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YENi ÇOCUK 
Ansiklopedisi 

811 bponlan toplayaua, 10 bpo 
na kartı Yeni Çocuk .Anaildope
cliıini 7 1Aı bnıta aJabilirainiz. 

Cenevrede mühim görüşmeler 
Fransız Ve Türk heyetleri 

Hatav isini konuştular 
Rüştü Aras, Sancağın ! fa~~~ 

E . ~ 

lstiklBlinde Israr ttı ~;r.:r::b~:.:;! 

Fransa buna hill yanaşmıyor 
Cenevre, 20 (TAN muhabiri aabaha kartı bildirdi) - Konser Y~ (buaün) 

Hatay davamızı tetkike bqlıyacaktır. Fransız murahhas heyetı ~arun ~uraya gel· 
di. Heyetin başında Franıa Hariciye Nazın M. Delbos ve Harıcıy~ muıtqan M. 
Vienot vardır. Türk ve Fransız murahhas heyetleri bugün (dün) bır topl~~ı yap
tılar, uzun müddet görüıt üler. Hariciye Vekili Rüıtü Aras Rumanva Hancıve Na 
zırile de uzun bir görütme tyaptı. 

Fransanın 
Kelime 
Oyunları 

Cenevre. ~o (TAN muhabiri bildiriyor) - Fransa 
Hariciye Nazırı M. Delbos bugiln (dün) Ron:ıany~ Hari· 
ciye Nazın M. Antonesko ile görüştü ve şeref ıne hır ziya· 
fet verdi. Konseyde Hatay meselesinin raportörü olan 
İsveç murahhası M. Sandler de akşam Türk ve Fransız 
murahhas hey~tleri şerefine bir ziyafet keşide e.t:i. Kon· 
seyin yarınki (bugünkü) toplantısında Sancak ışı rapor
törü raporunu okuyacak, tahminlere göre Konsey top

[Ankarıcla Bıımuhar- lantısı bir hafta sürecektir. 
ririmizden telefonla] Paria, 20 (A.A.) _ lakenderun ----------

f ransa Başvekili M. aancağı hakkında Cenevrede yapı • S · 
ıacak müzakerelerden b&haeden Ec- Ur I ge 

Blumun çoktanberi ho 0 Pans azetesinın bildirdiğine 
_r.ı'rlL 

.,..lilıii 

ispat ediyor: O da Fransız halli muhtariyetini daha ziyade ge -
Başvekilinin yaman bir po- Dİ.fletmeyi teklif eyllyecek, fakat bu Başlamış 
litikacı olduğudur. nunla beraber Suriyedeki Fransıs 

Teklifte, ortelığı teskin etmek, manda rejimi üzerinde herh~gi bir KudU., 20 (A.A.) - Suriye hUk6-
lfl sürüncemeye diifürmek mesel defi.tiklik yapmıya ancak Milletler met!, tlmdlye kadar kıamen mu.ta· 
• y kından bil' • I 8: Cemiyetinin sallhiyettar olduğu hak kil bir idareden 18titade etmit olan 

nın esasını a L L ~~ye~ erı kmda Fransa tarafından fimdiye ka Alevi ve DllnU topraklarmm Surl -
tesir altındı bıraa:mıa: ıçın ıc:ap dar ileri sürülen noktai nazarı ter 

.. .. 1 d yeye tam olarak iltihakmı resmen eden butun unsur ar var •~ ketmiyecektir 
.. Ce · Almazı latih- llln etmiftlr. Ş&m hUkflmeti bu top 

Çol muplıeml bara;~e, 20b<llAd:A_> -: raklarda lrendlal tarafmdan tayine-
Bl istirah t d Jaıısı ınyoP. 

Bunu M. umun, a ev- (Arkuı s tmciide) dilen valilikler teala etmiftir. 

resi içinde, dosyalan tek başı. ===================-===========-
lla tetkic ederek, hazırl~dığı §&haf 

bir muhtıra ile kartıla.ına.x hata olur. 
yeni yeni f ormWler bulmak inoelikle
ril maruf olan Fraıı8IZ hukukçulan, 
bue muhtıra U1Jerlııde herhalde çok iş. 
lendtlerdir. Teklif. azamı derecede 
büpbem oımakla beraber, ilık hwıule 
getirmiy uğralbğı tesir, Fransanm 
bizim ~elleriJDisl tatmin için ciddi 
bir hüsnüniyet göet«mif olduğudur. 

Meeel yi ya.ıandan tııceleyince 9u
nu görü~· F.raJl8IS BafVekili, keli

. 'baril . d_.-.1uk tezahUrlerlni e-me ıtı e, 091.1 ' 
. -ı .. H.. Fakat bunlarm hepsi, 

aırgeme .. ~~· · Miindir 
uıı ihtilaf mevzuunu örtm ç · 

ld -.... Hata. 
,_. ",..,fi.fi udur ' r .......... 
,..ın ı"',. ....... 1 hukukan Suriyenin bir 
:vm ~en ve ısrar ediyor. Son-
J»arçası olduğunda muıkaddera 
- Hata Türk balkınID • ·..., Y yd ğumuz haklı 
tı hakkmda bizim du .u. bir takım 
enditeJeri ha.ftfletnıe:uı:uyor. 
Dıllphem tekliflerde 
1 Hüsnüniyel nereJe? •• 

ibtilA.tm am1 mev· 
Fransa.~: bir fedakirlıkta 

zuun ,, :rransanm SurL 
bulunmuyor? Eger .__._Aığin o-
"'-'- . . . dden m~ e, 
"'"'Ulll astiklilini cı il olduğu için 
'-ııı bir defa eöz verlll tmin ede. 

Blum'un manevrah 
teklifi bizi hiç 

tatmin edemez 1 
Yıne oyalama siyaseti 

Fransa son teklifile hüsnü· 
niyette~ uzak olduğunu bir 
daha göstermiş demektir 

~ 1 - Bugün toplanacal 
olan Konseyc/e c/aYamtım 
görüıülmesine baılanacal, 
raporlör Sanc/ler raporunu 
oluyacak. 

2 - Bu orot:lo Tevlil 
Rüıtü Aras Cenevrec/e, 
Konsey müıaleresintlen ayn 

~ 
o/orak görüıme/er, temas
lar yapıyor. 

3 - AnAaroc/a lıüUme

~ limiı, Fransamn son leklili· 
ni letkil etmiı, Aanaalini, 
Fransanm suiniyetine muAa

~ rin o/oral lehellür eHir
\ miıfir. 
~ 4 - Hatay ü/Aesintle, 
\ müsfey/i/erin çirAin laali
~ yelleri devam ediyor. 

Btltun bunl&rm tafsUltnu bu. 
ıtlDktl (TAN) abrıe ayn ayn 
vennektedlr. 

/lolya Hariciye Noım 
Koni Ciono 

italye ve 
Montr6 
Doğrudan Doğruya 

Müzakereler Yapılacak 
Ankara, 20 (A.A) - Anadolu A

jansmm sallhıyettar bir membadan 
öğrendığine JÖre, Kont Cianoya TUr. 
ki~in Roma btlyilk eJçiai tarafm • 
dan bildirilen arzu üzerine, İtalya hU
kfuneti, ltalyanm Mootreux'de hm& 
lanmış olan Boğazlar mu!<aveleaine 
iltihakı aunnmda, Türk hUkflmetl ile 
doğrudan dojnıya tenuualvd11. bulun. 
maya karar vermişür. ~ bizi, hem SUrl::_~1 ~ayı za

etk 1kist orta.il bir ,.-- k FranA
l'ı&rt gördt1ğtlııe 1nanabil&e ' tabii 

::...._ ~ı bir derece~:m su
:-.-~rdik. Halbuki. olan I.Albn&
~ tabii bir parça.il gölteriyor ki 
~Urtye<ıen ayırması Uniyet bea
J Yeye kartı hiçbir hUlll kasdet-

1 • 
Şehrlmime bulunmakta olan ttaı-

t~ftlfyor. Suriye ile tttif:.ttiği va-
li lllana, m'l.Ildanm t . --trtıde de-

81Yetı, daha kUlfetsiz btr tc-• değil· 
•anı tirınekten b&fka biı'Şe~ 
dlr. erini 

Bize kartı olan dostluk slS!niye 
t. 'blly(lk bir ihtıyatla teilkki 

•itme# Emin YALMAN 
Ur.lrdl 1 t.nclM 1 

Soncolclali muoııam nDmoyiıfen canlı bir 1nlıba 
[ BlltUn IOll Wlilit 7 iucl a.vfunmladJr. 

yanm Ankara Elçfal M. Karlo Gam 
dün akfam ek8preeJe Ankaraya git
nüetir. 

ispanya ile 
ticaretimiz 

Ankara, 20 (TAN) -Türkiye, la
p a il y a klerillı anJapumm im. 
ZUI aırumdald ithallt rejimi hll • 
ktlınlerine rore, bu memleketin K. L. 
liatemlnden iatifade ettirilmesi ka • 
1'&.1'1-Wrdm-.t.D' 

ı~til/;/ine muflalo Aavuıocal olan SancaAta biıkaç gün ene/ G n 

Holoylının islilt/61 uğrunda: yaptığı büyüA nümayiılen bir görünüı 

Almanya, bolşevizm 
ve Madrit ispanyası 

Göringe Göre: İtalyan 
Alman Dostluğu: 

ü~ esısa dayınıyormuş: 1 • Bolşev1zm 
tehllkesi, 2 • Bo fevik ispanya tehlikesı, 
3 • Aomada g6rdü§ii geni' sempati 

Londra, 20 (Radyo· TAN) - Prusya Başvekili Gö
r"nı cuma gullU 1 alyadan memleketine döne ekt;r. Fa
kat yarın (~urin) veya cuma &linij otı.,. dqfl'u Geııe
ral Garinc ılf: Musolini arasmda son bir mWlkat vulmbao 
lacacı ısrar ile söyleniyor. 
Roma 20 (AA.) - DUn ltatyan ----------

guetecilerinı bul eden General Gö
ring, ltalyada diaine karp f&tte 
rilen hümıükabulden dolayı memnu
niyetıni ve minnettarlıjuıı bildlrmlt 
ve ezcümle ıunlan 10ylemlftlr: 

"ltalyan - Alman dostluğu Uç eaas. 
lı nokta üzerine istinat etmektedir. 

1 - Ayni ideallerin ve bolşevb
mln dtlnJ a için tefkU ettlll Wıll. 
keye kartı mUeadele lçJn lfblrllğln
de bulunmak anıretl, 

Lenin'in 
On üçüncü 
ölüm yılı 

Lenin 924 de 
bugün 61m0tt0 

2 - Bolfevbıml t....o eden bir Dost SoYyef Rusyanrn biiyiıl ~ 
devl~tln Garbi Amı ..... Yerietme LlcSpçm Leninin ölümünün on üçün
rdnl kabul etmlyecek olan iki dev- cii yılc/ônümci münasebeti/• bugu• 
let, buna kartı gelmek kannJld&. I 
dırlar ve yonn Soı-yet General Kanso os-

1 ~ Son ıUDJerde Genenl Gi- lıoneıi lı.opolı hulunocalı. ı-e mal.,. 
rln~ kanı yapllan hthmll kabul ile o/cSmef i oloroi boyraUor yorry• 
taahür edflll doıttıa loc/or çelı.i/eceA.fir. 

İstiklal Harbinin sayısız 
ve isimsiz kahramanlann· 
dan birinin cephede ve si
perde, Türk kahramanlı
ğını şahlandıran harp not· 
!arını "TAN" ın yeni tef· 
rikasında okuyarak en 
büyük heyecan ve ,-ururu 
duyacaksınız. 

Slllh 
Arkada l•rı 

Yarından itibaren 
"TAN" ailtunlannda siz 
okuyuculann ıeref ve gu· 
rurlannıza, şehit sedas• 
beybetil~ hit~o edecektir. 

Yarın "TAN• ı 
mutlaka ahnız 
ve okuyunuz 
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No. 15 Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Bu kıranta adam 
beni niçin 

tarassut ediyor? 
Bana bak ahbap dedim, 

mai/arı! 
• verecekseniz verın 

' Bu kaçakçılar kaçak mallan teslim 
etmek için beni nerede bulacaklardı? 
Vakıa Mardin küçük, avuç içi kadar 
bir yerdi. Daha doğru.su ç~ısı paza 
rı küçilktil. Büyük cadde Ü7.erinde 
bir dolaşsanız muhakkıı.k hergün ta
nıdıklannızdan bir çoğuna tesadüf 
edersiniz. 

Öğleden sonra, belki kaçakçıları 
göri.lrüm diye büyük caddeye çıktrm. 
Mardin Palasın kahvesinde otur • 
dum. Yok, yootu. Kimseye tesadüf 
edemiyordum. 
Akşam Mardinin yegane yemek 

yenilebilecek bir yeri olan Kösenin 
lokantasına gittim. Bir köşeye yer -

ilerlemiye başladım. 
Gittiği taraf Mardin kahveıerinin 

bul'llnduğu taraftı. Mardinin en ka
labalık kahvesinin önünde biraz dur
du. Kapıyı açtı içeri girdi. Ben yine 
bir dükkan kepenginin önünde kendi 
mi sipere almıştım. Galiba beni arı
yordu. Bulamayınca çıktı. Ve te!rrar 
ilerledi. Artık bu adamı takip etmelt 
te mana yoktu. Çünkü biliyordum ki 
biraz Herdeki Mardin Palasın kahve
sine bakacak ve orada da aradığım. 
yani beni bulamayınca tekrar buraya 
gelecekti.. 
Karanmı vererek ben derhal bu 

kahveye girdim. 

TAN 

Kanalizasyon 
Tesısatı 
Yeni Plana 
Uymuyor mu? 
Istanbul kanalizasyonunun, Ista.n -

bulun müstakil planına ne dereceye 
k&dar uyduğu hakkında Dahiliye Ve. 
kaleti tarafından belediye reisinden 
izahat istenilmiştir. 

Belediye riyaseti, eski şehremini 

tıırafından bir mukavele ile başlanan 
bu işi yürütmek hususundaki mecbu
riyetleri anlatmış ve bu tesisatın müs 
takil planda da, şehirde işe yarar bir 
hale getirilmesi için mütehassıs Prost 
ile temas edileceğini, ve bu temas 
sonunda bir hal §ekli buJ.unacağını 
bildirmiştir. 

Elektrik 
Şirketinde 
Tetkikat 
Şehrimiz elektrik tesi~atmdaki 

noksanları tetkik etm~k ve feJ"11İ ka. 
biliyet vaziyetinin Ishnbulun ihtiya
cına ve mukavele hükümlerine uy
gun olup olmadığım gözden geçirmek 

için Nafıa Vekaleti şehrimize yeni 

bir heyet göndermiştir. Bu heyetin, 

Vekalet teftiş heyeti reisi Şefiğin re-

1 

ile 
Haşlanarak ölen 

Kaynar su 

çocuk kimin? 
Kumkapıda, salıncakta ndüşerek mangal üzerindeki 

kaynar su ile haşlanarak öldüğünü yazdığımız Hamiyet 
adındaki yavru yüzünden Altıncı Hukuk mahkemesinde 
bir dava açılmıştır. D;tvamrı mPvzuu. Hamiyetin nese· 
bini tayindir. 

Hamiyetin annesi N ezi
he, bundan bir müddet evvel 
bir gençle tanışmıştır. Az 
sonra, her iki taraf da evlen
meyi kararlaştırmış ve ni
kahtan evvel evlilik hayatı
na başlamışlardır. 

Fakat aradan seneler geçtiği hal

de, nikahın bir türlü kıyılamadığını 

gören Nezihe, bir aralik, müstakbel 

kocasının ortadan kaybolmasiyle ya

payalnız kalmıştır. Nezihenin müra. 

caatı üzerine yapılan araştırmada 

sözti geçen genç, bulunmuş, fakat bu 

adam çocuğun kendisine ait olmadı

ğını iddia etmiştir. Bu vaziyet kar

şrsmda kadın, erkek ve çocuk tıbbı 

adliye sevkedilmişler ve kaııları alı

narak muayeneye tabi tutulmuşlar. 

dır. 
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23 yerden 
Palto çalan 
Bir hırsrz 
Universite ile diğer bir çok re 

müesseselerden paltolar çaınıa 

suçlu olarak Mahmut Şevket isnurı 
bırisi yakalanmıştır. 

Birkaç gün evvel ayni suçtan tut 
lan llyasın, Mahmut Şevkete yaı 
ettiği anlaşılmıştır. 

Mahmut Şevket, 22 yaşlarında b 

gençtir. On beş gün süren bır 

madan sonra dün Fatihteki evınde 
çıkaı ken sı vil memurlar tarafınd 
yakalanmıştır. Şevket, sorgusun 
23 yerden palto çaldığını itir..'.lf e 
miştir. 

Bunlar: Universite, Iş Bank 
Zahire Borsası, Ticaret Odası. aeJ 
diye gibi dairelerden aşmlmıştır. 

Mahmut Şevket, ayni zamanda 
eroin müptelasıdır ve çaldığı palt 
lan satarak elde ettiği paralarla e 
in temin etmektedir. 

Suçlu, dün, polis ikinci şubesine 
tirilmiş, tahkikatın derinlestirilI118 

sine başlanılmıştır. 

M.emurlara da 
Bedava Ter ko 
Verilecek 

le.ştim. Ve bir çorba f:öyledim. 
Saat sekiz buçuk vardı. Bu vakit. 

herkes yemeğini yemiş ve hatta ak. 
şamcılar bile keyiflerini, işlerini bi
tirmişlerdi. Yalnız bir iki masada teE 

Kahve kalabalıktı. Mardinde bir isliğindedir. Ve iki gündenberi De. 

kaç gün içinde tanıdığım bir Ç<'ı'< ni? ,Rıhtım hanrnda. ralışmıv:ı başla- Kaynar su ile haşlanmak suretile 
Altıncı hukuk mahkemesi, 20 şu. Belediye Sular Idaresi, va.tti 

yerinde olmıyanlarla evinde ter 

tük akşamdan kalanlar vardı. 
Köse. bu Bolulu ihtiyar, salondaki 

IUks lambalarına önüne koyduğu bir 
pettrol lambasının ışığı ile meydan 
o'ku.vor ve bumunu defterlerin içine 
sok~ak mütemadi hesaplarla meş. 

kimseler burada oturuyorlardr. Hep- mıştır. ölen küçük Hamiyet 
sine ayn ayn l!lelam verdim. Ve hiç 
kimsenin y::mma gitnıivf'rek ayn Mr 

masaya oturdum. Cebimden kağıt 

kalem ve zıı.rf çıkararak mektup yaz 
mıva başladım 

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

batta trbbı adlinin raporuna göre ka-

rarım verecektir. 

iki yavru daha ha~landı 
Dün yeniden iki yavrunun !'ıcak su 

ile haşlanmasını intaç eden iki vak'a 

olmuştur: 

1 - Çiftegelin caddesinde 11 nu
maralı evde oturan Ahmedin 12 ya. 

tesisatı bulunmıyanlara. yaptıra 

parasız terkos tesisatını memur! 

da teşmil etmiye karar vermiştir· 

gul görünüyordu. 

Herkes me&!?'llldü. Kimi tavla oymı 
yor. kimi ü;kambil oynuyordu. Bir 
J<aç lük!ı IRmham mütemadiyen ho
murdanarak pervanelere tuzak ku
ruyordu. 

Tevklfaneden kaçan bir 
suçlu, denizde günlerce 

aç ve susuz dolaştı 

Oturduğu binanın gayri safi · 
veya hisse ne miktarda olursa ol 
maaş tahsisatiyle beraber yetnıi§ 

yı geçmiyen bütün memurların evl 

ne de bedava teı kos tesisatı yap 
şmdaki kızı Sevim, mutfakta dolaşır- caktır. 

, 
On kuruş bamye, on beş kuru,ş ta.oı 

kebabı on beş kuruş komposto ... Pi
lav vesaire vesaire acaba ne eder? ... 

Köse hiç kafasmı kaldırmadan e
lindeki kurşun kal1?mi.ni boyuna tUk
rüklUyor, tükriiğünü mütemadiyen 

Bu kahvede kulağıma Rrada srra

da garip bir lehçe çalmıyordu. Bu 
ne Arapçaya, ne Türkçeye benziyen 
bir lehçe idi. Mesela tavla oynarlar
ken birisi dışardan müdahale etti mi: 

Evvelki gün Çanakkalenin Ka pıdağ şibih ceziresinde sahilden 
bir mil açıklarda bir sandal içinde meçhul bir şahıs görülmüş 

ve muhafaza memurları tarafından yakalanarak polise teslim edilmiş· 
tir. Yapılan tahkikatta bunun on beş gün evvel Üsküdar tevkifhanesin
den kaçan bir sabıkt'llı olrtıı(ju -'lnl.ıı:iılmı~tır_ 

ken ayağı kayarak maltız üzerinde 

kaynıyan yemek tenceresinin üzerine 

yuvarlanmrşttr. Kızcağızın birçok 

yerleri başlanmıştır. 

Emniyet Sandığının Y eOI 
Vaziyeti 

rakam haline kalbediyordu. 
Ben bu dekor içinde çorbamı ie<mi. 

ye ve bir taraftan da içeride bulunan 
tarı tetkik etmiye başladım. 

- U tü Kariş ! diyorlardı. Karış

mak Türkçe karışmaktan geliyordu 

fakat cümle Arapça terkip ediliyor-
Burada tanıdığım kimse yoktu. 

Yalnız ilerde bir masada mütemadi- du. 
d"kk Birisi kapıyı ac:ık bıraktı mı: yen rala içen bir adam nazarı ı . a-

t imi celbediyordu. Bu adam benımle - Kappatül bab diyorlardı. 
çok meşgul göriinüyor ve gözU gözü- Kappet Türkçe kapatmaktan geli-
rr.e iliştiği zaman derhal ba.şınr başka yordu. Bab bitta.'bi Arapça idi. Bu eu. 
tarafa çeviriyordu. retle Mardinlilerden bazıları Arapça 

- Garson Bir küçfüc şişe daha... ile güzel aJay etmek fırsatını bul-
Uzun boylu. kıranta bir adamdı bu! 
Başındaki kaf~teti yana eğmiş. siyah 
yağlı perçimleri siyah gür kaşların~ 
Uzerine düşmüştü. Gözlerile beni mı 
Btizüyordu, yoksa gözleri rakıdan mı 
uf almış bademl~mişti? 

üzerinde siyah abadan bir ceket 
vardı. Mintanı yakalıksızdı. kinde 
iki önlil bir yelek, yeleğin üstünde 
kalın bir gümüş kordon vardı. 

Afili bir adama benziyordu. 
Fakat tuhaf! Bu adam niçin müte. 

madiyen bana bakıyor Acaba sar
hoşluktan mı. yoksa beni yabancı 

gördüğünden mi ? 

