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2 INCIKANUN 

1937 
BAS MU H AR R I R l ı A HM ET EM 1 N Y AL M AN 

Cenevrede Anlaşma Yolları Aranıyo 
Fakat henüz nikbinlik 

zamanı aelmedi 
Meselemiz 

arasında 
hakkında diplomatlar 
hususi temaslar var 

T evlik Rüştü Arasa çok 
mühim. talimat verildi 

Ankara, 22 (Tan malıabiri bildiriyor) -
V eltiller heyetinin dün yaphfı uzun toplan
tula Hatay davanuzın ehemmiyetle müzake
re mevzuu oltluğunu lıaba aldım. Büyülı Er
lriniharbiye Rei•imü Mare,al Fevzi Çaltma
fın da iftiralt etmif olduğu dünkü toplantı -
da Cenevreden gelen .an haberlerrin görü
,Wdüğü, çolr mühim müzakereler cereyan 
etti;i anla,ılıyor. Diinlrü müzakereler neti • 

cainde CenevreJe bulunan murahlıtu heye
tünü reüi, Hariciye V eltili T evlik Riiftü A
rcucı yeni ve ehemnuyetli talimat 11erildi;i 
•öylenmelrteJir. 
Anhra, 22 ( A.A.) - icra Y elrilleri hqcti 

bapn BQfvelril lmıet lnönü'nün BQflıanlıfl 
olhntla toplanaralı malatelil İfler üarinJe 
gôrii.,,..lade bulUIURUf ue bu İflere ait lıa
rarlar uermiftir. Davamızın· Konseyde Salı

dan evvel konuşulacağı 
tahmin edilemez 

Enlariii bir Suriye heyeti Ce
nevrede çok soğuk karşılandı 

Fransızlar Cenup 
Hududumuza A.sker 

r • • Cenevre, 22 (Huıusi muhabirimiz ıece yansından sonra tele- y V B 1 d 
fonla bildirdi) - Cenevrede buıün hüküm ıüren manzara fU• 1 g m 1 y a a ş a 1 ar 
dur: Bir anlatma eaaıı bulmak üzere, F ranıızlar da dahil olduia 
halde, herkea çıkar yol aramakla me,ıuldür. KonteJİll resmi j = ::~~ ıeçtiii halde, K~~tarafey hm~gaeyıeldaerln::,~ 1500 kişilik 1 
Ne işitiyoruz 
Ve ne 

~- Cenevrec/e Hariciye Yeli/imiıle 
tirecek bir hal çareaıne vanlması ım- mühim bir nörüım• YO"""n Bı·r çete de klııeız addedilemez. Fakat nikbinll· .,, ,.. .. 
ğe kapılacak uman henüz gelmemif Mister fc/en 

tir. Milletler Cemiyetinde türlü ttlr --------- emre aA. made lU cereyanların ve hwnuu menfaat -
lerin çarplfbfuu ve Koneeyin hak 

...... r""'~-... ~-

Bir hitoralın muhohlritaiıe Ş 
heyonalı Kudihı, 22 <A.A.) -Alman~ Halep, 22 (Hu1U1f) - Türki-c eaevredea gelen havaclia- lılllletler Cemıyeti muhitinhı çok aı bildiriyor: h d t1an üz ·nc1 F 

1el'e ı,..ı. .. 1 .. -- F ta.nmmıı bitaraf bir phaiyıetile görUt Berut'tan blldlrlldlline göre, fa. ye u u en e ranSIZ-
~.., ranmz wm. Dedi ki. Jrendeıım Sancağında Irak • lnrWa lar tarafından mühim ban ha-

teklifi ola~ g~erilen anlat· "- İki ta~ arasındaki hususi petrol ıiricetiyle ortak plan Pranm reketler yapıldığı tahakkuk et· 
ma tetebbuılennde Franaamn ınUzakerelerde Fransızlar, iptldadan- firketiııe bir petrol tmtfyazı verilmit- mektedir. Asker göndermek, 
Türk tezini anlamıya küçük beri l:ugUnkü ruhu göstennif olsa • tir. Yapılan tecrflbeler neticesfnıle Türkten gayri eşhasa silih da· 
bir tenayülü olduğunu leZJDek l&l'dı, ortaya hiçbir ihtillf çık~az ve lskendenln Sancağında _r.engin ~ • iıtmak, aşiretleri teslih ve çe~ 

.. kun·· dür Buna sulh dostu her Ud taratm haklı endifelenni tat· rol madenleri bulundugu aabit ol- le t k·ı k .b. L.cd'--' 
mwn . : Arkası 10 uncuda] mQftur .r . et ı etme gı ı . ı.ua ııtCo&er 
olarak ıevınıyoruz. [ cıttıkçe nazan dfkkatı celbede-

Yeni F ahrıkalarımız 1 

Franaanm nihayet ha.:;•tlerln • • • cek bir hal almıştır. 

