
fordnsınd , Bi.iytik Harbin 

~rifcsinde bulunuvorduk. Balkan 
harbi esnasında baş\'ekil ve hnri
ciye nazın bulunmuş olan M. Poin-
c·arf- cümhur rivasetine geçmiş bu 
:unuvordu. O M. Poincnrc ki. Ri
fnt Pnşanm bana \'anavakıla an
lattı~ınn göre Balkan harbi esna
sında elçimize karsı ağ'tr sözlC'rilc. 
naşin muamelelerile, aleyhimizdeki 
df'rin gnyzını i:r.hnr etmC'klcn ke'l· 
d!sini alamamıştı! Bununln bera
ber 1914 ynzı başlangıcındn şarki 
Trnkvndn Rumlara fena muamele 
<'dildiği bahan<'sile V eni:r.t'los ta • 
rafından \'CIV leler koparıldığı va
irıt elçimı in hususi miln s b t -
J ... rlndE>n oldukça istifade etmi tık. 
tcsna surctt mi ıt bir mevkide 

F'lknt bu TUrkiye mUs-
tesna surette m t bir mcvkıde 

bulu11uyor. Do ti rı çok. \ nnı <'· 
mındir. Ufak hımm llcrle buyuk 
neticelere varılabilir. Sancnk me -
selesinde mevdrına çıkan eksikle
rımizi tnmnmlnmıya derhal teşeb
bils etmc>lhiz. 

Üç dört giin evvel TAN ın dedi 
ği gibi "geçirdiğimiz tecrUbeler bizi 
'knz etmezse v SC' imi:zi harice du
yurmavı tem n t'decek kuwetlı t ş 
kitat ,:Ucııd g lmcEııne yol ı Ç· 

mazsak çok ~azık olur." 

Bu kısn ve hayli eksik m\itnlc· 
nlnr Frnnsa ve bir dereceye kadar 
İngiltere ile Belçika. tsviçrc gibi 
kUçlik memleketler hakkında doğ· 
rudıır. BU'.'ı'İ.lk Harbin doğurduğu 
az çok to~litnlrc devletlerde mcse. 
le bUsbUtün başkadır. Fnknt on· 
lnrdn da propngnnda ml'selesine 
ncknrlnr ehemmiyet verildiğini tnk 
dır etmek için Almnnynda ve lt ıl· 
yada birer propagnnda nezareti 
ihdas edilmiş bulunduğunu hatır
lamak kafidir. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
•, . ~ ~ ~ . . . . -, . . . . ~ . . ·, . ·' . 

Gece Gündüz Makine Sest 
Cağa.loğlu yolruşun&a 10 nwnnrn- Ankarn c.-ıddcsi, bir iş caddesidir.. te köylU çocuklarına yardım" başlığı 

da Cafer ya:ııyor: Ancak, bu caddenin tıili sokakların-
'rd mirUltU ·ı U del daki C\'lcrde oturan halkın da istira. "- Şehı e b"' ı e :ın ca e . . 

. hatinı düşünmek icnp eder. 

altmda çıkan habcrın ynnlış olduğu
nu bildirmektedirler. Karilerimiz, 

bir defa MUrcftenln ilçe değil. kamun edildiğini gorüyoruz. Fakat evimizin 
;ı;.."d 1 d b 1 Yangın duvan böyle makinesi dur- oldugu· nu söyledikten sonra, Gnziköy p a ş a, b e n l M. C r u p p l 

ile kendisinin arasında el birliğile 
çalışmavı temine memur etmişti. 
Tabii Paris matbuatında bize mU 
sait bir cerevan vUcude getirmek 
yapılacak işlerin ba mda geliyor
du. E"er Umumf Harp çatıp gel
meseydi anlattığım esas dairesin
de bir teşkilat vUcude getirilecekti. 

yanında, sa6 ... a, so un a u unnn 
mikeneler, gece gUndüz işlediği için mndan lşlıyen bir müessese ile irti. okulunda geçen şeker bnyrn.mı mUna. 
ne uyumıya, n de istirahat etmiye batta olan bir evde ot.unnanm, ne scbctiyle giydirilmiş olnn on yetim 
imklın yoktur. Evvelce vlıkı bir şiktı- müz'lç olduğunu tasavvur edeı:ılniz. çocuğun böyl ce sevindirilmesinde 
yetimizi alakadar makam nazarı iti. AJAkadnr makamların nazarı dıkka. Müreftc Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bara almış, bu makineli mi.iesseselere tini celbederlm,, 1 hıç bir alfıkası olmadığını, bu çocuk-

• 
Pnriı:ıte bu işlerle mesgul oldu -

mUnnsip yerlere nakletmek emrini • lan öğrctm n F<ıyzi Yücelin başkaıı-
vcrmlşti. Fa.kat, nedense, bu emir tnt- lığında ve Muhtar Ibrnhim Koçerin 
bik olunamadı. Gerçi, bir müessese, Gazi Köyündeki Cocuk1arı ynrdnnlyle çalışan "Gazi kl>y mektebi 
kiraladığı veya çalışma yeri ittihaz Kim Giydirdi? çocuk esirgeme kurumunun" giydir • dtiı13 anm m\istakbr.I ~ırw 1, noıdıılıı.r

de mlihlm t.eslrler l npıı<',n 
dır • "ı tıı,·ııızuh 

lnamnfih \'azh·ct l~en~t:in hn.1'-ikf 
ebnlş df'ğildir. nu zıyn ~tır· 
llliınası henüz mel dDJlfl 

ğum sırada meselenin pek ehem
miyetli bir hususiy:-H dikkatimi 
celbetti ki. o da sefir Rifat Pssa 

ettiği yerden çıkanlamnzsa da, gU. J.tnzalannın mahfuz tutulmasını is- mlş olduf.'unu bildirmektedir. l~övlü-
rUitUnün - hir dl"eilse - c-ccc önüne tiycn iki kn.rilmiz, 22 _ 12 - 936 ta.- !erin kendi yetimlerini bizzat s vin-
gec.Uemez mi? , rihli Ci.imhuıiyp,t rcfikimizd "Mürcf- dirmeleri mucibi memnuniyet.tir. 

, 

Yakın Tarh en 

Parçalar 

Abdülazizin Parisi Ziyareti 

A b<luia:t.iz 1868 ene inde bir 
A\nıpa c.}nlıa11110 ç.ıhnış, 

Paristc a!,'ıln.n gi) i gez mi , oıııdruı 
IA>ndrn \ e \ 13 nnn) ı ıd.} nr<'t etmiş -
ti. nunun üzerine 18G!J da dn l• nınsa 

İmparn.toriÇ< i Öjeni t truıhuln ı;cle
rck Ü!;ılııcu Nnpoll oıı ıuunııın iadcl 
U)nr ttc bulundu, AHı tur)a, ltaı

ya 'o Pnı ) n hüklınıdnrlnrı da ı . 
tanbula Vellntıeriııl guıulerdllcr. Hu 
nnuln İran ulu Na reddin de ı tnn. 
bula gelmi tL Uu hurmetli mi afir
lerden İmparatoriçe Öjf'ni, l etml 
bC!'j Jn.-;lıırmn kndnr ~ ıısnnııs \ e bu 
tik ı;l'li~ndl•n kırk l ıl sonrn. kendi 
) atı ile S<') nlı t ederken l G Hnzirnn 
132G tarihinde ı tnnbula uğranu , 
Beşinci Mehmet ncşadın mi nflri 
olınu tu. 

Abdiilfı7J7Jn Avrupa P)'Rhnti \'O 

oralarda ne urf'tle knbul 'e n.nım 

oc:lildiği o \'nJdt .ı 'nıpa ı.:nzete 'o 
m •cmualarmcln hıfsllntile ynzılmı -
hr. Hele imparator t~çiinc>h • pol
~ on tarnfmclnn tf'rtip eclilf'n p:ırhk 

mM'n..c;lmden Pnris ı.: zf'felrrl J:{lnU 
gliniinf' 'f' uzun uz eh) n hah t•fmiş
lerdi. rnlmt bizim J.!81.f'f in her ne
den l' bu kııdnr tnfsllatn glrismoml! -
le reli. 

Ah<lii ~"7'.izl g-etirt>n husu i tren Pa
risfol,i Li) on ~ nn:ı ,;rhıcr, t çlln
cil Nn1>0l) on 'n."onun iiııliıır kndnr 
ilerlemi , rlhıi t11a1anıl< Ahıliilihi7in 
, :ı~ondnıı inmf'Sine ~ nrdım etmi ti. 

onm birliktf' wınrı hiil uJ, sn onuna 
ı:itmi lrrcU. Or.ıdn rrnnsız nnzırl:ın 

tmp:ırnfor t mfınt1nn ı.cmcli ine tak
dim ecl'lmisti. AhdiilftZlz de, llnrici) e 
'nzın Fuat Pn :uım t rrlimnnlıı!'ı ile 
ynnındn hulunanlnn l 1parntora ta.k
elim etmi ti: ki bunl nn nrru ıncln Ve
l!aht l'\lurnt Efendi ilr 5:.eh1.nde Ah
diilhnmit t.c rnrdı. AbdıWı:ıiz hu iki 
Prcn<;i, t t nhuldn hın>'cmnl 1nn çe
khıdl~I icln 1 f"rnbnln lr ~f't n11i tl. 
Gnr salonmıclan ç \il<' • füi hlikilm
<lıır <liirt otlı muht se'll hir lfı"ldO\'B 

hinmlslercli. rn h:ınnı J:f'çrrrğ'I ı: -
ni lııı \'llrlann il.i tar f•nd ı sf'lfim 
\'117.iyf'ti nlan rnınsız :ıı \erleri dizil
mi ... nı.;l<f'rlrrbı ~nlshıP ),i{tlnn 'e 
a~lı "°l'u hin ıla nn pt>.ıırne 'e hal

ko"Ila.nm dolrlurnn on hinlrrrt' P ıi -
il \'P. hu 71, ıı rt>f• qe\ N>f "'11'1 için Pıı

ıisl' ı:: lı•1is oJ:ııı 1 mr• l r ·apoh on 
ile mis f rint çı1ı::m<'a n"t"''" ordu. 
Amhn J:"<'l'rk"n ıwnr"rf' 'r lı:ıl1mn

lar 1 n C:İC'~·k df'•n tlrri rn' h ordu. 
N11ın\ "t bu tw.ııh ırntn mlızilmlann 

rlim luwnlıın J,an"ı~ orrlu. 
Birinci n-.ıdod • Pol\'On \'e Ab

fliil;ı·~b: ve krrnılnrımh llarlrl\'e •a~ 

zırt l"ıınt J> ~ı \" r<lı tmnn rı>trır ml
:ıflrini, lk mrtine t lı 1 f't1 l~i Tul -

lf'rie !lm\ ırıa lmılnr "iHirmU tii, ki 
tnı sann hllfıh'l~ Hr1 r'e ' nmısti. 

Uirnz sonm dn •vlıı 1 " 'liZ Wi ee n
nwrrırln lmmırotori('f' "ıı,,.crı1r'\i 7.1-
;\ arrt t>fmi.,ti. İ•wvtl"'!tor çt. kt>nclisl
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Balkan kupası 

Maçlar nerede 
yapılac~k? 

BiZE 
YAZl!v/Z 
Okuyuculaf!mıı ve spor 

meraklıları spor İ§lerinde 
ıorluklarla kar§tla'§abilirler. 
Dünya sporu hakkmda tef er
Juata ait arzulann1 tatmin 
e~mek isterler. Sporun feJ... 
nık ve sıhhi taraf lan hakkın
da baıı §eyler öğrenmek 
arzusunda bulunabilirler. Bu 
vaziyette bulunan okuyucula 
rtmıı "TAN,, ın spor muhar
rirlerine her zaman müraca
at edebilirler. Kendilerine 
hizmet etmeyi vazife biliriz. 

. <:Jeçen sene Sofyada toplanan Balkan Kupası kongre· 
sının 93 7 ~~pa m~çlarımn Atinada yapılması yolunda 
k.~rar. verdıgı malumdur. Yalnız Ankara stadının acrlrş 
to.~en~nde bu seneI:i Balkan Kupası futbol maçlar;nın 
1:.urkıyede yapı~~c~gı sporculara bildirilmiş olması bü· 
tun ~por mahafılını bu maçların hangi memlekette yapı· 
lacagı _yolund~ haklı surette bir şüpheye düşürmüştü. 
Y~tıpmntah~k~ag&~menLr-·-----------------==========~ 

min yaklaşmasına rağmen spor ma. 
hafilimizde bu hususta bir hareket 
görülmemesi bu maçların ancak ge. 
lecek sene Türkiyede yapılabileceği 

kanaatini kuvvetlendirmiştir. 
Diğer taraftan Atinada çıkan Atle. 

tismos gazetesi bu maçların Türkiye 
de yapılacağı hakkında çıkan şayia. 
lan şayanı dlı:kat bulmakta ve sahi
bi salahiyet kimselerin beyanatına 

istinaden Sofyadaki Balkan Kupası 
kongresinde verilen karara göre bu 
seneki maçların Yunanistana terke.. 
dilmiş olduğunu ve bu hakkın değiş 
rnesine imkan olmadığını yazmakta
dır. 

Son vaziyete göre bu seneki Bal _ 
kan oyunlan Teşrinisani ve Kanunu 
evvel aylarında Atinada yapılacak _ 
tır. 

Ancak Sofya Kongresinde kabul 
edilen mali şerait Yunanistan için a
ğır geldiğinden diğer federasyonlar 
nezdinde daha müsait şeraitler için 
teşebüsata girişilmiştir. 

İtalyanın 
Uiimpiyaf 
Şampiyonu 

~fÇ:~·u~v.eı;~~·-~, ·~·;;~~~~ ,ı~~~ . ,,_~ ... 
-.. ~· :p; 't;.;~........ ... ~~ ~"'1_!.; lf• ~ .. 

Orta tahsil gençlerimizin ytlda ancak bir kere göstermek f:~fın;"
bulabildikleri idman hareketinden bir görünü§ 

Mekteplerde talebe
nin spor terbiyesi ve 

müh·m bir iddia 

Ş imdiki.. gibi, beşinci asırda 
da, guneş her sabah doğar 

ve her akşam batardı. llk şualar 
şebnemlerle öpüşürken dünya yeni
den hayata kavuşur ve rüzgar se
vinçle esmiye başlar ... Akşam or
talık sakinleşir; güneş yn.slı yaslı 

denize gömülür. Manastırda b.1ylc
ce her gün ve her gece öbürüne 
benzerdi. Bazı zamanlar gök kara
nrt yıldırımlar pırıldar ve yolunu 
~aşırmış bir yıldız semadan yere dü 
şer; veyahut ta yüzü sararmış bir 
papaz, koşar arkadaşlarına, manas 
tırm yanında bir kapan gördüğünü 
anlatırdı .. lşte hepsi bu kadardı .. 
Sonra tekrar günler ve l?eceler vine 
biribirine benzerdi. 

M ısiki ve Allah, g'Ok \o'e arz 
hakkındaki mısraları, kar

deşleri için bitmez ve tükenmez bir 
haz ve memnuniyet kaynağıydı. Ha 
yatlarının yeknesaklığı, bazan a • 

ğaçlar, çiçekler, yaz, sonbahar ta
rafıru:ian rahatsız edHirdi. Denizin 
gürültüsü kulaklarını yorar, kuş
l~rı~ ötüşü artık onlara soğuk ge
lırdı. Fakat başpapazın dirayeti 
ve hünerleri onlar için hergUnkü 
ekmek kadar tatlı ol·urdu. 

Uzun yıllar geçti. Gündüzler ve 
geceler yine hep biribırının ayniy-
di Vahşi kuşlarla hayvanlardan 
başka manastırın civarında kimse 

Amatör Milli Takım Yuna· 
nistana Gidiyor 

Yunan futbol federasyonunun vakı 
daveti üzerine Italyan milli futbol 
takmıı mayıs ayında Atinaya gelerek 
Yunan milli futbol takmıiyle bir maç 
yapacaktır. 