Hayır. Çünkü Kösenin lokanta.sm
daki diğer müşteriler de beni hiç ta
nımryorlar fakat benimle o kadar a.
lAka.dar olmuyorlardı. 

muşlardı. 

Mektubumu yazmakta devam edi

yorum. Fakat bir taraftan da kula

ğımı kirişte tutuyor ve arada bir, san 

ki bir fl/CY düşünüyormuşum gibi et

rafa bakıyordum. 
Burada benimle alakadar bir adam 

yok gibi. Yahut ben farkına varamı-

yorum. 
Aradan on dakika kadar geçti. Ka

pı ıu;ıldı. Deminki tahminim gibi, kı· 

ranta adam içeri girdi. -· ı ~ 

- Ehlen ve sehlen ! .. 
Bir köşede iskambil oynıyıtn iki ki

şinin yanma gitti. Onların oyunlarını 

eeyretmiye başladı. 
Fakat dikkat ettim. Gelir gelmez 

ilk nazarlan benim üzerimde toplan

BiR KADIN 
DONARAK 

ÖLDÜ 
DUn Çatalcada bir doruna vak'ası 

olmuştur: Izzettin köyünde oturan 
Menealtun isminde bir kadın, komşu
su Hayriyeye gitmek üzere evden çrk
mış, bu sırada tipinin tesiriyle yolu. 
nu kaybetmiş ve köyden yaran kilo
metre ka.dar uzaklaşmıştır. 

Altun kadın, işte bu sırada, don ve 
tipiye mukavemet edememiş, donarak 

ölmüştür. 

Gazi Köprüsü inşaatında 
Kullanılacak Çimento 

ismi Reşat olan bu suçlu, tevkif
haneden kaçınca yakalanmamak 
için bir sandala atlamış ve denize 
açılmıştır. Tenha bir sahile çıkabi
leceğini ümit eden Reşat, sandalın 
akıntılara kapılmasile günlerce de
niz üstünde kalmış, ve açlıktan 

ölüm haline geldiği bir sırada Ban
dırma sahillerinde karaya düşmüş
tür. Zabıta Reşadı tekrar OsHidar 
tevkifhanesine göndermiştir. 

Bir yaralı 
Hastanede 
Can verdi 

Gazi Köprüsünün inşasında 

Altı gün evvel yaralı bir genç Cer

rahpaşa hastanesine getirilerek yatı· 
rılnuştrr. Hastane gencin karnına a

Si- meliyat yapmış, buna rağmen dün öl
mon Fondu denilen çimentodan vaz müştür. Tabibiadil H~im cesedi 
geçilmiştir. Buna mukabil, Alman- muayene etmiş ve morga kaldırtmış
yadan en iyi cins çimento getirtile- tır. 
cek, Simon Fondu ile yapılacak inşa- Olen genç, 22 yaşlarında Ke~ali
at «ierecesinde mukavemet temin ede yeli Ismail oğlu Şükrüdür. Kiıçükpa. 
bilmek için de kullanılacak çimento zarda aşçı çırağı iken yaralanmıştır. 
miktarı bir misli arttırılacaktır. Bıçak karaciğerine kadar işlediği iCanımı sı:ktı 'bu adam. Yemeğimi 

alelacele yedim \•e derhal Kösenin. he 
saplarına yeni bir hesap daha ilave mıştı. Onlara mırmır bir şeyler eöy. ,, ~~·~~....__. 

lcdi. Sonra yine arada bir beni süze-

c;in hayatı kurtarılamamıştır. Mtid -
dciumumilik katilin tesbiti için talı -
k:kata başlamıştır. ederek sokağa çıktım. 

Kösenin lokantası yüksek bir yer
dedir. Fakat dışarıdan içerisi n:ıu~ 
kemmelen görülür. Sokakta kendımı 
karanlık bir köşeye gizliyerek içeri
sini tetkike başladım: 

Kaf a.sı kesi<:etli, kıranta adam aya 

ğa kalkmıştı. . . 
Halbuki daha biraz evvel bır fl~e 

rakı ısmarlamıştı. Ralayı bitrı:ned~~ 
nereye gidiyordu? Baktım şı§esını 

her ihtimale karşı trpadı. Ve arka 
cebine yerleştirdi. KC>!eye bir şeyler 
söyliyerek derhal dı§anya çıkt:: 

Kıranta adam şimdi kapmm oniln
de idi. Bir müddet durdu. Benim 
oturduğum otelin bulunduğu tarafa 
bir kaç adım a.ttı. Sonra tei<rar dur
du. Ve aksi tarafa doğru ilerlemiye 

başladı. 

rek iskambil oyunu ile mef'!!!Ul e;ÖTÜ" , 

dü. Iskambil oynıyanla.r da bana pek 
BiRKAÇ· 
SATIRLA dikkatli bakıyorlardı. 

Ben meşguldilm. 
Yanm saat kadar oturdum. Ve 

sonra kağıtlarımı kalemimi toplıya -
· d" Tam rak şapkamı başıma geç1r ım. . . 

0 e11nada iskambil ovmyıınlardan bır' 
de derhal ayağa kalktı. Oyununu bel-
ki de yarıda brrakmıştı. • 

Ben hiç kulak asmadan gayet la. 
kavt bir tarzda sokağa çıkttn1. 

Herif te arkamdan geliyordu. 
Karanlüfa dalınca. adrmla.rınI sık

laştırdı ve hızlı hızlı Y3:1.~:- · 
rek: 

_ Beni takip et! dedi.. 

A \'llkat Etem Ruhi, bir ay mud
detle avukatlıkf.a.ıı menedil

mişfu. 

• 
A rh1.n belediyesi blr kar maki. 

nesi almak için İstanbul bele
diyesinin tavassutunu istemiştir. 

• 
T erkos fabrikalanndakf bötü:n 

makineler yenllenm.L" ve tam.lr 
..An ..... ;.,t· ~.ır. 

• 
Polonya Konsolosu Vegnero,;ç 

Triyeste Konsn108luğuna ta • 
yin edilmiştir. Onu takip edeyim! GUndfüı; ~eyc:ıe: 

fakat gece bu karanlıkta hiç bılmedı • 

ASKERLİK iŞLERi 

307 - 333 Doğumlulara 
Eıniniinü ARkl'rlik Şubesinden: 
ı - 1333 doğumlu erlerin ilk yo~ 

lamalarına başlanmıştır. 937 Ha~
ran bitimine kadar devam edecektlr. 
Bu doğumluların (mekteplerd~ tah. 
silde bulunanlar da dahil) nüfusu, 
üçer vesika fotoğrafı. üçer san dos
ya zarfile birlikte kendileri veya 
akrabaları: 

2 - 307 ila 329 doğumlularla (as-

kerliklerini bitirmiş daha genç yaş

lıların) da ihtiyat yoklama ve kayıt. 

2 - Fm,hlclub\ Mollıı. hıı.vırmda o
turan şoför ŞUkrilnün 3 yaşındaki 

oğiu Orhan, iskemle üstündf' oynar

kt.n mangalın üzerine düşu.GfitÜr. Ço. 

cuğun muhtelif yerleri yanwıştır. 

Şehirde yeni 
Bir otobüs 
Servisi 

Yeni Ziraat Bankası kanun ıat 
llill"'ll") ;ls:. \10 o~;ıo ..... h,;_ • .. .. z· 
tstanbul Emniyet Şp,.tıdığı, : al 
Bankasının mürakabe ve idaresı 
tındadır. Sandığın bütçesi, barıit• 
dare meclisince tasdik edilecektir• 

Otomatik T elefonlarm f.
1 la Yazdığı Doğru Degl. 

Otomatik telefon makineletl 
fazla mükaleme yazdığı hakklnD 
şayialar, alakadar makamlar taraf 
dan tekzip edilmektedir. Salahiyet 
bir zat, bunun f ennen ve madde 
vukuuna imkin olmadığını söyl 

Dün belediyeye bir müracaat ya· tir. 

pılmrş ve Eminönü ile Balta.limanı a.

rasında otobüs işletilmesi iç:n mü -

saatle istenilmiştir. 

Belediye reisliği, müracaatın tet. 

kikini fen heyetine havale etmiştir. 

Esas itibariyle bu talebin kabul edi

leceği ,fakat servislerin Baltalimanı 

ile Azapkapı veya Karaköy arasında 

olmasına muvafakat olıunacağı zanne
dilmektedir. 

Türk Üroloji Cemiyeti 
Toplantısı 

Türk Üroloji Cemiyeti, yarın ak

şam saat 19 da Beyoğlunda Kocaağa 
sokağında Türk Tıp Cemiyeti bina. 

sında ayhk içtimamı yapacaktır. İç
timada doktor Bürhanettin Lutfi ve 
Fuat Hamit tarafından iki mühim 
mevzu hakkında birer konferans 
verilecektir. 

Muallimlere Verilen Dün 
Konferans ,· 

Muallimlerin mesleki bilgileııf 
arttırmak için tertip edilen k~ 
ranslara dün de devam edilmişti!· 

Dünkü konferans Maarif Velt 
ti şube müdürlerinden Fuat tar 
dan Üniversite konferans se.1°~ 
da verilmiş ve 1500 muallim işt 
etmiştir. 

Çanakkalede 
Oturan şilep 

ı 
Çanakkalede karaya oturan , 

yan şilebinin vaziyeti tehlikeli ~ır 
le girdiği için içindeki yükler~.n 
şaltılmasına lüzum görtilmüştu~· 

· · b ·· 1" ızdan bit nun ıçın ugun ımanım . 
pur gönderilerek şilebin yüklerııı~ 
şaltılacaktır. Şilepte 8000 ton 
lun vardır. 

l-2i-İkİncika-;:~ 1 Bu ünkü Hava: KAPALI 
PERŞEMBE g / 

d -·~1~ Bugün hava, sureti umumiye e ya- 1 inci ay Gün: 34 Kasırll· ıtl 
gwTştı ve kapalı olacaktır. Rüzgar ce. l'.35'' Rll 

1355 Hicr. ~. , rıllıı 
nup istikametinden orta kuvvette e- Zülkade: g 8 Ikincıl<3 ~6 
secek, Orta Anadolu ile Şark vilayet- Güneş: 7 ,22 - Oğlc: 1~· ı' 
lE:rindeki kar yağışı hafif ve süreksiz !kindi: 14.56 - Ak~am: :t~·~ 
olarak devam edecektir. Yatsı: 18 46 Tms· k · Sokak çok karanlıktı. Zaten bur. 

ötesini bile göremiyece!< dere-nunun b ... 

ğim. tannnadığrm adamın arkasından N afia ba.5konrserl Sünırl, evvel
nıı.sıl gidebilirim? ki gün Göksuya giderek Kadı 

_Bana baksana ahban! dedim. köy Su Şirlceti bentlerlle teslcoatmm 
Takip takip C"nrm çıktı. Verecek~e bugünkü \.'azi~·etrnl tcsbit e-tmiştlr. 

lan yapılmak üzere. . .. 
Haftanın Cuma, Cumartesı günle- Dünkü Hava 

Dün hava tazyiki 760 milimetre, ha 

raret en çok 10, en az 3 santigrat o 
larıtk kavdedilmiş, h'lva hafif yaı?"ıs· 

. .. • 1 . m'' 1 jstl}C cede olan kıranta ada.mm enı gorme 
ıine imk!n yoktu • 

Yürüdü ... 
1 Ben de ar~ vavafJ yavaş 

ni7 verin şu mallan. vermiyeceksenız - ......,...........-
ben de baennm ça.resine bakayım... _.,..... ...,.. ..,-~....-ur• 

ri hariç; diğer günlerde sab~h.ları 
öğleye k::ı.dar şubemize gelmelen ilan 
olunur. 

h geçmış, ruzgar ar. şı " . tl 

tınrlPn mut»dil bir süratlP esJJ11~ 



ispanyada Madrit. 
kuvvetleri mukabil 
taarruzlara geçtiler 

Siyaset alemi 

KOÇUK HARiCi 
HABERLER 

Y unanlstan Sen Slnodu 
ölülerin yakılması tek -

lifini reddetmlftir. 

• • 

3 

Cenevrede 
Görüşmeler 

(Bqı 1 incide) 
Tllrk ve Fra.Qaız Hariciye Veidlle

ri bugü.n İsveç Hariciye Vekilinin if. 
tirakiyle Sancak meeelesini tetkik et 
mielerdir. lyi m&lfunat alan mahaftl. 
de beyan olunduğuna göre, Tllrk mu. 
rahhası Sancağın istiklllini yeniden 
büyük bir ısrarla istemiştir. Fransız. 
lar ise böyle bir tedbirin lüzumunu 
inkar etmişlerdir . 

Fransızlar Ttırk ve Fransız heyeti 
murahhularmdaki hukukçularm 
Sancağın şu v~ya bu hakimiyete rap
tı işini beynelmilel buku!< bakımm • 
dan kesip atmaya Fransa ile Tll~ 

kiyenm sallhiyettar olup olmadık.la· 
nnm tetkikini teklif etmi,lerdir. 

Konsey ya.r;m öğleden sonra topla. 
nacaktır. 

Franıanm Bir ldcliaıma 
Derhal Cevap Verd'k 
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..M.ah.kemelerd.e 

Tarlada geçen bir 
f acıanın bilançosu 
~i~~ altıncı salı günü Ağvanm Denizli köyilnde geçen ve blançosu 

hır olu ve bes yaralı ile kapanan bir facianın muhasebesine dün ağır ce-
za mahkemesinde başlandı. Bu öyle bir muhasebe idi ki, katille beraber, 
maktulün varislerini de suçlu bulmasında birleştirmişti. Reis Refik, mu
hakemeye müddeiumumiliğin talepnamesini okutarak başladı. Iddiana. 
menin anlattığına göre, hadise şudur: 

Denizli köyünden Rıfatla Şükrü komşudurlar. Bunların tarlalarını da 
(Avla~). denn:-zı çitle~ aymnakıtadır. Bu çitler tarlanın duvarlığını ve 
cenbermı teşkıl edeı:mış. ~ıfat bir gün tarlaya gitmiş ve Avlağı sökmiye 
başlamıştır. Kanaatıne gore, komşusu Şükrü, kendi tarlasına tecavüz 
etmiştir. 

1 
Bu sırada Şükrü gelmiş ve buna 

20 kuruş için 
2 ay ha11is 
Muharrem isminde bir genç, dün 

köprü üstünde balık tutanları sey' -
rederken yanına sokulan bir adam ce. 
binden cüzdanını çalmıştır. Biraz son
ra cüzdanının çalındığını anlamış ve 
hemen şüphelendiği adamı yakalıya
rak polise teslim etmiştir. Suçlu Meh
met isminde bir sabıkalı çocuktur. 
Meşhut suçlara bakan Sultanahmet 
sulh üçüncü ceza hakiminin önüne 
çıkarılmış, mahkeme suçu sabit gör. 
düğü için kendisini 2 ay hapse mah
küm etmiştir. 

ÖLÜM 

Bu aksam MELEK Sineması 
Sinemanın bugüne kadar yarattığı en güzel filmi 
tekniğinin en yüksek eseri ve bir harikası olan 

~II<I~AN 

BU F 1 L M 
Matinelerden 

Y ARlN 
batlıyarak 

• BELD 
San Fransisk 

20 nci aarııt Sodom ve 
moresi 
FlLMlNl T AKDlM ETM 

LE MOFTEHlRDIJt 
Metro - Goldwyn - Maytl 

Süper filmidir. 

iPEK ve MELEK 't N ı B mani olmak istemiştir. Bu sırada Rıe V ur ay fatı_n hala~desi Mustafa da hadise 
J yerme gelmış ve hafif tertip başlıyan 

Mülga Toph.ane Mu"'şu'"rlu"ğil' Evrak b l 1 Bu akfamki GALA müsameresi için i et er MELEK gitelerindeaatılmaktadır. Telefon: 

h "k • • • ağız kavgasına başlamıştır. Bir ara-
Kalemi Müdürlilğünden mütekait "-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I merhum Bay Cemil zevcesi ve Doy-a ım şu ışı hk ses_le: yükselmiş, yumruklar sıkıl-

' mış, sınırler gerilmiş. Derken hazır 
çe Oryentbank Dresdner Bank Şu- -----------------------------------------

besi Umumi Katibi Bay Sadi Ata- ..ııııı•••••••••ı••••••••••••••••••'

t tı ~ökülmüş çit kazıklanna el atılmış. a ıya Kafa göz, biribirlerine vurmıya baş. 
lamışlar. Kavga kızıştıktan sonra 

man'm validesi Bayan Halet uzun bir W Ho,... Hareketli... ve görülmemi, bir müsamere ... sinemasında 
KLARK GABLE - JE:AH 
HARLOV ve MYRNA L 

gibi üç büyük artistin tenı · b "" ı ' ŞükrünUn kansı Hanife, kızı ve geliag asan iZ. ni çifte Emineler de yetişmişler. Ha 
.. . . nife hemen kaptığı bir kazığı ŞUkrü-

Dun Sultanahmet üçüncü sulh ceza nün kafasına indirm" Ş'"krü d b 
hakimi §Öyle bir kararı tefhim edi- na daha agır" bir ka ıkş,d ub . 

1 
e u. 

d zı ar e~ıy e mu-
yor u: kabele tm• E · " . . . e ış, mıneler de vuzmuŞ-

Lıman şır~etı mavnalarında ça- hır ve vurulmuşlar. Silahları kazık 
lışan Mehmedın rez__alet çrkaracak de. olan bu mücadele böyle devam eder-
recede sarhoş oldugu Hasan, K"'zban ken, Hanifenin yere t d - h 

r<--·ı · h d . o ur ugu ve n. 
ve vcmı cnın şa a etlen, maznunun reketsiz kaldıgı- g·· ··1 ·· B' E , '"dd 1 • • . oru muş, ır m.-
mu e umumılıktckı açık ve mahke- nenin tek parmag-ı kı 1 R f t 

d k. .. 
1 

"k 
1 

. 
1 

n mış, ı a m 
me e ı muevve ı rar arıy e sabit kafasından akan kanlan .. ı · d 

l +., K d" · . b" goz enn e 
o mu"'Sur. en ısının ır gün müd- pıhtılaşmıya başlamış. Diğer Emine 
detle hapsine kabil temyiz olmak üze. . . 
re karar verildi." de bırçok yennden yaralanmış, Şük-

Suçlu karan dinledikten sonra ha- rünün yüzU, gözü kan içinde kalmış. 
kim Ihsan, bir daha tekrarladı: Ve bu suretle herkes kendi derdine 

- Oğlum karar böyledir. &ğenme ve acısına dUştüğU için kavga tavsa
dinizse bir hafta içinde temyiz eder- mış ve Şükrü karıı:ıı Hanifenin vazi. 
siniz. Bunıun masrafı da yoktur. yetini tehlikeli gördüğü için hemen 

Mehmet güldü ve yalvaran bir ses- jandarmaya koşmuş, Agvaya tele 
le: fon edilerek dispanserlerden doktor 

- Bay hakim, ne olur, şunu tatlıya çağınlmış. Hanife eve getirilmiş ve 
bağlasaydınız. Ben çalışkan bir a. fakat biraz sonra kafa tası parçalsn
oamım. Şu hapis cezasını paraya Çt..'- dığı için ağzından, burnundan kan 
virseniz de çoluk çocuğum da bir gün boşanarak ölmUştUr. Doktor yara
ekmeksiz kalmasalardı... lıları sarmış ve raporunu vermiştir. 
Mübaşir, mehmedi salondan dışarı işte dava budur. 

~ıkardı. Rıfat, Hanifeyi öldürdüğü iddia -
Bektaşi Ayini Yapanlar !!iyle, vaktile tevkif edilmiştir. Şim -

Dün asliye birinci ceza mahkeme- di kendisi katil olmak zanniyle, ŞUk _ 
sinde bekta.-ıilik ayini yaptıkları i<l- ril ile kızı ve gelini ve Rıfatm hala -
dia edilenlerin muhakemesine devam zadesi Mustafa da yaralamak suçuy . 
edilmiştir. Suçlular yeni avukat tut. la maznunların bölmesinde yer al -
muşlar, muhakeme müdafaa için çar- mışlardı. iddianameden sonra hep _ 
§amba gününe talik edilmiştir. si ayn ayn sorguya çekildiler. Hep _ 

1 
"Ben yaralıyım galiba, Yusuf! .. ,, 

hastalığı müteakıp dün vefat etmiş_ 
tir. Bugün ikindi vakti Beyazıt Ca
miinde namazı eda kılındıktan sonra 
Edimekapı Şehitliğinde aile makbe
resinC' defnr-dilerPktir. 

VEFAT 
Şehrimiz tüccarlanndan Bay Jak 

Levi'nin refikası ve Bay Edgar Grup 
per'in hemşiresi 

Bayan ADA LEVY 
kısa ve acıklı bir hastalığı müteakıp 
34 yaşlarında vefat etmi~ .r. 

Cenaze merasimi bugünkü Perşem 
be günü saat 12 de Beyoğlunda Bü
yük Hendek'de kain Keneset İsrail 
Musevi Sinagonunda icra edileceğin_ 
den son teşyi vazifesinde bulunmak 
istiycn akraba ve dostlarının te.şrü
lerini ve taziyet ziyaretlerinde bulu
nulmaması ve işbu ilanın davetiye 
makamında telakki olunması rica o
lunur. 

si de kendilerinin tecavüze uğradık • 
lannı ve müdafaa vazıyetinde kal -
dıklan için kazık kullanmıya mec -
bur olduklarını söylediler. 

Rıfat, Hanifeye vurmadığını ileri 
sürdü. Bundan sonra birçok şahit -
ler dinlendiler. Bunlarm hiç bırisi 

hadiseyi görmemişlerdir. Zaten şa . 
bitlerin bir çoklarını, iki tarafın ak
rabaları teşkil ediyordu. 

Muhakeme. başka şahitlerin ça -
ğınlması için talik edildi. 

