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Fran·sız Matbuatı Zaferimizi Alkışlıyor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ~ 

Bir gazeteden: ~, Ankarada harikulade 
kudretli bir asker politika adamı var,, 

M. Blumden 
Dileklerimiz 

Millet 
Büyük şefi 
Heyecanla 
Kutluyor ·Fransanın Kıymetli Başvekil ine-

<Yazan: Ahmet Emin YALMAN) lstanbul, 28 ( A.A) - Cu
mur Başkanlığı Genel Sekre-

T ürkiye ile Franşa arasın· 
da varılan anla,mada ıi

zin çok ehemmiyetli bir rolünüz 
Vardır. Hazırladığlmz . teklif bi
zim o!duğu gibi kabul edebilece- ' 
ğimiz bir teklif değildi. Fakat 
nıünaka§a kabul eder bir ze
ınindi. 

terliğinden: 0 

Hatay davamızın lehimizde 
halledilmesi münasebetile yur
dun her tarafından Atatürk' e 
gelen telgraflarda yurddaşlar, 
yüksek heyecan ve temiz his
lerini bildirmektedirler. Bu ya 
ztlardan mütehassis olan ön
derimiz teşekkür/erinin ibla
ğına, Anadolu Ajansını tavzif 
etmişlerdir. 

Sizin müdahaleniz meseleyi çıkmaz 
bir yoldan kurtarmıştır. Siz karışma
saydınız, hariciye ve müstemleke me
ınurlanndan mürekkep dar görüşlü 
bir zümre hep ayni sözleri tekrar 
edip duracaktı. Çünkü bunların ha. 
ber kaynağı olan Sancak ve Suriye is
tihbar memurlarının bir çoğu, sisli 
'Ve kan§'Tk vaziyetin devamında ve 
hududumuzda istikrarsızlığm, kaçak. 
çılrğm arkası kesilmemesinde şahsan 
alakası olan adamlardı. 

n zaman no olacaktı; aralarında 
bacıka b.-·'-d '-'- ..ı-H .. ı ....... ........... ; ..... +fo.,.. 

... ır uygu hlıküm sUrmes1ne 
lebep olmıyan Türkiye ve Fransa bi
l"ibirlerine açıktan açığa düşman ke
sileceklerdi. A vrupanın sulh cephe. 
ilindeki birlik ve ahenk bozulacak 
banş seddinde mühim yıkmWar ha~ 
sıl olacaktı. Yakın Şarkta zıddiyet 
ve ihtiras duygularının ateşlenmesi, 

emniyetsizliğin ve istikrarsızlığın or. 
talığa yayılması, alakadar memleket
lel'in iç inkişaflarına. sed çekecekti... 
Fransa, mukabilinde müsbet iktısadi 
ınenfaatler olmadan Yakın Şarkta 

büyük asken külfetleri göze alınrya 
ınecbur kalacaktı ... 

Cenevre anlaşması sayesinde bu fe
na ihtimaller ortadan kalkmış, temiz, 
berrak, insanca şartların kurulmasL 
na im.kanlar açılmıştır. 

F akat bütün bu imkanlar şimdi
lik kiğıt üzerindedir. Bunla. 

ıın hakikat haline girmesi için tatbi
katta tam bir hüsnüniyete ihtiyaç 
vardır. Sancakta Türk - Suriye hu. 
duduru:la bulunan mühim bir k181m 
ınemurlarmızdan bu hüsnüniyeti bek 
liyemeyiz. 

Paristeki hüsnüniyet ne kanar bü
yük olsa, kendilerine kadar varamaz. 
Aralarında bir kısmının gözlerini, 
ınUstemlekeeilere mahsus nüfuz ve ta 
hakküm ithirası kapamıştır. Bir kıs
nı1 da şahsi menfaat ağlan kurmuş
lardır. Hudut üzerinde yükselen ka. 
~kçılık müesseseleri bunların hima
Yui, teşviki ve iştiraki altında çalış. 
tna.ktadır. 

S tz Parlste nesillerden beri ku
rulu hususi menfaat kalelerini 

tam bir inkılapçı azim ve cesaretiyle 
Ylktmız. Bankacılık aleminde, iş ile
minde, hükiımet işlerinde, gazeteci
likte hususi menfaatlerini umumi 
menfaat perdesi altında çevirenlerin 
Üzerine yüriidünüz. 

BUyUk 
Mit ing 

Her Tarafta 
Hazırllk Var 

Anlaımantn totbikatmcla ela mücla-
lıalesfoi be*lecliğimiı M. Blum Ankara, 28 ~'.1'~.n Mu~abi~inden)-

cı.1du1t;wu. ıı,;u..ı iJIJ\1C uu;. ~"t: Ul Bu ayın son gunubvanı 31 ınde yur· : . ~ : ı.:J~ 'dun fi er 1<-oşe ve ucagıııtıa, Ha : 
cıt.ıı yoktur. Hancl ı§ler mter ıste- muvaffakıyetini kutlamak maksadile 
mcz gözünüzden biraz uzak kalacak- muazzam mlting ve tezahürat yapıl. 
tır. mak · maksadile şimdiden hazırlıklar3. 

B u vaziyete rağmen Cenevre an
la.şmasının tatbikat kısmına 

şahst olarak biraz vakit ve alaka has
(Arkası 10 uncuda) 

girişilmiştir. Mitingi Halk Parti.si ve 
belediyeler tertip ediyorlar. 

1STANBULDA 
Ayni gün lstanbulda da Beyazıt 

[Arkası 10 uncuda] 

Memlekette 8milyon 
hektar geniş!iğinde 
ormanımız var 

Önümüzdeki yirmi yıl içinde 

cömert işler başarılacak 
Millet Meclisinin evvelki günkü toplantısında Orman Kanunu 

layihasının heyeti umumiyesi üzerinde hasaretli müzakereler 
cereyan etmi~, meb'uslardan birçoğu. s?z alını~, bunlara Ziraat 
Vekili Muhlis Erkmen cevaplar vermıştır. Vekıl Muhlis Erkmen 
bu arada T ürkiyede ormancılığın ve onnan mevzuatının tarihin
den, yeni layihanın karakterinden, orman siyasetinden de uzun 
ve etraflı bahsetmiştir. Ziraat Vekilimiz ormancılığın ve orman 
mevzuatının tarihinden bahsederken bu arada bilhassa şunları 
söylemiştir : 

ORMANLARIMIZ 
"- TUrkiye zannımızm ve umuınr 

zannın hilafına olarak ormanca fa
kirdir. 

~PARLAK BiRIMTıHAN 
~ Cenevrede kazandığımız derek Türk· Fransız dostluğu· 
~ Hatay zaferi, bilhassa Fransız nun parlak bir imtihan CJeçirdi- ~ 
~ gazeteleri tarafından Atatürk ğini, iki memleket arasında bu ~ 
~ politikasının muazzam bir eseri hadiseden sonra daha faydah ~ 
ı olarak alluşlanıyor. Bir kısım ve 9eniş mesai ortakllğı için 1 
- Fransız CJazeteleri. Büyük Şef yeni bir ufuk açtlmıı olduğunu ! 
~ A tatürkü son derece medne- yazıyorlar. -·""'- .............. ~,,_,,,,,.. ""~, .... '-"-•'- ' .... ,,......,....._"","'" """'·~,...,....~,....,..._",..."' 

M. Blumun Gazetesi Şöyle Diyor: 

Hatay Anlaşmasını Sur·· 
)eye Kabul Ettirmek 
Müşkül O mıyacak 

Daha geniş 
AI<ôeniz 
Anlaşın ası 
Bekleniyor 
Hatay davamızın Cenevrede 

kazandığı vaziyet karşısında bü -
tün Fransız matbuatı neşriyatta 
bulunuyorlar. Dün gece yarısına 
kadar gelen telgraf haberleri bi -
ze, Paris matbuatının dünkü ya

Varlığma kavuşan Türk Halayda, onla~mıya takaddüm eden günlerde 
50 bin Türkün muazzam fezalıürafmclan tarihi bir haflfa 

ztlarını getirdiler. ~unları şu SÜ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 
tunlarda sıralıyoruz : 

Faris, 28 (A.A) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Gazeteler anl~ma~, memnuni • 
yetle karşılıyorlar. Edt"n ve S:ındle
rin yardımiyle Delbosun nıornffa. 
klyetini, ne istiktal, ne kenfeılera.s -
yon ,ancak Soriye~·e tll.lıi bulunmas1 
gümıiik, para Suriyeoin, ayr:ca 
hudutlan Tiirkh·e Fransa garan
tili, diye hulasa. edlyorJar. Ve kon
sey karari~·le Arapçanm ik'nci rcs. 
mi dil oıaca~:ını ihsas ed·yorlar. -
Le Jour; Delbos, Türkleri baZl ta

leple.rinden vazgeçirtroiye ve Vienot
nun bidayeten aldığı ihtiyatsızca va
ziyete rağmen, zevahiri kurtarmıya 

muvaffak oldu. 
Fakat Türkçenin birinci resmi dil 

olmasını kabule mecbur kaldı. Bu va
zi)1et Türk hükumetinin paha biçil

[ Arkası 10 uncuda] 

Anadolu 
Tahvilleri 

Sa+.n .Alma Mukave
lesi Tadil Edildi 

fstanbuiun Elektrik Davası 

50.000 lirahk imti
handa muvaffak 

olan Türk memuru 
Veylin gizleyici sihirli kü la hı 

ink ı lap Türkiyesinde yer bulmadı 
İstanbulun mühim elek.trik davası hakkındaki yazılarımızı 

okuyan karilerimiz şu suali soracaklardır: Bu kadar geniş bir 
kar kaçakçılrğma imkan veren bir mukaveleyi Veyl grupu nasıl 
elde edebildi? Halktan fuzuli olarak milyonlarca para alınması, 
harice kar kaçakçılığı yapılması neden bugüne kadar göze 
çarpmadı? 

İşin ilk safhası için eski, mücerrep ------------
Veyl s~atenıi herşeyi izah etmiye k3... 
fidir. 

Haniya eski masallarda bir insanı 
görünmez hale getiren bir nevi si • 
hirli külahtan bahis vardır. Fransanın iç hayatında h.Ala yapa

cak pek çok işiniz vardır. Büyük müş. 
kUiiı.t içinde yüriiyorsunuz. Dahili a. 
lakalann, vaktinizi ve düşüncenizi 
doldurması çok tabiidir. Eskiden 
tı'ransada hususi menfaat oyunlan 
devam ederken, Fransız siyasi adam
lın harici meselelerle halkın fikrini 
işgal etmek zaruretini görürler '-r-Si 

Arkadaşlarım, yüksek dikkat na
zarlarınızı celbederim ki, o zaman 
fakir demek için yazış ve gözönünde 
tutmuş oldukları orman sahası şimdi 
bizim elimizde kalmıyan ve zengin o. 
lan kısımları ihtiva ediyordu. Sonra 
aradan, herhalde ormanı ihya edici 
değil, tahrip edici uzun seneler geç -
miştir. O r m a n l a r inanılmıya
cak ve şaşılacak bir derecede sür'atle 
tahrip edilmektedir. 

Bugün dahi mer'i olan o 1869 ta
rihli nizamnameyi o mütehassıslar 
çok eksik ve noksan bulmuşlardır. 

Bilhassa Şükrü arkadaşımın üzerin

Ankara, 28 (TAN muhabirin • 
den) - İsviçre frangının kıymetten 
düşmesi üzerine Anadolu demiryol • 
ları hamillerinin vaziyetini tesbit et
mek ve bu hususta Maliye Vekfileti 
ile görüşmek üzere şehrimize gelmiş 
olan murahhas heyeti va1..ifesini bi · 

Veyl zümresi mta<avele müzake -
relerini hiç' şüphesiz böyle bir sihirli 
külah altmda idare etmiştir. Gözle. 
rin bağlanmasına vasıta olatı bu kü
lah paradır. Haris ecnebi sermaye -
sinıin, efendi bir milleti bahşiş usuli. 
le köle haline indirmek için kullan
dığı korkunç \'asıta ... 

Almanya 
ve Rusya 
münasebatı 

Londra, 28 (A.A) _ Times gaze. 
tesinin Berlin muhabiri, Almanya ile 
S~:'°yet Rusya arasındaki rliplomnsi 
munasebetlerinin kesilmesi lehh de 
tesir icra edilmekte olduğunu bildir
mektedir. 

lUnumi hayatta dürüstlük - Ziraat Vekilimiz Muhlis Erkmen 
durdnju intifa hakkına temas e-

: (Arkası 10 uncuda) 
1 
tinnir;.tir • 

r Arkası 10 uncuda] (Arkası 10 uncuda) 

\ 
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Dünyanın 
bir yeri: 

Yazan: MÜMTAZ FAlK 

bereketli 

Mardin oVası 
Bu ovada en nefis üzümler 
en [!Üze/ buğdayiar yefışir 

' Eski Türkçede bazı Arapça keli
melerin bazı hecelerini dört eJıf 

miKtarı uzatmak için bır kaıde var
dı. Ben de galiba bunun gibi Mar -
din - Nusaybin yolunda oir gb!<cbc 
köyünde verdiğimiz molayı dört tef 
rika miktarı uzattım. Fakat kusur 
ettimse affola. Çünkü size bu saçla
rı örgülü bir göçebe dclikanlısııu 

takdim etmeden, yüzleri dövmeli 
genç kızları anlatmadan, bunların a
detlerini düğünlerini izah etmeden, 
bu yazın beyaz,.. kışın siyah <;adır 
kuran köyleri nasıl çiğneyip geçebi
lirdim? 

İstedim ki beraberce bu köylülerle 
konuşalım, 011larla beraber develi 
gelin alayını takip edelim. Başı ho
tozlu çöl güzellerinin ellerini tuta
rak, dört köşe kemanın temposuna 
ayaklarımızı uyduralım ve hora te. 
pelim. Fakat ne yapalım istediğimiz 
tamamile olmadı. Kulaktan dolma 
malUmatla buradan ayrılacağız işte! 

Yolcu yolunda gerek, haydi oto
mobilimizEl tekre.r atlıyalım. Daha 

hayli gidilecek yol var. Işte ovadan 
ilerliyoruz. Mardin dağları arkamız. 
da gittikçe soldu, sarardr, küçi.ıldü, 
eridi ve nihe.yet ufku •aran mavi 
tülden ulı kuŞllk. oıcı.u. 

Ovada ilerliyoruz .. 
Fu ovanın ne kadar kilometre ol

duğunu pek bilemiyorum. Fakat ha
rita üzerindeki hatıralarımın gayre
tiyle vtis'atini aklen ihata edebiliyo. 
rum .. 

Her tara! ekili ve her taraf işlen -
miş. 

Ova içine girdikçe dört köşe dört 
köşe etirülmüş tarlalarile, renkli bir 
halı manzarasını alıyor. İşte bu ova
da her sene 36 milyon kilo buğday. 
15 milyon kilo arpa, 200 bin kilo pi
rinç istiheal ediliyor. Tasavvur edin 
ki bu topraklarda yetişen buğdaylar, 
buradaki halkın bütün ihtiyaçlarına, 
bulgurlarına, yufka ekmeklerine ve-
1airesine küayet ettikten başka ay
nca 15 milyon kilo da ihracat yapı
lıyor. 

Ova çok zengindir. Toprağı bere
ketli, hayvanları boldur. Yalnız· bu 
ay zarfmda Mardin mmtakasmdan 
50 ton yağ ihraç edilmiştir. Hem de 
ne yağ, ne enfes yağ! Zaten Diyarı
bekir ve Mardin mmtakalarmda ye
tişen yağlar dünyanın en nefis yağ
ları değil midir? 

- Ya Halep yağı, hani Halep ha
didi diye meşhur bir yağ vardır? 

- İnanma. O yağlar hep bu taraf
tan gider ve üzerine bir Halep dam
gası vurulur ... 

Yol arkadaşım bunu söylediği za
man aklıma Belçikada meşhur Ver
vier tezgahlarında işlenen kumaşlar 
geldi. Vervier'de kumaş dokunu
yor, sonra İngiltereye sevkedilerek 
üzerine bir "Made in England,, dam
gası vurularak bütün dünyaya satı
lıyordu. Bu misalimi yol arkadaşıma 
söylediğim zaman o gülümsedi: 

- Ne uzağa gidiyorsunuz, dedi. 
Vervier, Belçika, İngiltere, bunlar 
uzak yerler. Burnumuzun ucunda 
daha sarih bir misal var: Şam fıs
tığı .. 

:;;am nstıgı sutbesut Antep malı

dır. Baştanaşağı Antepte yetişir.Şam 
da Halepte bir tek fıstık ağacı yok
tur. Fakat buradan Halebe sevkedi. 
lir. Orada elden geçirilir ve sonra 
dünyaya Şam fıstığı namı altında 

sevkolunur. !şte buradaki yağlar da 
böyledir. 

Bundan maada yalnız bu ay 150 
ton yün, 120 ton yapağr, 80 ton keçi 
kılı ihraç edildi. Ve yine bu ay için
de 10 ton badem doğrudan doğruya 
Halebe gönderildi. Ovanın mahsulü 
yalnız bunlar değildir. Buranın üzüm 
lerine diyecek yoktur. 

Yol arkadaşım üzüm dediği za-
man gözlerim birdenbire açıldı. Bu. 
ranın üztimlerini pek iı.la biliyor
dum. Ne üzümlerdi onlar. Her birisi 
parmak gibi, siyah iri ve balları sı
zan üzümler ... 

Mardinde bir dükkancıya fiyatını 
sormuştum da: 

- Kilosu yüz para demişti .. 
Halbuki ben onun altmış para ol. 

duğunu pek ala biliyordum. Dükkan 
cı beni yabancı görmliştü de kandır 

Parçalanan 
bir çocuk 

cesedi 
bulundu 

Polis ve müddeiumumilik iki gUn
denberi esrarlı ve feci bir ölüm hadi
sesinin tahkikatiyle meşg.ul olmakta
dır. 

Evvelisi gün Edirnekapı sur hari
cinde Dutluk denilen yerde bir kız 
çocuğu cesedi bulunmuştur. Cesedin 
bir kolu köpekler tarafından koparıl
mış ve çakallar tarafından da dudak
ları ve burnu kemirilmiştir. Gözle _ 
rini de saksağan veyahut kargaların 
oyduğu anlaşılmaktadır. Cesedi, dün 
ta bibadil Enver Karan muayene et
miş ve ölüm sebebini anlamak için 
morga göndermiştir. 

Cesedin kardan evvel atıldığı ve 
karlar altında kalarak köpekler tara
fından parçalandığı tahmin edilmek
tedir. 

Palis tahkikatı ve morgun vere~
ği rapor vaziyeti aydınlatacaktır. 