~":::::.=:Tevfik Rüştu- Cıano ~anı:.~:~=:'. Beş yllhk plan mu-
~~~=··: yakında müzakere- ~m[;'.:·E~E vaffakıyet yolunda 

Siimer Bonlın yopmolto olduğu sun'1 ipel labrilı.osı inıoofıntl• 

;:_~:;. =~ ye başlayacaklar ~.:~:=;m.ı hızla yüru··yor bitlerin.in tıklar! tuyikleri, tes- memurıarmm Sancak haricinde bir· 
Yirlert ö ya~e eulh namına müte- • 

1 
G 1 • . s •• 

1 
• talmn Araplan celp ve tealih ederelc 

..ir oı!ı::k tmk•nmı bulamıyo - ita ya azete erının oz erı TUrk DUntakalarma.birer tehdit un 
tuz 8UJ'U nıuaJr aalıverdikleri anlqılmq-

Fran.., hangi teeir altında olUl'· Montr6ye it razımız yoklur, TGrkiye ile tır. (Arkam 10 unwda] Yeni Fabrikalarımız Gelecek 
Yıl işlemeğe Başlıyacak • oıaun .uııar• yolunda ya1 nnptıfı anlaşmaua italua hazırdır bir Akdeniz 

layrett SuriyedeJd memur a ın , , 
1anza emperyalist manevrelerile paktı diifOnii.t~billr 
bizım gösUmtbıde biçe intf•rmektedir. Cenevre, 22 (TAN muhabiri bil~ınyor) - Türkiye· ftalya 
Bız, bu mu.temleke aıem~~la= münaaebetJerini daha yakından tetkik etmek üzere fU günlerde 
Buriyede ve hudutlar Dııeufrifıı u t • Tevfik Rüttü Araıla İtalya Hariciye Nazın Kont Ciano arasmda 

Avrupa 
Nereye 
Gidiyor? 

Tür ki yenin ilk bet yıllık p14nı tam muvaffakıyetle tatbik edfl. 
mi,tir. Plinm tatbikma Sümer Bank tarafından 1934 Hazira
nmda baılandığma ıöre, tımdiye kadar iki buçuk ıee leçmıftir. 
Bu müddet zarfında itletme ufhaıma geçen Bakırköy, Kayseri. 
İzmit &ibi fabrikalanmızdan bafka fU fabrikalar açılmak fkere
dir: 

111 bat ~••re mat aa ye k bula .ıh • 

.. 

4 
ve PY beri ,ahidi bulun~- İtalya topraklarında bir mülikat VU u ca.a hakkındaki ha· 

rinin 10 1CJ1eden .ta 'I d be 1 •-L.-.•- k d. )'aruz. Elimi7.c:le kuvvetli ve t e- r er M:Uumkuk etme te ır. 
liUer eoktur. Sırf d09tUP bUnut:ten 
bugtıne kadar or+..aya koyınadık. 

On eenedlr, Türkiye hudutlan bu 
llltlatemJekecilerln klh t.tiaDW'. kAh 
latifade yohmdald ıayretlerinln faa
liyet lahuı oldu. Bu faallyet, belki 
Pan.e, vatani ve milli p)'f'lere ma
bat ınakm.tlar renginde pterildi. 
Fakat biz, yakından billyorus Jd, bu 

vak'alar '" maaatl&r• remıl ve yarı 
reaınt kanallardan FraDm otoritele-
rine haber verildi. Fak&t bir tUrlU 
4Uyuru}amadı. 

l o ltoltl• 

Bunu iki nretle muhakemeye 
mecburuz: Ya Fr&JUI&. mili- • 

tenııetecilerin bu hareketini tasvip 
ediYor, o halde efkAn Wftumlyeye 
IUeteJ ri vuıtuile, ga.tertl~ek ı.,. 
t.enllen dostluk hisleri •mJDt'detil- ' 

• 'V't)'llhkt Frama...a Pltri• l\J -
. CArbf une11cteıt _. 
~- il y o/llKlll 

Roma, 22 (A.A. • Havu) -Ital-
ya ile TUrkiye arumda mab8ua bir U0U hinaldu KombblMr - -----------
eiyul faaliyet hUkUm IUnnektedir. sı·ıah başında Montaj ha.Undedlr. Eretn Pamuk- A ı 
TUrkiyenln Roma BUyUK Elc;iai HU- 1a Komblnuı - Açdauya mtUıey. ımanya 
1eyin Ragıp, İtalyanın MontriS mu- Bekliyen dUnya yadır. OemUk .... ..... ........... I 
uveıenanıeJeıine ittirat haıtlmıc1a ::.-; •:_taJ ~·-~-~ ı/e K/erına dJI iflerl bakam Ciano ile mUtead • .. uu .. ....._ -......., ~ 

:.!"~ ı.ı.:.::r~ tNatLnaxm ·=-.. _. ... ıı.a- Anlaşmamız 
dllmeırtedir. Gueteıer, Kont Clano • ALMANY ADA MBtye kadar ,....,_ ceowttae 
nun Rüştü Aru ile görilfecetmf ha «öre plAa muclblnee wldt n-. •lnwelNla olM lderlaı ......._ 
ber vermektedir. AMERtKADA "'Mlllda ikmal edlleeeldlr. '8 fab. - ....... .,.una yaJr•ııauttır. 

MVZAKERELER r1b1ar ihale edlbnelr ....,..: iki taranu 111r1, bir ~ ba-
Roma. 22 <AA • Havas) - iyi AKDENtZDE lfalatya ...._ Komblm& .... __ uhfmeaın hükmü bir ae-

habar alan mahafilin möylediğine gti IUlos ............ t..lt bdHI llltlt ne dalla devam edeeektJ. 
Neler o/uvor ye Jünyo •-L-"-- .. __ -'d &.---re, elyevm diplomatik yollarla TUr- ' ._.._ -r - •&ıuuua göre, bllldbntııtl. 

id)'e ve İtalya arumda mUzakereler n ° 1 / I ıil6/ılonıyor1 Kimyo ıonoyil mis ............. bagtln meveat ıtart-
eereyan etmektedir. Bu mthaDreler Buniann hepli 1ta8 ortumc!a ip larla bir IM!lle devunma taraftar oa. 
Habetlat&D harbi emıumda dofm111 BuıGncleıl itibaren "TAN,, 'bql&DlJI bulun.cattır. Banlar hart- madılou Alman hWdbnetlne bhdlr • 
otan TUrk • kalyan anl&IDWlliimm Iİae Gatakbel harp dilnyumı cinde bet ydJık p1Afa dahil olarak mlştlr. 
ıtctertımem malmadma matuftur. m. • . . yalım kimya sana;u bhyor ki 1937 11Uk6metlmı., ,_. -•lar ve 
Ru.ttl Arum Cenevreye dönltlnde biltiin 1Çyüsile anlatan bir aen de lh&1e edilecek n vaktinde Yetite- eartJar lbeıtae ~ • mtlıake
ttaıyU& teftkkuf etıne.ı Uttimal b makale ftl'i1or. Jile makale ba- cüttr. Kimya IQ&ylimiz timdlJUr zaç relere lh'llmlye ham buhmmakt.. 

(.A.4rm l~ anmdaJ aUa ,WiDci ea,ı.da. [Arkam 10 una&] dır. 



2 

No. 17 

-
C.f:.NUO 
~!D&üJ!D~-------·-·-·-

Yazan: MOMTAZ FAiK 

Cenup hududunda 
tuz kaçakçıhğı 

Suriyede kaçak tuz ihraç 
eden başiıca memleha/ar 

TAN 

Y enişehirde 
9 kişi 

birbirlerine 
girdiler 

====-===========::::.:==-==~=====~=--=•11=:::::::;.;;;:---=-::== ~-1-~7 

Kendi 

Evvelki gece Dolapderede Yeniee
hirde dokuz kişi arasında &ilriiltülü 
bir hidiae ıeçmif, neticede iki kiti 
yaralanmıştır. Hldisenin tafsilatı 

kendisini 
memur 
eden 

TEVKiF 

tayin 
adam 
EDiLDi 

10

:C:mpqaya yan,..nu, bulunan Bu işi Çoluk Çocu{umun 

Köylerde 
kalkınma 

iş'eri 
Kırk bine yaklataıı köyle 

k,.. bir müddet zarfmda k 
smı temin için hazırlanan beşer 
1* plinlar ve çalışma P'l"Olı!~
DaJıiliye Vekiletince tetkik 

Cenup hududumuzda kaçakçılık ye madent Mecidiyeye yani kilo hesabde 
pılmasına en çok müsait olan bir mal aşağı yukan 20 paraya satmaktadır. 
da tuzdur. Halbuki bizim mıntakada tuzun fi-

kömür kayrklarmda çalışan Yakup, l • T • l • V 
Enbiya, Hüseyin, Ali, Dursun, İmdat aşesını emın çın ı aotım Diqo1 

isminde altı arkadq Yen.işehirde Fey M üddeiumumilik, Ahmet oğlu Ali isminde bir genç hakkında 
zinin köf~ dUıkklnmda kavgaya tu tevkif karan almıştır. Suçu da Vali Muhittin Ustündağm 
tutm~la.rdır. Feyzi ile altı arkadq imzasm ıtaklit ederek kendisini Beykoz karakoluna sivil polis 

tir. Vekllet, bu programlardaki 
sanların tamamlanmuı için 
villyetlere yeni bir taminı gön 
tir. Bulunduğumuz yıl zarfında 
mal edilecek esaslar arasında 
mektep kurulacak yerlerin 
ifletilıniye müsait olan yerlerin 
ni, satış kredi kooperatifleri için 
zrrlık yapılması, meyva bahçesi 
sisi gibi ifler vardır. Bundan 
zirai ve ıağlık işleri üzerinde de 
saslı tedbirler alınacaktır. · 
odası, han, memur evi İnf&BI için 
je ve plinlan hazırlanacaktır. 
lann haricinde köyün diğer ihtt 
lan üzerinde esaslı tetkik ve 

Kaçak tuzlar, kaçak ipekliler gib yatı 4 kul"Uftur. Bu da ucuzlamış fi. 
memlcı.1<et dahiline sevkedilmez b;li yattır. Arada.ki mühim fark nazan 
~ hududa girer girmez derhal hır dikkate alımraa tul.un nedep cenupta 
lstıhllk pamn bulur. kaçakçılıK bakımından bUyUk bir rol 

Huduttaki kaçakçıhfln muht~lif oynadığı daha a.c;ık bir surette anla
aaftıalarmı anla.tırken tuz me1el~i U- eılır. Filhakika bu mukaye1e yapılır 
zerinde ehemmıyetle durmak lazım. ken fazla endi4e etmemek llzımdır 
dır. Filhakika hükumetin tuz fiyat- Çünkü Şeyh Celil tl12JU 20 a VtSrl 

aruında geçen 'bu münazaa sÖnunda olarak tayı·n etmı'ş olmasıdır. Alı' 1 P · , evve ce olıs Dördüncü Şube 
Yakup tabancasını çekerek dilkki.- Müdürlüğü emrinde sivil memur olarak çalışmıştır. Fakat, bazı 
nm içeriainde gelişi gilzel, 7 el ateş hareketleri dolayısile Polis Dı'v k ·ı 
etmiştir. Çıkan kurşunlardan biri çı- anı ararı 1 e 40 gün evvel mesle-
rak Niyaziyi yaralamıştır. ğinden çıkarılmıştır. 

lannı indirmeit hususunda verdiği l:a yoraa hududa kadar olan = aiıomet
rardan ve buralarda bir çok tuz am- re mesafeyi katederken malın Uzeri
barlan ve tuz depolan açılmasından ne oldukça yüksek bir nakil ücreti de 
ao~ tuz ~açakçılığı hayli azalm~. biniyor ve sonra bunlara hududu geç
tir. akat yıne de kaçakç~lık tamamı- mek için yapılan bir çok fedaklrlnk
le durmuş değildir .. Çilnkü 5?k ucuz lar da inzimam ediyar. Fakat ne de 
fiyat~a k~ça« tuz ıthali hi.la devam Qlsa aradaki fark yine yilkı.iek kal-
etmeı:tedit'. maktadır. Bu, kaçakçılığın 11cuz fiyat 

Feyzi, kurtulmak için dl§an çıkıp Ali, bu karardan birkaç gün -------------
kaçmıya başlamış, fakat kovalandı - sonra üstünde kırmızı mürek- Maarif Müıtqarmm 
ğmı görünce o da tabancasmı çeke- keple basılmış "İstanbul Viİiye- Tetkikleri 
rek ateş etmiye koyulmuştur. Çıkan ti Emniyet Dire\törlüğü,, baş- Maarif Vekaleti müstepn Rıdvan 
kurşunlardan biri Hüseyine rastla- Nafiz, dün Kadıköy ve Usküdar ci-
muı, o da aın.. surette yaralanmıa. lığıru ve 2617 numarayı taşıyau h t' d k' k 
-- o- !ıi' b e ın e ı me teplerle prevantoryo • 
trr. ir kağıda Beykoz Kaymakamlı- mu tefti§ etmiştir. Rıdvan Nafiz tef 

Yetişen zabıta memurlan, yara- ğına hitaben bir tezkere yazmış ti§lerine bugün de devam edecektir. 
Wan Beyoğlu hastanesine kaldırmış, ve bu tezkerede şunları söyle-

lıklar yapılacaktır. 

Emin Ali Döndü 
Franıız bankasile aranuıdıkl 

ihtilif üzerinde Fransız ajanile 
rüşmek ijJere Parla ve Amste 
giden muhtelit hakem mahke 
Türk Ajanı Emin Ali şehrimize 
miştir. Emin Alt şubat içinde 

Tasavvur edin ki yalnız Mardin vi- tan ettiği istifadedir. Aynca Şeyh 
llyeti mmtakumdaki tuz sarfiyatı Celil Türk tuzlan aleyhinde Türkiyt> 
aenevf 2.5 milyon kilodur. Bu sarfi. hudutları dahilinde geniş bir propa· 
yatın mUhim bir kısmını hayvanlar ganda yaptırmakta ve Türk halkını 
yapmaktadır. Buralarda ytlz hayva- hayvanlan için yalnız Suriye tuzunu 
nm bir haftada 4 kilo tuz iBtihli.k et- kullanmıya teşvik etmektedir. 

kavgacrlan da yakalıyarak ta.b'kikata rniştir: 500 Lira Çalınmış! 
bqlamlflardır. "Vekaleti Celileden 2/ 1 / Sultanhamamında Hüdavendiglr 

937 t•rihinde alınan 132/ 261 hanında komisyoncu Ibrahimin ya • Müesseseler numaralı bir emirnamede 1049 zıhanesinden 550 lira çalmmış, Mu.s 
v•k• numar•ıile evvelce po- Wa ile Mehmet Ali isimlerinde ild 

ıe tekrar gidecektir. 

Maarif Vekileti lzmirde b 
eıki Amerfkan kolleji bina.mu 82 
500 liraya satın allDiftır. Burada 
üniversitesi kurulacaktır. 

tfği heaap olunmuştıur. lnsanlann fs- Bu propaganda şudur: Guya Türk 
tihladeri da.ha fazladır. Bir lnaanm tuzu kuvvetli değilmiş. Hayvanlarda 
bir günde sarfettlğf tuzun milrtan ishal yapıyormuş. Halbuki vaziyet 
15 KTamdır. bunun tama.mile aksidir. Çünkü Su-

Bu izahattan IODI'& tuzun ne mu - riyeden gelen tuzlar elbette Çamalb 
hfm bir rıda maddesi olduğu bütün memlehası tuzlarından çok daha a
&çtltlığJ ile görlllür. pğJ evsaftadır. Suriye tuzlan daima 

Cenup halla tuüu yemeklere çok mevaddı ecnebiye ile mahlut oldufu 
fazla ra;t>et eder. Gariptir. Tuzun için, yaflı maddelerde kurt yapmak
hararet vermesi dolayıatle buralarda tadır Halk nihayet bu vasiyeti gör
difer yerlere naaran daha az aarfe- mtlf ve timdi yerli tuza rqbet art
dillllM!P !bandır. ,..kat b•ldpt hie llllfbr. 
fe ~ 4ellldlr. Qllnki1 cenup halkı Cenupta tua kaçakc:ılıfmm eon 11e-

daima çok tmlu, çok b&haratlı ye- nelere kadar bu kadar ful& miktarı: 
meklerden ho.,lanır. Bunun için Suri- da olmuınm bir sebebini de halka lh
yeden kolaylıkla ve ucuzca tedarik tiyacma göre mal a.rzetmemeif ara
edilen tuz efer huduttan pçebilmek mamıs lbmıdır. 
l'T.klnDU bul.ıuna, mahalli plyuada Fakat .on zamanla...-da inhi&ar tda· 
derhal ıarfedilir. resi meHleyi eeulı bir ıurette naza-

Tuz fiyatlan ucuzlamadan evvel. n dikkate almııf ve bir çok tedbirler 
Surlyeden kaçak olarak Türkiyeye lttihu etmlftlr. Bu tedbirler arum
lthal olunan tutzun yılda 4000 deve da meaell ıunlan aayabiliri&: 
yUkU yani q~ yukal"f 600,000 kilo ı - Cenupta hududa muvazi ol-
olduğu hesap edilmiştir. malt Uzere halkın ihtiyaçlarını temin 

Son fiyat lndirilmeainden IOllr& ka etmek için bir c:dt ambarlar açılmış
çak tuz ithalitmm yılda 1000 deve trr. Kızıltepe, Deri>esiye, Nuseybin. 
yWd1 oldulu tahmin edilmektedir. Bu Midyat, CiJıre'deki ambarlarda bir 
da ıso bin kilo demektir. Çok geç- çok stok mal mevcuttur. Aynca bir 
meden bu havalide alınmakta olan çok bayilikler de açılmıştır. Meaell 
UrtiAdJ tedbirlerle bu kaçakçılığın Nuaaybin'in 1atibil nahiye.inde. Ha
daha çok U&lacaiı muhakkaktır. bap nahlyeeinln Telhuan köyünde 

Fakat mesele bu değildir. Mesel<: Alyan nahiyesinin Baverd ve Delali
bA;akçılıkt& ve bu kaça}toıbğm Suri- kasır köylerinde birer bayilik. v~ır. 
yede gayet organize bir tekilde idare Urfada, Vlrantehirde, Resülaym da, 
edilmesindedir. Birecikte, Siverekte birer ambar a-

Şimdi tuz kaçakçılığını bütün tefer çılm.,tır. . . 
ruatile tetkik etmiye bqlıyalım: Yakında Savur'da ve Cizre"tn Slo-

Surtyede Ci'biao denilen bir memli- pi nahiye merkeade de birer ambar 
ha vardır. Bu memleha Cebelü Ab - açılacaktır. 
d1llbizle Deyrhıor arumda ve Ab- Bu ~uretle cenuptaki halkımız iste
dWlziz daflarmm biraz fUlmıdadır. dili zaman bıtedi~ yerde ihtiyacmı 
Hududumuza doloaan kilometre me- kareılıyacak miktarda tuz bulabil-
81.fededir. mektedir. 

Suriye htl~meti bu memlebayı - Kaçak tuzu yerli tuzdan kolay-
leyh Miatil'in oflu Şeyh Celile sene· hkla tefrik etmek için bu havaliye 
vt SO Suriye altmı mukabilinde kira- Çamaltr memlehur tuzu aevkedilmek 
~ vermifttr. Şeyh Celil bura.da istih tedir. Ça.maltı tuzu ile ka.çak Suriye 
~ ettiği tuzlan bUtUn Suriye mmta tuzlan renklerinden derhal farkolun
kumda satmakta. ve en çok ta bizim maktadır. 
tarafa göndermek imklnlarmı ara • 3 - Çamaltı tmıµıun tl lzmirden 
yıp bulmaktadır. Cenup hududuna kadar nakliye Uc -

Ve .,Ş tiılikten çıkarılan Ahmet og"lu kiti bu hidiaenin ıuçlU1u olarak tu-
tulmu§tur. 

Alinin 1267 yake numerasile , 

Beyan na mele ri ~::.~01u~:::::~~i·~~d;~~;~; -~--:::7------=---::5----=-::-0--·==--~---1~·-:-~--==-==-..~-===~.===.-k===== .... ~,~~-=t:::I:= 
lıtanbul ı, dairısile bazı sigorta tir.,, 1 ra m u a a 1 

firketleri ve bankalar arasında çıkan Ali, daktilo ile yazılan bu tezkere-
noktai nazar ayrılıiı üzerine bu mU- nin altına da ıiyah mtlrekkeple • • b k 
11seselırdekl hukuk mütavirlerl ı, CMuhittin) imzasmı attıktan sonra mu sa a a m iZ 
dair11ile temas etmiflerdir. Bu husus Beykoz Kaymakamı lhsana götür • 
ta Ankara muhabirimizin ali.kadar milştür. Ihsan tezkereyi Beykoz ka- ............ ~-.-. .................. .__ ... -... _ ... -... ..., .. ,_..._-...-...._ ....................... _..._... .......... ._.._.. ...... ~ 
makamlardan aldıjı malömat fU • rakolwıdald UçUııctt komiser Necati· 
dur : ye h11vsılo •tmistir. itte bq ııralar- Nasrettin Hocanın hikayelerini bilir misiniz? 

Ankara, 22 (Tan muhabirinden)- da Kaymall:anı lhsan eatitekirlığüi 
Allkadar dairenin verdiği maliiıiıata farkına vann11 ve- derhal AJfyl yaka
göre, if kanunu deniz ve hava iflerile latmı§tır. Ali, sorguya çekilince: 
bir ailenin kendi efradı arumda ve "- Polislikten çıkarıldım. Çoluk 
dıfardan bqka it alınmıyarak ev l- çocuğumun ia§esini temin etmek için 
çinde yapılan ifler ve blr de ziraat böyle bir tezkere ile kendimi memur 
ifleri mUateına olmak Uzere, ımai, tayin ettim, eğer farkına vanlma • 
ticari, mali bll\lmum it yerlerine ta· saydı, alacağım maaşla geçinecek . 

EX-_. "1---t-..ı_ •• h-"S'----- _ !ıı 

Hem eğlenmek hem para kazanmak ister misi • _,. 
Dyle İ•e T AN'ın 160 lira mükalatlı mü.abaka.uıı talrip 

·hmaı t •• ı e meyını.z:. . . . . . . . . . . . . . . 
. . Her eün yedinci uylamızJa Narettin Hocanın bir / 
nı, ve bu lıkralartlan birine ait, nıreti malwıMula reuam M 
yaphrdıfunq re.imleri nefrediyora. Raimlerin altında 6ul 

mildir. tim." demiştir. 
lıkralar o rume ait değildir. . . . ..... 

Okuyucu bu lıkralann ait old uğıı re.imleri bulup biribirUe 
Tatbikata alt hazırlıklann eeasr, Dün bir muharririmiz jandarmalar lqtirecektir. Müubaka brımlan ibarettir. . . . . . . . • 

. Şimdiye kadar 20 lıkra ve 20 raim ne,retlilmiftir. M~ 
lıama.z ay sonunda bitecektir. ElııiJı niiıhalaruıq vcuu ülar 

iş kanununun tatbik edileceği bütün la tevkifhaneye gönderilen Aliye rast 
1.f yerlerinin hazirandan evvel tesbit lamıetrr. Ali kısaca: 

nemi.zden altlınnı.z. . . . . . . . . . · edilmit bulunmuı ve buralardaki it "- lhtiyaç yaptırdı, ne yapalım?" 
c;i vaziyetlerinin öfrenilmif olması • demiştir. Müubaka neticaintle olnıyue uya tlaiıtalacalı miilıallll o• 

diyelertlen bir kgmı GfCliı.YG '° nmllftur. dır. Bu bakımdan mmtakalardakl ı, 
daireBl teşkilltr, smat, ticarl, her tür 
1ü lf yerlerine beyannameler dağı -
tılmakta ve bunlardaki sorgulara ce
vaplar iBtenmektedir. Hiçbir müeue
se kendini lf beyannamesi vermek
ten müstağni sayamaz. 

Bugün herhangi bir mUeueaenln 
1,yeri beyannamesini doldurup eali.· 
hiyettar memurlara vermesi o mile• 
snenln hazirandan itibaren behe • 
mehal it kanununa tf.bi tutulacağı· 
na bir delil sayılamaz. Çünkü bu be
yannamelerdeki malfımata göre o iş 
yerinin ve o it yerinde çalı,anlar -
dan hangilerinin kanuna tibi tutu
lup tutulmryacafı keyfiyeti biliha • 
ra teebit edilecek ve al1kadarlara teb 
tiğ olunacaktır. 

Bedenen ve fikren c;allfniak mue
lesine plince, her müessesenin be
yannamesinde yazacatı beden veya 
fikir, yahut. hem beden hem fikir iş
çilerinin faaliyetlerine göre mUesse· 
se ve o ı,c;iler hakkında kanuna da
hil tutulup tutulmamak hükmü V'! • 

rilecektir. 

Nevresin 
cenaze 
merasimi 

Mükafatlar: ı MUkemmıl havlu (3 parça) 
6 kitilik çay tak1mı içil'lı ııtl 

Birinciye: 200 lira 
ikinciye: 100 lira 
Oçüncüye 50 lira 
Bu müklf atlar, kazananlara nak

ten vırllecıktir. 

ölüm Unu teessürle bildirdiğimiz _Hediyeler: 

peçete 
LH<ör takımları 
Bir koatUmlUk kumq 
ipek ıömlekl.ik kumq 
Kübik dıvar saatleri 
Masa ıaatlırl 
Tuvalıt takımı 

Amırikan elektrik ıkl1'elc kı büyük nıuaiki 11&11 'atklrı udf Nevre-- MUklfatlardan batka, 100 kişiye 
sin cenuesi bugün Cerrahpaşa has- 400 liralık muhtelif lfya hediye edi- ma makinesi 
tanesinden merasimle kaldırılacak- ltc•ktir. Bu lfyalardan bir kısmı Elektrik ütUıii 
tır. Konservatuvar idaresinin hazırla- fUnlardır: Rolı trat bıçqı ve bııetf 

:! ::a c::=.r~~;::Y:u;;. pa~:lfilik sofra tabak takımı (51 ::~ :~::~: ::::ı;te:~.:en 
rilecek ve oradan bir motörle Kadı· Masa llmbaaı 
köyüne geçirilecektir. 6 kitilik bardak takımı (32 parça) Şekerlik 
Kadıköy iBkele.tnde bulundurula - 6 kifilik çay takımı (9 parça) Pudralık 

cak ol.ıı cenaze otomobili, cenarıeyi 2 vı 6 kitil ik komposto yı kahve Pulverizatör 
Yakacığa götürecek ve Nevres orada takımları Biblolar 
ebedi istirahatgihına tevdi edilecek· Mutbah takımı (15 parça) Yımiflik-
Ur. P•·ta takımı (16 parça) - ŞükOfe, Evliya zadı, PerteY• 

Bu aıktam İstanbul radyosunda a kifilik peçete takımı san ve Radyolin mamul&tınd 
merhumun eserlerinden bazı p.ırça • Sofra örtUıU vanta. kolonya,, ruj, krem, dit 
lar çalınacak ve müteakıben san'at- Bornoz vı havlusu Itri ve diler tuvalet 8fyalan• Cibi8o memlehaaı kuyulardan mil- rett ile beraber maliyet fiyatı 6 ku~ 

~kkildir. Bu kuyulardan tuzlu ıu- tur. Buna. mukabil bu tuzlar cenupta 
1ar çekilmekte ve yanıbqlarmdaki 2 kurut 7.&Z'arma yani dört k~a 88 Palto Hırıızhğı 
cetvellerde tebahhura bırakıldıktan tılmaktadır. BUtUn bu eaydıjmı nok· BircJok rtnıl dairelerden palto c;al 

klrın hayat ve meziyetleri anlatıla- r;=:;::;:::;;:;::;=;;:;:;:~:;;;;:=:=~~;:=::;::::::=-
caktır. 

eonra tua tatihlal olunmaktadır. Fil· talar cenupta tua kaça.kc;dığmm dai- mak su~ ile yakalanan Mahmut 
hakika açık memlehalara nnzaran bu ma. daha •ulmum& yardım etmek- Şevket, kendlalne tamail isminde bi-

nda tus bıtihaali biru mrdur. Fakat tedirCe. ta \J-:- h d dum .... , ... öbUr rinin yardım ettlJ{ni. hattl asıl fai-

llRKAC 
SATiRi A Buaünkü Hava: el emett Suriyede o kadar ucuz ve nup u...un u u ... _. 1 1 . Izm'...a-

taraf d n..ı-ct b' eml ha daha lin o oldufıtınu ldd a etm ırtır. 11'.l'C B ebelde R Uh...,._ ilden 
leYh Celilin 8uri'9 hükbıetine ver. m a ~· ır m e ı.mau b cUnlerd 1r l n n ome tamirine Buıtın hava, aureti umuml18Cfe, 
dift kira o kadar uıhr ki, bu tuaun vardır. Bu, Suriye ile Iralan iltisak bu~ u e ya_a a_ı cadde w nhtnnm kapalı ve &rUJra ·-"""·,. -çecelrtir. 1 inci ay Gün: 36 

•--tri• n--rind B --' huıdır Clawr batlannu,tır. To.J..•- De Malt.epe As J-eaww •- 131ur. H' maliyet fiyatmı deheetli ualWP&Aw.· hattı &&MI' e uvara m.aıue . • kerl u..t aruuı&.id yol da yeniden Orta Anadoluda havanm açılmuı, ""' ıcr. 
dır. Bu memlelı• Irakın lclıreol altında. Akdeııl& lalıll mm~f Zillkade: 10 

Cibiao memleham tuzıarmm Suri • dır. Iatihaal kabiliyeti Cibise memle leti izafiyNi bakımından Suriye tu • yapdaaaktır. • Y&A kaydedilmeai muh • Ra Güneş: 7.20 - Qğ,e: 
,edeki perakende aatıt fiyatı Suriye huma nazaran daha fazladır. Göl zundan daha ağırdır. B eledlye muhuehe lldlld mtidür sat merkezlerinden ta ikindi: H,58 - Aqam: 
paruile ölçek batma 20 kuruftur, halindedir. Fakat buradan bize k& - Bu itibarla bizim hedef olarak ala- maa~ .,.cılye mlfet.. göre, Karadenbde ti~ bir fJrtma Yataı: 18,48 _ Imdk: 
Yani 24 kilosu bizim paramızla .O-- çak tuz girmesine 1mkln yoktur. cafmııs memleha yalnıs Cibı.e mem tll}lerlndm llttanö. bina ve arul ver- görillecek, Marmara wı Ege apta . 
~kuruşa satılmaktadır. Bu heaapc_;a ÇUnkU hududumuza 250 kilometre lehuıdır. Bu memlehanm kaçak re· dlerl tahsD möcltlrllllbe ele beledL kalarmda derecei hararet blrU da.ha sıcaklık dereceel en çok 6, 
kilOIU 60 para ile iki kuıılt arumda kadar uzaktır. kabettne k&.1'11 daha bazı iktıaadt ted. Je mlifettltlerlndea o.bir tayha edil- dilşecektir. 2 1&11tlsra.t olarak lraVdeGllllJI'! 
-amaırtadtr. Buvara tuzu ancak Suriyeye kaçak birler alıJ'lak cenupta tuz kaçakçılı - .__.,_ n • ...a .. -1-aı 

1
_.

1 
___ ... 1_.1a11 -- -~-..a- 6

-"- •--' il ö Un .ıw-·- •ftlnlU'• Düniü lıOYo a ...... 'l'UA& W~llSUU-11-t. Celil hıe meımt~ WD&Mll olarak~ Bu tuz Suri,,çUe tmm tamam e n ,. pcece6 uul.6 - - _ 

9CJU q - Q Q --Q nzv-~ Diln. hava uıyiki '113 1Jlill1"etre. tul&na cJ9V8 yll]d1d 2 QOk makbuldür. 01nktl Uu.fPti, 8ik· mulıta~. 
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Malaga'da müdafaa 
seferberliği yapıldı 

Franko'nun yeni emir: 
İspanyol sularındaki büf ün 
gemiler teftiş edilecekmiş 

Londra, 22 (TAN) - Madrit tarafından verilen malilmata gö
·e,hükfunet kuvvetleri Moucha mmtakasında sevkülceyşi nokta
lar işgal etm'şlerdir. Cürnhuriyetçiler dünkü sükunetten istifade 
ederek mevkilerini tahkim ile meşgul olmuşlardır. 

Siyaset alemı 

;;-ı lki hükumet tayyaresi Centa)ı 
~ I bombardıman etmiştir. Fakat asiler 

de Madridi bombardıman etmiş -
lerdir. Sivil halk şehri tahliye et-
mektedir. Barselonadan gönderilen 

Konıeyin Kar9ılt9tıiı Meseleler 60 kamyon bu işe tahsis olunmuştur. • M illetler Cemiyeti Konseyinin 
bu defa meşgul olduğu bir -

kaç mesele vardır. Bu meselelerin en 
mühimlerinden bırı ispanya dahili 
harbıdir. Fakat ispanya dahili harbi 
üzerinde dahili harbinde verılecek 

kararların, hayri mahiyeti aşmıyaca 
ğı temin olunuyor. Diğer büyük me
selelerse, koridorlarda konuşulmak -
tadır. Verilen haberlere göre Litvinof 
Yoldaş, ispanyaya gönüllü akınını 
kesmek için en müessir kontrol ted
birlerine razı olduğunu Fransa Dıf 
Bakanına bildirmiş bulunuyor. Fa -
kat Almanya ile ltalyanın bu mese
le üzerinde cevapları henüz alınma
mış olduğu için Sovyet Rusyanın en 
müessir kontrol tedbirlerini almıya 

razı olması meseleyi halletnıenıekte
dir. 

Bu yüzden meselenin bir takım re
hineleri, esirleri, mültecileri koru -
nıak ve kurtarmak gibi hayır ve in· 

"-'-'-'-o="_,._ ı.u111a..o:au AAUUA.:M A.U.llıl 

\'etle bekleniyor. Yine Kon.eytn bu 
detaki nıznaınesine dahil olan Dan -
çiğ meselesi ile iptidai maddelerin 
tevzii meselesi üzerinde harıl harıl 
müza~ereler cereyan etmektedir. Ri
vayete cöre iptidai maddeler mesele
si için Sır Samvel Horun 18 ay evvel 
vuku bulan teklifi dairesinde bir 
k.omite teşkil edilecektir. Komiteye 
Amerika iştirak edecekmiş. Fakat 1-
talyanın iştirak edip et~iy~eği ma 
IOm değil. Almanya ise ıştırak et -
nıiyeceiini ihsas etnıif. b~nunla be
rabe b haberler bir şayıa derece • 

r u . • fh sin·1 yahut iptıdaı sa ayı 
atmamış, 

ıeçnıenıiş bulunuyor. . 
"on . znanıesine dahıl olan "' seyın ru 

loka 1 s'ınin konuşulmadan nıo mese e 
tehiri muhakkak sanılmaktadşr. 

Yani biltün bu saydığımız. mesele
lerin biri üzerinde müsbet bır karar 
\'erilmesi bekleniyor. 

K . -~1 en mühim 
onseyın i<arşılaş&c"irt . . 

nıesele olan Hatayın tehir edıleceğı 
.. h . d r çünkU Tür· fUp esız sayılmakta ı · 

k. · azarı arasın -ıye - Fransa noktaın . 
da külli bir ayrılık bulunduiu &öze 

çarpıyor. . 
Hüllsa Konseyin bu defakı top -

1 akit olduılu antısı esnasında. her v k bü 
Iİbi bir mesele halledemiyece ve 
:tü . . bırakacaktır. n meseleleri. ılerıye . 

. . . Konseyı mese· Mılletler Cemıyetı ki 
leleri böyle hep ileriye bırakma a 
0"1ar

0

ın halletmekten lci:ı oldu&unu 

töstermiş oluyıor. k ü 
"-18fhur bir siyasi adam. pe m • 

h. 1 ııı meseleler-
ırn ve içinden çıkı m . 

1 k -~ a çekllır, ya-
e llrfılaşttkça. konaa1" • • u u 
landan hastalanır ve vaktını 

1
Y

1 
-

b nıese e er, ll'ıakıa geçirir, arada u . 
kendi kendi'rrini hallederlermış. 

Milletler Cemiyeti Konseyi de ay • 
ni hattı hareketi takip etmekte ve 
...... h. nda uyuk • ... u ını meseleler karşısı 
larnaktadır. . 

Onun bövle uyukladığı sıradaldnı· 
,.... • • 1 vuku bu u. ...... nıce kanlı hAdıse er .. 
e . ilenmesını u kanlı hAdiselerın yen 
1 1 1 ·n kanlı stememekle ber,ber, ş erı . k'n 
bir mahiyet almasından bıhak 1 

korkulur. 

ômer Rııo DOGRUL 

Millet Mechıinin Kıt Tatili 
.Ankara. 22 (Tan) - Büyük Mil· 

1't Meclisinin şubatın birinden 15 
8larta kadar kıı tatili yapacağı ~e 
tau1 zamanma kadar da veklletıenn 

MALAGA CEPHESİNDE 
Asilerin birkaç tayyaresi Malagayı 

bombardıman etmiş bulunuyor. Hü
met birkaç bin ameleyi ışehri tahkim 
için seferıber etmiştir. Bugün Madrit 
cephesinin muhtelif kısımlarında 
topçu düellosu olm~tur. Miler Es· 
toryal ile Madrit arasında Vertice 
tepesini işgal ettiklerini iddia edi • 
yorlar. Asiler Malagaya doğnı ilerle 
mekte olduklarını bildinnektedirler. 
General Frankonun tspanyol sula -
nnda dola.şan bütün gemileri teftiş 
için emir verdiği söyleniyor. 

Sonuna kadar mücadele 
Yalenc~ 22 (A.A.) - Azana be

lediye binumm balkonunda binlerce 
kişi tarafından al«I§lanan bir nutuk 
söylemiştir. 

Azana ezcUmle demiştir ki: 
.. _ lspa.nya halkı cumhuriyeti mu 

dafaa etmek için icap ettiği mUddet 
N> miiror1 .. 1 .. '"llecektir. 1spanya bir 
ecnelii Uıtili.amm arite.tnele bUJunu -
yor." 

Alman cevabı müsbei mi? 
Londra, 22 (Tan) - Almanya ile 

ttalyanm, İngiltere tarafından vuku 
buJa.n gönüllü akrnmı kesmek ve 
kntrot tesis etmek teklıfine ka~ı ce 
vaplannı yarın verecekleri bildirıh • 
yor. Her Hitlerin hazırlanan notnyı 
tudik ettiği haber verilmektedir. Ce 
vahm eaaa itibarile müspet olduğu 
bildiriliyor. 

Liıbonda inlilôk 
Lizbon, 22 (Tan) _Bugün deşe 

hirde Uç bomba patladı. Biri harp 
mal7.emeai deposunda infilak <"t niş 
bulunuyor. Polis, birçok tevkifat yap 
mı.ştır. Hük\ıınet mahafiliTJe ~öre. 
bu auikastıer, komünistler tarafın -
dan yapılıyor ve bunlar Uç ~ kişi
den ibaret bulunuyor. Milli medıste 
b ...... hatipler, hükflmeti, son derece -ş ..... etli tedbirler almıya teşvi~( et -
mişlm:lir. Bombalar infilakı yüzün 
den on sekizinci asırdan kalma bir 
binada bulunan maarif nezareti tıil 
hassa mUteeuir olmuş ve bombardı 
mana uğramış bir binayı andırml§tır. 

iptidai 
maddeler 

Miihim b:-r mese1e 
do§uracak gibi 

Londra, 22 (Ta.n) - Gelecek haf 
ta za.rfmda konseyin kom.ışacağı me 
selelerin başında iptidai maddeler 
meselesini hal için bir komite tetki· 
ll vardır. Amerika komiteye itti -
rak edeceğini ihsu etmiftir. Komi -
tenin İngiltere, Kanada, Amerika. 
Fransa, Rusya ve İtalya murahhas 
!arının da iştirak edeceği a.nl8"ılıyor. 
Yalnız ltaıyanm muvafakati şarttır. 
Almanya komiteye iştirak fikrinde 
olmadığını ihsas etmiştir. Bununla 
beraber mesele henüz ilk safhadadır. 

Litvinol, Fransa dıf bakanı Del -
boa., Rusyanm, lspanya içiin en 
kat't ve en mUeair kontrol tedbir
lerinin almmuma taraftar olduğunu 
blldirmittir. 

unıumt faaliyetleri etrafmda mUza • 
kerelerde bulunacağı tabının edili • 
yor. 

KOÇOK HARtCi 
HABERLER 

Avusturyada Kralcılar 

propaıandalarına tek· 
rar şiddetle başlamışlardır. 

• • 

Y unanistanın Korfo lima 
nına bir lniiliZ harp fi. 

Josu gelmiştir. 
• • 

Rusya Sovyetler Birliği 
kongresi, yeni Kanunu 

Esasiyi ittifakla tasvip ede -
rek dağılmıştır. 

• • 

Fransa faşistlerinin par -
lamento grupu teşek

kül etmiştir. 

Papa 
Aiırlaşlı 

Roma, 22 (A.A.) - Papanın 
ııhhi vaziyeti ağırlatmıttır. 

Kıbrıs 
Adasında 

Hava Ünü 

250 Bin lngiliz 

Liraıı Harcanacak 

ı...,..u.ı1a, - ;: (A.A 1 - Mumiug 
Poat gazeteJi, Kıbna aduındakl Mı· 
ki Osia yakininde birçok ycr~ltı han 
garları inşa edıleceğini bıldıriyor. 
Doğu Akdenizindeki lngihz hava kuv 
vetleri ıçın strateji merk~ı tesısine 
matuf olan bu pr.:>grnm 2;)() bin ln -
giJiz lirasına mal olaı.aklır. 

Garni.ı:on ;.:ooo m~' c.utlu ola<.;a r~. •• 

Irak petrolünU Haytaya sevkcden 
boruların inşasmdan sonra Kıbns a
dasının aldığı büyük sevkulceyş e· 
hemmiyet bu vesıle ile bir kere daha 
LebariLz ettırılmektedır. 

Musolini 
Berline 
Gitmiyecekmiş 
Roma, 22 (A.A.) - Mussolininln 

ilkbaharda Berline giderek Bitlerle 
görilışeceği hakkındaki haberler teyıt 
edilmemiotir. 

General Göring Al.manyaya dön -
nıektedir. 

GORlNG - MUSSOLINl 
Roma, 22 (A.A.) - Bugün Roma 

ya dônen M. MU880lini M. Göring ile 
görüşecektir. 

Kış Fırtınası 
devam ediyor 

Atin&, 22 (Husuet) - Makedonya 
ıa.ratıannda kış olanca ıiddetile de· 
\'lll11 etmektedir. Milos ismindeki 
yolcu vapuru Siroz adası clvannda 
fırtına tesirile karaya otunnugtur. 

Tahranda Soiuklar 

Tahran, 22 (Hususi) - Bu sene 
Tahranda vaktinden evvel kar ya -
ğışlan başlamış ve şiddetli soğıuk -
Jar başgostenniştir. 
Yağan karların mıktan birçok yer 

terde bir buçuk metreyi gec:miştir. 

KARADENIZDE 
Sinop, 22 (A.A.) - Dün akşam ba 

tı rilzglriyle başlıya.n fırtına gece ya 
nııı bir kasırga halini alımı ve saba 
ha kadar devam etmiştir. 

120.000 YURTSUZ 
Nevyork 22, (TAN) - Amerikada 

ki feyezanlar yil%ilnden bu dakikaya 
kadar yurtsuz kalanların uym 
120,000 klıi olmuftur. 

NEVRESiN ÖLÜMÜ 

Bütün musikişinas
lar derin acı içinde 

Son Dakikasına Kadar Kendisine Oerl" 
A:lkayı Gös.eren Bayan Safiye idi 

Altı aydanberi Cerrahpaşa Hastanesinde omuzunda ve gög
sündeki kanserden yatan udi Nevres evvelki gün öldü .. 

San'atkar Nevres musiki alem:mizde yüksek kabiliyeti ve mu
sikiyi içten duyuşile herkesin takdirini kazanmıştı. Ostat Nevre
sin ölümü yalnız musikiş'nasların degil, bütün san 'atseverlerin 
içten duyduğu bir matemdir. Bu ölüm münasebetile bir arkada
şnmz musikişinaslarımız ile görüşmüştür. 

Nevresin ölümü hakkında değerli san'atkarlarımızdan bazıla· 

nnın söyledikleri sözleri yazıyoruz: 
Tambuıi Refik diyor ki: r---------------
- Kendısıni 325 senesindenberi Radyo!ar 

tanırdım. llk defa merhum Ga.zi Os-

man Paşazade Cemal Beyın Gözte - ucuz[uyor 
pedeki koşkün~c dinlemiştım. O za -
nıan henüz on dört yaşında Cemıl 
Bey merhumun \'e bir scnclıK. t...mbur 
talebesi idim. 

Ankara, 22 (TAN J - Raci· 
yolorın ucuzlatılması için Pos
ta T elgrof Umum Müclıirluğü, 

boıı Avrupa radyo ıirketlerİ· 
le mıiıakerdere ba}lomı}ftr. 
Şimdilik kaf'i bir karar alın-
mıı değildir. Müzakerelerin 
yakında müsbef ıeUlde intaç 
edilebileceği umuluyor. 

Ne Yerdi?! 

Nasrettin Ho<>,a cerre ~ıktığı 
larda inmiş olduğu bir k 
mescidinde \iz.ederken dinle 
den biri i sorar: 

- Hoca }~fendi 1 Hızır Ale~ 
li.m ne ~ er ne içerdi'! 

O "'trne kadar hiç bir nimetin 
olml\dığı ka"ahahlara zaten i 
mis olan hoca da hemen : 

Bire münasf'betsiz adam 
haft:ıdır, şunun urasında ' 
nım. Bu adam ne ~er. ne içer. 
beni rıen ·, etmnsln de gider 
ale~ hi selamın l e<liğiııl sorarsı 
~ e herife ~ıkıo;ır. 

l>ilrt heş gündiir 
dim. t;, elen çı1lamı) or, ~anla 
zırla~ rp go"'ndrnni~ e mecbur o 
dınn. 

- Kısa yıı.zmn a ha<tladı; 
miras mı ~ edl? <li~ fi mf'rak 
hen o;.umadnn, anlattılar \e 

dinler dlnlemt-7. HO<'.:Ulln su ,,ı 
nn' 1rf1 \,ritıl f 'tra..<Jmı hahrlaclı 

On M"nP<l<'n fınl:t lır, hPrf!iin 
~1\7.mak uretılP mlitP•.,utdi~ t-n 
nı<'ıılnr a tNnas hn.lin le\ im. 
hrrh:ıı<lf\ ~azt>tf"<'J mMlel,ta.-.ıan 

,,sınılan d:ı ha fula olclu 1tınu t 
t>tt'•in1 k rilf'rin hfı;:. amma hiç 

!l!nı "" lıi ·dm mf"Sleıkta"lın a 
t~·liif rttiğim kadar ıliirti')t ,. 
tPCtn-17. muamP)t>\ e u~ramı de 

Bıı '...-rt•rrln hl<' "'""' ne hfonfm 

Ulunun refakatıle okumuş olduğıu 
eserler hcnuz bır senclık musıkışınas 
olduğum halde musikidekı kudret \e 
okuyuşundaki zarafeti h:•la unuta -
mıyorum. Gerçek hocam sdn'a: kud 
retınde harıkaydı. Fakat Ne~e~ te I 
uttalci san'atine refakat eden ısl8..fın 
asarını okuyuş tarzı şimdıye kadar 
gelen musikişinasların cümle!inin 
fevkindeydi. Hasılı bugün eski mu · 
sikişina.c;lar ıı.rnsın<la bır Nevres var J d 

, f"{llll·~ mlP, nf\ ifttracı o1cluğum ' aponya a İi't>"TII r'"1tl P\mf'\P \f'rrl!V,lmJ~ m 

dı, o da gitti. 
n'mRZ. t,."nmftk Iİ\,.1m iki; \'ft7.Dl 

O d olm'llak R\'n R\ n htrer Mn'at. 1 r u ve hımlarrn r1"ha ff-'~lrlncle hlr 
Kemençeci Bayan Fahire dlyoı ftnhll ~oiYnıı;u hir mezh r.t 5tr.lh· 

ki: HÜ k Q met o htr hulnnmn lnciclfr: Anlam 
_ :Musikişinaslar lçinliP kendi F.skllt>rln de<ll,::;i gibi tf'krar 

hocam Cemil müstesna olmak Uzere I..ondra, 22 (TAN) Japonyada nım: 
Nevres derecesinde "an'~tkir rulıt.tı esas led.<ılilt kanunu Uzcı ınde bır _ Uıf anlı~ an brrl ~rl-.ln ! 
bir musikişinasa tes.ıdiif Ptmedim. buhran vukubulmak üzeredır. Me ele 8. ~Ef 
Onun ohimlı musiki ilı>mi için bır hükumet ile meclıs araaındakı ıhti - .... ~,,....====-=====-=----! 
kayıptır. Ve bUtün mudk:şınatıların laftan çıkıyor. Hukumet orduıı 1n 
matemidir. istedıği ıslahatı )apmak ıçın mc<"lıs;n 

• karşısına en bilyUk bUtçe ıle c;:ıkmı • 
Kemençeci Bay Kt-mııl diyor ki: tır. Meclıs hükumetı çok karşılamış 
- N vres Malatyalıdır. Onun bi· ve Sn l:ay fırkası reisı ordunun si

çııro kimsesi yoktu. Bir birııdcrim •a '"t i Ienne karışmasmı ıddetle 
ve bır hem ırem var dP.rdi. Amma . tenkit etmı t r Ve bUkiımeti fesıh 

ben görmedım. Kendısıl' hUrriyctt n kararını \ r ekten a ıkoyan Amıl 
e\"Vl'l tanı tım. O vakit musik <le ol- bütçeyi yurU em k ve geçen se • 
dukça milpt.:ıc!i fi yıhrdmı. Nc\Tcs nen n blıtçesı d h rekcte 
Beyın Istanbulda tuttuğu ~iihret be· mecbur olmaktır. 
ni meraka dil Urdil. Aman bu adam· 
la tanı sam da nasıl c;a ldığını ve 
kendisini bir gorst":n, işıt!Wm derdim 
Nıhayet bir gün l{ndıkô.> vanurundn 
kendisile tanışabıldim. 

Ondan sonra rast.geldıgımız zaman 
hep iltifatını alıyordum. Nıhayet 

hürriyet ilAn edıldi. HUmyetın gil -
rilltUlü patırtılı günlerını mtit kıp 
31 Mart Vak'ası idı. Bır gun ansmtt 
Feneryolunda oturduğumuz k k·· 
geldi. Baktım Nevrc.s hiç o Nevres 
değildi. Marb:, hasta, romat lınıadnn 
muztarip bir halde ve ınler -.ıızıyette 
idi. 

Onun trusikidPki stm'at incclığin -
den istifade etmiştim. Hıç ışUphe yok 
ki tashıh ettiği bır eser aslı ne olsa 
ulından güzeldi. 
Omın bulunduğu musiki mahfclle

rinde kendısınd~n aşka sazende ve 
hanendclt?r güzel bır yemegın yanın 
da ufaktefe < çerez l<abilınJ 11 kalırdı. 
Ve herkes Nevres! dinlerdi. 
Kendıni sıhhatli zamanlarda dinli· 

yenlerin hastalığında hatır sormr.« 
kUlfetini bile esırgcdikleri görüldü. 
Göğsünde ve boğa:r.mda kanser vardı 
Cerrahpaşada kendiı:ı'ııı 7.ıyaret eden 
]erin kendisinden pek 
a z f a k a t k ı y m e t 1 i i S· 

tif ad eler e d e n Bayan Safıve
yı gôsterebılırım. Nevres•n hastalığı 
zamanında Bayan Safıy nın gerek 
maddeten .gerek manı>n g' sterdiği 
hatırşinaslığı karşısında kilc;UldUğU -
mU hiBeediyonım. Onun ~ aptığı şe 
yin bız onda birinı yapamıyorduk. 

• Udi Cevdet dıyor kı: 
- Ar:iuda tarımın so7.I rl hepımı

z 11 hiSBiya : •.ı tercUı.ıan oldu Bılmı· 
yorum. Ben bu sözlere ne illve ede
yim. Benim kulağıma ut zevkini 
Nevres vermiştir. Bundan sonra ken 
dım de dahil olmak üzere kimsenın 
onun gibi ut çaldığını iışitmedim. O -
lUmile fevkalade mUtttSBlrim ve ku
laklarımdan hllA. udunun sesi git -
miyor. On'!.ln başka musik~inaslara 
lefewuku, fartı hassasiyeti idi. 

• Merhum Nevreee t11on dakikalarına 
kadar en df\rın allk:ı gösteren he -

Hah eşle 
Muharebe 
Roma, 22 (TAN) - Habeş landa 

R. De ta'nın kll\·veUen Marc al 
Grazı) a.ni'nın dört koldan vuku bulan 
taarruzu ka:rşısınd Kenya hududu
na doğru çekilm'y b Jamıştır. Ha 
rekata tayyare -ı;e tan dar da ıştırak 
et..ıni.l)tir. Ras D tanın lngllız mUs
temlckesıne ılticası bekleniyor. 

Aimanya 
7 ahkimat 
Ya11ıyor 

Ren Boyunda Kaaabalar ı abııye 
Edıl'yor 

Melz, 22 A.A.) - Almanya askeri 
makamatının Ren nehrinın sol sahı 
imdeki Nache vadısıle Landstuhl'un 
şimalınde bu nehrın yan tarafların 
daki vadılerde pek mühım tahkımat 
inşasını derpiş ettikleri söylenmekte 
dır. 

Birkenfeld Prensliginde kain 15 ka 
sabanın ahalisi bu ha\alıyı terket 
mek emrini almıştır. 

Halka tazminat olarak Almanya 
nın şımalinde arazi verilecektır. 

Almanya 
ve Be'~ika 
Arasında 
Brilksel 22 (A.A.) - Nation Belgr 

gezetesinin Berhn muhabıri M. Hıt· 
lerin bir ademi tecavüz paktı teklif 
etmiş veya edeceğine dair ec."lebi 
membalarmdan gelen haberleri pro · 
paga.nda naztrmm kat'ıyetle tekzip 
ettiğini bildirmrictedır. 

men hemen yegane 
Safiye ol111uı,tur. 

aıkada~ Bayan 

• • 

Çok acı 
Bır ka9ıa 
Bat vekilimizin T eyzeıi V 

Etti 

ne l tırak 

rız. 

Bul~ar 
Yueoslav 
Dostlueu 

IJ'Z 

Ebedi Do ı t 1 

Misakı 

Belgrat, 22 (A.A.) - Bulgar 
vekilı M. Kose h anof'un zıyaretı 
lP.yısıle bilyük hazırlıklar yapıl 
tadır. Bulgar Başvckılı, burada 
gar • Yugoslav ebedi dostluk mıs 
nı ımzalıyacaktır. 

Ruıyada Troçkiıtler 

Mosko\& 22 <TAN) - Troçki 
rın muhakemcsıne yarın başlana 

tır. 

Bankacı 
Hagreitıni 
Kaybettık 
Ankara, 22 (A.A.) - TUrki 

CUmhurlyet Merkez Ba.Ntuı Um 
Müdür Muanni H yrettın bugün 
at 20,55 tc vefat etmıştir. Merhu 
eskı gazetecılerc!en Bedrının kard 
ıdı. Çok halük bır v tand tı. Gc 
yaşında ölme ı memlek t ı ın cıdd 

bır kayıptır. Merkez Banka ın 
muvaffakıyetle vazıfe gor n Hayr 
tin kendi sahıu.ındaki etüt! n , d 
ğerlı çalışmasilt tanınmıştı. 

Bir haftaa 
1317 c;ıom 

Londra. 22 (A.A.) - tngllt~ 
hüküm süren grip yUzUnden olen! 
geçen hafta 1317 kişiye balığ olmu 
tur. 



( 

TAN - - ==============-======= 23 - 1 - 937 
. , 

~ahkemelerde 

Komiser Hikmetin ölümile 
neticelenen kazanın 

muhakemesi dün bitti 

Bugün iPEK ve MELE 
YIKİ;LiNnlnBzEi.D 

l (SAN FRANSISKO) 
Fransızca sözlü Metro . Goldwyn - Mayer şahesen 

Baş rollerde: 
KLARK G.ABLE - JEANETTE MACDONALD ve binlerce figil 
Bilaistisna bugüne kadar yapılan bilti.in filmlerin en muazzamı • 
güzeli ve en müthişi. Bugün seanslar saat 2 _ 4,15 - 6,30 - ve 9 
Yalnız !pek'te saat 12,30 da talebe seansı vardır. 
SPORCULAR: Dünya havadisleri arasında meşhur OWENS'in bir 
ile yarışması. .. Hangisi kazanıyor? 

Kör bir 
hırsız 
4 aya 

mahkUm 
oldu 

Suçlu komiser hakkında,._ 

beraet· kararı verildi 

Bu hafta SAKARYA Sinemasında 
FREDER1C M.ARCH ve OL!V!A HA V!LLfu~"D 

Fransızca sözlü 

KAlS MDCADElESi 

Sultanahmet Sulh Uçüncil Ceza 
Mahkemesi diln iki gözü de kör olan 
Mehmet adlı bir hırsızlık suçlusunu 
dört ~Y hapse mahküm etmiştir. 

Mehmet bir dilencidir. Hızır adlı 
bir de arkada.,ı vardır. Taş handa 
bir odada ve bir yatakta yatıyorlar
mış. Mehmet dilenerek biriktirdiği 

yüz lirasını yatağının altına koym:uş. 
Bir gün kör Mehmet ·erkenden kalk -
mış ve yatağın altını karıştırmıya 

başlamış. Hızır ona sormuş: 
- Ne karıştırıyorsun? 
O cevap vermiş: 
- Ayakkabımı arıyorum da! .. 
Hmr sabahleyin kalktığı zaman 

yat.ağının altındaki yUz lirasile pal
tosunun aşırıldığını görm~ ve der
hal polise ha.ber vermiştir. Mehmet 
bunlan çaldıktan sonra paltoyu sat
tırmak üzere birisine bırakmış ve 
parayı da saklamıştrr. PoTis Meh -
medi yakaladığı zaman paltoyu bul
muş ve fakat para halA ortada yok
tur. 

Işte hAdhıe budur. HA.kim Reşit 

şahitleri de dinledikten sonra suçlu 
hakkında yukardaki hükmü verdi. 

Süpheli Bir Hadise 
Kumkapıda Küçük kuyulu sokağın-

da 23 sayılı evde oturan 21 y~ların
da Alkıran isminde bir kadın iki ay
lık çocuğunu düşürmüş ve Haseki 
hastanesine kaldınlmıştır. Müddei
umumilik bu çocuk düşürme hadise
sini şüpheli gördüğü için tahkikata 
başlamış ve tabib3.dil Enveri gönde
rerek hastayı muayene ettirnıf§tir. 

KONSER .... . . 
Beyoğlu Halkevinin 40 kişilik ~n

f onik orkestrası tara.fmdan bUyük 
konser. 

ŞEF: MCFİT HASAN 
26-1-37 Salı a~amı saat tam 

21 de 
1' .. RANSIZ TİYATROSUNDA 

Davetiyeler Beyoğlu Halkevinde 
~·c konser gUnü tiyatro gişesinde tev 

ızi edilecektir. 

Dün Asliye ikinci Ceza mahkemesinde Emniyet ikinci Şube Mtidür
lüğü Birinci kısım birinci komiserlerinden Hikmetin ölüınile neticelenen 
bir kazanın muhakemesi yapıldı. Mahkeme salonu ve koridorlar merak
lı dinleyicilerle dolmuştu. Celse açılırken tehaci.im karşısında ınahke -
menin camekanlı kapıları kırıldı. 

EHLi VUKUF RAPORU 

Muhakeme başlamıştı. Evvell mahkeme tarafından seçilen naibin 
idaresinde suçlu komiser Nuri ve şahitleri de hazır bulundukları halde 
ehli vukuf tarafından yapılan tetkik raporu okundu. Ehli vukuf ara -
sında binbaşı Remzi, lstanbul Kumandanlığı 8 inci şube tüfekçisi Ah
met Hakkı, esliha zabiti asteğmen Ihsan da vardı. Ehli vukuf hadisenin 
olduğu odada suçlu Nuriyi kendi iskemlesine oturtmuşlar, eline kazayı 
yapan tabancayı vermişler. Şahitler de yerlerini almışlar ve sonra ta • 
bancanın ve Nurinin vaziyetini tetkik etmişler. Suçlu Nuri birinci ifa
desinde sağa doğru oturduğunu söylediği halde tetkik neticesinde sola 
müteveccih oturduğunu kabul etmiş. Sonra tabanca muayene edilmiş 

kurum yayının ve tulumba yayının kırık olduğu ve tabancanın ağzı Nu
rinin kendi oturduğu masaya ve aşağıya doğru tutulduğu halde taban
canın patlamasile gazın zindelik kuvvetile namlunun biraz yukarıya 

kalktığı ve zimmet masasının iki pervazını deldikten sonra birinci ko
miser Hikmete isabet ederek öldürdüğü neticesine varılmıştır. 7/ 65 ça
pındaki 41991 numaralı 9 santim boyundaki mavzer tabancasının tu -
lumbıı.yı harekete getiren yayının te IA.ki noktasına yakın bir yerden kı

rılıiı2ı ve i2:neyi istinat noktasında tutamıyacağı da anlaşılıyordu. 

MUDDEIUMUMlNIN SUALLERi 

Bundan sonra müddeiumumi Cevdet, evvelce dinlenen şahitlerden 

komiser Muzaffere iki sual daha sordurdu. Bu sualler şunlardan iba

retti: Suçlu Nuri bu gibi sil~hların vesikasını tetkike memurdur. Fakat 

bu silahları da muayene edebilir nıi? Sonra muayene için müdüriyette 

başka bir kısım var mıdır? 
Komiser Muzaffer, müdüriyette böyle bir bina bulunmadığını ve bun· 

ları yerinde muayeneye salahiyettar olduğunu ooyledi. Silahı yukarıya 

tuttuğu takdirde ikinci katta kalem odası bulunduğunu da ilave etti. 

Bunlardan sonra reis sözü suçluya verdi. O söyliyecek hiçbir şeyi ol -

madığl'l'lı söyledi. Müddeiumumi Cevdet, iddiasını yaptı. Hadiseyi ikiye 

ayırdı ve uzun uzun tahlillerden sonra işte bir tedbirsizlik ve dikkatsiz -
lik bulunduğu neticesine vararak suçlu Nurinin beraPt etmesini istedi. 

BERAET KARARI 

Müddeıumumi iddiasını söylerken suçlu Nuri ağlıyordu. Beraet ıste· 

ğini mutazaınının cümleler Nurinin gizli gizli devam eden ağlamasını 

hıçkırığa çevirdi. iddianame biterken salondan yavaş olmakla beraber 

"y~a,. sesleri işitiliyordu. Reis Kemal ihtar etti: 

- Bunlar kulağıma kadar geliyor, böyle şey olmaz. 

Bu ihtar olmasaydı belki de müddeiumumi alkışlanacaktı. Reis karar 

hakkında müzakerede bulunacakları için muhakemeyi bakılacak davala

rın en sonuna bıraktı. Hikmetin rtfi kası da mahkemede dinleyiciler ara
sında idi. 

Saat on dokuzda salon açıldı. Zabıt kfitibi hazırlanan kararnameyi 
okuttu. Mahkemede i~de bir tedbirsizlik ve dikkatsizlik olmadığı neti
cesine varıyor ve suçlu komiser Nuri hakkında beraet kararı veriyordu. 
Nuri, beraet kararını aldıktan sonra k.oridorda arkadaşları tarafından 
tebrik edildi. 

[ DUN ÇIKAN KISMIN HÜLASASI J 

(Anthony Advers) 
filminde hakiki ve lfıyik oldukları ınuvaffakıyeti kazanıyorlar. Bütün dünyada tanınmış bir roman • 
müessir ve ihtiraslı bir aşk hikayesi - şayanı hayret bir mevzu _ Her yaşda olanların görebilecekleri 
film. 

Müzik sevenlerin ve güzel 

TÜRK Sinemasında 
hislilerin alkışladığı müstesna film 

BETHOVEN'in 9 SENFQN 
ölmez eseri uncu 

Berlin Operasının 250 kişilik filarmonik orkestrasile bu kadar bliylik bir müzik. ve his filmi yapılnıanııştı 
Fransızca - W1LI...t B1R0EL - LİL DAGOVER - M.ARlA V. TASNADY İlaveten: Ekler dünya havadis! 