Gazi E.nstitüsü muallimlerinden ve Türk Spor Kuru· 
mu Atletızm Federasyonu Başkanı Vildan Aşir mektep 
P.rograml3:rınm ve noksan vesaitin talebeye bir (Educa· 
~ıoı: spo:tıve - Spor terbiyesi) vermiye kafi olmadığını' 
ıddıa edıyor ve bununla mücadele edilmesini ileri sürü· 
yor. 

Türk Spor Kurumunun, karileri- ı--·---·--------
mizin belki de hiç görmedikleri bir 
haftalık mecmuası vardır. Bu mec _ 
mua Spor Kurumuna haftada en az 
beş altı yüz liraya mal olur. Fakat 
maalesef bunu arayıp soran bulun
madığından lstanbulda. her nüsha. 
dan ancak 30 - 40 tane satılabilir. 
Bunu bildiğimiz için kimsenin görme 
diği mecmuada tesadüf ettiğimiz en 
teresan bir yazıyı hulasatan okuyu -
cularımıza arzetmeyi ve muharriri
nin mevzuu bahsettiği meseleyi mü_ 

Mec diye 
KÖ.lJÜnde 
Futbol sahası 

görülmüyordu. En yakın köyler bi
le uzaktaydı ... Oraya gitmek için 
ovalar geçmek, ve çok yürümek la
zımdı. Ancak hayatı istihfaf ~den 
!er bu yollan yürür ve bir mezar 
gibi sessiz duran manastıra sığnur 
lardı. 

ltalyanlar bu karşılaşma için 11 in
ci Bcrlin olimpiyatlarına iştirak ede. 
rek şampiyonluğu kazanan amatör 
futbol takımlarını göndermiye karar 
vermişlerdir. 

Şimdi her iki federasyon arasında 
rnali şerait üzerinde görüşülmekte _ 
dir. 

Fransa 
Avusturya 
Milli Maçı 
Pariste yapılacak Fransa - A vus 

turya milli maçının hazırlıkları Vi.. 
yanada. büyük bir alaka ile takip edil 
mektedir. Fransa.ya karşı çıkacak bu 
seferki takımın nasıl teşkil olunacağı 
merakı mucip olmaktadrr. 

Bu aylar ve haftalar içinde ekse
ri kuvvetli Avusturya takımları se. 
yahatte olduğundan fut bol diktatö
rü Hugo Mayzel şöhretli oyun
cuların son vaziyetlerini yakından 
tetkika imkan bulamamıştır. 

Dolaşan şayialara bakılırsa., ihti.. 
yarlamış meşhur oyuncuların seya • 
hatte bulunmalarından istifade et
mek istiyen Hugo Mayzel Avustur. 
ya milli takımını baştan aşağı genç 
!eştirmek niyetini beslemekte imiş 
Böylece genç takım iyi bir netice ala. 
masa dahi meşhur oyuncuların tur. 
nede olduklarını mazeret olarak kul
lanmak niyetini besliyormuş ... 

Futbol diktatörünü en fazla sıkan 
mesele Avusturya takımının merkez 
muavin mevkiidir. O mevki için şiin 
diye kadar hatıra gelen mutat isim 
ler şunlardır: 

Rapid ta.kroımın Smistik'i. Austria 
takımının Mack'u ve Vienna takımı. 
nm Hoffman'ı ... Bu oyunculan fut. 
bol diktatörü Fransız hücum hattını 
tutacak kadar seri ve ateşli görme. 
mektedir. 

talea etmeyi faydalı bulduk. 
Mecmua son nüshasında atle _ 

tizm federasyonu reisi ve Gazi Ens
titüsU beden tedbiyesi muallimi Vil
dan Aşir imzalı bir makale neşrede
rek ,_ eçen ay İstanbul gazetelerinden 
birinin (İsveç jimnastiği mi? Alman 
jimnastiği mi) ? şeklinde yaptığı an -
kete cevap olmak üzere hulasa tan: 

(Mesele sistem meselesi değildir. 

Zaten bu halledilmiştir. Asıl mesele 
herhangi bir sistemin tatbikine im
k!n ve vesait bulunmamasıdır. Res. 
mi mektep programlarında beden 
terbiyesi için ayrılan zaman haftada 
bir buçuk saattir. Mekteplerde icap 
eden vesait te yoktur. Bununla gen
ce spor terbiyesi verilemez. Asıl mü
cadele edilecek nokta budur.) diyor. 

Maarifin beden terbiyesi işlerile 
en alakadar adamlarından olması se
bebile sözüne itimat edilmek icap e
den makale sahibi kifayetsizliğini a
lenen iddia ettiği programların düzel 
mesi ve mekteplerde talebeye dünya
nın pek büyük ehemmiyet verdiği 
spor terbiyesi işine bugünkünden da 
ha fazla ve geregi gibi ehemmiyet 
verilmesi hakkında elbette icap eden 
makamları ikaz etmiş ve diğerlerine 
tavsiye ettiği mücadeleye ilk önce 
kendisi baslamıştır. 

Bizim ötedenberi ileri sürdüğümüz 
mekteple-rde kafi derecede spor yapıl
madığı, ve buna zaman ve vasıta bu· 
lunaınıyAcağı hakkındaki iddialan. 
mız. sa.H\hiyettar bir maarif adamı 
tarafmdn.n da tasdik edilmektedir. 
Yalnız şurasını da ilave edelim iri; 
makale sahibi Galata.saray lisesi ve 
Gazi Pnstitüsü gibi memlekette spo. 
ra en c:ok ehemmiyet, imkan ve vası
ta. veren iki müessesede jimnastik 

Beyoğlu tarafındaki spor hareket
lerini arttırmak maksadiyle Mecidiye 
köyünde büyük bir futbol stadı ya • 
pılması kararlaŞtmlmıştır. Spor ku -
rumu tarafından lzmire beş bin, Ay -
cima iki bin liralık yardım yapılmış _ 
tır. Denizlide bir atıcılık poligonu te. 
sis edilmiştir. 

Kros Şampiyonası 
Istaııbul Atletizm Ajanlığından: 
ı - Istanbul kros şampiyonasının 

üçüncü müsabakası 24 - ı . 937 pazar 
günü Veliefendi sahasında yapılacak
tır. 

2 - 3000 ve 5000 metre olan bu 

müsabakalara klüpler üçer kişi ol • 
ma.k üzere istedikleri kadar takım • 

larla iştirak edebileceklerdir. 

3 - Müsabaka yapacak atletler 
pazar sabahı Sirkeciden 8,50 de hare
ket edecek hususi otobüslerle yarış 

yerine götürüleceklerdir. 
4 - 3000 metre 10,15 de, 5000 

metre 11 de başlıyacaktır. 
5 - Müsabakaya. iştirak edecek 

klüpler 22 kanunusani cuma akşamı
na kadar listeleri rnmtaka. atletizm 
ajanlığına vermiş olmalıdırlar. 

hocalığı yaptığı sıralarda tatbik etti
ği sistemlerden ve o tatbikatta elde 
ettiği ve etmekte olduğu (sP'lr ter. 
biyNıi) semerelerinden hiç ba.lıs(:tme. 
iliğine ve halbuki bu gibi mü&"l.it mU
essP.selere spor teşkilatının muhtelif 
sp()r şubeleri antrenörleri gönderildi
ği zaman müsbet neticeler aldığına. 
göre meselenin sadece bir program 
ve vasıta noksanlığından ileri gelme. 
diği şüphesi de doğrusu zihnimizden 
geçmektedir. 

Biz bu neşriyata işaret ettikten 
sonra mekteplerde spor ve jimnastik 
bahsi üzerinde mütehassıslar ~ilphe.. 
siz isliyeceklerdir. 

. Hayatı seven bir günahkarın şe
hırden gelip bir gece manasttrm 
kapısını çaldığı vakit bütün papaz
lar hayrette kalmışlardı. Bu adam 
başpapazın takdis ve duasını iste
meden, şarap ve yemek vermeleri
ni söyledi. Buralara nasıl geldiğini 
sordukları zaman, çok uzun bir av 
hikayesi anlattı. içtikten sonra a
va gitmi,ş, yolunu şaşırarak bura
lara düşmüş.. Saadete kavuşmak 
ve hayatını millevvesattan kur
tarmak için manastırda kalrnasmı 

teklif edince, şehirli gülerek onlara. 
şu cevabı verdi: 

- Çok şükür .. Ben sizden deği-
lim... i 

Yiyip içtikten sonra kendisine 
hizmet eden rahibe dikkatle baktı 
ve sitemli bir b.vırla başmı sallıya.. 
rak hepsine birden: 

- Siz burada boş boş otu:-uyor
sunuz; yemek ve içmekten b!tşka da 
bir şey bilmiyorsunuz, dedi. lnsan 
selamete böyle mi kavuşur? Siz bu 
rada rahat rahat oturup yerken, i
çerken hemcinslerinizin mahvuldu
ğunu ve cehenneme gittiğim düşü
nüyor musunuz? Şehirde neler olu
yor. bazıları açlıktan öli.bken beri
yanda bazıları altmlarmı, ne yapa
caklarını bilmiyor, ve bala koşan 
bir sinek gibi, sefahete dalıyorlar. 

İnsanların arasında ne itikat ve ne . 
de hakik.a.t var. Onları kurtarmak 
ve ikaz etmek benim gibi bü~Un 
gün sarhoş olan bir kimsenin vazi-
fesi mi? Bu muti bir ruh, bu müş
fik bir yürek ve bu saf itikat ı:-i "·~ 
niçin verildi? Dört duvar arasmda. 
pinekleyip hiçbir iş görmemek = .in .., 
mı ..• 

Ş eıbirlinin bu bilaperva. anlat
tığı ve söylediği şeyler baş

papazın üzerinde sihirli bir tesir 
yaptı. Arkadaşlarına. bakarak sap
san kesildi ve: 

- Arka.daslar. dedi. O haklıdır .• 

Hakikaten zavallr insanlar :rezalet 
ve şefik.at.sizlik, haksıhlık ve za.f i • 
çinde mahvolu3 orlar. Halbuki biz 
aciz bir surette, sanki bu ~in bize 
bir taallUku yokmuş gibi duruyo -
ruz. Şehre gidip onlara unuttukla· 
rı hı:ıkkl hatırlatalım! .. 

Şehirli adamın söylediği sözler U
zerine, başpapaz ertesi gün asasını 
alarak maiyetine Allaharsmarladık 
deyip şehrin yolunu tuttu. Manas
tırda kalanlar musikiden, şiirden ve 
nükteli sözlerden mahrum kaldılar. 

Bir ay, iıki ay geçti. Başpapazın av 
det etmemesi arkadaşlarını üzüyor 
du. Nihayet üçüncü ayın başlangr
cinda 'oir gün manastırdaküer onun 
asasının sesini duydular. Sevin<:le 
karşılıyarak ona bir sürü sualler 
sormıya başladılar. Fakat ihtiyar, 
arkadaşlarına kavuştuğu için sevi
neceği yerde, hiçbir kelime söyle -
meden acı acı ağlamıya koyuldu. 
Pa.pa.zlıw:' onun çok zayıflamış ve 
ihtiyarlamış olduğunu gördüler yü
zU ,çek dertli bulıunduğunu göste • 
riyordu. Ağla.mıya başladığı za -
man hakaret görmUş bir hali var
dı.. Niçin ağlıyordu'! YüzU neden 
mahzundu'! Başpapaz bir şey söyle 
mıeden odasına çekildi. Yemeden, 
içmeden ve org çalmadan odasında 
yedi günü ağlamakla geçirdi. Ka
pısını çaldıkları, çıkmasını ve ke. 
derlerinin kendilerile paylaşılması. 
nı rica ettikleri vakit dein sUkütu. 
nu bozmadı. -

H afta sonu odasından çrxarak 
bütün arkadaşlannı yanma 

çağırdı. YüzU gözya~lariJe ıslan -
mış ve krza.rmrş bir halde, ıstırap 
ve azap çeken bir çehreyle bu Uç 
ay zarfında ba.şmdan geçenleri an
latmrya. koyuldu. 

Sesi saıkindi. Manastırdan sehi!"e 
kadar olan yolculuğunu anlatırke:ı 
gözleri gülüyordu. 

.. Yolda giderken kuşlar şarkıla
nm ona ithaf ediyor ve rrms.ktar 
güzelliklerini sa~ıvordıu. Tatlı ve 
genç ümitler, bütün varlığını doL 

duruyordu. Yürürken kendini. cen
ge giden ve zaferden, emin bir as
ker gibi buluyordu. Bir taraftan 
şiir söylüyor. bir taraftan da kasi
deler te:renntlın ediyordu. Bu suret 
le yolu nastl bitirdiğini !arketme • 

mişti bile ..• 
Fakat şehirden ve sakinleri" 

den bahsetmiye başlayınca sesi tit' 
redi ve gözleri parladı. Hiddetted 
alevlenmiş bir hali vardı. Bütün ~ 
ründe, şehirde gördüğü şeyleri -
görmüş, ve ne d~ tasavvur etrııif' 
ti. Bunlan ancak, kirli yerıerd' 
kendisini telvis ederek müşa.hed' 
eylem~; ve şeytanın bu kadar nıo• 

tedir olduğunu ve fenaltgm bu l<f' 
dar güzel göründügun-·· ü insanları' 

1 • 

bu kadar gayretsiz, zayıf ve f ell 
bulunduğunu anlıya bilmişti. feıı' 
bir tesadüf olarak ilk girdiği eY bil 
sefahethaneydi. Çok paralı oJdllı• 
ları anlaşılan bir sürü insan. ölçO
süz derecede içip yiyorlardı. sst" 
hoş sarhoş şarkı söylüyor, zevkslf 
ve kötü laflar ediyorlardı. sorıst~ 
derecede serbest, ve kuvvet~ 
T'notl 11T t'\IDı'T"' ı.;..., ....., ..,""h.lft.lı'lO 
ne Allahtan, ne ~ytandan. ve ne 6' 
ölümden korkuyorlardı. HoşlarıJI' 
ne giderse, neyi güzel bulurla.rs3" 
nu yapı;,.orlardı; şehvetleri onJJtl 
nereye sevked.erse oraya gidiyorlst' 
dı. 

Akamber gibi temiz. altm rerıj!lıl 
de, berrak şarapları, şüphesiz r" 
kerli ve rtırlrydı. ';linkli, içerkef 
herbiri mes'u.t hır surette gü!ilYo' 
ve bir daha içmek istiyordu." 

•ı htiyar papaz gittikçe srlO' • 
larak ve öf.kesinden a~lı)rt' 

rak gördüklerini anlatmıya devaıt' 
etti: "Masada, yiyip içenlerin ot
tasmda yarı çrplak bir halde, gil" 
nahkar bir kadın ayakta durtıYor
du. Tabiatte bundan daha caziP 
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daha güzel bir şey tasavvur eyle" 
mek imkansızcıı:r. Bu genç h~erfı 
uzun sa.çh, siyah gözlüydü ... J{ıJtlt 
dudaklarını aqarak arsız bir şeıcil~ 
gülüyor ve kar gibi beyaz dişle.fl..4\# 
göstererek: "Bakınız. nexadat ı:.~ 
zelim !" demek istiyordu. Sırtt11?~ııl 
ipek ~lemeli elbiseler ,güzeJltğt 
saklama.k istemiyorlarmış gibi. ~ 
muzlarından aşağı düşüyordu. 11 /. 
bahar toprağından fışkıran taıe 
lara benzi.yen bu güzellik. i~ ~ 
balan deliyor ve ortaya çıkıyord~ 

Bu saygısız ve edepsiz kadl1l b t 
taraftan şarap içip şarkı söylilY

0 ~ 
ve bir taraftan da onu anııla~aJl fı 
kucağına. kendisini bırakıverıYo 
du.'• 

Nihayet, ihtiyar gazapla eııetf~ 
sallıyarak, sirkleri, boğa gür~leri~. 
tiyatroları, çıplak kadınların Jl'I~ 
lik yaptıkları resim ve he~i<el e • 
a.telyelerini anlattı. Kendinden ~l~ 
çerek, görilnmiyen bir c;algı ~' 
rine dokunur gibi titriyen bir 11• 
söylüyor ve papazlar da onu d~ 
muş ve hareketsiz. cazibe<le.,, bO~ 
lacak bir halde dinliyorlardı... r(, 

Bütün bu flevtanf temayul~, 
fenalığın güzelliğini ve kadm. .JI 
cudünün alçaklığma ait müşfık ıJ 
merhametli let::ıfeti anlattıktan!'!~· 
ra ihtiyar, şeytana lanet okudll· df 
yağa kalkarak kapmm arkı:ısıı1 

kayboldu. gitti... ~ 
Ertesi gUn. baspapaz odasro

11 
• 

~kınca, manastırda kimseyi o·ıl~, 
madı. Papazlarm hepsi şehre tcS':I 

IIUŞla.rdı -
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1 Türk Kadını Nasıl iş Bulur? 1 

işçi kadını kurtar c k 
GENERAL GALİP ANLATIYOR 

ar kamıs fel8ket·nin 
acıklı hatırası 

Karlı dağlar 60 bin Türk kahramanına 
mezar olmuştu 

K orgeneral Galip Pasiner, Sarıkamış hareka· 
tma başlandığı günlerde, Çar ordusunun va 

ziyetini 1'ÖyJece hüJB..sa etti: 
- Düşman, cephede, bize karşı nisbet kabul etmiye. 

cıek derecede faik kuvvetler bulunduruyordu: YirmincJ 
ve otuz dokuzuncu fırkalarla, ikinci Tilrkistan kolordu
su ve itki liva ile bir kazak süvari fırkası .. 