Mekteplerde 
Ders saati 
Değişecek mi? 
Gelecek tedris yılından itibaren 

mekteplerde Alman tedris saatleri u. 
sulünün kabul edilmesi düşünülmüş 
bu hususta tetkiklere başlanılmıştır. 

, bu usul kabul edildiği takdirde ta -
Jebe sabahlan 7,30 de mekteplere 
!;elecek, tam sekizde derslere başla. 
nacak. beher ders yine 45 dakika ol -
mak üzere saat 13,15 de beş ders ta. 
marn olacaık, 13,20 de talebe evlerine 
dağılacaktır 

Şimdi ilk mekteplerde hafta.da 26. 
ortalarda 28 saat ders okutulmakta
dır. Halbuki bu sistem kabul edilir _ 
se mekteplerde haftada 36 saat ders 
verilmiş olacaktır . 

Umumi bir 
sıgınak 

yapılacak 
Belediye, şehrimizde nümune ma

hiyetinde umumi bir sığınak yeri 
yaptırmıya karar vermiştir. 

Tamamiyle sıhhi ve fenni şartları 
haiz olacak olan bu sığınak için yeni 
bütçeye icap eden tahsisat konulmuş
tur. 

Gazi Köprüsü Çimentosu 
Geldi 

Gaziköprüsüniln kazıklannm in~t
srnda kullanılacak olan çimentonun 
bir kısmı dün Almanyadan gelmiştir. 
Diğer bir kısmı da şubat başlarında 
geJecehlir · 

Dün Gelen Hacılar 
Türkiı:ıtandan 270 ki~i Hac~ git _ 

mek Ü7,ere dün $ehrimize gelmi~ler
dir. Bunlar bugünlerde vapurla Ci -
deye gidecekler ve Hacten sonra 
tekrar memleketimiz yorlyle Türkü~ • 
tana döneceklerdir . 

Ben cenup hududundaki tren hat
tında seyahat ettiğim zaman bu hat
tın hikmeti vücudunu pek anhyama 
mıştım. Çilnkti koskoca vagonda 
mesela benimle beraber ancak üç 
kişi vardı. Meğerse, bu hat bu ova
nın bütün kuvvetini ve enerjisini 
Akdenize naklediyormuş. Vagon va
gon, buğdaylar, arpalar, Akdarı. 
pancar ve hatta sarmısak bile bu 
hat vasıtMile aşağı, Mersine ve ora
dan dış memleketlere akıyormuş. 

Almanlar bu ıııene bu mmtakadan 
bir milyon kilo soğan istemişler ... 

mak istemişti. 40 para bu, kanar mı --~~~!!'!"""""~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Bütün bu izahatr dinlediğim za -
tnan ova gözümün önünde daha bil 
yüdü ve daha canlandı.. 

Yol arkadaşıma soruyorum: 
- Peki burada ne ekilirse müşteri 

bulur mu? .• 
O gayet memnun bir tarzda cevap 

veriyor: 
- Daima.. Daima buradaki mah

mullerin alıcısı vardır. Onun için bu 
mıntakadaki halkın yüzde 60 ı zür
radrr. Yüzde 25 i de bu ziraat erba
bının istihsal ettikleri maddeleri sat 
rnakla yani ticaretle uğraşırlar. Son 
seneler zarfında ziraat ve ticaret 
çok inkişaf etti. Bütiln halk toprak 
sahibidir. Hep kendi tarlalarında iş
lerler ... 

- Btiytik arazi ve bu arazide çalı
,an ecir toprak amelesi var mıdır? .. 

_ Hayır. Geniş arazi vardı. Fakat 
bunlar hep köylere taksim edildi. 
Herkes kendi toprağında çalışıyor 
'°e kendi çalışmasının semeresini a-

lıYot-

yım? lstanbulda bu üzümü 50 kuru
şa bulamazdım ben! 

Yol arkadaşım izahatına devam e
diyordu: 

- Azizim, diyordu. Bu mmtakada 
yılda 45 milyon kilo yaş tizüm yeti. 
şiyor. Hem de ne üzüm... Diyarıbe
kirdeki müskirat fabrikası bütün 
üzüm ihtiyaçlarını buradan tedarik 
ediyor. Fakat bu sene bir dolu yağ
dı mahsul berbat oldu. Yüzde elli ve 
hatta bazı yerlerd~ yüzde. seksen ka. 
dar zarar var ... Buna rağmen yine 
çok şükür. Üzüm yine boldu! .. 
Düşündüm: Dolunun verdiği zara

ra rağmen üzümün kilosu Mardin -
de 60 paraya satılıyordu. Ya dolu 
yağmasaydı. üzüm acaba kaça satı
lacaktı .. 

Sordum: 
- üzüm mmtakası sa.de burası 

mı? Suriyede yok mu? .. 
_ Hayır, dedi. Daha cenuba in -

dikçe üzilmler kavrulur. Burada da 
bağlar, ovanın dağlara bağlandığı 
yerlerdedir. 

Aslen Mardinli olan yol arkada
şıın, Mardinin ovasını, memleketini 
öve öve bitiremiyordu. Zaten her hu 
susta mallımatı fazla idi. Sözlerini 
daima en do~ru rakamlarla tevsik 

ve izah ediyordu: . 
_Yalnız diyordu. Cenupta işliyen 

yabancı şirketinin nakil tarif elerı 
çok yüksek. Buradan Mersine kadar 
buğdayın tonundan 17,5 lira alıyor
lar. Sonra oradan Halebe sevkedili
yor. 

- Niçin? diye sordum. Mersine 
gidiyor da doğrudan doğruya Halebe 
gönderilmiyor? • 

Bu sualin yerden goge ka.da.r 
haklı idi. Ç~nkti Nusaybin - Fevzi 
paşa hattı, Çobanbeyli lıJtasyonun
dan sonra Suriye topraklarına giri
yor, oradan Halebe uğruyor, sonra 
geri dönüyor, Müslimeyn, Katıma, 
Meydanıekber yoluyla Islahiyeye 
gelerek Türk hududuna dahil olu
yor ve oradan Mersine gidiyordu. 
Halepten geçen malın beş on gün 
sonra tekrar başka bir yolla Halebe 
gelmesindeki manayı anlıyamamış. 
tım. Yol arkadaşım bunu da izah 
etti: 

- ÇUnkU, dedi. Bura.da bUyUk iş 
yapan tacirler yoktur .. Mersin t Uc
carlan büyük iş yaparlar. Buradaki 
müstahsiller mallarını Mersin tüc
carlarına satarlar. Onlar da malı 

vapurla ve İskenderun tarikiyle Ha~ 
lehe sevkederler. 

Suçlular Emniyet Müclürlüğünclen ihtisas mahkemesine götürüfüyorfar 

Kaçakçıları lhtısas Eroin 
Mahkemesine Veritdiler 

Fatiht e meydana çıkarılan enoin imalathanesi hakkındaki tah. 
kikat dün Emniyet Müdürlüğünce bitirilmiştir. Bu işte alakaları 

görülmüş yedi suçlu dün akşam ihtısas mahkemesine verilmişlerdir. 
Suçluların içerisinde iki de kadın vardır. 

Elektrik şirketinin 
bütün santralları 

mühürlendi 
T ah ki kat, bir 

devam 
ay kadar 

edecek 
Elektrik Sirketinin İstanbuldaki bütün_ tesisat sebekeleri üze

rınde tetkıkat yapan komısyon, ıvıerkez Kıhtım Hanında&ı tsaş-

müfettişlik dairelerinde çalışmalarına devam ediyor. Komisyon, 
ilk iş olarak şebekelerdeki elektrik tesisatlarının imtiyaz muka
velesi hükümlerine uygun olmadığını tesbit etm:ştir. Şehir da
hil ve haricindeki bütün elektrik santrallan, muhavvile merkez
leri ve şube motör ve tabloları mühürlenmiştir. Şirkette bulunan 
şebeke tesisat planları da komisyonca alınmıştır. 

Komisyon Reisi bulunan Na-\ 
fıa Vekaleti Teftiş Heyeti Reisi ~ Ö j e T j er 
Şefik, kendisilc görüşen bir mu- V ' 
harririmizt tahkikat işi etrafın· 
da şu malumatı vermiştir: 
"- Vekaletin emriyle şirket şebe· 

kelerindeki tesisatı kontrol etmiye 
ve bu tesisatın şirketin imtiyaz mu-
kavelesine uygun olup olmadığını 

tahkike geldik. !şe başlamamız, he -
ntiz yeni olduğundan tahkikat etra -
fında şimdiden bir şey söylemek doğ. 
r•J değildir. Çalışmalarımız müsbet 
bir şekilde devam etmektedir. Çok 
muazzam olan bu şebeke işinin kısa 
bir zamanda bitirilmesi mümkün ola-
ma.z. 

Her gün çıkacak yeni noktalar ve 
meseleler çalışmamızı çok uzatabilir. 
Bu mühim vaziyeti şimdiki halde 
20 - 25 günde tesbit edebileceğimizi 
zannediyorum. İcap ettikce şirketten 
de yeni evraklar alıp tetkik ediyo • 
nız. 1Ta.hkikatını yaptığımtz bu me
Mıle t<Ok büyük bir yolsuzluktur. Çün 
kü ana hattın bulunduğıı fil"h"k~. tPsi. 
sat ve kablolar üzerinde vanılmıstır.,. 

Cemiyetinde 
Seçim 
Şoförler Cemiyeti birinci ve ikinci 

reisleri vazifelerinden çekildıkleri 
için bt' akşam yeni seçim yapılacak ~ 
tır. intihapta yalnız yeni birinci ve 
ikinci reisler seçilecek, idare heye -
tinde başka değişiklik yapılmıyacak. 
tır. 

Eski birinci ve ikinci reisler id~re 
heyetindeki vazifelerine devam e -
deceklerdir. Yeni şekil ile ötedenbri 
devam eden dedikodularm da önüne 
geçilmiş olacaktır . 

. 
l çerenköyünde Bir Ev Yandı 
Evvelki gece saat 22 de Iç Erenkö

yünde Kaptan Fikrinin evinden yan. 
gm çıkmış, ev tamamiyle yandıktan 
sonra söndürülmüştür. 

Zindankapıda da bir çikolata fab
r.kasmdan yangın çıkını§, fabrikanın 
üçüncü katı yandıktan sonra söndU. 
rtilmüştür. 

Eski şirket 
tazmınat 
vermiyor 
Şark Demı.::yolıarı Şirketinde ~ • 

nelerdenberi çalışan Türk memurları 
Nafia Vekaletine müracaat ederek, 
şirketin kendilerine vermek istediği 
tazminatın çok az olduğunu ve her 
sene ikramiye olarak şirket tarafın
dan memurlara dağıtılması lazım ge
lerı on bin liranın da bu yıl verilme • 
diğini bildirmişlt>rdir. 

Memurlar ayrıca 1921 - 1923 se • 
nelerinde şirketten çıkarılan ecnebi 
memurlara verilen tazminatın da 
300 - 1000 lira arru:;ında olduğunu i.. 
şaret etmişlerdir. 

Halbuki şirketin şimdi Türk me • 
murlarına verereği ikramive mikt :nı: 

bir maaş nisbetini bile bulmamakta
dır. 

Aynca şirketin mn ksad' bu yıl 
mecbur olduğu halde dağrtmadığı on 
bin lirayı memurlara tazminat olarak 
vererek bu işten kurtulmaktadrr. 

Nafia Vekaleti memurların bu 
hakları için ~ini.ret nezdinde teşeb • 
büslerde bulunacaktır. 

Şirketin bazı ecnebi müdürleri bu 
ay başmd:. i:ıuradan ayrılacaklar • 
dır. Yalnız şirket mtidıirü Paskal ile 
muhasebe müdürleri bir mUddet da_ 
ha burada kalacaklardır • 

• 

Posta 
kongresi 
toplantısı 

Tica.ret odasında toplanmakta o.. 
lan Balkan Antantı hükiı.metleri ile 
Küçük İtilaf mümessillerinin posta 
ve telgraf konseyi dün sabah ve öğ• 
leden sonra iki toplantı yapmı~ır. 

Konsey, dün beynelmilel ve Balkan 
hükumetleri ile Küçük İtilaf devlet
lerinin tarifeleri üzerinde çalışmalar 
yapmış ve hazırlanacak rapor için 
bazı esaslar tesbit etmiştir 

Posta, telgraf ücretlerinin tenzili 
hakkında bir karar alındığı yolunda· 
kj haber doğru değildir. 

}ıfnr'>l-ı'hocılor ,:ı;;.,, 1'nİ\'7..olc.1"i VA ""

milerı gezmışıerdır . 
1!& 

l\tister l<arenıela 

Bir haftadan beri !stanbulda bu .. 
lunan Kraysler Doç fabrikaları mü• 
messillcrinden Mister Karamela ev• 
velki gün şehrimizden ayrılmrştır. 
_......_ ....- ıftı ft AA ........ ne 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

A merika posta idaresi bu sene 
tedavülde bulwıan Amerika.o. 

pullarından yapılmış zarif bir albü • 
mü İstanbul posta müdüriyetine gön
derıni~tir. AJbüm herkese gösteril • 
mektedir. 

• 
D ün İstaabul Sanayi Birliği ida-

re heyeti içtima ederek sene
lik koagre için hazırlanan raJ>oru 
tetkik etmiş ve kongreye ait lşler 

h.aıkkmda mieakert-de bulunmuştur. 

• 
K achlcöy ve havallsinde ana ca.d· 

delerde bulunan hava~azl 
lambalanıun yerine elektrik lamba • 
lan konul~alrnr. 

• 
M a.arif Vekaletinde müfred:ıt 

proğramlar:ıu tetkik etmek· 
te olan komisyon işini b:tirmiştlr. 

• 
D eniz Ti"8.reti Direktörlüiti bl· 

nasm<la hiiyiik bir küfüph.a.· 
., .. "n 1onn ı:tf'tln<'11ktrT • Usla ve 

Kalfaların 
imtihanı [JAkVi/.\jj~HAVAI 
Yapılarda çalışan bUtün kalfa, us

ta. ve ameleler için hazırlanan yeni 
talimatname şehir meclisinin şubat 
içtimamda müzakere edilecektir. On. 
dan eonra usta, kalfa ve ameleler 
imtihan edileceklerdir. 3 

İmtihanda kazananlara birer ve
silca. verilecek ve herkes ihtisası da -
bilinde şubelere a.yrtlacaktır· Bu ve 
sikalar verildikten sonra vesikas• 
hiç kimse yapılarda, hiç bir vazifede 
ça.lışamıyacağı gibi kalfa vesikası a. 
\anlar mimarlık, amele vesikası alan· 
lar ustalrk gibi ihtisasları haricinrlc> 

["29 Th?ri;l Bugijn ltji H ava: KAPALI 

Bugün, sureti umumiyetle memle
kette hava kapalı geçecektir. Arada 
sırada yağış görülecektir. Rtizgar 
orta kuvvette şimalden esecektir. Or· 
ta Aıuı.dolu.da hava vaziyeti norma' 
dir. 

Dünkü hava 
Hava tazyiki 755 milimetre, hara

ret en çok 12, en az 2- santigrat o
larak kaydedilmiştir. Rüzgar lodos-

ı inci ay Gün: 31 Kasım: ~ 
1355 Hıcr. 1352 Rum 

Zilkade: 16 16 !kinci kanun 
Güneş: 7 ,16 - Oğlc: 12,2'" 

l _~ı ınrli· 15,0..t - Ak um :"' 
~ı: 18,55 - imsak· 5.32 

tan saatte 20 kilometre sür'atle 
ıüştir. Yağış görülmemi>, hava 
'lalı geçmi~~.i.:-
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İngiltere, gönüllü 
mesetesi"için yeni 

bir nota verdi 
AsHer Bugüne Kadar Faydall 
Bir Netice Elde Edemediler 
.Londra, 28 (TAN) - İngiltere hükumeti, Faris Berlin, Roma, 

Lızbon, Moskova hükumetlerine yeni bir nota göndererek gö
nüllüler akınını kesmek için kat'i bir tarih tayini için lazımge
len tedbirlerin alınmasını istemiştir. 

il Ademi müdahale komitesi yakında 
bütün yabancıların İspanyayı tabii. 
ye etmeleri meselesi ile meşgul ola· 
caktır. Hudutları kontrol meselesi. Siyaset ilemı 

Yeni Doğuf 
· mevzuu bahistir. Ademi müdahale 

komitesi yakında bu meselelerle meş 
gul olmak üzeredir. M illetler Cemiyeti Konseyinin 

dün verdiği karar ile Yakın 
Şarkta yeni bir devlet doğuyor. Su 
devlet, Hatay Devletidir. Türkün bu 
havalide 18.akal kırk asırlık nıevcudi· 
~etini yeniden yaşatan bu yeni do· 
guş herşeyden evvel, bütün Yakın 

Şark için bir uğurdur. Çünkü Hatay 
Devleti; Yakın Şarkta yeıı i doğan ye· 
hi devletlerin en yenisi olan Hatay, 
dahili işle<inde tanı istiklali haiz olan 
biricik devlettir. Gerçi diğer devlet· 
ler de iç işlerinde istiklAli haiz bulu· 
huyorlar, fakat Hatay devletinin iç 
işlerinde haiz olduğu istiklal daha 
başka mahiyettedir. Çünkü, Hatay 
devleti, tam bir Türk devletidir. Ve 
tam bir Türk devleti olmak it ibarile 
Yakın Şarkta yükselmenin, muasır· 
!aşmanın. en canlı ve en kuvvetli 
Örneği olacaktır. 
.. Yakın Şark, Hatay devleti gibi bir 
<>rneğe, bir yeni kuvvete muhtaçtı. 

Çünkü burası Şarkın köhne itiyatla
rından, yıpratıcı unsurlarıhdan, inhi
tat amillerinden temizlenecek ve kur 
tulacak olan ilk örnek memleket ola-

t~n afy~hl~rı İc;i~de. h
0

a;~P''"'~lan '"~i-
nırlere .yeni bir ca.n verecektir. 

Hatay, eskinin yeniden canlanma
''· ölünün yeniden dirilmesi, basü
badelnıevtln en yeni tecellisidir. 

Hatay, asgari kırk asrın haşrol
tııası, kırk asrın bütün müterakim 
hızıyla yeniden hayata kavuşması, 
kırk asrın yeniden kıyameti kopma· 
Si dır, 

Bu yeni doğuş, her doğuş gibi zah· 
hıetli olmuştur, ve bir kasırga içinde 
Vuku bulmuştur. Fakat doğuş tahak· 
kuk etmiş ve tarihe yeniden ilan edil
miş bulunuyor. 