Bu aktam S A. R A. Y sinemasında 
En müessir filmlerin... En mütfik melodilerin yaratıc111 

Al JOlSON 

Kô(öiffiARKicı 
son ve güzel filminde. llaveten sahnede: 

Profesör z A T i s u N G u R tarafından 
MANYATIZMA- ILLOZYONIZMA • iPNOTiZMA - FAKIRIZMA 

ya aid en yeni ve görülmemit numeroları. 
Adi günlerde: 161/2 , 18~ matinelerile süvarelerde 

._•••••11~ fiyatlarda zammiyat yoktur. ••••••mııll" 

En büyük müzik üstadı 
BETHOVEN 

En büyük müzik filmi 

9NCU 
SENFONi 
Bertin Operası ve Berlin 
~ollstlerinın :tbU kıtnıK rı -

li.rmonik orkestrası 
(Fransızca) 

Yarın akpmdan itibaren 
•• TU RK Sinemas·nda 

Yerlerinizi evvelden aldırınız 
Telefon: 40690 

.. KARiSi ve 
DAKTiLOS 

;;IWIK flYAJ'KU8l• 
DRAM KISM 
Bu akşam 

20,30 da 
l'ABAN ÖRDEK 

AUL'J'UliLAH.: 60, .(J 111/1,., 

TEŞEKKOR 
Oğlum Niyazinin ölümü do 

taziyet ve telgraf çekmek 
teselli veren ve sonsuz a.cııarıJOI 
rak etmek lfıtfunda buluna.Jl 
rıma ayrı ayrı cevap vererek 
kür etmek imkanı olmadığaıdaO 
zur görmelerini dilerim. _ d 

Ba.fralı Rahmi Ç~, 

Genç adam dizginleri elinden attı. Hayvan büsbü -
tiln hızlandı. Yusufun gözlerine ve ağzına karlar do
luyordu: 

"Ne diyorsun Muazzez!,, diye haykırdı. "Neren -
den yaralısın.? .. Kim vurdu seni ?,ı 

Kuyucaklı Yusuf 
beraber kollarına alarak oraya getirdi. Hafif bir~ 
gar Muazzezin saçlarını uçuruyordu. Genç a.datıı :~ 
sırada onun sırtında pembe atlas entarisi oldU~ 
farketi. Arkasına bir bıçak yemiş gibi sallandı: _, 
eliyle yanıbaşındaki ağaca tutunmasa düşecektl· ı:,.. 
azzezi ilk kaçırdığı akşam da sırtında bu eP 

Genç kadın cevap vermedi, kocasına sarılan kol
ları onu sıkmıya çalıştı. Yusuf tekrar sordu: 

"Yaran nerede? Bir yerde durup bağlıyalım!,, 
"Bilmem Yusuf .. Nasıl istersen ... Yaramın nerede 

olduğunu bilmiyorum. Yalnız bir yerlerim acıyor. 

Çok acıyor ... Sonra canım çekilir gibi oluyor ... Amma 
durmıyalım ... Çabuk gidelim!,. 

Yusuf şaşkın gibi 
\ "Nereye gidelim?,. dedi. Muazzez ancak duyuıaoı. 
lir bir sesle: 

"Nereye istersen götUr Yusuf ... Gidelim!,, diye fı -
sıldadı. 

Yusuf onu kollarıyla bUsbUtun sardı. Başıboş ka
lan at ta. deli gibi koşuyordu. Gitgide artan kar, Yu. 
sufun kalpağına, saçlarına hatta kirpiklerine yapışı
yor ve tatlı bir soğukluk veriyordu . 

Gece aydınlıktı. Yavaş yavaş zeytin ağaçlan a. 
zalmış ve yolun kenarında tektük çınarlar belirmiye 
başlamıştı. At birdenbire sağa saptı. Yusuf köpüre -
rek akan bir derenin üzerinden geçen bir tahta köp. 
rüye geldiklerini gördü. Hayvan köprünün gevşek 
kalaslarını yerinden fırlatarak karşı tarafa geçti ve 
orada birdenbire yavaşladı .. Çabuk çabuk soluyor ve 
başını silkiyordu. 

Zeytinliköyünden hareket ettiklerindenberi, hep 
koşmuş olan at, kant.er içindeydi. Köprüyü geçtik -
ten sonra önlerine çıkan yokuşta. c!a birkaç dakika 
yürüdükten sonra durdu. 

Yusuf hayvanın daha ileri gidemiyeceğini anlamış. 
tı. Elleriyle Muuzezi tutarak yere atladı. Sonra ka
rısını da aşağı çekti. Muazzezin vücudu bir çocuk 
kadar hafü ve ince idi. Onu tekrar gocuğuna sardı. 
Kenardaki ağaçların altına doğru yürüdü. Beyaz at 
dizginlerini yerde sürüyerek arkalarından geliyor • 
du. Y.usuf ağzını Muazzezin yüzüne yaklaştırdı. Yara 
sının nerede olduğunu sormak ve hemen bir yerin • 
den bir bez yırtarak onu sarmak istiyordu. 
Kansının muntazam nefesi yüzUne çarpınca dur

du. Her tarafı örten karların verdiği bir ışıkta kuca
fındaki kadının yüzüne baktı. İçi bir saadet hissiyle 
&rperdi. Kısa ve belirsiz nefesler alarak uyuyan bu 

ki Muazzezin ehresi di. 

MEMLEKET ROMANI 
rap. ve yorgun insanla bunun hiç bir alakası yoktu. 
Karların ytKadığı yanaklar mat bir beyazlıkla parlı. 
yor, nemlı saçlar etrafa bir bahar kokusu neşredi -
yordu. Cildi şeffaf denecek bir hal almıştı. Ve bu -
nun altında sanki bir çocuk ruhunun aydınlığı dı • 
şarı vuruyordu. 

Yusuf yavaşça gocuğundan sıynldı ve karısının 
}\er tarafını sardı ve onu bir ağacın altına yatırdı. 
Kendisi de sırtını ayni ağaca verip oturdu. Gözlerini 
geldikleri yola dikerek zihnini toplamıya çalıştı. 

Bulundukları yer iki dağın arasında, oldukça yük· 
sek bir geçitti. Karşıya bakılınca sarp kayalardan 
ibaret bir dağ görünüyor, ve arkalarında, geldikleri 
yolun hizasında, Edremit ovası uzanıyordu. 

Fakat Yusufun bu tarafta bir şey gördüğü yoktu. 
Kar ve sis herşcyi beyaz bir vuzuhsuzluğa gömmüş
tü .. Yusuf gözlerini bu tarafa çevirince üzerine bulut 
lar çökmüş bir deniz görür gibi oldu. 

Bu sırada muhayyelesi onu başka bir geceye, şim· 
di kendisine asırlarca uzak gelen bir zamana götür. 
ttü. Ilık bir yaz gecesinde, çıngıraklarının sesi A • 
ğustos böceği feryatlarına karışan bir yaylı ile yap
tıkları yolculuğu hatırladı. Yarabbi, o gece ile bu 
gece arasında ne müthiş fark vardı. O zaman geniş ve 
açık olan ta.biat bile şimdi böyle iki kaya arasına sı· 
kışmış ve o zaman namUtenahi bUyük göıilnen gök
yUzU, şimdi beyaz ve yumuşak bir örtü halinde Uzer
lerine çökmüştü. 

Arada geçen zaman Yusufun ruhunda da birçok 
değişiklikler yapmışa benziyordu. Muazzezin orada., 
yanıbaşında ve tamam~n kendisine terkedilmiş ola. -
rak yatması ona istediği kadar sa.adet vermiyor, 
hatta içini korkuya benzer bir nevi ürpermelerle 
dolduruyordu. Hatıralan Muazzeze doğru kayınca 
aklına başka bir gece, hiç te tatlı olmıyan bir gece 
geldi. Muazzez o akşam, bilinmez bir hissin tesiri al
tında, kocıuımın boynuna sarılarak: "YusUf ben sen
den korkuyorum!,, demişti.. 

Kansının o sözleri söylerken farkında olmadan 
bu ak mı kastetmi oldu· u dil Unceai birdenbire 

67 - SABAHATTiN ALI 
"Neden? Neden?,, diye bağırdı.. "Neden benden 

korkuyorsun? Ne yaptım ben sana?,, 
Gidip onu kaldıracak ve soracaktı. Fakat önünde 

uzan ... n ve siyah tiftikten yapılmış gocuğun içinde 
hiç kımıldamıyan bu vücude dokunmaktan korktu. 
Bir daha yerine de oturamadı. Sabaha kadar hep o
rada, karwnm etrafında dolaştL 

Ortalık aydınlanmıya başlayınca derin bir nefes 
aldı. Yollarına devam etmek ve hiç olmazsa oralar
daki bir köye kadar gitmek istiyordu. Bayır tarafın
daki ç&.lılıklara doğru yürüyerek atını aradı. Hay
van bir kayanın dibine sığınmıştL 

Yusuf kendi kendine: 
"Eyvah, çulunu örtmemişim, hastalanmasın sa • 

kın!!.,, dedi. Dizginleri eline aalrak karısının yattığı 
yere geldi. 

Muazzez hala uyanmamıştı. Yusuf yavaşça ona 
sokuldu, eliyle dokunarak: 

"Kalk, Muazzez, yola çıkalım!!,, dedi. 
Önündeki J"Ücudun k.ıDllldamadığını görünce go

cuğun kenannı kaldırdı ve hiçbir şey söylemeden, 
büyümüş gözlerle uzun müddet oraya baktı .. 

Genç kadının yUzü bembeyazdı. Hafifçe aralık 
duran ağzı ile uyuyor ve gülümsüyor gibiydi. Yalnız 
gözlerinin bir kısmını meydanda bırakan göz kapak
lan bu sakin uyku manzarasına korkunç bir mahiyet 
veriyordu. 

Yusuf eğilerek karısını omuzlarından yakaladı, 
kucağında arkaya doğru kayan ve kumral saçları 
yerlere kadar uzanan başını yüzüne yaklaştırarak 
koklamıya ve donmuş yanaklarını titrek parmaklar. 
la okşa.mıya başladı. Kendi yüzü de sapsarı idi. 

Dudaklarını kanatırcasına ısırdı ve Muazzezi ya
vaşça yere bıraktı. Hayvanın terkisinde duran hey
beye elini soktu. Burada hali bir takım defterler ve 
makbuz koçanları duruyordu. Hepsini çıkarıp yere 
fırlattı. Heybenin tA dibinden bUyUkçe bir bıçak aldı 
ve onunla toprağı khmıya başladı. 
GUneş oldukça yükseldiği için karlar eriyor ve 

to r ~ı umu atıyordu. Öğleye do~ oldukça derin 

vardı. 

Kazdığı çukurun başına çömelerek kucağın 
ölüyü koklaıruya başladı. Yüzü korkunç bir bal ff. 
yor, kuru gözleri patlıyacak kadar dışarı fırlıyor 
çamur içindeki elleri asabi hareketlerle Mua.ıJ 
soğuk vücuduna sarılıyordu. 

Bu sırada gocuk kaydı ve genç kadının vUC 
meydana çıktı. Sol omuzunda, boğazına yakJP 
yerde kan pıhWan birikmiş ve elbisesini, tA aŞ 
ra kadar, boyamıştı. 

Yusuf gözlerini bu yaraya dikti ve belki yarııtl 
at hiç kımıldamadan baktı. Orada, o kanlı çu1' 
şimdiye kadar geçen bütün hayatını görUyor gi 

Bir müddet sonra derin bir nefes aldı; k 
~tekrar gocuğa sararak incitmekten korkuyorınllf 
bi ihtimamla çukura yerleştirdi ve yumuşak toP 
lan avuçlarile çabuk çabuk onun üzerine attı. 

Bütün bunları gayet sükunetle, adeta bir .. 
0 

hizmet edermiş kadar itina ile yapıyordu.Yalnı.Z 0 

de sarı ve rütubctli topraktan küçük bir türns.e1' 
!irince gözleri~ ona dikti, gırtlağı yırtılır gibi 
kere: 

"Ah!!,, diye bağırdıktan sonra yumruklarını 
sının UstünU örten topraklara soktu. 

Sonra ağır ağır doğruldu. Mezarın yanında a 
ta durdu ve gözlerini ovaya çevirdi. Güneşin a~ 
pınl pırıl yanan zeytin ağaçlannm aon unda 
minarelerile Edremit görünüyordu. ~ 

Yusuf bir oraya, bir de önündeki toprak yı ıd 
baktı. DiJlerini ve yumruklarını sıktı, duda d 
ısırdı; buna rağmen gözlerinden yanakların• bil 
iri damlalar yuvarlanmıya ba,ladı. Bu yaşl~t ~ 
manzarayı örtUvermişlerdi. Kollarının yeni ıle :ao 
rini sildi. Hayvanına atladı. Bır kere daha ~ 
geriye baktıktan ve ömrünün en korkunç senele•A 
geçtiği bu kasabaya yumruğunu uzatıp tehditd 
gibi salladıktan sônra atını ileriye, dağlara 
sürdü. 

İçindeki bUtUn yıkıntılara, bUtUn kederıere1 men başını yere eğmek istemiyordu. Matemin. 
ya vurmadan tek başına yüklenecek ve yeni bit 
~ata doğru yürüyecekti. 
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TAN'm hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her ıeyde temiz, dü· 
rüst, ıamimi olmak, kariin 
gazeteıi olmıya çalıımaktır. 

Talat Pş. Harekete Gecivor 
G aJiba Jkdıunc.ı Ce\det anJatmış. 

tı: "BasirPt,, ri Ali EfeııdJ 
"Ba.otıret., gazetesım ~:ıkarmak ıst.er. 
l<'akat parası )ok, pulu )ok .• Ne )ap
sın! Aklına eser, Padişaha bir arzu. 
hal \ 'ere) im, der. Cstüne başına \'6Jd, 
düzen \erir. Alaturka setre \e)a 
st.anboJln tabir olunan 'e len içeri 
Ju3 afeti kalktıktan sonra Babıalinin 
resmi libası olan setresini gi) er, Uk 
Cuma selamlığına koşar. 

jGünün Meseleleri 

Biz ne teklif ettik? 

Muhaliflerle 
Hatay davamm hal için Mllletleı 

Cemiyetine gitmeden e\'Vel Frama 
Ue doğnıdan doğruya anl"f"'a.k We. 
dik. Fransa en·el& blzhn bu arzumu· · 
zu anlamadı • .Parist:e b&§hyaa mu.. 
kerat inkrtaa uğradı. 

Bu inkıta devresinde Fransa .Bat
\'ekill me&eleyl bizzat t:etJdıke mecbur 

Anlaşma 

Teşebbüsü 
oldu ve blzbn yaptığmm teklif öze- H 
rlndea bize mukabil t.ekllf ~- akkı Paşanın mem· 
nı blldlrdL leketten ayrılış da· 

Biz Frauaya tunu teklif etmlt • kikasında bana bütün der· 
tik: dini dökmek istediği belli 

ı - Sartye, Löbnaa ve Sancak· idi. Biraz durup düşündü. 
tan mürekkep konfedere bir devlet Sonra sözüne aynen böy· 
~ Bu ~ devlet arumcıa ıtım- ~ lece devam etti: 
rtlk, harlçt.e t.em.11, ve para blrlltl 
t.es19L 

S - Her konffl<lf're de\•letln bir 
parJlment-Osu olacak \'e konfederu
von lr.ra komltMI bu pa.rliment-Olar 
tarafmdaıı intihap edUfJCflktlr. 

4 - Hata'.\' slllhtan tecrit edilerek 
daimi bir blt.araf hale konacak ,.e hu 
bitaraflık Fransa ve Türkl.re tarafın 
dan teminat altına almacaktn' • 

l5 _ Sancatm fttlJlllf dill TUrkçe 
ve hltk6ınet oeJtll de CUmhurlyet ola. 

caldu. 
• • • 

K amil Paşa avam na-
zarında doğru, 

yanlış İngiliz siyasetinin 
Türkiyede bir icra vasıta· 
sı gibi tanınmıştır, muha
lif meb'uslarla onlara 
mensup gazeteler, bu va· 
dide İttihat ve Terakkiye 
rağmen ona kazandırdık· 
lan şöhreti hala göklere 
çıkarmaktan vazgeçmi
yor !ar. 

Onlar ne teklif ettiler? Herhangi bir mesele 
Fransız Ba§,·eklll Blum bu teklifi makus bir şekil ve netice 

tetkik ettikten sonra blı anllLflll& ze- alınca iş başında Kamil 
minJ bulmak üzere şu tekliflerde bu. Paşanın bulunmadığını 
lunduğu bildiriliyor. ilk hamlede başa kakıyor· 

ı - 1921 tarihli Ankara muahe-
desUe tskenderu_n ve Ant.akyay~ ,.~ la:ıtlt Paşaya itimat reyi veri
rilt. • t-n'naQ lıı:w a&ilMık l!_.:J'ıldiJ'," Jbolt~n cereyan eaeft :nn!Hlrere}eri 
- .._. ...... " 0·=h~ ........ ve munaurlerlJl aı~eıei'inl dikıı:aı--
al&bilir. lln]ıuır lmak üze- le takip ettim. Onlarca, yegane 

2 - Sancağa m ihdas ~ bili gaye, Klmil Pa,a idi. Ne olurdu, 
re bir komlılerlik ha 

11 
inine r. ekseriyet fırkası fedaklrane bir ..., ___ ., ve \'& s lıaıwi 

3 - ~ fazilet daha göstererek onun ikti-
ve klarl imtiyazla;:: ';yriuk.:!,. bir dar mevkiine gelmesine çalışsa 
bale kollfll881 \e en e.run __ m idi' 

enin istifade etme.i t.eınln ••· 
dan rtlrldY BugUn uğradığımız bu bUyUk 
edilebilir. M 11.a.... fellket çok acele cerrahi ameliye. 

..... ~ Suriye eclUKJle aza . 
4 - San':"... meaeleelnJ ye ihtiyaç gösteren mUthif bir ~ı-

gönderlp gondennerneel t lldlı bana benzer. Bunu hemen vaktin· 
de Milletler Cemiyeti halle me • de detip açmak, kesip sarmak, 

• • • kudret ve cesareti Klmil Pi.fadan 

Anlaşma imkanı 
tnııetJer Qem.iyed fbndJ bu Dd tek. 

llf \bertnde lfllyecek ve blı hal çare. 

af bulnuya ça1ışacaktU· 
Fraıısızla.rm tekllfine bakılll'I&, 

)ardaki hid de\Tlnl 
meeeıe ilk zaman kadar 
geçinnlf bulunuyor. şlındiye 
bizim tekllfterimls ttserlJlde kODUf

DUya bile y&n.....,.- FJ'a8911 bilkft· 
Udahalesinden AOnra 

mett, Blumun m Fran 
llluılyetinJ değltttnnif, Türk.; h~ 
an dostluğunu muııaf&ZA iç etmb
t&ıınnak llzım geldlğlnl kabUI 
tir. 

Bu ~ eenevıede 
duıJyet u-h_-J-...1 kolay. 

~raıı edecek mu--eı-ııın 

lattırabnır. t,eldiflerl • 
~iki bükametfn wardır 

._Dlda daha büyük farkJal' tMWn~ 

.,......__ blı konfedera&Y08 lsiDd'
&ıı~ bir konfedere deViet 
U vernııye yanaşnuyor • lsfekle-

F'akat aaa hatlarda bizlPI 
l'bnlıe Çıcık aylan gtunJYor. -"" bu 

\J .... -- .u-r eend.v""" • 'tba --oJ'O ki Mille...., UJakerelerln· 
ele ba.,iıyacak olall m yaına 
h....~ ve halk.ati gö~ Akde
.._~e ve FraMa için de bir pörtlı 
._._~ l'e dünya sulh0 için tarafı ela 
--.q eden bu meseteyl Od 
::.:; edecek blı neticeye ~ 
.......... : --

b&f ka hiç birimizde yoktur. 

S ağdan, soldan gelecek bU • 
tUn tamlerden çekinmez. 

Muanzlann en ileri gelenlerinden 
birini çağırarak, kulağın~ memle
ketimiz hakkında çok hayırhah o
lan İngiliz B&fvekilinin, hususi 
surette öğrendiği fikir ve müta • 
leuına göre hareket etmı. oldu • 
ğunu fısıldar. Bir diğer muarızı. 
na da İngiliz sefirinden hUkflmet:J 
namına mail ve siyut müzaheret 
ve hattl bir itilaf aktine dair vaat 
aldıfmı aöyler ve böylelikle etra.fı 
sustunnumı çok iyi bilir. 

Benim korkum, kahraman ve 
fedaklr genç zabitlerimizin hay • 
ret verici bir sür'atle vUcude ge • 
tirdikleri ukeri mukavemetten is. 
tifade fıraatmın kaçırılacağı ve 
Millet Meclisindeki bu ahenksiz • 
likle de hUkQmetin seri ve kat'I 
bir karara vasıl olamıyarak ı.ı te. 
ahUre ve daha vahim ihtilltlara 
dU!Jilreceğidlr. 

BugUn için artık Klmil Pa.,anm 
iktidar mevkiine gelmesi mevzuu 
bahsolamaz. Fakat mevcut hilkfl· 
mete. hep birden zahir olmak için 
fırkalar araamda bir iüllf zemini 
olaun bulunamu mı! ... 

Talat, bu noktalara ehemmiyetle 
temu ederek ,u sözlen soylcdı: 

"Memleketin duçar olduğu hari
ci tehdit kar,ıaında, mıllet mecli
sinin içinde çalkalandığı bu menfi 
ruh ve vaziyete bır nihayet ver. 
mek llzımdır. HUkümet harici 
iıılerde daha serbest ve salim ça
ıı,mak için dahili mUnaka aları _ 
mızla f aydaaızca uğraşmaktan 
kurtulmalıdır. 

Ekaeriyet fırkasına dahil bUtUn 
meb'uslann yüksek hamiyet ve 
vatan duygularına hitap ediyo -
rum: 

" Tek dU,manla uğraşmak iı;in 
muhaliflerle uzlaşma yoluna gir. 
memiz muvafık Qlur.,. 

Bu teklıfın leh \e aleyhinde soy 
liyenler çok oldu, fakat sonunda 
Talat merhumun teklıfi buyuk bir 
ekseriyetle kabul edildi. Ve mu. 
haliflerle müzakere için Uç ki ılik 
bir heyet seçildi. Bu heyette Talat 
merhum ile Kastamonu meb'usu 
Ahmet Mahir Efendiden başka 
ben de vardım. 

Ekseriyet fırkasının vatan aş
kından doğan bu tcşebüsünü gü. 
nü gününe haber alan muhalifler, 
bu .karan, İttihat ve Terakki fır
kasının kendi nazarlarındn. gün • 
.. ~uc Ol.l!;ıLUSU .cıo.c... ... ... "'' 
eseri olarak kar,ıladJJaı. 

M uhalif gruplar ekseriyet 
fırkasının vatan duygu • 

sondan doğ;ın bu ıtıliıf temayuhl-
ne karşı, nihayet mUsbet bir vazi
yet alıyor gibi gozilktüler; onlar 
da aralarmda delegelerini intihap 
etmek üzereydiler. Fakat hadise • 
ler durmayıp yUı Uyor, bır vak'a 
kapanıraa arkasından ikicinsinin 
gilrültlisiyle günlerce uğraş1lıyor
du. 

Ne yazık ki. yurt tehlikesi meb
usan meclisinde yalnız heyecanlı 
sözlere gUzel bir mevzu teşkil et. 
mekten ıbaret kalmıştı. 

ou,man donanma.~mın Çanak • 
knle BoğilLından ba;l:a Surıye sa • 
billerinde de gözUkti.J • U haberle • 
rini getiren muhtelıf telyazılann· 

ultan Ahdülizlz, Cuma namazını 
kılmak üzere, debdebe ilt>, haşnwt 
ile, eski u ul teşrifat üzere me\idbl 
hdmayun kunılarr Dolmahahç.e ~ 
rayının saltanat kapısından ~.k fa). 
t-Ona binerek ,;ıkar, DoJr.ıabahce ca
mibıe gelir. 