Rusıann askeıi teşkilatı da bizimkine benzemiyor
du. RUs fırkaları, ikişer liva, livaları dörder alay ve 

alayları dörder ta.burdu • 

V a.ziyet böyle olduğu halde, b~~andnn. ve'kili'. 
benim kumanda ettiğim 11 mc~ kol~_rdu _ile, yem 

celpcttıiği onuncu kolorduyu ve nizanUye suvan fll'ka • 
aırıı, cephede bırakarııık. 9 uncu ve ıo uncu kolor~ul~n, 
OJti, Çatak ve Bardız üzerinden garıkaJDIŞm gerilerıne 
dilşUnnek üzere harekete geçirdi. Enver Paşa, o gün
lerde, miralay Hafız Hakkı Beyden ~ü~k şeyh:r um~
Yordu. Hafı Hakkı Be)inı hiisnUnıyetinde kimsenın 
çilphesi yok~u. Fakat, bu zat ta Enver Paşa gibi, hülya 

Büyük lıarpfe Rus askeri üslerine/en biri olan 
Kafkas ıehirlerinden: Tif /is 

J>e§!ndeydi • 
Kolordu kurnandanlığmı deruhte 

etmeden birkaç gün evvel, Hafız 
Hakkı Beye "Umumi Harbe gir. 
inekte niçin bu kadar acele ettiğimi
~i" sormuştum. Ba.na verdiği ce

vap, aynen şu oldu: 
- Hamursuza. yetişememekten 

korktuk! ... 
Bu bfr Rumcrt tAtiifidfr. Haffi 

liakıa Bey, Almanların bUtUn dün. 
l'ayı muzafferiyotlerine inandırmı
Ya Ça!ıştıkla.n gilnlerde, eli boş çık
ına.mak için harbe i~rake mecbur 
olduğumuzu anJ,atma.k istiyordu. 

H albuki, biz itilaf devl~~~ri.ne 
karŞI harekete g~tıgımız 

l'.a.m Alman orduları :Marn'de 
an, - .,ı rd 

bUyUk bir bozguna ugrn.mı'i'a ı. 
p . . ek Umidi kalmamıştı. 
~a.ki hükfır~1e~erln hiç 
biıis' h ttA ımUseiles ıttifaJ~m ltaı-

ı, a. · afta yer 
yası bile, henUz hangı 8 

• 

k
_...,,. vercm~ler. 

tutacaklarına tı.ı -

di. . . tetkik ile vakit 
Si'U'tlı:.::i vaziyetı, 'b' 

1 

Yazan· ---- ı 
SALAHATTlN 

GÜN GÖR ----

4'Ti.lrkler, ric'at esnasında, o de
rece sebat gosteriyorlardı ıki, Rus
lar, mevzilerine girdi!deri zaman 
onların, son fişeklerini bitirip, el
lerlndeati süngüyil inat ve cesaret
le kıullandıklanru görüyorduk." 

İklim şartlarını, mevsimi, ordu· 
nun umumt vaziyetini, düşman 

kuvvetlM'inf, hesaba katmadan, 
kotilköriine ve askeri icaplar dil. 
şllnUlmeksizin yapılım bu ileri ha
reketle, Osmanlı ordusuna. acıklı 
bir darbe indirilmişti . 

Sarıkamış bozgunundnn sonra, 
Şark cephesindeki ordu, birinci 
planda rol oynamaktan artık mnh· 
rum kaldı • 

Halbuki ilk günlerde, Sarıkamı. 

§8. sefer yapmak, basit bir askeri 
yUrllyilş gibi telakki ediliyordu . 

Elde edilen netice, bu seferi ter· 
tip edenler için, hiç te şerefli bir 
netice değildi • 

çare nedir? 
YAZAN: Suat Derviş 
Y

aptığım şu on on iki anket neticesinde ben 
şimdi kendi kendime artık "Tilrk kadını nasıl 

iş bulur?,, diye değil: 
"Türk kadını nasıl iş bulabiliyor? diye soruyorum. 
Kendim bizzat, sanki hiç bir işim yokmuş gibi, bir 

buçuk nydır iş arıyorum. Henüz müracaat edecek bir 
yazıhane, bir iş bürosu ve bir merci bulamadım. Ve 
kendi tecrübelerimle şu neticeye geldim ki, Türk kn
dınlannm işçl sınıfı dilenir gibi fabrika kapılarında, 
biraz münevver olanlar ise tavassut edecek birinin 
himayesini aramak kaygusunda uğraşıp ),prıı.nıyor 

lar. 
lş aramanın en iptidai bir şekli olan bu verimsiz 

şeklin bir an evvel kalkmnsını, ben bir Türk kadını 
olmak sıfatile bUtün kalbimle temenni ediyorum. 

lş bürolan hakkında arada bir gazetelerde havadis 
okuyoruz. Teşkilat kurulacağını öğreniyoruz. Bu tcş. 
killi.t yapıldığı zaman iş bulmak meseleleri de hc>rhalde 
halledilmiş olacaktır. 

Oyle Umit ederiz ki, bu bürolar 
bir iş borsası vazifesini görecek. 
lcrdlr ve iş verenle iş alan arasın
daki bütün münasebetler, gündelik 
tesbiti ve diğer çalışma şartlan 
hep burada takarrllr edecektir. Bu 
büroların nasıl çalışacaklarını he. 
ntiz bilmiyorum, fakat bUliln me
deni memleketlerde iş bUrolar:ında 

muhtelif ihtisaslan olan işçilerin 
ihtısaslan kaydedilir. Iş anyan mU 
esseseler, bu bürolara müracaat e.. 
dcrek hangi ihtısasta ve ne kadar 
işçiye ihtiyaçları olduğunu bildirir. 
ler ve oraya sırasile ilk kaydediL 
miş olan işçiler, işe sevkolunurlar. 

Bu büroların hususi scrmayele. 
rin işçiyi istismar edip etmediğini 
de bu basit şekille kontrol etmesıne 
imkan basıl olur. 

B u ıYaptığtm anket neticesinde 
gördüm ki bizde işçinin me. 

ıınisl henU'z esaslı şekilde tanzim e.. 

dilmiş değildir. Bllyilk adam işl rl 
erkekten kadına kadından çocuğa 
geçmiştir. Halbuki öyle işler vardır 
ki onlarda çocukların dC'j;il kadm
lann bile çalışması imkansızdır. Ve 
herhalde 1ş Kanunu bu sene tntıbik 
mevkiine geçince, bu işlerde bu 
mUcsseselerin çocuk veya kadın iŞ
çi kullanmasını menedecek, erkeği 
kendi kansının ve kendi çocuğunun 
:rekabetinden kurtarmıya muvnf. 
fak olacaktır. 

İ§ bürosundan işçi alan bir mUes 
sesenin hiç bir zaman bir erkek 
işinde kadını, kadın işinde çocuğu 
kullanmıya cesaret edcmiyeocği 
şüphesizdir. 

Bir çorap fabrikasında çalı
ıan küçüle bir İJÇİ kula bir 

iıçi icadın 

yccck bır ucrctle çalıştırmak ola.. 
maz, amele gUndcliğinin asgari bir 
insanın bir günlük ihtiyacına kafi 
gelmesi elzemdir. Herhalde lş Ka. 
nuııunun bu pürüzleri tashih ede. 
ccğine inanmak ve böyle müteselli 
olmak ihtiyacındayız. 

Yirmi beş kuruşa kadar gUndc. 
lik verip, erkek kadın, çoouk işini 
yirmi beşe indiren hareketlere bir 
gem talolmalıdır. 

T ilrk kadmı memleketinin yal. 
nız münevver tabakalarında 

değil her işinde, her cephesinde fa. 
al sanayi ve ziraattc de müstahsil. 
dir. Tufeyli ve hazır yiyici değildir. 
Onun haklarının gözetilme.si mem. 
lcketin en başlıca vazifelerinden bi. 
ridir. 

FabrU at.ör Hasnnm, Mehmcdin, 
Sergisin, Al nun, Mişonun, veya 
Yuvanın ke e mı doldurmak ve kfi._ 
nnı çoğaltınak için Türk çocukla. 

rmın tahsilsiz ve sıhhatsiz fo.brıka. 

larda yıpranmalarına, Türk anala. 

rmm otuz, otuz beş kuruş Ucrctc ra_ 
zı oldukları halde işsiz dolaşmala. 

rma, hele sıhhatli ve usta Türk işı_;i. 
sinin çalışan sınıfta bir tufeyli hn. 

line dUşmes!ne, karısının \'eya ço. 
cuklarmın sırtından geçinmesine 

mlini olmak lazımdır. • 

Sanayi müfettişlerinin, sanayi "-

dalannın bu hususta daha hassas 
olmalarını, mevcut yolsuzlukları 

hiç olmazsa bizim kndar görmeleri. 
ni isteriz. 

lkide birde sebepli sebepsiz yere 
faaliyetini tatil eden, ayda on gün 

amele çalıştıran, yahut :knpılarını 
btisbtitüıı kapatan hususi scrma.y • 
lı fabrikaların memleket işçisini 

günden, güne sefalete sürükleyişi 

kor gozlcrın bıle gôrebılcoeği bir 
hakikattir. 

H ususi sermayenin başaramr.. 
yacağı işleri üstüne alma

ması temin edilemez mi? 
Çnhşa.ıı Türk kadını elaneğini ks. 

zanmak için, çnlışmıyn muhtaç o. 
lan Türk kadını i§ bulmak için mU. 
racaat edecek yer bulmamakta \'e 
her iş buluşu bir dileniş olduğu için 
daima insafsızca y:ı.pratılmnktadır. 

Anladığımız tarzda iş büroları

nın kurulmaslle, hem I§ nlan ve ia 
veren arasındaki mUnaacbct kon
trol altına alınacak, hem de Türk 
kadını iş bulmak içın fabrika kapı. 
larında beklemekten kurtulacaktır. 

lş anyan Türk kadının bugünkü 

hali acınacak bir haldir. Bunu yal. 

nız ben soylemtyeyim. Kamutayda. 

bizi temsil eden saylav bayan. 
lanmız siz de müstahsil Türk ka... 

dının Ti.lrkiyedeki vnziyetinl bir 

tetkik ediniz. 

Söz söylemek, bize değil size dil. 
şer ... Siz konuşunuz .. Siz konuşur. 
sanız belki mUsbet neticelere biraz 
evvel kavuşuruz ... 

J ~ Bizim de onlar gı ı 
geçiriyorlardı. tınerniz ve har· 
tee . il ba.rd<et e 

Elimizdeki taze km'Vetleri, dağ 

başlarında hesapsızca harcamanın 

meş'um tesirleri, harp devam etti
ği müddetçe ,kendini göstereli • Tilrk kadınına iş gücünün UcreU -:----------------------------

olarak verilen gündelik erkekle ay. 
ni işi yaptığı takdirde ayni miktar. 
da olması lazımdır. Fakat erkekle 
ayni işi yapmadığı takdirde onu 

bir hindiyi bile bir gün bcsliyemi. 

nnı e .. e karar ver. 
bin -- ;;., şekle gor 

alal;ll.f;• d ğrtı olacağını 
mekliğiınİZ da.ha :k istedim • 
Hakkı Beye anl~ay, benim gibi 

Fakat, genç 
dUşUnmiyordU: mUna.k~a ede-

Artık bunları işi neticelen. 
1neyiz! Başladı~di •ereXı bahsi 
dirmiye ıınedburllZ· ) 
kapattı. k ti roş movsi· 

Sarıkamış h~re :n 'korkunç mL 
ininin bu hav~de, <>sterdiği g\.n • 
nasiyle, kendini g(

9 
ga.nunuevvel 

lere ra.st1aznıştI· karın hiç.bir 
330) yarı çrplak.;'a.r doyurulama
uman ıuzu.mu k bil çetin dağ
llll§ olan bir askerle, ak ordunun 
lan ~mıya kaııoşın ' 
mahvi demekti· eJ<ili k{lrklil pal. 
Başkumandan v cÇ~ez çiz:Dlelcrl 

tosu ve kaltn sU g keil a,skerle-
d laşır • . i 

lle at ilstUnde ~ giyindikletlll 
rin de kendisi gıbi 
sanıyor oınuı.lı idi. 

aosrın tktSIIll, 

M elunetçiklet•. ayıaıarında.. 
}clıni J3lU'd~ ~1arında, da

ikimi Allalıilekber dag et 01ınada.n 
ha harbe ginnek kı:ndulal"· Bu 
yollarda so~ eriP uerli)tebi.. 
ağır şeraite göğUS g ngtıırlyle şehit 
lenler de düş!Jla.D sil eridilet· Bu 
olarak kUtle halinde ra.k ettirilen· 
Dle!?'um harekete işti u kolordu-

10 unc 
lerd n 9 uncu ve . 1.,,dıı.rdı· 

60 bın "'.. .~· 
lann mevcudu anda ettığilll 

Yalnız beniın :kum tüfekle hal'· 
11 mel kolordu 20 .b~dUtlilıı dU· 
be girmişti. ~ı ..... l't>ışarııl<• on 
rı..ıp dinlenmeden s-duda kJlda,;' 
Klln itıinde Rusları hU 

Harp sonunda Bakü'cla lngiliı 
kuvvetleri 

sUnnfye muvaffak olduk. Fakn.t. 

ricat borusu çalıp ta hudutta ha.· 

zrrla.nnuş mevzilere girdiğimiz za
man, kolordum un mevcudu 
(2070) nefere düşmüştü. 

(11) inci kolordunun karşısında 
tamam iki misli düşman ıkuvveti 
vardı. ihata hareketini yapacak 

olan 9 uncu ve 10 uncu kolordula· 
ra vakit ka.zandırmnk ma.ksadiyle, 

bers gUn kadar k8..h mUdafaaya 
geçerek, kA.h taarruzlar yaparak. 
düşmanın ilerlemesine meydan 
vermedik Ruslar daha sonra ric'a. 
ta b~laymca, bu sefer biz umumi 
taarruza geçtik. Düşmanı Mecin -
gert _ Altınbulak - KUtok hattına 
kadar şiddetle takip ettik • 

Bu takip esnasında, bir gün, bir 
onb~ı ile iki neferden ibaret bir 
keşü kolumuz, on sekiz Rus nefe -
rini sıkıştırarak hepsini esir almış· 
!ardı . 

Bütün bu kahramanlı'klar, ne 
yazık ki hiçbir işe yaramadı. 

D ağ gibi Mehmetçikler, kar 
çığla.n nltmda; eriyip git • 

tiler. Sanknmış bozgunundan son
ra, ordu kumandanlığının emriy
le Köptil köyilne ric'at ettik. 