~~~!!~!!!~~!!!!!!!!'!!!!!~~~~ - Buglin 1 de tenzilatlı matine 4~!!!!!!!!!!!!!!!~!!~~~~~ 
Y l L D I Z - Günün Hadasesı ___ _, 

SINEMASINDA 

KARiSi ve Bu Akşam Saat 22 de 

DAKTiLOSU 1
1 

~.. ..« t.kSİI I' 'i 
KLARK CABLE - JEAN A 

.~~r~~~ ;~~~~:.~1~~~~v . BUYUK Açılış GALASIND 

--

1 Arr·K Doğum ve Teşekkür ı 
Gazeteci arkadaşımız Mümtaz Fa. 

ik'in dün bir oğlu dünyaya gelmiştir. 
Arkadaşımız, doğumu büyük mnha-

ret ve bil~sile çok kolaylaştıran kıy. 
metli kadın hastalıkları mütehassıs
Jarımızdan doktor Naşid Erez'e en 
candan teşeldtilrlermı arZeder. 

MEVLiDi ŞERiF 
General Said'in kızı Doktor Hulki

ye Said'in ruhuna itlıa! olunmak 
ilzere Teşvikiye camii şerifinde 24 
Kanunusani yarınki Pazar günü öğ
leden sonra saat ikide mevlidi nebevi I 
okunacağından arzu edenlerin te§rif-
leri rica olunur. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili annemin vefatı dolayısilc 

şifahen veya tahriren taziyette bulu

nan ve cenazesinde ispatı vücut et
mek suretile acılarımıza iştirak ıut
funu gösteren zevatı kirama, uzun ve 
iztırabh hastalığının imtidadınca o -
nu kurtarmak ve acılarını a1..altmak 
için müşfikane g:ıyret ve ihtimamla
rını esirgemiyen kıymetli doktorları
mızla asistanlarına minnettarlığımı 
ayn ayn bildirmeğe bu kederli anla
nmda imkan bulamadığımdan mazur 

25 kişilik yepyeni zengin var yete prngraınile alkışlanacak 

Koiısu mac:ynn4 Sac• •~u.ç.tı 
1 ı 

Dühu"iye serbestt 1r 

Haftanın en güzel film: 
Si nemasındB 
GösteriımeKt 

oıan ve 
VICTOR FRANCEN- MARCELLE CHANi.l 
ve JEAN PIERRE AUMONT tarafından emsalsiz bir surette yara 

Denizler Perisi 
(La Porte du Large) 

Gençlik, gUzellik ve kahramanlık filmidir. Görenlere sorunuz. Si.t: 
görecek ve başkalarına tavsiye edeceksiniz. 

görülmemi diler ve kendilerine son
suz şükranlarımı sunarım. 

Doyçe Oryentbank Dresdner 
Bank Şubesi Umumt Kitibı 

Sadi Ataman 
f-4 cü AŞK 

KAY FRANC1S • RtKA:Rl)O 

\ - KORTEZ (Fransızca) 

rak kaçmayı kurdum. Hemen tecrübeye girişIIle1' 
çin hazırlanıyordum ki, blleklenmi tutan eUcrill 
vaş yavaş ge\·şediğini hissettim. Bu sefer daha 
muşayan sesini duydum: 

U muıni harpte, dört senedenberi anavatanır. 
bağrında gizlenen düşmanlar, yabancılar, 

Beyoğlundan itibaren Köprü ve Sirkeciyi doldur • 
tıuşlar. Rıhtım boyunca biriken bu yabancı:ar, 
Fransız bandosunun kulakları yırtan gurültüsüne 

koşuyorlar. 
Fransız askeri, halkı cadde kenarlarında bir niza· 

ma sokmıya çalışıyor. işte, bu sırada Fransız ordu .. 
ları kumandanı Franşe Despere Sarayburnunda ka
raya çıkıyor. 

Eseri haıtrlıyan: 
[HAKİKİ İNKILAP 

2-
R0~1ANI] 

Mahmud Afillô Ay KUT 

- Korkma, kurtuldun. Fakat kaçmıva kalkına• 
kip eden vardır .. 
İçime derin bir emniyet geldi, ~ 
Düştüğüm zaman çenem yere çarpınış, çok ac dl~ 

Yanımdaki adam, elimi serbest bırakınca, y~klll r/* 
Elime kan geldi. Ve ancak o zaman farkettı.Ill~ 
nemden akan kanlar üstüme, pantalon uma. d 

Hafif bir yağmura rağmen, Beyoğlu sokakları, 
köprünün üzeri dolmuş bir sinek kfliıdı manzarasını 
gösteriyor. O gün, Fransız konsolosanesindeki Türk 
Hilaliahnıer bayrağı indiriliyor ve yerine Fransız 

bayrağı çekiliyor. Türk mahalleleri sükun içindedir. 
Bütün analar kan ağlıyor. Çünkü, Türk esir olma -
nııştı, fakat esir verilmişti. 

Köprünün bir başında zenci Fransız müstemleke 
askerlerinden müteşekkil bir tabur ıöründü. Müthiş 
bir alkış tufanı koptu. Franşe Despere geliyordu. 

Dört harp yılını askerden kaçıp para kazanmakla 
geçiren TUrkten gayri insan sürüleri avuçlarını pat
latıyorlar. Yalnız paramızı almak için bize uzanan 
bu eller Avusturya payitahtını kurtarmak iç.in alin. 
güsünü Karpat dağlarına kadar uzatan Tilrkün Arı· 
burnunda denize döktüğü dU,manı alkışlıyor. 

Kafamda bir şimşek çaktı. Bunun ışığında yedi 
ceddimin tarihleri yıkıp yapan hayalini gördüm ve 
içimden taşıp gelen hmcımm bUtUn gayzı ile hay
kırdım: 

- Kahrolsun! 
Uu alkış ve mızıka gilrUlttisü içinde btr yanardağ 

pı,ı.tlayışına benziyen sesimin şiddetinden kendim de 
ijrktütn- Etrafunda.ki kalsıbalılr tokat yemiş bir ıııln•1' 

Kümesi gibi karıştı. Kulaklarım uğulduyordu. Uzak. 
tan, yakından sesler işitiyordum: 

_Vurun, tutun! 
üzerime gelen iri burunlu bir adauım oaşıma dog

ru kalkan elini, bütün hırsımla tutup sa vurdum. 
Benim toprağımda, benim evimde bana el kaldı

ran bu küstah, ekmeğini yediği halde nankörlük etti
ği bu toprağın kaldırımını öptü. 

Artık deli olmuştum. 
Fakat etrafımı saran onun gibi yüzlerce nankör 

önlerinden geçen süngülerden cesaret alarak şah· 
!anmışlardı. Üzerime yıkılan yumruklar beni de yere 
yuvarladı. Fakat kendi toprağımda nankör yurddaş
larımın ayaklan altında can vermiye niyetim yoktu. 
Bir anda fırladım. Üzerime kalkan bir bastonu kap. 
tım ve etrafımı çeviren kalabalığı yırtarak deli gibi 
koştum. Nereye kaçıyordum. Arkamdan koşanlar 

kendilerine imdat çağırıyorlardı. 
- Polis, polis! 

Bu feryatlar ve peşimden gelen ayak sesleri ara.-
11mda önUmde büyük bir gölge belir'ii. Ve hir lcıs,. 

kaç gibi bileklerime yapıştı: 

-Yüril! 
Kimdi bu! 
Kalın sesini bir daha duydum: 
- Yürü merkeze! 
Yetişen kalabalık etraft'l'llIZI s.armıstr. Bilekler11'1"e 

kerpeten gibi yapışan adaııı muhakkak bir sivil za
bıta memuruydu. 

Silkinip fırlamak için fırsat kolluyorum. Bu demir 
gibi sert ellerin sahibi, yalnız benim isiteceğim bir 
sesle kulağıma fısıldadı: 

- Yürü benimle, kurtulursun! 
Bu seste iliklerime kadar işliyen bir şeıKat vardı. 
Etraftakiler, yakalandığıını .görünce beni dövmek 

zevkinden mahrum olmuşlar, şımdi her dilden tahkir
ler yağdırıp, işgal orduları inzibatına teslim edilmem 
için beni yakalıyan taharri memuruna akıl öğreti. 
yorlardı. 

Bileklerimi kelepçe gibi kenetliyen adam, onlara 
karşı bana çıkışır gibi haykırdı: 

- Yürü, diyorum. YUril k9:1"a.kola! 
Bu kalın sesin ağırlığında bile insanı korkutmıyan 

bir yumuşaklık vardı. Etrafımı saran kalabalık, i~ 
gal orduları kumandanına hakaret eden mücrilme 
yol verdi ve bir batn.ldıktan çıkar gibi bu lüzucetli 
insan kümesi arasından sıyrıldık. Arkamdan hala 
rumca, ermenice, ya.hudice, frenkc;:e bağırıp duruyor

lardı. 
k . d'? 

Beni tutan bu adam ım 1 • 

Hakikat bir dost muydu, Yoksa beni dediklen gı
bi yabancı devlet polisine teslim edecek bir hafiye, 
bir caı:v.ıs muydu? 

Kalııbahlttan kurtulunca, aUnheleriınA mai!li"tn t>la.. 

mış, gelip geçen bana bakıyor. 
Dizlerimde dermansızlık var. ~ 
Köprü meydanına gelince yanımdakı ada..Ill 

bir arabaya bindirdi ve arabacıya yavaşça: 
- Laleliye! 
Dedi. ~t" 
Çenemdeki yaranın acısı gözlerime, beyninıe "' ıJJ 

yor. Başa gelen darbelerin dimağa tesiri oluyo;,, 
heyecan geçtikçe başımın ağrısı artnuya başla 
rasıra kendimi kaybediyorum. "" 

Ve öyle oldu ki arabanın sarsıntısı ile yavııŞ 1' I' 
kulaklarım uğulduya uğulduya gözlerimin .~ars;ilf' 
ğını hissettim. Başım bir külçe gibi gö~surııe 
tU. 

G .. 1 ri · t w * * k * d. · i öritled~ oz e mı aç ıgım zaman en ımı n ç g . . --~ 
bir odada buldum. Yanımda başı namaz bezi ıleasıJ' 
mış hiç tanımadığım bir ihtiyar kadın vardı. G 
mi açtığımı göriln<:e haykırdı: 

- Oh, çok şükür Allahıma! .,.S 
Ve bana bir şey sormadan kapıya doğru J<OŞ 

seslendi: 11~ 
- Feriha. Ferihsı. krnm .. 'Baba?)#\ haber vef·g.t) 

ta sı-0zlerini açtı. (Arkası ~ 
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Gündelik gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

TAN'ın hedefi: Haberde, fi. 
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazeteıi olmıya çalışmaktır. 

Günün Meseleleri] 

Şehrin varidat kaynakları 
ve amme hizmetleri 

:lsta.nlıuJ lıiiyük bir hirdJr. Par 
~· nn nüfusu daha az, fakat işgal 
ettiği ssha itibarile ondnn büyülctUr. 

Bu büyük \ 'C geni eJırin beledi 
\'ll.7.ifelerlnl görebUm i l~tn muh~ 
oldu!;'1J para, Paris seh uıin muhtaç 
olclu6'1J paradan fazladır. 

Öyle olduğu halde 1 tanbulun e
hlr bütçesi, Avnıpnnm en küçük e
hirlerlnden birinin bütç inden dalm 
dardır. Böyle olduğu için de belediye 
ehrln ternliliğine ,imanruı., sıhhat:l

ne bakamıyor. Çünkü buna pn.rası yet 
mi yor. 

• stanbulun zarif süsleri 
1 olan güvercinler bize 

çok e ki ve karanlık devirlerin 
ve dinlerin inanış kırıntılarını 
getiren canlı folklörleridir. A
pollon sevdiği ve kaydırakla 
öldürdüğü bir oğlanı .serviye 
çıevinniş ve ona bir muhte
remlik vermişti. Yunanlıların 
Baştannsı olan (Zevüs)e sofra 
götürenlerin güvercinler oldu
ğunu Omiros şiirlerinde teren
nüm etmiştir. Güvercin ayni 
zamanda tenasül ve aşk İla
hesi olan Afroditc tahsis edi
len bir kuştu. 

VenUs bilhıw;a arhalk heykeller 

de ve eski paralarda elinde güver

cin olduğu halde tasvir edilmiştir. 
JUbitere ve Ventise inanan dinler ta 
mamcn yok olduğu halde o dinlerin 

"kutlu saydıkları servllerc ve güver· 
cinlere hala bir nevi muhteremlık 
veriyoruz. Pafos mabedinde tann 
kuşları sayılan birçok güvercinler 
beslenirdi. Güvercinlerin Afrikaya 
gidişleri ve bahara doğru sicllya 
topraklarına dönüşleri milnasebe
tilc bayramlar ve şenlikler yapılır· 
clı. (1) 

TAR.HTEN SAYFALAR 

1 T~Ril-ITE 
GÜVERCiN POSTALA~I 

Tarihi Dedikodu 

Padişaha Arzuhal 

H orhorda konak saJıibJ olnn l\IU. 
nir Pft§a J)aJıili.re Nazın illi. 

&nim ta\' lfinıce "legane Türk mU
\'errfhl,, olan, mü t ar adnli.li AJi 
Fu t n y merhum da l>ahllil Neza.. 
retJnd ufııcd< bir kô.tlptt Ali Funt 
.Bey, bir gün "yazıla,, dedlrtiJecek \·e
ynJıut imza ettirilecek bir k ğıtla 
D hlll) e •azınmn od ına gireli. •a. 
zır MUnir J> k rşı ına Babı il ri
calinden birini n.lmı , hn.rnretli, ha.rn
J"ctll konu lll or, ad tn dert lanı~ or
du. 

AJJ Fuat Dcy oclnya girerken l\lU. 
nlr Pn a muhatabına: 

.. ..._ Ben ma lahatı de\ ı t lcln b:ı-
.,ıına hru ır ytcl<ıınnı • ., 

l>i-' onlu. 
Ali ı~uat Bey bu özden bir !)«'Y nn. 

lnmadı. "Bru;ıma hn ır ~ nknnm,, trı
birJııin n~ cleımık olclıığıınu bilmiyor. 
clu. Ak .nm eve gclln<'R decl~i -Ali 
l'n a dhnn efendllll;ri ile manıf
Celnl ne~ e sordu: 
"- Dl'de.! Bn ıma hnsır ynknnm, 

ne deme'kUr? . ., 
dn Kahire ile Jskcn:lC'rive, Dimyat, zarkcn Bursalı mirasycdılerdcn CeJllJ Ut•y Stı\'glll torununa izahat 
Gazzc; Gazze ıle Kudüs: SaCed, Şam Sadi zade bin çift gUvercini bulun- \Cn:ll. Yazan: 

Bu niçin böy:looir! 
ÇilnkU t t nbuJ §ehr:inln \ •nrtoat 

knynaklıı.n yahnn<'ılar \'eya şehirle 

alakası olmıynn mü ~ ler tarafın· 
dan tutulmu tur. 

Bu sevimli mah 

lüklarm muhabe
re vasıtası ola • 
rak kullanılma • 

lbrahim Hakkı Konyalı 
Şam ile Baalbck, Halep, Tr:ıblus duğunu ve bunların misk içinde znt.en Celül n<'y t<ınınunn pek 
Şam; Halep ile Behisni, Ruha ara- gecelendirilmiş nar tanelerlle bes· dUşklinclil. Dokuz yn..c;ından lfüınren 

tşte rne-litrik iıılrntt, 

İşt.e Tra.nmıy frltetl 
1 te Hın ga1J Şirketl 
t te Akay İdaresi 
İşt.e, Şirketi Hayriye. 
y alre \'e aire.. 

• • • 
:Amme işleri Belediyeye 
verilmelidir. 

Bütiln bwılnr amme hlmıetlcrinc 
alt i terdir , c belediye tn.rnf mdnn ~·a.. 

pıhnası Jfıznndır. 
rnknt Osmanlı tmparatorlu~ı dev

rinde büfün ftmme hizmetlerine 
müstevli olnn yn.han<'J ennaye hu 
hizmet \'11.Sıtnlarmı \'e bu kaynak 
memhalnnnı yağma ebni lerdir. 

Beledf:renln. sAnelik \ıı.rlclatı 8-10 
-··-- - ,,_ t -ı- .:t -2 - • --.4...A:- ı. ... 1 .. 1. 

~"Dlmz J~folitr"'• \'e Tnun\ 'll;\. "l l rlmtı. 

nin en~IJc: kan 8 milyon liradan fn.z
la.lır. 