Sultan Aziz de\'l'lnde olsun, Sultan 
Ha.mit de\Tinde olsun, Cuma M.limJı. 
bndan sonra Padişaha unulan arzu
halleri, bo,runlannda, uretl mahfm. 
sada l apıJmı sırma çantalar asıh 
olan bir ~\'UŞ de\ lrlrdl. St>lii.mhk 
bitince arzuhallP.rh de\·~lrllrnesi de 
biter, içerisine arzuhaller konulmu' 
olan çanta. başmabfıylncl bto' e teslim 
olunur, o da huzura aruderdl. 

Baslretcl Ali Efflndl, &lmabah<'e 
saraymnı karşı ında bulunan M'dtn 
üzerine cıkmıı. elinde. hnan kaldr
nlmı arzuhali olduftı haldf' dunın«"a 
HUnkar ça\'uşu J:fllel"f"k f'linflfln arzu. 
halini almı tt. S('Jflmlrktan sonra ar
zuhlll f:antası Sultan AhdUliizlıe su. 
nulnn<'a açıp hll'f!r blrPr on beş arzu
hali okumustu. Okumu tu amma n
kuduklan krndlnl tat'llln etmPml ti. 
Çünkü Sultan Aziz RaslrPt~I Ali F..
fendl~ 1 se<Un ib.erlndP KÔMnÜ!'I, fakat 
arzuhallPr lı;lndp hlr RnhıAlf rf P.ndl. 
inin lisan \ r kalemlnclen çıkma bir 

an.uhal ı;ıkmamı tı. 

M c§ruf iyef devri sadrazamlarmcJan T alôf Po§a Sultan A:r.lz nınnk rt11. "Çantn-la 
bir arzuhal «-k-.lk., dedi. Araştınhlı, 
fara.1ttınldı. Nihal «'t çarıt.anm dlhln
de unut ulmmı bir arzuhal huhın<lo. 
Hu ıu7.11hıtl Rl\..c;;ırrt(•I Ali Eff'ndlnln 
arzuhali lfll. "Bnsirf't .. ~aZPfMılnl rr
karma!k liz«'re Hii,,~d\rc1ım izin 1-rtf
\'or. ve biraz da muannet fN.klh or. 

da vatan his ve muhnbb tini tnh • 
rik eden kc:>limC'ler, \ bu arada 
düşmana bır karı bıl y r t<'rket
m<'mc:>k için hc:>r sınıf ahnlınin si
Iilhlanma ı tcgini bildiren cUmle • 
ler okundukça meclı le alkı lar 
e'ksık oln .J) · ırdu. 

Ancak bu \at np rverane duy
sıda.r \<t; l.ı.' aL;,.ul .. r 

Osmanlı impar tor) 
ka kıt'a ındakı ' rl ına son ve 
ren bu ı tıla h rbi m el tc bir baş
ka vadıd a ıJ n ah ı mUnaka a 

M anzara ibretle o ktlmıya 
layık idi: M mlekctin 

harp halinde bulunduğu, adeta ka
fnlardnn sllinmi , k r ılıklı husu
met ve ad vet hı leriıle kırılacak 
şeref ve ha) 1) et neredeyse ona 
huc ım \P ı rnı,ıı glt(ı.mı ıdı. 

Mahmut ş vkC't p a m rhum 
31 mart hadı ınd n s nra ve -
kayım &>\k ve t ırı altında ol rak 
"H r k t Ordu u kumandanı,, Un
vaniyle k nuııi m \Zulanmız hari
cinde kcndılı ınd n f \ kalade bır 
iktıdar hasıl etmış ıdı, bu gayri 

tabii vaziyet, HUseyın Hilmi Paşa 
kabinesi istüa edınciye kadar de
vam etti. 

Fakat Hakkı Paşa mC'rhum bu 
kanunsuz durumun tadilı şartiyle 
kabine tc kili vazifesini kabul et
miş ve Hakkı Paşanın yeni kabi • 
nesinde Mahmut Şevket Pa a Har 
bıye Nezaretıni deruhte e)lcmişti. 

Bu defa Hakkı Pqanın istüa. 
sından sonra Saıt PLf& kabine -
sinde vin Harbıye nazın olarak 
kalan l\f hmut t Pa a muha 
lıflerın gozlerın ık r ·na bat-
mıya başlamıştı ı 8 razam, 
kabinesine kuvv th nutkıyle bü • 
yUk hır ekseriyetin ıtımat reyini 
kazanmış ve muhalifleri hakikat -
te ağ'ır hezimete uğratmıştı. 

Bu tccrUbedcn ders alan muha
lifler şimdi sadrazama cepheden 
hUcum etmektense haJ ve vaktin 
ic bma gore kabıneıinin şahsan 

da, mevkien de n ehemmivetli 
ruknU olan H rbı)e Nazın Mah
mut Şevket p a ıle ugra mayı 
tercih cdiyorl dı: zaten de\am 
etmekte olan idarei örfive ilr örfi 
divanhaflllerin Mahmut Şevket Pa
Ranın emir ve iradt'sl altında vazi
f(' gördukl<'rl zannlvle merhuma 
karşı bnkışlannda bir UrkntUleri 
ee;~iliyordu. 

Bu sırada kilçük bir mesl'le zu· 
bur etti; muhalifler çok iyi bir 

du. • 

Ab<liiFn:iz Ilıt.c;;irt-kl Ali F.f rnrUnln 
dJIPJdf'rfnl ~ Prine ~fltfrdl. Bulret ıa
zetMlnJn çıkmumı lradfo etti. Fnat 
Paşa da Harlrh tı f'Dl'f'tl vesnf'lllll. 
,Jm Raıdf"f'fçl All Jl:fpnlfh e liç vfl~ al
tın ''erdi. Rftslret gazPt81 tN"MU ve 
lntl-;ar f') lrdl. 
İkdamn Cf'\'df't hu hlkA\ ,.,.,, ~,,. • 

nıtl~ rtten 110nra. '1ulrPt•·I Ati Ef Pn
dlnln llsanrn,hın ıtfnlf'ml , f{'ılte:dne 
hft.,a ıta m\klrtm16ltf. 

Ru hlkiwr df' matlnı"t tarihinden 
bir J'apraktır. Fnknt Padl«ıah11 ana. 
hal \'Pmu•k hununl11 k""'"'""· PA-fl•a
ha Rnııhal \'f'MnP'< Tilr"o< tnrfhlndf!. 
Ö7. Tilrk '"töf'f\ •• ırıfnrtP MhilJr \f' JJf'k 
hih1ık hir \'f'r tiıh•r. Knnı Tılrklf'rl. 

nl,, hukuki ••ir kAlilf'441ni f'"''"'ırfü ~
Hrir. Ontı Tilrk n•n, ,.,..."hl li Fn11t 
Rt-,· mf'rhnm IJp f ,. .... ut., ndh rrrlltf 

Rlrnut'un Rb.ımtan bir ha.-.ka dedi. 
koducla rtlnlPrslnlz. 

Abclurrolıman Adil EREN 

tertip ile bundan da bC'rmutat a. 
zami istif'tdt' volunu buldular, 
ve meclisi adeta ayaklandırdılar. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
IVlalıqeye bıldiriien bır qolsuz1.uk. 
imzasının mahfuz tutulmasını ist -

yen hır kariimiz, devlet hazinesıni 

ızrar eden fuzuli bir para alma 
vazıyetınin devam ettiğini, lstanbul 
Defterdarlığının 1556 numarasına ka. 

yıtlı 13 • 10 - 36 tarihli dilekçe ile 
Malıyc Vek!letine blldırdıği halde he-

nüz ce-. ap alamadığını ve bu yolsuz. 

luğun da ıUrUp gitmekte oldufunu 

bıldirme1•tNiir. Nazan dikkati cel -
bf>yleriz. 

• 
Bigada Türkçe Muallimi 

Yok 
Memleketimizin direktörü bqka 

yere tayin olundu. Türkçe grubuna . 
ayrılan dersler kendisindeydi. Onun 

aynlmasiyle o deraler de öğretmen

siz kaldı. 

geçmektedir. Bir an önce bir tUrk· 

çc öğretmeni gönderılmesıni KultUr 

Bakanlığının yüksek !Utfundan bek. 

!emekteyiz. Biga orta okul alebe.. 

sinden H. Erdem. 

iki.Alman 
Vapuru Zahire 
Yükü ile Gitti 

Bir haftadanberi Hayd rp şadan 

zahire yUkliyen dörder bin to_pluk 

Cermanya ve Albinaa Alman va

purlan Hamburga hareket etmitler. 

dir. Bu vapurlara buğda~ vda 

lslibdol Y• Mesrufiyef saclroınmfarmt:lan IC8mil Pasa 
Şimdi, bir daha geri relmeai ihti

mali olmıyRn kıymetiı saatlerimiz boa 

deri ve arpa yUklenmi .. 1r. Zambiya 

adındaki vapur dahi lllblre yukle
mekted·r. 
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Fener ve Güneş A -TA • 

profesyonel 
oluyorlarmış 
Keş ki olsalar I 

Bu şayiayı Galatasaray klübüne 
malef mek yanlış bir harekettir 

o eminden beri çamurlu kaldı-
rımı elleriyle kazan kyçük 

Şaziye birdenbire durdu. Yeşil 
gözleri irileşti, irileşti... Ve soka
ğın ortasında bir taşın kenarına 

dikildi. Çilli burnun un delikled 
av kokusu almış vahşi bir hayva. 
nın burun delikleri gibi titredi. 

Şaziye gibi parmaklariyle ça. 
mur kazan küçük Ali: 

ifa/ya porfesyonel fakımmm Ber linc!e yüzbin seyirci önünde 
Alman milli fakımile yaptığı maçtan bir ensfanfane 

Dünkü gazetelerin ikisinde; "Cumhuriyet,. le "Son 
Posta,, da, Fenerbahçe klübünün profesyonelliği ilan 
edeceğine, Güneş'in de ona iltihak edeceğine dair bir ha
ber çıktı. Ayni gazeteler, bu mühim şayianın Galatasa· 
raydan çıktığını da ilave etmişler.. Bu haber karşısında 
duyduğum şeyleri, mensup olduğum Güneş klübü namı
na değil~ şahsi kan~atlerim namına aŞağıda toplamağa 
çalışacagım: 

Evvela şunu söyliyelim; Dört,-
klüp arasında bir dostluk ve iş bera- s . b 
berliğinin başladığı şu sıralarda, o er es t •• 

gureş 
dostluk ve beraberlik tamamile kay- · 
naşmadan, Fenerin ve Güneşin pro- D •• 
fesyonel olacağı şayiasının Galata . U n ya 
saraya atfedilmesini münasip bul • ş . ' "" 
mad~m. !le~ bir.şay~anm bir kl~bün a m pıyon ug u 
:şahsıyeti manevıyesıne mal edılme· 
a;inc imkan yoktur ki ... Çünkü bir 
klübü ilzam edecek şeyler, o klü

bün idare heyetinden ve yahut ni . 
%amname.sinin tayin ettiği mesul he 
yetlerden çıkabilir. O zamanda me· 
sele "şayia,, kelimesile söylenemez. 
Bir iddia ve yahut kat'i bir haber 
halini alır. 

BİR ŞAYİA 
~u havadis olsa olsa bazı Galata· 

saraylılann ağızlarında dolaşan bir 
\jayiaya göre,, şeklinde yazılabilirdi. 
Ne yazık ki, profesyonelliğin afaroz 
Juk bir şey olduğunu havadisi veriş 
tarzile anlatan o iki gazetenin spor 
t5Ütunları da Galatasaraylıların el • 
teri altındadır. Okumuş genç. müte
kamil sporcu, salon centilmeni, ha· 
kiki amatör ... 

Velhasıl mükemmel genç erkek nu
munelerinin her cins ve nevini yetiş 
tirmekle şöhret bulmuş bir milesse· 
seye şayia yapmak, yakışmaz bir ha 
rekettir. O gazetelerde yazan Gala · 
tasaraylı arkadaslar bir şayianın 
klüplerine mal edilemiyeciğini ben -
den iyi bilmeleri icap ederdi... 

GELEI.J:M PROFESYONELLİGE 
Birkaç çocuğun kulaklarından gi· 

rip dillerini gıcıklamış olan bir dedi
kodunun temsil ettikleri Galatasa • 
ray klübünün sırtına yüklendiğini 
gören, san kırmızının kibar reisi pro 
f esör ::Menemenci kim bilir ne kadar U 
ztilmüşütr. 

Gelelim şu profesyonelliğe: Her 
zaman iddia ettim, bugün de tekrar
lıyorum: başka sporlan ayrı tetkik 
etmek şartile, bugünkü futbol pro
fesyoneli ile amatörü arasında mem· 
lcket ve spor ve içtimai bakımlardan 
bir fark kalmamıştır. Profcsvonel 
takımların galibiyetlerini milletler 
san'ata bakmadan iftiharla anıyor -
lar. Avrupa statlarında hükumet re
islerinin ve Dinlerce halkın alkışları
nı profesyoneller topluyor. Milletle
rin fntbol s~'ivesi de profesyonel 
tnkımlarmm elde ettiği neticelerle 

Amerikada dUnya serbest güreş 

şampiyo.lluğu henüz bir kişiye ve . 
rilmiş vaziyette değildir. Evvelce A
merikanın birkaç eyaletinde Yunan· 
lı Cim ı. .. ondosun şampiyon olduğu 

kabul edilmişti. Yunanlı son zaman . 
tarda eski halini kaybettiğinden dün 
ya şampiyonluğu münhal addolun • 
maktadır. Bu mevkie lfıyik görülen 
namzetler arasında sıksık müsabaka 
lar tertip edilerek şampiyon olmıya 
layik pehlivan seçilmek isteniyor. 

Namzetler arasında Ali baba ismin 
de bir de ermeni pehlivan vardır. 

Amerikalı şampiyonlardan dünya 
şampiyonluğuna liı.yik görülen iki gü 
reşçi arasında geçen hafta pek sert 
ve öldürücü bir müsabaka yapıl . 
mıştır. 

Neticede Maurice Chappelle has • 
mı Dove Lervin'i bir daha güreşe -
miyecek hale getirdikten sonra 40 

dakika 9 saniyede yere vurmuştur. 

Kros Şampiyonası Anka· 
rada Yapılacak 

Türkiye Kros şampiyonası için ha
zırlık yapmakta olan atletizm fede· 
rasyonu bu müsabakaları mart ayı 
içinde Ankarada yaptırmıya karar 
vermiştir. 

Uç kişilik takımlarla yapılacak bu 
müsabakalara İstanbul, Ankara, İz
mir, Bursa, Balıkesir, Eskişehir at
letleri gireceklerdir. 

lamadığımız okkayı kiloya. arşını 

metroya çevirdik te şu körolası fut
bolde Avrupalının kıymet ifadesini 
neden kantar ve çeki ile hala tart -
mak istemekteyiz. Balondan başka 
bir şey olmıyan Fenerin ve Güneşin 
profesyonelliği için şöyle bir dua e
deceğim: 

Keşki profesyonelliği yapabilecek 
dereceye yükselseler de yapsalar ... 

81çii1Uyor. 
Alıstığnntz için senelerce kurlu .. 

Eıref Şef ile 

- Heyy.. Şaziye .. Şaziye .. Ne 
aval, aval bakıyorsun. Ben iki ku· 
yu kazacağım, sen birini kazıncı. 
ya kadar, dedi.. 

Fakat, küçük Şaziye onun söz. 
lerini duymadı. Şimdi gözleri kal
dırımın taşından kurtuldu .. Soka. 
ğın ortasında ilerliyen bir kadına 
çevrildi. 

Bu kadının sırtında siyah bir 
manto vardı. Başında siyah bir ba
şörtü ve kolunun altında ayrıca bir 
paket taşıyordu. 

Şaziyenin siyah kirpikli iri, ye
şil gözleri yeniden o taş parçası
nın yanına kaydı ve oraya takıl • 
dı. 

Ali arkadaşının kolunu dürttü: 
- Hey uyudun mu kız?. 
Çocuk uyumuyordu amma ipno. 

tize olmuşa benziyordu. Arkadaşı
na bir şey söylemeden yerinden 
kalktı. Çilli yüzüne düşen dağınık 
saçlarını, çamurlu elleriyle arka. 
ya doğru itti ve çöp gibi bacakları 
üstünde sokağın o noktasına doğ
ru koşmıya başladı. 

Köpeklerin senelerdenberi de
vam eden katliamından kurtulmuş 
Karabaş ta köşenin başında yarı 

uyuklarken birdenbire kulaklarını 
dikmişti. Ve -sunra. u lltt ;ıa~lyı; 6 1. 

bi koşarak sokağın ayni noktası
na atılmıştı~ 

K
arabaş Şaziyeden evveı o 

noktaya geldi ve yere eği
lerek ağziyle birşey yakaladı. l<'a... 
kat daima hayatında en büyük 
korkuyu Karabaşın karşısında 
duymuş olan Şaziye umulmaz bir 
cesaretle hayvanın üstüne atıldı. 

Bir elini hayvanın ağzının içine 
sokuyor, diğeriyle hayvanın gırt -
lağını sıkıyordu. 

Köpek nefes alamadı galiba, 
ki ağzını açtı ve tam bu sırada 
ağzına aldığı şey yere düştü, ve 
ağzındaki şey yere düşer dü~mez 
köpek çocuğa saldırdı. !kisi bir
den çamurların içinde boğuşmıya 

başladılar. 

Şaziye altı yaşında idi. Köpek 
oldukça ihtiyardı .. 

Ali de yerinden kalkmıştı. Hala 
olan meseleden bir şey anlamıyor
du. Ve taşla köpeği savmıya, kü
çük Şaziyeyi kurtarmıya çabalı -
yordu ve hakikaten büyücek bir 
taş köpeğin başına gelince köpek 
uluyarak, ağlıyarak kaçtı ... 

Şaziye büyük bir sevinçle elini 
kaldırımın üstünde bulunan şeye 
doğru uzattı. Ali yaklaşmış.+-> ona: 

- Nedir o ? .. diye sordu. 
- Bir et.. . 
Ali Şaziye ye baktı: 
Evet, bu bir külbastı idi.. Iyice 

dövülmüş, kekiklenmiş, tuzlanmış 

kocaman blr külbastı ... 
Ali dudaklarını şapırdattı: 
- Nereden gelmiş o buraya. 
Şaziye gülilmsedi ve yerden kül. 

bastıyı aldı: 

- Sen biç et yedin mi?. 
Ali dokuz yaşındaydı. Şaziye al

tı. Ali yalan söyledi galiba .. Çünlrii 
pek tereddütlü konuı:;tu: 

- Çok .... 
- Çok mu?. 
Küçük Şaziye yutkundu: 
- Ben de yedim, dedi. 
-Ne zaman? .. 
Küçük kız omuzlarını azamet"-

kaldırdı, gözlerini süzdü ve: 
- Kurban bayramında., dedi
öteki alay etti: 
- Kurban mı kestiniz?. 
- Hayır, haminneme Yağcılar, 

et verdiler. Onlar kesmiş. Hep 
hayvanın içini verdiler bize •.• 

K ara.baş galiba taşın acı

sını unutmuştu... Yine 
çocuklara doğru yaklaşıyordu. A. 
li bir taş daha savurdu: 

- Haydi, dedi, gidelim bizde 
pişirtelim bunu, yiyelim .. 

- Neden sen yiyeceksin... Ben 
buldum külbastıyı ... 

- Sen mi buldun .. Köpek ka • 
pıyordu amma ben olmasaydım. 
. - Sen beni kurtardın .. 

- Amma köpek yiyecekti ... 
Şimdi beraber yeriz .. 

- Vermem .. vallah:... 
- Alimallah döverim senı .. 
- Anne! .... 
Şaziye bir feryat kopardı. 'Ve 

başına entarisini uçurtarak kiil -
bastiyle kaçmıya başladı. 

- Hey ... Nereye ... Beynini pat. 
latırım ... 

Ali, Şaziyeye yetişmişti. Kız a
vaz avaz bağırıyordu. 

O sırada birisi yanlarına yaklaş
tı: 

- Ayıp değil mi? .. Ne dövüşü. 
yorsun uz ? .. dedi .. 

Bu uının boylu zayıf bir adam • 
dı. Bir ayağında bir potin vardı. 
ötekisinde bir sargı .. Simsiyah ol
muş bir sargı ... 

Aliyi bir kolundan yakalamışt: 
- Ne oluyorsun, bir küçük kızı 

dövmiye utanmıyor musun?. 
- Ağabey .. Beraber et bulduk. 

Bana vermek istemiyor, kendiken. 
dine yiyecekmiş ... 

- Yalan be amca .. Ben buldum 
eti . ." . 

- Amma köpeği kim savdı? .. 
- Köpeği bilmiyorum ... Et ~ 

nim ... 
Genç adamın teni yeşil zeytin 

gibi idi. Et parçasını görünce, bu 
yeşil ten, kıpkırmızı oldu. Ağzında 
biriken tükrükleri sesli sesli yuttu. 
Gözlerini kapadı. Geniş bir nefes 
aldı. Sonra ciddi bir çehreyle: 

- Utanmıyor musunuz, bir pis 
et parçası için kavga etmiye, dedi. 
Nerede buldunuz onı,ı ?. 

- lşte burada?. 
- Sokakta bulunan pis et yenir 

mi? 
Uykusuz gözlerini açıyordu. Ve 

tekrar yutkunuyordu: 
- Veriniz şunu bana bakayım .. 
Şaziye ile Alinin köpekle dalaş. 

maları, biribirleriyle boğuşmalan 
nazan dikkati celbetmişti. Etraf· 
larını bir çocuk çemberi sarmıştı ..• 
Biribirlerine soruyorlardıc 

- Ne olmuş?. 
- Sokakta bir külbastı bul • 

muşlar ... 
- Bir külbastı mı? .. Yoo .. Ya. 

lan be!.. Bizim sokakta. külbastı 
~e gezer ... Şişlide miyiz!!.. 

- Vallahi bir külbastı bulmuş • 
lar .. Paylaşamıyorlarmış ... 

- Bir külbastı bulmuşlar ha?. 

• leride kapısının önüne çı • 
1 kan bakkal soruyordu: 

- Evet kUlbastı bulmuşlar .. Yl. 
ne çocuklar cevap verdiler •• 

Bakkala ödüncüne (gazyağı) 

almak için gelen, kocasını yeni 
{ince hastalıktan) kaybeden (Ye
diveremlerin) anası Fatma sordu: 

- Ne o külbastı mı bulmuş .. 
Gürültüyü duyan dokumacının 

Hafize penceresini açmıştı: 
- Ne var kuzum, diye seslendi. 
- Sokakta bir külbastı bulmuş. 

lar? .. 
- Allah.. Allah .. 
Ve başına bir örtü alarak hemen 

sokağa fırladı.. • 
Çocukların gürültUsiyle küçük 

ve çamurlu sokağın (sefalet tarzı 
mimarisindeki) duvarları kaldı • 
11111 taşı, topraK, kIMk .U~.:. .... , :&ırıK 

l!laksı, gaz sandığı, kUfe, paçavra, 
parçalanndan örülmüş damları Us. 
tünden yoksuzluk silindiri geçmiş 
teneke kova yapılmış kaşanelerin 
pencereleri birer, birer açılıyordu. 
Ve kadm başları görünüyordu .. 