Bu yeni doğuşu kutluyan bugünkü 
b~şeriyet yarın neye kavuşacağını 
bılnıiyor. ve bugünkü Hatayın yarın 
neyin nUvesi olacağını belki hisset· 
rtıiyor. 

Fakat biz, Hatayın " geçen kırk a
•ırlık tarihini kanımızda ve ruhu
tııuzda hisseden biz, bu doğuşun bü· 
}'Ük bir müjde olduğunu seziyoruz. 

Hatayı yeniden yaratan, Atıı.türk, 
Yarınki Hatayı bugi.inden yeni bi r 
hıedeniyet unsuru, bir terakki uknu. 
tııu olarak ortaya attı. 

Onun yarınını, bugünkü parlak 
doğuşu bUtün dlinyaya müjdeliyor. 

Ömer Rlla DO~RUL 

Umumi Müfettişler 
Dönüyorlar 

Ankara, 28 (TAN) - Bir aya ya. 
kın bir zamandanberi şehrimizde bu
lunan dördUncU umumi müfettiş Ki. 
zırn Dirik bu akşamki trenle vazifesi 
ba§ına dönmüştür. Uçüncü umumi 

~U~ettiş Tahsin Uzer de ayru trenle 
ınıre hareket etmiştir. 

Deniz Hastanesi Tamir 
Edilecek 

t Ankara, 27 (Tan muhabirinden) -
stanbuldaki Deniz hastanesinin ta. 
~iri için bir kanun layihası hazır -
&.nrnıştır. Lazım gelen masraf her se

lle Milli Müdafaa Vekaletinin bütçesi
~e konulacak ve 270 bin lira sarfedi. 
&CCektir. 

imar Planlan 
Ankara, 28 {TAN) - Belediyeler 

~~r heyeti bugün müsteşar Sabri Çi. 
~gın. reisliğinde toplanmış, ve bazı 
~ledıyelerln imar planla" hakkında 

Tarlar vermiştir. 

HARP VAZİYETİ 
Asilerin kumandanh!h tarafından 

ıo 

verilen malümata göre şimdiye ka· 
dar Madridin şimal ve cenubundan 
bir netice elde etmek istiyen asiler, 
henüz kat'i bir muvaffaktyet ihraz e. 
dememişlerdir. Asiler şimalde Elpa· 
do, cenupta Arancuez tarafından 
hücum etmekte ve bu suretle cümhu 
riyetçileri yenmek istediklerini gös
termekte idiler. Fakat müthiş yağ. 
murlar, asilerin maksatlarına ermele 
rine imkan vermemiş bulunuyor. Bu 
yüzden bütün cephede faaliyet azami 
derecede sükunet bulmuştur. 

Hitlerin dört 
yıll ık çalışmas ı 

Bu müddet içinde Al
manyada birçok iıler 

basardmıs 
Berlin, 28 (A.A) - Hitlerin dört 

senelik hlikumcti esnasında elde edil 
miş olan neticelerin bir istatistiği neş 
rolunmuştur. İşsizlerin miktarı beş 
buçuk milyondan 1 milyona inmiştir. 
İşi ba.,ında bulunan amele miktarı 
12 milyondan 17 milyona çıkmıştır. 

Yatırılmış olan sermayeler 3,9 mil 
yardan -1932 senesinde- 1936 sene 
sinde 13,8 milyara çıkmıştır. 

Yine ayni devre esnasında mesken 
inşaatı artmış olduğu gibi yol ve oto 
mobil yollan inşaatı da artmıştır. 

Japonya 
Buhranı 
Neticelendi 
Londra, 28 {TAN) - Japonyada 

G:~~~ral Ugaki kabineyi teşkil teşeb· 
busune devam etmektedir. Fakat Ja· 
pon generalleri arasında biri de Har. 
biye Nazırlığını kabul etmemiştir. 
B.una rağmen General Ugaki bir Har 
bıye Nazın bulmaktan ümidini kes -
memiştir. Ağlebi ihtimal, General u. 
gaki, generallerden birinin Harbiye 
Nazırlığını kabul etmesi için Mikado
dan bir irade alacaktır. 

Ziraat Bütçesinde 
Fevkalade Tahsisat 
Ankara, 28 (TAN) - Ziraat ve 

~afi.a Vekaletlerinin bütçelerine ye 
nı hır kanunla 17.656 lira fevkalade 
tahsisat konulmuştur. Bu para mali 
yıldan itibaren umumi müvszeneye 
alınmış olan Konya ovası sulama ida. 
resiyle yüksek mühendiııı mektebinin 
bu bütçeye geçmeden evvelki masraf
larına karşılık olarak sarfedilecek. 
tir. 

Bütçede Nakiller 
Ankara, 27 (TAN) - 936 mali yı. 

h umumi muvazenesine dahil bazı 
daire bütçelerinde nakiller yapılması 
için bir kanun layihası hazırlanmış
tn·. Buna göre Başvekalet, Maliye Ve 
kileti, Jandarma Umum Kumn.l'dan· 
lığı, Maarif ve Milli Müdafaa Veka. 
!etlerini bazı fasıllarında 302.468 
liralık ve yine Maarif Vekaleti, Dü. 
yunu umumiye bütçelerinde ve muh • 
telif fasıllar arasında 22950 liralık 
münakale yapılacaktır. 

TAN 
;s __ 

Romen 
Bulgar 

Hududurrdı:ı 

Sof ya, 28 (TAN) - Ro
men • Bulgar hududunda tashi
hat yaptlacakfır. Bu $ebeple 
muhtelif Bulgar, Romen he
yeti Varnada toplanmak üze
redir. . ..... . . 

l roçkinin 
Oğ1u 
Yakalandı 

Moskovada suçluların 
itirafları Tetkik 

Ediliyor 

Suçlu Radek 

Moskova, 28 (TA.';)- Burada sor
gu altında bulunan 17 tethiş suçlusu-
.... ..... . ... . U . .. W.UUhV4A.&~W.l V.\4.lı llll!Q.J' '\. ıt,,. JJU2., 

du. Bugünden itibaren mütehassısla
rın şehadeti dinlenmekte ve suçlular 
tarafından irtikap edildiği söylenen 
cürümlerin mahiyeti tahkik olunmak 
tadır. Çünkü suçlular, devlete ve hal 
ka b i r h a y 1 i p a h a 1 ı y a 
mal olan suikastlere 
k a z a 1 a r a meydan verdiklerini 
itiraf etmişlerdir. Mütehasıslar tara. 
fmdan verilecek ifadeler neticesinde 
bunl~nn hakikate ne derece uygun 
oldugu anlaşılacaktır. 

Troçkinin ikinci oğlu da bugün ya· 
kalanmıştır. Suçu bir takım zehirle· 
me ameliyelerine alet olmaktır. 

Pravada gazetesi bugünkü nüsha. 
sında yazdı~ı bir makalede suçlula· 
rm neden bu kadar mühim itiraflar· 
da bulun.duklannı soruyor ve şu cc. 
vahı verıyor: Suçlular, inkarın ma· 
nasız olacağını ve inkar ile kurtula· 
mıyacaklar~nı anlamışlar ve bu yüz. 
den herşeyı anlatmışlaN:iır. 

• 
Lodosun 
verdiği 
zararlar 

Evvelki gece hava poyrazdan lo. 
dosa çevirmiştir. Bu hava Marmara· 
ya tesir ettiği için bir çok deniz ve • 
saiti karaya vurmuştur. Lodos dün 
hafiflemiş olmasına rağmen limanda 
ilk vapur seferleri teahhürle yapıla • 

bilmiştir . 
Hararet derecesi 12 ye kadar yük. 

selmiştir. Lodos rüzgarı saatt(} 20 ki· 
lometre sür'atle esmiştir. 

Ayaandon fırtı:ıası bu suretle !o. 
dosla geçiştirilmiştir . 

KARAYA OTURAN VAPURLARIN 
YAZ1YETİ 

Geçen kar fırtınasında İzmirde ka· 
raya oturan Amerikan Etmor va • 
puru, yüzdürülm~tür. Karadeniz 
Boğazında oturan Romanya vapuru 
el'an kurtarllamamıştll'. 

l zmirde ist ifa 
Muallimler 

Eden 

!;.mir - Torbalı kazasının .l:{ı.yas 
köyil muallimi Suphi ve Menenıenin 
Ougu köyü muallimi J!:ıkkı i.stif.ı "t· 
miı::le.dır. 

Otomatik Makine! 
Bizde ~alışmasını bilınezle.r, den!r • 

ae inaııınız ! Çünkü bu bir huner, bil' 
ilim, bir ed~p. erkan, daha doğruı,u 
yaşamal·ı bilme işidir. Bunun da 
bizde 8.liml pek l oktur. Ondan dola. 
yıdır ki oir yerde sabahtan a.k~ama 
kadar beş kağıda sekiz imza atmak. 
tan ba.5ka i~ yapmıyan adamlann ya. 
nı başında ayni ücretle sabahtan a.k
~ma kadar yemek yemiye nldt bu
lamıl·an, büroda b:t'remedlğf işlnln 

bir kısmını evine götürüp yapanlar 
\"ardır. 

Sanma~'ln ki ıek!z imza atanın ka_ 
litesi öt4"kinden yü'ksektir de onun 
için ö~·ledir. Hayır, ha~u ! Bu sadece 
bir mesai tevzii, insanın tahammülü, 

iki Ba~vekil muahedeyi İmza ediyorlar 

' işin i<.'ap f'ttirdiği &.figari mu&mele • 
nin t~biti gibi bir takım Umi ~as • 
lann ihmalinden ileri gelen bir gayri. 
tabJilil\tir. Fakat buna mukabil biz. 
de çahşhrmasını da bilm~z'er denir
~e kat'iyyen lnanmaym ! Alimallah 
Mule öyleleri nrdır ki dn~I adamı 
i!!ökem1eyi bile çalışbnr! Vay böyle • 
!erinin eline düşene • 

Yugoslav - Bulgar 
anlaşmasının metni 
Karşdıklı nutuklarda Balkan 
tesanüdünden ehemmiyetle 

bahsedildi 
Yugoslavya ile Bulgaristan arasın· 

daki muahedenin imza edildiğinl tel
graf havadisi olarak haber vermiştik. 
.Muahedenin metni şudur: 

"Majeste Bulgar Kral ıile Majeste 
Yugoslav Kralı, Bulgaristanla Yugos 
lavya arasında bir dostluk muahede· 
si akdetnıiye karar vermişlerdir. Bu 
hususta iki memleket arasında mev
cut münasebetlere has olan iyi kom· 
şuluk ruhundan, karşılıklı emniyet· 
ten ve halis dostluktan mülhem ol· 
muşlar ve bu mes'ut münasebetler· 
deki inkişafın ve kuvvetlenmenin iki 
komşu ve kardeş milletin refah ve 
saadetine hizmet edeceğine kat'i su
rette !kan\ bulunmuşlardır. Balkanlar 
da sulhün takarı.irUne hizmet etmek 
arzusuna tabı oımuşıaı aır. 

Böyle bir mu.ıhedenin akdi ıçın 

Jier iki tarafın seçtiği murahhaslar 
şunlardır: 

Majeste Bulgar Kralı nalT' na Baş
vekil, Hariciye ve Mezahip Nazırı Ek· 
selans doktor Kiosseivanov .. 

Majeste Yugoslavya Kralı namına: 

Başvekil ve Hariciye Nazırı Ekselans 

Doktor Milan Stoyadinovitch .. 
Bu murahhaslar chliyctnamelerini 

teati ettikten ve bu ehliyetnamelerin 

yolunda olduğu anlaşıldıktan sonra 

atideki kararlara varmışlardır: 

Madde 1 - Yugoslavya ve Bulga· 
ristan Krallıkları arasında ihlal edil· 

mek bilmez bir sulh ve samimi ve da

imi bir dostluk hüküm sürecektir. 

Madde 2 - Bu muahedenin tasdiki 

ve musaddak suretlerin teatisi en kı. 
sa bir zaman içinde olup bitecektir. 

Muahede musaddak suretler teati 
edilir edilmez meriyete geçecektir. 

Yukarda ismi geçen murahhaslar 
bu cihetlerin teyidi için aşağıya im • 
zalarını atmışlardır. 

24 lkineikanun 1937 de Belgratta 
iki nüsha olarak imza edilmiş, iki ta
raftan her birine birer nüsha veril. 
miştir ... 

Yugoslav Bapekilinin nutku 
Muahedenin imzası münasebetile 

Bulgar Başvekili şerefine verilen zi
yafette Yugoslav Başvekili Doktor 
Stoyadinoviç şu sözleri söylemiştir: 

"Bugünkü ziyaretinizin çok mü
him bir mahiyeti vardır. Buraya bi. 
zimle bir siyasi misak imza etmiye 
geldiniz. Bu misak, Balkanlar için 
çok mes'ut olmıyan bir maziyi tasfi
ye etmiye ve unutturmıya hizmet e· 
decektir. Ayni zamanda, misakın im. 
zasile, Avrupanm bu kısmındaki u • 
mumi vaziyet için yeni inkişaf ümit
lerile dolu bir sivasi münasebet dev. 
resi başlamış ola"'caktır. 

Menşeleri ve diğer vasıfları itiba · 
rile kardeş olan iki milletimiz acı tec
rübelerle ve boşa çıkmış emellerle 
dolu günler geçirmişlerdir. Bu vazi
yetler kısmen kendi kabahatleri • 
nin, kısmen başkalarının kabahatle
rinin neticesiydi. Büyük devletler a
rasında başgösteren ihtilaflarda iki 
millet, tarihin ve mukadderatın ken· 
dilerine öğrettiği dersi pek çok defa 
!ar unutmuşlardır: Müsterelr IDPnf~-

atlerini karşılıklı bir surette ka\Ta· • 
yamamışlardır. 

Tarihin bu devresi geçmiştir. Her 
vakit için geçmiş olduğuna kat'i su
rette kaniiiz. 

Teerübe şunu göstermiştir ki biz 
kendi aramızda Kardeşlik münasebet 
!eri ve halis bir dostluk kurmıya mec. 
bu ruz. 

Bugün imza ettiğimiz ebedi dost
luk misakı, Yugoslavyanın sulh siya· 
setine tamamile uygundur. Yeni mi· 
sakımız bütün Balkan milletlerinin 
kanlarında sulhun devamı ve kuvvet· 
lenmesi hakkındaki arzularına tama
mile mutabık bulunmaktadır. 

Bugünün milletlerimizin mukadde· 
ratmda yeni bir inkişaf ve terakki 
devresı açmasını ve J:Salkanıarın sul
huna ve snadetine hizmet etmesini 
temenni ederim.,, 

Bulgar Ba§vel..ilinin cevabı 
Bulgar Başvekilinin verdiğ icevap

ta şu dikkate değer sözler vardır: 
" ... Yalnız kendi iki memleketimiz 

için değil, ayni zamanda Balkanların 

sulhu ve emniyeti için en büyük bir 

tarihi ehemmiyeti haiz bir vesikanın 
altına imzamızı bastığımız zaman iki 

kardeş milletin daha iyi, daha mes'· 

ut, daha refahlı bir istikbal hakkın

daki ateşli arzularına ve samimi e

mellerine tercüman olduk. 
... Bu misak, Balkanlarda sulhun ta-

karrürü ve Balkan milletleri adam

da faydalı bir iş birliği kurulması hu

susundaki uğraşmalara kıymetli bir 

ı:aınime teşkil etmektedir ... 

Misak deı-hal Bulgar KraJınca tas· 
dik edilmiş ve musaddak suret Bul 
garca ve Yugoslavca olarak resmi 
Bulgar gazetesinde çıkmıştır. 

Bulgaristan ve Balkan birliği 
Paristc çıkan Journal gazetesi 

Bulgar - Yugoslav misakının imza
sı münasebetilc yazdığı makalede di· 
yor ki: "Bulgaristan Balkan Birliği
ne girmemiştir. Çünkü statükoyu ol
duğu gibi kabul etmek istemiyor. 

Romanya ile ekalliyetler meselesi 
hakkında ihtilaf halindedir. Yunanis
tanla olan ihtil8.fı daha mühimdir. 

Neuilli muahedesi kendisine Ada 
lar ttenizindc bir mahreç vadetmiş· 

tir. Bulgaristan bu mahreci istiyor. 
· Bulgaristanın bundan evvel Türki. 

ye ile ayni tarzda bir misak imza et
tiği söylenmiştir. Bu misak başkadır. 
1!'25 de, yani Balkan Birliğinin ku 
rulmasından 9 sene evvel imza edil. 
mişti. 1934 te Balkan Birliği kurulun 
ca bu anlaşma Balkan Birliğine karış 
tt giti. Yugoslavya ile olan anlaşma 
bunun zıddıdır. !\lisak, mevcut bir 
grupun haricinde olarak imzalanmış· 
trr. 

Yugoslavya Balkan Birliği ile te· 
sanüdünü muhafaza ediyor. Ayni za. 
manda müttefiklerile Bulgaristan a
rasında bir yakınlaşma için vasıta 
hizmetini görüyor. Bu misakın Bal • 
kanlarda birliğin temerküzüne mi, 
yoksa ayrılığına mı yo, acacst~nı is. 
tilcbal gfüıteref'ektir.,. 

Bunlardan birini tanınm. Müte • 
YPlddl bir ~-0cu1..-tur. G~ende gelml,. 
ti: 

- Na.'lılsm! diye sordum. 

- İyiyim! .• 

- NBAd ı:eceleri ~ine bezik falan 
o~·nuyor muımnuz? 

- Kardf'şim ! Beni şimdi !kontrol 
kı!14mma n~rdill'r. Baı.ınuzda da bir 
şef nr. Allah seni inandı~ın. fazla 
nt>f~ almıya bile mii!li&lllaha etmi~·or. 
~n artık otomatik makine oldum. 
Hani kırk para atınca ~ikotata tükU~ 
ren makineler vardır. Onlardan, yal. 
nız hani gözli~ıklar kuruşu delip 
ince at kıtiylf' hağh~·arak hu makine
lere at.ar, çikotata~·ı tiikiirtür. sonra 
fmnışu tekrar dı5arı çeker. Yine atar 
bir daha çiko!ab\ flkürfür, ,·e tekrar 
dışan çekf'r. Röyltce bir kunış bile 
\"l'rtne<lf'n maliinl'~·ı ~altır. t5te hen 
bö~·I~ ol<lu'll. )lütema•lilen iş ttikU • 
rih·on1m. J t.tdn ıwnl lrnnı<:la ... 

nMll. Jlo~nt'lt te-:hihl rok h°'unıtı 

gitti. Bilmem <;iz ne dersini?:!. 