Bir Rus askerl eserıi, bu ric'at 
hareketinden eu Sa.tırlarla bahse • 
der.; 

Sarıkamış dünyada sayıla.mıya. 
cak kadar çok olan büyilk Türk 
mezarlnnndan biri olarak tarih· 
lerde yer alacaktır • 

(Arkası var) 

Resim: 19 

Fıkra: 19 
Bir gün Nasrettin Hoca vaiz için kürsüye çıkmı§. Biraz clüıünclükfcn 

sonra halka demi§ ki: 
"-Ey cemaat, bugün siıe v6ıefmclc. için ~uraya çı/<tım. Ltit.tn hayli 

cJüıündüğüm halele alr.ftma bir iey gelmedi.,, 
Cemaat arasında bulunan Hocantn oğlu hemen ileri atılıp: 

"- Baba, kürsüden inmek fe mi aklına gelmiyor.,, cJemİJ. 

Ruam 
Mücadelesi 
ve Netice'eri 

Ankara, 18 (TAN muhabirinden) 

- İstanbul belediye mmtakası hariç 
olmak üzere Trakya vilayetleriyle 

lstnnbuldn ruam mücadelesi bilmiş· 
tir. 

Mücadele 29 kazanın 10 7 köylin -
de 4 7 53 baş at üzerinde yapılmış _ 

tır. Bu nuntakadaid katır ve c k -
ler de seriıi muayeneden geçirilmiş • 

tir. Mücndeleye 59 bnytar, 20 sıhhiye 
momuru, 29 gardiyan iştirak etmiş • 
tir. 

Ayni zamanda 1 tcşrinicvveldc 

başlıyan bu mücadelede ialein göz 

muayenesinden geçlrilmiyen hiç bir 
hayvan kalmamıştır. 

İstanbul belediye hudutları içinde· 

ki mUcade.le, serolojik, knn munyc • 
nesiyle yapılmaktadır. VekfUet, bu 
maksatla Osküdarda bir Seroloji lA -
boratuvnrı ihdas etmiştir. 

Pamuk İpliği Tenzilatı 
Ankara, 18 (TAN) - Pamuk ipli

ği b · ten fabrikalar, daha evvel ipek 
iplikleri için kabul edilmiş olan yU.z • 
de 75 tcnzilfl.ttan isillade edebilecek. 
lerdlr 

Çankaya da 
Halk Rey 
Veriyor 
Ankara, 18 (TAN) - Çankaya ka

zası yeni belediye tcşkiliıtJ için halk 
reylerini vcrmiye başlamıştır. Ka,. 
zaya merbut olmak üzere Dikmen \'8 

Cebecide birer nahiye müdUrlUğil ku. 
rulmuştur. 

Holanda Heyeti 
Ankara, 18 (TAN) - Bugün 6ğ. 

leden sonra Hollandn Ucnrct heyeti
!~ lktisat Vekaleti arasındaki temas
lara devam edilmiştir. 

Parazitoloji Kongresi 
lçin .. 

Anknrn, 18 (TAN) - Muhtelif 
milletlerın ilim ve fen adamlarından 
mUrekkcp \e merkezi Nevyorktn bu. 
lunnn beynelmilel Parazitoloji Cemi. 
yeti Türkiye milmessllliğine Doktor 
Pnrnzitolog A. Nevzat (Baytar F~ 
külte-si Parazitoloji Şefi) c~ilmlBtlr. 

·-

Müsabaka 
kuponu 
No. 19 
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Çoban heybesine Adanada 

açılan 

Kız olan 
•• •• • • 

musallat 
bir keçi 

K ızııcahamam, <Tan> - Asın· r 
lar köyünde Eminin çobanlı 

ğını yapan Seyrancık köyünden Halil 
oğlu Ali, muayene edilmek üzere hü
kiımet doktoru lbrahim Alpa müraca 
at etmiş, doktor kendisinden muaye· 
ne cüzdanını isteyince, heybesindeki 
azığı yiyen keçilerin bu arada muaye 
ne cüzdanını da yemt, olduklarını söy 
lem4ı, bu sırada uyuduğu için farkı. 
na varamadığını anlatmıştır. Doktor. 
dispanser memuru Emini çağırarak, 
çobana yeni bir cüzdan verilmesini 
M>ylemiş, memur 10 - 15 gün evvel 
çobana yeni bir cü?.dan verdiğini ha· 
tırlıyarak onu ne yaptığını sormuş -
tur. 

sorusu __ ı 
f an'at 

Ens!itüsti 

Gene; çoban bu sual karşısında ağ. 
lar gibi olmuş: 
'- Benim kimsem yok. Bütün ma 

lrm mülküm de heybemden ibaret. 
Neyim olursa heybeme koyarım. Sa
bahleyin köyden çıkarken Eminin e
vinden verdikleri ekmeği de bu da
ğarcığıma yerleştiririm. Gözlerime bi 
raz uyku basınca, bunu se7..en ve a • 
lışmış olan keçiler usulca gelip hem 
ekmeğimi, hem de heybemin içinde 
bulduklarını yiyip kaçıyorlar. Keçi· 
Jerle bir türlü ba.cıa çıkamıyorum, ne 
yapayım!" demiştir. 

Pek düşkün ve fakir olan çoban 
Aliye yeniden bir cüzdan daha ve -
rilmiştir. 

Adanaya Şeker Geldi 
Adana - Turhal fabrikasından 

11 Kanunueanide yedi vagon şeker 
gelmiş ve bu suretle şeker buhranı 
bitmiştir. 

B u ders yılı başında açılan Adana kız san'at enstitüsüne şimdiye 
kadar 250 talebe yazılmıştır. Enstitünün müsamere salonu. la· 

boratuvarı, dikiş, nakış, kolacılık, şapkacılık atelyeleri vardır. Bütün te· 
sisat için 30.000 lira sarfedilmiştir. 

iki açıkgöz bir 
tüccarın 5000 
lirasını dolandırdılcr 
Divriği, (TAN) - Burada şimdiye kadar görülmemiş bir tavcılık vak'a.. 

sı geçmiştir. Tüccar·Aliye gelen amele kılıklı iki me~hul şahıs, l{ale civa. 
rında toprağı kazarlarken bir torba altın bulduklarını ve arzu ederse bu 
sarı liraları beş bin lira mukabilinde kendisine verebileceklerini söylemiş
lerdir. Bunlar, taşıması kolay olsun diye, verilecek paranın ellişer ve yU
zer liralık e\Takı naktiye olmasını da şart koşmuşlardır. 

1 Ali, kendisine gösterilen altınlar. 
---,.~~~·~!il 1 dan bir kaçını uzun uzadıya tetkik 

ı etmiş, bunları ve teklifi beğenmiştir. 
. Bunun üzerine amele, kendilerine ve. 
ı rilecek paranın sayılıp bir mendile 

1 

sarılarak kasaya konulmasını, bir tor 
ba altını getirdikleri zaman da bunu 

i almalarını söylemişlerdir. Ali, elli 
: ve yüz liralık evrakı naktiyeden beş 
1 bin lira saymış. bunu köylülerin ver
i diği bir mendile sarmış ve kasayı gi-
dip açmak üzere masanın üzerine 
koymuştur. 

İki kafadar, altınlan getirmek ü. 

zere gittikten sonra Ali, mendili tek. 

rar açmış, fakat koyduğu paraların 

yerine elli ve yüz lira kıtasında kesil
miş gazete kağıtlarından mürekkep 

Çıforcltğı nelis tütünleri sayesinde büyük bir ıöhref kazanan Muı desteler bulmuştur. 

Bu usta tavcıların, masa Uzerinde
ki para çıkınını evvelce hazırladrkla. 

rı ayni renkte ve içi kağıt dolu men. Muşta tütün 
ekicileri büyük 
teşvik görüyorlar 
Muş, (TAN) - İnhisarlar İdaresi Muş tütünlerini 

her sene ilkbaharda alırken bu sene sonbaharda tesellüm 
etmeğe karar vermiş, bu suretle kaçakçılığın da önüne 
geçileceği için İnhisarlar başmemuru İbrahim ile yeni 
gelen eksper Hakkının bu düşünceleri merciince muva
fık görüldüğünden mübayaata başlanılmıştır. 

Muhacirlerin Zeriyatını 
Yerliler Yapıyor 

Ceyhan - Bura köylerine yer -
leştırilen Romanyalı muhacirlere hü
kumet tarafından tohumluk buğday 
tl!vzi edilmiştir. Bu tohumlan yerlı 
köylüler, muhacir kardeşleri hesa -
bma kendi öküzleri ve ziraat aletle· 
rile dikmektedirler. 

lzmirde Kayık Almıyor 
İzmir - Türk limanları arasında 

lşliyPn ve bayrağımızı taşıyan va -
purlarla limanımıza gelecek ve lL 
manırnızdan gidecek yolcuları doğru 
dan doğruya rıhtım.dan alıp vermele 
ri temin edildiğinden, işsiz kalan 
J4ıllerce kayıkçının kayıkları liman 
ftrketi tarafrndan eatrnalmacaktrr. 

Geçen senelerdekine nis
betle bu sene tütünlerin iyi 
fiyatla satın alınması zürraı 
çok memnun etmiş ve bun
dan böyle pek fazla tütün 
ekilmesine yol açmıştır. 
İnhisar İdaresine yılda yüz bin ki

lo tütün satan Muşun bu miktarı 2 .3 
misline çıkar.acağı tahmin olunmak. 
tadır. Mu11 tütünleri, kokusu ve n&
fasetiyle bu mıntakada bilyük bir 
şöhret kazanmış bulunmaktadır. 

Safranbolu Orman Mühen· 
diai Mahkemede 

Safranbolu, (Tan) - Orman mil· 
hendisi Kemal Koruya işten el çek· 
tirilmlştir. Yakında Zonguldakta mu 
hakemesine başlanılacaktır. 

dille değiştirip kaçtıkları anlaşılmak
tadır. 

Tavcıları yakalamak mümkün ol-
mamıştır. 

3 ölO, 8 
yaralı var 

Mamurede Bir Tren Kazası 
Oldu 

Bartın, 16 (Tan muhabirinden) -
Dün Mamurede üç kişinin ölümü ve 8 
kişinin yaralanmasiyle neticelenen 
feci bir tren kazası olmuştur. 

Yarbaş istasyonunda çalışan ame
lelerden 11 kişi bir vagonla Mamure

ye giderken ansızın bir lokomotifle 
karşılaşmışlardır. Lokomotif durdu. 

rulamamış, bütUn hıziyle çarpınca 

vagonlar paramparça olmuştur. Va
gonunda bulunan yolçavuşu ile iki a
mele tekerlekler arasında kalarak öl. 
müşlerdir. Diğer 8 kişi ağır surette 
yaralanmışlardır. 

Hadise yerinde yapılan tahkil(at 
bitmiştir. Facia, lokomotifin virajı 

dönerken sinyal vermemesi yüzünden 
olmuştru. Makinist tevkif edilmi~ -
tir. 

1 Samsur1un 
1 11 aylık 

ihracatı 
Samsun, (Tan) - 1 Kanunusani 

1936 dan teşrinisani 1936 sonuna 
kadar olan on bir ay zarfında - ti
caret ve emtaa borsası kayıtlarına 

nazaran - Avrupanın muhtelü mem 
lekctlerine 1 milyon 829.748 kilo 
haşhaş; 1 milyon 110 bin kilo arpa ; 
72.000 kilo nohut, 173.989 kilo ke -
tentohumu, 113 bin kilo fasulye; 
567.204 kilo kabuklu ceviz; 68.212 
kilo iç ceviz: 19.779 kilo mercimek : 
97 bin kilo kepek, 18.972 kilo kendir 
tohumu ve 5492 sandık yumurta ih
raç edilmiştir. 

Borsada muamele gören 1 milyon 

154.305 kilo fasulye, 200.900 kilo 

buğday, 1175 çuval un. 98 bin kilo 
arpa. 25 bin kilo çeltik, 24.500 kilo 

nohut. 164.537 kilo mercimek: 19J 
bin 666 kilo haşhaş, 22.025 kilo ka
buklu ceviz, 243.748 kilo iç ceviz: 
361 bin kilo yapağı, 7009 sandık yu

murta, 104.700 kilo ketentohumu, 
7400 kilo kendir tohumu ve 192 bin 

kilo tütik te 1stanbula gönderilmiş
tir. 

Geçen senedekine nazaran bu yıl 

Avr.ıpaya yapılan ihracat çok azdır. 

Borsa harici olarak Karadeniz sa

hillerine ve iç memleketlere gönde
rilen çeşitli emtaa yukardaki yckün

lara dahil değildir. 

Samsunda A danaldara 
Yardım 

Samsun, (Tan) - Adana seylap-
7.edeleri için, Samsunun her tarafında 
iane toplanmaktadır. Şehrimizde ile 
koldan yürüyen yardım heyetleri, 15 
gün içinde 1500 lira toplamışlar ve 
bunu hi18.liahmer cemiyeti vasıtasile 
Adanaya göndermişlerdir. 

Bütün mekteplerde talebe kendi 
aralarında topladıkları paralan ros· 
tayla Adanaya göndcrmektedi:-ler. 

Yavrularımızın verdikleri iane mil< 
tan 1000 lirayı geçmiştir. 

Şehrimizde daha bir!<aç bin lira 
toplanacağı umulmaktadır. 

Uziimcüler 
/( on~resine 
Do~ru 
lzmir - 1ktısat Vekaleti dahili 

ticaret umum müdürü Mümtaz bu • 
günlerde şehrimize gelecektir. Bu 
serıe toplanmnsı mukarrer olan ü • 
züm kongresinin nerede ve hangi t:ı 
rihte toplanacağı. Miimtazın buradıı 
yapacağı tetkiklerden sonra karar -
la9tırılacaktır. 

__ ...._...._.. ........ 
· ur 

M 

• 
Karamantn umumi manzarası 

Karamanda ekme~ 
fiyatlan sebepsiz 
yere niçin Yükseldi? 

HALK ŞiKA YETÇi 
Karaman, (TAN) - Ekmek pahalılığı devam edt 

yor. İlçemiz bir ziraat yurdu olduğu halde ekrrı~ 
fiyatı gittikçe artmaktadır. Buğdayın 4 kuruş olmasırı' 
rağmen ekn1eğin kilosu 1 O kuruştur, 11 kuruşa çıkma" 
da muhtemel görülmektedir. 

Fırıncılar söz birliği ederek ikinci nevi ekmek çıkarmamıya başla~ 
!ardır. Zaten üçü geçmiyen Karamandaki fırınlardan birisi de on gUn e1'1• 
kapanmıştır. Büyük bir kaza merkezinde topu topu iki fırın bulunu:ıJI 
yüzünden halk, ekmek ihtiyacını çok zorlukla temin etmektedir. 

İkinci nevi ekmeğin hiç çıkanlma-
mnkta olması ise fakir halkı daha 
müşkül vaziyette bırakmaktadır. 

Yeni belediye reisi Ahmedin bu iş. 
leri bir an evvel düzeltmesi ve ekmek 
meselesin~ hJl,lletmesi, bUtUn halk ta
rafından temenni olunuyor. 

Bir beraet 
İnhisarlar İdaresindeki suiistimal 

ve ihtilaslardan dolayı çıkarılıp Ka -
raman asliye ceza mahkemesine ve • 
rilen Elaziz İnhisar İdaresi vezneda -
r. Ali Remzi bcraet kararı almıştır. 

Denizlide Bir içtima 
Dcnizli(TAN) - Halkevinin dokuz 

~ubesi komite azaları vali Ekl"E'lm En 
gürUn riyaseti altında toplanarak, 

Halkevi faaliyetini artırmak çareleri 

ni aramışlar, daha verimli işler gö -

rüimesi için kararlar vermişlerdir. 

Sütçülük Mütehasaıaı 
Trabzonda 

Trabzon (Tan) - Sütçülük müte
hassısı B. Servet şehrimize gelmiş -
tir. Burada sekiz ay kalacak olan 
Servet, Uç üncü umumi mü! ettişilk 
mıntakası içinde sütçülüğün inkişa· 
fına Çalışacaktır. 