- Ne olmuş ...... Ne olmuş? .. 
- Çocuklar külbastı bulmuş • 

lar ... 
- Sokakta bir külbastı bulun • 

muş ... 
Ali ile Şaziyenin etrafını saran 

kalabalık ziyadeleşiyordu. 
Bir ay evvel ayni sokakta bir vi 

ranede bir bodrum kesfedilmisti ... 
Bu bodrum perakende· kalmış ~ski 
bir Bizans mabedi idi. Ve bunun 
içinde güzel freskler bulunmuştu. 
Fakat mah'alleden hiçbir kimse me 
rak edip gidip oraya bakmamış. 

tı .. 
Bilmem kaç bin lira kıymetin • 

de ve tarihi, kıymet biçilmez 
freskler bulunduğu zaman en 
Ufak bir heyecan göstermiyen bu 
fakir mahalle halkı, bir kUlbastı 
bulunmuş söziyle adeta ihtilal ha. 
line giriyorlardı. 

Çünkü burası İstanbuldur. ts
tanbulun en fakir mahallesinin al
trnda bile tarihi ne kıymetler bu -
lunur .. Fakat bQyle bir sokakta, 
böyle bir sokağın ortasında bir 
külbastı, iyi dövülmüş, tuzlanmış, 
kekiklenmiş bir külbastı, kolay ko 
lay bulunur mu? .. 

Mahalleli tarihi servetler gör • 
mekten kanıksamıştı amma .. doğ
rusu külbastıya karşı liı.kayıt kala-
mıyordu. 

H alim, selim ve kibar bir ka. 
dıncağız olan eski saraylı 

Nurser Hanım, canım şu eski da
hiliye nezareti ketebesinden Şem
si Efendinin halilesi Nurser Ha. 
nım bile lacivert şayak yeldirmesi
ni giymiş, beyaz gaz bezini başına 
örtmüş ve kaldınma: 

- A desturun ayol.. Ne olmuş, 
lahavle.... Külbastı mı bulunmuş. 

Aman efem .. 
Diye inmişti... On yedi senedir, 

beyefendiciğinden kendisine bağ
lanmış olan Ü<: aylık sekiz buçuk 
lira maa.şirle uzun seneler o da e. 
te hasret çekmiştL. İşte bu hasre
ti bu çıplaklığiyle ifade eden bakış 
larla SllZiYPnin tuı.ı-nutkla.r1nın •un 
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sıkı kenetlendiği külbastı~ra ;.tt 
yordu '· ,/#. 
Köşedeki yıkık medresenin 

kalan damlı odasına barınnılf ~ 
şıya_:ı Kürt Halime de önüne r-' 
lad.ıgı yazma pe~-temalı ile o 
idi. .., ... 

Eski dallı elbisesinin ete~ 
arkasını. başına geçirmişti .. ~ , 
mi harpte (Muhadiratı islaJlllY'.,ı. 
nin) çarşaf eteklerinin in~ 
şer'i hududu tesbit eden, aŞ11' 
miklerine kadar ir."'n turuncu 
tüne renk, renk yamalı iç do 
herkesin karşısında durılY~.t. 

·Elli senedir İs tan bulda ya~öfi#!. 
ı1 ... ı ag m~11, .ucui:I. J. urKçeye ~ ol". 
yen diliyle telaşlı, telaşlı kOJJ 

yordu: ~ 
- Et mu var, et haa!.. s.I. 

virun dü haa ! .. Ben fukarB··· 1 
kimsesüz kadunum.. Sok~tl 
var .. Et virun bana.. ~~ 

Ve kınalı saçlarının yarı~ 
ğü mavi gözleriyle ete bal<ıY ,

Altı senedir, işsiz dokuillB~ f 
casını altı senedir besliyen ud 
cuklu Hafize isyan ediyord~ 

- Neden sen fakir olaC ~ 
sın. Asıl fakir bizleriz... se~ J ~ 
gibi bekar çamaşırlarını, gU İ'! 
ölüleri yıkarsın, yine günUnll~ 
edersin ... Amma biz fabriltll J/
dı mı kapıyı.. aç kalıyoruıı 
!arda... tc ~ 

Yeşil tenli delikanlı artı , 
söz söyliyemiyordu. Yal~ 
galiba pek kötü niyetlerle 01 I 
du. Saraylı Nurser Hanıill·.,~ 
olsa eski saray terbiyesi • go t~ 
geçirmiş kadın. Açık açık Y'1A 
mamak için arada bir ök? 
ve öksürükle yutkunmayı 
ne karıştınyordu. 

B ir ay evvel kocası vef 
den ölüp, vereml.~ Y d• "I 

cuğiyle şu köşedeki kulubt!;I 
rman Fatma da kaldırınıın 
de idi. . ~ 
Üfl~en dlişecek his~i ~ 

yedi çocuk ve kendisi o }(Ul ~ 
ya bakıyorlardı. ,,.. 

- Sahiden külbastı irni!J··· 
de ne iyi dövülmüş yahu!!·· 

- Anne imrendim .. })eIJ.o~ 
- Sus yumurcak zıkl<Iı:.ı 
Kalabalık çoğaldıkça Ş pU' 

gözleri daha büyüyordu.. e• 
şam haminn~si ona eltJl1 
vermemişti... -" 

Ekmek vermeden yatıf1P"' '°' 
nu yatağa .. Halbuki kendi~1~ 
tıktan sonra dolaptan bir d ııd;J 
mek çıkarıp gizli gizli ye~ 'f" 
dı kan! ..... Şaziye uyur gı _J 
rak onu gözetlemişti.... ~ 

Bu sabah da ezanla di'f' j 
"İş bulmıya gidiyoru~" ~~ 
mıştı.. Sabahtanberı ~ 
midesine köşedeki çeşt'fleo 
yıından başka bir şey gl 

Onun için elindeki et 
tehlikeye dilştüğünft b 
kendinden bu kadar çoJt 

[Arkası 9 
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GALiP GENERAL 
ANLATIYOR: 

Hic8zda çetin 
bir mücadele 

hayati başlamıştı 
F abt Vehip Bey, artık in· 

cazda kalamazdı. Tam bu 
/eırada, Oaman1ı devleti de bUyilk 
ltıarbe girmJt bulunuyordu. Vehip 
Beyin, mcardın aynlmaaı için, bu 
ı'?'1 bir vemlleydi. Bicaz fırkum • 
dan aldJiı Ud alay piyade ve bir 
kaç batarya toptan mürekkep bir 
kuvvetle Kanal Uzerine CeJD41 Pa· 
f& kunwıdumda yapdacak taar • 
ru.s hareketine lft1rak etmek ba. 
hanesiyle, hemen yola çıktı. 

YAZAN : 

Saltihattin 
Gün~ör 

Vlkıa, Hicazda pekaz Osmanlı 

kuvveti kalmıştı. Fakat, Şerif HU
eeyin, henüz galeyan bayrağını aç
mak zamanı gelmediğine kaniydi 
Kendisini teşvik edenlere, biraz 
da.ha vakit kazanmak lllzumun • 
dan bahsediyordu. 

Yapılan bUtUn tefvlkler, Hüse. 
yin ttzerlnde tesirsiz kalmakta 
idi İki bUyUk muharip kuvvet a
rumdald çarpışmanın neticesi, 
kat'I surette belll olmadan, Os.. 
manlı hUk6metine kal'fl harekete 
geçmek, lhtiyatınzca bir ı.u. 

#Jiiyiilc Harpte ceplıeJe bir tefliı 

Bununla beraber, Şerifin mev • 
kil, gitgide kuvvetleniyordu. Ve
hip Beyin Emir ile yaptığı mUca • 
delede mall6p dUfmeai, Hüseyi
nfn Araplar ttzerlndeld ntifuzunu 
dehtetll surette arttırmıştı. 

' 
tinden fU telgrafı aldım: 

12 - 12 - 330 
Hicaz ftll w kumandanı Vehlp 

Bey, Mısır .. ferine İftirak etmek 
o19re dördUncU orduya iltihak 
etmı.tlr. Hicazın ehemmiyetine, 
ve Emiri Mekkeyl IUzumu veçhlle 
idare edeceğiniz hakkındaki ka
natime binaen, Hicaz vali ve ku • 
nıandanlığını 1atı&llnlıe tevdi et. 
tlrmek istiyorum. Kabul eder ml-

ainizf ... 

T 
eıgratr. Şark cephemnde, n
çUnctı ordu kumandanlık 

wk&Ietinde bulunduğum mrada al. 

Bir 
e'Vi emir mahiyetinde 

iıbm.. D e azık ki beni 
olan bu~·n y 
kolordudaki arkedafıanmdan L 

)'U'makta idi. ~· .. ı teklif edl • 
Zamanm nesaktı1.&I& ' 

Jen vazifenin ebemaılyetini, vata-
.. _""' gnnleri yqa.mak. 

ıım en mut--ıönUnde tuttuğum 
ta olduğunu, gö yapabilecek 
için, kat't bir ttir&I 
bir mevkide dellldllll· 

taıtmatı atmak tııere 
icap eden Tallt Bey, Da • 

latan bula geldilll· 
• ..u Kendlllyle konut-

1ılliye nazın JU&o 

tum. Nasınnm Hl. 
Fakat, J)ahllly8 biç bir kana· 

eu hakkmda hUIUIİ p.bJk vali ve 

~ti yoktu. BiV;mP aeyden tcap e
aumandanl tawl. 
den maUkmatJ ~ 
1e ile iktifa etti- En veklll ver 

Bqtumandall ,.teri ma· 
Pa,a iae, daha sıyade rdL Netice 
hiYette bul taUmat ve tJ#mı 
olarak her iki ınakaml& yap te 
tenıaaıardan edlDcUikll :::ıp 
Söre f6yle bir hattı herek 
etmem lbmı1911yordd • 

.. Şerif Htıae""'" ve ofulJ&l'lftm 
3- e1idJr l)eVle-

Jıaı ve tavırlan ,upb ~ Hlca. 
tbı böyle gaileli zamanın ,ukt • 
auı en çok bir .ene kld&I'• 
net ve emniyet aıtmd& b:::~ 
llna zaruret vardır· BU eeı 
lerit HUaeyinlıı iyi ida!" ::Ue 
._ llalltıya meydan veriJJll L 
bbudtr. Son dereci lhdY&tlI o 

llaalanus. Harp, stıne .orte• tekil 
ay attrer. o zaman& ~ 

devteun bqma pile ...-

H icaıc/an bir görünüı: 
Hamıa mesçidi 

hal meydana getirmeyiniz!.,, 

A navatandan uzak,. ve he· 
men de mu.takil bir vasi. 

yette bulunan Hicum mUlld ve 
aakeri ldareeinl, bahuaua böyle bir 
Amanda tlzerlne alacak bir vali 
ve kumandana verilecek tallm&t. 
bu mu olmalıydı?. 

Vehip Beyle görilftUkten eonra. 
itin içyUzUnQ tamamiyle öfrenmif 
tim .. Fakat ne yapmalı ki, vali ve 
kumandanhtı, bir kere kabul et
IDİf bulunuyordum. Sözümden dön. 
memtye kan.r verdim. 

bir caniptar teşkil etmiftl. 
Ben de, derhal vak'a mahalline 

vardım .. Şerif Ali, hiMolunur bir 
telif içindeydi Medine muhafw 
ve mutasarrıfı mirliva Buri Pa
,a da orada bulunuyordu. Vak'ayı 
tertip edenin Şerif Aliden bafkuı 
olmadığını derhal anladım. 

Fakat maslahat icabı, bunu an. 
lamamlf görünmek llzmıdı. Kıtaa
tm ilerlemeaini emrederek yoluma 
devam ettim. Fakat mUudemenin 
arkası kesilmemi,, lsilerden ~ 
altı babı, tepe!~ - aralık, 
Şerif AH, yanıma pldl. Tel"1f bir 
takım hareketlerle beni ve Bu • 
ri Pafayı bir çalı dibine çekti; ve 
aırtmdan çıkardJll beyaz mqle. 
hı yere eererek: 

Sis 16tfen burada blru bekle
yin dedi, tfmdl. bu hainleri defet
mek ttzere adam gönderiyorum! .• 
Bakalım, maklatlan nedir, bir 
anlayalım .•• 

Şerif AK aözde bllere göndere
cefl adamına talimat verdi, elleri· 
ne bir de bayrak tutu,turdu. AlL 
nin adamı, bllerin yanma vardığı 
bfr eırada, ben hemen Buri P&f&· 
yı, mqlahm bulundufu yerden on 
metre kadar uzağa çektim. Ç61 hl· 
leeine vlkıttmı. Böyle ihtiyatlı 
davranmakta ne kadar isabet et. 
tlllm1. aradan bir kaç dakika geç· 
meden anladım. Bizim demin lfgal 
ettitimiz gölgelilln ttatUne kur • 
,unlar yafmıya bqlamıftı . 

Tam iaabetıl birkaç kUl"IJUD, 
Şerif Alinin Dlaflahmı deldi Şim.. 
dl, memuriyetimln melıiyetinl 
daha iyi kavn.mıya bqlamlftllD. 
Nereye gitmekte olduiumu, kim • 
terle mücadele edeceflml anbyo~ 
dum. Fakat tlzerlme aldıfım va • 
dfeyi .onuna kadar, yapmak mec
buriyetindeydim. Yolumuza de
vam ettik. 

(Arku ıvar) 
Hicaza gidip, orada hldieelertn 

lnkitafma göre hareket edecek· -----------

irariın Petrol 
Tmtiyazı 

tim. 
Nisan ortalannda Şam yoliyle 

Kedineye gittim. Orada Hicu 
kuvvetinden yalnız bir alay ite ma· 
klnell ttifek ve topçudan mürek
kep kUçUk bir müfreze buldum. 
Difer alayla, ona ballı kuvvetler, 
Flllatinde alıkonulmuftu .• 
Hicaz Emlrlnln büyük oflu Şe • 

rlf Ali. Kedhıede ldL Birkaç gün, 
yolculuk hamlıttYte pçU. Nlha • 
yet Mekkeye dofru yola ~k. 
(12 Maym 331) Jledlneden henU. 
W kilometre aynlnuıftık. Alay pJ.,.. 
tarmm urbUl tarafmdan bir pu· 
auya dUftlrllduttlntl haber aldık. 

Asller, bir mWtalmle Od Meh· 
metQlğl f8hlt etmltlerdt. Piftar ta. 
burunun. kumandanı blnbafı Der
vif Bey (llUU JIQdafaa m~ 
n merhum Dervit ıt.fa) clerlıaJ 
urbana ka"1 taarrusa geçerek L 
lerfllnl ~ ve Arap oetelerl. yo
lun. cenubun& 4olna tardederek 

Tahran· 20 (A.A.) - Maliye Na· 
anı Davar petrol imtlyamım bir 
Amerikan kumpanyuma verllmeal 
ve petrol btlıvlan fntumm da diğer 
bir .Amerikan kumpanyası tarafm • 
dan yapdmuma mOuade edllmeei 
Jıakkmda nıecU.. bir kanun. 1'yiha· 
• tevdi etmJttlr. 

Müsabaka 
kuponu 
No. 21 

Fransanın 
Kelime 
Oyunları 

<Batı 1 incide) 
mecburuz. ÇUnıkU, biz, ilh&k fikrini 
bir saniye için bile hatırdan geçirme. 
diğirniz ve emperyalist her düşünce
den çok uzak olduğumuz halde Fran. 
ıa, bizim iıtila tasa vvurlanmız hak
kında bUtiln dostlarmuzm zilminde 
ıüpheler uyandıracak propagandalar 
yapmaktan gerl durmuyor. Bizi: 

Hataylılann muaııam istil/61 feıalıiiratmı bitaraf miiıalıitler 
otellerinin önünde ıeyreJiyorlar. 

"Musul vesaire hakkında kat'iyyen 
ilhak tasavvurJarmıız yoktur ve ola
maz.,, diye tekzıpler neşretmiye mec. 
bur bıraktı. Bundan başka, mi1fahit
lerin Sancakta bulunması mUnuebe
tiyle Fransız memurJarmm yaptıkla
n tazyikler ve entrikalar, doettan 
değil, ancaık • ir düşmandan beklene. 
bilecek bir mahiyettedir. En müfrit 
Suriyeliler bile, bundan fa.zlaamı ya
pamazlardı. Fransa, bitaraf rapor. 
töriln ve Mılletler Cemiyetinin vere
ceği her karara razı olduğunu bir 
kuzu yumuşak1ığı ile söytuyor. Fakat 
kuzu postunun altmda bir kurt giz. 
Jendiğini biz bir saniye bile unutama
yız. Fransa, bütün Milletler Cemiyeti 

Blumun manevrah 
teklifi bizi hiç 
tatmin edemez! 

mekanizmasmm kendi tesiri altında Ankara. 20 (TAN muhabirinden) - Hatay meselesl 
olduğuna emin bulunduğ1. lc;in eemı. hakkında Fransız Başvekili M. Blum tarafından hazırla• 
yetin hakemliğine razı oıdujunu ıöy- nan teklif, Ankarada henüz neşredilmemııtir. Dün ban 
lemekten korkmuyor. Böylece lfin ic;. arkadaşlarımız tarafından neşrolunan malumat herhal· 
ytlzUnU bilmtyenler arasında. gQya, de Fransız radyosu tarafından ortaya konulan bir huı~. 
haıkkaniyetine takdir uyandırmak ü- d k' 4 

midinde bulunuyor. sa ır ı, Fransız hüsnüniyeti hakkında itimat uyandır-
mak maksadile teklifi ancak bir taraflı olarak tefsir et-

/llıol oramıyoruıl mektedir. 
B iz,. ~e~ vakit tekrar eUllfmiz AJdıfmuz malllmata göre, teklifin,-------------

Şarkmgıbhı, ilhak aramıyoruz. Ya.lem uh, çok mufllk bir lisanla yudmq.I Devamlı 11.fha, Suriyenin ı.tiklllin. 
uzur ve latikranm temin tır "Bana öyle -•t ki .. cl d nrald edecek preruripl rin tabak kurul . e~ yor " • ıu • en IO zamandır. Muvakkat al 

. e ku an bet doğru göıilnUyor ki ... ,, gibi mu- ha için zaten mesele yoktur. Ondan 
b~ka bırşe~ istemiyoruz. Fransa, kaddimelerle bqhyan cüm!eler, için. eonraamı dilfilnmek i"in iıki memle. 
birtakım kelıme oyunlarite vaıkit ka. dekilerin müphem bir tesir yapmuı ket arumda bir mütareke yapılabL 
zan~ ve müphem hukuld formül- için elden gelen hertey yapılmrftır. r 
lerle Milletler Cemiyeti muhitinde T klif ...ı • ır. m ntl roll vlnni e e, 1t1y&aı bir nota ve muhtıra 2 - Devamlı safha hakkmda lim-

e er çe . ye kalkıpcak tekllnden uzak, ta.bal mektup mahi- diden Franaa.nıu verdift teminat Su. 
~ kendi kendini alda~ ola. yeti verllmealne c;ok itina gösterilmiş riye latiklllinden aonra. mandanm 
ca.a~, o zaman Hatay ve Sunye hu- tir Şıfa.ht müzakerelerde "latikl&le s ak haıkk d d 
dudu tesbit edilmemiş bir mesele ola. ~adil bir muhtariyet södl -tiği ~~-- m a evamı suretile. 
ra.k mualllkta kalaclık ve oralarda " e-.. r nuaea mandasınm teşkil ettiği ga. 
bir Makedonya havası esmesinden halde.'.zUBlumunbUmektubunddaurulmuhtari. rantiye halel plmemeeidir. 

d ğ cak butUn 
, . yet so nden e uzakta ~akta 3 - Fransa· ••w n--'k m---'e 

o a mes ulıyetler Fransa- ' .. ~ '"" 
dUtecektir ve 1921 Ankara anlatmumda kulla- diye iki nevi teminat da.ha ileri sUril• 

ya • nılan tabirlerden şeklen uzaldqma. yor. Bunlardan biri, Milletler Cemi. 
Pıensip/.eıinüıd. 6oilıy11 mıya çalJotlmaktadır. yeti tarafmdan Sancağa bir vali q,,. 

A ....... ~ bakir SUR.1YE VB HATAY yini, ctiierl dt lualr meb'ulılanDID 
preulplerlmbe g6re halJecllh. Jı1d hükOmet arumda lhWU nolr • Surt,. .PuilmelltowDda oe"1n 11l 

cefial mJUete vadetmJftlr. Bunun tumı tePD edm cılhet. Surlymln Ha dtr. 
için netice hakıkmda bl.a tamamile tay n.rtnde h• ve allka ahfbl ol· f _ J'rama. falrendwun Um.,... 
mu.terihiz. Ancak neticenin tabak- mıyacaphr. M Blumun. notaat, Ha • da nJrldyeye yer kiralamayı bbal 
tukunu 1aaa ve mahdut bir zaman tayin Surlyen parçuı oldufun· ediyor. 
içinde cereyan edecek bir hldime diye da lll'V ederek uıl ihtili.tın mevzu. C5 - Sancakta TUrk hallnnm hal• 
tasavvur etmek hatadır. Atattlrkiln unu devam ettiriyor. Fakat ayni m. bulunduğu vasiyetin genltlemeal ft 

mllU mieaık prQgramile milletin ba. manda Türkiyeyi teskin için fU eeu- Ankara anlaemumda kastedilen f4* 
11Da geçtiği zamanla milli gayelerimi- lan ileri IUrUya le yaklqmuı kabul edilijor. 
zln tam auretle tahaJdrukıu arumda 1-Hatay meıeleslnln biri muvak Yalnız: •TUrk bayrafma benmr 
zaman geçmietir. Bu aman zarfında kat, diğeri devamlı iki safhUJ var • bayraktan., bahta yoktur. 
öyle da:ldkalar oldu kt, mütarekenin dır. Muvakkat ıatha, FranlD manda- 6 _ M. Blumun muhtıram, TUrk 
karanlık zamanlan için tasavvur bi. BI altlnda geçecek Qc; sene müddettir. d01tlufundan aıcak bir Hanla bahM. 
le kabul etmiyecek kadar parlak ne- diyor ve iki memleket arumdaJd 
tlceler elde etmek mtımıldlndl1. Bun. rlni koruyarak "e ayni zamanda haık- dostluğun, bu lhtillttan ealdden da• 
lara kapılmadık, beidedik. Zamanın 1ı ve ytlkseık renaiplertmllden hiçbir ha kuvvetli olarak çıkacaltm söylL 
blzlmle beraber oldu;ıma kail bulun- feda.klrlık tmlyerek gayelerimize yor. ' 
duk. Varacağımıza ve bütün rillderin te. 7 - Frannnm hUsnUnlyetine delil 

Şüplıemiı yol ehhUrlere sebep olacak tarafa ait olarak Milletler Cemiyeti raport.lh'll-

Hatay işinde de aman. blslmle bulunacatıııa en küçük bir tUphemiz ntın ve koneeyin vereceii her hOL 
beraherdir. 15 - 16 eenelik YokWr. mUn ltil'UBtzca kabul edileeell '6vle-

Dhmetli çalıtmalarm gOzel neticele. Alımef Emin YALMAN niyor. Framamn böyle bir eası ka. 