Maliyede 
Tayin ve 

T erfi'er 

B. FELEK 

Ankara, 28 (Tan muhabirındP•ıJ _ 
Mahalli avukatlaıdan lsmail Hakkı 

Aksaray hazine avukatlığına, Aslan 
Bitlise, Faik Niğdeye, Sebati, Saffet, 
Ycsuf Ziya, Salim lzmire, lzmırden 

Halim Rizeye, Tahsin Kcşana, Ke
şandan Ziya Uzunköprüyc, Manisa 
serbest avukatlanndan Nuıi Manisa. 
ya , Bozöyükten Sami Bozöyüğe, ma
liye ,·ekaleti müşa\'iravukatı lclal Is
tanbul, lzmir avukatlarından Muhlis 
Kocaeli a\'ukatlıklarına tayin edil· 
mlşlerdir. 

Müşavir avukatlardan Bedia, To • 
:tat muhasebe müdürü lbrahim, Or • 
hangazi malmÜdtirü Nazif, ·kolordu 
muhasebecilerinden Ali Rıza, Konya 
Ereğlisi malmtidürü Nuri, Urgüp mal 
müdürü Abdullah ta birer derece ter· 
fı etmişlerdir. 

Maliye müfettiş muavinlerinden 
Salih ve Jhsan dördüncü sınıf müfet-
tişliğe terfi etmişlerdir. 

San' atkir Şadi ve Arkada, lan 
Ankaraya Çağırıdı 

Ankara, 28 (TAN) - San'atkir 
Şadi ve arkadaşları Ankara Hnlkevi 
ic;:tima.l yardım şubesi menfaatine 
temsiller vermek üzere Halkevi tara· 
fından Ankaraya davet edilmışt1r. 
Şadi şubabn onunda gelecek ve bir 
hafta kalacaktır. 

Zabitlere İ zin 
Ankara, 28 <TAN) - Yabancı 

memleket ordularında muallimlik ya. 
pacak zabitlere dört sene izin verile. 
cek, bu izin kıdem zamlarına tesir et
miyecektir. 

Lehiıtanın Ankaradaki Se~aret 
Müıtefarı 

Var;ıova. 28 {A.A) - Lehistamn 
~nkara Büyük El<;iliği müsteşarı Du 
bıczpenthen Lehistanrn Lizbon c- ·a 
Elciliğine tavf'l erlllnıtşHr. · 
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.M.ahkerrı.elercle 

Karışık bir 
hakaret 

davasında 

Ressamın 
ceketini 
çalanlar 

Neticeleri 20 şubata 
kadar gönderiniz ! 

2 bUyük ve güzel film birden: 
Tenor $ Viktor Francen, Marcel Chantal 

TINO Ross •I •: ve Jean Pi~rre Aumont ve Rol-
land Toutaın tarafından 

tara:ndan "DENiZLER 
Marınella p E R i s i Sulta.nah.met sulh birinci ceza ha

kimi dün Hayri adlı iki adaşı mah
, Sultanahınet sulh birinci ceza ha- kiım etti. Bunlarrn davacısı Sava is
~inıi dün çok karışık bir davayı ne- minde bir ressamdır. 
ticeleııdirdi. Mahkemede Emine Me-
s · c:ıah dlı 'ki k dı dı Sava, Mannaranm gurup halinde 
erreı: ve ~ ur a ı a n var . . . . 

Bunlar eski iki ortaklardır. Yalnız yağlıboya resmıni yapmak ıçın Kum-
Şahur kocasından ayrılmıştır. kapıya ?1~miş ve çalışırken ceketini 

duvar dıbıne bırakmıştır. Çifte Ha.y-
Son zamanlarda Emine Meserret

le de kocasının arası açılmıştır. Emi
ne Meserretin de başka kocasından 

biı kız.ı vardır. Geçenlerde bu kız ü
vey babasına hakaret etmiştir. Uvey 
babası bu kız aleyhine bir da va aç

mış ve ea'ti kansı Şahur da kızın a
leyhinde şahadette bulunmuştur. 

Mahkemeden çıkarlarken de Emine 
Meserret, eski ortağı Şahura hakaret 
etmiştir. 

Işte sulh hakimi Reşit, dün bu da
vayı bitirdi Da.ha önce de üvey baba
ya. hakaret eden kızı ma.hkfım etmiş
ti. H!kim, Emine Meserretin suçunu 
sabit gördüğü için kendisini dört gün 
hapse ve dört lira para cezasına mah
kfun etti. Aynca on iki lira da ta.zmi. 
nat verecektir. 

Müstamel pul 
Kullanıyormuş 
Büytikadada Çınar aoka.ğmda be~ 

numaralı evde oturan Aristoklu is
minde bir genç müstamel pul kullan
dığı i.ddiasiyle dün asliye üçüncü ceza 
mahkemesinde sorguya çekildi. Aris
toklu çalıştığı şirkette birçok kon
turatolar yaptığını ve bunlara da pul 
yapıştırdığm.ı söyledi. 

Eğer birkaç kontratoda müstamel 
pul varsa, bunun da müşteriler tara.
fmdan yapıştırılmış olacağını ilave 
etti. Muhakeme şahitlerin çağrrılma-
111 için tehir edildi • 

On Liraya Mahkum Oldu 
Ecnebi tebeasından Boris isminde 

biri, ecnebi tabiiyetinde bulunduğıu 

halde 2007 numaralı kanunun menet

tiği küçük sanatlardan seyyar ekmek 

satıcılık yaptığı için dün Sultanah

met birinci ceza mahkemesinde sor
gusu yapıldı. Hakim, suçunu sabit 
gördü. Kendisini 10 lira para cezas1· 
na mahklim etti. 

Ba.kırköyünde Konser ve 
Konferans 

C. H. P. Bakırköy ikinci ocağı hal
ka mah$US devamlı konserler ve fay
dalı konferanslar tertip etmektedir. 
ilk konser ve konferans 30 Birincikıt
nun cumartesi akşa.mı saat 9 da Ba
kırköy Parti salonlarında verilecek
tir. 

riler ceketi bura.dan almışlar ve sat
mışlardır. 

Hayriler, poliste ceketi aldıklarını 
ve Uskildarda birisine sattıklarını i
thaf ettikleri ha1de mahkemede her 
şeyi inkar ediyorlardı. Hakim bun
ların su~lannı sabit gördü. Birisini 
yedi, diğerini de 25 gün hapse mah
kum etti. 

Parayı hasla 
Çocuklarım 
için aldım .. 
Sultanahmette Alman çeşmesi kar

şısında köftecilik yapan Sım, dün 
dolandırıcılık euçiyle meşhut suçlara 
bakan asliye dördüncü ceza mahke
mesine verilmiştir. DavacıSl Abdul
lah isminde birisiydi. Sırrı, Abdul
lahtan kendisini bir işe koymak baha· 
nesiyle 25 lir~ınt almıştır. Sırrı mah
kt:mede ağladı ve: 

"- Benim iki çocuğum hasta. idi. 

Onların tedavisi için bu parayı borç 

aldım. Çocuklarım da öldil. Parayı 
veremedim. Vereceğim, müdafaa şa
hitlerim de var" d~di. mahkeme, mü

dafaa ea,hitlerini dinlemiye karar 

verdi. 

YENi NEŞRIY AT 

1n2ilizce ~mı<ateme - ı. z.ıya A<:ı... 

lafatoğlu tarafmdan tertip edilen ve 
iLgill1'..cede en çok kullanılan cümlele
ri ,ayni şekilde okunan fakat ay:ı ay 
rr manalara. gelen kelimeleri ve h:m
larm türkçedeki en doğru karşHıkla
rını ihtiva eden bu kitap ingiliıce öğ 
renenler için cidden tavsiyeye şayan
dır. 

ŞEHiR TiYATROSU 
Bu ak.şam 20,30 da 
YABAN öRDECI 

Yazan: Henrik lbsen 
TUrkt;eye çeviren: 

Şaziye Berin 

DRAM KISMI 
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ŞEHiR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 20.30 m .. 

111111111 

AŞK MEKTEBi 
Yazan: Yusuf Ziya 

Beste: M. Sabahattin 

Hepimiz etrafında çevre olmuş, merakla dinli. 

yoruz ... . 
Binbaşı birimizin yüzüne bakmadan hem ye • 

meğini yiyor, hem tatlı tatlı anlatıyor: 

M üsabaka için neşrine başladı
ğımız Nasrettin Hoca fıkrala... 

rı bu ayın otuzunda bitecektir. Hal
ledilml~ nı(isabaka neticeleri Şubat 
başından itibaren kabule başlıyaoa
ğız. 

Bu müsabakanın esasını ve şartla. 
rını tekrar aşağıya yazıyoruz. Kari
lerfmizin bu satırları iyice mütalea 
etmelerini rica ederiz. 

Müsabakanın esası şudur: 

''TAN,, ın, lkinclkanunun birinci 
gününden otuzuncu gününe kadar 
çıkan otuz nüshasında hergün bir 
Nasrettin fıkrası bir de Nasretin Ho
ca resmi çıkmıştır. 

Bu otuz fıkranın mutlaka birer 
remsi ve her resmin de mutlaka bir 
fıkrası vardır. Fakat bu resim ve fık
ralu karışık olarak intişar etmiştir. 
Müsabaka.mızın esası işte bu fıkra
ları kendi resimleri ile birleştirmek
tir. 

Sunun için (Resim ve fıkraların 
~ırleştirilip illzeteye gönderilmesine 
lüzum yoktur) Yalnız resimleri esas 
olarak alıp sırasile mesel!: 

1 inci resim + 18 inci fıkra: 

Şeklinde her resmin hizasına ait 
olduğu fıkranın numarasını yazmak 
k!fidir. Oerçi her resim ve fıkranın 
üstünde numaraları yazılı ise de her 
türlü yanlışlık ve karışıklığın önüne 
geçmek için bu resim ve fıkraları in
tişar ettikleri gazetenin tarihine göre 

Adana Mıntakasında Ji:r\. 
Y etittirilecek 

. Ada~a- mın.~a~as!nda j~t Y-etiş _ 
tırmek ıçın Tütun mhisar 1daresince 
yapılan tecrübeler çok iyi neticeler 
vermlı;ıtir. Çuval ve kanaviçe imali
ne yarıyan bu maddenin ziraati ya
pılacağından memlekette sarf edil • 
mekte bulunan çuval ve kanaviçe 
miktarı tesbit edilmektedir . 

Denizyollarının Yeni Vapurları 
Denizyolları ic;in ısmarlanaca.k ye • 

ni yedi vapur için Anıka.raya gitmiş 
olan Alman fabrikaları mUmessille • 
ri dün şehrimize dönmüşler ve De • 
nizyollan İdaresi!·~ müzakerelere 
ba$lıtmışlardrr . 

Mümessiller tktısat Vekaletiyle 
vapur bedellerinin ödeme ve takas 
işleri üzerinde görüştüklerinden bu
rada inşaat ve fenni noktalar ~zerin. 
de temaslar yapılacaktır. 

Bu yedi vapurun da gelecek ay i
çinde ısmarlanacağı anl~tlmaıktadır. 

Acı bir 
ô.lüm 

Tahran Büyük Elçimizin Kızı 
Genç Ya~ında öldü 

Tahran btiyük elçisi Enısin kızı 

Bayan Jale, Viyanada tedavide bu -
.... ıu•ugcı 'i:ll!'ı:caa naı:;ı..aaölll..lu i:Uıı uu 

surette şiddetlenmesi yüzti.nden vefat 
etmir;;tir . 

Bayan Jale yüksek tahsil görmüş, 
münevver, kıyrretli bir Türk kız:ı 

idi. Pek genç bir yaşta · vefatı bütün 
tanıyanlar arasında teessür uyandı. 
racaktxr. Babasına, annesine ve kız
kardeşine taziyetlerimizi bildiririz. 

Pamuk Paketleri Hakkında 
Bir Karar 

Sıhhi ihtiyaç için ithal edilmekte 
olan koton idrofillerin tülbent ve yaz. 
ma imalinde kullanıld1ğ:ı haber alına
rak bu gibi pamuk paketlerinin güm
rükte kesilerek ithali cihetine gidil -
miştir. Fakat, kesilen pa.muklarm 
yazma imaline yarayabileceği anla -
şıldığmdan gümrüklerce bunun önü -
ne geçmek üzere bir tedbir alınması 
muhtemeldir • 

Gayet güzel bir film (La Porte du large) 
~--•İlaveten: Yeni FOX JURNAL dünya haberleri 

BUGüN Matinelerden itibaren ;p !K sinemasında emsalsiz bir 
Fmıat. Havanın muhalefetinden dolayı senenin en güzel filmini gö
remiyenlere müjde 

2 BÜYÜK FİLM BİRDEN 

1-Y.IKILAN BELDE FR::SKC 
Baş rollerde: Dünyanın en büyük artistleri 

JEANETTE MAK DONALD ve KLARK GABLE 

2 - TEHDiT MEKTUPLARI 
Fransızca sözlü yeni ve bUyUk merak ve heyecan filmi, 

Baş rolde: GERTRUDE MlHAEL 

- Büyüklüğünde ve güzelliğinde herkesin ittihad ettiği film ...._. 

100 SENE SONRA 
Meşh~ WELLS'in romanı, Fransızca sözlü şaheser. Gelecek dünya
nın guzel dekorları ... Ateşli mevzuu ... Aşk sahneleri ... Müthiş ihti
rasları ... Emsalsiz mizanseni ile seyircileri hayrette bırakan ve göz 
kamaştıran muazzam bir filmdir. 

Bu hafta SARA y s:;~:a· 
lliveten: FOX YENİ DÜNYA HABERLER! 

Bigada Köycülük Çalışmaları 

Biga, (TAN) - Bütün köylerin 

beş senelik kalkınma programı tes • 
bit edilmiştir • 

Çok önemli esasları içine alan bu 

programda bilhassa çalı avluların 

kaldırılması, köyden köye yol yapıl· 

ması, cins at ve koyun yetiştirilme _ 

si, yabani zeytin ve armutlarnı aşı

lanması gibi maddeler vardır. 
Aralarındaki roesafesı onar aaıu-

ka olan köylerin idari bakımdan bir 

köy halinde birleştirilmesi, merkez. 

Konferanı 

Eminönü Halkevinden: 

Evimiı;de tertip edilen felseft ve 

içtimai konferansların dördüncüsü 
bugün saat (17,'.lO) da Ziyaeddin Fah 

r~ Fmdıkoğlu tarafından verilecek • 
tir. Mevzu (İstikra Felsefesi ha.it • 

ıkın.da düşünceler) dir. Herkes gele.. 
bilir • 

1 L A"N 
% 3 faizli, 1903 tarihli Mısır Kre-

den tayin olunan muhtar ve köy e- di Fonsye tahvillerinin 1 mart 1937 

lem~nıarı yetiştirilmesi de düşünül • tarihinde yapılacak itfa çekiminde 
mektedir . başabaş tediyesi tehlikesine kar§ı Os· 

Biga köylerinin bir çoğu, biribiri • manlı Bankası Galata merkezi ile 
ne bir sigara içimi kadar yakın ol - Yenicami ve Beyoğlu şubeleri taraı
duğu cihetle bu birleşme yapıldığı fmdan pek iyi şartlarla sigorta edi• 
takdirde daha iyi idare edilecek _ leceği, mezkflr tahvil.at hamillerinin 

haberi olmak üzere ilan olunur. 
leri ve daha çabuk kalkmacakları 

ümit edilmektedir. 

Istanbul 1 inci Iflas Memurluğun
dan: Müflis tenekeci oğlu Mehmet E· 

min masasının icra ve iflas kanunu

nun 254 üncü maddesi mucibince ka

panmasına karar verildiği ilan olu • 
nur. (29674) 

.. FEA. H Sinemasında 11111 
3 Şubat Çarşamba 

Münır Nureddin 
KOrtSERi 

İstanbul halkının arzusile 

, - bir defaya mahsus - ./ 

kalmamıştı . .bununla beraber Karadenizde dolaşan 

ecnebi harp gertı.ilerinin ani bir kontrolü de a.kla ge. 
lebilir. Nitekim daha Boğazdan henüz çıkmıştık ki 
karanlıkta iki torpidonun yanım1zdan sıyrılıp geçtik· 
lerini gördük. Gemi onları selamladı. 

- Bu işleri kıvırdıktan sonra hazırladığım yol 
eşyasını üç çantaya yerleştirip yarın bizi gotürecek 
olan vapura gönderdim. 

Bu sefer bir çığlık daha koptu: 
- A. A. Nereye gidiyoruz? 

[HAKİKİ 
Eseri lıaurlıyan: 

İNKILAP 
-7 

ROMANI] 
Malımucl Atilla AYKUT 

Vapurun kırk Türk yolcusu bu nümayişleri derin 
bir isyan hissi ile takip ettiler. 

Artık kendimizi serbest ufukların koynunda bili
yoruz. Ağabeyim ve binbaşı bir kaç saatlik vazifele
rini bıraktılar. Şimdi resmi üniformaları ile yanımız. 
dalar. Binbaşı bey neşelenmişti . .Hareketlerile karşunn • 

dakileri hayrete düşürmenin verdiği zevk onu keyif
lendirmişti. 

- Ne zannettiniz ya, dedi. İki Uç gün ortadan kay
bolan adam boş oturur mu? Amma yaptığım işlerin 
çabukluğuna ben de şaşmadım değil ha! 

1 Ve bana dönerek devam etti: 
\ - Sen de hazır ol bakalım. delikanlı, dedi. Gitmek 
istiyordun ya. Yarın 12 de vapur kalkıyor. Vapurun 
adı da Karintiya. İtalyan bandıralı. Yalnız değiliz ha! 
Ağabeyin de geliyor. Ben çarhçr muavini Nuri, ağa
beyin kamarot şefi Kazım, seni de lostromo kaydet
tik. Adını ve yeni vazifeni unutma. Ka.rintiya vapuru 
lostromosu Kemal. 

O kadar şaşırmıştım ki, ben de kadınlar gibi az 
ltalsm: 

-Aaa! 
' Diye hayret edecek ve pek ta.bil olara.k Binba.şmm 
önünde mahcup olacakt.Im. 

Binbaşı bunu anlattıktan sonra izahatına. devam 
etti: · 

- Bugün ttyayı vapura verdikten sonra. ağabeyin
le tekrar konuştum senin vaziyetini sağlama bağla • 
drğımızı söyledim. Pek hoşuna gitti. Bu Anadoluya 
geçmek işini beraber kararlaştırdık. Kağıtların bir 
kısmını da o he.zırlattı. Sizin KHta.monide bir dayı· 
nrz varmış. Yengeni dünkü posta ile oraya yolcu ~t-

miş. Şimdi yarın biz de V&purda buluşacağız. 
Binbaşı bu kadar malumatı verdiği zaman yeme • 

gini de bitirmişti. Derin bir gönül rahatı ile gerine. 
rek ayağa kalktığı zaman ilave etti: 

- Görüyorsunuz ya, birkaç gün sizi üzdüm. Bek
lettim amma J:lirçok ta işler yaptım. Aklımda iken 
şu senin lostromo vesikam da vereyim. Bak, sonra 
hatıra olsun diye de eaklarsm. 