Mcmle.keft.e i'ımme hJzmetle.rlne 
mu allnt olan ecnebi sf'nnny~i t • 
flve edlldlğ'I gibi, şlm<ll şehlrlerimlz
d~ belediye i Jcrinl eJI rinde bulun. 
duran ecnehl şirket \'e enna.y~lerini 

de ta.diye etm k zamn,nı gebni tir. 
Aydın, Afyon, Kn.saba d mlryolla~ rile: Şark imendlferlerlnl \'C Er.-.ğli 

ki>mür madenl rinl f!CllCbi 8ennnye. 
sinden lmrtarnn. Ali Çetinkayn, üp
h Iı kJ ehlrle.rimlr.de ya§ıyan yaban 

cı lrlcetle.ri de belediye~ ın&I etrndc 

te eclkmlyecektlr. 
• • 

1Ik misal adnnlu yok 
Bu hususta ntıl.m1' 

değildir. 
Rıhtnn lrketindcn 50nra lstinye 

Dok Irk ti lle J{ıulıl<ÖY u ~ irketinln 
satın lınma.ı ı mUı.ake.reierlne bile 

ghi llmtı bulunuyor. 
1 Tr hUrük Mnflhl şir. 
mdl mı dl,;er • lrketler 

keti re gelml tir. Zn.ten hu 
h reketlerlle gııyrl-

on nelerdeJd bulunuyor. 
kanunt yollnra da apını 

lar, al h 1 
ta.sfh'"-'' y nı~ a · 

Bu trketJcrln · t ta.nbul feh-
krn değil, ynl ,.,,a.rnandıı 
linin kurtulmnsı denıektir. 

ları :Nuhun tufanile beraber baş· 
ladı. An'aneye göre, Nuh Yalva· 
cm gemisi Cudi ve yahut Ararat
Ağn dağının Ustüne indiği zaman 
güvercin, suların çekildiğini ağzın
da getirdiği zeytin dalile ilk haber 
veren bir muhabere vasıtası olmuş 
tu. Ehli güvercinlerin muhabere 
vasıtası oluşlan işte böylece baş • 
lar. Güvercinlerin lran yolile Şark· 

tan garba doğru getirildiklerinde 
tarihçiler ittif nk ediyorlar. Beşin
ci lı"'iravunlar sülalesi zamanında 
~Iısırda güvercinler görülmilşti.ır. 
Daha sonra Yunanistana geçtik • 
leri tesbit edilmiştir. Eski Mısırlı
lar gemilerinde güvercin beslerler 
ve Mısır sahillerine yaklaştıklan 
zaman bunları salıvererek döndük 
!erini Mısırlılara bildirirlerdi. 

(l<:üinP \ liler olimpiyat oyunları
na giderlerken yanlannda guvcr-
cinlcr de götürürler ve gür~leri 
kazandıkları zaman bunların bo
yunlarına erguvanlar takarak u
çururlar ve ailelerini zaferlerinden 
haberdar ederlerdi. Yunanlılardan 
sonra güvercin Romalılann da mu
habere vasıtası olmuştur. Roma 
imparatorlanndan Jül Sezar zama
nında yeni fethedilen Gol vilayet
lerinde ufak bir isynn hareketi his
sedilir edilmez Roma orduları alp 
lan aşmış bulunurlardı ki, bu da 
o \\akit Romalılarda güvercinle 
muhaberenin hayli ilerlediğini gös 
terir. 

O rta karinlerde gnvercJn bll • 
hnssa islam ve Tilrk ordula· 

nnda çok kuvvetli bir muhabere 
vasıtası olmuştur. ikinci hicret as 
nnda Musulda muntazam bir gU· 
vercin posta teşkilatı ve yer yer 
güvercin kuleleri yapıldıt'.!mı tarih 
çi Halil Dahiri haber veriyor. Su • 
riycnin Türk hükümdarlarından 
Zengl zade Nureddin Mahmut pos 
ta güvercin teşkilatını çok ilerlet • 
mlşti, Kara Çelebi zade AbdUlhl.z 
<Ravza-Tül-Ebrar) ında Bağdatta 
Halife Milttekibillahın 333 hicret yı 
lında Emir Tosunun tazyikinden 
kurtulmak için Mısır Emlri Akşlde 

Is istiyoruz , 
"Biz dört arhda§ıı. lnıa 

edilen birçok fabrikaların 
•• 1 • d ı-alıdık. ElleMonta ı ı§ rın e ., ı. . de 

rirnizde bonservislerımıı 
var. Fakat ıimdi dördümüz de 

işsiziz. . 
H b. • • ·ıe ve bırer er ırımıı aı • 

"k h"b' . Ugra· ı işer çocuk sa ı ıyıı. 

madığımıı inşaat kalmadı. Kaç 
kuruşa olsa çalı§mağa raııyıı. 
Güçlü kuvvetli insanlarız. I§ 

istiyoruz. 
Fakat her taraftan iş olma· 

dığı cevabını alıyoruL • 
B ·· d" agıı· ugün tam üç gun ur 

mıza bir lokma ekmek koyma· 
dık. Biz tahammDI etsek bile 
çocuklarımızın açlıaıM daya-

namıyoruz. 

Memlekette birçok İn§aat 
var, her tarafta İJÇİ arıyorlar 
diye işitiyoruı. işte biz i§ arı
yoruz, bize: 

iş veren 
yok mu? 

Bu meHup, memleketteki 
İ§Çİ ve İ§ teıkilatının lüzumunu 
açıkça ifade ediyor. Bir taraf
ta iş~i arıyan müesseseler, öto 
tarafta kolları bağlı ihtisas 
sahibi işçiler var. Bu iki ihti
yacı biribirine bağlıyan bir 

teskilata lüzum vardır. Bu tei· 

guvercinlcrle mektup gondererek 
yardım istediğini yazıyoruz. GU -
vercinlerin yalnız mektup değıl 
mezelik turfanda mcyva bile ~ı
dıklarını Kara. Çelebi zadede oku
yoruz: 
Mısırda Fatımi Halifelerden ElfL 

zizibillah 372 H yılında vezirlerin
den Yakubu Şama tayin etmiştir. 
Yakup bir cemile olmak Uzere Hn
lıfenin Şamdan bir arzusu bulu -
nup bulunmadığını sormuştur. Ha
life; çok iyi bir meze olnn Şam ki
razlarının şimdi tam çıktığı mev -
simdir. Bana kiraz gönderebilir ml 
sin der. Yakubun yanında Şam • 
dan getirdiği bir güvercin varmış. 
Hemen Şam hakimine yazdığı bir 
mektubu bu güvercinin boynuna 
takarak uçuruverir. Güvercin ak
şam geç vakit Şama vanr. Ertesi 
--ı..-ı.. -·"-" ... ltt\ ~nm hakimi Mı
sırdan gelme 12.0 gilvcrcinin ka-
natlan altına kiraz bağlıyarak ka 
feslerini nçar. Güvercinler öğleden 
evvel .Mısırda Hrılıfcyc mezelik ki
rnz y tiştirirler. 

E ski Yunanlılar ve. ı:omn.lılar 
güvercinlerden tstıfade et

tikleri halde 1098 yılına kadar Av· 
rupada güvercin postaları bilinmi
yordu. Haçlılar KudüsU muhasara 
ettikleri zaman Kudüs ile Antakya 
arasına düşen (Hisar) deki Al jp 
kumandanı KudUsUn teslim olaca
ğını güvercinle hnber vermiştir. İş 
te bundan sonra Avrupalılar gU -
~erdn muhab resini almışlar ve 
daha sonra Akk€ıda avladıkları bir 
gUvercinin kanatlan arasındaki 
mektuptan lsliım ordulannın hare 
kaUnı öğrenmişlerdi. Bundan son· 
ra haçlılar lskenderiye ile İstanbul 
arasında güvercin postalan tesis 
etmişlerdir. 
~ransa kralı Sen Lüinin 60 bin 

askcrile Mısır • Mansuradn mağ
lup oluşu ve kardeşilc beraber bir 
çok Fransız büyı.iklerinin esir dU • 
şilşü, lsliı.m ordusunun zaferi gü· 
vercinler vasıtasilc İslam dünyası· 
na mUjdclcnmişU. Salnhnddiııi Ey
~r{ıbinin amcası Nureddin Mahmut 
fethettiği yerlerdeki hadiselerden 
çabucak haberdar olmak için biıt· 
çesine mühim tahsisat koyarak 
muntazam güvercin postaları teş· 
kil etmişti. Mısır ve Suriycnin bir
çok yerlerinde on ikişer mıl fnııı

lah güvercin menzilleri yapılmış -

tı. 
Güvert'in postaları hakkında A· 

rapc;a birçok kitaplar yazılmıştır. 
(Hamail-Ul-Hamamat) bunların 
mUhimlerlndcn birisidir. Mektup· 
ıar güvercinlerin kanatları ve ya
hut kuyruktan nltına bağlanır, 
baznn da boyunlarına takılırdı. Bu 
mcktupla'r (kuş kağıdı) denilen 
çok ince kağıtlara yazılır ve çok 
ince aletten yapılmış mahfazalarn 
konarak güvercinlere takılırdı. Bu 
zarflar UstUne de uçuı; tarih ve sa
atleri kaydedilirdi. Güvercin pos
taları Nureddin Mahmut znmanm-

kilSt olmadıkça ne yeni mües
seseler aradıkları işçileri bu
labilirler, ne sokaklarda kalan 
i§çiler kendilerine iş bulabilir
ler. 

sında işlerlerdi. Posta güvercinle- lendiğini anlatır. Sadi ı.nde bir gUn onu hiç yaııındnn ny:ınnnmı tı. ZI~·~ 
· d bı· rısı· · k b ı ""I ve ya· güvercinleri uçururken müthiş bir rın en nm ay o m..., retfne gelenleri knhul f'tti('.:rf ırada 

hut düşman eline düşmesi gibi ih· fırtına kopmuş ve bir daha gUvcr- Ali Fundını da ~anında huhınclunır, 
• 11 de hesap! ak bı'rı'nci gU cinleri evine dönmemiştir. Bu mUt tima er anar Oumrılnn r.hihbru ını, ele\ lrt rloollnf 

· d · ktupla i hiş acıyı unutmak için Sadi zade verem en sonra aynı me • v.lynnıt~ gittfjti 7.aınan dn Ali Puadmı 
· b' .. · turdu uzun bir seyahate çıkmış ve niha-kincı ır guvercın uçuru · brrnher .götiirilrclii. Hu suretle :r.t>.ld 
l"h dd' ı E "";b" AkkAda mu yet yedi sene sonra güvercinlerini 

Sa a a ın yyu ı · \'C kunel hnfmısı mrtin olan AH 
d k 1 1 1• rd na He. Cezauirde bir adamın evinde gör-

hasara a a an s am o usu .J Punt cled l ile zi, rrt"llrr nrru ınd1L 
d w d .. · ı asıta mUştUr. Sadi zade orada kuşlara " .,. 

rube agın an guvercın er v • "'eQen mulıa\•erch~ri dinledi ,.e henc:f. 
kt 1 .. d k sureti kendisini tanıtmış ve nihayet gil· ,., t'"' 

sile me up ar gon erme • nl ldicücUk 7.ihninde nak ecleıdc 
le kalenin iki sene frenklere m\ıka vercinler bir gün Bursaya dönmüş 

. . til Rahıa.Iiden çekihli~rf ,.e vnzı vsz. 
vcmetini temin etmıştır. r . . . . . b ı 

1 
- • • •• 

1 Haşişilerin müessis! Hasan Bin Evliya Çelebi gUvercın clnslennı mıl 8 . ~ ıı,'1 mnıMlar -ne' 
U · 1 d k · tifa. şö'-'le sayar· Taklabaz Şibr cevi- şah ınn munhru ır- bir mih·r.rrlh Sabahta g verem er on ço ıs • .J • , , • 

de etmiştir. 623 H yılında Halile zi, Şa.ml, Mısri, Bağdadi, Alara, 

1 

oldu. Tıınzımat clC\Tinl ca.nlnndırdı. 
Ahmet Nureddin Mııhmudun pos- ı Marselo:!, Demkeş, Saba, T~azlı, l'anıim~t d~'-ı:t kUçUclik. Al~. Fundm 
tnlanndan daha kuvvetli güvercin Pelenk, Kızıl ala, Varkılala, Karna- lcnlemil l büyUk en et:ı l<linun kol-
postalan teşkil etmişti. Helligfı la, Tekir ala, ade kut, taçlı kut, leli~ll~onlanndrı. ya~Hl or. . 
B wdada girdiği zaman birçok gU- çakşırlı kut (3) CkJal Rey b:ahatındrı. dedı ki: 
:!cin postalan mahvolmuştu. ••- Bir 1.ama.nlnr Padl ahn nrzu. 

M uhabere gilvercinleri 1765 M 
yıllarında denizciler tarafın 

dan Holandaya götürülmüştür. Fe 
lcmenklilerin Bağdattan getirdik
leri güvercinler hflUi Bağdadi adını 
taşıyor. On yedinci ve on sekizin -
c. asırda Suriye ve bilhassa Ha • 
taydn gUvcrclnlerin ticaıi muha • 
bcrclerde kullanıldığını görüyoruz. 
Suriycde bır tacirin avladığı güver 
cinin kanadı altındaki bir mektpu
tan o vakit Jngilterede mazınm çok 
az olduğunu öğrenmiş ve ucuz fi· 
yatla mazı tophyarak (100) bin ri
yal kazandığını rivayet ediyorlar. 

Hint Türk hükümclarhmndan 
Cclaleddini Ekber şahın (20) hın 

cins güvercini bulunduğunu tarih· 
çiler yazıyorlar. 

Hatayda on sekizinci asra ka· 
dar gil\•crcin kullnnıldığını ve ha
la harap bilrçlerde Albatak cinsin
den güvercinler bulunduğunu v 
bunların eski Türk ordularında 
kullanılan muhabere gUvercinleri
nin torunları olduğunu (dair tül • 
maarif) yazıyor. 

On dokuzuncu asırda güvercin
ler Fransa ve Belçlkada borsa ha
berlerinin ve piyangoların neşrinde 
kullanılmıtlardır. (2) 

• Evliya Çelebi seyahatnamesln • 
de güvercinler için Uç dört nyfa· 
lık bir yer ayırmıştır. Çelebi ls • 
tanbuldan Bursaya götürdükleri 
birkaç güvercini bir cuma nama • 
zından sonra salıverdiklerini ve 
bunların 1stanbula geldiklerini ya-

(1) Esatiri Yunanı yan sayfa 235 hnJ \'P.nn l< u ulU yoktu. Padişnha 
ve 449 ı anuh 1 ,. rmek u ulil ağlehi ihtimal 

(2) Cüvercin postası l'enlçerilik knlkti1'1an onra konul-
(3) Evliya Çel bl seyahatnamesi rlu. l'eniçerf de' rinde Paclişahlnr on 

cilt 1 sayfa 585 d rooe mii fakildllcr. hklnn tık, 

Yüksek Tahsile Devam Et
mek lstiy n Muallimler 

Muallimlerden ve)a muallım mek
teplerini bitirenlerden yüksek tahsi • 
le devam etmek istiyenler son aylar
da çoğalmıştır. Maarif Veklleti, 
mecburt hizmetlerini bitirenlerden 

yüksek tahsil yapmak istiyenlere ka 

yıl.sız ve şartsız müsaade cdılmcsinı 

alakadarlara bildirmi Ur. ltakat, 
mecburi hizmetini hiç yapmıyanlarla 

kısmen ifa edcnlerd n ~rtlksck tahsil 

arzusunda bulunanlar bu hizmetle • 

rinin tamamını veya geri kalan kıs
mını yük k tahsillerini bitirince ya
pacaklarını taahhüt ederlerse kendi
lerine bu mUaaade verile'bileccktir. 

Galata Rıhtımının Tamiri 
Bitiyor 

Galata nhtımmın tamir işi mar • 
bn on beşinde ta.mamlanmır;ı olacak 

Itır. Rıhtımda temel knymıuıına mtı
ni olmak için buralara bUyUk taşlar 
yerl tlrilm ktedir. Liman idaresi 
rıhtımlann tamirinden eonra Galatn 
yolcu 8alonu ile Tophaned yapıla • 
cak Y nl antrepoların in§a.Sını mU • 
nııkMaya koyacaktır. Bunun için 
proje ve pltrnlar hazırlanmıştır. 

..-

l< tikleri k tikti. Pıullşahlur için 
f'Orıgu u J ycıktu. J> dlşnh -\'c.rlri
ft:/.amını da ol un- bir özltı ru r, 
\'f'~ a bo~ nurıu 'urdururdu. Pıufl>'nh. 
l:ırdan onrn 1 ti1Klnt1 Veziriazıtm· 
Jn.r ı;:r.llrdl. \ ' ezirlnzaml.ar da htr ijz. 

lf'., bir emirl l'ncli nhtnn başka her 
lsfodiklerlni nsfarırlı:ıTJ h r l tedlkle. 
r:iııin hoy:nıınu nmhınırlarclı. Veziri· 
nznmJann knrnn knt'i leli. l"aJnız 

1rnrar icra edilmezden e""' el, her teh
like J:(ir..e nldırılnrnk nrf il" o knmnn 
hclfı nıdnn kurtulnbllmc c lı;in t k bir 
C'a.re \'ardı. O da ba,ıııa h sı1' )nk. 
mnk, eğer ıln~ nnnbilirse Pıufi.:nhın 
~ nnııı o halele 'nrmnk, clerdinl dllk
nınk1 i. ''"zirill.7.ııntın lmnınnı anca~ 

~e nncnk Pndlsnlı rlurdııralılUr. Pnrll
t;ıılı dcğistiff'hlllnll. Derili olan ıulıım, 
ort sı !:Ukur hlr n<- nlrr. içine hn ır 

dolclunır, ~ nıınıı Jınsırlı saçı c:ıplnk 
başına ko) nrnk bııhılıüınn~"l.ınn doğnı 
lrnşmıra bn 1 dı. Jlnsına ha ır ynl<
mı lıir adamın ko n ko grldl~nl 

~ören hııbıhıımnyun ncihctçilrrf ft\"U· 

Jurlar, dertli, lı rndn ~ nmı aç ol
dllb"' hal<lc huzuru hun1av11nn kadar 
girer, Fa.dl alın dertllııi cltll\ rdl 

• 
t,ıe Dahili) e .. n.ıın Münir Paşa. 

nm: 
"- Il!!n maslahatı de\ Jet için ba

rmn h ır ynluırım," sözilnlin mana· 
fil .. 

fnglllz mUHrrlhl llicnnt'm ''hrı~ır 

yııkmnk,, hikfı~· ini de lJl.r ba Jm d • 
d•kodu\·a hımJ Jl onız. 

. Abdurrahman Adil EREN 

Pediatri Kurumu 
Topl ntısı 

Türk Pcdiatric kurumu senelik 
kongresini Prof. Dr. 1h&ın Hılmi 
Alantarm başkanlığınd aktetmi -
tir. Yapılan yeni eçimde, başkanlı
ğa Prof. Dr. Ihsan Hılmi Al ntar, 
ıkinci başkanlığn Dr. Ali Şukru Şav 
lı, genel sekreterliğe Sezai Tümay, 
veznedarlığa Dr. Fahri Belen, cel o 
sekreterliğine Dr. Muhittin Nogo ay 
nlnuşlardır. 