================:===================== 

Burdurda 
fakirlere 
yapılan 

yardımlar [SOMA AVCILARI ÇALIŞIYOR 1 

S oma, (TAN) - Yeni sene başındıtn itibaren, kazamrzın üç mın. 
takasında sürek avları yapılınıya başlanılmış ve on iÜn içinde 

70 domuz öldürülmüştür. 
Ceçen sene 800 domuz öldürerek Manisa vilayeti içinde bu hususta bi. 

rinciliği alan kazamız, bu yıl da ayni mevkii muhafaza edecektir. Ziraat 
memurumuz Bay Kfı.mil Ilgın avcıları çok teşvik etmekte, mükellefiyet 
haricinde oomuz cldüren köylülerı:ı ci~ ik:-arniye verilmektedir. Bu mak. 
sada sarfedilrn&!< üzere buraya 20'.) lira ta!ısisat gönderilmiştir. 

Yolladığım resim, çalışkan Sonıa avcılarını bir arada gösteriyor 

Burdur, (Tan) - Bu eene ıcıflO 
şiddetli ve mahrukatın pahalı ol~ 
sı yüzünden fakir halk çok sıltllJ 
çekmektedir. ~,. 

Bunu nazarı itibara alan ıJal ıtS1 
vimız içtimai yardım şubesi ve ~e J' 
sil kolu birleşerek, valimizin ~ıf11 et6 
yesi altında bir müsamere tertıP il' 
miştir. 200 lira tutan hasılat 6f 
odun ve kömür alınarak fakirlere 
ğıtılmıy11 başlanılmıştır. 1 

Gönderdiğim resim fakirlere ~:S 
don için Himmetin Oğlu piyesini tv
sil eden gençleri sahnedtı gösterir"'' 

Maniaalı Dağcılar Bursa1' 
Geliyorlar 

Manisa (Tan) - Halkevi il~ 
kolunun himayesi altında yeni .te flJ 
kül etmiş bulunan dağ spor ekıP1clf 
kadar aza ve dağ sporlan için 1 
eden levazımı temin etmiştir. ı.r' 

nk defa olarak geçen giln, kar o• 
la örtU!ü bulunan Kirazlı yayl'1'161 
çıkılmıştır. Kurban bayrarn1ıı, 
Bursaya ve tnudağa kadar bir~ 
ti yapılmasına karar verllmlştlt· 
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Ozamana Kadar Herkes Halifenin Yanına Ser-

besçe Giriyordu. Fakat Muaviye Hali/ e Olunca .•. 
Buna binaen; (Suriye) nin ği gibi, şehirler arasındaki muhabe-,Sr:ırayda <_~acep~, 'Kavvas) ve (Ha.. 

fethine memur olan orduya iltıhak renin temini için muntazam posta .ta cesa.ray) ısımlen altmd~ • yaverlik, 
ederek (Şam} gı't · f Çilndcil bu tarlan teşkilatını da o vücude getır- te nfatçılık ve mabeyncılige muadil 

a mış 1• • ı 'hda d'l · ü H 
Gtdunun başında büyük biraderı CYe mişti. memunyet er 1 s c ı mış. . alk, 
zit lbni Ebu Süf . ı b 1 aktaydı. Bu suretle hükfımet işlerini tanzim ancak bunlarla temas edebllıyor: işi-

) an u unm .. (d' ) h t ( 
Ordu Suriyeyi zaptetmiı;· (Yezit) eden Muaviye, şahsına da şahane bir ne gore, ıvan. a, veya u naip) 

te valiliğe tayin edilmişti. O zamon vaziyet vermişti... EvYela, muazzam denilen, ve (halıfe namına) hükU~ 
tMuav' ) • ş 

1 
· bira bir saray inşa ettinnişti Cuma na- veren memurların huzuruna sevkedı-

ıye ne ama yer eşmış; - · .1 r rcl 
derine muavinlık yapmak suıetile işe mazlanna gidip' gelirken; saraY. 1 e ıyo u .. 
girişmişti. büyük cami ara.sına (Hars) dcnı~en Muavıye, sarayında - Araplarda 

Muavi,ve, zengın, ve girgindi. Bit askerlerin dizilmesini; davulla:, zıl: ilk defa olmak Uzere - bir (harem 
taraftan servetini ibzal ederek, diğer Jer, borular çalınarak alay tertıp edı! dairesi) vilcude getirmiş... Yilz!crcc 
taraftan d h"kfı U . leri olanlara mcsini usul ittihaz etmişti. O zama- cariyeden mürekkep olan harem h 1 
kolaylıklara 05.~ tercm;eke :! zaman zar na kadar halifeler, camilerde halk a_- a fında (Ş )g aı· ind kendisine rasında bulunurken; Muaviye ken.dı. kını, (Tavaşi) denilen haremağalaıı 
kuvveu· ~~ ve h~v ıs e işti sini halktan ayırmış; büyük camıde nın idaresine vemıişti. 

Y 
ı .. ır muhıt yapıverm . kendisine mahsus olmak üzere (}.tak Saray; Arap, lrnn ve Bizans mi -

ezıd ··ı·· .. -' sonra · d · A ın o umunaen ... , sure) denilen ayn bir yer inşa ettir- marlan tarafın an mşa edilmişti. 
• radan çok zaman geçmeden O d i ti Servet ve haşmetin en beliğ bir nil-

!ıt) • esr · tt vefat et· m ş · 
tni§U. A ar~ngız bır sur: ;da da bir Camilerde halifelerin hutbeyi ay~k munesi idi. Geniş bahçcler:i, cenneti 
:_ Ynı zamanda, !in . ta okıumalan adetti Muavive bu a- tanzir edecek bir şekilde tarhedilmiş, 
~Ya:n ve .. ıernıışti... · " ' Fakat M g~eyan başg~knn ted deti de değiştirmişti. Hutbeyi. otur- bu tarhların arasına, Arap oymacı • 
birı uavıye derhal bı . . duğu yerde okumayı usul ittihaz et- lık san'atinin birer şaheserl olan mer 
. . ere :müracaat ederek bu hadısenın miati ~Iıune geçrnişti. Buna milk!tfat olma.k s•·.. mer hnvuzlar yerleştirilmişti. 
tizere de, Halıfc <''l~E:r tarafından: Yeni nizamlar Geceleri mehtabın parlak ışıklan 
<vP.U kaymab:a-:Y.lığı) M:ıviyenin uh· O tarihe kadar, herkes dilediği za- altında, bu cennet bahçesinin billur 
desine ver:ilmışti... Muaviye: ışte bu man serbestçe halifelerin huzuruna gibi pınldıyan havuzları ve fiskiyc
su:etıe, tasarladığı planın llk merha çıkar; söyliyeceği sözleri. pervasızca leri kenarından Arap dilberlerinin 
lesıne erişmişti... söyliyebilirdi... Halbuki Muaviye, ar- muhrik nağmeleri yükselir .. Coşkun 

Ornerin bir hançer darbesile. vefat tık sarayına çekilmiş .. Sarayının et- saz sesleri, kalpleri titretirdi. 
ederek Ernevilerin çcvirdiklerı eıı - rafını da muhafızlara çevirtmişti. (Arkası \'ar) 

trika sayesinde Osman hilaf .t mev
kiine getirilmişti. lşte o r.am~n, ~!u 
aviyenin de Suriyedeki mevkıi, ~u.s
bUtUn k tl ·ati. Artık vahlık uvve enmıl' . b' 

Franşadan yeni teklif 
n:~~a:rnına, adeta yarı miista~ıl. :r 
huku:rnd 'b' tasarruf etmıştı. ~ e 

ar gı ı 'f Al' 
ondan sonra da, dördüncü halı e .. 1 

ile aralarındaki mücadeleler başgos-
ternı.işU, . • 
~ . Al' • rnağl~p elm~··· F'. avıye, ıyı . . 

akat Muaviyeye bu galebcyı temın 
e:Ien k' (h.l vazivatıerden, uvvet· ı e -
desiselerle i;tifade • işe başlamadan 
e · esbnfıını te -

VVel, muvaffakıyetlerın "b 
hiYye) gibi manevi sebeplerden ı a -
tettı. 

(Ba§I 1 incide) 

ber gelmemiştir. 
Bu sabah, Paris sefaretimizden bu 

hususta malu:nat alınması beklen • 

mektedir. 

Arap/an nasıl fepilc etmiılerl.. 
Şam, ıs (Hususi) - Antaky:ı.da {) 

kanunusanide hUkümetin teşvık ve 
himayesiyle Araplara yaptırılan nil • 
rnayişin nasıl hazırlandığı hakkında 
kat'i malümat alınmıştır. Bu malU
mat, meraka layıktır. 

Al
. • Las/etleri Daha nUmayı'ş hazırlanmadan ev-
mtn n . ed d 

Ali, hiç şüphesiz ki ,Muavıi: ;lik~ ve!, Antakya kaymakamı ile Antak. 
ha bUyük bir irfan ve ~c1 nıvae ı:Iesise) ya istihbarat zabiti karar vererek. 
ti B"t" t da. (hı e MalmüdUrU Sadıkı sureti mahsusada 
, · . u un haya ın • an bile geçir • 

( enıJen şeyleri, aklınd k hiçbir va SUveydiye mmtakasına göndermişler 
tııeın~ti. (Hak) tan baŞ ·aş Açıkça ve Alevi şeyhi Şeyh Masn.ıfu kandır
Bıtaya müracaat et:ınenıı .. , dö _ mak için tertibat almışlardır. Nüma
d" .. çıkça orta;} a yişe uzak mıntakalarda bulunan AIP.. 
UŞunülmiyen 'e a yrimeŞru l ve \'ilerin de iştiraki temin edilirse Şeyh 

kUirn.iyen her şeyi, (ga 
1
• kkı' etmiş· • ( k) te a Masrufun cinayetle mahkum olan og. 

elim bir ahlaJcsızlı mile ak-t' un taJlla lunun bir affı hususiye tibi tutulaca-
ı. Muaviye ise, bU~ aatti Aliye kar ğı bildirllmiştir. Bundan başkt. be
lline hareket etmişti· })a.hSederken, §U Jediye reisi Etem de Cisri Hadid ve 
·~ olan galebeSin~en ' havalisine gönderilmiş, o da bu mın
'0~,leri söylem~;t1ı: gı'rlştiğiın mUcade- takadaki Arapları toplamıya memur 

- Ben .. Ali 1 e aayes0illde mu-l .,.. edilmiştir. Ermeni meb'usu MUkei< 
elerde, ancak iki şeY Ali· her yerde Der Kalosyan da Musldağı, Bit:yas. 
Vaffakıyet ka.zandJJJl .. · 

1

bir }isan'a Kescp havalisindekl Ermenileri top • 
fıkrtni, açık ve ~J'\.~1~UşündUkleri bunak için hareket etmiştir. Halep. 
•öyJedi. Ben ise, bUt~ BU sayede. ten de alınan müzaheret ile bir ban
tnt herkesten gtzıedı~·. ktinden ev do, bir grup izci, 500 Suriye bayıa
.A.linin yapacağı şeyleri ~le bile ınü- ğı gönderilmiştir. 
Ve} haber alarak on~~ladainı& inzıbat Bu nilmayi§ için hilkCımet şöyle 
Cadeleye giriştim· JV

1
' ·stedi ve o-

sıı "rrnek ı bir para taksimi yapmıştır: Bin Su. 
askerlerle iş go d ,•ahdet ve 

bun içindir ki, ordus~ ;na ısyan e- riye lirası Kalosyana, bin Suriye lira-
hıtizaın tesis edented1• di maiyeti s: Sadık Masrufa, bin Surlye lirası 
d · at J<cn · N · I k'f enlerin çoğu, bıZZ. JJalbukı ben, un S ı e ... 
ar&.8ından zuhfır etti·" nizam ve 10 bin foclın Hafay kurfuluıu 
her §eyden evvel, ord~aişaretle her için coıtu 
lntiza.nı verdim. Ufak 

1 
• ordu vU • Halep, 18 (Hususi) - 12 Klnunu-

lUrlü harekete :ınüsait bır 
c:tide getirdim." ve sah· 

,., · . özleri• bOŞ )lu-
.D'l.Uavıyenın bu s d ğildf ... 

sanide Antakyada Türkler tarafından 

yapılan nümayiııe 10 binden fazla ka

dın i§tirak etmi§tir. Bu kadınlar, o 
le bir d ibaret e ·aare ve 
aVi guı:ır an "ksek bit~ am • gün çarşaflarını çıkararak Hatay 
~- Y:, hakıkaten yu rırıiŞtı. Ş Tü'rklerinin teşkil ettikleri alaya ka 
-eıkılat k b' · t' göste eden ev . 
<J a ıhye l , 9.Jl etfll . tıJmı§Jardır. 

a, daha saltanatını 11 ıctırııetın te-
veı, adeta kuvvetli bir. tıU sanın elin • Bir *üsfalılık clalıa 
:ellerini hazır etmişti· a;ıts.nat ııa: Halep. 18 ~H~su~) - Müşahit he. 

en hilafeti alarak artık ouk teŞ yetin gelmeaı uzerınc, Antakyada 
Y~tın1 kurar kurmn.Zr çarÇS. balkın göğüslerinde taşıdıkları par-
l'llltını ikm 1 eyıenıişti· rııurunu ti ve TUrk bayraklarını havi olan ro-

lı a •let u b·r nlm .il.er §eyden evvel, de\ ·çin 1 zetıerln çıka am, zabıta tarafın. 
lntıza:rn dairesinde görınek ı k•yi ve dan ehemmiyetle takip edilmi§tir. 

~:i~an) vUcude geti4'.0~usııl lt • Şolörler• ele teca.,üıe boılacltlar 
ti dtsatnı defterlere 1tıı.Y ~ nilen ınuıı aµmua, 18 (Hum.ıst) - Türk şo. 
ta haı ettinn~ti ... caıı.rs> e teoıul et- forlerinin hilkOmetin arzusu haricin
:ttı ıa.~ ve aylıklı bir. or~~ şebirl~ri~ de hareketleri dolaymile, talimat 

1 
1~tı. Bunların vazıfesı' ~şitıl t namel•de me\'cut olmamasına rağ. 
:1batını ve memleketin ;::;eıeıerde 1 ınen, en ufak bahanel~rle derhal ve 

( rı. et.tnektı. Resrni J1l Jb~ etti· 
llıUhUr) kullanılına!ını o 

şiddetle cezalnndırılmnlan mahalli 
hükftmet ta.raimda.n jandarma ve po. 
!is kuvvetlerine gizli emirlerle teb

liğ olunmuştur. 

Serıerilerden bile istifade etmek 
isfiyorlar 

Humus, 18 (Hususi) - Milşahit 

heyetin Antakyada muhtelif semtler
de dolaşmasından istifade ederek 
mahalli hilkfunet., çarşı, pazar ve so. 
kaklarda önlerine arakıycli bazı eş_ 
hası çıkarmışlardır. Bu eşhas, ma
halli hUklımetin gizlice tuttuğu ser
serilerdir. Milşa.hit heyet, bu serse. 
rileri müteaddit defalar gördükleri i. 
çin buna artık nihayet verilmesini 
yanlarındaki mihmandarla.rmdan is
temişlerdir. 

Ankara, 18 (A.A.) - Gazeteler 9 

Kanunusanide Antakyada Suriyelile

re yaptınlan nilmayişin sureti terti. 
bine dair aldıklan tafsilatı neşredi. 

yarlar. Antakya kaymakamı ve is

tihbarat zabiti bu nilmayişin tertibi 

ic;in bir program tanzim etmiştir. Bu 

program mucibince Sancak haricin -

de ya.şıya.n ve Türk olmıyan muhte • 

lif unsurlan muhtelif bahanelerle 

.Antakyaya sevketmiş ve bu nümayişe 

iştirak ettirmişlerdir. 

Halcpten bir bando milzlka ile bir. 

likte Suriyeli izcileri de Antakyaya 
davet etmişler ve Halepten500Suriye 
bayrağı getirtmişlerdir. Bu nilm~ • 
yişi tertip edenlerden UçUne biner 
Suriye altım tevzi edilmiştir. 

Buna mukabil 12 son kanunda An

takyada Türkler tarafından yapılan 

nUmayişe on binden fazla halk işti. 
rak etmiş ve nilmayişe iştirak eden 
1tadınlann o gllne kadar çarşaflı olan 

ıa.r çarşa!larmı çıkarmışlardır. 