Bu vesikaya hayretle bakıyordum.. 
Binbaşı: 
- Ne o, dedi, yeni vazifeni beğenmedin galiba .. 

Fakat hor görme. Bu zamanda böyle bir vazifeye 
can atan !stanbulda binlerce vatandaş var. 

Sevincimden kalbim çarpa çarpa tasdik ettim: 
- Ona şüphe mi var binbaşım. Siz benim hayatı

mı kurtardıktan sonra bana memleketin havasını 
ıııerbestçe teneffüs etmek imkanını da buldunuz. Bu 
kıymetli hatırayı ömrUm oldukça 11akltyacağım.. 

Tesadüfler hayatımızın, mukadderatımızın hare -
ket noktalandır. 
Şu bir haftanın hadi.!eleri ve tesadüfleri elem ve 

Istırap içinde geçen gUnlerimin seyrini okada.r değiş
tirdi ki duyduğum gönül dolusu sevincin beni mut. 
lak bir saadete götüreceğinden bir an şüphe etmiyo· 
rum. 

* "' ~ 
Ka.rintiya vapuru limandan ağır ağır çıkıyor. 

İyi bir hava. 
Güvertede oldukça kalabalık var. İstanbuldan A

nadolu kıyılarına can atan kırktan fazla Türk genci 
zabiti ve kadını yolculuktan ziyade bu gidişin mün
tehasmdaki büyük hedefe varmak heyecanı ile da.ha 
şimdiden biribirlerile dost oluyorlar. Damarlarında 
dolaşan kan, göz bebeklerinde yaşıyan heyecan hiç 
tanışmıyanları biribirine yaklaştırıyor. Yabancı isti
lasına yabancı tahakkümüne tahammül edemiyen ve 
kurtulmak için gerileyip gücünti toplamayı tasarlr
yan bu bir avuç Türk kafilesi şimdi aon yabancı kon. 
trolünden kurtulmak endişesile biribirlerine hakiki 
hüviyetlerini fısıldıyorlar. 

Büyükderede kontrol var. 
Ağabeyim ve ben vazifelerimizin ba$rndayrz. Bin

başı meydand<ı. yok. O çarkçının yanında olduğu için 
Boğazdan çıkıncıya kadar görUnmiyecek. 
Akşam gölgeleri arasında limanı dolduran ecnebi 

harp gemilerinin karanlrk siluetleri yokluğa karışır 
gibi gittikçe gözlerimizden silindi. 

Büyükdere önünde kontrol motörti geldi. 
En son korkunun heyecanmrr geçiriyoruz. 
Fakat vapur da onlardan olduğu için kontrol !lıkt 

olmadı. Yolcuların vesikalarını üstünkörü ~uavene 
eden ecnebi polisler motörlerine döndüler. 

Karlntina fayrap etti. 
Boğazdan çıkıyoruz. Artık tehlike yüzde doksan 

!talyan gemi süvarisi vaziyeti iyi kavramış, neza
ketle hareket ediyor. Bu müsamaha adeta müttefik. 
!erile paylaşamadıkları hakimiyetin bir intikamı gibi. 

Binbaşı ile ağabeyim Anadoluda yapılacak işleri 
konuşuyorlar. Salon oldukça sıcak, biraz hava almak 
için dışarı çıkıyorum. Yan güvertede Feriha Hanı· 

ınrn gölgesini f arkettim. 
- Dalmışsınız Feriha Hanım. 
Başını çevirdi. Geminin san ışığında yüzü biraz 

daha solgun görünüyor. 
- Yıldızlan seyrediyorum, dedi. Bakın, lacivert 

bir kadife üstüne serpilmiş bir avuç altın gibi. 
- Bu seyahatten memnun musunuz Feriha Ha.. 

nım?. 
- Pek çok. Böyle heyecanlı hadiseler o kadar ho

şuma gider ki! Sonra İstanbul oyle bir hale geldi ki 
•teneffüs etmek imkanı yok. !nsan kendi toprağmda 
ecnebi tahakkümüne tahammül edemiyor Seyfi Bey. 
Babamın bu hareketi beni öyle sevindirdi ki tahmin 
edemezsiniz. Babama çok dtişkünüm. Bu seyahate 
beni de iştirak ettirmeseydi çok mustarip olacaktım. 
Babam bilmezsiniz. Benim herşeyimdir. Anam, kar-
deşim, arkadaşım ve herşeyim.. Başınızı ağrıtmaz. 
sam size çocukluğumu anlatayım. 

(Arkası var) 
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. BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

Fennin En Yeni Keşifleri 
~ AN'ın hedefi: Haberde, fi
~.rde, her şeyde temiz, dü· 
ruıt, ıamimi olmak, kariin 
iazeteıi olmıya çalışmaktır. 

~~ Meseleleri 1 

Balkan posta ücretleri 

Kafada 
.. i- Elektrik 
~. Bir yıldız 

patlamak 
!stanbulda Balknn ,.e Küçük İ· 

Ulat ınUmes illerinin iştira.kiyle bir 
~ta ve t.elgrııf kongresi toplandı. 

u kongre Kahirede toplanacak Mil
~e~era.rusı kongre lçin hep beraber 
"4Q?'lıktar yaıııyor. 

Bu arada lla.kan ve KUçtik İtilaf 
h\enııcl<etıerl a.rasmdo., p o l!I t a, 
t e 1 g r a f \'e telefon ücret • 
lerinln u c u z 1 a t ı J m a s ı me. 
lelesf de tkonuşulmuı1tur. MUmessil • 
ler bu husu tn lıUkfımetlerine tavsl· 
)'elerde bulunacaklardır. Bu ta\'sl,ye
lerfn kabul edileceği \'e 1 l\la.rt 1937 
den başlıyarak ücretlerde bir azal • 
rtıa hu ule geleceği ümit edilmekte -
d1r 

100,000 sene evvel gömülen tohumlar Siberyamn buı· 
/arı alttndan çıkarılmıı ve yeniden ekilerek 

•• uzere 
Rus operatörleri ölülerin gözlerini çıkararak par
çalannı dirilerin gözlerini tamire muvaffakıyetle 

. .. . kullanıyorlar .... mahsul vermiıt ir . • • ••. 

Bu t~ebbUsU memnunl~·etıe k~ı. 
laıiz. Balkan memleketleri ve d05t 
l\i.içük İtilfıf memle'ketleri arasında 
her türlü mUnasebetlerin çoğalması 
Cidden temenni edil~ek blr §e:rdir. 
Dün~·anın her taraf m<la posta.. tel

tl'af \'e telefon haikkında tekrar tek
rar tecrübe e<lilınl!öi bir mesele ·nr • 
~ .. 

O da ~udur: Posta, tel~raf n tele
fon Ucretlerl ne \ııkit, nerede, indi • 
lilıni e mutlaka faaliJet miktarı 
artnuş, po ta, telgmf \'e t.elt>lon va .. 
ridatı eskisinden !azla !:<J~ahm tır. 

Posta, telgraf Ye telef on faaliyeti· 
hin ucuzluk sayesincle çoğalma~•. 
do t \'e müttefik memleketler ara -
sında, fikri

1 
lçt imai \'e iktisadi t~ • 

h'rls Ye münn.~betlerln de art.mMı 
dernektir. Bunun için ucuzlama hak· 
krnda ta\·slyelerln büttin alakadarlar 
tarafından kabul edllect>ğtnl n ,.a . 
km zamanda tatbikine b~lanacağmı 
limit ederiz • 

• 
\7 ıldırım mektuplar 

Postadan hah ederken ıuıtınnuza 

bir fikir geldi: Hemen he.r memle • 
kette tatbik edilmekte olan husu~i \·e 
rtıUstacel mektup te\'Zii mmlüne 
t'ıeın.Jeketiml:ıcle de lüzum \'ardır. 

Bilhassa 1stanbulla Ankara ara.4'ın. 
da ınUstacel tC\"Zl usulü şiddetti bir 
ihtiyaç te.5'kil eder. G:l7..eteler n bir 
~ok ticari ve sınai mtics5escler, pos· 
ta kapandıktan sonra ha.zırladık.lan 
rtıUstacel mektuplannı tstas)·ona 
göndenni:re mecbur ohıvorlar. An • 
kara ny~ 1stanbuldakl. tevzi, ek~ • 
Presin \'armasmdan 3, 4 saat sonra 
3'apıldığı için elden mektup ~önder • 
l'tıek için tanıdık a.ra~,p dunıyorlar. 
llalbuki §ehlrler merkezi kısmılann
dn te\'zl edilecek mektuı•lar t~ln hu· 
11\lsl bir pul , .e ürret mukabtllnde, 
~lgra.fta olduğu gibi yıldımn usulü 
lhd88 edU!!e mühim bir muhabere llı· 
tiya.cı tatmin edilmiş oluı. 

• 
t!illetlerarası matbuat 
tclgraflan 

l\JemJekettml7Ale l\lilletlerara.8t tel
graf muhaberesi bakımından ikJ mü
hlın noksan \'ardır: Blrlnci!Oi hariçtt> 

F cnnin son yıl içinde ka· 
zandığı muvaffakıyet· 

terin en mühimmi insan di-
' 

mağının yaptığı esrarengiz ve 
elektriki mevcelerdir. Fen 
adamlarına göre muhtelif di· 
mağların yaptığı ve yaydığı 
mevceler kat'iyyen biribirine 
benzemez. İswa üniversitesi 
profesörlerinden Lec Edvard 
Travis ile muavini Abraham 
Goodober talebelerinden elli
sınm dimağından ç ı k a n 
m e v c e 1 eri gösteren hari
lar yapmışlar, neticede her 
talebeyi dimağlarının yaydığı 
mevcelerle teşhis etmek müm· 
kün olmuştur. 

D imağların mevcelerini bu su 
retle resmederek dimağ sa

hibini teşhis etmenin temin ettiği 

istifadelerdenbiri Krimunoloji ilmi 
ne aittir. Bu ilim ile meşgul olanlar 
bu dimağ mevcelerinden çok istifa
de edeceklerdir. Çünkü parmak iz
lerini asit ile imha etmek, anlatıl· 
dığına göre mümkündür. Eıtıgün

kü cerrahi. bir in~an yüzünü tanın
mıyacak derecede deği§tirebiliyor. 
.l' <1.1\Cl '- .ı. 'vı~vı .ı f11 \ ı ;:ı uı )uuıa;:,uli1 

göre, bir insanın dimağından yayı
lan mevceleri değiştirmesine im
kan yoktur. 

Yabancı bir elin bunlara karış
ması muhtemel değildir. 

Birkaç sene evvel Italya doktor
larından Ferdinnndo Kazzamalli, 
gayet hassas bir radyo cihazı ile, 
insan dimağından yayılan elektriki 
mevccleri keşfetmiştir. Fakat bu 
keşfin umumi değeri ancak geçen 
yıl anlaşılabildi. 

1936 da Doktor Grey Walter, 
Londraya yakın olan Maida \Vale, 
akıl hastanesinde çalışıyorken bu 
mevcelerdcn istifadenin imkanları
nı buldu. 

Daha e o n r a Amerikanın 

Westem Reserue Üniversite-
si profesörlerinden Doktor Donald 
Lindsey, çocukların dimağından 
ya.~ılan ıncvcelerin, dimağ tekamül 
ettıkçe değiştiğini tesbit etti. Bu 
sayede sıhhatli dimağlarla, hasta 
dimağları, neşrettikleri mevceler
den anlamanın da mUmkün olduğu 
tavazzuh etmiye b~ladı. Bu çeşit 
tetkikler deliliğin mahiyetini tet
kike de yardım edecektir. 

l'nuJıabere l~in matbuat tarifesi bulun F en adamları bakımından ge-
bıaına.sıdır. Bunun l~ln dUnya.nm he· çen senenin en mühim keş-
tn~n her memleketinde tatbik edilen fini, Nevyorktaki Rokfeller mües
tenzııatır müeccel telgraf usulünün sesesinde çalışan Doktor Stanley 
hiı<Je kabul edilmemi' olmMıdır • yapmıştır. Doktor Stanley kristal· 

llu noksanın siyasi n l!rtı adi mah lerinde )ıayat hasıııası bulunan adi 
'1ırla.rı ~k büyüktür. l\lemleketiınlz. bir kimyevi madde ke(!fetmiış bu
d ... lunuyor. Bu suretle Doktor Sten

e ·'llUetıera.rası muhabere için ten-
lillth Ucret bulunma.ma.81, ecnebi ley canlı e§ya ile cansız sa.yılan eş-

ya arasında bir irtibat noktası bul
gaıet".elerin buradan çok az telgraf muştur. 

'1rnatamu, Türk gu.eteJuinln de Heyet aleminde beklenen bU
hari~le doğrudan doğruya muhabere yük keşif, henüz başarılmamıştır. 
İnıkinmdan malınun kalmasını mu- Çünkü hevetçiler, Gamma Kassio-
tlp olmaktadır • J 

)) peial namında bir yıldızı tarassut 

l 
lğer taraftan gece, boş zaman • 

il.tela • etmektedirler. Bunların telakkisine la ~-0kileook telgraflar i~in ten7l· 
h tb ücret usultiniin bulunmamMı, göre bu yıldız infilak etmek üze. 
il' takım ecnebi müesseselerini Ya • redir. Fakat henüz infilik etme!: Şark şubelerini İ8tanbulda kur • miştlr. 

'- ktan men~tme.kte ve Pire veya Fizik ve kimya alimleri, kozmik 
a.hıl"(>,1 tercih etmelerini imil ol - şualarla atomların kalpleri hak-

"1aktadrr • kında eskisine niBbeten daha !azla. 

~ llurada bulunan miiessttııeler de = -=-== ==a:::==========-=-
~~lanru doğru<lan dol:'Tll~·a çek • müooct>l telgraf usulünün ihdas edil • 

l'ereJ< nncta Ue &ıha \'C'-'a Pire:re mesi, hem telgraf \'arldatını ç:o~al • tö ,,_...,. . ·" .. ,.. 
llderıntye mecbur oluyorlar • tar. hem de siya.si "" lktvw:li faydalar 
~lathua.t tarifesinbı n tenzilatlı temin edP-r • 

I .._ . , :=:=---
insanın kafasmdan bir ıua yayılır. Kofa fekômül ettikçe 

. . . . . . . bu Juo da değiıir 
tafsilat veriyor ve 
atomları, beğen • 
dikleri esas mev • 
celeriyle biribirin • 
den ayırmanın 

mümkün olduğu • 
nu söylüyorlar . 
B iyoloji ilmi 

ile tek • 
rniL nRzariyesine 
ait, tetkikler bah. 
sinde bir Alman l\. 
limi. kablettarih 
yaşayışın insan 
hakkında ·eni ve 
mühim h~ ı,q,.,t -
ler keşfetmiştir . 

kadar ileıi gitmi • 
yorlarsa da hep· 
si de keşfin yeni 
bir devir açacağı. 
nı ıııöylUyorlar. 

Doktor Fran-
sız Wcidenreich, 
birkaç yıl önce 
Çinde ke.,fettiği 

ptidai adnm hak. 
kında dikatte de-
ğer malumat ver. 
miş bulunuvor. 
Bu keşfin verdiği 
'neticed einsanm 
dima~ büyUmUş, 

büyümüş, dnha 
sonra ktiçillmiye 
başlamıştır 

Yüz binlerce se 

Bu Rus alimi, 
yüzlerce seneden • 
bt>ri buz içinde l?Ö· 

mülü kalan n~hat 
tohumlarını di • ne önce Avrupp 
riltmiye muvaf • ile daha başka 
fak olmuştur. yerlerde Jaha bil-

Tıp gahasmda, yUk kafalı insan.. 
~en haricinde lar yaşıyordu. 

kan hüceyreJcri • Dimağın küçül 
ni vesair be§erl mesi bir tereddi 
ensaci yetiştirmek 8 . I ı . alameti midir? 
• ın· yeni metod • u çe}ıf balon ar l(ozmık ~uolar . 
ıç h ıı d ·ıı ı . . . Yoksa bır teka • 
lar keşfolunmuş Ol(l(ln o tetkıl( er yapma#( ıçın gök- . . 

. .. . · .. .. .. • .. . mUl emaresı mı. 
ölillerın gozlenn _ yuzunde yuz mı/ yukselıyor, sonra a· , Bu cihet 

ır .. 
den istifade ede- geri çevriliyor . . henüz anlaşılma -
rek dirilerin gözle. t . k · · mış ır. 
rinı açma ıçın çareler bulunmuş- Doktor Alcx Caul ile meşhur 

tur. . . tayyareci Lindberg, insana ait gud 
Rıyszı~:e sahasında kainatı yeni deleri, beden haricinde ya§at.an bir 

bir formulle anlatmanın yolu keş. cihaz yapmıya muvaffak olmuşl:ır-
folundu~. ~öyleniyorsa da, bu for- dır. Buna bir de Doktor Osgoodun 
mülü ka~ıfınden ba§ka bir kimse 

beden haricinde kan fabrikaları 

\'Ücuda gctirmiye teşebbiis ettiği 
ilave etmek gerektir. Maksatları, 

kan tesemmümil hadiselerini tet
kik etmek, kan hastalıklarını daha 
yakından anlamak ve bunlara kar
şı gelmektir. 

Rus doktorlarından Filatov, ölü
lerin gözlerini frigiderlerde muha. 
faza ederek ,b"'nlnrla körlerin gözle 
rini açmıya muvlffak olmuştur.Bu 
nunla beraber şimdiye kadar ya
pılmıyan bir iş. tam bir gözü çı· 

karıp yerine tam bir göz kuyma~
tır I<"akat Filntovun usulü saye
sinde gözleri esaslı bir surette ta
mir etmiye imkan h8.sıl olmuştur. 

Geçen yılın dikkate değer fenni 
keşiflerinden biri; Ultraviyole 
şuaı saçan ve mikroplan öldüren 
bir cihazdır. Bu yolda yapılan bir 
cihaz da, elektrik sandalyasma ben 
ziyor. Mikroplar, sandalyaya cez
bediliyor ve elektrikle imha edili
yor. B:ı son keşif Fransızlarındır. 