- >.ıf orı morıl . . Ha1rof!o 

Bundan Bonra Prof. Dr. IhMn Hıl 
mi Alanlar tarafından "Claud Ber
nard Homer Syndrome" ile Dr. Fnh 
ri Belen tarafından .. Spina. bif ıda 
occult"" vak'nlaTT takdim müm.
ka.şa edllmistir. 
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hazır Tekirdağlı 
~~~~~~~~~~~~ 

Dinarlı Mehmetle 
•• • • 

yapacagı gureşın 

şartlarını bildirdi 
Ikide bir her pehlivana meydan okuyan Dinarlının 

son aylar Tekirdağlıya takıldığı malümdur. Gazete .. 
!erdeki münakaşalar yüzünden Tekirdağından kalkıp 
lstanbula gelen Hüseyinden sonra Dinarlı da onunla 
güreşmek üzere Jstanbula gelmiş ve güreşe hıı.zır ol· 
duğunu Son Postaya bildirmiştir. 
Tekirdağlı .Hüseyin matbaamıza gelerek kendisi Is

tanbulda iken Dinarlının güreşmek arzusile Istanbu· 
la geldiğine pek memnun olduğunu söyledikten sonra 

T ekirdağlıya meydan okuyan Dinarlı, Mülôyimle Tak-güreş şartlannı şöyle anlattı: 
simde yaptığı güre1fe alta dü1tüğü zamanki hali . - Şi~di güreşecek gibiyiz ama son günü gene bi-

zım musabakanm suya düşmesinden korkuyorum 

I ~arfcttiğimiz paralar, ynptığımı:ı: 

K ı ı 
• • ı M ı 1 ıdmanlar boşuna gidecek belki... O-

U e ı ı e a tepe arasın- :~~~~~:.:~:~ur~:' ~i:::~ 
daki maç yine yapılamadı !~./~:o;.:ı:m.~~:.: tyU:~;i~~ 

bıınkaya yatırmamızı teklif ediyo -
Askeri Liseler arasında iki aydanberi devam eden futbol maç

larının nihai müsabakası Kuleli ile Maltepe arasında evvelki gün 
Şeref Stadında yapılacak ve şampiyon taayyün edecekti. 

nım. Benim kazanılmış bir unva -

nım var. Oyle olduğu halde başka 

yerlerdeki teamül mucibince ortaya 

konacak paranın büyük kısmını is -

temiyeceğim. Ben beş yüz lira koıı

ınasmı ve galibin yüzde yetmiş, mağ 

lfi.bun }ilzde otuz almasını istiyo
rum. Beş yüz liranın yüzde otuzu 

Maçtan bir gece evvel bazı &!bep-~ 

lcr yüziindcn bu karşılaşmanın bir 1 r-----------
gün tehir edildiğini ve cuma günü 
saat 3 te yapılmasına karar vc:r!ldi
ğini haber almış ve dün sütunları -
mıza geçirmiştik. 

''Haber" refikimiz de ayni suretle 
ma~ın saat 3 te Şeref st.ıdındn. oy -
nanacağıru bıldirdi. Nihayet dün 
ııtada gittiğimizde maçın saat 3 te 
yapıl:ı.cağııu okuyan büyük bir ı;por 
c:u ı,alabalığımn tribünltırdc titreşe

rek şampiyonluğu payla.şacıı.k to kıM 
ları beklediklerir.i g::i ·dük. Fakat 
l~uleli ve Maltepe futboı takımlarım 
ıahada göremeyince verdiğimiz ha
berin doğruluğundan şüphe ettik. 

Bu sırada federasyon tarafından 
maçın hakemliğine tayin edilen Şazi 
Tezr.aru görerek maçın evvelden te
hir edilip edilmediğini ve bu husus
.. nki maltlmatmı rica ettik. Şa:r.i Tez
can tehir için her iki takım tarafın
dan kendisine bir müracaat yapıl -
mau:ğmı ve maçın oynanması icap 
elliğini bildirince karilerimize yen - ı 
hş haber vermek tehlikesinden kur -
tulmuş olduk. 

Askeri liseleri yapacakları herhan 
gi bir spor orG"anizasyonunda bil
hassa sivil klüplerimizden daha in -
tizamlı görmek istediğimizden bu 
meselede kendi hesabmııza üzüldük. 
Maçın tehirine karar veren komitenin 
hiç olmazsa gazeteler vasıtasilc hal 
kı da haberdar etmesi çok muvafık 
olurdu. Bu karşılaşmanın ne zaman 
yapılacağı l•enüz meçhul bulunmak
tadır. 

Bu Haftaki 
Lik Maçları 
Havaların Eon zamanlarda fona 

gitmesi yilzünden zaten bozuk olan 
atatlarımızı oynanamıyaca.k vazlye -
te soktuğundan lik nı&.çları geçen 
hafta tehir edilmişti. 

Bu hafta hava n i. belen açık gittiği 
için futbol ajanlıı;ı lik maçlarının 

oynanmasına karar verdi. 
Yapılacak maçlar :ırasında Tak -

alm stadında lstanbulspor - Galata
saray müsabakası şUphı"?siz günün en 
heyecanlı kıırşıla.şması .olacaktır. 
Diğer taraftan Beşiktaş stadında 

yapılacak olan Beykoz -· SUleymaniye 
maçı da Beykoz h~sabmn mühim bir 
karşılaşma ma!ıiyetin1edir. Lik maç 
lan - bidayetinde • ha~{kmda bU)ilk 
tahminler yürütülf'n san siyahlılar 
ümidin fevkinde istckaiz oyunlar çı
kararak yenebilecekleri bırkaç ta -
kıınla berabere kaldılar. Bu yüzden 
vaziyet cetvelinde altıncı vaziyettr 
bulunuyorlar. 

Boksta Sinek Siklet Dünya 
Şampiyonluğu 

Londra. 20 (A.A.) - Sinek siklet 
dUnya şampivonluğu için yapılan bir 
müsabaka neticesinde İskoçvalı Ben 
ny Lynch rakibi Fillpinli Montana
ya on beş r avundda ssı.yı hesabilP 
galip gelmiştir. 

Alio! Ailo! 
isve~ güreş takı· 
mı gelecek mi? 

Orta Avrupada bir turne 
yapmak üzere seyalıat~ ..:ıka
cak olan bir ı~,·eç ~iireş ta
kınunm memleketimb:e de 
gelmek n ma.rt içinde bizim 
giirnşçilerle bir müsabaka 
yapmak üzere Glireş Fedf' • 
rasyonuna müracaat etmi~ 

olduğunu, hundan evvel ~·az. 

mıştt1<. Yenklen 6ğrendiğimi

re göre İs\·~liler hu iş için 
maktu olarak 1600 lira iste-
miştlr • 

Güreş Federasyonu bu 
teklifi kahul etmeden evvf'I 
işi den kin hir organizatöre 
müracaat etmiş, fakat 1600 
lira gibi !iiksek bir para mu
kabil~de bu işin yapıla.nııya
ca.ğı cevabını alnu~tır. 

150 lira eder. Bu para ile tstanbulda 
geçircce~ımiz yirmi günlük idmanın 

ve yaşamanın masrafları karşılan -

mış olur. Kazananın alacıığı 350 ii

radan cebine de bir şey kalır 

Güreşın hnYlYuieri ve teknik şa:t

lan Av;upR EcrlJ' st güreşlerinde ria· 
yet olUt1:\r. usullere göre konhırat11-

yu imzalarken tayin olunur. Güreşi
mizi kim yapaca ksR onun da son dı:ı 

kikada caymaması için bizlere yüzer 

lira avans vermesi lazımdır. Eğer 

müsabakadan her ne sebeple vazge

çerse hiç olmazsa masraflanmızı o 

paradan çıkarırız. En chemmiyet:i 

şartım, güreşi tertip edecek olanla -

nn müsabaka tarihini bir hafta ev • 

vel bildirmeleri ve konturata tarihi 

yazmalan şarttır. Çünkil güre§ece • 

ğimiz güne gö~ irlm$1nlıırtmr" t ..... 

tip edeceğiz. 

1 üy Sıklet Dünya Ş3mpiyonluğu 
Ma~larını ingiliz:er Kazandı 

lngiliz Pefer Kan Fransızlarca dünya ıampiyonu addolunan Angelman'ı 
yumrukları alt1nda ezerken 

TUy sıklet dünya şampiyonluğu J nu tanıyorlardı. Dört kişi arasında 
hakkında Amerika, Avrupa ve 1n - bir türlü payla,,ılamıyan tüy sıklet 
giltere arasında noktai nazar farkı şampiyonluğunun hakiki şampiyo

vardır. Her kıt'ada bir dünya şam- nu belli olsun diye biri Londrada, 

piyonu ilan olunmuştur. Avrupahl:ı
ra göre, tüy sıklet dünya şampiyonu 
Angelman isminde bir :F'ransızdı. In
gilizler ise Beni Ling isminneki Is . 

koçyalı boksörlerinin düny:ı şampi -
yonu olduğunu ve aynca Pt:ter Kan 
ismindeki on sekiz yaşında bir 1n -
gilizin ayni şampiyonluğun namzet
lerinden olduğunu iddia etmektey· 
diler. 

Bu iddialara karşı Amerikalılar da 
Filipinli Mantan.a'nın şampiy<"nluğu-

diğeri Pariste iki mühim maç yapıl

mıştır. Londradaki maç Iskoçyalı 

Beni Ling ile Amerikalı Montana a
rasındaydı. Fransadaki maç ta ln -
giliz Peter Kan ile Fransız Angel
man yaptılar. 

iki maç ta harikulade çetin ve pek 
seri olmuş, ikt;ıini de lngiliz bok -
sörleri kazanmıı;tır. 

Şimdi dünyn ~ampiyonluğu maçı 

için lskoçyalı Beni Ling'le Peter Kan 
dôvUşeceklerdir. 

'MfNDrQf~~ ·K ~-L/\R 1 
YAZAN: 

-FAİk 
BERCMEN 

G üneş. gündüzün başlamasi
le, insanların yeni dertler. 

le, yoksullukla karşılaşacaklarını 

biliyormuş gibi çekine çekine doğu 
yordu. .Mendiresin sağ kıyısın

daki Çörüşlü ovasının pamukları, 
ilk ışıklarla pırıl pırıl parlıyordu .. 
Havada, insanları çalışmaya teş

vik eden tatlı bir serinlik etrafa 
saçılmaktaydı .. 

Balıkçı kafilesi, her sabah neş'. 
eyle ve güneşin çekingen haline 
gülerek Koçak çayının Mendiresle 
birleştiği yerden suya dalarlardı. 
Hergün ağlarının arasına sıkıştır
dıkları kocaman yayımbahklarile, 
sarıbalıkları Umurlu ve köylerine 
götürerek satarlardı .. 

Balıkçılar, hergün işe başlarlar
ken, bütün ovanın sahibi Hüseyin 
ağanın pamuk tarlalarını çapala
mağa giden şalvarlı Mendires kız
larına rastlarlardı. Kızlardan baş
ka bir de ka.rşıyakadan gelen genç 
köylü erkekler de vardı.. Balıkçı
larla işçi köylüler, her sabah se-
18 mla.şırlar ve her kafile kendi işi. 
ne dalardı .. Allı, pembeli, mor ye
menili şalvarlı kızlar birer kelebek 
gibi pamuk tarlalarına dağılırlar
dı. 

• • • 
Ovanın bütün tarlaları Hüse~n 

ağanındı. Uvanın köylüleri, onun 
tarlalarından çalışırlar ve nafaka
larını çıkarırlardı. Hüseyin Ağa 

mağrur ve haris bir adamdı. Ço. 
ğu işlerini, kahyası Süleyman da
yıya ha vale etmişti. 

Kahya aksi herifin biriydi. O
n un karşısında bütün kızlar, ka
dınlar kabahatli imlşler gibi tit. 
rerlerdi. !şe beş dakika geç kalan 
olsa, za vallınm o gilnkü yevmiye
si kesilirdL Süleyman dayının oğ
lu Mestan da babasından aşPğı de
ğildi. Haylaz, bütün gününü kız. 
ları seyretmekle ve onlara sataş-
makla geçirirdi. Gözüne kestirdiği 
bir kıza balta olur ve onu sıkıştır
mıya çalışırdı. Onu terslemek is· 
tiyenleri mimler ve küçük bir fır. 
satta onları kovdururdu. 

K Ubra, Hüseyin Ağanın a
meleleri içinde güzelliğiy. 

le tanınmış bir kızdı. Pembe şal
varı, mavi işlenmiş fermelesiyle 
ve dik göğsüyle Kübra ha.kike.ten 
güzeldi. Çekingen bir hali vardı. 

Balıkçılar her sabah Kübra i-
le selamlaşırlar ve onu görmek i
çin adeta sabırsızlanırlardı. 

Ot.ekiler gibi Kübra da fakir
di. Babası kuyu kazarken taşların 
altında kalmış, sakatlanmıştı. Ba
basından başka bir de küçük kız
kardeşine bakmak Kübranın va
zife.siydi. 

Tarlalann çapası yarılanmıştı. 
Şimdi ovada daha bariz bir faali. 
yet görülüyordu. 
Kahyanın oğlu Mestan da bu sı

ralarda işi azıtmıştı. Bazı kızlar, 
onun şeninden kurtulmak için ite 
gelmez olmuşlardı. Nihayet Mes
tan gözünü Kübraya dikmişti. O-

nu tenhada buldukça sıkıştırmak 
ister, fakat Kübra Mestanı ite-
rek uzaklaşırdı. 

Bu hallere içerliyen delikanlı, 
ne pahasına olursa olsun, Kübra
yı elde etmiye ahdeylemişti. Onu 
kovmak işine gelmiyordu. 

O gUn güneş, yine muhteriz, 
muhteriz ilk ışıklarını sa

çarken, omuzlarında ağlan balık
çılar suya dalıyorlardı .. 

O sabah, çapaya giden kızlar 
arasında Kübrayı göremeJllear .. 

M1>nrli~R rnı:ıılc11nrlıı- ln7.Tl ıııulıı. 

rını köpürterek akıyordu. kuyla geri çekildiler. 
Balıkçılar, üç saattenberi ağla- Bir şey söyliyemeden, gözleri 1 

rmı indirip çektikleri halde, bir ba- ğa dikili baka kaldılar ... 
lık bile tutamamışlardı ... Mendires Ağda, Kübraıun cesedi vardfo 
kenanndaki, iri gövdeli söğüt ağaç Zavalı kızın pembe şalvarı yırtıi' 
lannın dibi, derin ve balık yatağı mış, mavi işlenmiş fermelcsi P"" 
oluyor ... Yayım balıkları ekseri- çalanmıştı .. Bundan başka ko!laı'I 
ya burada bulunurlar. ve bacakları sıkı sıkı bağlanıııışU 

Balıkçılar, bu yataklan da ka. 
nştırdılar .. Bugün mutlaka bir u- B u meş'um haber bir saat t 
ğursuzluk olacak ... Bir türlü balık çlnde bütün köye ve ov& 
çıkmıyor. Güneş göğün ortasına yayılmıştı. KöylUlerin hemen ht 
yakla.şıyordu. Çevrilecek birkaç si sahile, ağın başına toplanııılf'i 
yatak kalmıştı.. lardı. Herkesin yüzü sa~ 

Günlük nafakalannı çıkarmıya gözleri morarmıştı. Köyün biricJI 
çalışan, güneşten sırtlan simsiyah güzel Kübrasına hepsi için, · 
olan balıkçılar, sıcakla gev- ağlıyordu. it 
şemişlerdi. Son bir ga)Tetle en Biraz sonra, kahyanın oğlu )I~ 
büyük söğüt ağacının yanına ulaş- tan, elleri kelepçeli, jandarmalV ... 
tılar. Ağlan gerdiler. Beklediler.. arasında görününce, iş anlaşıldlo 

Bu sırada Durmuş Dayı birden • • • 
bağırdı: Bu vak'a üzerine, işçi köylU ~ 

- Büyük bir yayım, ağlara doğ. lan, ve karşı yakanın delikanlıl ti 
ru kaydı ... Bacaklarıma da dokun- aç kalmak tehlikesine rağıneD 
du, domuz .. Ağı sıkı tutun, çocuk- !erini bıraktılar. 
lar ha!.. Hüseyin Ağa ve kahyası ~ 

Ağı, sıkıca kapadılar. ve sahile sola koştular, fakat bir tek kÖY'~ 
doğru çekmiye başladılar. Ağda yü tarlalara getirtemcdiler. ~ 
çok bUyük bir yayım balığı olduğu Pamuk kozalan, toplanaııı 
muhakkaktı. erken basan yağmur bütün k"" 

Balıkçıların gevşemiş olan kuv- lan çürütmüştü. ~ 

vetleri tazelt:;ndi, ve yüzleri gU. Bu büyük za~ altından .1 
Jümudi. Herkes btthğı 2örmek l- ..kamıvan Hüsevin ah o vıl l1" 
çın saoırsızıanıyITT'Clu.. ettı ve ovayı bıralfrı, gmt:- tJll! 
Ağ sahile çekildi.. Balıkçılar, Şimdi. tarlaları, 'köyliller 1'~ 

balığı görmek için ağa yaklaştık- leri işletiyor. Rahat rahat ~ 
lan zaman, hepsi dehşetle ve kor- yorlar. _,; 

ı~---------------------------------------------------

Büyük bir 
Kaçakçılık 
Davası 
Doku.zuncu ihtisas mahkemesi mü

him bir kaçakçılık davasına bakmak 
tadır. Kiliste bazı ufak tezgih sahibi 
kimseler kendilerini fabrikatör gibi 
göstererek Suriyeden kaçak olarak 
getirttikleri Halep kumaşlarını mem 
leketin her tarafında kurdukları teş
kilat ile satmaktadırlar. Bunlar bu 
kumll.fları kendi fabrikalarında imal 
ettikleri iddiasındadırlar. 

lzmirde 
işlenen 

Cinayet 

Halbuki aslında fabrika dedikleri 
Yerler içeri!line bir iki tezgih konmuş 
ufak atelyelerdir. Kiliste bu t~i<ila -
tm asıl kuruculan Meydanlı Reşit , 
Musa Kazım, Çelebi Lutfi, kebapçı 
Hlmit, Ermeni Sami, Leon Tavaşi, 
Haron Tavaşi isimlerinde yedi kişi -
dir. Bunların Tiirkiyenin muhtelif şe. 
hirlerinde satı§ yerleri vardır. Şebe
ke huduttan gizlice kaçrrdığı Halep 
kumaşlarını fatura mukabilinde ve 
kendi fa.brikalan mamulatı gibi gös. 
tererek muhtelif şehirlerde sattırmış 
!ardır. Bu yüzden şimdiye kadar ha- Katil Şaban ti 
zinenin binlerce lira zarara sokuldu. Izmir, (TAN) - Keçecilerde~ 
ğu anlaşılmıştır. dada yatıp kalkan dört at ~ 

le;t.anbul Asllye Birinci Tica.ret tan Hüseyin ile Celalin geet' JJ'l 
MaJıkfllJle8lnden: sarhoş olarak gelip oda k~P19e0 

Holantse Bank üni N v. tarafın. meliyerek içeriye girmclerınd 2 
dan İstanbul Kapalıçarşı KÖ6el~iler- nan ve buna kızan Şabanın . 
de 44 numarada Manuk Harutunyan Celali öldürdüğünü bildirm~ııtiJI"~ 
aleyhine ikame olunan alacak dava- til Şaban Razgratlıdır ve curtö 
smdan dolayı 15--1-937 tarihli cel. tiraf etmiştir. Maktul Celil d,
se için yapılan ili.nen tebligata rağ- lüdür, adliye doktoru taraf~~ 
men mUddeaaleyh gelmediğinden hak rilen ruhsat üzerine defnedıl 
kında hukuk usulü muhakemeleri -=========~- -J. 

38 d ·d" kanununun muaddel 9 inci mad e- Tramvay Seferlerıll 
si mucibince gıyap karan verilmiş ve A 
dava 8--3-937 Pazartesi saat 14 e rıza ~ 
talik edilmiştir. Yevmi mezkfirde Dün sabah şehirdeki traf1l So 
mUddealeyhin ya bizzat veya bir ve- ferlerinde bir arıza oJ~UŞ·i ti~ 
kil göndermek suretiyle hazır nulun- den tramvaylar çok n~r ",... 
ması lüzumu kanunu mezkUrun 401 rnişlerdir. Bunun sebebi toP 
inci maddesi mucibince tebliğ yerine tının bozulmasıdır. ffatt• 1' 
geçmek için 141 inci maddeye tevfi- doğru lazımgelen ta.nıirllt t· 
kıı.n ili.n olunur. <23508) \'e seferler intizama szirrxılsti 
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AvrLiDa 
YAZAN: 

REN~ MAİNE 
"Meıhur Ashr1 Muharrir" 

Nereye 
Gidiyor? 

Gene r a I Galip 
ve Serif Hüseyin 

Yerde, gökte 
denizde: 

Milyonlarca insan 
harp hazırlığında 

K ızgın çölde, Uç gUn daha 
yol aldıktan sonra, Hace

riye merhalesine vardık. Her 
merhale, bu havalide bir kuyu ba· 
fidır. Ve kafilelerin; geceyi ge
çirmek üzere mutlaka bir kuyu 
b&fllla varmaları mecburidir. Biz 
de o gece Haceriyede kalmlfbk. 
Fakat sabahleyin, gördük ki, or
tada ne deve var, ne de deveci ... 
Herifler, gece yarw, develerini 
alıp kaçmıflardı. Bir miktar cep
hane sandığı ve bazı e,ya ortada 
kalmlftı. Elimizdeki cephane, da
ha çoğu çUrllk, eakl bUyUk çapta 
mavzer fifeklerlnden ibaretti. 

ı Şerif Ahmet Menaurun idare • 
alnde bulunan (Beniharp) bek'a
eındaydık. Ahmet Mensur da be. 
raberimlzdeydi. 

Hükiimetin 
Hicaza karşı 

vaziyeti 
A • 

acız 

----- Yazan:-... 
S. Güngör 

feri! ile dostluğumuzu takviyeye 
çalıştım. Zaman geçtikçe Şerif 
HUseyin ile oğullarının siyasi fa
aliyetleri hakkında daha doğru 
malftmat almıya ba.şlamIJtım. Bu - İleri... Mart r 
arada bazı ferifleri de elde etmi- - Bir, ki, üç! 
ye muvaffak oldum. Şimdilik e- - Mangalarla sola çark marş! 
maretin bUtUn faallyeti, o güne _ Kıt'a dur! · 

kadar hükumete taraftar olan şe- Bu dakika her memlekette kıt'alar kendi li-
rifleri ve 9eyhleri elde etmiye 
munhasır kalıyordu. Şerif ilk sanlarmda verilmiş böyle kumandalarla talime 
günlerde harici siyasetle pek az çıkıyorlar. Kışlaya dönüyorlar, karavana başına 
meşgul olmaktaydı. Medine ve oturuyorlar. Kendi hudutlarını tehlikeli komşu
Rabig semtlerinde emaret memur- lanna karşı müdafaa için talim eden Stalin'in as
lannm gizli gizli çalıştıklarmı du- kerleri kışlaya dönerlerken kıt'alar arasındaki 
yuyordum. Ancak bu çalı9mala - f d 
rm, ne dereceye kadar menfi ma- saat arkı yüzünden, Mika onun kaşları ve göz-
hiyette olduğunu anlamak için el leri çekik, askerleri henüz sabah uykularından 

ie vesika yok. kalkmış arazi tatbikatına çıkıyorlar •••• 

Devecilerin, anaızm bizi terket
melerinde Ahmet Menaurun rolü 
olduğunu anlamıştım. Fakat, re
ne anlamamazlıktan geldim. Ve 
,erifi hiç yüzlemiyerek; vasıta -
eızlıktan dolayı götüremediğimiz 

uf aktef ek malzemeyi kendisine 
emanet ettim. Şerif, bunları biz 
Mekkeye gittikten sonra, arkamız 
dan yetiftirecekti. 

tu. Bundan baş- Her yerde, her tarafta, karada, göklerde, su 
ka gelip giden üstünde milyonlarca kişi muharebe talimleri 
postalar, emfrln yapıyorlar. lngiliı orJusunrlan bir iöıecil 

B ır akşam saatindeydi ki. 
Saf eyne merhalesine yak

lqtık. Piştarlanmız, bir boğaza 
doğru ilerliyorlardı. Fakat boğa
zm iki tarafı Araplar tarafından 
tutulmuştu. ~tarlanm, gelip 
vaziyeti bildirdiler. Vereceğim em
ri bekliyorlardı. 

Derhal ilerledim. Boğazı te9kil 
eden ~sollu dağ yamaçlann
da, lnrmm ba~. 

Hemen ikf top indirmekle be
raber piftar ıut'alarmm taarruz i
çin tertibat almalannı emrettim. 
Tam harekete bqlıyacağım mra
da. Şerif Ahmet Menaur devellinl 
•Urerek yanıma geldL 

Bazı tevilll sözlerle: 
_ Aman, paşam ... Aaker taar

ruza geçmesin! Ben meseleyi biz
zat gidip halledeceiim! dedi. Bu 

'tertibatm kendisi tarafmdan al 
dınldı#DU blldiiim halde, gene 

kendimi tutarak bir ,ey hiMettir-

ml ·•'T•tmı. Yalnız, ciddi bir ille ye~ 
:vaziyet takınarak: 
. - Tekllf1nlzi kabul ediyorum! 
iıSed1m ya1nJI bu dediğinizi yap -

mü l~ln lise ancak yarım saatlik 
bir mWılet verebUirlm- :Efkiya, ya 

kadar daldmalıdır. 
rım 11.&te ttl. Fakat ben, 
Şerif Mensur ,ı pçtdln bU-

bu valde ~ tar nt 
tUn hA.ldm nokt&lannı plt m 

·--' ettlfdlm. Hiçbir hHlerime 1116- l S 
-.hın geç p &-

Vak'a çıJnnıdan 1111'19-
_..__,_,"8 v'8ll olduk. 

feyne merua-- .Ahmet, akıllan 
Şerif Ali ve Şerif beni imtlhan
ma derece derece 
dan geçirmek 11temJtlerdi 

N Uıayet Mekkeye ~.: 
rit mı.eyin ile Y--

r 4!ullah ve Hicum ball ileri ge • 
lenleri, f8hre Uç kilometre ıı::-: 
feden beni ~· blr mm _ 
nıanlığm beflii sa a.n giriyordum. 
takanın merkezine bl1flllh cihat 
Zamanın hallf-1 file bU cihat il1n 
lllıı etmiftl. Ben de, dilfDl.&n& 
eden hallfealn • BlcUI 

edeeek olan • ve
k&l'fl müdafaa "cihat, m 
kiliydlm!.. Fakat dibu lduğu, da 
ne gUIUnç bir teh t 0 

meydanda delil miydi! .:= 
devlet ricali, bin tlç ya. ktan 
beri blr mukaddee cihat açma 
daJma k•.,.mılm&811lm 1ebeplerinl 

~ 1 rdL Cihat, 
anbyamıyan klmM e 
dÜfm(Lll dünyum& k&rfl, asla mU· 
racaat edllmiyecek bir çare, ya -
hut eon bir koı gibi ellerde tutul· 
mu.ıu. Böyle bir ı.e p-ı.menin 
flfU n.bada bir faycWn yoktU, ola 
mudı. Bat b6yle iken, ittihat ve 
Terakki h0t6metl. maddi bir tud· 
ııetıe teYlt edllmemi8 olan bu ma-

s~asivle n~kle - zaran, daracık mesafeler içinde bu-
&damlan va • Dedelerimiz bugUnkU p.rtlara na -IF 
dılmekteydı • gUn çocuklara bile hayret veremiye- Hazerde ve aeferde dünya ordulan 

Posta C'ln • cek adetlerle dövüştüler. Napolyonun 
talan, emaret • cepheleri yirmi kilometreyi pek aş • 
te gizlice açılıp mazdı. Harbe tutuşturduğu insan 
tetkik edlldiği adedi de 80.000 i aştığı vakit bütün 
ıçm. hükfımet dUnya, mucize! diye bağırmıştı. Ta
mer kezine ltiç - rihin muazzam diye kaydettiği mey
bir şey yazma • dan muharebeleri bugün bir ıçimlik 

AVRUPA 

mayı ve ne su. su mesabesine geldi. 
retle olursa ol • En "t . ak 

, h k mu evazı r am sun. emıre, a • 
lamda şüphe Rakamlara bakınız, A vrupanm en 

d k 
u • mütevazı milleti olan Arna vutlarm yan ıraca ve- . . 

il 1 bıle hazerde sılih altında 13.200 as-
8 e ~r verme • keri vardır. Biz burada bilhassa diş 
meyı daha dof. !erinden tırnaklanna kadar silahlan 
n bllluY011Sum . mıı 01uı bü)'ilk milfetlerin ükerl 

Esasen hU • varliklittıöl l:Ytce ~~bilecek bir 
ktkmet merke - cetvel t&Dlim ediyoruz. 
zi, Hicaza kar. .Mllletleri blrleftilı:leri lat'alata g6 

11 Aciz bir vazi- re aymrken bUytlk bir kJ81Dınm AB 
yette idi. yaya uzamnıı olan Rusyayı Avrupa 

Emtr al kuvvetleri arasında addediyoruz. 
.. , f • Abd il it de eyhtn- Burada dikkat olunacak bir nokta 

Kral Hüseyinin iUnci og u m1r u o m :azdıld.an. da, bugUn Ingiltere ve Amerika hU-

1 kta pabllecektl "· Benı'm aaldıarvğımı, nedi~- kftmetleri haricindeki memleketlerde nevt ve hattı mevhum var ı n, 
bUytlk neticeler umuyorlardı. rektif, "ldarei maslahat,, tan ibL mecburiyeti askeriyenin tatbik olun-

ret değil miydi?. makta bulunmasıdır. Ingiltere ve 
Gafletin bu derecesine yalnuı Amerika henüz gönWIU gekllndeki 

fl.fılmaz, acınır da... (Arkası var) tetkilltlarını muhafaza etmektedir -
Medineden Mekkeye kadar on ler. Filhakika mecburi askerliğin 

Memleketler 

Arnavutluk 
Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Danimarka 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Britanya 
Yunaniltan 
tlolaada 
Macariataa 
ltalya 
Le ton ya 
Litvanya 
Norveç 
Polonya 
Portugal 
Rusya 
Romanya 
Norveç 
laviçre 
Çekoalovakya 
Türkiye 
Yugoalavya 

Nüfusu 

1.103.000 
66.616.000 
6.786.000 
8.276.000 
6.171.000 
3.684.000 
1.130.000 
3.762.000 

41.940.000 
46.889.000 
6.620.000 
8.474.000 
8.9'9.000 

43.009.000 
1.967.000 
2.500.100 
2884.000 

33.823.000 
7.222.000 

168.000.000 
19.196.000 
6.248.000 
4.163.000 

15.158.000 
16.021.000 
14.960.900 

Hazeri kuvvea 

13.000 
860.000 

40.000 
67.500 
20.000 
12.200 
13.000 
29.700 

505.000 
253.500 

72.600 
23.800 
a:s.ooo 

636.000 
2S.200 
22.~ 
16.200 

280.000 
31.500 

1.415.000 
157.000 
36.150 
16.500 

178.450 
211.600 
122.800 

'AMERiKA 
be, gi1n ıUren bu seyahat beni Zonguldakta Açılacak müddetine nazaran memleketler ara 
çok lal'8mı,tı. Hararet derecesi. Sergi ısında epey farklar da vardır. Mese-
gölgede elliyi buluyordu. Halbuki MUstakil l'f'llBamlar ve heykeltrq- li mecburi askerliği kabul etmif 
Erzurum mmtakaamdan aynldı· Jar birliği, bir taraftan Atine aergiai- olan Norveçte hizmeti askeriye 60 