Resim: 21 

Fıkra: 21 
Hoca bir gıin hlr hastanın it;incle göıün• iliıen bir laya ofocıno 

t;ılr.ıp lr.oy11 lopomlen solıibi gelip çotmıı: 
- Ne ora111n hu ojacın iisfüncle hrel 
Hoca ifi buclalalığo vurmaktan botla yol olmoJıfını ıörlip: 
- Ben bülhıilüml Cevabını venniı. Ağacın ıaltlhl bu aöıe gDlerel: 
- Biilbül iıen öt fe ifideliml demiı. Hoca da: 
- Coll Coll Caliiil diye biilhül toA:lidinl yop#nco lterll ıonnUf: 
- Sen ne hit;im hülbülıün hrel Bülhül böyle mi 6fer. Hoca cevap 

Yermlı: 

- Acemi bülbül hu lac/ar öter/ 

bul etmNI Ml"11t1- t"f'!mi,.t1 \w-..tn 
deki nutm ve tesirinden emin bulma 
dutundan bqka bir 19ye delllet et. 
mez. 
BÖYLE TF.KJ ftı'LER ANKARAn 

TATMİN EDEMEZ 
M. Blum neticede teklif ettJllmb 

konfederuyonun mutlak ve mahsur 
lu olduğunu ve kendi teklifinin ~ 
leyi halledeceflnl ileri stırnyor. 

M. Blumun notası, Ankara meha
fllinl kat'tyyen tatmin etmemlt.,. 
notammda hepal mUabet olanık Deri 
sUrillen tekliflerimizden sonra kon
aey içUınamdan bir gtln evvel böyle 
menfi ve müphem teklif gönderilme. 
si, bir hUanUniyet Meri diye klLl'fllan 
rııanuttu'· Hlldm olan kanaat. Fran
l&DID doiruduı dotrun anl&IP"ak • 
tan içtinap etmesi ve JlilleUer Cemf. 
yetbıdeD lllllM'IDI mu.ait blr karar 
almak Qmlclbıde bulunmuıdır. 

KJ1ı kırk ~ husuıundald me. 
baretleri ile manıf olan Fran11z hu• 
ınıqtnulannm konseyde azami fa. 
aUyete pçmelert ve tUntt ttırın keli
me oyunlanna rtritmel rl beklenmek 
tedir. 

M. Ponao 
Ankara.dan fehrlm1ze ge1mlf olan 

Franaanm Ankara aeftrl K. Pomıo 
birkaç gUn daha burada kalacak 
tır. Ankaraya hareket edecetl .._ 
hentız mal{lm detildir. 
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Ödemişte 
Deve 
Güreşi 

izmir köyleri için 
5 yllhk 

Ödemiş, (Tan) - Çocuk eairgeme 
kurumu menfaatine tertip edilen de
ve güreşlerine Aydından, Nazilliden, 
Tire ve Torbalı ile diğer mahallerden 
gelen 26 deve sokulmuş, 10 binden 
fazla halkın seyreltiği güreşler çok 
heyecanlı olmuştur. Baş güreşi, ö. 
demişli Şükrünün devesi kazanmış· 
tır. 

kalkınma programı 

Somada 
elektrik 
pahalı 

' Soma, (Tan) - Türkiyede elek
trik fiyatları en pahalı yer Soma
dır, denilse mübalağa edilmiş olmı
yacaktır. Elektriğin kilovatı 30 ku
ruş olduğu, ayni zamanda saati olan 
müşteriler çok müşlfüla.t gördüğü 

içint elektrik hemen hemen birkaç 
yere munhasır kalmıştır. Burada 
lüks lambalar ve petrol devrine dö
nülmektedir. Bunun önüne geçmek 
lçin, elektrik işlerini ve fiyatını yo· 
luna koymak 18.zrmdrr. 

Havranda Deve Güreşleri 
Havran - Emin oğullan fabrika

BI yanındaki sahada, idman yurdu 
menfaatine deve güreşleri yapılmış· 
tır. 

Edremit, Burhaniye ve Havran 
köylerinden gelen 3 binden fazla 
halkın seyrettiği bu güreşlere 22 
deve sokulmuş ve oldukça iyi haaı· 
lat alınmıştır. 

• zmir, (Hususi Muhabirimiz
i den) - Vali Fazlı Güleç, bü. 

tiln kaza kaymakamlarını bir toplan 
tıya çağırarak kendileri ile vilayetin 
muhtelif işleri etrafında yedi saat 
kadar görüşmüştür. 

Vali, kazalarda yapılacak mtihim 
kalkınma işleri etrafında kaymakam 
lardan malıimt istemiş ve hazırlana 
ca.k olan beş yıllık köy kalkınma 

programı hakkında izahat vermiştir. 
Bu arada Kültür ve Ziraat işleri 

görüşülmüş, henüz mektep açılmı

yan köylerin mektep ihtiyaçları üze. 
rinde ehemmiyetle durulmuştur. 

Ere~li 
Şirket nin 
Teslimine 
Do~ru 
Zonguldak, (TAN) - Hükiimet 

tarafından satın alman Ereğli şirke
tinin Etibanka teslimine iki ay son
ra başlanılacaktır. O vakte kadar 
şirketin girişeceği teahhütleri mez . 
kur Bank namına vize etmek üzere 
gönderilen memur Ereğli şirketinde 
vazifeye başlamıştır. 

Şirket, demirbaş eşyasını tesbit et. 
mektedir. 

Bu arada bazı kazalara iskan edi· 
len göçmenlerin vaziyeti de görüşme 
mevzuu olmuştur. Kaymakamların 

verdikleri izahata göre, 1936 yılında 
memlekete gelen göçmenlerin sıhhi 

vaziyetleri iyi olduğu gibi bir çoğu 

da kendilerine tevzi edilen arazide 

müstahsil vaziyetine geçmişlerdir. 

Bu iyi netice takdirle karşrlanmış_ 
tır. 

Fazlı Güleç, yapılacak yeni işler 
hakkında kaymakamlara direktifler 
vermiş ve yeni yıl için de ne tarzda 
çalışılacağını bildirmiştir. 

Muşta 
Jandarma 
Binaları 

Muş (TAN) - Melazgirt jandar
ma birliği için, yirmi bin lira sarfile 
güzel bir bina yapılıruş, binanın kü· 
şadı da icra olunmuştur. 
Muş ilçesi dahilindeki Gebguzan, 

Ziyaret ve Akçan ile Vartu ilçesinin 
Ustükran nahiyesi merkezinde ikişer 
bin lira sarfile sıhhi ve asri: birer jan 
darma kol binası yaprlmış, bu suretle 
jandarmaJarnnxz kuhıbe vaziyetinde
ki evlerden kurutlmuşlardır. 

Bu binalarm yapılmasında Vali • 
miz Niyazi ve vilayet jandarma ku· 
mandam binbaşı Cevat ile Melazgirt 
ve Vartu ilçebay ve komutanlarının 
gayret ve faaliyetleri, mahalli halkı 
nrn da nakdi muavenetleri görülmüş 
tür. 

Akhisarda Çocuklara 
Yardım 

Diğer karakollar için de ilkbahar
de birer bina yapılması maksadiyle 

• ··tatyıı., (TAN) - Halkevinde projeler hazrrlan~tır • 

Malatya da 
Trahom 

Mücadelesi Akhisar. (Tan) - Urbay Nüzhet 
tşığm başkanlığı altında. çalışma.la . 
rını arttıran fakir ve kimsesiz ço • 
cuklan himaye kolu, bu ders sene!! hl. .fta bir geoe toplantılar yapıl-

başlangrcrndanberi 1000 liradan faz. maktadır. Son içtimada, trahom mü. 
cadelesi başhekimi Necdet, alaka u. la t eberruat temin etmiş, her mek· 

tebe ltizumu kadar maden kömürü yandıran bir konferans vermiş, bil
eo balan almış. yüzlerce kimsesiz ço gisizlikler yüzünden gözlerini kaybe
cuğu da giydirip beslemiye başla • 
mıştır. den hastalarını göstererek bunların 

Somada Yarım 
Mektepler 

Kalan 

Soma, (Tan) - .nçemiz köyleri -
nin birçoğunda mektep olmadığı gi
bi bazılarında da inşaat yanda ve 
çürümiye mahkfı.m kalmış bir hal
dedir. Bu meyanda, Kızılhisar kö
yündeki mektep binası senelerdenbe· 
ri yarı yapılmış ve öylece bırakılmış 
olarak duruyor. Buna mukabil, i· 
çinde çalrşılan mektep pek köhnedir. 

Kıymetli ilçebayımızdan, Kızılhi • 
Bardaki yeni mektep binasını bitir -
mek çarelerini bulması beklenilmek· 
tedir. Bu, cidden yerinde bir hizmet 
olac.aktır. 

Manisada Konferans ve 
Ziyafet 

Manisa, (Tan) - Tilmkomutanı 

~li Rıza Artunkol, seferde ve ha
ıerde halkın ordudan ve ordunun 
halktan beklediği faaliyet ve hiz
metler hakkında bir konferans ver
miştir. 