Rus fen adamlarının bir muvaf • 
fakiyeti tayyarelerden inmek için 
yapılan paraplan'dır. Bunun saye
einde insan yeryilzUne inerken ha
reketlerini idare ediyor ve istediği 
yere iniyor. Rus ma~e:vralarında 
kullanılan bu paraplanlar sayesin
de 2000 asker ttifclc \'C mitralyöz
le mUcehhez olduğu halde yere in
miş ve derhal muharebeye başla-

mıştır. 

Diğer bir Rus kaşifi, su kulla
narak buz içinde yol açmıştır. Su
lar gayet şiddet ve süratle püskür
tüldüğü için buzları, bıçak gibi kes 
mekte ve bu suretle buz içinde yol 
açılmaktadır. 

Amerika fizikçilerinden Doktor 
Zay Jeffries'e göre, son derece so
ğuk metaller, metal bir kurşun tel, 
bütiln Amerika kıtasında kullanı
lan elektıiği naklctmiye kafidir. 
Yalnız bu teli tahtcssıfır 460 dere
cede soğuk tutmak icap ediyor. 

Bu söz, bugün bir latifeden iba
ret gibi görünüyorsa da fennin bu 
işi başaramıyacağmı söylemek çok 
yanlış olur. 

Fakat teli hararetten koruyan 
bir örtü bulunduğu takdirde elek
trikçilik bir geC'e içinde muazzam 
bir inkılap geçirir. 

anlamamış bulunuyor. 1 
Doktor Stanley'in yarı canlı ı -----==-•==•-=-•uu-•-1111 .. ._1111 .. .__1111 .. • 1111- .. 7 •--••-••a-• .. _a•.__u·•-•-•-••--•-•-• .. •ıııııwı11111-:ı ~,.......,..,_ 

kristaller keşfi, Virus adını taşı- s k • t d • w • • 
yanesrarengizsistemiüzerindeya- orma ıs e ıgınız 
pılan uzun araştırmalar neticesi-
dir. Bununla alakadar olan birçok b • 
hastalıklar \'ardır. Çiçek, enfeuen. ırşey 
zo ,·esairenin bu Virue yUzUnden 

varsa ... 
hasıl oldukları anlaşılıyor. 

Vin.ısların mikroplara bcnziyen 

bir tarafı, onların çoğalma kudre

tini haiz olmalarıdır. Fakat Virus

lar. dünyanın en kuvveUi ntlkroe· 

kobu ile görtinmiyecek derecede 
kiiçüktlir. 

Doktor Stanley, tUtUn Virusunu 

temizlcmiye muvaffak olmuş ve 

neticede halis şeker, ve halis tuz 

kristalleri gibi kristaller ietihsal 
edebilmiştir. Canlı mikroplardan, 
kristal yapmanın yolunu bir bilen 
yoktu. Binaenaleyh, Doktor Stan
ley tarafından ke~foLunan kristal 
ma.ddenin bir mikrop değil, bir kim 
yevt madde olduğuna hükmolunu
yor. Fakat kristaller de bir takım 
hastalıklara sebep olmaktadır. 

Bazı fen adamlarına göre bu ha· 
dise, canlılık ile ölillUk, arasındaki 
farkı ka.ldrrmıştır. ni2'Prleri bu 

. . "TA N", okuyucularının birçok meselelerde fam bir dert ortağı ve 
müıaviri olmak arıusundaclır. Bu makı atla, gazetemiz, bir "Dert otlağı 
bürosu,. tesis etmiıtir. . . . . . . . ..... 

Okuyuculartmııın gerek umumi meselelere, gerek ~ahıslarına ait so

racağı birçok sualler olabilir. Hayatta her ıaman karııloıabilecek 
müıküllere cevap bulmak için elcle vastfa bulunmıyabilir. . . . . . . 

Bilhassa, kimseye açılamıyacak müıküller karıısında "TAN", sizin 
için en mohrenı ve en samimi dert orfoğınıı olacaktır. Şüyu bulma
masını istediğiniz derdinize, mü~külünüze ait meseleler üzerinde, TA N 
Dert ortağından bir fikir sorabilirsiniz. . . . . . . 

Dert ortağından 1><>raca"1nız meseleler şunlardır: 
GönüJ işleri, 
Sıhhat i~leri, 
l\lt>ktep ,.e tahsil işleri, 
Çi~ekçlliğe, bah!:eclllğe, ta\,rkçuluga alt meefıeler, 
Çocuk balmruna ait meseleler, 
Tu\'8.lete alt sualler, , 
Her ttlrlU umumi ve hususi S11aBer, meM>leler .• 

Suallerinize mutlaka cevap verilecektir. Hususi cevap isfiyenfer, 
üıerinde sarih adresleri yazılı pullu bir ıarf ilôve etmelidirler. 
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Ya.kın Tarihten 

Par~alar 

N asreddin Şah istanbulda 

F raıısa imparatoriı: l Öjeni ll~ 
İran ~atu ' asreddlnln 1 tan. 

bul zi~ aretleri de o de\Tin güzel lıa.

tıralanru teşkil eder. 
üı:UncU Napolyon namına tmpa • 

rat-0ri~ Öjeninln lstanbul seyahatin
den sonra bl:r.de risale eklinde bir 
şey yazılmıştı ki lçind hakikate uy. 
mıyan şeyler de ,·ardır. Nnsreddin 
Şahm resmikabulü, imparatoriç0 ye 
yapılan mera ime ntsbetıe sade ol • 
muştu. 

Şah, Ru ya yoliyle gelecekti. Ken
~i ini Odesad n " uftanlye,, rnpuru 
alıp getireceJdi. Hasiretçi Ali Efen -
di cfo bir kolnyını hulmuş, Sultaniye 
ile Şahı karşılamak ii1.ere Odesaya 
ghlecek olan heyete p;a1.t>teci sıfatile 
girmi)·e mumlfak olmu~tu. 

Kendisi hikaye ederdi: 
~ultani) e \'apuru Alıdüliizize l\lı • 

sır llidhi İsmail Pa~a tarnfmdan be
di~ e edilmi~ bü) iik bir ~at idi. Yan
dan çarklı, yüksek , .e büyük da\ lum
ba7Jı, knlm bacalı, üç direkli, kemane 
ba.5lı1 ~ üksek \'e znrlf yapılı bir ge • 
miydi. Kamarnları \'e salonları, o 
de\Tİn zevkine göre fcvkalfı.de olarak 
dö. enmi!;;ti. Vapurun arka tarafında
ki büyiik snJona inen ınerdl\'t>.ııın par. 
rnakhklan billOnlandı. Ya!dızlar \'e 
aynalar pa.rlı)·an alonlan ve. kama • 
ralan, onar, ) irınişer kolhı giimliş 

-amdanlarla, billur a\''zelr.rle aydın • 
lnnıyordu. Şaha trı Jısıs P.di'en yat~' 

kıımnra ı ise pek ınii!\e'l "ftı . 

Şalu Ödes:ıdan alan Sultanive va 
puru, öğle)ill İstanlmla cloğru

0 

hare : 
ket ctmiı;ti. Ak-:nma kadar han\ 
çıok güzel gitmiş, guruptan onra es. 
miye başlamıştı : ve birka ç aat için. 
de da'galar bli~·üyü\'ermişt". K~cc 

\"aııur allanmıya bn.5la) mca ,.ah me· 
raka düşmüş, mira1a~· rlit 'ıe inde o • 
lan ı;Ü\'ari)·i ı:ağırtmış, deniz hak • 
kında malfımat almış, sü\'ari l.endi· 
~ine teminat \'Cnnl~l. 

Ali Efendi derdi ki: 'Deniz o' a 'ar 

sert de~ilcli. Gemkl'e in ge·ın havası 

dedikleri~ tli. Yapur, <la'ga'an t a~a 
alnuıj, en :dyade baştan dalıyor, (>ek 
ıu; yalpulryvrdu. l'a'kıı t ~ı dLl.İZ 

yolculuğuna a'ışık dl'ği d •. Rah.ıt ız 
olmu~tu. Gece uyu~ amam.ş, o uy11-
mad1b'l i~ln nuıi~ etiudekiler de a~ ak. 
tn idi. Salon 'e kamai" .. l::ırda şom • 
danlar \e a\·izeler ~an ~o"c'u Cç 
dört saat sonra sa ·ın 1) a heı İ'lıiı. a
lı':' tık. Fakat tam im sırada \ aımnın 
)·an c;arklanııdan birinden "pat. Jtat., 
di~·e bir srs ~e!n .iye ba~laclı. Şah 

hunun farkına vardı mı bilem m. 
Siirnri \'e çarkçıbaşı çark•n pPilaJla • 
nnclan birinin \'İlla \'e ı;ıomuntannm 

~e\ sf"d.~inl \ ' f: ı>edr.lın çark drılab n
dnn kurtularak \'nımrun telme ine 
çarp!tlaktn o1duğunu "Ö' imli er. Ar
tık sabah ta oluyordu. füiz~iir dur • 
mu-:;, cleniz yatışımsh. no~aza da 
~·ak'a':iıyorduk. Geceyi U) k • uz ı:eçi

ren l\"asreddin Şah da o sırncln uyu • 
mu~hı. P.ııııu f n.at l•i"('n sü, .. •r' \L 

puru ılıırduttu. Be,. i:·e hii~ lik hir an 
dal imliril<li. Çarkc•ılarla blrJ.nç ta\1'a, 
,-~rinrlrıı onuunış oln n pr.clrı li tamll'f! 
haşlaılılıu Hu famlr i 1 l'ir kaç sa1t 
sil '""'Uştii. 

EC:er Şnh. hu ı;akftthıb hn'ın al • 
saydı, hıt~·Jj fo'ftı. e<lcrdl. lh and·ğt 

7Jlml\'1 ela li('nıl'.;inr ne'c ehemn•iyct • 
siz olarak anl.1tılm·sb • 

Hakim ik 
imtihanı 

SADi 

Ankara, 28 !TAN) - Dördüncıı 
grup sorgu hakim \'ekillerınin yapı. 

lan imtihanlarında kazananlar şun • 
!ardır: 

Müdanyadan Adil, Arapkirdcn Sil· 
leyman. Kangaldan Avni, Mihalıççık. 
tan Emin, Süleymanlıdan Ziya, NU
seybinden Celal, SUd.treneden Seyfi, 
Iğdırdan Hikmet, Kilisten Cemil, 
Bihisniden Sami, Tireboludan Sa.-
18.hattin, Ardıhandan Tahsin. 

Onbatılık lçin Yeni Şartlar 
Ankara, 28 <TAN) - Alakalı ka

nun.da yapılan değişikliğe söre, "n· 
başılar şöyle seçilecektir · 

1 - Mmtnka ve müesseselerdelH 
efrnttan en az ortamektep dereceslıı. 
deki tahsili bitirmiş isteklilerden. 

2 - Bu tahsili hariçte bitirmiş ve 
18 yaşını taınamlamış olanlarjan. 
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Fra~a • A~usturya maçında Franstı mubacimlerinfn aft.it/arı gol 
[Avusturya kalecisinin plonjonôan çok uıak kah/ığı görülüyor] 

Bize de 
seçici 

bir "tek 
,, ıazım 

) 
F ederasgon

culara ieblıgat 
gaoıldı 

Din alayb bir yaasmda, 
t.epdllJerl ihtimallerini Eıref Şe. 
flibı prlp bir teudWle müta
lea eUltl btanbulda bulull&a .. 
ki federuyon rel9Jerlne umumi 
melilesdea birer mektup pi . ....... 

llewaba ölreadljlmke CÖft 
umumi merkeda bu mektubun-

J AN 

da eoa kongreden eoııra fecle · • 
ruyon merkmılert de Aıakaraya 
aaldecliJdltl halde bazı fecleru. 
yon nlslerlnbl b&lf. lstubulda 
yerletmJt bulunmakta old1*1a • 
nna learet edllerek bir an ~el 
fecleruyon merkezi o'an Allka. 
nya pbnelerl ve gelellllyeeek-
,ene ba elhetl de bllcllnnelerl 18-
tenmektedlr. Bealıl federuyon 
reisleri ba mektuba cevap ver. 
memltlenUr. 

- Eh, biraz! 
-Torbayı koltuğunun altma m-

kıetır! 
Oğlunun ellerini kocaman naal!'

lı parmaJdanmn araama alarak u
ğufturan ipiz gene oğlundan sor
du: 

- Sonra ne yapacaktın? 
- Evin arkasına köteyi döndll· 

ğU zaman kop k<>ta gidip bir süt 
fifeei yakalıyarak kese kiğıdmın 
içine IOkacağım ve öbtir tarafa doğ 
ru aa.nkt hiçbir lfıY olma.mı, gıbi 
yürilyecejim. 

- Kotaclık mıydın? ·-
- Hayır, eade yürüyeceğim! 
- E, p.yet ıütçU aeni görür gör 

mez ariwıdan koearsa gene kaç· 
mıyacak mıam ?. 

- Hayır, kaçmak maçmak yo~ 
Yanıma gelir tutana bir ağlama
dır tutturacağım. 

- BalraJım, ağlıyabilecek mi· . ., 
sın. 

Jmwııt~ lUıt .cdludilr . Wim. c!lyarwn. onn Tomu oyıe guRI .:t: 
dattım ki; ADki dayak yemişim 
gibi bir gUzel ağladım, gbrseydın 
katılırdın gUlmekten ! 

- Hift! O kadar hapına! 
- Artık, ellenm Utümüyor ba· 

b&! 
- Cebine aok ta iyice ısınım

lar ! Torbayı ver ben tutayım. 

Stıtçtl seni tutarsa ne yapacak • 
tın? ... 

- Durmadan zırlıyacaktım. 
Sonra sen yanımıza yaklaıarak 
beni tanıdığını, fakir bir çocuk 
olduğumu aöyliyecektin! .• 

- Bit: biri geliyor; gözüne bir 
teY kaçllllf gibi ellerinle uğuftur ! 

T allmli bir maymun gibi kU • 
çttk oğlan bir ıöztıııU ka • 

ptyarak öbtlrUnll açtL Babaaı da 
Ahiden oflanm röztıne bir ,ey 
~ pbi yalandan m1;1ayene 

ediYordu. 
Llpa llpa yağan kara göptlnU 

vererek ytırtıyen bir yolcu onlara 
göıdintın uclle bile bakmadan geç· 
ti. Bu fakir adam üzerine bir çu • 
va1 öl't\lnmu.,ttı. Baba oğul bu bi· 
çareyi tipiden tamamile 'görünmez 
bir meu.feye vidincive kadar ta
kip ettiler. 

Çocuk: • 
- Tipi fulalqtı baba! SUtçU 

beni 16rUnciye kadar iki tile bile 
alabilirim,, dedi. 

- Yok bir tane yeter! fteni ta
nıdJlmu ıUtçtıye anlattıktan IOD• 

ra ne olae&k? 
- Sonra aen ona ıUtU huta a

nam için çaldıtnıu aöyllyerek a
cmchrac&k ve- beni pollae verme
JDlllini rica edece)rajn ! He"1 bil 
itte baba!,, 

- Evet hepm bu! derin derin 1-
cini çebn baba: 

- Karnın aç mı oilum T diye 
mortu. 

-E, biraz! 
- Ben de biraz açım. Karnma 

elinle töyle biraz dokun ve 8Ik ilk 
tUktlr! 

otlan b&basmm dediğini aynen 
taklit etti ve lkill de acı acı gWUt
tUler. 

Bir dakika •Uren famlam sttktU 
ve 90nra babanm bitmez tllkenmez 
auallerl ,u emre tahavvlll etti: 

- Haydi. atla! Sfltçtl arabumı 

stirdU ! Tam fU telef on direğinin 
önüne geldiği vakit fişeye yaplf& 
caksm! • 
Şimdi araba yav8.f yavq ve ken 

di kendine ilerliyor. Adam ve ço
cuk aaklandıklan kapmm demirle 
rine ellerile dayanıyorlar. Biraıı 

10nra küçük oğlan karda ilerliye
bilmek için klçük ayaklannı kal• 
dıra kaldıra ytirtirken babası kea 
di kendine tipiye bakarak dilfünü• 
yor: t 
"Keşki kasketini iyice öne dol· 

ru eğmesini tenbih etseydim. Gö • 
zU kör olacak oğlanın! Ve göğsü 
ine kalka derin derin nefes alı -
yor. Nef eı alırken göğıü fena hal 
de ıızlıyor. Tam bu esnada silt
çU köteyi dönüyor. 
Oğlanın bati yürUyüı;U birdenbl· 

re hızlanıyor ve küçük bir vtıcut 
arabanın üzerine lastikli gibi at
lıyor. Elini ıUt şişelerine doğru 11-

ıatıyor. Korkudn titriyen baba: 

;r,l;r"aıttıiatr.kJ3Mı.~Mlfill'11P"4 
zun sürüyor! D.i.Je düşünüyor .. 

Ç ocuk arabadan yumup.k ~ 
1arm içine allıyor. Elinde

ki ıtıt t1'eeini kese kağıdının içle 
ne yerlqtirerek hiç arkasma bak• 
madan, arabanm gittiği istikam .. 
tin &kaine yaV&f yaV&f bqı yuk&
nda ytlrilyor. Baba ıUtçüntln evin 
arkasmdan yav8.f yav8.f çıkarak 
öbtlr evin kaplBIDı çaldığını görtı· 
yor ve ferah bir nefes alıyor. Ar • 
tık mtııterihtir. Çünktl oğlan ya
kalanmamlfbr. 

Biraz 10nra öbür aokak başmda 
birlftfiyorlar. Oğlan heyecandan 
yUzt1 kıpkırmızı: 

- GördUn mil ba.ba, nasıl, iyi 
yapmadım mı? Diye aoruyor. ı 

Baba: ı 
- Aferin, oğlum, tam dec:Jillm 

gibi hareket ettin! I 
Diye oflunun arkuım okeuyor. 
- Hem ne kolay oldu baba! ı.. 

tesem iki ette birden alabilirdim! ı 
- Hayır, bir liee yeter! 
- Y arm lltersen iki eif8 aiınm.. 
- Hayır, yarm almıyacağız! 
Ve artık baba oğul lipa llpa y~ 

ğan karda evlerine doğru 9'>• 
eöylemeden yürüyorlar. Biraz IOB 
ra evlerinin kapmmm önilnde bab& 

, duruyor ve oğlunun kulağına eği
lerek: 

- Beni dinle oğlum! Bu yaptı• 
tmuz lurınzlık, biliyor musun? A• 
ma biz hınızlık olsun diye yapma• 
el*. Kız kardeşin basta olmuaydl 
bunu yapmıyacaıktik ! Stlt11 onun lı
çhı çaldık! diyor. Oğlan, 1JYkuaUS
hıktan yan kapanan gözlerini il• 

tutturarak: 
- Biliyorum baba, annem bep 

bu& aöylUyor; senin baban biO 
çalmadl, diyor. Hem ben btlytlytln
ce hınız mını& olacak delilim ldl 
Ben lurmlıjm fena bir lfıY olda
j'unu biliyorum!" 