ittirak d .... __ ill 84 gUn arumdadır. 
imı gün, termometre sıfırdan a- ne e eraaa diğer taraftan da 

.ı;.. k Zonguldak Halkev•nin vlki teklıl ve Batta Ruıya 

Amerika 
Arjantin 
Brezilya 

12'1.1521.000 
12.393.000 
4'.002.000 

284.000 
44.000 
67.000 ta6~' 20 

• 
25 dereceyi gösterme • davetı Uzerıne bir :;ertP hazırlan 'll"1. Askerlik hizmeti en uzun millet-

teydi. Bu mUthif soğuktan, bu SerJ;i, 11>7 parça c.ı.;fc.,1t:n mUtd~~kkil ler &raaında Rusya balta gelir. 
korkunç 11cağa birdenbire geç- olacaktır: Serginin açılıı merasimi Stalinin askerleri 2 ile 4 sene ara
mek, - ruhça ufradığım ııluntı- bugilnlerde yapılacaktır. Sergıde bir- llllda kqlada kalnuya mecburdurlar. 
lann da buna yük.lenmesile - be- Uk reisi reuam Mahmut Cuc:Lı, mo- Vaaatf olarak ta Sovyet askeri hiz
ni haata etti. Bu sebeple, Mekke- dem u.nat hakkında bir konferaıuı metini 3 eene olarak kabul etmeliyiz. 

ASYA 
Çin 
Japon 

4fS0.000.000 
60.251.000 

de ancak birkaç gün kalarak, 331 verecektir. Rwıya hizmeti ukeriyeıl gibi ıl - wı a.u..wUüJ ~ı uıwuu~ u~ &11 

1ene11 mavna ortalarmda, hUkik • R · rincl1ii1 alıyor. Şunu da ebemmiyet 
J- esım: 23 ile kau..1....11 

met merkezini Taife naklettim. J\Rl\lellm. ki. bug11nJdl daimI 
Zaten bu usuldendi. Bütün vali- Rus kuvvetlnhı 1.415.000 adedi gıbı 

ı mtlthif bir yekiUıla göeterilmesillt.' 
ler, bahar ve yu mevalmlerini ı mukabil daha birkaç eene evvelkı 
TaJtte geçirirlerdi. Talfin havası, j kuvvetin bir milyona bile varmadı • 
mutedildir. Sulan da fena değil· 1 ğuu dU,Unmellyi.ı. 1933 senesinde bü 
dir. Burada, kısa blr zamanda, tün Rua kuvveUeri '562.000 i teca-
aıhhatimi yeniden kazandım. Va- vt1z etmiyordu. 19M ıen.ealnde bu 
zifeme bqlar b&flamaz, ilk ifim, j kuvvet 964.000 adedine kadar yUk • 
emaretle vlllyet araamda gergin· selmiı, nihayet bu 1ene yukardakı 
lite sebep olan amilleri ortadan muazzam dereceelnl bulmuttur. 
kaldırmak oldu. Bu adetleri okuyunca hatırmıza 

M ekkede İttihat ve Terakki 
te,killtı vardı. Fakat bu 

t8'ldllt me1111uplarmdan hangileri 
htlkbıete ladık, hangileri değil, 
bunu kelltlrmek mUfkWdU. 

ilk gelen •uall anliyorUm. Dtyecebi
nlz ki: 

- Bu muazzam kuvvetin hakiki 
kıymeti nedir?. 

Fakat biz henüz bu noktalarm tet 
kikine gelmedik. O 11r& plinciye 
kadar ilk meralcınm töyleae halle -
deyim: 

?) 1.700.000 
332.000 

Sef erl kuvvet 

200.000 
13.000.000 

1.350.000 
1.600.000 
1.200.000 

700.000 
200.000 
700.000 

8.000.000 
9.000.000 
1.300.000 
l.8800GR 
l.700.000 

370.000 
370.000 
500.000 
M0.000 
6.500.000 

1.365.000 
35.000.000 

3.500.000 
1.200.000 
800 .. 000 

2.500.000 
3.235.000 
3.000.000 

20.000.000 
1.900.000 
8.000.000 

' 13.000.000 

lık evvel, İttihat ve Terakki ta 
raftarlarmm uyandırmak istedik
leri birtakım cereyaıılarm önüne 
geç.meyi muvafık buldum ve fır
kacı görthıerelı: bana yaklapıak 
Jatlyenlere ytlz vermedim. 

Aldıfmı bu tedbir, Şerit Hllııe
yinle aramızda iyi mUnuebetlerln 
ve yakmlıfm uyanmaama yardim 
ettf. 

Fıki-a: 23 
Biı giln Hoca KonyoJo t•ıerAen '6irisi yonoııp ıoımuı• 
- Hocam/ BuıUn ıün/eıtlen ne ıünJüı? 
Hoca cevap Hrmiı: 

Ruaya bu kÜvvetınl ikiye ayırmı
ya birini prkta, dJlerlnJ p.rpta 
hamr bulundunmya mecburdur. Ruı 
yanın 21.760.000 Jdlcmıetrellk Okya
nualar kadar vbl meeıbal 1&thiyeai 
U.tUncle ikiye &ynlmJI ve iki ordu • 
aunun arumd& 10.000 kilometrelik 
meeafe vardır. Bir meaele daha var. 
Ben 'ftlııll ntaml Rua ukerinin a-

Müsabaka 
kuponu 

Bundan monra da her tın&tta. 
- Yol/aiti ltemıeıim/ len tle luronın ya/Jenc111yım, yeni ıeltlim. 

DalHı ıilnleıini öğıenmiye voitim olmadı. No. 23 
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Kurtuluşunu bekliyen 
Halayda tarihi bir gün 

.. 

.,.. 
Halayda iclarei örliyenin ilan edildiği gün, toplu bir 

lıalde gezen Hafayh gençleri dağıtmak üzere üzer

/erine gönderilen silahlı kuvvetler bir geçit ağzın-

da •• Avni gün, Bey/anda on Türk haksız yere 
tevkif edilmiıtir. 

YENi CAMiDE 
ŞAPKA 

HADiSESi 
M enemen hadisesi ne ise Yenicami 

hadisesi de odur. Anadolu Türk· 
leri yılda bir kere şehit Kubilay'ı kutlar· 
lar ve Menemen hadisesini anarlar. Ha
tay Türkleri iki defa iki Menemen hadise· 
sini anar ve iki Kubilay günü yapar. Me
nemen ve 22 Birincikanun neyi ifade 
ederse Yenicami ve 11 Birincikanun da 
onu ifade· eder. Mana, ruh, cereyan, 
iman... Her bakımdan aralarında birlik 
v~r. 

Kim derdi ki Menemcnrle son bir kere daha kalkma
mak Uzcrc ölen irtica Türk Hatayın, Tilrk Ycnica
miinde ayni ayda hortlasın? Menemen; bir ş<".hidin 
kam üzerine Türk inkılabının heykelini dilcti. Hatay• 
beş gazinin kan da.mlalariyle ıkafasının içini tek bi; 
!<ara le~~ ~ı.rakmıyarak temizledi. Ve inkılabın altı 
okunu yurcgıne çember yaptı. Artdc kim o kalb' 1-
miye, o yürekte irtica çarpıntıları duymiya ya~lnş;;? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~· Ytl 193i.AyBirincikbun (Ram~ 

Hatayda açılan 
bir anket: 

Bize verebileceğiniz öğüt 
ne olabilir? 

Mahmut Ali uzun seneler Antakya Türk lisesinde tarih ve coğrafya 
profesörlüğü yapmıştır. Her fırsatta talebesine Türk kültürü sunmuş 

ve milli gururlarını arttıracak tarihi fıkralar anlatmıştır. Gaziantep 
Valisini, karşıladığı ic;in ilkmektep hocalığını atılmı§tır. Mahmut Ali 
Çerkezdir. Fakat Çerkeıliğin bir Türk kolu olduğunu c'aima söyliyen 
ve isbat eden bir Çerkezdir. Bugün Reyhaniye Çerkezlerine kuvvet ve 
cesaret aıılamaktadır. 

Benden istediğin şeyin ne olduğu

nu iyice kestiremiyorum. Eğer sana 
"Saadet,, dedikleri şeyin sırrını ver • 

memi istiyorsan buna heyhat! derim. 

Çünkü onu ben de bilmiyorum. 1n • 
sanlığa rehberlik ve mürşitlik etmiş 

olan "hükema ve füdelA... da bunu 
bilmediler. Bununla beraber sana 
birime; öğüt verebilirim: 

- Hiçbir vakit bUtün endişeleri, 

ferdiyetinin üstünde titriyen bir hod.. 

gam olma! Küçülür ve bctbaht olur

sun. Fazilete imanın olsun, nefsten 

f erağat ve nefsi !eda etmekte öyle 
bir azamet vardır ki; sana ebediyetin 

neş'esini verir • 

- MUnkir ve bedbin olma! 1nsanL 

yet; hak!ta., iyiliğe ve giizelliğe doğ

ru gidiyor. Türklük; insaniyetin ide.. 

alini dudağından hiç sönmiyen bir 

tebcssilmle nihayete kadar kovalıya

cak ve en nihayet tahakkuk ettirecek 

I'. 

... . "'. 
Mahmuf Ali 

olan ebetzinde bir kuvvettir. İn • r------- -------
!anlığma ve Ti.irklilğüne ina:.1 ve tak

dis et çocuğum! 
- Nefsine hiçbir zilleti ve hiçbir 

eaibeyi ya~uştırma ! Onu herşeyden 

aziz ve üstün tut. Hayatta ı:iarın §U 

ol:;un: 

Türküm! Ve erkeğim! 
24 • 5 • 934 

Mahmut Ali 

Hatay Hakkında Bir Konferanı 
Eminönü Halkevinden: 

Hatay 
Sayfasında 
Gelecek Hatay ıaylalarımız • 

da: Suriye Cümhurreiıi ile Baş
vekil Şeyh T ac'ın• Antakya yan· 
lı~rnı bütün telerrüatile okuya -
cakıınız. 
. . Antakya adlı gazetenin ha -
yat ve mahiyeti hpkkında enle • 
reıan bir yazı bulacak ınız. . . 

Adalı Hacı Mehtnedin tercü • 
mei halini ve son günlerdeki ma
nevralarını öğreneceksiniz. 

uı.n). 

Her ileri a<.Iım olduğu gibi şapka in 
kılıibına da ayak uydurmıya ba.şlıyan 
ve çahşanHataylıların karşısına ikide 
bir, kara elbiseli, kara kaşlı, kara 
gfü.IU, kara kalpli bir kara haya. 
let c;ıkıyordu: İrtica! Taassup! .. 

Nasıl çıkmasın d<i yolunu Ata -
tilrk değil. Dilrlyö açıyor . 

Dahn, ağa. saltanatı, \'e hoca nU 
fuzu hüküm silrUyordu. Fransızlar 
da her müstemlekeci ve her emper
yalist devlet gibi kara kuvvete ve 
kfl pitalistlere yüz veriyor, millt ha. 
rekatı dümura u.ı:1ratmıva calısıvor
du. 

Ş apka, Hatay ilinde Türkler 
tarafından inkılap ve Tünk

lüğün remzi telakki edilir. Fransızlar 
şapka giyenleri birer ihtilalci ve is
yankar olarak defterlerine l<avdeder 
ve ağalarla müt.ea.ssıplar ~~pkaya 
dinsizlik alameti, şapka giyenlere ka. 
fir gözüyle bakarlar. Bu telakkiler. 
Türkleri şapka giyme meselesini bir 
formalite işi olarak görmekten uzak
laştırmış, bunu bir dava haline eok . 
malarr.11 doğurm~tu. Bunu bilen ve 
anlıyan ağalar, hocaları sef erbcr eL 
tiler. 

Buna mukabil, SUleyman Servet 
adında Bursalı bir hoca dini. asrın 
icabatiyle mezcediyor ve salim bir 
kafa ile şapkayı tezyif etmiyor, halkı 
din tütsüsilne tutmıyor, afyonlamı • 
yordu. 

Süleyman Servet bu akilane hare
keti ile ço«luğu, hocalara eve ağala. 
ra bağlıyan son çürUk bağı da kırmış 
oldu. Fransızlar kuşkulanmıya baş • 
!adılar ... Tutunmak istedikleri ta.as -
sup desteği kırılmış bulunuyordu. 

Ortalığı karıştırdılar. Şapkayı 
TilrkIUk • Araplık meselesi haline 
soktular. Ağalan maşa yaparak 
Kürt hocayı Yenicami tkUrsüsUnde 
oynattılar. 

İşidildi ki Kürt hoca Türklere söv
mllş. Duyuldu ki şapka giyenlere kız

mış. Bu, Antakyayı altüst etti. Her. 
kes ertesi gUnü bckliyerek yine Ye
nicamide Kürt hocanın vaaz.mı din
lemek, meseleyi anlamak istedi. 

B unu sezen Fransızlar çifte o. 
yun oynamıya kal«tılar. Bir 

taraftan hocaya emrettiler: ' "izet • 
miyeceksin ! diye .. Diğer taraftan a • 
ğalan iğnelediler: Hocayı söyletin! 
diye ... Halk meseleden bihaber .. Ca • 
mie gitti. Hoca kilrsilye çıkmadı. Ni
hat ağa: 24/ 1/ 937 pazar gUnU saat 14 te 

Evimizin Cağaloğlundaki merkez sa 
!onunda Maltepe Askeri Lisesi Fel
Befe Oğrctmeni Hataylı Ahmet Faik 
Türkmen tarafından (Hntayın içti • 
uıai ve tarihi durumu) 'mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

- Çık hoca! dedi. Kim sana mani 
oluyor?. 

Hoca tereddüt etti. Nihat ve oğlu 
Ali: 

Vedi Münir Karabayın anke • 
te verdiği çok müphem bir yazı
yı 7.evkle okuvacaksınız. 
.. Entereıan iıtatistikler bula • - Çık! Sana ka.rıeanın kafası kol-

Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 
cakırnız. Yeni lotoğrallar .. Ye • tuğunda ..... 
ni havad;ıler. Hocaya daha birçok teklifler oldu. 

1921 Ankara /tilôfnamesini imza eden Frank/en Buyyon'un Is tnabulda olmmıı bir resmi 

Wül easıplarli 
Zımba 

Yeni cami hadiıesin 
den sonra küçük Türk 
çocukları tarafından ıöy 
!enen zımbalardan birkaç 
tane: 

Hükumetin var eli, 
Toplandı birkaç deli 
Başta Kuseyri Ali 
Aklına vur bir zımba! 

Hacı Faik nam aldı .. 
Baıtonu cenge ıaldı . . 
Sonra desteksiz kaldı 
Sarığına vur zımba! 

Camilerde din satar .. 
Zemzeme rakı katar . . 
Jozefe (1) göbek atar 
Kürt hocaya vur zımba 

(1) Jozef. lStihbarat ter
cümanlarından biridir. Bu hl· ı 
disede mühim kötülükler 
yapmıştır. 

Hoca koılktu. Şapkadan değil, nikfı.h. 
tan bahsetti. Ve herkes camiden çık
tı ... Gitti ..... 

Gazeteci olan Selim Çelenk. bu me 
sele için anket açmış .. Kürt Hocaya 
da camiden çıkarken şu suali sordu: 

- Şapka giymek günah mıdır? 
Niçin? 

Ve hemen Ali ağa, hoca Faik, Ni • 
hat ağa, baston ve sopalarla şapkalı 
ga?.eteciye ve arkadaşlarına hüoum 
ettiler. Neye uğradıklarını bilmiyen 
Tilrklerin çığlık ve istimdadına ko • 
şan halk cami kapısında sopalarla 
bckliyen ağa çocuklariyle mücadele 
etti ve Selim Çelenk, marangoz Os • 
man, Kara Tahir, SUtçi' Dede, kun
duracı Şaban ağır yaralandılar. 

B u haber şapkalı , .e şapkasız 
Türk muhitinde dağılınca , 

baston ve sopalara değil, .kollara gii. 
venerek Yenicamie bir Türk akını 

başladı. Karşı ı:araf herşeyi dil~ün
müş ve temin etmiş. Fransn•Jar ve 
istihbarat tercümanlannda:ı Jozef 
geceden her istenilen şeyi hazırlamış. 
Türk akını camie hücum edince. kar
şılarında ağalan 'bulmadılar. Kürt 
Hoca. hazırlanan taksi ile evine ka • 
çırılmış ... Ağalar ve ağa çocuktan 
medreselere saklanmış. cami avlusun 
da elleri tabancalı polisler, parmak • 
ları tetikte askerler ve mildafanya 
hazır jandarmalarla sulh hilkimi, 
mü<ldeiumumt var.. Büyilk bir sür
nriz .. Toplanan ve heyecan içinde o
lan halk, bUyUklerinin ricası ve emri 
Uzerine dağıldı. MUddeiumumf ikinci_ 
kanun 935 te ağaları, hocayı mah -
irnmeye çekti ve hocayı beraet ettir. 
di. 
Ağalan beşer lira para cezasına 

çıı.rptı. Bunlar Menemende olduğu 
gibi idam edilmed. amma.. saltanat. 
lan yıkıldı. Adlan birer kötü sıfatla 
birleşti . 

[Tarihi resim kolleksiyonundan] 

Ha tayın 
kralı 

Durieux 

işkence 
Pierre 

kimdir? 
Bu adam Hatayda durmadan 

manevra çevirmiye çalışır 
Durieux Miladi 1884 'yıh Şubatının 10 uncu günü pr 

ris köylerinden birinde doğmuştur. Tahsilini Pariste ya' 
pan bu adam Fransanın Şark Dilleri Ü niversitesindeıs 
Bröve almıştır. 

-

Durieux' nün ya/mı "TAN" da ilk 
defa çıkan resimlerinden 

1907 ile 1921 yılı arasındaki ._ • 

manda Kudfü;, Yafa, Tanca, şat" 
İskenderiye konsolosluklarını ıJt 
etmiş, müstemlekecilikteki istidat 'ff 
liyakatini bu zamanlarda isha.t ~ 
rak 1921 ae Suriye ve LUbnannfF

komiserliği emrine verilmıştir. ,, 

tarihten sonra Suriyede bir çolt it 
leri göze çarpar. Bilhassa IskenderıJ' 
Scıncağını gezip gören bu adanı 5' 
cağın \'erimli topra.ldnnna, eşsiz ~· 
7..elliğine hayran kalmış ve bu ırıel' 
tuniyet bugün Durieux'nün, sancJI 
kendi öz çiftliği gibi kullanıp id.ı' 

'iı•· etmesine sebep olmuştur. 1923 e 
ltine kadar yilce komiser ya.ıııııdl 
çalışan bu tüccar nıhlu Fransız di1 
lomatı 1924 ağustosunda 1skendertJ' 

Sancağının başına bcla olarak k0P ' 

muştur. 

Fransız 
işgalinden 
Ssonra Hatay 
Gazeteleri 

13 aenedenberi bu memuriyeti" 

fendilerinin arzusundan daha iyi bl' 
şarmış ve birinci sınıf konsoıoslııJf 

1 

terfi etmiştir. Hatti Suriyenin b~ 
ci derecedeki (Istihkakı Suri) ni~ 
nı, yaptığı hizmetlerden dolayı al~ 
tır. Durieux, memuriyeti esna.S1ıı 1' 
Sancağın her kC>§esini gezip tozJJlcıtf 
ve bu gördüğü yerlere derin bir ti 
alilta ile bağlanını.5tır. Sancağııı ~ 
zelliği kendisinin bu ha.valiye bsl 

IA.sı kesilmesine sebep olmuştur· 

ElhaJiç: 1922 Temmuzunun 14 ün
de İskendcrunda (Ağnatyos) adında 
biri tarafından arapça çıkarıldı 923 
te kapandı. 

Zartung: 924 Nisanının 15 inde Er 
meni diliyle M. Babikyan tarafından 
çıkarıldı, az sonra kapandı. 

Ekodalcıksandret: 925 te çıkarıldı. 
Bu gazete J. Muslinin mes'ul müdür
lüğü altında çıkmaktadır. 

Antakya: 927 Martının 15 inde 1. 
Basil adında bir hiristiyan tarafın • 
dan Arapça çıkarıldı Sonra Türkçe 
oldu, nihayet kapandı. 

Yenimecmua: 928 Mayısının 15 in 
de Şükrü Balcı tarafından çıkarıldı 
930 da Yeni Gün adıyla siyasi gazete 
oldu. 

Yeni Gün: 936 nm son ayında Dür 
yö tarafından kapatıldı. 

Karagöz: fl33 Ağ"..ıstosunun birin. 
de Tank Yazgan Alp tarafmdan çı
karıldı ve 93'1 te kapandı. 

Çilnkü diplomatlığı ticarctte--ı ~ 
n görmiyen ve kesesini mensuP 01 ıt' 
ğu devletten daha çok dUşUneJI edJ', 
mendup, yalnız mal ve mülk e1f/I 
mekten başka bir şey diişUnJ11 ştıJ'' 
ve bu arzusunda muvaffak oııı:u 'P' 
Kendisi şahsen çok antipatiktit'~ 
sa boyu, kalın ensesi. şişkin gS .. ıt oe il"' 
sariuk gerdanı ve posbıyıktarı "" 
orta zaman çelcbisini andırır·~ ' 
korkaktır. Buna rağmen. baMeıı"', 
de yabani hayvanlar, nadide ' '6 ,ıJ' 
kunç sesli kuşlar beslemekten ç 

mez. . ~ 
Yazın Antakyada mUı.c ~i.Il ııiJJI' 

bitişiğindeki muazzam taş bit erf"' 
da, kIŞın lskenderunda ayni., d ~ 
de güzel bir evde oturur. l{e~ rJ1 
hediye göndermiyen zenginler'1• .A 

Un8setır" ağalarını sıksık ve her ın 

icbar eder. 
Bundan sonra şnpkn giyme işi a. 

lnbildiğine arttı. Bugiln, köylere ve 
dağlara yayılmıştır. 

İlk şapka giyme işi. hortlıyan irti-
carn. Hatay ülkesindeki son günlerini 

Elliva: 934 te F~vnr Leon admda 
biri atrafmdan Arapc:a olarak çıktı . 
935 te Ali tımi adında bir yüz ellilik 
Türkçe olarak ve Türkler nleyhlncle 
çıkarmıya başladı. Türkçe kısmı fia
nandı. Arapça kısmı çıkmaktadır 

·rnst~, 
Bugün Hatay ilinde, verı ıfl ~ 

ne\Talar çevirerek Türk kaJlın tW 4' 
ma.smı mucip olacak işler g6rtt1 

kaydetti • 
Rifaf UT. görmektedir . 



23 • 1. 937 r AN 

No. 21 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

istersen Mervan : ••Bu bir şey değil, diyordu, 
daha beş keseye malik olabilirsin. ,, 

Bir sabah Ensvane henüz uykudan muhafaza ederek, birkaç saniye hizmete hasret.sem, gene bu para • 
uy~nmış.tı. .. O gUn de, kimlerin ev - gözler.ini Ensvanenin gözlerine dik- nın mukabilini ödiyemem. 
~~rı.ne gıderek ne gibi işler görece. miş ve sonra söylenmişti: - Hayır .. hayır ... SenC:en bekle • 
gını tasarlarken, kulübesinin kapısı - lşte! .. Kendin de itiraf ediyor- diğim hizmet. büsbütün başka ... öy 
önünde bir erkek sesi: sun ki, bu sefer sana saadet getir- le, senelerce hizmete, ihtiyaç yok. 

- Ensvane .. ya, Ensvane!... dim. Ancak. beş on dakikalık bir iş. 
Diye bağırmıştı... - Bu para benim mi?.. - Hey Allahım! Aklımı sana c-
Ensvane, derhal yerinden fırla - - Evet... manet ediyorum ... Beş, on dakikalık 

1 KIŞLA DUVARLAR! ARKASINDA I 
9 -

mış .. kapıyı açmış .. bede'wi kıyafetin. - Hepsi benim mi?.. bir hizmet için bir kese dolusu pa-
de bir adamla karşılaşmıştı .. O, ev - - Bu, bir şey değil... Eğer ıs- ra ? .. Bu. hiç inanılır şey mi? .. 

Muhabere alayıntn hep, çok iyi cins olan güvercin leıinden birkaçı 

Güvercinlerle muhabere 
vela bu adamı tanıyamamıştı .. Çün. tersen, bu kese gibi beş kese para- - Gel! .. Şuraya, karşıma otur da 
kU o adam, kefiyesinin ucuyle yü • ya daha malik olabilirsin. sana anlatayım. 
rlnün alt kısmını kapamıştı. Onun - 1nanamıyorum, Mervan.. Bir Ensvane, keseyi koynuna sokmuş. 
için: rüya gördüğUmü zannediyorum. Mervanrn karşısına oturmuştu. 

- Ya, bedevi! .. Ne istiyorsun?. - Hayır Ensvane .. Rüya gönnU- Mervan ciddi bir vaziyet alıp 
8 Diye homurdanmıştı. . yorsun. Tam manasile bir hakikat . . . e. 

"H Ali h karjlısında b 1 sını hnfıfletcrek sormuştu: ey a ım ... ,, ,. u unuyorsun . 
Fakat bedevi, cevap vermeden ev. . • . - HergUn, bırçok evler~ .5.!'irip çı-

Tel, Ensvaneyi iterek kulUbeye gir- Sıhırlı kese kıyorsun değil mi? 
mi.ş •. yüzUnU kapayan kefiyenin ucu- -~n~vane, keseyi daha kU\"-'etle - Evet. 

gögsUnde sıkıyor, ve mırıldanıyor-
nu açmış: du: - Tabiidir ki.. bunla?' arasında. 

- Nasıl .... Şimdi beni tanrdın mı, B · (Hasan) rn evine uğrarsın. Orada 
Ensvane ? .. Seninle biraz e-örüşmek - u Para, ölUnciye kadar benı 
istiyorum. açlıktan kurtarmıya kô.fidir... Ya, da bazı işler yaparsın? .. 

Diye mınldanrnıştT.. Mervan! .. Eğer bu parayı ha Ukaten - Hangi (Hasan) m? 
Ensvane, bUyUk bir hayretle sar • bana verivonıan, sana sövlediğim - Canım.. (!marn Ali) nin oğlu .. 

.ılmıştı ·. acı söılerin hepsini geri alıyorum. S 
'-•· E abık halife ... 

S - .ı.a, "nsvane! .. Saadete kavuş-- Hey Allahım ! !.. en, ha .. Mer- k - Haftada, iki Uç gUn, oraya da 
van.. Seneler geçtikt.An sonra seni ma ve, felakete uğramıık .. Bunlar, 

biraz da imıanlann kendi ellerinde- uğranm ... Hatta; yarın gidip, ça-
karşımda ,::örmek... d" 

ır ... Ben, .bana sövledi~n acı söz- ma~nrlannı ~'!kıyacaktım. Diye bağırmıştı.. ı ri 
Mervan, sırtındaki deve )-Unünden e • affediyorum. Ve şimdi. sana - Ala ... Şu halde, (Hasan) ın zev 

U l h k rm bi t soruvorum ... Bu paranın Uç. beş: celerile görilşUrsUn, değil mi?. 
örlilm" Ş maşa 1 çı a ış, r ara. hatta on mislini kazanmak ister mi
fa atmıştı .. Ve, kadınla konuşmıya . ., 

sın ... 
başlamıştı: y· 

_ Demek ki, benl unutma.dm, - a. Mervan! .. Vaktile beni ilk 

Ensvane? .. 
- Seni unutmak mı? Bu, nasıl o

lur? .. Hayatımın ilk günahını, senin. 
le işledim ... lşte, o gtindenberi de o
nun azap ve cezasını çekmekteyim. 

- Niçin? .• 

günaha sürüklediğin gibi. bu~n de 
aklımı başımdan alıp beni deli et
miye mi geldin? .. 
- Hayır, Ensvane... Sana. hiçbir 

kastim yok ... Ben, sadece sana bir 
iyilik etrniye geldim ... Yalnız şu var 
ki.. Bu iyilik mukabilinde, senden 
de bir hizmctJşyyeceğim. 

- Benden bir hizmet mi?.. Şu 

halde sen çıldırmışsın, Mervan ... 
- Niçin? .. 
- Ben.im, koca bir günlük hiz -

- Tabii ... 

- Zannederim ki. bunlardan (E-
ı;ıase) nin kızı (Cude) ile iyi görUşür. 
sün. 

- Zaten beni işe çağıran odur ... 
Zavallı kadın .. Bana, hem iş gördü
rür.. Hem de derdine yanar. 

- Derdine mi, yanar? .. 

- Evet .. <Hasan) m zevceleri i-
çinde, en dertli olanı odur. 

- Demek ki, Cudenin derdi var. 

Uçuşa nasıl 
hazırlanıyorlar, 

nasıl yetişiyorlar? 
Y Uzbaşı Tevfik Ozsü, güvercinliğin öntinde 

bana izahat veriyordu: 
- GUrdüğilnUz gilvercinler, kısım kısım ayrıl~ 

ve UQUŞ istikametleri tcsbit edilmiştir • 
Mesela, şu güvercinler, garp istikametinde uçmı 

ya alışmışlardır. Şunlar da şarka uçarlar. Besledi
ğimiz güvercinleri, yerli eı kek güvercinle dişi 

Fransız güvercinini clftleştirerek elde cderfa. Bu 
yepyeni bir nesildir. Iyi bir erkekle iyi bir dişiyi bir. 
leştirmiye bilhassa dıkkat edilir. Uçuş kabiliyetleıi 
gözöniınde tutulmıtdan çiftleştirilecek hayvanlardan 
istenilen e\•safta mahsul alınamaz. 

Güvercinler, 15 Şubatta kuluçkaya yatarlar. 19 -
20 günde yumurtalar çatlar ve içinden güvercin 
civcivleri çıkmıya başlar. Yavrular, iki ayda tUy-

lcnirler. Bunlan, derhal annelerinden ayırırız. Tüy • 
lenmiş bir yavruyu, anasının yanında fazla alakoy
mak, onu tembelliğe alıştırır. Biz Lc;e, gilvcrcinleri
mizdcn bir asker gibi hizmet bekleriz. Dikkatle ba
karsanız pt-ncerelerin içinde birtakım küçilk kafes
ler görürsünüz. Bunlar, alıştırma kafeslcrıdır. 
Yavru gih·ercinler, bu kafeslere konarak, pencere

•e 

. .J· 
Me1lıur YaYur 

· - Niçin olacak?. Bana, o ilk gU • 
nahı ~tetükten aonra, belime bir 
tekme vurdun; 9eni, derin bir çamu
run içine ~'Uvarladın .. Bütün Medi • 
nenin delikanlılarının kollan arası
na attın .. Beldede, bana menfur bir 
fı!im kazandırdın .. Dünya saadetin • 
den mahrum bıraktın ... ~te .. ba.k !... 
GörUyorsun ya, şu sefaletimi?. Bu • 
nun başlıca sebebi sensin. _ 
. Kendi gelen saadeti 

metimin mukabili, ancak bir avuç 
hurmadır... Beş )-UZ senelik ömrüm 
olsa ve bu beş yüz eene.)i de sana 

- Olmaz mı, hiç... Kocasının, 
kendi üzerine sık sık kan alıp bo -
şamıuıından o kadar muztariptir ki.. 

- Yaaa ... 
(Arkası var) 

den içeri girip çıkmıya alıştırılır. 
Birkaç gUn sonra, kafesleri kaldı
nnz. Güvercinler, birer ikişer ça
tı üstünde uçmıya başlarlar. 

Bu kanat alıştırma tecrübeleri 
de muvaffakıyetle neticelendikten 
sonra, onları daha uzak mesafele
re uçurmıya sıra gelir. 

Yazan·---, 
SALAHATTJN 

GONGöR 

yerinde gcçirdıkten sonMt, hare 
ket ettıgı nokta.) a döner. 

S on senelerde. gUvercinlerln 
ayaklanııa ktiçtlk, otoma

tik fotoğraf makineleri takarak, 
bazı gizli araziden resim çektir • 
mck hususunda kendilerinden ie
tifade edilmektedir. Makine, lam 
istenilen arazinin Uzerinde gU • 
vcrcinin ne zaman uçacağı he • 
saplanarak ona göre ayar olunur. 
ve glivercin, düşmanı nekadar 