Yine gazeteler mahalli hUklıınetln, 

mil.şahitlerin serbestçe tedkikler yap. 

masma. mini olmıya çalıştıklarını ~ 

zıyorlar. Heyetin dolaştığı şehirler

de Türk bayrağı ve parti bayrağı ile 

AtatilrkUn resimlerini havi rozetlerin 

ta.Şmmasına mani olmak için zabıta 

u-rtibe.t almıştır. 

Bundan başka mahalli hUkftmet. 
Türk halkının mUşahiilerle temasını 
men'e çalışırken karşısına Suriyeli 
kıyafetinde milrettep şahıslar çıkar. 
makta bunlan Suriye lehine konuş.. 
turmaktaydı. Heyet azası ayni şa
hıslan muhtelif yerlerden mUte~ddit 
defalar karşılarında gonnüş ve bun. 
lamı kendilerini ta.kip ve iğfale yel. 

1 KIŞLA DUVARLAR! ARKASINDA 1 

Kandıralı EvüD oğlu 
T ürk crı, kışlasını, diln de • d • 

~evgi~i, ~~:::ı~i. bi;~:~~!n ~~~:~~ 1 r 1 s 1 e d •. k k ate 
odemış olmnktnn ıleri gelen bır 

daha kdklil bir sevgi olsa gerek.. •• .A 
bağlılık sa~·ılamaz. Bu dnhn derin, d V 

B-;;~~.:d~.~~:~:ı~:' :~:.~;~,. ege r mu 1 aka t 
mamak için, en bilylik komut.anla 
en kliçük erbaş ne milmkilnse y~ 
pıyorla!'. l\'ôy ile kışla nrnsındn, 
cö-er bir fark vnrsn, bu farkın her 
halde kışladaki yaşayışın lehine 
olduğum· Mehmetç:ik, iyice kafa -
sına yerle tirmiştir. 

EvP.t Tiirk eri kışlasını se\'lyor. 
Jt"nkat sevmiyc mecbur olu undan 
dolayı rleğil. Kışlanın artık, bir 
dört duvar arası vaziyetinden kur
tu1muR olm:-ısı, bu sevginin başlı
ca amillerinden biridir. 

T ürk eri, orada kendine ben
ziycn insanlar buluyor. Bu 

kendine benziycn insanların bir 
arada düşüp kalkıyor. Bir arada 
yiyip içivor, bir arada calı ıvor. 

Bu miiı;terck geçen havntm can 
sıkmıvan, usanç vcrmiven övlc 
tattı bir akışı var ki, Mehmetçik 
kışlayn h<'men bnğlanıveriyor. mu
habere alayında beni bir erle ta -
n1 l1rdılar: Eyllp oğlu ldrsi Kan
dıra ... 

Çocukta asker ocağına knrşt o
lan sev~inin dc-rec('sini sundan an
la mnlı ki: izinli çıktığı glin. aldı 
fikri, kıslnsında kalıyormuş. 

Bana bu duygusunu, apaçık söy 
ledi: 

- Sarmıvor efrndim. dışarlık 
yer beni! .. lstnnbuln inip tc bir -
kaç saat gezdim miydi, hemence 
kışlaya dönmeyi arzuluyorum. 

K nndıralı Eyün oğlu tdriı;e 
aşk derecesine varan bu 

kısla sevgisinin neden ileri geldi
~ini soröum: 

- Bilmem cf endi, dedi; kışlaya 

Bir sahra telgraf postası kumandanın verdiği emri alıyor •• 

YAZAN 

Saltihattin 
Gün<!Ô·r 

gelınce, karmmın içi bir ferah o
luyor ... 

- Memlekette kimin, kimsen 
vnr mı? 

- Vnr efendim .. İhtiyar anam .. 
aılem, bir de gUççlik çocuğum 

v:ır. 

K arını demekten çekindiğim 
için, ben de onun gibi soz

de kapalıca lfıfını ettim: 
- "Ailen" i hiç görecrğin gel -

miyor mu? .. 
- Arada g lir .. 

- lzın verseler, gidip görmez 
misin? 

- Gitml'm! 

- Nıc;:in? 

- Kı in daha iyi .. 

- Bak, çocuğum da vnr, diyor 

sun. insan, çocugunu sevmez olur 
mu? .. 

- Severim emme, kışla kadar 
değil. 

- Çocuğun kız mı erkek mi? 
- Kız! 

- Yoksa, kız olduğu için mi 
sevmiyorsun ? 

- Evlat değil mi.. E:fendim, kı
zı da bir erkeği de .. 

l\andıralı İdrisle böyle ayak Us
tu. epeyce konu tuk. Fakat, be -

mm asıl sordu um )e: 
- 1\1 l yı nı ·ın sr\ 1.:1 ın ? .. 
Su h • c ' p \eremedi. "ÇUn

ku" y ihtıy ıeı olmıynn sözler, en 
kuvvctlıl ı ıdır. Hele Mehmetçiğin 
ngzından çık cak olurs .. 

ldı i e: 
- Y tezkere alınca, ne ynpa

\!nksın? el dim. 
lçfni ç klı: 
- O ?. man ıneebiri (mecbu· 

ri) gid c ı1ız .. 
\·e kü~lık bir durnklnmndan 

sonra il ve <'lti: 
- Gıd ee~cz emme, gözümil.z 

nrk dn kalncak! 

Hava farassuduna karp giılenmi§ pınlclok postası muhabereye 
ba§lamak üzere .. 

rnndıralı ldı iR!f'ri yc>tistiren 
mf'mlekct yarınından, nnsıl emin 
olmaz! 

•• o p 
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Öksürük, Nezle, Boğaz ve Göğüs 
hastalıklarile sesi kısılanlara şi

fai tesirleri çoktur. 30 kuruş. 
Hasan deposu: İstanbul, Anka
ra, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

tenmelerinc mani ohınmasıru 
mandarlarından taltp etmf15tlr. 

mih. 

Roma görüşme~eri nasıl 
bir netice verecek? 

(Başı l incide) yanın arzusıyl bir Alman _ lngiliz 
Esasen Itnlya Ispanyadn bir sos • muvnkl, t ani. mnsı ) apılacaktır. 

yalıst hilkümctinhı teşekkülüne mu . ispanyada ise son Romn nnlaşmalan 
'afn.ka.t etmiy ccktir. Dıı, r cihetten nın maddi bir d<'lılı olmak \ c HıUerle 
B .. B.ıtlcr de ispanyaya karşı takip! Musohnı nrrısınd,1 kararla tınlnn son 
ettığı sıynscti terketm k ıçin vcsıl f, alı) et pi ım hakkında cfkaıı umu -
nnyacak ve bu fırsattan i. tifad 1 mıyeyi dnha genı~ mıkyasta tenvir 
dcrek ~l~an mUstcmlekclcrinl gerı etmek üzere, hnrp l cniden canlana. 
nlm~k ıçın pazarlığa gıri ctktir. caklır . ., 
Fıgnro gnzrtesinin Homn muhabı. Blumun Le Populaire gazetesi de, 

rl, şu satırlan ynzıvor· ı kt d " · şun nrı yazma a ır: 

"ltalyn ile Almanya, Ingiltcre ile "Romanın, Berlının ve I..izbonun 
bir itıliı.f zemini bulmıya gayret edi. cevaplarına hala ıntız:u cdılıyor. 1'"a
yorlar. Itnlya ricalinin, lspanyadn, kat bu Uç fn ıst hUkümct Bllyilk Bri. 
sol cenah müfritleri hariç olmak üze- tnnyrutın te ebbü ine engel olmuk iL 
re, bUtiln siyasi temayillleri temsil c- t sclcr dahı bu tnmıı edılıncz bir ha. 
den bir. "Mılli cephe" hukfımetinin rckct sayılmaz. ÇUnkll, bır ker da
kunılmasım kabul edecekleri zanne . ha tekrnr edclım, L<mdra ile Paris 
dilmekte<lır." kn t 'iyeUe isterlerse ad mı mUdnhale 

Oeuvre gazetesi bu hususta diyor \c kontrol 1 lcrıni temm etmek kabil 
ki: olur." 

11Romanın takip ettiği gnye Ingil. 
terenin yilztine gulmek ve SO\ yetlcr 
Birliğini Avrupa manzum es.inden dı
şan atmaktır. Italya ile Almanya -
nm cevaplan şarta munllAk, Londra. 
ya karşı mllltefit ve Jt.,ransn He Sov 
yetler Birliğini uzakla tırr.cak mahi
yette olacaktır. Dörtler misnkına ge
lince, bu misakın nkündcn evvel Ital. 

J,,c Jour gnz •teslnin Cenevre nıu. 
hnbiri de, B. Hıtlerın 30 kuıhmusnnl. 
d: s~yliyeceği bir nutukla Fransaya 
bır ıktısadi iş birliği teklif C'Cleceğıni 
kaydettikten sonra, Fransız • Sovwt 
muahedesini Almanya aşılmaz bir ~a 
nın olarak telfı kki ettiği fçın bu tek
lifın iynsi sahaya intikal eder.ııfyecf'. 
~ tasrih etmektedir. 
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7 5 
yükseldi 1 iamine dikkat buyurulmuı 

Toptan fiyatlar, 109 -110 
Kuruş aras ı ndadır 

M emleketimizc senede doksan ile yü~ bin çuval kadar kahve gel
me«te<lir. Fakat kahve fiyatlan yine yüksekliğini muhafa?.a etmek 

dir. Kahvenin geçen mayısta başlıyan yüksekliğine sebep yerindeki fi
yatların pahalılığıdrr. Brezilya kah vesi piyasamızın sarfettiği kahvedir. 
'::l emen kahvesi veya Md<a mal daha bir miktar mevcuttur. 

Brezilya kahvesi için i:ki departman yapılmış ve biri Ziraat, diğeri Ti
caret Vekillerinin idaresi altına verilmiştir. 

Piyasaların vaziyetini idare etmek 
ve rekabete karşı koymak için teşkil 
olunan kahve konsorsiyomu, müstah
silin muayyen zamanlarda mallarını 
piyasaya getirtmeği ve piyasada yük 
lü mal bulundurmamayı temin etti • 
ğinden ihracatçılar fazla mal bula -
mamaktadırlar. Bu yüzden Mayıstan 
bu ayın sonuna kadar fiyatlarda 
yüzde yetmiş beş bir tereffü olmuş. 
tur . 

Fiyatların düşmek ihtimali olma
dığı piyasada söylenmektedir. Top • 
tan fiyatlar ise sü olarak kilosu 
109 • 110 lnıruş arasındadır. Ancak 
perakendeciler kahvelerini kanştır -
makta ve halis kahve bulmak zorlaş-
maktadır • 

Romanya T arikile ihraç 
Edilen Yumurtalar 

Romanyada mer'i mevzuat muci -

biıH't hayvanlar \.e j'ıın;urta gi •.hay 

v·rn müstahsa.5.ur.1 c..:lkleden her vn
gonun ayrı birer menşe şehaQetna

mesi olması icap ettiği halde mein
leketimizden Romanya tarikile ihraç 

edilen bu kabil malların yalnız bir 

menşe şehadetnameleri olmas1 yU -

zünden Romnnyadaki kontrol mua -
melesinin ifasında hasıl olan teahhur 
lara meydan verilmemek Uu-re her
bir vagon için nyn birer menşe şc-

t.adetnamesının gönderilmesi tazım -

gı;Jdiği bildiril:nektedir. 

Ihlamur Çiçeği 
Ihlamur çiçeği fiyatiarında oldıuk

<;a ehemmiyetli bir yükseliş vard1r. 

15 gün evvel toptan 80 - 90 kuruşa 

satılan ıhlamur 130 kuruşa kadar 
sıkını§tır. 

BORSA 

Borsada 
Dünkü 
Muameleler 
DUn sabah borsada iyi muamele -

ler olmuştur. Oumartesi gelen Türk 
borcu hakkındaki Paris telgrafları ü. 
.ııerine Türk borcu 22,60 liradan 23,20 
liraya çıkmıştır. Anadolu tahvilleri 
de sabahleyin 37 liraya, mümessil 40 
liraya, Aksiyon 22 liraya, ve Aslan 
çimento hisseleri 13,95 liraya kadar 
yüksek fiyatlarla satılmıştır. 

Fakat dün sabah Paristen Türk 
borcunun açılış fiyatları hakkında 

telgraf gelmediği için muameleler bi
raz gevşemiştir . 
Akşam telgraftan Türk borcunun 

328 frankta kapandığını bildirmiştir. 
Bu haber üzerine Türk borcu 22.95, 
Anadolu tahvilleri 36.5, Mümessil 
39,5, Aslan çimento 13,85 liraya düş
mUştür. 

Merkez Bankası hisseleri 
Cümhuriyet Merkez Bankasının 

hisselerine hararetli alıcı çıkmakta • 
dır. Dün borsada bu hisseler 98 lira
ya satılmıştır. Bu hisselerin yUz lira
yı geçeceği tahmin olunmaktadır. 

Karnesiz Komisyoncular 
Jstanbul gümrükleri başmüdüril 

Nuri, gümrükte muamele yapmak 

salahiyetini haiz gilmrük komisyon

cularının karnelerini muayene ettir· 
miştir. Karnesiz olanlara iş takip et 
tirilmemiştir. Gümrüklerin taşındığı 
Çinili Rıhtım Hanının ismi "Gümrük 
Hanı" olarak değiştirilecektir. 

K uru E rik Satıtları 
Kuru erik üzerine bu hafta iyi 

muameleler olmuştıur. Bursanın kuru 
eriği toptan 13 - 14 kuruşa, Malatya 
eriği 40 - 45, Bosna cinsi erik 35 ku 

lstanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan 
Ayşe varisleri Mediha, Sabri, İsmail Şeyda, Abdürrahmanm 

Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup tamamına ehli 
vukuf tarafından ( 12 50) lira kıymet takdir olunan Beyoğlunda 
Hüseyinağa mahallesinin Gülbaşı sokağında eski 54 yeni 23 No.lı 
bir tarafı Enverin müfrez 52 No.h hanesi, bir tarafı Yorginin 

maa bahçe hanesi, bir tarafı İsak veresesi ve Aziz maa dükkan 
haneleri, tarafı rabii Gülbaşı sokağı ile mahdut aşağıda evsafı 
yazılı bir ev tapu kaydi üzere açık arttırmaya vazolunmuştur. 

Binanın beden duvarları kagir dahili ahşap aksamı ahşap üç 
katlıdır. Bodrum katı: Bir taşlık, zemini toprak bir oda, zemini 

çimento maltız ocaklı kuyusu olan mutfak, taşlıkta bir hela ve 

mer<.liven altı olup zemin katındaki sahanlığın altı bozulmuş sar

nıçtır. Zemin kat: Kapıdan girilen ve zemini kısmen kırmızı 

çini ve kısmen çimento bir sahanlrk olup altı sarnıçtır. Sağda bir 

oda ve bir sofa arkada diğer bir oda ve sofada sabit dolap var

dır. İkinci kat: Bir sofa üzerinde sabit bir dolap bir hela, kar

şılıklı iki oda vardır. Çatı katı: Küçük bir oda ve zemini kırmızı 

çini etrafı duvar korkuluklu taras vardır. Bodrum kat: Pencere

leri demir parmaklıklı birinci katta ortada bir çıkma vardır. Bod

rumla çatı bir kat itibar olunarak bina üç kat addolunmuştur. 

Umum sahası 50 M2 olup bundan 3 M2 aydınlık geri kalanı bi

nadır. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterile· 

rin kıymeti muhammenenin o/0 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya 

milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap r.der. 

Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya ait 

tir. Arttırma şartnamesi 1-2-937 tarihinde Dairede mahalli mahsu 

suna talik edilecektir. Birinci arttırması 1/ 3/ 937 tarihine müsadif 

Pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edile

cek birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ini 

bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın 

taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit 
edilerek 16/ 3/ 937 tarihine müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya 

kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 

arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı lcra ve iflas 

kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile 

sabit olmıya ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak 

hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarif e dair 

olan iddialarını ılan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 

müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak

dirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay

laşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzi

fiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ve 20 sene

lik Vakıf icaresi tavizi, Dellaliye bedeli, bedeli müzayededen ten

zil olunur. Daha fazla malfunat almak istiyenerin 934/ 232 nu

maralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıy

met raporunu görüp anhyacakları ilan olunur. ( 31 O) 
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BORSASI Kızllay Cemiyeti 

18 İKİNC!KA.'!\'lJN P AZAB.T~SJ 

P aralar 

A l ı t s. t 1' 
Sterlin 618.-

1 Dolar 122.-
20 Fransz tr. 114.-
2U Lucı ııu.-
21 Beıcılta ır. 82 -
20 Drahmi 18.-
~\ı tavıı;ıc tr, Sb),-

20 Le•ı 20.-
1 FloriıJ 63,-
20 Çekoslovak ltro. 75.-

ı Sılını 20.-
1 Mark 25.-
1 Zloti 20.-

penio 20.-
20 Ley \1.-
Dınar 48.-
bYct 1rııron11 so.-
Altın 1032.-
Banknot 243.-

Çekler 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdan 
Prag 
Viyana 
Mndrid 
Berlin 
Varşova 
Bııdapeşte 
Bukre$ 
Belgrad 
v,,ır,,hama 
Moskova 
Stokholm 

T ahvilôt. 

618.-
0.7945 

17.0125 
15.0938 

4.71 ıo 
88 6730 

3.46 
64.725 

1.4510 
22.785 

4.2475 
7.605 
1.9750 
4 7075 
4.4093 

108.4142 
,4.4665 
~ 711~5 

24.98 
3.1383 

Anadolu t ve lt kupon kesik 

Eıham 

Merkez Bankası .. 

l ıtikrazlaı 

Turk Borcu 
Ergani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum I 

622.-
126.-
117.
ı.ı:ı.-

ı!ı -
22.-

:ıı:ı,-

lJ.-
66.
so.-
13_ 
28.-
22.-
23.-
14.-
52.
\.t-

1033.-
245.-

621.-
0. 7920 

16.93 
ı5.02ıo 
4.6888 

88.245 
3.4436 

64.4125 
1.4440 

22.685 
4.2270 
7.5684 
1.9650 
4.ı867 
4.31180 

07.89 
34.30 
2.7720 

25.10 
3.1232 

SMO 

08.-

22.90 
97.50 
95.-

,... ................ ~ 
1 - İthalat: Buğday 627 1-2, ar. 

pa 179 çavdar, 210, kep<'ic 15, yapak 
21 3-·1, mısır 73, kaşar 3, beyaz pey. 
nir 13 1-2 , un 30 1.4 nohut, 4 1-2, 
susam 15, mercimek 22 1-2. yulaf 5 
1-2, pamuk 8, fasulye 74 1-2, içceviz 
18 3-4, tiftik 4 1-4 ton. 

İhracat: Tiftik 12, yapak 87 1..5, 
çavdar 44 3-4 ton . 

2 - Satışlar : 
Arpa kilosu 5 kuruş 15 paradan 

5 kuruş 27 paraya kadar, çavdar ki
losu 6 kuruş 4 paradan, mısır sarı 

kilosu 5 ktır°' 10 paradan 5 kuruş 
14 paraya kadar, Kuşyemi kilosu 13 
kuruş 7 1.2 paradan, yapak Anado -
lu kilosu 60 kuruştan 64 kuruşa ka -
dar, sansar derisi çifti 3400 kuruş -
tan. 

• 
Dün zahire boraasma gel~n 40 va -

go!1 buğday. 11 vagon çavdar, 4 va
gon arpa üzerine iyi satışlar olm~ -
tur. Sert buğdaylar 7,10 _ 7,25 ku • 
nış arasında ve yumuşaklardan 8 • 
15, çavdarWar 7 - 7,05 kunışa, 20 • 
30 çavdarlılar ise 6,30 - 6,35 kuruşa 
satılrruştır • 

Aynca Urf anm sert buğdaylan 

vıı pur teslimi olaraık 850 tonluk bir 

parti yedi kuruş otuz yedi buçuk pa. 

raya satılmıştır • 
Traxyanm sert buğdayı Tekirda -

ğında vapura teslim şartiyle 315 ton 

yedi buçuk kıı.rwıtan verilmistir • 

Genel Merkezinden: 
1 - Cemiyet' mizin l stanbulda Y enipostane civarında 

e&ki Z aptiye caddesinde Kızılay hanındaki deposunda mev
cut 600 kalem tıbbi ecza kap alı zarf usu lile satılacaktır. 

2 - Eczaların listesini ve satı• tartnamesini görmek iıti
yenler tat il ıünlerinden maada hergün sabah dokuzdan ak
tam on yed iye kadar Depo Direktörlüğüne müracaat etme
lidirler. 

lstanbul Asliye Mahkemesi ikinci 
Ticaret Dairesinden: Çelebon Baro
kasin Beyoğlu Tarlabaşı Yazıhane so-

kak 5 numarada Koço Zoydisin aley. 

hine ikame eylediği 36/ 348 numaralı 

alacak davasından dolayı namına gön I 
derilen dava arzuhalinin ikametgahı ı 

meçhul bulunduğu şerhile tebliğ e • ı 
dilmeksizin iade kılınmış olduğu gö. 

rillerek il!nen tebligat icrasına karar 

verilmiş olduğundan müddealeyhin 

15 gün müddet zarfıı.da mahkeme 

kalemine bilmüracaa arzuhal ve ev· 

rakı müteferriasini tebellüğ ve ce • 

vabını ita eylemediği ve tahkikat gü • 

nU olarak tayin kılınan 18 - 2 - 37 

perşembe günü saat 14 te mahkeme. 
de bizzat veya bir vekil göndermek 
suretiyle mahkemede hazır bulunma. 
dığı takdirde gıyabınmla davaya bıv 
kılacağı tebliğ yerine geçmek Uzere 
H. U. M. Kanun. 141 inci maddesi 
mucibince ilan olunur. (29409) 

·-------Deniz Yolları 
l Ş LETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdar 

- zade Han. Tel. 2~740 -

MERSi N POST ASI 
Bugünkü Mersin postası 

yapılmıyacaktır. 21/ 1/ 937 
Perşembe günü saat onda 
Galata rıhtımından Mersin 
Postasına kalkacak olan 
"GÜNEYSU,, vapuru sefe· 
rini bugünkü posta ile tev· 
hiden yapacak yani gidişte 
ilaveten Alanya, Anamur 
ve Dörtyola da uğrıyarak 
Payasa kadar gidecek, dö
nüşte keza ilaveten Taşucu 
ve Aanamura uğrıyacaktır. 

(331) 

Candan gelen 
Uzun iş ömrü dileklerine teşekkürleri 

:,._, . ........ -............ ~ ...... ~ 
"·--. ...... 

......... 11.& . 

ÇAPAMARKA 
22 YAŞINDA 

~----.---------• M. Nuri ÇAPA •:::,.,...

Betonarme Köprü lnıaatı Eksiltme llanı 

Nafıa V ek~letindn : 
Çanakkale Vilayetinde Gelibolu - Keşan yolu üzeri~ 

de ( 2 2. 8 O O) lira keşif bedelli K avak betonarme köprilP 
inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmesi 28/1/19 3 7 P~ 
şembe günü saat ( 1 6) da Nafıa Vekaleti Şose ve Köpr" 
ler Reisliği eksiltme komisyonu odasında yapdacaktır. ~ 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evr . 
( 114) kuruş bedel mukabilinde Şose ve K öprüler Reisir 
ğinden alınabileceği gibi istiyenler bu şartnameleri .?:! 
nakkale Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek görebl.1>" 
ler. ~ 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ( 1 71 O) lira~ ... 
muvakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 ,. 
yılı nüshalarında çıkan talimatnameye tevfikan müte~ 
hitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. İsteklilerin tek 
mektuplarını 28/1/1937 Perşembe günü saat 15 şe l<t' 
dar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermde 
muktazidir. (2252) (7) ~ 

Ziraat Veka:eti Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Kayseri Yonca deneme ve yonca tohumu terrı~ 
leme istasyonu için kapalı zarf usulile bir adet yonca t 
humu temizleme makinesi satın alınacaktır. .,.,,,c 

2 - Muhammen bedel 8000 lira, muvakkat temı 
600 liradır. · Jıt' 

3 - Eksiltme 8/ 2/ 1937 tarihinde saat 15 de Ve 
let binasında yapılacaktır. _.f 

4 - Şartnameler Ankarada Ziraat V ekalet i Zir~· 
Umum Müdürlüğünden 1stanbulda Ziraat Müdürliiğii"' 
den parasız olarak verilir. ır 
. 5 - İsteklilerin teklif mektuplarını teminatlarile ~ 
ıı.~te muayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 it 
cu maddelerinde yazılı vesikalarla eksiltme saatinden.~ 
saat önceye kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ı 
olunur. ( 64 ) (239) 

T A N 
Basan Evinin Bastığı Kitaplardan 

Kuruş Kitabın ismi -> Müellifi 

40 Muvaffakıyet 

5 0 Propa~anda 

7 S Çok Seri K azanc 
Yollan 

7 S Kendini Tanır 
mısın? 

7 S Tali Sensin 

7 S Müşküllerle M ü· 
cadele 

50 İdeal Büıo 

50 Yeni Müşteri Bul
mak San'atı 

150 Askeri M ektepltr 
için Y eni Kıraa•. 
Kitabi 

75 Beş Mün:bbl 

12 S Hayat Bilgis! 
(Hayvanlar) 

50 Kılıcımı Sürüyo·' 
rum 

Gasson · Tercümesi 
M uallim Mübahat 

'7 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekit 

Muallim Hüviyet Bekit 

Reşat Enis 

Toptan alanlara <fo 25 iskonto yapılır. 
~ ...................................... ~ 
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lstanbul 4 üncü 
Memurluğundan 

• 
ıcra 

Havva Mehparenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipo· 
tekli olup tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından ( 4044) lira 
kıymet takdir olunan Beşiktaşta Yenimahalle Köyiçi mahallesi· 
nin Yıldız caddesinde eski 34 yeni 38 sayılı, bir tarafı Yani hane 
ve bahçesi, bir tarafı Artin hane ve bahçesi arkası Hasan paşa de
resi önü yol ile mahdut aşağıda evsafı yazılı ev tapu kaydi üzere 
açık arttırmaya vazolunmuştur. Kapıdan zemini çimento ve üze
ri açık bir koridordan girildikte bir sofa üzerinde üç oda, bir hela, 
mermer bilezikli bir kuyu , bir sarnıç, bir kiler ve sabit menner 
Çamaşır tekneli bir mutfak vardır. Birinci kat: Camlı bölmeli bir 
sofa üzerinde 3 oda ve içiçe diğer iki oda bir hela bir kiler. ikin
ci kat: Bir sofa üzerinde iki oda, bir kiler,bir hela. Bodrum 
kat: Zemini tahta bir oda, ile zemini toprak bir mutfak, bir 
hela ve üç kömürlük vardır. Koridordan taş merdivenle bahçe· 
Ye inilir. ön ve kısmen yan tarafı etrafı siper duvarlı ve üzeri 
malta ve içinde dört meyva ağaciyle ufak bir havuzu vardır. 
Umumi evsafr: Binanın arka tarafı kısmen kagir ve diğer katta 
ahşap olup sokağa iki katta çıkma vardır. Elektrik ve kumpanya 
suyu tesisatım havidir. Umum mesahası 340 M2 olup 168 M2 
bina ve kalam aralık ve bahçedir. Arttırma peşindir. Arttınna-
:Va iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin % 7 ,5 

nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektub~u 
hiıniı olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenvinye 

ve vaıkıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1/ 2/ 937 
tarihinde Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci art· 
'tlrması 1/ 3/ 937 tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde l&a~ 
14 ten 16 ya kadar ic~:ı edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymet~ 
llluhatnnıenenin % 7 5 ini bulduğu tak~irde üstte bırakılır. Akaı 
takdirde son ttırmanın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 
on beş gUn da~ t mdit edilerek 16/ 3/ 937 tarihine müsadif Salı 
günü saat 14 a a t6 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en t~:k arttıranın üstünde bırakıla~aktır .. 2004 numa
ralr İcra ve İflA k ununun 126 ıncı maddcsıne tcvfıkan haklan 
tapu sicillerile a:ab~; olmıyan ipotekli alacaklarla diğer al.~kafd~· 
ranm ve irtifak hakkı sahiplerini~ bu h'akh' ladnru. ~eh husus2ı0e ~ız 
ve masar'f d . 1 iddialarını ilan tan ın en ıtı aren gun 
rfında 

1 
e akır 0 .~nbı'telerile birlikte Dairemize bildirmeleri la-za evra ı mus . . . . 

znndır Ak · kd" de haklan tapu sıcıllenle sabıt olmıyanlar sa-
. sı ta ır . k 1 1 M ·· k" ergi 

tış bed ı · · 1 masından harıç a ır ar. utera ım v , 
tenvir' e ının pa~.a~en ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf 
icarest: v;O t:::~ı~~ Vakıf icaresi tavizi, Dellaliye bedekli'. b~eli 
rnüza d d 'l olunur Daha fazla malumat alma ıstıyen· 

ye e en tenzı · k h ıı h 
lcrin 934; 3848 numaralı dosyada mevcut evra ve ~: a en a. 
tiz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacaklan ılan olunur. 
- . 
~Devret Dem!!:Dlfırt_ ıı llmUfara lilalma ıı. llı_r11l IMl1r1 

TAN 

Üsküdar Orman Muamelat Memurluğundan 
Miktarı Cinsi Bulundukları yerlere göre muhammen bedelleri 
51804 kilo meşe ve mahlut kömür bir kentah 150, 125, 100, 75 kuruı 
39045 ,, ,, ,, ,, odun ,, ,, 45, 40, 35, 30, 25, 20 ,. 

70 ,, yerli çay ,, kilosu 45 kuruş 
1395 demet furun çalısı , ,, demeti 2,5 . 1,5 ve kentalı 20 kuru~tan 

28 ,, fasulye sırığı ,, ,, 1 O kuruştan 
53 adet çam kereste ,, M3 3000 ,, 
17 ,, meşe yollama ,, M3 3200 ,, 

3452 ,, muhtelif cıns çubuk ve sırık bir adedi 4,25 .1. 0,50 kuruştar. 
215 ,, Akasya araba parmaklığı bir tanesi 3 kuruştan 

29 ,, Muhtelif cins küfe bir tanesi 100, 80, 25 kuruştan 
Hazine namına müsadere olunmuş muhtelif mahallerde bulunan yukarıda mik

tar ve ecnası yazılı emval 2490 sayılı kanunun mevadı mahsusasma tevfikan ve 
hizalarında yazılı muhammen bedellerle 11 / 1/ 937 gününden bil'itibar 15 gün müd
detle ve açık arttırma usulile satılığa çıkarılmıştır. 

Talip olanların <J'o 7,5 teminat akçelerile ihalesine müsadif 26/ 1/ 937 Sah gü· 
nü saat 14 de Haydarpaşa Orman Dairesinde müteşekkil komisyonda hazır bu· 
lunmaları. (280) 

istanbul Gayrimübadıller Komisyonundan: 
D. No: 

320 
54g 

593 

641 

707 

730 

772 

794 

1065 

Semti ve mahallesi 

Ortaköy 
YeşilköY. 

Samatya Imrahor 

Ayvanaaray 
E: Mustafapa.şa 
Kocamustafapaea.1 

Hobyar 
Ama vutköY. 

Yeniköy 

Amavutköy 

" 
,, 

Sokağı Eml!k No~ 

Karadağ 
E: Kuyu ve Ayazına 
ve Kuyu maydaru 
Y: Cümbil§ ve ML 
rasyedi ve CamôzU 
Hacı Manol 

19 
1:>15-17 

2 
Mahallen 

2.4-6 ve 2 
82 

Papas 

Haseki Cad. 