Ba.bul timdi bembeyaz kara dal 
gm dalgm bakıyor. Olduğu yerü 
mıblanmlf gibi duruyor ve nedd 
IODr& oğlanm: 

- Baba UtUyorum, haydi evi-
mize girelim! 

Diye yalvarmamıı çok wıalrlar' 
dan gelen abpk olduğ\ı ve 11eVdif 
blr 8ell rlbi duyarak y&vaf y&V&f r 
vlnbı bpmmm tolmıajmı çabyo1' 



• 
• ıs yan 

alim etleri 
belirmişti 

Bunun için de bir Jandan beni. '* 7Uldu otuııanm or••ıpalr 
1aıdı. 

t1erif Abdullahm ~ ıOn baJI&. 
• De benim aramda devam eden 
ba ahirt cıo.tluktan bahMderken: 

- Bb bu vali ile daha ne za • 
mana kadar Karqös oynataca • 
im! dem1t oldutunu bana aöyle
JDltlenU. 

Kanaatime söre, ı.tanbul hU. 
Hmeu, buı cahiline hareketler· 
de bulunmam.., ollalardı, Şerif 

Jllleybı uzun müddet ihtiyatı el· 
den blrakmıyacaktı. 

G l ip 

.. . 

I şçiye iş buıacak 
müesseseye ihtiyaç tJar 

M emlekette ıenit mikyasta yUrUyen, 
canlanan bir endüıtri faaliyeti var. Bu 

1Uretle it hacmi de genişlemit oluyor. Fakat 
öyle anlqılıyor ki ite işçi bulmak, mütehaUll 
işçi yetiştirmek için de müesseseler ve tetkilit 
liznndır. Bu sütunlara naklettiğimiz mi..Uer 

büaiillafedl· 
'~""'"""~"""~~~""".,,v..ı"""~~~~~ 

yo~ İt var, fa. 
kat it bulan, 
itle işçiyi te
masa getiren 
vuıta yok. 
Tertemiz giyin • 

mit. dikkaW tnııf 

Usta bir işçi n çı 
·ş bu maz? 

OlmUf bir delikanlı itçl ile J'erlkö
ytlnde bir kahvede k&111 karflY& 
deJikanldarla konutuyonu: 

- Yirmi bet y&fDldayım, diyor. 
Teavlyeciyim. Uzun MDeler Elek· 
trik Şirketinde çalıetmı. Soma il 
llğvoldu, biz de dıfll'da bl4Jlr. 
Bundan IOnr& bir yağ fatarikum& 
girelim. Bundan tıç ... 9'ftl 
ukerliğim çıktı. Bahriyeye ~ 
Tmaztepede aakerliğiml ya~ 
.Amirlerimin çok botuna ~Be 
nl pek eeverlerdi. Orada da iııiili>t 
kaz&lilarmda ve turblnt._,..... 
rinde hizmet g6rdllm. Oalll'll ta
miratında çalıttmı. Bakllıd'*6 .... 
aikasl--
Ceblnden bUytık bir lttiMtJ& 4:1-

kardJlı bir zarfı bau ...-: 
-Okuyunuz.. 
Okuyorum: 

Tmedepe Gemisi Krmn•lıll 
.......... Sual otıu ea• 

Zrtm-1-8 
Yukarda ldlnyeal yudrft fotol· 

nb ~ mUkellef • lo ..._ 
Dk ukerllk ödevini gemJenWe ,.. 
...... Bu mlddet aıfada s-i
illa -t ........... " tarbln 
............ blsmet prmüt " 
bmllanll tamlratlnda da bllflll ta
._.. ukerlll ödevbd leekktle ... 
...,....tu'. KellcUsl tam ve bate
kMuldald dllrlıdltlk ve ldlllll alaJl. 
....... tmlıleılala tewıecea.i .. 
•lh s oldal ••• .... ........ "~ 
~ ...... ıbıol ":l:::t:: 

u.ıı • 

:y.ı. 

Mlllfl&lm .... o fMı•••t• • 
uı.,,.... g11veıaera bavulara tn1-
ruaaı ettim. lftnhal yer ,ok, de

dller. Ben pmdlye kadar tesviyeci 
idim. Şimdi 1)ç aene de ,mi sistem 
kuimlarda hizmetim vardı. Dizel· 
dUli. motarcW111tl, ~ 
ölnmnılttim.- FMat lfte af8iJ yu· 
kan Uc aycllr boftayan. 

- Baeka bir yere tDDracaat et
tinia ml? 

- Bir arb.dq cani fabı'lkum· 

Sami oflu COYil onlolıYof 

...._ Yazan:-.. 
Suat Devriş 

da it var, diye duymq. Bu& da 
haber Vermifti. Oraya Sitt1m- İt 
yok dediler... Gene kablo fabrika-
11Dda it var cli1e iflttbL Oraya gıt
tim, almtddar- 8afka nende le 
vardır. bllmlyorum.. BUllem glde
cetiJn.. Fakat bilmeden dilenir gt• 
bl blr fabrika kapmmm 6Dlbıe il · 
dlp it beklemeyi be,a haylllyetime 
yectiremiyoııım. Cç .... ~balı· 
rlyeeinde çahttılrtan IOlara gldlp 
fUJ'&da burada bOyua elB.iM. ..... 
ekmelim yok, bana it '9trlilll: ... 
mek peic a>r ••• 

- Memlekette Jlçtye gok ihtiyaç 
var, diye clu)'U.JOl'U, diyorum. Hat 

#_~~ide ya~ bU
ifk ~ iDfaatmı ~ 

E vet.. Genç teavlyec'bdn .... 
iri YU' .. Amele Ue llH*lbl· 

rlne bathYacUt bir vuıta. .. a,n.. 
11.Dla it Vereni mUııuebete ptiftı.. 
cek tAıtldllt ı•mndır. 

Sami oğlu Cavit: 
- Bir im kardetim var, cllJe Jro. 

D1lflllakta denm ediyor. On bir ya. 
tJDd&. ~ lidiyor. Bir de aa
nem var. Yqlı, ça.JlflDı,or, bqka 
kimMftl ,ok... Ve ikieine de beu 
bakmak mecburiyetindeyim. Ne 
yapayım .. Gelecek gUnler beni !1~ 
ldlUlyor •• lpia kalan diğer arka • 
dallu' ,ıbl acaba ben de gitgide falt 
raa kapılan öntıne dtlpcek nıl
,. ! Dilenir glbl .. latiyecek mi
Jtm ?. Bu pek lnma gidiyor. 

Onllne bakıyor. Keskin hatlı J1. 
.uilde korkudan daha ful& bir e
nerji ifadesi, çaresizlikten daM. 
fazla blr azim manaaı var. 

- Arkad8f, diyor.um. Hem ihtı
auın va.r, hem daha çok gençaln, 
her halde yakm bir zamanda iJl 
bir it buNmuı. 

Saml otıu Cavit FerikayUncle A.· 
vubt caddelinde Ortalar IObpı
da ti3 numarada oturuyor. Acaba 
ona il verecek bir mtleueae JO°k 
mu!' 

~proanm 
tlRl~al: 

otıe ııeertJatı - Saat 12.80: 
Pllkla Türk mualdsi, 12.:50: &va. 
clla; 13.0CS: Muhtelif pllk nepiyat1; 
H: Son. 

Akfam Defriyatı - Saat 18.30: 
PWtla dana muatktlt; 19.30: 8pul' 
muaahaheleri: Ep-.f Şefik; 7.0: Vectia 
Rıza ve arbdaflan tarafından TUrt 
muaikial ve halk prlalan; 20Jl9: ------------=====-==-=-======= Cemal KlmU Ye aricadatlan taraftD. 

Fıkra: 29 dan halk p.rlalan ve 'rurlr mulklll 
aat •yan; 21: 81.y Omer Rıia.......

clu arapçt laaVaclla.: 21ı11· ONıııtfil 
tra; 22.10: ~ .ft bo'ltl h.11....a.ıııi.i.J 
rl ve eJ1al ~.,.,,,.... 22 
PllkJa iolpla. ... 1!e ... ,... 
çalan; • .:soa. 
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1 KULELi LiSESiNDE ROPORT AJ 1 

Bütün Talebe Liboratuar, Osmaniyenin 

Kurtuluş 

Bayramındar 

Bir 

su ve 
Y a"akhaneleri dolaşıyoruz. 

Mektep sıralarında okuyan 
bir kasabalı çocuk için, bu kadar 
temiz ve muntazam bir yatakta 
yatmak, rüyalara giren ideal bir 
şey olsa gerek ... 

Her yatakhanenin önünde, bir 
levha ~oruyorum. Bu levhalarda, 
koğuş mevcudu ile, herhangi bir 

mazereti yü-
zünden koğu· 

fUnda buluna -
mıyan talebe 
miktarı, yazılı
dır. Her akşam, 
koğuş mümes
sili, koğuşunu 

gezer. Gelen ta
lebe ile gelmi
yen talebenin 
sayısını tesbit 
ettikten sonra, 
levhanın altını 

imzalar. Süel :i

selerde, bu de
ğişmiyen bir ka
idedir. Karyola-
ların baş ucun
da, o karyolada 
yatan talebenin 
adı, künyesi ve 
bir de fotoğrafı 
asılıdır. Hangi 
yatakta, kimin 
yattığı bu su
retle belli olur. 

Da h il.~-
ye mu-

düril izahat ve
riyordu: 

- Mektebi • 
mizin üst katı, 
baştan b~a ya -
takhanedir!. En 
kalabalık koğu
şa bile adam 
başına 16 metre 
mik!bı h::ı.vo. dU-
şer. Bütün ko
ğuşlann havası 

ölçülmüştür. 
Talebe, bura • 

daki disiplinli hayata o kadar ça
buk intıbak eder ki mektebe gir
diğinin haftasında; bütUn şahsi

yeti değişmiştir artık... Vaktinde 
yemeğe, vaktinde yatmıya, bilhas
sa vaktinde uyumıya, derslerini 
vaktinde yapmıya alışır. Bu inti
zam, ilerde, kıt'a hizmetine gir
dikleri zaman, onların işine yarı
yıtcaktır." 

Genç bir subay, bu sırada yanı
ma. sokuluyor.. Bir karyolanın u
cunda duran, kar gibi beyaz hav
luyu göstererek: 

- Ben de Kuleli Lisesinde oku
dum, diyor. Fakat biz yüzümüzil 
çok defa mendile silerdik. Koğuş
larda yalınayak gezerdik! 

Sonra bana karyolaların altında 
$Ira sıra dizilen terlikleri işaret e
derek ilave ediyor: • 

- Şimdi her talebeye senede, 
dört çıft terlik veriyorlar. Mektep 
içinde ve mektep dışında giymek 
için, yazlık ve kışlık elbise dağıtı
yoılar. Kurşunkaleme, kağıda va
nncıya kadar, çocukların bütün 
ihtiyaçlarını, hep mektep idaresi 
temin ediyor. 

Eski "KuleW' Lisesi ile, bugün
kü lise arruımda ne büytik farklar 
olduğunu, vaktile bu mektepte o
kuyan bizler kadar kimse takdir 
eiemcz!" 

Y atakha.neleri dolaşmak, ya
rım saatten fazla sürdü. 

Geniş bir salonun kapısını açarak 
gösterdiler: 

- lşte fizik laboratuvarımız ... 
Amerikan sistemi yüzden fazla 

sıra ... Duvarlar, baştanbaşa levha
larla dolu ... Bir motörün nasıl iş
ledi;ini, talebe bu salonda, gözle
r ile görüyor ve daha fizik bilgisi
ni arttırmak için ne lazımsa, hep
ıdnin ayn ayn tatbikatında bulu
nuyor. 

1 Buradan ~nra, uzlyat ve ta
büyat laboratuvarına giriyoruz. 
Dünyada ehli ve yabani nekadar 
hayvan varsa, dağda gezenlerden, 
yerde sUrUnenlere ve havada uçan
lara kadar, hepsinin renkli resim-

• • 
mesaısı 

yapıyor 

MeHebin büyük jimnastikhanesincle 

Yazan 1 
SALAHATTlN 

GONGÖR .____ 
leri ! Bir mektep laboratuvarı için 
zengin sayılabilecek birçok çeşit
ler: Şu köşede Mermeris sahille
rinde bulunmuş bir testi, şurada 
yan taş olmuş bir ağaç gövdesi, 
şu camekanın içinde mektep bah
çesinden çıkarılmış bir yılan, onun 

yanında iç azası kendi renklerine 
boyanmış türlil hayvanlar... Ege 
kıyılarından toplanan kabuklu de. 
niz böceklerinin herbirinden nü
munelcr ... 

Büyük cam dolap içinde, bir in
sanın güçlükle kucakhyabileceği 
kocaman bir yumurta gösterdiler. 
Dördüncü devirde yaşamış Fi)iyor

Dönüşte 

uğradık. 

tis kuşunun yu • 
murtası imiş .. Ta. 
bii sahici yumur· 
ta değil! Fakat o 
kadar güzel be:ı

zetilmi;ı ki (150) 

kuş yumurtam 
büyüklüğündeki bu 
mütihş yumurta 

ifritini uzun uzun 
seyrettim . 

Nihayet kim • 
ya 18.boratuvanrı. 
dayım, Talebe, li.. 
boratuvarda, her 
nevi kimya tecrü
beleri yapıyor • 

!ar. Burada, kü. 
çük mikyasta bir 
havagui fahri _ 

kası da vardı. 

Bu oyuncak f ab
rika da ha vagazi -
nin nasıl istihsal 
edildiği en küçük 
teferrtiatma ka . 

dar tetkik ediliyor. 

Genç liselilere 
zehirli gaz hak • 

kmda da esaslı 

bir fik ir verilmek
tedir. 

Talebe hususi 
bir laboratuvar • 
da, zehirli gazi 
xendilerl yapı -
yor, .evsafı ve ko. 
kusu hakkında, 

bilgi sahibi olu • 
yorlar. 

mektebin kant inine de 

tğlie ipliğe varıncıya kadar, ta
lebeye lüzumu olan bütün eşyayı 
bu küçük kantinde bulmak kabil
dir. 

Satışlar mektebin tesbit ettiği fi
yat üzerinden yapılıyor. Yalnız, 

talebenin mid~ini boT.acak birta.
krm aburcubur ,eylerin, ıııatılma~ı 
yasaktır. Kantinin hesaplarını biz
zat talebe tutuyor. 

Kapalı Zarf Uaulile Eksiltme llanı. 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

r 

1 _:_ Nazilli basma fabrikası ~üştemilatından 3 a det evli m e
mur apartmanı ile bir adet bekar memur apartmanı ve iki adet 
amele pavyonu temel inşaatı vahidi fiat esasile ve esa s bina inşa. 
atı ise toptan götürü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işlerin 
tahmin edilen bedeli 175.023,21 liradit'. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Umumi şartname 
d) Fenni şartname 

e) Metraj ve keşif hülasası 
f ) Projeler. 

İstiyenler bu evrakı 8,75 lira mukabilin de Sümer Bank Mua· 
melat Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 8/2/ 937 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankara. 
da Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komis
yonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 
a) İsteklilerin 10001 lira 16 kuruş muvakkat temin at verme

leri lazımdır. 

b) İhale gününden 3 gün evveline kadar ihaleye m evzu olan 
işe mümasil iş yaptığına dair vesaiki bankaya ibraz ederek bu 
eksiltmeye girebilmek için bir ehliyet vesikası alacaklardır. Ban
ka elde vesaik olmasına rağmen bu vesikayı venniyebilir. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar münakasa komisyonuna verilmiş bulunmalıdır. 

·Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiş ve z::ı.rfın kanuni sekilde kapatılmıt 
olması lazımdır. ( 4 72) 

intiba 
-, Diyarbekir, (TAN) - Bütçesi 

. I 1 (203) bin liraya varan belediyemiz 
J su ve elektrik işlerini tamamile hal

letmiş ve bu iki mühim tesisat için 
yarım milyon lira harcamıştır. Bu 
sebeple de, diğer müteferrik işlere 

bakmıya maddi imkan bulamamış

tır. Her iki tesisat için belediyeler 
bankaı:;mdan istikraz olunan borcun 
çoğu ödenmiş, yetmiş beş bin lira 
kadar bir şey .kalmıştır. 

Belediye hayli evvel, 19 bin lira 
sarfile yılda kırk bin lira varidat te
min ettiği bir mez'baha kurmuş, ka
sapl:tr için ayn bir çarşı açılmıştır. 

Eskişehirdcki yol ve kaldırımlardan 

O smaniyenin kurtuluş yıldönünıünün heyecanla kutlulandığını yaz
mıştık. Yukariki resim, Osmaniye savaşında birçok kahramanlık

lar iÖst eren şehit Süleyman ağanın mezarına çelenk koyma merasimini 
gösteriyor. 

1 çoğu da tamir olunmuştnır. Şehir plii 
nı Nafıa Bakanlığınca mühendis 
Hilmiye yaptırrlarak belediyeye he
diye olunmuştur. 

Belediyenin 936 mali yılma ait ça
lışma programı ço!< zengindir, mü. 
him olanları ı:unlardır: 

izmir Halkevinde 
yapllan · toplantl 

Atatürkiln İstanbul San'atlar A
kademisine yaptmlan heykeli sur 
haricindeki Yenişehir meydanına di
kilecek ve ytiksek hatıralarını taşı • 
van pamuk köşkü tamir olunacak .. 
tır. 

Asri mezarlığın duvarlan, yollan, 
su tesisatı, bina ve depolan, otopsi 
mahalleri, meydan ve havuzları ta • 
mamlanaeak, Ali Paşa mahallesini:ı 
lrnnalizasyonu, bağlara su getirilme. 
si. iki umumi hela inşası. bir semt 
bahçesi ve büsbütün kimsesiz olan
ları, fukarayı himaye edecek bir mü
essese tesisi. toptan ve perakende 
meyva ve sebze satış yerleri, bir ara.. 
zöz celbi ve 9ehir içi haritalar Uze. 
rinde çalışmanın sona erdirilmesi 
işleri tama.mile_ bitirilecektir. 

lımir, {TAN ) - Halkevinde büyük bir toplantı yapılmış, Vali mü
kerreren a l k ıılanan bir nutuk söyliyerek muhtelif sahalardaki faaliyet
ten daha yüksek randıman alınma sı yollarını anlatmıştır. 