tehlikeli yerinden vurduğunu kim 
seye hissettirmC'den, UssUlhareke
sine kolaylıkla döner. 

. Mervan teklifsizce bir köşeye o-

t . E' nsvanenin söylediği bu acı 
urmuş, · tebe U 1 .. 1 k ı hı"sııtz bır ss m e Boz ere arş 

gUlmiye başlamış: 
_ Ya, Ensvane! .. Hakkın var. 

'Vaktll ben ııana şeamet getirmiş 
tim. ;~kat. işte bugün da saadet 

'etiriyorum. 
ı Diye mmldanmıştı. l 

1 
Fakat kadın, başmt sallayıp. el-

1 . i , 1 doğru uzatarak. 
enn "' ervana Um'·U ·., Bu· D" J\ n 

~ - Sen .. sen mı· · 
f· tieğildir Mervan. 

) 

Diye bağırmll}tL 
T' ' '/ 

- N~ç~n ···. ~ı .. lrn, sen .. mel'. 
- Nıçın mı'! ... \'.....--

un bir adamsın. 
) - Mel'un mu'!.. . 
, B u biltiln Medıne 

- Evet... un • • zaman 
halkı bilır" Sen doğdugun ' 

·· ' · baban beldenin adeti olmak Uze_:e, R 
. Dogruca e-

(Hakem), senı almış.. "Ya Re-
suıu Ekreme götUrmUş... d d 

·ı ma a ua •ul\ill8.Jı !.. Benim og u . 
,, F kat, Resulilekrem. et. demiş... a 

1 
k ., 

1 .. "B na.tıı çocu ... 
~nl gorUnce, u ,, d · 

'rtızUnden mel'anet akıyor. . e~ış: 
· ,~ , .. clü buı kestlmıJfı 
,.,ervan tn vucu dört köşe 
Mervanın ılmsiyah ve. bUtUn vil

~e.hre& bembeyaz olmuş. 
' F kat o me-cudU buz kesilmişti... a ' k 

t • öSterrneme anetinin sa.r!ıldıgını g U 
için, dudaklanndaki tebessilm ge-

nişleterek cevap ve~iştl :bat edece-
- Ben bunun aksıni is 

~- t getir -e;.ı.uı. •• Vaktlle sana şeame 
.. de saa

nıeme mukabil, işte bugun 
det getiriyorum. Al bakalım. şunu. 

Mervan, bu sözleri söyler.ken, ke~ 
nundan çıkardığı meşin bır keıı y 
Enavanenin önUne atmış .. Keııd~·b.şı-
k 1 ın ı ıne 
ırdıyarak onun ayak arın 

Yuvarlanmıştı. Hayatında, bet 
çlirhemlik parayı bile bir arada gö

1
r-

kesen n ıneıntş olan kadm, hemen k 
thıtUne atılmış .. Onu yerden kapara 
göğaUne bastırmış: lk 

0
_ 

- Ne çok para.. Buna mal 
,lan her halde mes'ut olur. ~ 

Diye bağırmıştı. 
Mervan. duda.lda.rmt\aki u-be!Stırnn 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM 

Aşk dug~usu uyandıran hormon 
insanın hayatında hemen her- tiren hep bu hormondur. Bu hor-

şey hormonların tesiri altında o- mon erkeğin kanında bulunmadık-
lunca, acaba. hayatın adeta gayesi ça, ne erkeklik alametleri nıeyda-
ola.n ve neslin bakasını tenıın eden na çıkar, ne de aşk duygusu mey-
aşk duygusu da bir hormonun te- dana çıkar: Hadım ediltnif erkek. 
siri altında mıdır? lerde olduğu gibi. 

Bunda da hiç fÜphe etmeyiniz. H~roz .üze~in~~ herkesin yaptığı 
Kadınlarda olsun, erkeklerde ol- tecrüb~~ı bllırsınız: Erkek piliç ha 
sun, aşk duygusunu uyandıran, ka d.ırıı edıl_ın.ce onun horozluk alaıne-
dınlık veya erkeklik alametlerini tı olan ıbığl kurur, tüyleri parlak-
h&sıı eden hormondur. Ancak ka· lığını kaybeder. Erkek piliç tavuk 
dınlık hormonları biraz daha karı- gibi miskin kalır. Halbuki sonra 
şık olduğundan, bugünlük yalnız ona bu hormondan şırınga edilirse 
erkeklik alametlerini hasıl eden, -hadım olduğu halde- horozluk 
erkekte aşk duygusunu uyandı- alametlerini, başındaki ibiğıni ye 
ran hormonu söyliyeceğim. niden meydana çıkarır .. 

. Bu hormon üzerinde yapılan tet Kimya bakımından bu erkeklik 
kıkler hekimliiın en parlak muvaf hormonu kadınlık hormonuna pek 
fakıyetlerinden sayılır. Çünkü hor ziyade benzer. lkısinln arasındaki 
monun hangi uzuvda hasıl olduğu maddi hiç bir fark yoktur. Ancak, 
tecrübelerle ve mikroskop tetkık- ayni maddenin erkekte ve kadında 
lerile iyice tesbit edilmif, sonra fekilleri bafka b&Jkadır. 
hormon h!sıl olmadığı vakit vü
cutta ne gibi eksiklikler görülece
ği yine tecrübelerle meydana çıka
rılmıştır. Ondan sonra da hormo
nun kimya bakımından terkibi an· 
!aşılmış ve sun'i olarak yapılmış
tır. 

Erkeklik allmetlerini .hisıl eden 
ve aşk duygusunu uyandıran bu 
hormon erkek yumurtasının için
de hasıl olur. Fakat bu hormonu 
hisıl eden nesiç yumurtanın için
de olmakla beraber -tetkiklerin 
inceliği ifte burada belli oluyor
ifrazları hlsıl eden nesiçten ayrı
dır. Bu hormon çocuk daha bUIO
la ermeden h!sıl olur. Onun için 
çocukta erkeklik allmetleri, daha 
erkek olmadan meydana çıkar. 

Erkek çocufun sesini erkenden 
kalınlaştıran, onda cinsine mah. 
ıus bUtün allmetlerl meydana sre-

Bu hormonu sun'i olarak mey
dana getirdiklerini de söyl•mİf· 
tim. Hem dt, nasıl meydana geti. 
rilnıif. bilir misiniz: Kömür katra 
nından! "Çünkü aşk hormonu 
-kimya bakımından- katranda 
bulunan fenantren maddesinin ay
nidir. Zaten katran da aşk ıibl ya
kıcı bir ••Y olduğundan aşk ile 
katran arasındaki bu münasebete 
elbette şafmazsınız. Yalnız, aşk ıi 
bi saf ve beyaz bir duygunun kat. 
ran gibi kara ve bulaşıcı bir mad
deye benzemesi fÜphesiz biraz can 
sıkar. 

Bu madde, yani qk hormonu o
lan fenantren bir de kaldırımlara 
dökülen asfaltta bulunur. Bu da 
f&Şılacak bir ,.y de~ildir: Çünkü 
qk duyıuau pek çok defa k11ldı. 

rım üzerinde bular ... 

Bizim güvercinler daima aç kar 
nına uçurulurla.r. Bunun da sebe
bi, hayvanı, yem zamanı, yuva -
sına dönmiyc mecbur etmektir. 
Güvercinin karnı tok olursa, yu -
vasına dönmek için nazlanabilir. 

Uçuşlar 15 dakikadan başlıya • 
rak mesafe tedricen arttırılmak 
surctile (90) dakikaya kadar çıka 
nlabilir. Uçuşların toplu şekilde 
olması, lazımdır. Hayvanlan içeri 
almak icap ettiği zaman. ıslık çal
dırırız. Islık sesini duyan gUvcr
cinler, hemen son sür'atle yuva
larına gelirler. Çatı etrafındaki 
uçuşları bitiren gUvcrcinlere bun
dan sonra istikamet uçuşlan gös
terilir. Hayvan. hangi istikamet
te uçmıya alışırsa mUtemadiyen 
o istikamete doğru gider. Hayvan 
ilk evvel, güvercinliği gözden kay 
betmiyecek bir mesafeye kadar u
çurulur. Sonra gitgide, aradaki 
mesafe <u-tt ırılır. 

S ordum: 
- Mescit Ankaraya bir 

güvercin uçurmak isterseniz ace
mi bir hayvana bunu nasıl talim 
edersiniz?. 

- Gayet basit ... Anadolu isti
kametinde uçmıya alıştırdığımız 
bir güvercin seçeriz. Bunu, evveli, 
Haydarpaşa, daha sonra. Kartal 
ve Gebze ve nihayet lzmite ka
dar uçurup, birçok defalar ekzer
siz yaptırdıktan sonra, mesafeleri 
çoğalta çoğalta Anka.raya uçma
yı öğretiriz. Glivercinler, vasati 
olarak saatte 60 kilometre uçar
lar, Saatte 120 kilometre Uzerin
den 500 kilometrelik bir hava yo
lunu kat'eden kanadına çabuk 
güvercinler de vardır . 

- En makbul muhabere gtiver
cininin vUcut teşekkUlU nasıl ol
malıdır? 

- Göğüs mutlaka ilerde .. Ayak 
lar lnsa v,. ıfolırun.. Kanadı kuy-

ruguııa milsavı ... lyi bir muhabe 
re güvercini bu evsafta olmalı
dır. Güvercinlerden, hem bir ta -
raflı, hem de iki taraflı muhabere 
hızmeti beklenir. lzah edeyim : 

Bir ya\'ru güvercinin gonderil -
diği yere gitmesi bir taraflı mu-
habcredir. Gonderı1dıği yerden 

vazife alarak gcrı dönmesi, iki ta
r~ı muhaberu sayılır. İyi yetiş
tırılmiş kuvvetli gUvercinlcr, iki 
taraflı muhabere işlerini. kusur

suz görürler. 

G Uvercinlerin de, erler gibi, 
acemileri, yetişkinleri ol

duğu gibi, tezkere alıp memleke· 
tine gidenleri, vatan borcunu, ö
dedikleri bir sırada, hava taarru
zuna uğrayıp şehit olanları da 
eksik değildir. 

. Hava taarruzu derken, yanlış 
bır şey söylemiş olmuyorum. Gü
vercinler, \'azifc esnnsmda sık sık 
birtakım yırtıcı kuşlann hiıcumu 
na uğurlar ve hücumlara kar -
şı koyacak kudretleri olmadığı için 
yaralı kanatlarını sUrUye sUrUye 
istikametlerini değiştirip başka 
mıntakalara giderler. Bazısı da 
takati kesilerek yollarda ölür! Hiç 
birisi geriye dönmez." 

Yüzbaşıyı dinlerken, hava kur
banlarımız arasına karışan bu gU
vcrcin kafileleri, gözUmUn önUne 
geliyor. Ve bilmiyerek te olsa, 
Tiirk ordusu hesabına çaı-.tıklan 
strada, can veren bu gUzol kuşla
n, sevgi ile anmaktan keıt!imi a
lamıyorum. 

Yüzbaşı Tevfik ÖzsU i2'dhııtına 
devam ediyor: 

- Bir gUvercin, uzak ble!lafe
lere uçuş yaparken, akşam Ustu, 
mutlaka yuvasında bulunabilll)e -
lidlr. Aksi takdirde çok güçlük 
çeker. DönUş mUmkUn olamıya
cak yerlere uçurulanlar için bu 
uzun yolda muht<'lif duraklar 
vardır. Gilvercln, bu durakların 
birinden suyunu, birinden yemini 
tedarik eder ve ~eceyi son durak 

Muhabt'rc hizmctiııde kullandı • 
ğımız gllv<'rdnlc>ri Adnna, Mara, 
ve Antep hnvallsind<'n getirtiyo • 
ruz. Bu yerli cinsle Fransız cin· 
sinin ihtlliltından muhabereye çok 
elverişli ~Uverdn 'l'tişivor. 

Her gUvcr<'ln, kızıcıma zamanı 
g<'lince, mutlııka kendi eşini bul· 
mıya mecburdur. Bu kızışma mev
siminde onları. serbest bırakma· 
yız. Sicillerine ve renklerine uy
gun olan gllv<'rclnl<' riftlrşmemi, 
bir gUvercinrlen alacağımız döl J. 
şimi?.c yaramaz. 

Gü\'t'r<'inler. ne çok ı;o.1:-ııktan 

ho~lf\nırlar. ne de çok !ıcaf!ı M"

\•erler. 'Rııntfııltlıın yc>rde mutedil 
hararet olmalıdır. 

CArkıu11 vıırl 

OJçülerini 
Muayene 
Ettirm'genler 
Ellerinde her nevi ölçU veya tartı 

bulunanlaı ın bu gıbi aletlerini bu ay 
sonuna kadar belediye ayar memur
luklarına kayd~ttiııncleri lazımdır. 
Halbuki kanunusaninin dörtle üçU 
tamam olduğu halde ölçü sahiplerin 
den yarısı bile daha tama.men mü • 
racaat etmemişlerdir • 

Belediye dUn alakadarlara bir ta
mim göndermiş ve at başına kadar 

müracaat etmiyenler hakkmda kanu 

ni takibatta bulunulacağını bildir • 
mi§tlr 
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l IEKONOMD l Cenevrede anlaşma Cenup 
Hududumuza 
Asker 
Gönderiyorlar 

Tevfik Rüştü 
C iyano 
Mülakatı Almanya 

portakal 
istiyor 

:4lriıanyaclan T ürkolise vaki 
olan müteaddit müracaatlarla 
ya~ meyva ile yirmi beş bin •an
dık portakal istenmektedir. Por
takal mahıulü boldur. Fakat, an
balaj ıandığı az olduğundan ıi
parişlere mal gönderilememek -
tedir. Türkoliı keyfiyeti lktiıat 
V ekôletine bilclirmiıtir. 

Çiçekçi!er ve 
BahçLvanlar 
Cemiqeti 
Esna! birliklerine bağlı bulunan 

çi~k, fidan ve sebze bahçıvanlan 

ccmiyetlerile yeni teessüs etmie olan 
bağcılar birliğinin ticaret odasından 
z!yade ziraat odasile ala kala~, bu • 
lunduğu Ziraat Vekaletine yapılan 

nıüracaa.tten anlB.§ılmı§tır. Ziraat 
\ ·ekAleU meselenin tetkika değer bir 
vaziyeti ,.,1cuğunu dU~ünerek bu ce
miyetlerin ticaret odasına irtibatla • 
nnın eekil ve !ebcplerinin tetkikine 
karar vermiı.s ve keyfiyeti lsta.nbul 
Ziraat Müdiriyetinden sormJetur. 
Ziraat mtidiriyeti bu cemiyetlerden 
alacağı malüma.ta nazaran bir rapor 
hazırhyarak Ziraat Veklletine gön • 
derecektir. 

ZAHiRE 
BORSASI 

---~......_.. 

1 - lthallı.t: Buğday 482, arpa 
19 l/4, çavdar 30, fasulye 32 1/4 
ynpa.k 7, badem içi 3, zeytinyağı •O 
mısır 6, mercimek 5, iç ceviz 2 1/ 2 

• 
, 
, 

tiftik 12 ton, afyon 537 kilo. 
Ihracat: Buğday 378, çavdar, 383 

1 4, razmol 204, yapa'< 20, keten to 
humu 29 3/ 4, kıl 19 1/ 2, iç ceviz 5 
tiftik 24 1/ 2, karamuk 35 3/ 4 ton 

, 

Satışlar: Buğday sert kilosu 6 ku 
ruş 30 paradan 7 kuruş 25 prı.raya 
kadar, buğday kızılca kilosu 6 ku -
ruştan 6 kuruş 10 paraya kadar; ar
pa biralık kiloeu 4 kuru§ 35 paradan 
5 kuruş 5 paraya kadar; çavdar ki· 
losu 5 ku~ 32 paradan 6 kunışa 
kadar; yulaf kilosu 4 kurıuş 30 para
dan; yapak Anadolu kilosu 61 kuruş 
tan 65 kuruşa kadar; tiftik mal ki
losu 150 kuruştan; çakal derisi çift 
200 kuruştan 225 kuruşa kadar; ke 
di derisi çifti 200 kuruştan 210 ku 
ruşa kadar; kunduz derisi çifti1280 
kuruştan 1400 kuruşa kadar; kurt 
derisi çifti 300 kuruştan; porsuk de 
risi çifti 630 kuru§tan; sansar deri! 
çifti 2950 kuruştan 3600 kuruşa ka 
dar; tilki derisi çifti 500 kuru§tan 
tavşan derisi adedi 23 kuruştan. 
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3 - Telgraflar: 21/ 1/ 937 
Ha.mburg iç fındık Giresun derha 

tahmil 100 kilosu 159 R. mark ki. 80 
Kr. 96 sa.; Hamburg iç fındık levan 
derhal tahmil 100 kilosu 159 R. mark 
Ki. 80 Kr. 96 Sa. 

• DUn 28 vagon buğday, 6 vagon 
çavdar, bir vagon arpa gelmiştir 

Fakat piyasa gevşek geçmiştir. Ih 
racat için mal satılmamıştır. Baz 
şirketler ihracat angajmanlarının 

noksanlığını tamamlamak için silo 
lardaki buğdaylardan bir miktar sa 
tmalmışlardır. Almanyanm tediyatı 
nı geç ödiyeceği haberi piyasada şa 
yi olmuştur. Bu haberin doğruluğu 
teyit edilmeme_),tle beraber ihracatçı 
lar tereddüde düşerek mal nlmamıe 
lardır. Değinnencilerle kırmacıları 

da ellerinde fazla un mevcuttur. Un 
satışları da ağır gitmektedir. Bu yU 
den dUnkU mevrudatın ancak rus! 
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satılabilmiştir. 

Balmumu Piyasası Sağlam 
Balmumu piyagamız eskisi gib 

sağlam vaziyettedir. Almanya fiya 
lannm canlılığı ile geçen ııene 88, 
kuruşa satılan balmumula.rnnız b 
ı ne yüzde 2,5 iskonto ile 93 kıuruş 
aatılmaktadır. Bulgaristanda mühim 
miktarda balmumu alınmak üzer 
bir münakasa açıla.cağı haber veri 
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_____ J yollan aranıyor 
BORSA · (Başı 1 incide) j 

mln edecek bir esasa kolayca varı - ..... ~~~ 
hrdı.,. c (B~ı 1 incide) 

ricinde görülmemektedir. 

22 İKİNCİKANUN CUMA Entarili Suriye heyeti soğuk ene V re (Başı 1 incide) .. 
Paralar 

Al r 1 

Sterlin "\ 617.-
1 Dolar uz.-

•• t 1' 
karıtlancll 

Şckip Aslanın riyaseti altında ge 
len kısmen entarili Suriye heyeti ce
miyet muhitinde soğuk bir tesir bı· 
rakmıştır. • 

Temaslarının 
Hulasası 

20 Franu fr 114.-
ZO t..ıreı 120,-

622.-
126.-
117.-
12!1.-

Cenevre, 22 {A.A.) - Anadolu A- 19 KANUNUSANi: 

Halep ve civarında 1500 Arabın 
teslih edildiği ve bunların Reyhani
yeyi basmak için emre amade olduk 
ları muhakkaktır. Halepteki Erme
niler, l;"'ransızlar tarafından çok giz 
li olarak silahlandırılmaktadır. 

HUDUDUMUZA S1LAHLI 
ÇETELER YIGIYORLAR 

20 Belçika Er. 82.-
20 Drahmi 1 ıa.
"' h YIÇU lt. \ ~(1),-
ıf Le•a 20,-
1 Flonn 63,-
ZO Cekoalavu lı::ro. 7S.-

l Sıhna zo.-
1 Mark 25.-
1 Zloti 20.-

Penıo Zl.-
20 Ley 11.-
Dıoar 41,-
l••e' nn:ına so.-
Altm 1039.-
Banknot '43.-

Ç e kl e r 

Londra 
Ncvyorlı: 
Pariı 
Mlllno 
Brilkael 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterda.n. 
Praı 
Viyana 
Madrit 
Rerlin 
vu,ou 
Budıpeıı 
Riıkrc, 
Bel erat 
Yokohamı 
Moıkovı 
Stokholm 

Tahv il at 

618.-
0.7931 

17.015 
15.0775 

4.7125 
88.6730 

3.4650 
114.725 

1.4490 
22.74S 

4.2575 
7.605 
1.9725 
4.707S 
4.4093 

10Ml5 
34.4660 
2.768S 

?4 98 
3.1383 

Anadolu t ve U kupon kuik 
E •ham 

Merkez Bankaıı 
l•t i kra z lat 

Türk Borcu 
Ereani A. . B. C. 
Srv11 - Erıurum I 

ss.-
22.-

:,J),

lS.-
66.
ao.
~3.-
2!.-
22.-
23.-
14.-
52,,,_ 

,04<i
:Z45.-

6l8.
o.1go9 

17.015 
1!ı 0725 
4.7112 

88.6730 
.5.4650 

64.72:ı 
1.4475 

22.745 
4.2575 
7.605 
1.9733 
4 7075 
4. 40~3 

108.415 
J.(.4660 
2.7685 

24.98 
3.1383 

3S 50 

97.-

22,JO 
97.50 
95.-

Borsada 
Dünkü 
Muameleler 
Dün borsada gene gev§eklik devam 

etmiştir. Türk Borcu 22,40 tan 
22,10 liraya düşmüş ve akşam iizeri 
22,25 lirada kapanmıştır. P;\J'İS bor
sasında ise açılış 315 frank, kr.panış 
314 franktır. Anadolu tahvillerinde 
35, 70 te, Mümessil 39 lirada, Anado 
1 u aksiyonu 21,5 lirada açılıp kapan
mıştır. Hiçbir muamele olmıınu§tır. 
Aslan Çimento hisseleri 13,60 liradan 
13,75 liraya yükselmiştir. Merkez 
Bankasının hiS!leleri 97,5 liradnn mu 
amele görmüştür. Sivas Dem\ryolla
n hi8Selerine 95,5 liradan talepler 
vardır. 

Zeytin ve 
zeytinyağı 
Zeytinyağ piya..cmsı durgundur. Ay 

valıktan pek az mal gelm~tir. Bu 
hafta mühim bir satış ta olmamış -
tır. Zeytinlerde biraz canlılık vardır. 
Ruslann birkaç parti mal alacağı 
haberleri piyasada alaka ıuyandır -
mıştır. Gemlik zeytinleri 21 - 23, 
duble zeytin 32 - 35, Edremidin bi -
rinci zeytinleri 25 - 28 ve ikinciler 
21 • 24 kuru~tan toptan verilmiştir. 
Perakende fiyatları ise hemen bir 
ı.nisline yakın olarak artmıştır. 

jansınm hususi muhabiri bildiriyor: 
Suriye millicilerinden mürekkep 

kalabalık bir heyet buraya gelmiş -
tir. Heyetin Sancak meselesi hnk • 
kında Milletler Cemiyeti Başkatibi 

ne bir muhtıra vereceği bildiriliyor. 
Heyet Azasının bir kısmı şapkalı ve 
sivil kıyafette, diğer kısmı da mem
leket kıyafetli olarak entarilidir. 

Bu heyetin ba~ında dürzü Şekip 
Aslan bulunmaktadır. 

Paris gazeteleri bulu1mamıılarl 
Cenevre, 22 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Buğün yine muhtelif heyeti mu -

rahhaslar arasında meselemiz hak -
kında hususi temaslar devam etmiş
tir. Aras bu sabah Amerika sefirini 
kabul etmiştir. Meselemiz konseyin 
ruznamesinin sonlarındadır. Salıdan 
evvel konuşulacağı tahmin oluna -
maz. E.c;ascn hayli çetin müzakereler 
istilzam eden bu meselede herhangi 
bir şekli halle varabilmek için husu
si temaslann daha birkaç gUn deva
mına. ihtiyaç görülüyor,. 

Konsey bugünkü içtimamda muh 
telif mesaili cariyeyi görüşmüştür. 

Cenevre, 22 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Sabahki Paris gazeteleri Türkiye 
heyetinin talep ve iddialarına ve bu 
radaki tavır ve vaziyetine karşı mü
layim görünmektedirler. 

Gerginlik kalmamı1/ 
Paris, 22 CA.A.) - Anadolu ajan 

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
Sabah gazeteleri Ccnevrede yapı

lan dünkü konuşmaların çetinliğin • 
de, henüz bir terakki olmadıitnda. 
fakat bu konuşmaların samimiliğin -
de ve iki tarafın bir uzhışmn arzu · 
sunda olduğunda müttefiktirler. 

Pöti Pariziyen, Jurnal ve övr ga
zeteleri gerginlik kalmadığını. Fran
sanm hukuk siperini bırakarak siya
si sahada müzakereye başladığını. bi 
zim de Lübnan hariç olmak üzere 
yalnız Suriye • Sancak federasvonu 
ve yahut derhal tatbikine geçilerek 
tam bir muhtariyet istediğimizi. Fran 
sanın bunlara yanaşmıyarak idarl 
ikti~adt, kUltürel, hattft. bir askeri 
muhtariyetten ileri geçmediğini ya • 
zıyorlar. 

Türkiye ile mukarenet lüzumunu 
anlamışlar/ 

Pöti Jurnal, Eden, İitvinof, Anto· 
nesko ve Puriçin bizi yola gctirmiye 
çalışacaklarını yazarak diyor ki: 

"Delbo ile Viyeno, Türkiye ile de 
vamlı bir mukarenet zaruretini an 
lamışa benziyorlar. Türklerin Suri • 
yedeki nüfuzu da bizi uysa.Ilığa sev· 
kedccek mahiyettedir. Ancak Fran 
sadan, İngiltereyi hatta Cenevrede 
.,.zetecilerin ihsas eylediği gibi San • 
b 

cağa istiklal verilmesinin şarki Akdc-
nizdc kuvvet muvazenesini bozar sa 
yacak olan İtalyayı gayri memnun 
edecek şeyler istenemez. Fakat ha -
tırlamalı ki, ateşli genç Tilrkiyenin 
dostluğu bazı fedakarlıklara değer.,, 

Paris, 22 (A.A.) - Anadolu ajan 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Le Jur, dünkü konuşmaların netice 
Yeni Ziraat T etkili.tı • • siz kaldığını ve Milletler Cemiyetinin 

daha bir imtihan geçireceğini yaza -
rak "Kim baş eğecek, Tlirkiye mi. 

Yeni ziraat teşkilatına dair :ti raat 
\'t!kAletince hazırlanarak \"ckiller 
Heyetinden geçen te§killt kanunu 
Millet Mec..hsine gbndedlmiştir. Ka
nunun bu l~tıma devre.sınde mü1ake
,·~!i yapıla~:ıktır. 

Çekoalovakyada l 9sizler 
Çekoslovakyada 1936 yılı sonunda. 

işsizlerin adedi 618.000 i bulmuştur. 
lkincite§rin a.y:mdaki i~iz adedine 
göre bu raka.m 107.l ~ dana yüksek 
tir . 

mekteclir. 

Kitre Satıtlan 
Kitre satışları hararetlidir. Bu 

hafta 265 kuruştan 23 sandık satıl
mıştır. Birinci mal ise kilosu 295 
kuruştan müşteri bulmuştur. Ame
rikaya. 1953 ve Almanyaya 404,5 IP
lo kitre gö:ııderilınl§ti.r. 

Fransa mı, Cenevre mi?,, dlyor. 
Sen Jurnalde, cemiyetten çeki 

lip çekilmiyeceğimizi sorarak, Rusya 
ve lngiltere ile dostluğumuzdan bah 
sediyor ve bundan dolayı buna ihti 
mal vermlyerek diyor ki: 

"Miletler Cemiyeti kararlyle an -
ca.k Suriyeye karşı son tea.hhlidü 
mUzden sıyrılabiliriz. Türkler Suri
yece şayanı kabul garantilerle iktifa 
etmezlerse anlaşma imkô.neızdır.,, 
Akşam gazeteleri konuşmalann 

umulan neticeyi vermediğini yazı -
yorlar. 

Enteransijan diyor ki: "Türkler 
gerilememiye çok azmet.mi~ görü 
nüyorlar. 1stiklfıl tezini kuvvetle mu 
hafaza ediyorlar. Blz Fransızlar an -
laşma arzumuza rağmen Suriyenln 
tamamtyetini koruyan teklifimizden 
hiçbir zaman flcrl geçmedik. Bu dev 

Ayın 17 sinde lstanbuldan ay
rılan murahhas heyetimiz, bugün 
Cenevreye vasıl oldular. 

20 KANUNUSANi: 

Bugün Fransız Murahhasları da 
Cenevreye vardılar. Türk ve Fran
sız heyetleri Hatay davası üze -
rinde ilk temaslarını yaptılar. He
yetimiz, 5ancağın istiklalinde ıs

rar etti. Fransız heyeti, nıanda -
ter devlet sıfatile, kendisinin Ha
taya istiklal vermek salahiyeti ol
madığını, bunu Milletler Cemiye
tinin yapabileceğini ileri slirdü. 
Fransa Hariciye Nazırı. Roman
ya Hariciye Nazırı ile temas etti. 

Antenesko'nun tavassutu mevzuu 
bahsoldu. Cemiyet raportörü, her 
iki heyetle devamlı temaslarda 
bulundu. 

21 KANUNUSANi: 

Hatay davasına karşı koymak 
maksadile Suriyenin muhtelif mm -
takalannda Fransızlar tarafından gö 
nüllü çete teşkilatı yapılmaktadır. 

Hudutlarımıza yakın mmtakalarda 
Fransızlar kendi adamları addettik -
leri, itimat gösterdikleri ~hasa ve 
bıı meyanda Anczc al'jiretine de ctö:1. 
günden beri silü.h dağıtmaktadırlar. 

LEONYAN ÇETESİ 
Kınkhanda Taşnak Ermenilerin -

den Ador Leonyan kumandasında 
300 kişilik müsellfth bir Ermeni çe· 
tesi teşkil edildiği ve bu kadronun ih 
tiyaca göre genişletileceği haberıni 

size daha evvelce bildirmiştim. Fil -
hakika kadronun gcnişletilmcsme te 
§ebbüs edilmiştir. 

MEVKUF TÜRKLER 

Şam, 22 (Hususi) - Reyhaniye
deki tahk"imtı idare etmesi kanunen 

Konsey bugün toplandı. Fakat iktiza eden İskenderun ınüstanti~ 
Hatay işile meşgul olmadı. Mu - sırf Türk olduğu için Fransızlar ta
rahhas heyetler Konseye rnüşte- rafından vazifesinden alınarak yerine 
rek bir anlaşnıa projesi verebil - Türk düşmanı bir Arap tayin edil • 
mek için konuşnıalarına devanı miştir. Maksatlan. suçsuz olarak tev 
ettiler. kif edilen Türklerin mahkumiyetini 

Tevfik Ri.iştü, Eden ve Litvi • temin etmektir. 
nofla ınühiın mülakatlar yaptı. 

Sandler murahhas heyetlerle gö -
rüştü. Dost devlet Hariciye Na -
zırları tavassutlarına başladılar. 

Anlaşma müşkiilatı karşısında. 

Konseyin muvakkat bir hal tarzı 

bulacağı hakkında şayialar çıktı. 

22 KANUNUSANi: 

Cenevrede diiııki.i faaliyetin tam 
tafsilatını da bugün lı '"usi mu -
habirimizin ve ajans telgraflarının 
satırları arasında okuyacaksınız. 

Batmakalcden devam 

Ne İşitiyoruz 

ve ne 

G örüyoruz? 
(Başı ı incide) 

ktimeti hakikaten dostluk istiyor da 
dostluk ıcaplarmı mu:;tcmlekccileri -
ne lelkiu edemiyor. Yani Paris baş· 
ka, Samdaki Fransız mcmuriarı baş· 
ka bir ~iy;ı.set takip ediyorlar. Fakat 
bize göre, Şamın her hareketinde,ı ve 
·nüslenıı"kecileri'l her faaliyet~·td • rı 
men·u1 oıııcak yalnız Fransadır. Bız. 
karşımızda yalnız Fransayı biliyor 
ve Fransayı tanıyoruz. Paristen ve 