Yağhane çıkmazı 

E: Birinci 
Y: Kamber 
BilyUk ayazma 

E: Yağhane 
Y: Uğul çıkmazı 

E: Dereboyu 

LAJahatun ve 
Çarkıfelek 

Ayazma 
E: Ayanikola 
Y: Yılmaz Türk 

Fıçıcı 

3 

E:81 Y:lOl 

28 

F~:15 Y:36 
Mahallen 28 
E:161 Y:l69 

E:l9-21 
Y:124.1~21 

E·28.30 Y:26 

E:2-12 
13-14 

9 

E:50 Y:56 
Ada:193 
Parsel:5 

2 

Cinsi ve hissesı Hisseye ıöre 
muhammen K. 

305 metre arsa 
Ki.gir dört dılkkln 
ve üstünde odaların 
5/ 24 his. 

Ahşap hane ve 
bahçenin 3/ 32 hh.. 
Ki.gir hanenin 
48/ 168 his. 
Ahşap dUkkinın 
1; 16 his. 
Ahşap hane ve 
bahçenin 1/ 5 his. 

805 T. L. 
1000 ,, 

85 ,, 

255 ,, 

15 " 

100 ,, 

Ahşap hanenin 1 6 his. 170 
" 

Ahşap hanenin 190 ., 
1/4 his. 
içinde yemiı ağaçlan 100 ,, 
ve dolaplı kuyusu ve 
ahın olan bostanın 
76 2400 his. 
Bahçeli kargir hane
nin 3/16 his. 
931 metre arsa 

Kargir hanenin 1/5 his. 
5244 metre çamlık 

Ahşap hanenin 
3,5 28 his. 

400 " 

350 
" 

5244 
" 

140 ,, 

11 - • 

DAHA 

KUVVETLi 
FAZLA 

DAYANIRlAR 

ELEKTRiK PiLLERi 
VE 

BATARYALARI 
HIEA VIEADIE 

•ATILIR 

AM&AIKAN MAMULATIDfR 

"'"' b deli 653 lira 25 kuruş olan 19500 adet 
J.YJ.Uhammen " / 137 E: Dere çıkmazr E:10.10 Mil. ------------

tnuhtelif eb'atta aınyantlı bakır rondela ~5 1 ~~zar- Y: Dere çıkmazı ve Y:7.36 Istanbul 7 nci Icra Memurluğun-
Ahşap hane ve 300 

" dükklnm ı 3 his. 
te · .. .. 10 da Haydarpaşada gar bınasr dahı!ınde- PapasköprüsU an: Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
ki slı ~un·utsaat komisyonu tarafından açık eksiltme ile 1370 Beyoğlu Hilaeyinağa Valde çeşmesi 34 115 metre arsanın 320 " satılmasına karar verılen ıki adet• 

ıncı şletıne · k · · 1 · 4 9 1 · ralık 2 3 his. Mısır Kredi Fonalye tahvilltı açık art 
satın alınacaktır. Bu işe gırme ıs.tıyen.er.ın "klı k· H•6 Bebek Yenimahalle E:12 Y:14 Ahşap hanenin 150 " tırma suretiyle 21 • l . 937 tarihinde t ve kanunun tayın ettıği vesaı e e 2/ 7 his. 
~luvakk~.t ~~ının~ne kadar komisyona müracaatları la· 14M UskUdar Sellmi Ali SelA.msız E:199 Y:201 Kargir dükkln ve !80 ,, ve perşembe gUnU saat 10 dan 12 ye 
sı tıne gunu saa"" hanenin 214 his. kadar 4 üncü Vakıf hanında Bora 
2 d 1548 Balat Hacı Isa Mahkeme altı E: ve Y:21 Kirgir dükkan ve Us- 250 ,, derununda hazır bulunacak memuru 
~ ı~ • . rtnaıneler komisyondan parasız olarak ve· tünde oclanm 1 2 his. tarafından satılacağı ve takdir edilen 

,.;1 __ eukıtşeedi~rıt• şa(gS) • • Yukanda evsafı yazılı gayri menkuller 1-2-937 tarihine tesadüf eden pazartesi gününden itibaren pazar. muhammen kıymetinin % 75 bulına-
•qın lıkla sa~p ~ıkanlmıştır. Talip olanlann sah ve perşembe günleri saat 10 dan 12 ye ve 14 ten l7 ye k8- dığı takdirde 25 • 1 . 937 pazartesi 

b deli 221775,15 lira olan 65000 normal, dar bu ıki günde~ maada diğer günle~e sabahlan saat ondan on ikiye kadar milracaat etmeleri. Satıı günil saat 10.12 ye kadar ikinci art.-
Muhammen e k k ·1 100 det mUnh8.8Iran gayn mübadil bonosiyledır. .3 SOO köprülü ayın travers ı e a tırma suretiyle satılacağı ilan olu. 

825 makas, 3 rsi 28/1 / 1937 Perşembe günü saat nur. (29410) 

~~em~~tra~d~~ü~A~M~ai~uhln~n~ --~~~-~-----------------------~=~--------------
15•45 de kapalı za lstanbul üçüncü rcra s hh 
Batın alına~aktI~. tiyenlerin 12338,76 liralık muvakkat l at ve içtimai mua• 

Bu işe gırıne ısn tayin ettiği vesikaları, resmi gazete· Memurluğundan: 
t~ıninat ile kanun~297 No.lı nüshasında intişar etmiş t k "'ı tı•nden·. 
nın 7 /5/1936 G. dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini Ferhadın tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derece· vene ve a e 
olan talimatnarne 45 e kadar Komisyon Reisliğine verme- de ipote~li bulunan ve tamamına (1550) lira kıymet takdir edi-
aYni gün saat 14, len Fethıyede Kitipmuslahaddin mahallesinde eski Fethiye yeni 826 numara ile müseccel 23 Mart 1936 tarih ve 3111 numaralı 
leri lazımdır. h ri ı ı 09 kuruşa Ankara, Eskişehir, Şerbetçi sokağında eski 43 yeni8 No.h sağ tarafı müfrez iki ha- tababet diploması sahibi Beyoğlunda Misk sokağında ı ı numa-
ft _ Sartnameler be :a veznelerinde satılmaktadır. ( 187) rita numaralı Adalet hanına ferağ olunan hane sol tarafı mer- rada tababet yapan Rontken mütehassısı 1313 yılında Adapua-
~ir ve HaydarP

3 
• • hum bzet efendi veresesi arsası arkası mukaddema Kemal efendi nnda doğmuş Hasan oğlu Doktor Kenan kendisine müracaat 

. (221775,15) lira olan 65000 normal 3825 elyevm Osman efendi hane bahçesi cephesi Şerbetçi sokağı ile eden bir hastanın akrabasının bilgisizlikten ve görgüsüzlükten 
Muhammen b~.e~k kaYm travers ile 100 adet mete makas mahdut maa bahçe evin evsafı aşağıda yazılıdır. istifade ederek bunlardan haksız yere para almak ve bunlan izrar 

llıakas, 3500 köprululı günii saat 15,30 da kapalı zarf uıulü ile Antre kapıdan girildikte bir koridor üzerinde 2 oda bir hela, etmek suretiyle meslek hayı yetile telifi kabil olmıyan hareket-
traversi 2/ 2/ 937 Sa da satın alınacaktır. zemin kat: Karosimen bir taşlık, bir oda bir hela, bir kömürlük te bulunduğundan dolayı Ankarada müteşekkil etibba odaları 
Ankarada idare bin~sın terin (12338,76) liralık muvakkat temi- bir mutfak, birinci kat dolaplı yüklü bir merdiven başı ürerinde yüksek haysiyet divanının tasdikine iktiran eden İstanbul 3 üncii 
~ işe ginnek is~yentı'ği ves'.kalan, resmi gazetenin 7 /S/1936 birinci çıkma birinde zemini çinko taras bulunan 2 odadan iba- mıntaka etibba odası haysiyet divanı kararile üç ay müddetle 

Yııı et · · · ı l" icrayi sa t llat ile kanunun ta "shasında ıntışar etmıt o an ta ımatname rettir. Bina kigirdir. Umum mesahası: 91,5 M2 dır bundan 42,5 nat an menolunmuştur. 
tiin ve 3297 nuınaralı.: ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 aka· M2 bina 49 M2 bahçedir. Yukarda evsafı yazılı hane açık arttır- Oluş ilgililerce bilinmek ve mumaileyh bu müddet zarfında 
dairesinde alUlJtllŞ v~~~ verıneleri laznndır. maya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak ede- gizlice icrayi sanat ettiği takdirde hakkında 1219 numaralı kanu-
dar Komisyon Reislı~~;l09 kuruta Ankara, Eıkiıehir, 1.ımir ve cek mü,terilerin kıymeti muhammenenin o/o 1,5 niıbetinde pev nun 26 ıncı maddesi mucibince muamele yapılmak için derhal en 

Şartnameler beh~ de satıırnaktadır.) (291) akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaJa. yakın ııhhi makama haber verilmek üzere ilin olunur. (293) 
ltaydarpaşa vezneleril1 • • • . . n icap eder. Artttrma tartnameıi 11/ 1/ 937 tarihine müsadif pa· _ _ _ 

ksittıııesi feshedilen ve muahmmen bedeli zarteai günü/ Dairede mahalli mahsusuna tal:k edilecektir. Birinci hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itı"· 
14/1/ 937 tarihinde~ ..ıoıı kurfunu 25/ l/937 pazartesi CÜ· arttmnall 4 3/ 937 tarihine milsadif perşembe günü dairemizde 

2810 lira olan ıo.ooO ıoı:ada pr bina~ dahilindeki 1 inci itletme saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, haren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize 
lıü saat 10 da ffaydatP' ... ık eksiltme ıle satın alınacaktır. kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu ykdirde üstte bırakı- bildirmeleri liznndır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit 
kanı· . --'ıııdall aÇ • 215 lira 25 kuru,luk muvakkat temi· lır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhü<fü baki kalmak üzere olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Miıte-

ısyonu ax-o.ı • ııleri11 · ... "kl b' l"k k ·ı 
Bu · ·nnek istıYe u.yiıı ettigı vesaı e ır 1 tc e sı tme arttınna on beş gün daha temdit edilerek 19/ 3/ 937 tarihine mü- rakim vergi, tenviriye ve tanzifi~en ibaret olan Belediye rilsu. 

ll""t ışe glı . ve kallunuıı ... ınilracaatlan liznndır. 
q verme en ·syo•- sadif Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak mu ve Vakıf icaresi, delliliye resmi bedeli mu""zayededen tenzı'l 
Un .. •• . ka..J ... r koın1 .... ;5yondan parasız olarak dağıtilmak- · 

g u saatıne ucaa ter kOP- ikinci arttırma netıceainde en çok arttıramn üstünde bırakılacak- olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Da-
Bu işe ait şartnal11e tır. 2004 numaralı İcra ve iflas kanununun 126 mcı maddesine ha fazla malGmat almak istiyenlerin 9341532 numaralı dosyada 

tadır. (282) u ........ , 1'1-'"'Y•Lı ıaanr ecı.ıa. a. U&..Uı tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olnuyan ipotekli alacaklala mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdı'rı" k 
-.. -- _. · dar · "fak ıymet raporunu gö. 

> "'..tl~~Wtt d1J1ıeU. BulldıjJ 1"' tü matbua diler allka anın ve ırtı hakkı sahiplerinin bu haklarını ve rüp anlıyacakları ilan olunur. (317) 
~; Aıuuel tAUIP ' ..nr• ..,....---
~llzeteciliJ ve Neon1at ' ... 

d 
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RUB 

'thııım11111 

Zafı uinumi kansızhk ve kemik hastahklarına şi 
tesirleri çoktur. Çocuklar, Gençler, Genç kızl 

ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

iki tehlike işareti: 
nezle ve baş ağnsı 

Soğuk algınfrğının 

bu ilk 

GRiPiN 

KREP 

SEMPSO 
İpekli san'at harikası 

Yalnız 

ARSEBCJK 
de bulunur. 

Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 282, 

ile bertaraf etmez. -

seniz bir çok ağır -----.----------·----ı 
hastalıklara tutul- Tu·. rk Hava Kurumu 
mak tehlikesi baş. 

ÇONKO HERGON 

RADYOLiN 
dit macunile iki defa di,Ie
rini f ırçahyor ve onlara e
bedi hayat, güzellik veriyor. 

~----------------' 
Daima Radyolin 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından~ 
Fakülte kütüphane ve neşriyat işlerile meşgul olmak 

göstermiş demektir. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları, derhal din. 

dirir ... gripe, roma. 

tiznıaya, diş, sinir, 

adale, bel ağrılari. 

le kırıklığa karşı 

bilhassa müessirdir. 

i tecrübe 
ediniz. 

"' .. . ' ... ... . ~ ' 

üzere bir memur alınacaktır. Taliplerin asistanlık vasıf S f / k f b '/ 4 • TIFOBIL ~ 
ve şartlarını haiz olmaları lazımdır. İsteklilerin De kanlı· . Tifo ve para tifo hastalıklarına a l l o omo l Dr. IHSAN SAMI 1 
ğa müracaatları. ( 2 ı 7) Pleymut Kreysler markalı bır tak- tutulmamak için ağızdan alınan 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~om~ili ~tılıkb~ T~ip~rin tifu ha~an~~ Hiç.~h~~ilik 

Haydarp~ada Devlet Demiryolları vermez. Herkes alabılır. Kutusu 
matbaasmd&. Bay Tahire müracaat - 55 kuruş ___ _ 

lan. 

' "' • • a ! . . .. ~ , , , ;~ı.. • · , r • 

ve Oksürük Pasti leri 
1-PASTiL ANTiSE PfiK 

KANZUK 
Boğaz ve Akciğer nahiyelerini te-

.,,-- mizler. Ses kısıklığını açar. Teneffüs 
yolu ile geçen bütün hastalıklardan 
korur. Yetil renkli paatillerdir. 

2 • PASTiL LEON 

KANZUK 
Kodein ve T olü Balsamı ile hazır-

9rd lanmıf öksürük pastilleridir. Lezzeti 
latif ve tesiri kat'idir. Penbe renkli 
pastellerdir. 

KANZUK markasına dikkat 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ: BEYOGLU - !STANBUL 

Carpıntıya NEVROL 

Beşiktaş Icra Dairesinden: Bir 

borçtan dolayı tahtı hacze alınıp pa

raya çevrilmesine karar verilen bir ,_ 

det Royal yazı makinesi belediye ru

sumıu ve ihale pulları müşterisine ait 

olmak üzere 25 - ı - 937 tarihine mil. 

sadif pazartesi giinil saat 14 den 16 

ya kadar Istaııbul San.dal bedestanı:n.. 

da satılacağından talip olanların ma.. 
h&llinde hazır bulunacak memuruna 

müracaatları ilan olunur. (29406) 

Emsalsiz ilaçtır. Sinire, Hafaka~ 

na, teessürle bayılanlara. 20 

damlası hayat verir. 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiıt · 

4. cü keşide 11 Şubat 193 7 dedir. 

Büyük ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000 10.000 Lirall 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lir 

ilk iki adet mükifat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Şubat 937 günü akşart1,' 

na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tar 
ten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... .! .... ____________ .. ...., 

Deri ve Barsak arttırma ilanı. 

Türk Hava Kurumu lstan 
bul Şubesinden 
Kurban Bayramında teşkilatımız tarafından toplanacak d 

ve barsaklar pazarlık suretile ayrı ayrı arttırmaya konmuştu!· 
Şubatın üçüncü Çarşamba günü saat on birde fiat değer gö 

lürse ihalesi yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi görmek il 
Cağaloğlundaki Şubemiz merkezine müracaatları. (254) 

Osram [OOJ aınpulleri11i 

binde ayduı !t k hu vveti 

kalunıen ile ve elel.·trik 

.fiyatı Vat ile gösteril11 

Bu suretle her laılla 

ucuza 11ıalolan bir aydı 
tenıinatı verilnzi§ olı• 

Diki§ dilrerh,en JOO(DL 

bir a111pul kulla111lzrsa 

ler 11111/ıafaza edilrnİ§ 

OSRA 
Ul~ıpulleri 15, 25, 40, 65, 100, 125 

t'e 150 Dekalumenliktir. 

üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrdarının ~:!~ KESKıN KASELERiDi 