Halkevi salonunu dolduran dinle
yiciler arasında vali ve belediye re
isi ile bütün zabitler ve memurlar, 
doktorlar, muallimler de bulunmuş
~~~ 

acıklı vaziyetlerini anlatmıştır. Ya

pılan ameliyat sonunda bu vatandaş. 

!arın gözleri açıldığını ilave eden dok 

tor, herkesin kendi kendisini tedavi 
etmek ve şunun, bunun sözleriyle h~ 

reket etmek itiyadmdan vazgeçmesi 

lüzıumunu da izah eylemiştir • 

Gemlik Mekteplerinde 
Yeni Şekil 

Gemlik (Tan) - Yeni ders yılın 
dıı Gemlik havalisi mıntakalara ay· 
rılarak köyler grup grup birleştiri -
lecek ve böylece tedrisatın tam dev 
reli olmasına. çalışılacaktır. Kcylü 
çocukları, yakınlarındaki mekteple . 
rin mahiyetine göre ya yatılı okul
lara veyahut büyükçe olan köy okul 
larına yerleştirilecektir. 

""' Adapazarı Klübünde -
Adapazarı, (TAN) - Yeniay klü

bü azası reisleri Eşrefin başkanlığı 
altında senelik kongrelerini akteyle . 
mişlerdir. Yeni idare heyetine Is -
mail Göktürk, Yaşar, Hurşit, Ismail 
Rençper, Ismail Hakkı, Mahmut ve 
lsmail seçilmişlerdir. 

Soma Parti İdare Heyeti 
Soma, (Tan) - C. H. Partisi ida

re heyetine Talat Saracoğlu, Sabri 
Balcı, Tahsin Baykal, Rifat Karaca, 
Vehbi Tözen, Ali Kolabaş, Tevfik 
Başer intihap edilmişlerdir. Bunlar 
a.ralannda iş bölümü yaparak baş
kanlığa Talat Saracoğlunu, sekre· 
terliğe Vehbi Tözeni, sağışkanhğa 
da Ali Kolabaşı getirmişlerdir. 

·-------Deniz Yolları 
l ŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

- zade Han. Tel. 22740 --

M E RSi n Perşem-
be postası 

21/ 1/ 937 PERŞEMBE 
günü saat 10 da Galata rıhtı
mından Mersin postasına kal
kacak olan (GÜNEYSU) va

puru yalnız bu sefere mahsus 
olmak üzere gidişte ilaveten 
Alanyıa, Anamur ve Dörtyola 
da uğnyarak Payasa kadar 
gidecek, dönüşte keza ilave
ten Taşucu ve Anamura uğrı-
yacaktır. (332) .............. ~ 

Generalin şiddetle alkı~lanan kon- 1 ı b 1 Beled1"yesı· 1' Ja" nları 1 
feransrndan sonra , Manisa orta ve • ıtan U • 
llkmektep muallimleri tarafından .. ••••••••••••••••••••••••• .. 
\'alimiz Lfı.tfi Kırdar şerefine bir çay Keşif bedeli 3193 lira 6 kuruş olan Topkapı, Maltepe Askeri 
ziyafeti verilmiştir. Lisesine giden yolun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
-----.....~.........- evrakı ve şartnamesi Levaznn Müdürlüğünde görülebilir. 1stek-

KOÇOK MEMLEKET liler 2490 No.lı kanunda yazılı vesikadan başka Bayındırlık Di-
HABERLERI rektörlüğünden buna bcn~r iş yaptığına dair vesika ve 239 lira 

• Zonguldak kayrkı;ı Ga.Hp relıd11 48 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2/ 2/ 937 
• kamı, ani bir ba~,ıma ndi~ sah günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (278) 

sinde soba.nm üzerine düşmüş * • • 
\•e yanarak ölmüştür. 

• Amasrada bir kuduz köpek bir -
~k ~uğu ısmnıştrr. 

• BUl'\11& baro9o yıllık toplantmm.da 
eski idare heyetini ipka etmt,, 

ltyasete a\'ukat Kemal Ziya 
Demfret seçllml tir. 

....,..........~ 

Vilayete bağlı mülhak dispanserlere lüzumu olan ecza ve sıh
hi malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. Listesi ve şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Bunların hepsine 287 5 lira 
bedel tahmin olunmuştur. İstekliler 2490 No.lı kanunda yazılı 
vesika ve 215 lira 63 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 27 / l/37 · Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunm lıdırl 

Türkiye iş Banka
sından: 

1929 senesi % 8 faizli İzmir Belediyesi İstikrazmın 31 Kanu
nuevvel 1936 tarihinde icra edilen keşide muamelesinde kur'a 

isabet edip piyasadan ref'i icap eden istikraz tahvillerinin numa
ralarını aşağıda gösteriyoruz. Gerek amorti isabet eden tahvil be
delleri ve gerekse 7 numaralı kupon faizleri İzmir ve İstanbul şu
belerimiz kişelerinde tediye edilmektedir. 

11007 
11030 
11040 
11068 
11093 
11123 
11134 
1115.7 
11185 
11216 
11234 
11249 
11274 
11303 
11314 
11342• 
11356 
11374 
11386 
11394 
11402 
11429 
11454 
11468 
11485 

10002 
10030 
10059 
10090 
10102 
10118 
10129 
10154 
10182 
10206 
10222 
10257 
10267 
10283 
10337 
10361 
10402 
10468 
10600 
10630 
10648 
10671 
10695 
10726 
10745 
10758 
10775 
10802 
10829 
10863 
10875 
10884 
10904 
10923 
10940 
10969 
10982 
10640 

25 
111 
169 
196 
254 
314 
335 
359 
387 
404 
442 
496 
532 
580 
644 
769 
781 
823 
928 
997 

1010 
1136 

1 O O O liralıklar 1185 
11009 11016 11019 1247 
11032 11034 11039 1299 
11054 11058 11061 1340 
11070 11078 11082 1445 
11110 11111 11118 1516 
11127 11130 11132 1573 
11138 11142 11143 1657 
11161 11168 11173 1718 
11188 11202 11203 1769 
11217 11222 11223 1843 
11235 11237 11244 1921 
11257 11258 11270 1973 
11277 11288 11296 2055 
11304 11307 11311 2141 
11335 11340 11341 2192 
11343 11349 11355 2298 
11361 11367 11372 2319 
11379 11382 11383 2378 
11389 11390 11391 2463 
11396 11400 11401 2495 
11407 11427 11428 2579 
11430 11436 11452 2701 
11456 11460 11462 2751 
11474 11478 11483 2782 
11492 11498 . 11299 2862 

5 00 liralıklar 2923 
10008 10017 10020 2973 
10041 10042 10045 4036 
10073 10086 10088 4051 
10092 10093 10094 4103 
10105 10109 10117 4120 
10121 10123 10124 4172 
10136 10141 10150 4187 
10159 10162 10163 4248 
10186 10200 10204 4318 
10209 10211 10212 4407 
10226 10231 10239 4451 
10260 10263 10264 5517 
10272 10279 10280 5635 
10291 10308 10319 5721 
10339 10345 10357 5774 
10362 10374 10389 5820 
10404 
10532 
10609 
10632 
10649 
10672 
16706 
10728 
10747 
10768 
10780 
10807 
10838 
10866 
10877 
10886 
10912 
10925 
109-14 
10971 
10989 
10965. 

10408 
10562 
10610 
10635 
10657 
10683 
10712 
10741 
10754 
10769 
10782 
10821 
10842 
10868 
10878 
10892 
10918 
10926 
10950 
10972 
10996 

1 O O liralıklar 
42 76 

130 136 
174 183 
207 229 
263 300 
315 317 
341 344 
368 380 
390 396 
412 422 
484 490 
505 517 
550 56-1: 
615 630 
657 722 

1509 1562 
802 805 
875 
959 

1012 
1065 
1149 

890 
963 

1013 
1101 
1170 

10411 
10596 
10613 
10647 
10660 
10691 
10714 
10744 
10756 
10772 
10798 
10827 
10852 
10873 
10883 
10895 
10921 
10927 
10955 
10973 
10253 

82 
148 
189 
237 
308 
320 
355 
385 
398 
438 
491 
521 
570 
640 
732 

1882 
809 
917 
971 

1027 
1117 
1178 

5861 
5907 
5941 
6550 
6668 
6769 
6862 
6939 
7006 
7095 
7114 
7173 
7317 
7408 
7490 
7548 
7646 
7673 
7742 
7759 
7854 
7928 
7984 
8535 
8651 
8690 
8710 
8764 
8829 
8912 
8972 
9003 
9125 
91Ö6 
9298 
9424 
95-18 
9597 
9649 
9701 
9738 
9802 
9845 
0877 
9957 

~..,.Yalnız 5 7 kurut ~ 
masrafla 100 kiloınetroya 7 
kişiyi rahat rahat götüren rna -
zotlu MERCEDES - BENZ 
tenezzüh otomobilleri geldi. 

LUks - Kıonfor • Sürat 
Taksim Bahçesi karşısı No. 25 
İstanbul Telgraf adresi: Dizel • 
İstanbul, Telefon : 4C.835 Adre -
sinizi yazınız, kataloğ gönderelim 
Yedek parça sergimizi ziyaret 
ediniz . 

1225 
1258 
1305 
1345 
1478 
1518 
1581 
1666 

.1726 
1775 
1853 
2076 
1984 
2067 
2144 
2210 
2299 
2320 
2390 
2465 
2511 
2592 
2708 
2755 
2804 
2866 
2925 
2983 
4040 
4061 
4104 
4141 
4179 
4193 
4258 
4356 
4416 
4470 
5518 
5657 
5742 
5801 
5823 
5865 
5909 
5945 
6590 
6684 
6829 
6888 
6946 
7017 
7100 
7124 
7177 
7391 
7447 
7497 
7599 
7647 
7678 
7747 
7794 
7877 
7932 
7989 
8632 
8659 
8696 
8711 
8781 
8849 
8925 
8985 
9064 
9134 
9204 
9344 
9426 
9555 
9603 
9670 
9724 
9746 
9810 
9859 
9RR;J 

9988 

1226 
1264 
1336 
1397 
1485 
1539 
1600 
1676 
1733 
1782 
1891 
4751 
1991 
2082 
2154 
2269 
2301 
2325 
2424 
2475 
2525 
2627 
2711 
2767 
2835 
2868 
2936 
4018 
4042 
4064 
4112 
4146 
4183 
4208 
4283 
4364 
4434 
4797 
5569 
5672 
5751 
5805 
5834 
!5904 

5913 
h984 
6604 
6694 
6848 
6917 
6971 
7031 
7101 
7127 
7183 
7393 
7451 
7499 
7581 
7660 
7710 
7';;)4 
7804 
7881 
7944 
7993 
8639 
8664 
8704 
8731 
8797 
8887 
8932 
8986 
9073 
9157 
9222 
9369 
9429 
9558 
0623 
9679 
9727 
9756 
9813 
9864 
flR91 
8524 

1244 
1285 
1338 
1428 
1490 
1546 
1643 
1714 
1744 
1841 
1904 
6634 
2025 
2136 
2180 
2273 
2317 
2326 
2448 
2476 
2535 
2693 
2724 
2775 
2859 
2871 
2972 
4024 
4044 
4086 
4119 
4151 
4184 
4217 
4296 
4.368 
4436 
5505 
5603 
5716 
5772 
5809 
5837 
5906 
5924 
6508 
6633 
6756 
6855 
6921 
6974 
7048 
7108 
7130 
7198 
7403 
7457 
7529 
7604 
7661 
7728 
7758 
7827 
7919 
7962 
8519 
8645 
8674 
8708 
8733 
8814 
8907 
8948 
8993 
9121 
9182 
9255 
9408 
9457 
9586 
9636 
9684 
9732 
9787 
9830 
9874 
9900 
9691 
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Allahın yarattıiı tabii ve aaf 
çocuk gıdaları. 

Pirinç, yulaf, mercimek, buğ· 
day, irmik, patates, mısır, arpa. 
çavdar, türlü, badem. 

HASAN· özlü 
Unlarile 

cocuklannızı besleyiniz ve bü· 
yUtün üz. Vi,tamini ve kalorisi 
bol olan bu özlU unlardan il · 
tediklerini ve .eevdiklerini bık -
trrmıyarak değiştire değiştire 

yediriniz. Çabuk büyürler, ça -
buk diş çıkarırlar. 
Hasan markasına dikkat. Başka 
marka verirlerse almayınız ve 
aldanmayınız. Bütün eczanelerde 
ve bakkallarda bulunur. Hasan 
deposu, İstanbul, Ankara, Be
yoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. _______ , 
İstanbul Beşinci İcra Memurl• 

ğundan: İstanbul 7 inci icra dairefll• 
nin 934-5778 sayılı dosyası ile Ta. 
mas Keseryana birinci derecede ip<>" 
tekli olup dairemizin 936 - 1556 sa
yılı dosyası ile Hrzıra olan masrafsıl 
( 1000) lira borcunda ndolayı sefer"' 
den men'i suretile mahcuz ve halell 
Cibali iskelesi yakininde bağlı olup 
paraya çevrilmesine dairemizce k ... 
rar verilen ve erbabı vukuf tarafın• 
dan maateferruat tamamına (2480) 
lira kıymet takdir edilen ve tstan• 
bul deniz ticaret müdürlüğünün 739 
sicil sayısına kayıtlı ve mazotla nıU• 
teharrik 28 beygir kuvvetindeki (U• 
ğurlu 2) nam motör ve tefernıatmıll 
tamamı açık arttırmaya vazedil.ılliş• 
tir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya i~l· 

rak edecek müşterilerin kıymeti nıu"" 
hammenenin lj, 7,5 nisbetinde ı pe1 
akçesi veya milli bir bankanın telll~ 
nat mektubunu hamil olmaları icaP 
eder. Müterakim vergi ve rüsum ve
saire borçluya aittir. Arttırma şart'" 
namesi 1-2-937 tarihine müsadil 
Pazartesi günü mahalli mahsusun• 
talik edilecektir. Birinci arttırnıasl 
26-2-937 tarihine müsadif euırı• 
günü dairemizde saat 10 dan 12 ye 
kadar icra edilecektir. Birinci arttır" 
mada bedel ıkrymeti mıuhammeneniJI 
% 75 ini yüzde yetmiş beşini buJdU"' 
ğu takdirde üste brrakrlır aksi takdit 
de son arttırarun taahhüdü b~ri k.ı.. 
mak üzere arttırma 15 gün daha teıO 
dit edilerek 13-3-937 tarihine oıt1'" 
sadif Cumartesi günü saat 10 daJI 
12 ye kadar dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok arttır!"' 
nm üstünde bırakılacaktrr. (2004) ! .. , 

lu icra ve iflas kanununun 126 ıneS 

1 

maddesine tevfikan haklan tapu ,ı.. 
cillerile sabit olmıyan ipotekli ~ 
caklarla diğer alakadaranm ve ~ 
faK hakkı sahiplerinin bu haıklarıtıf 
ve hususile faiz ve masarife dair o
lan iddialarım ilan tarihinden itib., 
ren 20 gün zarfında evrakı müsbitr 
!erile birlikte dairemize bildirt11eletl 
lazımdır. Aksi takdirde hakların :; 
pu sicillerile sabit olmıyanlar sa 

bedelinin payld.Şmasmdan hariç :; 
Iırlar. Müterakim vergi ve r(lS 
vesaire bedeli müzayededen ten~ :; 
lunur. Daha fazla malftmat alf11 _ 
istiyenlerin 936-1556 sayılı do8~• 
da mevcut evrak ve mahallen b~P 
ve takdiri kıymet nporunu ı;ı:a 

2
) 

anlrvıı caklıınıı illln nlımur t?.~.!l'I , 

~ 
Zührevi ve cild haıtahkl-11 

or. Hayri öme. 
öğleden sonra Beyoğlu AğacaJP!. 
karşısmda No. 313 Telefon :4~ 
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-~ı--E--K--O __ N_O __ M __ ö--.-I-
Kömür 

Sergisi için 

-~~-...B d BORSA orsa a 

son 
hazırlıklar 

~ '.Ankara.da açılması kararlaştırılan 
beynelmilel kömür sergisi hazırlıkla. 
n bitmek Uzeredir. Sergide kômUr 
yakan vesait ve teshin aletleri ve te
sisatının en son nümuneleri teşhir e
dilecektir. 

Sergi, Scrgievinoe açılacaktır. Ser
giye iştirak edecek TürK ve ecnebi 
firmalara Tilrkiyede ve Yakın Şark. 
fa geniş faaliyet sahası bulmak için 
çok iyi bir fırsat te.şkil etıncktedır. 

. Kömür meselesi gibi bizim için milli 
olan bir haclise}i canlandıracak olan 
bu sergi, Türk kömürlerinin kıyme 
tini bir kat daha arttıracak ve her 
taraftan gelecek ziyaretçilere siyah 
e 1 m a s yığınla.n memleketi _ 
mizin iktisadi duramunu dıı.ha iyi an
latacakbr. Sergi idaresi, serginin 
ehemiyeti ve iştirak şeraiti hakkın. 

da çok zarif ve izahatli mükemmel 
bir kataloğ bastııT'lllJh!'. Kataloğda 

Türkiyenin kömür hav:talarrnm, hari
ta, grafik ve resimlerle izahına çalı
fılmış ve maden kömürü ve Linyit 
hakkında esaslı malumat verilmiştir. 
Gerek iştirak edeceklere, gerek ziya.. 
retçilere her hususta kolaylıklar gös. 
terilecek ve nakliye tarifelerinde, o
tellerde tenzilat yapılacaktır. 
Yapılacak tenzilat, ziyaretçiler için, 
yüzde elli; eşya teşhir edecekler için, 
hem kendilerinden, hem e~yalanndım 
yUzde yetmiştir. 

...................................... _............._.... ..... Du··nku·· 
20 lKtNCİKANUN ÇARŞAl,IBA 

Paralar 

'44Aııe 

~tertın 618.-
1 Dolar 122.-

20 Fransz fr. 214.-
.zu Lıreı 120.-
20 Belçika fr. 82.-
20 Drahmi 18.-
'u 1avıçrc it. 56!>,-
ıo Le•a 20.-
1 Florin 63.-
20 Çekoslovak lı:ro. 75,-

1 Sılinı 20.-
l Mark !5.-
ı Zloti tO.-

Pengo 21.-
20 Ley 11.-
Dınar 48.-
lıı•ec kllnJn.. so.-
Altm 1038.-
Banknot 243.-

Çekler 

Londra 
Ncvyork 
Paris 
Mil an o 
Brüksel 

618.-
0.7943 

17.0125 
15.0890 
4.7125 

s. t '' 
622.-
126.-
117.-
125.-
85.-
22.-

)/j,-

25.-
66.-
80,-
~3-

28.-
22.-
23.-
H.-
52.
'2-

1039.-
245.-

618.-
0.79175 

17.02 
15.0938 
4.7125 

Atna 88.5125 5125 
Cenevr• 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 

Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 

Budape&t" 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Tahvilôt 

3.46 
64.725 

1.4506 
22.775 

4.2575 
7.6132 
1.975 
4.7075 
4.4093 

108.575 
34.4645 

2.7675 
24 9!1 
3.1383 

3.46 
64.725 

1.4506 
22.775 

4.2575 
7.6132 
1.9740 
4.7075 
4.4093 

108.575 
34.4665 
2.7675 

24 98 
3.1383 

Muameleler 
Dünkü borsa muam~leleri biraz 

gevşek olmuştur. Paris telgrafı Türk 
borcunun açılış ve kapanış fiyatları
nı 325 frank olarak bildirmiştir. Bor
samızda Türk borcu 22,90 lira ile a. 
çılmış, 22,80 lira.da kapanmıştır. Ob
ligasyon 36.60 ta açılmış, ve 36,40 
lirada kaparunı-'?tır. Mümessil 39,80 
den 39,60 liraya inl!li~t.ir. Merkez 
Bankası hisseleri 97,5 liradan satıl -
mı§tır. Sivas Demiryollarınm yüzer 
liralık tah\illerine ıfo~csan beşer lira
dan alıcı olmuştur. F.:·gani t::thville. 
Ti icin de 98 liradan alıcı vardır. As
lan çimento 13,00 lirada durmu~tur. 
Şark değirmencilik şirketi hisseleri 
80 kuruş iken 100 kuruşa çıkmışt1r. 
Bunun sebebi 150 bin liraya Ziraat 
Bankasına ipotek bulunan Büyük de
ğirmen borcundan büyük bir kısmı • 
nm bankaya ödenmiş olmasıdır. Bu 
değirmenin daha out.z bin lira borcu 
kalnuştır. Şirketin karda olduğu söy 
lenmektedir. 

Marmara 
Tütün 
Piyasası 

1 Anadolu I ve II kupon kesik 36.80 

Eğe piyasasındaki tütünler tama
men satıldığından burada faaliyet dur 
muştur. Marmara mıntakasında ida. 
re ve tüccarın avans dağıtma faali
yeti bitıniş gibidir. Tüccarlar bu pi
yasa için hazırlıkların ikmalile meş
guldürler. Marmara piyasası şubatın 
ilk günlerinde açılacaktır. Meydana Çıkarılan Kaçak 

Eşyalar 
Halepten Toros ekspresiyle şehri. 

mize gelen yolculardan Ferrar ismin
de birinin şüpheli vaziyeti gümrük 
muhafaza teşkilô..tı memurlarının na
zarı dikkatini celbetmiştır. Bavulu
nun içinde yapılan arama neticesinde 
20 metre kadar ipekli kumaş bulun. 
muştur. 

Italyadan limanımıza gelen Türk 
mandıralı Bürhaniye vapurunda da 
21 perça ~arp. gravat ve bir musan
na kutu bulunmuştur. Her iki hadi
senin suçluları hakkında takibat ya
pılmnktadır. 

ZAHiRE 
BORSASl 

1 - Ithalfıt: Buğday 474, arpa 75, 
yapak 10,1 4, tütik 1, çavdar 36, mı
sır 24, B. pynir 10,1/ 2; kaşar 1,1 2; 
kepek 75,1 4; nohut 10; yapak 35, 
3/ 4; pamuk 1,1/ 4; susam \,1/ 4; zey
tinyağı 58,1 4; ketentohumu 15; pa. 
mukyağı 41,1/ 4; fasulye 2,1/ 2 ton. 

lhracat: Buğday 300; arpa 216, raz 
mol 300,3 4; yapak 56,1/ 2; kuşyemı 
25,l/ 4; K. fındık 1 ton. 

2 - Satışlar : Buğday yumuşak ki
losu 6 kuruş 35 paradan 7 kuruş 5 
paraya kadar ; buğday sert kilosu 7 
kuruş 10 paradan 8 kuruş 2,1 2 pa
raya kadar; buğday kızılca kilosu 6 
kuruş 30 paradan; arpa kilosu 5 ku
ruş 10 paradan 5 kuru9 22 paraya 
kadar; mısır kilpsu 5 kuruş 12 para. 
dan 5 kuruş 15 paraya kadar; kuş. 
yuni kilosu 14 kuruş 20 p'tra.dan; 
Ketentohumu kilosu 9 kuruş 5 para.
dan; nohut kilosu 8 kuruş 5 paradan: 
içfmdık kilosu 72 kuruştan; tiftik 
Güdül kilosu 140 kuruştan; yapak 
Anadol kilosu 61 kuruş 20 paradan 
65 kuruşa kadar; peynir beyaz kilosu 
41 kuruş 7 paradan 42 kuruş 14 pa
raya kadar; Sansar derisi çtfti 2800 
kuruştan 3800 kuruşa kadar; kun
duz derisi çifti 1400 kuruf;tan; tilki 
derisi çifti 700 kuruştan: tavşan de. 
risi adedi 23,1/ 2 kuruştan 2-1 kuru-
5a kadar. 

• 
Dlin şehrim1ze otuz vagon buğday 

ve dört vagon arpa gelmiştir. Piya
sa gevşek olmuştur. BUtUn tahire 
fiyatlarında 5-10 para kadar düşük
lük kaydedilmiştir. Avrup~ fiyattan 
da düşük olarak gelmiştir. Dün çav. 
dar üzerine hiç bir muamele olmamıs
tır. 

E ıha m 
Merkez Bankası 

latikrazlar 

Türk Borcu 
Ergani A. B. C. 
Sıvaa - Erzurum 1 

97.50 

12.775 
97.50 
95.-

Karadeniz mmtakasında şimdiki 

halde yalnız Samsun - Baf rada faa. 
liyet vardır. Büyük şirketler burada 
dizi mlibayaatma hararetle devam et
mektedirler . 

Talebe Avrupaya 
Gönderiliyor 

Maden Tetkik 
tüsü Genel 

ve Arama Ensti
Direktörlüğ ünden: 

Müsabaka günleri uzatılmıştır. 
Taliplerin dikkat nazarlarına 

- (20) Maden Mühendisi ve (10) Jeolog yetiştirmek üzere 
müsabaka ile Avrupaya (30) talebe tahsile gönrlerilecektir. İstek
lilerin aşağıdaki şartlan haiz olması laznndır. 

A - Türk olmak 
' 

B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati 
tam olmak (Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır). 

C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerin
den birisini okuyup yazabilmek, 

D - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 
2 - Maden Mühendisliği için müsabaka imtihanı 26 Şubat 

1937 ve Jeologluk için 2 Mart 1937 günlerinde Ankarada M. T. 
A. Enstitüsünde yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanların
da kazanmış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz et
tikleri derece itibarile Maden Mühendisliği için (20) ve Jeolog
luk için (10) arasında bulunmak şarttır. 

3 - Maden Mühendisliği için imtihan: Hesap Hendese, Ce
bir, Mihanik, Fizik, Kimya ve yukarıda yazılı dillerden birinden, 

4 - Jeologluk için imtihan: Riyaziye (Hendese, Cebir), Hay
vanat, Nebatat, Jeoloji, Fizik, Kimya ve yukarıda yazılı diller
den birinden yapılacaktır. 

5 - Tahsqe gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri 
kadar mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükelle
fiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bu
nun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

6 - Madr.n Mühendisliği için: Son müracaat 20 Şubat 937 
Cumartesi öğleye kadar, 
Sıhhi muayene 26 Şubat 93 7 Cuma 
imtihan 27 Şubat 937 Cumartesi 

Jeologluk icin : Son müracaat 27 Şubat 937 Cumartesi 
öğleye kadar 
Sıhhi muayene 1 Mart 937 Pazartesi, 
İmtihan ı Mart 937 Salı 

günleri olarak tesbit edilmiştir . 
Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakası, mektep 

şahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıt'a 
fotoğraf ve dilekçelerini son müracaat tarihlerine kadar Ankara
da M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve 
sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş olan günlerden öğleden 

evvel Bay Hasan Apartımanındaki Enstitü DairesindP. bulun
maları ilan olunur. (89) (318) 

________ , 
ESKİ 

ISTlL EŞYA 
AMATÖRLERİNE 
15 lkincikanun 1937 
den itibaren İstiklal 
caddesinde 479 No. 
(Eski Hayden mağa
zasında) te,hir et • 
mekte olduğumuz e~ 
yaları kat'i surette 
elden çrkarmak ve 
mezkur mahalli ka
patacağımızdan sa -
yın mÜfterilerimizin 
nazarı , dikkatlerini . 
celp c..,,:;.-z. 

Direktörlük 

Devlet Demlryollarr va limanlara ı,ıetmı U .. idaresi ilanlar! 

Muhammen bedeli (221775,15) lira olan 65000 normal 3825 
makas, 3500 köprülük kayın travers ile 100 adet meşe makat 
traversi 2/ 2/ 93 7 Sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü il• 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. • • 

Bu işe girmek isti yenlerin ( 12338, 76) liralık muvakkat ternı• 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 / 5/ 1936 
gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka• 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri (1109 kuruşa Ankara, Eskişehir, İzmir ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır.) (291) 

Devlet Demiryolları ve Liman-_ 
ları Umumi idares:nden: _______ , 

Bu cazip tecrübeyi yapınız 
PUDRALARI 

Di5lerinizle eziniz 

Haydarpaşa'dan saat (7,10) da ve Adapazarı'ndan da s2.at 
(17,00) de hareket eden ve her gün seferde bulunan 56, 57 No.ll 

yolcu trenlerimiz ikinci bir iş'ara kadar 22/ 1/ 937 tarihinden iti• 
ı baren lağvedilmiştir. Muhterem halka ilan olunur. (373) 

1 

Milyonlarca kadın bu tecrübeyi ya
pınca hayran kalmışlardır. Zira ek
seriya yüzdeki siyah noktalar, açık 
mesameler ve her nevi gayrisaf mad. 
deler, tane tane olmuş adi bir pudra
dan ileri geldiğini biliyorlar. Filhaki 
ka bazı pudralar parmaklar arasın
da tutulunca ıkadife gibi yumuşak 

görünürse de hakikatte kısmı kısım 
taneli ve sert olur. Bunlar, gözünüz
den kaçabilir. Fakat dişlerinizle pek 
Ala hissedebilirsiniz. Bir parça pud
ra alıp dişleriniz arasında er.iniz, şa
yet cüz'i bir tanelik olsa derhal hisse 
dersiniz. Şimdi de bu tecrübeyi hava. 
landırlmış yegane pudra olan Toka
lan pudrasile yapınız. Bu pudra yeni 
ve imtiyazlı bir usul dairesinde istih
sal edilerek evvelkinden on defa da
ha ince ve daha hafif kılmaktadır 

ve binaenaleyh cildi nazik mesamele
rini tahriş eden tanelere tesadüf 
edilemez. Bu gibi taneli pudralardan 
sakınınız. Ve yalnız havalandmlmJŞ 
ve garantili yegane pudra olan Toka· 
lon pudrasını kullanınız. Terkiöınde 