Cenevreden işittiğimiz dostluk ifade
lerini Hatayda ve hudutlarda da gör
mek iste:nek, samimiyetimizin telkin 
ettiği bir temennidir. Biz, yalnız §UDU 

istiyoruz: 
Gördüklerinriz, işittiklerimizi teyit 

etsin. 

Ahmet Emin Yalman 

rede de U)~ışulacağa benzemiyor. 
Pari Suvar, Cemiyetin karar verme 

sini meşkuk görüyor. Ve meselenin 
bir daha talik edileceğini yazıyor. 

Temps muhabiri Sandler ile diğer 
diplomatların çalı3tıklannı ve ebemi 

yetl) konuşmalar yazarak bu içtima 
da hiçbir nihai karara varılamaması 
ihtimalinden ve bu takdirde konsey. 
de aleni münakaşaların bertaraf edil 
mesinin derpişi Iüzumunuııdnn bah-

sediyor. . 
Cenevre, 22 (A.A.) - Delbos. bu

gün Litvinof şerefine bir öğle ziyafo 

ti vermiştir. 
Delbos, akşam yemeğini Bek ile 

beraber yiyecektir. . 
Bek ise bu sabah, Da.nzıg mesele 

si raportörü Eden ile görüşmUştur. 
lkt devlet adamı, serbest şehir vaziye 
tini ve Bekin Danziğ ve Almanya 
mUmessillerl ile yaptığı mülakatların 
netlcelerini birlikte tetkik eylemiş -
tir. 

EVLER BASILIYOR 

Mumus, 22 (Hususi) - Sancakta 
Türk münevverlerini faaliyetten a • 
lakoymak içiin hergiin türlü türlü se 
bepler icat olunmaktadır. Son za
manlarda idari k~rarlarla muvaffa
kıyetleri bnşlanu.5t1r. Bu maksatla 
maktadır. 

Antakynda ve köylerde evler basıl
YEI\11 SOYGUNI.AR 

Lazkiye, 22 <Hususi) - HUkfıme

tin teşkil ettiği 8 - 10 ar kişilik çe
teler, Amuk ovasındaki Türk köyle 
rini basarak halıkm eşyalannı ve 
hayvanlarını almışlardır. Nitekim bu 
ayın 15 inde sekiz kişilik bir Arap 
çetesi Amuk ovasındaki Hürriyet kö 
yünü basarak Hüseyinin eşyalarını 
ve hayvanlarını gasbetmişlerdir. Hü 
seyinin hükümetc vaki olan müraca
ati nazarı d'itkate alınmamıştır. 

Hama, 22 (Hususi) - Reyhani
yedc dül=kanlarmr açmıyan Türkler, 
tevkif edilmişlerrtir. Abluka ve taz
yik devam etmektedir. 

5 Senelik Plan 
[Başı 1 incide] 

yağı, ziraf gübre diye kullanılan su
per fosfat, Klor ve sud kostik yapa
caktır 

Yeni bir kombina 
İlk beş yıllık plana ilave olaraıt Jğ

dır pamuklarını kullanmak Uzere 
Şarkta bir müessese kurulacaMtır ki 
bunun Erzurumda olması ve hem 
iplik, hem de dokuma kısımlarını ha
vi bir kombina teşlt:il etmesi ihtimal 
dahilindedir. 

İkinci beş yıllık plan milzak~re ha
lindedir. Henüz kat'i b11· mahiyet al
mamıştır . 

San' at unsur/art 
İlk beş yıllık planda en mühim da. 

va, Türk snn'at unsurlan yetiştirmek 
ti. Umumiyetle gençlerimiz sınai sa
hada bUytik bir istidat ve kabiliyet 
göstermişler \"e ciddi bir şevk ve sev. 
gi ile çalışmışlardır. 

Mevcuttan i.cıtlfade edildiği gibi ye
ni unsurlar yetiştirmiye de cok ehem 
mlyet ver.ilmiştir. Bugün 35 Türk 
genci İngiltere. Amerika, Almnnya 
Fransa ve Relçikada Silmer Bank he. 
sabına yilksek mühendislik tahsil et
mekle meşguldür. Demir sanayii için 
mühendis, işbaş ıvesaire olarak ~
tişmdc üzere İngiltereye gönderile • 
ce« gençlerin yek(lnu sekseni bulacak 
tır. Diğer yeni fabrikalar için de Av
rupaya kafi miktarda stajiyer gönde 
recektir. 

Yılda iki ~urs -
Bundan başka SUmer Bank memur 

yetiştirm~< üzere lstanbulda liseme
zunlan için senede iki kure açacak
tır. Bunlar altı ay devam edecek ve 

ARAS - ClANO 
Roma, 22 (A.A. - Havas) - ıt~ 

nüz resmi bir mahiyet aımarnt! t 
makla beraber, RUştil Aras ile ~:o 
Ciano'nun karşıl~malan pek ya 
adde fümcktedir. Bu karşıJaŞtıl11rıJ!1 
üç dört gUn sonra İtalyanm !ill'I~ : 
!inde bir şehirde vuku bulacagt 6 ~ 
lenmektedir. Diplomatik mesai, ı: e 
yanın Mont.J"Ö mukR velenamcleriJI 
iştirakini tPmine ve İtalyan si~-ns;u: 
tiııe ka~ı Türk şüphelerinin gıde 
mcsine matuftur. 

ANKARA - ROMA bir 
Giornale d'ltalia gazetesinde d 

makale neşreden Virginio Gaya s. 
Roma ve Ankara arasındaki anl~~ 
mazlıklann mes'ruliyetinl "tahrik~, 
ecnebi propagandasına'' viilflprııe • 
dir. Muharrir, nasıl bugün ttalY't• 
ispanya topraklan haitkmda ~i:..ı ~ 
arruz fikri beslemiyorsa, Tilr!'•),, 

. •e" hakl:ında da hiçbir taarruz nı?.,.,r 
beslemem~ olduğunu yazarak dir 
ki: {j 

Eğer Türkiye, anlaşmak arzıısu eli' 
har erle~e İtalya da bu arzuyu ın 
nuniyetle karşılar. 

BOGAZI..AR VE İTALY'A f" 

İtalya Afrikada meşgul iken ~u· 
rupa devletleri ile iş birliğinde d• 
lunmaktan imtina ettiği bir stt~ıa 
imza edilmiş olan Montrö mıı~~110 
namesini mevzuuba.hs eden Vm;-
Gaynda, diyor ki: • 

"İtalyanın, Montrö mukavelenS • 
mesinin Türkiye hakkındaki e.h~!P 
mma itiraz etmesine hiçbir se • 
mevcut değildir. Bugün vaziyet dt,-e 
ğişmiştir. Bu yakınlaşma, 1ngil1~. 
Fransız siyasetlerinin Türidye U sit8 
rinde yaptıkları iddia edilen t~ıcl 
karşı bir İtalyan mukabelesi tel d,Jd 
edilebilir. Roma Sancak hakkJJI AJC" 
Fransa •• Türk anlaşmazlığını ııI 
ile takip etmiştir." 

AKDE!\rtZ ANLAŞMASI 

Tnöuna gazete.si de diyor kf: r\t'ı\1\ 
''TUrk - İtalyan mlina ebet1e d'°' 

salahı, biraz da ltaıya taraftı! pr 
Türkiyenin İskenderun davasme. ~ııt'· 
şı beslediği sempatiden doğıtıtl~J~ 
Italyan - Yunan ve Italyan YuS p 
münasebetlerinin de salfıhıı dO ~ 
gittikleri söylenmektedir. Bu ,., 
son İtalyan - İngiliz anlaşmas~ it~. 
sı içinde Türkiycde umumt bır . "' 
deniz paktının yapılması Uınidill1 

~As AN 

RUJU 

~ 
Kadınların ve güzellerin ,,e 1 ı,ılı 
lerin haya ti istekleridir. S•d., 
açık , orta ve koyu renkli "'"

1 

Ruj 60, Allık 35 kuruf tuf· r" 
Hasan deposu : l stanbul, ,A.111'~' 
Beyoğlu, Be,iktaf, Esk~ 

her birine en az kırk stajiyet 1' 
edilecektir. f' 

Maliyet ma.sra.fı hakkmda gU~41 
t~çe daha iyi neticeler aımınale J J 
İmlit Kağrt Fabrikasmm bir ıe~ 
bütün mamulatı piyasa fiya:ı ! ~ 
den §imdiden satılmıştır. ~illcı_~ 
rika kurulup banka kiı.ğrt pıyıı.P"" f 
hakim olunca fiyatların hariçteı; 
len kflğrtlar:m sif fiyatile gi.lrıırO ~.f 
minden terekküp eden tıyat; olf 
sinden aşağı indirilmesi mUın 
ca.Jrtno. 



23. 1. 937 
TAN 11 

lıtanbul Vakıflar Direktörlüğü lli.nlan 

5emtime9hur ve mahalleıi Cadde veya sokağı • · Nr:ıı Cinai 

Muhammen 
kirası 

Lira K. 
dük- 1 13 

Çarşı' da. Sahaflar' da. 67,65 Bir dükkan ~ bir 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 937 sel'ı-e'sf Mayıs 

kan hissesi. 

nihayetine kadar. 

Sultanahmet. Cankurtaran. 14 Cami arsasından 1 

Çakmakçılar' da. 

Sultanahmet. 

Medrese ittisalinde. 

Cankurtaran. 

müfrez arsa. 

35 Dükkan. ı 50 
o 50 ı -36 Cami arsasından 

müfrez arsa 

36 " 
ı 

Beyuıt'ta. Hasanpaşa hanı içinde. 2 Mahzen. ') 30 

M "dd . . T ı· . 'h' den 938 senesi Mayıs nihayetine kadar. 
u etı ıcar: es ımı tarı ın 1 1 lstekliler mu. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açrk arttırmaya çı tarı mıştır.l ·ı b' l'k 'h 1 
· - · b · d inatı muvakkate akçe erı e ır ı tc ı a e 

hammen kiralarının yüzde yedı buçugu nıs etın e tem . • · 
1 

v k fi B .. 
.. ·· 15 k d Çenberlı taş ta Istanbu a ı ar aşmu. günü olan 3 Şubat 937 çarşamba gunu saat e a ar 

dürlüğündc Akarat kalemine gelmeleri. ( 429) , ................................... , ............... , 
Kızılay Cemiyeti 

Genel Merkezinden: 
ı _ Ayın 22 ıinde kapalı zarf uıulile ı~tılacaiı evvelce ilan 

edilen em= etimize aid 600 kaleme yakın tıbbi ecza, ayın 
Yİ'rtni b:.in: tesadüf eden Pazartesi günü aaat 15 de açık ar· 
tırnıaya konulacaktır. " 

2 _ Eczların Jiıteıini ve ıatıt tartnameıini görmek iıt=yen· 
ler tatil ünlerinden maada hergün sabah dokuzdan .~tanı 
on yediy: kadar Depo Direktörlüğüne müracaat etmelıd:rler. 
n 2 -· K. OPRi kaı~l~ri HERYERDEr~ıı;uRuş. 

•. . .... ·'RtlARİLE GRİ llf NEZLE'T'E iCAR 1 B 1( "' iLAÇ TIR 8.l • Ol .ROMATIZn .... c.. • 

bta.nbuı Altıncı icra Memurlupn- Tw:la ve Havaliıi lçme Ma· 
daiı: den Suları istismarı Türk 

Mahcuz olıup açık arttırma ile pa- Anonim Şirketinden: 
raya. çevrilme11ine ka.rar verilen bir Şinketimizin senelik hi.s&edarlar he 
adet açık renk kıuıtoret kilrk ma.n- yeti umumiye.si aşağıda yazılı müza
to ile bir adet anyo ror;e kahve rengi kere ruznamesinde bulunan maddeler 
kürk manto 27-1-937 tarihine te. hakkında görüşmek ve karar vermek 
sadüf eden arşa.mba günü saat 12 üzere 9 Şubat 1937 tarihli Salı günü 
den 13 e kadar Mahmut pqada Kürk saat 10 da Şirket merkezi olan Gala. 
çü Hanında 47, 49 numaralı dükkin· tada 6 mcı Vakıf ha.mııda 4 No da 
da .. blifa ~kanla.cafmdan almak içtima edecektir. 

ESKİ 
ISTIL EŞYA 
AMATÖRLERİNE 
15 lkincikanun 1937 
den itibaren lıtiklal 
caddesinde 479 No. 
(Eski Hayden mağa
zasında) te,hir et • 
mekte olduğumuz e,. 
yaları kat'i surette 
elden çıkarmak ve 
mezkur mahalli ka. 
patacağımızdan sa • 
yın mü,terilerim=zin 
nazarı dikkatlerini 
celp ederiz. 

Direk:örlük ___________ , 
• D. İHSAN SAMİ • 
Bakterivoloii 1 abor11hta.· 

Umumi kan tahlilatı frengi 
noktai nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan ktirey
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, bal · 
gam, cerahat. kazurat ve su tah: 
lilitı, Ültra mikroskopi. hususı 
a,ııar latihzan. Kanda iire. şe • 
ker. Klorür. Kolleslerin miktar
lannm tayini. Dlvanyolu No. 113 

' Tel. 20981 istiyenlerin o gün ve saatte mahallin- Şiricet esas mukavelenamesi mu-
cibince heyeti umumiyede bulunacak ------------

de hazır bulunacak memuruna müra- hissedarların sahibi olduJdan hisse 

caauarı ua.n olunur. (29512) senetlerini veya bunu müsbit vesi~a- Den ı·z Yol la rı 
suıtanaJımbet VçUncü Sulh Hukuk lamu içtimadan bir halta EWVel şır· 

Mahkemesinden: Mehmet Ziya ve ket rnerltezine tevdi ile yukarda ya • 1 Ş L E T M E S J 
Hayriye ve Ahmet Saa~et ve ~esile zıh gün ve saatte içtimada bulunma· Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
:ve Fatma Zehra ve Emıntee N:biye ve lan ilan olunur. Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 
Nikabenin şayian ve mUş .. re en mu- .. Ruznamei müza~erat: · • ı 22 

k etvarm - zade Han. Te . 740 --tasa.rnf o\dukla.n Bakır °.,Y . • 1 - İdare Meclisi ve Murakıp ra. 
da Kalitarya köyünde :~1~0~~:~; porlarının okunması, lMROZ POST ASI 
inde eski 12 ve yeni 

1 
' · f 2 - 1935 billnç06unun. kl,r ve za· 24 İkincikanun 937 tari-

5.çiJıde be~ oda iki koridor ve :ır = a rar hesa.bmın tasdik ve kabulile lda-
:\1e ,,ir hela ve bir mutfak ve ı:ı __ . a- re Mecliai, Murakıp ve MüdUrün ib. hinden itibaren İmroz pos-

e eşcan m"°'uıre talanna başlanacaktır. is-çayı ve bir ıru~yu v b vi ve 800 lira ruı, 
Ve gaYri mUsmıreyi ab-" mahalli 3 - Murakıp intihabı. tanbul'dan PAZAR günle-
kıu- ti uh-... meneli at; n· saat 9 da kalkacak olan ,, ... e m iLi• .. - 'zl'k mahalle-
lle Bakırköyünde Cevı ~ da 19 no: Bip Sulh Hukuk Mahkemfll!Jinden: bu postalar ayni gün akşa· 
Binde kız mektebi soka~ki heli ve Biga Sulh Hukuk Mahkemesi satış mı TEKiRDAGIN A vara-
lu beş oda ve iki ıo~a ';~rlük ve bir memurluğundan No. 1 Biga belediye. cak ve Tekirdağından sonra 
bir ~utfak ve ~~!.yuöoı ve rniktan ki- sile Sakarya mahallesinden Zahide GELİBOLU, LAPSEKİ 
.tnerdiven altı bır ... trik tesis&· ve ZUhre ve A)'lellin ıaytan mutas· ÇAN AKKA 
fi bahçeyi derununda elek ti muham aamf bulunduğu ve açılan izalei şu· ve LEYE uğn· 

1.n1Tr1.e yarak İMROZA kadar gi-tını havi ve 1200 lir& '"J- yuu yu davası t17.erlne aatılmasma karar 
-~ .. tzalel ıu decek ve imrozdan dönüşte nıeneıı bir ba.p han~ . ederek verilen Bigada ıağı sahibi senet ve 
t karrüı' Ço yine ayni iskelelere ve ayn· Zlnımnda furuhtu e 1 .... aolıu Hacı Emin vakfı ve arkası • 

vazo unm- .. 700 ca ŞARKÖYE uğnyarak 
&Yn ayn mUza.yedeye 4-3-937 lak kaneı ve önü yol ile çevrih Sah günü sabahı Tekirda-
tur. Birinci açık arttJr11l8SI U •&· lira kıymeti muhammeneli bir f~ 
tarihine müsadif perşembe ~rnaca· 18-1-937 tarihinden itibaren bır ğına varıp kalkacak ve ayni 
at 14 den 16 ya kadal' iC:Uenesinin ay müddetle açık attırmaya •onul· gün akşamı İstanbula döne-
C&lctır. Kıymeti ınuha takdir- mu,tur. cektir. ( 404) 
l'Uade yetmiş beşini bulduğu pılacak· Muhammen kıymetinin yüzde yet· ._ __________ ,, 

de o gün ihalel kat'iyYeli :n arttı· mit beşini bulduğu surette 17-2- ------------
tır. Bulmadığı takd~::oıak Ur;ere 937 C&r1amba gtınU saat 15 de Biga 
.tarun taahbüdU bakt dit edilerek mahkeme kal&minde ihalesi yapıla. 
o~ beş gUn müddetle ı:s.937 tarihi caktır. Bu nisbet elde edhemezse on 
ikbıct açık arttırması ,...t H den bef gUn temdit edilerek 4--3-937 
ne nıUsadif Cuma gtbıU &k ve o gün Pereembe .gtlnU ayni aatte ihalei 
16 Ya kadar icra olun&C edilecektir· kat'iyyesi yapılacaktır. Talip olanla· 
en ~ok arttıran& ihale 1 difer all· rm yüzde yedi buçuk pey pa.rası veya 
İpotek sahi'bi alacaklılar 8 , ul uzertıı· milli bir bankanın teminat mektubu 
k ·men:< 

adarlarm işbu ga~ fa.iZ ve nı&I • ile ıatJt memuru zabıt kltibt Niyazi 
deki haklarını hıuausıle vra.kt ıntls Sönmez ile belediye tellalma mUraca 
rafa dair olan iddial~ ebildirrllele- at etmeleri ve tafaillt istiyenlerin de 
bitelerile yirmi gün ~uı eakl&J'I tapu mah«eme kaleminde bulıunan p.rtna· 
ri llzımdır. Aksi halde h pt1' bede- meyi görmeleri illn olunur. 
aicillerile u.bit olmadıkça. kala.cak- ------------
linin paylatmasmdan b~ borÇl&rl Kayıp - MühUrUmU ka)lbettim. 
lardır. Müterakim vergi! telliliye Yenisini kudıra.cağmıdan eakiainin 
niabetinde hl.sleda.rla.r& ~:ınce veril· hUkmU yoktur. Necip km Memnune 

'\l'e vakıflar kanunu muCl' Uk ta'Viı ------------
~i llztrn gelen yirmi sene uıasraf · ni.8betinde pey akçelinl hlmilen o 
bedeli ve ihale pulu ve tapu şart- gUn ve saatte lat&nbul EminönUnde 
ları rnilşteriye aittir. Artt~:tbare!1 Gülbekyan hanmda Sultanah.met ü. 
llaıneleri işbu Ui.n tarihiııdeJI 'k tctlJD· çilncU Sulh HulNk Mahkemesi bq • 
•lhkeme divanhanesine talı . nıu • kita'betine 937-1 No: ile m.Uracaat-

ıayıneti w olunur. 

. . 

-- Madeni kutularda kate .._ 

ALGOPAN 
Grip, nevralji. romatizma, baş ve diş afnlanna emu.IRlz lll(trr. Eczanelerden ara~TIUz. 

. 

Oksürenlere:Katran Hakkı Ekrem 

KUMBARA 

. ...... 

o 

BIRE, 
1000 
·VEREN 

1ARLADlR 

--· 
- .ıl -~,,.,. 

istanbul Gayrimübad.ller Komisyonundan: 
O. No: Semtı ve mahallesi Sokqı Emllk No: Cinaı ve hissesi Hisseye ıöre 

muhammen K. 

1610 021küdar Selman ağa Karaca Ah~ E: 24-24 MU. Bakkal gediğinden 

c&ddeai Y: 22 münkallp dükklnm 
36 120 hiueai ve 
bu dükk&n içinde 
mahzen mahallinin 78'> Açık art-
8/15 hiueai tırma 

2929 Anıavutköy E. Ethem BUyUk Ayazmadan E:n 7350 metro tarla 370 .. 
ağa bağı veya Vakıf Fenerli Hriatoya 
mevkii giden yol 

2936 Galata Kemanket Ka.ra Leblebici ve kahvecl E: ve Y. 3 3 No: lu dUkklnm 
Muata!ap&§& çıkmw ve 32 2 ıırf mülk ,erbethane 

ve berber gedikle • 
tinden yalnız ıırf .. mülk berber gedi • 
tinden mUnkalip roa, 
hallin 1728 eehlm 
itibarile 346 ıeh -
mi ile berele inkıllp 
eden vakıf mahal· 1~ Kapalı 

linin 17/30 his. zarf 

2990 Sanyer YenJmahalle E: Killae E: 37 f51,50 metre a.raa 40 Açık art· 
Y: tbnllina Y: 41 tırma 

3099 Kuzguncı E: Hacı Kaymak E: 46 Ahfap hane 820 tt 

Y: Menteşbağı Y: 18 
4500 Yeniköy Panalya Dere E: 29-31 919 metre arl&Dm 

Y: 37-39 14/120 his. 20 ., 
4642 Yeşilköy Petketo E: Meclisi MilU 18 57 ,50 metre arsa 60 " 

rnevkilnde Y: Andelip 
4709 Ye,ilköy E. Şevketlye E: Bulvar Blll No: 135,50 metre arsa 140 

Y: Ümraniye Y: Doğru .nrthallen 14 
No. lu evin 

sağında 

4721 Yeniköy E: Ayanikola · E: 87 Y: 37 88 metre ar1a 150 ., 
Y: Salt Halim pqa mahallen 

89 
:59~7 Yefilköy E: Muradiye 17 73 metre yıkılmıf 

Y:MUrvetll hane anuı ~o 
" 

7394 Boğuiçl btlnye E: lstinye E: 9 20 metre &l'8& 20 
Y: Balyemez 

Klrgir hanenin' 7962 Çengelköy E: Tepe~ı E: 18 
t: Bakırcıbqı Y: !0-!2 4522430 53747712 his. 2~0 

" 8069 Beyoğlu HUseyinafa E: Ziba E:58 57,50 metre arsanın 
Y: BUyUk zlba Y: 78 10/16 his. 90 " 8302 Pendik Yayala.rköyü BUyükdere Pavl1 896/!0 2!5722 metre tarla- 2800 Kapalı 
mevkilnde nm % hla. zarf 

Yukarıda evafı yuılJ gayrimenkuller on ,Un mOddetle utı,a c;ıkanlmıştır. İhaleleri 5-2-937 tari· 
hine dU,en Cuma gUnO ıaat 14 tedir. Satı, münhasıran gayrimObadil bonoeiladır. 
~ 

' 

j 



Beyhude ıstırab çekmeyin 

il 

Soğuk algınlığı, nezle, 
rıklık, grip, baş, diş ve sinir 

ağrılan, romatizma sancı-

lan için rakipsiz deva GRi · 
PlN'dir. 

Kulla 
mn 

Bu karışık havalarda yanınızdan 
GRiPirt'i eksik etmeyiniz 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir 

Devlet Oemlryolları ve limanları işletme U, idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli (221775,15) lira olan 65000 normal 3825 
makas, 3500 köprülük kayın travers ile 100 adet meşe makas 
traversi 2/ 2/ 937 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek is ti yenlerin ( 12338, 7 6) liralık muvakkat temi
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 Limanlan 
işletme Umum Müdürlüğünden; 
Şimdiye kadar yalnız İstanbul Edime muhtelit katarlarından 

istifade edebilen Kırklareli • Mandra şube hattı güzergahındaki 
halkın Semplon ve Konvansiyonel trenlerinden de istifadeleri için 
Kırklareli. Alpullu arasında her gün gidiş dönüş servisi yapmak 
üzere bir ray otobüsünün 1 Şubat 937 tarihinden itibaren işleme. 
ğe başlıyacağı ilan olunur. 

Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. ( 400) 

Devlet Demfryolları ve Liman
ları Umumi idaresinden: 
Haydarpaşa'dan saat (7,10) da ve Adapazarı'ndan da saat 

( 17 ,00) de hareket eden ve. her gün seferde bulunan 5 6, 5 7 N o.lı 
yolcu trenlerimiz ikinci bir iş'ara kadar 22/ 1/ 937 tıarihinden iti
baren lağvedilmiştir. Muhterem halka ilan olunur. (373) 

Ziraat Veka~eti Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Kayseri Yonca deneme ve yonca tohumu temiz· 
leme istasyonu için kapalı zarf usulile bir adet yonca to· 
humu temizleme makinesi satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira, muvakkat teminat 
600 liradır. 

3 - Eksiltme 8/ 2/ 1937 tarihinde saat 15 de Veka-

PHILIPS Ampullarını t 
kullanınız. 

ELEKTRiK TAHSILOARI GELiNCE YARI 

YARIYA DAHA AZ PARA VERiRSiNiZ 

clFT ISPIRALLI 

LAMSALAAI 

AZ MASRAFLA 

BOL IŞfl( VERiR 

Türkiye Umumi Mümessilliği: 

HELlOS Müessesatı, Galata, Voyvoda caddesinde 
yeni binasında İ'stanbul 

1/191 ............. .-... .-.................... , 

DAiMON 
Pi:ler;, 

Fenerleri 
ve bilhassa 

. 

, 
. . . Yemeklerinizin 

lezzet ve ne-
. , f aaetini, ancak 

~AR~~ 
BAHARATINI 

Kullanmakla 
temin 

edebilirsiniz. 
15 gramlık Salep 

ve baharat 

Paketleri 

her yerde 

5 
kuruştur. 

.......................... , ................. ~ 
Malkara Belediye Başkanlığından: 

1 - Bakanlıkça musaddak projesi mucibince Malkarada ~~ 
pılacak elektrik tesisatı 17/ 1) 937 tarihinden itibaren krrk 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. ·t11I 

2 - Bu işin kıeşif bedeli 11300 lir:ı olun m1ıvak~at teıll' 
847 15 liradır. • 

3 - Bu işe ait evrak şunlarrlır· 
A: Proje ve teferruat1 
B: Fenni şartname 
C: Keşifname 
D: Hususi şartname 
F: Eksiltme kaimesi ve mukavele örneği r 

· ıe · Talipler bu evrakı Malkara Belediyesinden parasız aıabııır .. ı 
·· sa• 

4 - Eksiltme 3/ 3/ 937 tarihine müsadif Çarşamba günu 
14 de Malkara belediyesi encümeninde yapılacaktır. vı 

5 - Eksiltmeye girmek i.stiye~leri~ ı:ıuva~kat temin~~deıı 
teklif mektuplarını kanundakı eşkal daıresınde ıhale saat dıf• 
bir saat evvel makbuz mukabilinde belediyeye vermeleri ıa.zıı:tı er 

6 - Eksiltmeye girmek için 2490 sayılı kanunun 3 üncii ~~dl 
desinde gösterilen vesaikten maada elektrik tesisatını taahhllıe
salahiyettar olduklarına dair Nafıa Bakanlığının ruhsatnaı:rıe 
rini ibraz etmeğe mecburdurlar. 

N 
Anı pullarında Bomontide Tcrkos su deposu ~snndYT.Yon: 41807 ~ 

En parlak ziy~ Operatör Dr. RlFAT BERKMAN ve operatör Dr. NAZIM AR~ 'it 

' " 

tarafından dimag~, sadrr, batın ve saire ile eski ve yeni krrık , çık• kuvveti vardır. 
ve eğri bacak ameliyatı yapılır. 

Her yerde Daimon markasını ısrarla isteyiniz. RONTGEN, DlYATERMl, ULTRAVIYOLE, PANTOSTA 

Umum Jepolar: Tahtakale 51 No. Ju Poker tıraf bıçakları ve sair bilcümle vesaiti cami, bulaşık olmıyan hastalıklara 
deposudur. lzmirde: Hüsnü öz Ödemişli. Sulu., han civarı ve her hekime açık hastane,. Fiatıar 2,5. 3,5, 4.5 Ura. 

' No. 28/ 29 Vakti müsait olmıyanlara büyük kolaylık gösterilir. 

~~--~~----~~------------~~-------------- ............................ .. 
............................ cm .............. ~~ 

Sabah dokuzdan akşam saat beşe ka
dar mat, saf ve sevimli bir ten, Gün
düz tekrar pudralanmıya hacet yok. 
tşte; havalandırılmış yeni Tokalon 
pudrasının garanti muhassenatı bun
lardır. Bu cazip havalandırma usulü, 
Parisli bir kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası toplandırılmış 
yegane hafif pudradır. Şimdiye ka:· 
dar yapılan pudralardan on defa da
ha saf ve daha hafiftir. Bu usul, To
kalon pudrasının istihzarmda kulla
nılmaktadır. İşte bunun içindir ki, 
Tokalon pudrası, daha muntazam ve 

daha mükemmel bir tarzda yapışır, 
cildi hemen hemen görünmez bir gü-
zellik tabakasiyle kaplar ve yüze tabii 

il 

bir güzellik verir ve modası geçmiş 
ve yüze bir makyaj şeklini vermeden 
kalın adi pudralardan tanıaınen baş
ka bir tesir yapar. Bu yeni~ To~alon 
pudrası yüze yapışık kaJclıgI cıhetle 
buna "8 saatlik pudra tabir ederler.! 
Artık ne parlak buru~·. ne yağlıv cild 
göriinmiyecek, belki rüzgar, !agmu. 
run ve terlemenin icrayi te~ır . ede -
miyeceği mat, saf ve seviıxıli bır ten 
göriinecektir. 

' 

, 

let binasında yapılacaktır. 1 J 
4 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Ziraat EMLAK ve EYTAM BANKASI t·LANLARI 

Umum Müdürlüğünden İstanbulda Ziraat Müdürlüğün- _ .. ___ .. _ .. ___ .. _ ........ --~~~~· 
den parasız olarak verilir. Esas No.sı Mevkii ve nev'i . . . . . . Depozito 

•.f· deı 
En hoş meyva tuzudur, lnkıbazı defeder. ı••1 

d 
1 

ili rahatsızlııJ.ş'ı 
5 - İsteklilerin teklif mektuplarını teminatlarile bir- C. 22 Erenköyünde Sahrayı Ceditte Kayış Dağı 36 lira 

likte muayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 ün· caddesinde IIl/ I No.h köşk. 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla eksil~me saatinden bir Tafsilatı yukarıda yazılı köşk, bir veya üç sene mü~d~tle ki-
aaat önceye kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Han ralarunak üzere açık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerın ıhaleye 
oJunnr. ( 64) (239) müsadif 2 Subat 1937 Salı ~ünü S;\at 10 ela Subem.ize gelmelen. 

Barsak, Karaciğer en müteve t 

önler. Hazmi kolaylaştırır. Canlılık verir. 

lNGlLlZ KANZUK ECZANESi 
/ , ____ _ 

BEYOGLU - ISTANBUL -----.....-