krem köpUğii bulunduğu cihetle ciltte 
uzun müddet sabit kalır ve artık par
lıyan burunlara nihayet verilmiştir. 
Ve s~k sık pudralanmıya ihtiyaç kal-

1 mamıştır. 

İstanbul U~üncü İcra l\lemurlu· 
~odan: Muknddema Kadıköyünde 

Cafer Ağa mahallesinin Rıza Paşa 

' çeşmesi Serasker sokağında 13 ve 
211 numaralı dükkanda iken halen 
ikametgahı meçhul bulunan Selahat 
tine. 

Dev:et Dem!ryollarından 
bildirilmiştir 

22/ 1/937 tarihinden itibaren ve yeni bir iş'ara değin bazı yo1C11 
ve muhtelit katarlarda aşağıdaki tadilat yapılacaktır: 

1 - ANKARA - KA YSERl - ULUKIŞLA -
ADANA KISMINDA: 

Ankaradan Adanaya hareket eden 710, 610, 410 No.lı muhte' 
lit katarla Adanadan - Ankaraya hareket eden 409, 609, 709 No.lJ 
muhtelit katarlar işlemiyeceklerdir. 

Adana istikameti yolcuları Cumartesi, Pazar, Salı, Perşernbl 
günleri Ankaradan saat 10,05 de hareket eden 706 katardan isti• 
fade edecekler ve Adanaya ertesi günü saat 12,00 de varacaklat" 
dır. Adanadan Cumartesi, Pazartesi, Sah ve Perşembe günleri 
saat 15,56 da hareketle Ankaraya ertesi günü 705 katarla saat 
18,53 de varacaklardır. 

Kayseri - Ulukışla - Kayseri arasında işliyen 602 ve 601 
otoray seferleri havanın karlı ve tipili olduğu günler işletilmiYe
cektir. 

2 - ÇANKIRI -ÇATALACZI KISMI: 
Pazartesi, Sah ve Cuma günleri Çankırıdan Çatalağzma, Salı 

Çarşamba ve Cumartesi günleri Çatalağzından Çankırıya hare
ket eden 810 ve 809 No.lr muhtelit katarlar işletilmiyecektir. 

3 - ESKlŞEHlR - KÜTAHYA - BALI· 
KESiR KISMI: 

Eskişehirden Kütahyaya ve Balıkesire hareket eden 210, 310 
No.lı muhtelit katar yalnız Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günle
ri; Bahkesirden Kütahya ve Eskişehire hareket eden 309, 20~ 
No.lı muhtelit katar yalnız Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 
işliyecekler diğer günler işlemiyeceklerdir. Kütahya yolcularl 
her gün Eskişehir Afyon arasında işliyen 207 ve 208 yolcu kata!· 
lanndan istifade edebilirler. 

4 - AFYON - lZMlR KISMI: . 
Afyondan izmire giden 1108 muhtelit katar yalnız Pazarte51• 

Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri; izmirden Afyona gideıı 
1107 No.tı muhtelit katar yalnız Salı, Çarşamba, Cuma, Paı:at 
günleri işliyeceklerdir. 

Yolcular diğer günler Afyon - İzmir arasında işliyen 1106 -1e 
1105 Yolcu katarlarından istifade edebilirler. 

5 - ESKiŞEHiR - AFYON - AYDIN KISMI: 
Cumartesi, Salı ve Perşembe günleri Eskişehirden 206 ve J.f" 

yondan 1306 No. altında Aydına giden katarla; Aydından Paı:at'• 
Çarşamba ve Cuma günleri 1305 ve Afyondan 205 No. altınd• 
Eskişehire giden yolcu katarları işlemiyeceklerdir. Bu katarlat11 

buluşmaları olan şube katarlarından Denizli - Goncalı arasınd• 
1432, 1438, 1433, 1439 No.lı katarlar; Çivril - Sütlaç arasında 
1444, 1446, 1445, 1447 No.lı katarlar; Burdur - Baladız arl" 
sında 1466, 1472, 1468, 1470, 1465, 1471, 1467, 1469 katarıari 
İsparta - Karakuyu arasında 1454, 1456, 1453, 1455 No.lı 1"" 
tarlar Eğirdir- tsparta arasında 1484, 1486, 1487, 1489No.lı1"" 
tarlar da işlemiyeceklerdir. Bu istikametlere giden ve bu istik'" 
metlerden gelen Ankara ve Haydarpaşa istikameti yolcuları l'•; 
zartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi günleri Alsancaktan harel<e 
eden 1307 No.lı yolcu katarından, Pazartesi Çarşamba, Cu~ 
Pazar günleri Afyondan hareket eden 1308 No.lı yolcu katarıll 
dan istifade ederler. İşbu 1307 ve 1308 No.lı katarlar Afyon; 
Eskişehir arasında işliyen 207 ve 208 yolcu katarları ile Afyon 
buluşurlar. 

FAZLA MALÜMA T lÇlN lST ASYONLARA 
MÜRACAAT EDlLMESl. (127) (391) 

Vasilaki Petridisin Beyoğlu Uçün
cü noterliğince musaddak ve müdde
ti 31-7-936 tarihinde hitam bulan 
1-4-936 tarihli konturat mucibin
ce şahsınıza kiralamış olduğu J{adı
köyünde Cafer Ağa mahallesinin Rı-
7..a Paşa çeşmesi Serasker sokağında 
kam 13 ve 2/ 1 numaralarla ınura~
kam iki dükkana ait kira müddetinin 
yukarıda ya1..ılı günde hitam bulma. 
sına rağmen tahliye edilmemesi hase 
bile bittahliye teslimi zımnında d~i
remize mtiracaat eden mucirin ta.kıp 
ve talebi üz.erine olbaptaki ınad.?ei -------------------------

kanuniye mucibince tarafmııa g?n- lstanbul Ziraat Mektebi 
derilen tahliye emrini ika..'lletgahı 
hazınnızm meçhuliyeti hasebil: teb- s t f K • d 11 
liğ kılmamıyarak muktezi t~lıgatın a ına .. ma omısyonun 81. 
yı'rmi gu"n mu'"ddetle ilanen ıcrtaasın. a. 1.-\J" Mektebimiz talebesi için 190 metre elbiselik yerli ,. "• 
karar verilmiş olduğundan rıhı "}<J 
ilandan itibaren mezkur müddet zar_ ınaş açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 22 İkincı si' 
fmda Ye 93&-2533 dosya nu~S:~ile nun 93 7 Cuma günü saat 14de İstanbul Liseler Muha ·ıı 

1 icranın tehirini mUstelziın bır .1~ırazı beciliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. Tahtrl
1
e" 

.. kanuni serdetmediğiniz veya .nrala- bedeli 807.50 liradır. İsteklilerin kanunen lazım olan. \1\11 
nan mahalli biln1.a tn.hliYe eylemedi. sikalarla beraber bu gibi kumaş yapan fabrika sahibi Ji 
Bniz takdirde müddeti ınezkiirenin rrıcı hitamını mi.iteakıp cebri icra suretile kumaş taciri olduklarına dair Ticaret Odasının 936. Jef' 
icap eden muameleye tevesstil kılına. yılı vesikasını lıaiz bulunmaları ve şartnameyi Lı5d t1 

k ve bu hus Muhasebecilig-inden alıp ög-renmeleri ve 60.56 lira 
8
,,. cağf' malftmunuz olma ·us_ P 

taki tahliye emrinin tarafınıza tcbli- ibaret ilk teminatı belli günden evvel mektepten ala't fi 
ğ: makamına kaim bulunmak üzere lan tezkere ile adı gecen muhasebe veznesine yatırrP8 a 
lcsvfiv~t ilan olunur. <28457l ilan olunur. "69" 



TAN ================================---=====~============::::-":::====~77~ 11 
zı - l - 937 

İstanbul Yedinci İcra Memurlu
lundan: Kosti kızı Madam Kateri
nanm Matmazel Tmgırdan istikraz 
ettiği 4550 lira mukabilinde ve birin
ci derecede ipotek borcundan dolayı 
paraya. çevrilmesine karar verilen 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
16 ikinci Kanun 1937 vaziyeti 

Bankası 

Beyoğlunda Hüseyın ağa mahallesi. A K T 1 F 
nin eski Ara.bacı yeni Öğüt sokağın- Kasa : 
da ki.in Şeyhülharemeyn Hüseyin a. 
ğa vakfından eski 15 yeni 21 numa
ralı kagir bir bap hanenin tamamı a. 
çık arttırmaya vazedilmiştir. Xcmin-

ALTIN: Safi kilogram 19.708.111 Lira 
BANKNO'r • • • • • • • " 
UFAKLIK • • • • • • 

li Uç ehlivukuf tarafından tamamına Dahildeki Muhabirler t 
6010 lira kıymet takdir edilmiştir. 

rrra 
27.721.034.91~ 
13.022.551.-

766.222.11 

420.702.75 
HUDUDU: Tapu .kaydına nazaran 

sağ taraf Ali Bey Apartımanı sol ta
rafı İmam Rıfat hanesi arkası Ha
va veresesi dükkan ve aydınlığı, cep
hesi Arabacı sokağı ile mahdut ve 

Tilrk , '--· • • Lira ıuu- • • • • • --------

66 metre muraıbbadır. 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: Safi kilogram 5,054.474 Lira 
Altına tahvili kabil Serbest dö-
vizler • • • • • • • • • " 
Diğer dövizler ve Borçlu ldlrlnl 

1.109.521.60 

50.814.33 

1 

37.815.198.84 EVSAFI: Beden dıvarları kagir da 
hilt aksamı ahşap çatı ile bodrUm bakiyeleri • • • • ı .. ·-------
katı hariç olmak üzere dört kattır. Hazine Tahvilleri : 
Dahili aksamı haşebiyesi ve cephesi 

Deruhde edi.evraıu nakdiye kar-
tılığJ • • • • • • • • • • 
Kan un un 6 ve 8 lnct maddeleri
ne tevfikan hazine tarafmdan 

Lira 158. 748.563.-
yağlı boyalıdır. Elektrik, Terıkos ve 
havagazı tesisatı vardır. ön cephede 
birinci ve ikinci kattaki odanın önün
de zemini çinko etrafı demir parmak
lrklı, balkonludur. Bodrum ve zemin 
katın pencereleri demir parmaklık

12.404.0~.-
vald tediyat • • • • • • • ·---------ıı 

lıdır. Arka tarafta zemini malta dö- Senedat Cüzdanı t 
şeli aydınlık mahalli mevcuttur. HAZlNE BONOLAR! • ı ı • rııLira 

BODRUM KAT Zemin kattan TlCARJ SENEDAT ••••• 11 ...:.':.....' ____ 2s_.964 __ .o_2_6._0l 
kagir merdivenle inilen zemini malta 
dötelidir. ve bir kuyusu ve iki göz Esham ve Tahvilit cüzdanı: 

37.09~ 140.23 
~--. KAT: Sokııktan basa-&.0..:..ıııı.wı A - ( diyenin k&11ılıtJ Eab&Dl ve 

könıUrıuğü vardır ( Denıbde edilen ;vrakl aak· ıLlra 
ınalda girilen çift kanatlı demir kapı ( Tabvlllt (ltibaı1 klymetle) 
ile girilir. Zemini karesmin döşeli an 8- Serbest aham ve tahvillt ,,___':....' ____ 3_._965_.7_4_4._3_711 
tre ve solunda bir oda antreden son- ' 
ra zemini kezalik karesmin döşeli bir A vanalar : 
taşlık ve alaturka mermer taşlı bir 
hell, bodruma inen bir kapı ve mut.. 
fağa geçilen diğer bir kapı vardır. 
Mutfağm zemini malta döşeli altı 
11anuc;, maltız ocak sabit raf ve tez
gA.h ve arkadaki aydınlığa çıkan bir 
kapı vardır. Aydınlık mahallin zemi
ni malta döşelidır. 

Altın V n .. __._ "- _._ 'Lira 2.170.089.16 
e uu v uo 'Uie.n.ue • • • •• 

ahvill 8.137 .237 ,3 
T t tlzertne • • • ı • _,_, ___ -----ıı 

· Hissedarlar • • 
Mı•htelif. • • 

• 
• 

• 
• 

• • 
• • 

• • • 
• • • 

YekUn 

41.509.808.02 

420.702.75 

• 
44.975.534.77 

146.344.507.-

23.964.026.01 

41.058.884.60 

10.307.326.4 7 

4.500.000.-

8.458.478.27 

321.539.267.89 

PASiF 

Sermaye • • • • • • 
ihtiyat Akçesi . • • 
T eda vüld-00 Banknotlar: 

• • 
• • 

Denıhde edilen evrakı nakdiye Lira 
Kan un un 6 ve 8 lncl maddeleri· 
ne tevfikan hazine tarafmdan 

• • 
• • 

158. 748.563.-

vaki tediyat • • • • • • . 12.404.056. :·-----
Denıhde ed1 evrakı nakdly& 
bakiyesi. • • • • • • • • 

Karşılığı tamamen altm olarak 
Uliveten tedavült vazedilen . . Lira 
Reeskm:ıt mukabili Uav~ten ted 
vazed. 

Türk Lirası \1evduab ı 

Döviz Taahhudatı . 

" 

Altına tahvili kabil dövizler • • Lira 
Diğer dövizler ve alacaklı kll· .. 

146.344.507.-

19.000.000. 

20 000.000.-

3.083.92 1 

24.562.248.21 "'1ng bakiyeleri. • • • 1 • 
,__ _________________ ., 

Muhtelif •• • • • • • • • • 

Vekfuı 

2 Mart 1933 tarihind t itibaren 

Lıra , 

15.000.000. 
1.5."il.1~2 

185.344.501.-

14.245.067. 76 

24.565.332.13 

80.833.178.47 

321.539 .267 .89 

İskonto haddi C]7o 5 'Al Altın üze. ine avans o/o 4 1" 
BİRİNCİ KAT: Ahşap merdiven

le çıkılan bu katın merdiven başı ka
palıdır. Bir koridor Uzerinde karşı
lıklı bir cumbalı iki oda ve koridorda ----------------------------------------------

küçük aydınlığın bir tarafında ala. - Birinci sınıf Operatör- ı·stanbul Beş'nc'ı ı'cra 
turka bir heli Fayans lavabo ve re- Dr. CAFER TAY\' AR 
-"·ar ve dig·er tarafında zemini Memurlugv undan; _,. • .. Paris Tıb FakWteai S. uiatanı 
iaroamen ve divarlan Fayans kaplı 

dimağ, estetik ve her nevi erkek 
Gaz otomatik banyo vardır. 

BHNQ1-~·-1M!flerdeırdfılvn!emrı:~---.ı11_ııea:.~ .• ~9~dm ameliyatları. rahim lıas_ 
:-.: -::ı - - · · tarıttarr'Te doğum mUteb .. •11 r ·ekarua 'bölünmllş bır KOrıdor Ure-

'J' Her gün saat 8-11 e u 
tinde zemini ka.rosmen mozayık tek. rvıeccenen 

kadar muayene 
Jle, divan kısmen Fayans kaplı saıbit c:Ur 

Öğleden sonra ücretli • 
raflı mutfak, birinci katın aym bir p R li 

halde ön cephede önü balkonlu bir ve Beyoğlu armakkapı, ume 
han No. 1, Telefon: 440G6 

n.rka cephede iki olmaık Ü7Jere Uç oda. '211•••••••••••• 
tJçüncU kat: Bu katın da merdiven -

başı cameki.nla bölünmill ve bir ko- -------------
ridor üzerine birinci katta.kinin ayni IST ANBUL lDROFlL 
bir hela ve remini kareemin bir ban. PAMUK F ABRJ'KALARI 
yo mahalli ve duvarlar kısmen Fa- TORK ANONiM ŞlRKE· 

k tekneM. sabit raf 
~S.:erdik~~:n~:"~a bir mutfak ve ön · · TiNDEN: ...• 

e ikişer olmak Ur.e- 12 Şubat 937 tarihine teeadt1f eden 
Ve arka cephelerıd C 

umartesi günü, hissedarlar umumi 
?'eçd!~ od~Tr: Bu katta dar ve ah- heyetinin adi surette içtimaa daveti 

ıktlır tavanı basık kararlaştırılmış olduğundan esas 
lap merdivenle C: olup arka cephede mukavelenanıemizin 52 inci maddesi 
bir oda ve çatı altı traf k kuluklu mucibince en a.z (25) yı·rmı· "- hisse 
zemini kırmızı çini e or """V 

l--3-937 tarihi- senedine Sahip olan hissedaranın yev 
bir taraça vardır. esi ""'"il saat 14 mi mezkftrda saat 14 de Şi.ııketin Ga-
ne müsadif pazart 6 ..... 1 t 'd ö dairede birinci art- a a a, mer Ahit Han ikinci kat 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kir~lık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 
den 16 ya kadar tir. Arttınna be- No 4 deki İdare Merkeı.ıi.ne teşrifleri 
brması icra edil~enenin % 7.5 ni ve içtima tarihine takaddüm eden 4 
deli kıymeti mub müşterisi Uzermde Şubat 1937 Perşembe gUnil aılqamı
buıduğu takdirde i takdirde en son na kadar malik olduklan hisse ae
bırakılacaıktır. ~dil baki kalmak netlerini Şirket Merkezine tevdi ile ---------------------------
arttırmanın taa: · .... ıın müddetle tem dühuliye varaıkası almalan rica olu- Kapalı zarf Uıuliyle Eksiltme ilam. 
t17.ere arttırma. 15 &937 tarihine mU- nur. 

dit edilerek 16--3-14 ten 16 ya ka- Hiasedaranm malik oldukları his. N f V k " l t • d • 
la.dif Salı gilnil eaat yapılac&Jk ikin- se senetlerini herhangi bir Bankaya a 1 a e a e 1 n en • 
dar keza dairemizde rttırma bede- teslim ile alacaklan makbuzların şir-
Cili a.çrk a.rttırma.sınd~:enin % 75 ni ket veznesine yukarda yazılı tarihe 1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara Yüksek Ziraat 

kıymeti muharrırrı 2280 numaralı kadar tevdileri de caizdir. Enstitüsünde ilaveten yapılacak mikroskop laboratuvarı 
huınıa.dığı takdirde vfikaD satış geri KONUŞULACAK tŞLER binasıdır. Vahidi fiat esesiyle yapılacak olan inşaatın tah-
kanun ahkA.mın• te . Arttırmaya mı·n olunan bedeli 30000 liradır. 
hıralttt kılır. Satış .peşindır. ·n knr.rneti 1 - 1936 yılı muamelat ve hesa-

nlerı .,-- b tı hakk d ı eclisi ,. 2 - Bu işe ait evrak şunlardır: rak etmek ıstiye edi buçuk a m a dare M ve .-u-
llıllbamrnenenin yil1Ae ~a miııt bir rakıp raporlarmm okunmur. A - Eksiltme şartnamesi 
ll.ia'betinde pek akçesi ve hamil 2 - 1936 yılına ait bill.nço, ıklr B - Mukavele proJ·esi 
"-· eırtubuııu h .. _ ..... , 
-.nkanm teminat m a}darı tapu ve zarar eeaplarmın kabul ve 1&9W- C _ Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
buıunnıaıan ıa.zıındlr· H tekli ala-. ki ile İdare Mecltai Aza91Dm ibram, 
11 ı iPo D- Hususi şartname ve tarifname c ili ile sabit olmıyaıı ve irti- 3 - Temettililn sureti tevzii hak-
ca ltıa.rıa diğer aıa.ıcadaranın baıcıarını landa tda.re Meclisinin teklift, E - Keşif ve vahidi kıyasi fiat cetveli 
fak hakkı sahiplerinin -~~ıe dair o- 4 - 1937 yın '4;ln Murakıp tayini F - Projeler 
"e hUsusile faiz ve maaaıÜepitelerile ve tlcrethıln teebltt, G _Elektrik, Sıhhi tesisat, Kalörifer ve sair işleri 1~ iddialarını evrakI i:aren niha- 5 - Müddetleri biten Ud ua yeri. hakkında izahat ve şartnameler. 
bırlikte ilin tarihinden . ..,1·- bildir ne tdare Meclisine -iden iki ua hı· b k 1. b d · d Y Yet 2 d ıre ... - ,- tstiyenler u evra ı 1,5 ıra e el mukabilın e apı 

O gün zarfmda ~- t..dirde bak- tihabı ve azahktan çekilen bir zatnı 
~e.ıert llzrındır. Aksi : oıtnlY8111ar i,stifumm kabultl. 

0

fıleri U. Müdürlüğünden alabilirler. 
arı tapu sicilli ile saıbıt daD hariç 6 _Murahhas uanm ietifaname- 3 _Eksiltme 29/1/937 tarihinde Cuma günü saat 
~atış bedelinin payıaşmas:dar ınUte- ainin müzakeresi. l5 de Nafıa Vekaletinde Yapı İşleri Eksiltme Komisvo-
ta.~lar. Tarihi ihaleye k ınutevel- tDARE MEOLISt nu odasında yapılacaktır. 
11.t.""un, vergi, ıaı'lc ve çôpten _ • .-.i k 1 f l" 1 d. 
uı L-1 "l kJf iço.<- 4 _ Eksiltme apa ı zar usu ıy e ır. 

'ile ediye ıilsumu ve va ~- -
~ rtıau . e .__.:ıe}i Jllnr.a,,- rede agrk bullmdunılaca.k arttırma 5 _Eksiltmeye girebilmek için istenilen 2250 lira 
~ nıu dellilıy vcuy·~' senelik ..... aıııesile 934-MM numaralı . N f .. 1 ~ n tenzu olunur ıruu ·ye oa~.... da muvakkat teminat vermesı, a ıa Vekaletinden a ınmış 
littkıt icarcsi taviz bedeli mUttert dosyaya müracaatla muktlr ~~. yapı müteahhitliği vesikası ibraz etmesi ve kendisi mi
t-. lr. Daha fazl alftınat aı~a~ evcut vesaiki görebileceklen ilin mar veya.19'\u .. hendis olmadıö-ı takdirde işin fenni mes'uli-1Gti a m . n ıt1· ın (29454) ·u.. a 
~nler 5-2-937 tarlhınd~ da;· c>\UJlUl'· 

Fatma Şefika, Emine Raife, Fatma Sadiye, Ali Rir"lm taıııar
ruflarmda olup Fmrıiyet Sandığma 1 inci derecede ipotekli olan 
ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 975 lira kıymet 
takdir olunan ve paraya çevrilmesine karar verilen Mevlevihane
kapısı Aydın Kethuda mahallesinin Keresteci Tiryaki sokağında 
eski 4 yeni 12, 14, 16, 2 sayılı sağı Koru sokağı ve Şöhret hane 
ve bahçesi Mehmet ve Firbal hane~ bahçesi arkası Raşit hane 
bahçesi, solu Tiryaki sokağı önü Keresteci sokağile çevrilmiştir. 

12 No.h toprak avlu, b:r oda, bir hela. 14 No.h bir oda, 16 
No.h toprak bir avlu bir oda toprak bir mutfak üzerinde bir so-
fa, bir oda, No. 2 toprak bir avlu bir oda, bahçede hela, umumi 

bahçede kuyu ve meyve ağacı vardır. Umum mesahası 647,50 M2 
dır bundan 164 M2 bina ve 40 M2 2 No. odadır. Yukarda evsafı 
yazılı ahşap gayrimenkul tapudaki kayıt üzerine açık arttırmaya 
vazedilmiş oldugundan 11/ 3 93 7 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecek· 
tir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ini bulduğu 
takdirde müşterisi üzerinde bh akılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttıramn taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddet· 
le temdit edilerek 26/ 3 937 tarihine müsadif cuma günü saat 14 
ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırma· 
sında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin o/<ı 7 S ini bulmadı
ğı takdirde satış 2280 No.lı kanun ahkamına tevfikan geri bıra
kılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıy
meti muhammenenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları laznndır. Haklan 
tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadara
nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair ol~n iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilin 
tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müte
rakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden ve dellaliyeden mütevellit 
Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olu· 
nur. Ve 20 senelik Vakıf icaresi tavizi de müşteriye aittir. Daha 
fazla malilmat almak istiyenler 20 ı 937 tarihinden itibaren 
herkes.in görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma 
şartnamesi ile 936 688 No.b dosyaya müracaatla mezkür dosya
da mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (384) 

B ANZOPiRiN knıczleri HE~ Y.~RoE40ı-;ı.iRuş 
"lEFE s eoRut .rnıNı TFMİ?~ER. Bt.lc...:u-~ ·,~'K°T,:Rl R.C"''ı RL'GU ITTMEN GİDERİR 

yetini alacak bir mühendis veya mimarı inşaat müddetin· 
ce istihdam edeceğini kabul eylemiş bulunması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir $8at evveline kadar eksiltme Komisyonu 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir .Posta ile gön 
derilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı sa· 
ate kadar gelmiş olması ve füş zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. ( 2303) (Q7) 
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Hakiki L U M A amp ulları yalnız kırmızı orijinal 
ambalajları içinde satılır. 

TAN 21 - 1 - 937 --~ 

Kullandığınız Ampulun Markasına Dikkat Ediniz: 

BU MARKA OLURSA: 
1 - Ampulunuz en az 1500. saat dayanır. 
2 - LUMA, ampullarının ışığı kuvvetli, bol ve devamhdır. 
3 - LUMA, dünyanın en az cereyan ·sarfeden amou:udurl 

yı 

HER YERDE ve HER ZAMAN lERCiH EDiNiZ 
Çünkü: L U M A, Arrr>ul sanayiinin en üstün bir eseridir. 

EL EK TR o N M Ü Es s E S·A T 1 ~~~:~.v~~~:~?.~:~dr.e:~J:~; ~--~ 
:.~.,;· ..... ~ ... ... :··. ("'. ·•·. ••• ' ' • • 1 . ... ı . \ .' . 4 t; 

. .. . ~ : ; 

Sıhhat ve güzellik' Günün 24 saatinde hasta 
Sağlam ve güzel 

D şlerle 
Sağlam ve güzel diş'erde 

RADYOLiN 
ile temin edilir. 

Baş ağrılarına karşı 

Diş.er;~~~~n ~~1~0~!,~~b:~e=~~n~~--
1 

·G R J P J N 
şeini bulamadıkları bir hastalığın, dif iltihabından 
ileri geldiği pek çok tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

kulf anarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 
;· ;~-' ...... ,,. , .' ·~ . • . . .,. : '• 1 ' . 

, ..... 11'111111 ................................ ... 

LiON MAGAZASI 
MEVSiM SONU SATIŞI 

a 
En güzel mallar 

• En ucuz fiyatlar 

!stiklal Caddesi 

katelerini kullanınız? 

GRlPlN: Bütün ağn aızı ve aan. 
cıları keıer 

GRlPIN: En şiddetli baş ve dit 
ağrılarını süratle din • 
dirir. 

GR1PlN: Nezle, grip ve romatiz
maya karfı çok müeı· 
ıirdir. 

icabında günde 3 ka$e alınabilir 

İnce bir zevk bulutu 
Daima 

Ambalajlarda 
GRIPIN kelimeıine 

dikkat P.diniz 

~:W YÜN iPEK 't Maktu 

Fiat 
Maktu Fiat 

Bayanlar ... 
Yazlık model ve emprimelerin intihabı için 

Müdürümüz Pariı'e gitmi,tir. 

, 111 Türkiye 41 , 

ŞiŞE ve CAM FABRiKALARI 
ANONiM SOSYETESiNDEN: 

Patabahçe Şite ve Cam f abr ika.mızda mevcut katranları sat
mak iıtediğimizden taliplerin azami 5-2-1937 tarihine kadar 
hergün Bahçekapı' da Birinci Vakıf hanındaki merkezimize ınü 
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KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERi 

Esmer, sarışın kumral, her tip için muvafıktır. Güzellik vo 
cazibeyi arttırır. Buruşukluklan, çil ve lekeleri kat'iyyen izale 
eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıkları Bal-

samin kremlerinin 4 nev'i vardır. 
1 ·Krem Balsamin yağsız beyaz gündüz 

İCjin 
2- Krem Balsamin yağh pembe gece İCjin 
3- Krem Balsamin Acı Badem gündüz 

İCjin 
4 • Krem Balsamin Acı Badem gece İCjin 

Balsamin kremindeki hassa hiçbir kremde yoktur; Balsa • 
min maddesi mesameleri kapa tan cildi gençleftirerek beyaz, 
yumuşak, mat ve nermin kılan besleyici bir cevherdir. 

lNGfLIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU lSANBUL 

ile 

\ 

$ahibı:Ahmet EmlD Y AUIA.N -
Umumi Neşnyatı [da.re G'°..den: 

s. ~ALIM 

H AN 
1 ZEYTi YA 1 
I Safiyeti ve lczcti itibarile cihanşil mul bir şöhrete sahihtir. Şerbet giııl 
tatlıdır. Tababette içmek suretile kullanılır, yemeklerde salatalard'
mayonezde tatlılarda nefasetine pay an yoktur. Kum, taş, böbrek, meBS
ne idrar yolu bilhassa safra sarılık ve karaciğer hastahklarında zaJI 
umumide bol bol Hasan eytin yağı içiniz. 

Şişesi 50, btiyük 75, tam litrelik tcnoke 115, şişe 125, 7.t ı litrelik ti" 
neke 650 kuruştur . 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 