--ı Bundan sonra yeni intihabat ya
l pılmıştır. Halkevinin muhtelif kol 
larına seçilen zevat şunlardır: Bal yede 

bir çocuk 
parçalandı 
Balye - Çanakkale ile Balıkesir 

arasında işliyen bir otobüs, buradan 
geçerken, Enverpaşa mahallesinde 
oturan yol çavuşu Seferin mektebe 
gitmekte olan 7 yaşındaki oğlu Or -
hanı paramparça ederek öldürmüş . 
tür. Derhal yakalanan ve M. Kemal 
paşanın Şevketiye mahallesinden o. 
lan şoför Hakkı, 8 ay hapse mahkunı 
edilmiştir . 

' 
Manisada 

bir aile 
faciası 

Manisa - Şabanağa mahallesinde 
oturan Mehmet, akşamleyin evine 
döndüğü zaman karısiyle yabancı biı 
adamı çirkin bir vaziyette görmüş, 
eline geçirdiği bıçakla ikisini de öl -
dürdükten sonra karakola gidip tes. 
lim olmuştur . 

Tahkikat, Mehmedin kansiyle bir
likte öldürdü~i adamm burada çok 
iyi tanınmış olan tüccardan Haşim -
zade Vehbi olduğunu meydana çıkar
mıştır· 

Dil, tarih, edebiyat, kültür direk
~örü Ali Rıza, Avni Ozan, Necmoo
iin Onan, Ahter Onan, Mazhar U-

'· 
Güzel san'atlar: Hessam Kadri, 

Mehmet Salepçi, rcs.sam Abit. 
Tem~il: Huriye, Ferhunde, Kemal, 

riayri Puyan, Faik Ergüder. 
Spor: Hasan lskcnder, Mehmet De

mirel, Makbule Emel, muallim Keruııl, 
nuallim Cevat. 

Kitapsaray ve yayın: Ihsan Çetin, 
.Sıtkı, Necip. 

Sosyal yardım: Doktor Osman Yu

nus, Doktor ZUhtil Erkin, Sami Ku
lakçı, Avukat Osman Hadi, Hüsnü 
Onan. 

Halk dersaneleri: Fazıl Atuk, Şe
kur Delge, Cahit. 

Köycillük: Mustafa Rahmi Bala -
ban, Sadık Çiner, Resmiye, Hüse -
yin Aykurt, Sıtkı Şükril. 

Müze ve sergi: Adnan Baygın, Maz 
har Yalay, Necati Çiftçi. 

Üniversiteliler Uludağda 
Bursa - Buraya gelen İstanbul ü

niversitesine mensup 45 kişilik kafi. 
le, kanunusani sonuna kadar Ulu • 
dağda Kayak sporu yapacaklardır. 
Kafiledekilerden acemi olanlara da 
kayak dersleri vermek üzere lstan· 
bul Dağ klübünün kayak muallim -
teri olan iki Avusturyalı da buraya 
gelmişlerdir . 

Büyilk tıir ekmek fabrikası da hu
susi teşebbüsle vine Hazirana kadar 
kurulmu5 olacaktır. 

Kemaliqede 
Bir kadını 
O/dürdü/er 
Kemaliye - Dul ve nişanlı bir lcs. 

dın, atılan Uç kurşunla öldürülmilt· 
tür. 

Meçhul olan cani veya caniler ara 
nılmaktadır. Hemen hemen 25 se • 
nedenberi Kcmaliyede cinayet işlen. 
memiş olduğu için, bu facia büyük 
bir teessür uyandırmıştır. 

KÜÇÜK MEMLEKET 
HABERLERi 

A kşehir ve Ka.ramanda 19 Şo. 

batta birer l laJke\'l açılae.ak· 
tır . 

• 
H oııada ilkmektep öğretmPnterl 

tarafından grçen ~N~e Gülce .. 
mal ,·apurunda bir ~ay ziJafeti \ 'e

rilmi~tir. İzmir 
Limanının 
Genişleti!mesi 
!zmir, - Şimdiye kadar burada 

tetkikat yapan muhtelif mütehassıs
lar, !zmir limanının Alsancaktan 
Bayraklıya kadar uzanan ısahada in· 
,ası lüzumunu ileri sürmüşlerdir. 

1 Antalyada Kimsesiz'ere Yard ım 1 

Fakat milyon' ..ı.r sarfı icap eden 
bu işin hemen yapılmasına maddi im 
kin yoktur. Buna rağmen, ihracat 

1 mevsiminde gelen bütün vapurların 
mendirek içine alınamadığı ve li
manın tevsii lazım geldiği muhsk
kak olduğundan, başka bir tedbir 
düşünülmüştür. Alsancakta Devlet
demiryolları idaresine ait ve deniz 
Uzerinde bir kilometre uzanan ahşap 
iskeleye muvazi olarak betonarme 
bir iskele yapılması muvafık görül. 
mektedir. Ecnebi vapurlar buraya 
yana..şarak yük alıp verebilcekler -
dir. 

Bundan ıııonra da mendireğin içi 
daha. ziyade Türk bayrağı taşıyan 

. vapurlara tahsis edilecektir , 

A nta lya, {TAN) - HilSllahmer Cemiyeti Antalya ıubesi çok iyi 
ça l ı~maktadır. Yukarıi.iaki resim, Cemivetin son defa vardım 

ettiği kimsesiz çocukları birarada gösteriyor. 



TAN Q 

~IKONOMD 

Almanya da 
,. 

sunı .. No. 26 . . . . YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

benzin 
imalatı 

Muaviye Vaziyeti. Kurtarmak için Şamda Matem 
Tutulmasını Emretti. Cude, Hapisten Sonra 

Sürqün Edildi. Almanyada 4 senelik planın tat -
deki adalardan birine sürgün edil • bikinde motorizasyona mühım bır 
mişti.. . yer ayrıldığı ve bilhassa sun'i ben· 

.~ Fakat, oraya defnedile<:ek olan j edeceğinize dair teminat verdi... İşte 
rtıubarek ceset, yabancı değildir. ben, emrinizı ifa ettim. Sizi, maksa
liazreti Resulü Ekremin ,iki gözün- dınıza eriştirdim.. Şimdi sıra, size 
den birıdir ... Ya, Ayşe! .. Bir vakit - geldi.. Siz de, borcunuzu ödeyiniz .. 
ler, deveye bindin. Hazreti Aliye mu Demişti.. , 
halefet ederek islamın arasına nifak C el h d'ld' 
•aldın. Binlerce ehli islam kanı dö. u e apse 1 1 

kUlmesine sebebiyet verdin. Şimdi de O zaman Muaviye, derhal muame. 
katıra binmişsin. Masum bir şehidin lesini değiştirmişti: 
cenazesi önüne ges;ersin. Şu tabutta - Sen, Mervana iftira ediyorsun. 
bulunan kimdir?.. Senin, bizim; O, ne bOyle meş'um bir cinayeti ak
liepimizin kiblegahı olan Resulü Ek- hndan geçirmive· . d benim ta· 
:re . d ğil' 'd' ? O dd' " ' \ e ne e rnın torunu e mı ır. nu, ce ı rafımda bö t' 
Pikinin '-'anına defnedilmekten, ne . n sana yle haberler gc ır. 
b " mıve mukted' 1 s ak ile menedersin ?. " ır o anıaz. . en, zev -
Ayşe, bu sözlere ehemmiyet ver · cinden intikam almak için bu cina· 

lnemişti. Muhalefette israr göster - yeti irtikap ettin.. Şimdi de, 'm ve. 
lniştL sileyle kendine bir menfaat temin et· 

•. Korkunç mücadele mek istersin ... Düşün bir kere .. Re -
Bunun üzerine, cenaze bir tarafa sulfıllahın torununa, (Ali) gibi bir 

bırakılmıştı. lki taraf olan halk, bi - zatın oğluna bu suretle ihanet eden 
libirinin üzerine atılmıştı .... Kılıçlar 
Parlamış, oklar vızıldamıştı .. Her ta- bir kadını, ben ne cesaretle oğluma 
taftan acı feryatlar yükselmiye baş- nikah ederim.. Senin gibi katil bir 
lamıştı. Birkaç ok, tabuta isabet e. kadına sarayımda nasıl yer verebi -
derek, (Hasan) m biruh cesedine lirim .. Defol karşımdan .. . 
laplanmıştı. Diye cevap vermişti .. . 

Vaziyet, korkunç bir hal almıştı. Ve .. halk ile ihtilat edip te bu cj. 
Görünüşe nazaran bu çarpışma, kan
lı bir müsademe şekli alacak; Medi- nayetin iç yüzünü anlatma.sın diye, 
ne sokakları kana boyanacaktı. Cudeyi sarayının bir odasında hap -

İşte o zaman, (Hüseyin) ortaya a. settirmişti .. 
tılmıştı. (Hasan) m, oklar saplan - Cude, büyük bir mükafat ümidiyle 
mış olan cesedine sarılarak onu yu- yaptığı bu meş'um cinayetin böyle 
karı kaldırmış: bir netice verdiğini göriir görmez, 

- Ey, Allahtan korkmaz ... Resu. büxük bir vicdan azabı hissetınişti... 
lUnden utanmazlar!! .. Şu hale ba - Üç gün, üç gece; bir lokma yiyecek 
kın .. Artık dünyadan elini çekmiş o- yememiş, bir yudum su içmemişti.. 
lan masum bir ş$.din cesedine ok Bir dakika bile uyku uyumıyarak, 
atınak, hangin dinde, hangi şeriatte bütün vaktini feryadü figan ile ge • 
\'ardır ... Bir taraftan,; "Peygambe • çirmişti .• 
tin ravzai pakine, ;kimseyi defnettir
nıeyiz,, diye, g\ıya ona hürmet gös • 
terınek istersiniz.. Diğer taraf tan da 
o Resultin gözbebeğinin cansız cese. 
dini, oklarla lime lime edersiniz ... 
Kalplerinizde (Ehli beyt) e karşı 

Sürgün .• 
Üç gün sonra, Şam kadısı tarafın

dan bir hüküm verilmişti .. Bu bil -
küm mucibince, Cudenin elleri ayak 
ları bağlanmış, (Basra) körfezin -1 

Garip bir tesadüf ~seri olarak, zirı imalini arttırmak üzere büyük 
Cudeyi o ad~ya götüren gemi, kara- gayret sarfcdildiği bildirilmektedir. 
ya yaklaştığı zaman şiddetli bir fır. Almanya 1935 yılında 2 milyon ton 
tına zuhur etmişti.. Gemi, taşlara benzin istihlak etmiştir. Bu mikta -
çarpmış, dibi delinmişti.. İçindekiler, rm 925.000 tonu, yani yüzde 45 i 
kendilerini pek güçlükle karaya a • dahilden temin olunmuştur. 
tabilmişlerdi. İşte, bn karışıklık a • Almanyanm sun'i benzin imalatı 
rasında Cude de ortadan kaybol - devamlı surette artmaktadır ve bu 
muş; artık nam ve nişanı, ortadan itibarla yakın zamanda Almanyanın 
silinivermişti. · benzin ihtiyacının bizzat dahilden 

Mua\•iyenin bütün bu riyakarane tatmin edileceği anlaşılmaktadır. 
hareketlerine rağmen; Şam halkının 

· k Birkaç ay evvel dizel motörlerinde 
zek1 ve münevver ısmı, bu büyük 
cinayetin sebep ve mahiyetini öt1F _ kullanılan yağ yabancı ülkelerden 
renmişlerdi.. şamda bulunan (Ehli ithal olunurken, hali hazırda Alman 
Beyt) dostlan ile (Ali) nin ailesine ya istihlak miktarının tamamını biz
mensup olanlar ise, hakiki matem zat imal etıniye muvaffak olmuştur. 
içindelerdi. Sun'i kauçuk imalatına gelince, 

Muaviye; bunların t~essürlerini maliyet fiyatının azaltıldığı ve tesi -
tadil etmek; ve kendisini de bu cina- sat masarifinin de bir ehemmiyeti 

haiz olmadığı kaydedilmektedir. 
yetten uzak göstermek istemişti. 
Başta (Abbasın oğlu Abdullah) Sun'i yün imalatında dahi bü).riik 01• bır terakki ve inkişaf göze çarpmak 
mak üzere, bazı Kureyş büyüklerini 

tndır ve kalite itibarile sun'i yün ta 
sarayına davet etmişti. bıi yünUn fevkinde oldu~ tesbit e -

Muaviyeye verilen ders •. dilmektedir. 

Bunlar; büyük bir hüzün ve tees-

sür içinde, Muaviyenin huzruna gir

mişlerdi... Muaviye, teselli verecek 

sözlere girişmişti... Fakat, derhal 

(Abdullah l yerinden sıçramış: 

- Ya, Muaviye! .. Biz; işin iç yü. 

zünü, pekala biliyoruz .. Sen de şunu 

Alman 
7 ac 1rıerinin 
lstedıkteri 

iyice bil ,ki; (Hasan) ın vefatiyle, Bir çok Alman fırmaları memleke. 
Cenabıhakkın mukadderatı değiş • timizden ithal etmek istedikleri mal
memiştir .. (Hasan) m cesedi, ancak lar hakkında Bcrlindeki T"-k Tica. 
kendisine mahsus olan kabre girmiş-:> ret ~dasma milracaatt.H bulu:ımuş· 
ti. Nitekim, sen de kendi kabrine 1 ardır. -On lteş :kadar firma Türkiye 
gireceksin ... (Hasan) m ölümü; sa - den, portakal. mandarin, fındık . ü 
na bir gün değil, bir saat değil; bir zUm, incir, kuru kayısı. zeytirıvağ 
dakika bile ömür kazandırmamıştır. safran, ceviz kütüğü, ham deri, av 

(Arkası var) derisi, meşin, yün, tiftik, paçavra ve 
elma talep etmektedirler. 

beslediğiniz bu husumet ateşleri 
Bönrniyecek mi? .. İslam arasına sok- ıa:.aa.-...-........_._ ..... ..- ....-....ı,_, .. ~..,.. 
hıak istediğiniz nifak hırsları dinmi. SAGLIK 0-- Gu·· TLER• ZAHiRE 

BORSASI 
Yecek mi? ... Ben .. bizim yüzümüz - 1 

LOKMAN HEKiM 
den bir damla bile müslüman ka • 
tıının dökülmesine razı değilim. Şe
hit kardeşimin masum nişını, alır gö ~--.._~ .. _. .... .,,-...-... a:.-...'5 • ._ • = = _.... 
tUrür.. atamın mezarının yanına 
defnederim .. Ehli Beyte muhabbeti 
olanlar, rnünazaayı terketsin.. Ar • 
kamdan gelsin. 

Diye bağırmıştı... Ve bu suretle, 
liedine halkının sUkfın ve huzurunu 
tehdit eden, kanlı bir mukatelenin Ö· 

llU alınmıştı. 

,•. Şamaa matem tutuluyor 
(Hasan) ın ölüm haberi (Şam) a 

relir gelmez; (Muaviye), büyük bir 
teessür göstermişti. Kendisi derhal 
lliyahlar giymekle beraber, şehirde 
de matem tutulmasını emretmişti... 
Derhal sarayının kapısına ve duvar. 
la.ruıa siyah bayraklar ve şallar asıl· 
lnıştı .. 

Minarelerde hazin mersiyeler o -
kunmıya başlamıştı. Halkın; siyah 
88.rtklar sararak Uç gün, üç gece ma. 
tem tutması için, her tarafta tellal
lar çağırmıştı. 

• • Vaziyeti kurtarmak için •.• 
Muaviye, bu menfur cinayetin ü

'erine, böyle riyakar bir perde ger • 
bıekle kalmamış; vaziyeti kurtarmak 
tçin, (Cude) ye korkunç bir oyun 
0Ynamıştı. 

{Cude) nin Şama geldiğini haber 
".1 ı.ı.· almaz, onu sarayına getirtmiş • 
ti. Evveli., bUyük bir sükunetle: 

- Anlat bakalım .. bu iş nasıl ol
du?, 

bemişti. 

ı. Artık kendisini Muaviyenin gelin -
1 •• 
b~~.e namzet telakki eden (Cude) , 

UYük bir serbestlikle söze girişerek 
<liaısan) ı nasıl zehirlediğini naklet· 
~i9 .. ve sonunda da: 

Ankara Keçisi 
Keçinin etini ve sütünü umu -

ıniyetle sena ettikten sonra, Anka
ra tiftik keçisine ayrıca bir yazı 
tahsis etmemi elbette fazla bul -
nıazsınız. 

Ankara keçisinin etini yiye • 
bilnıi' olan mutlu adamlar bunun 
öteki keçilerin etinden daha ince 
ve daha lezzetli olduğunu söyle -
mekte ittifak ederler. 

Fakat, kolayca tahmin edersi -
niz ki, bu değerli keçi esasen ka. 
saplık hayvan değildir. Her yıl 
verdiği tüyleri o kadar çok ve o 
kadar kıymetli işlere yarayan bir 
hayvan, elbette kesilip te etinden 
yahni yapılamaz .. 

Onun sütü de, her keçinin sütü 

cibi, anne sütüne yakın ayarda ve 

pek besleyici bir süttür. Fakat An

kara keçisinin memeleri de öteki 

keçilerin memelerinden farklıdır. 
Bayağı keçilerin memeleri, bildi
tiniz gibi, küçük bir torba cibi 
sarktı&ı halde, Ankara keçisinin 
memeleri yuvarlacık olur. 

Ankara keçisinin en büyük kıy 

meti verdiği tiftiğindedir. Ba -

zıları yılda ancak bir kilo verir • 

terse de, yılda iki kiloya kadar ve

renler de vardır. En iyi, en par -

lak ve ipek kadar yumşak tüy ~ 
feri en ıenç keçiler verirler. 

olur, hem ısıtır. Yakın yıllarda ls

tanbul bayanlarından bir çoğu ce. 
ketlerinin yakasını, Ankara tifti -

&inden yapılmış yakalarla kış 'le 
yaz süslemektedirler. 

Avrupalılar, en ziyade lngiliz -

ıer, Ankara tiftiğinden en makbul 

kumaşlarını yaparlar. Yine o tif . 
t ikten yaptıkları şallar, yakın za
nıana gelinciye kadar gerçekten 
Keşmir şal diye ldeta ağırlığınca 
altın bedelinde satılırdı .. 

Tiftikten yapılan her şey insan. 

tarın sağlığına yaradığı için Anka

ra keçısı etiyle yahut sütüyle 

• pek pahalıya mal olacağından 

dolayı - insanları besleyemese bile 

yalnız tüyleriyle yine insanla • 

rın sağlığına büyük hizmet eder 

demektir • 
Tarihçilerden bazıları keçinin 

Tevratta zikredildiğine bakarak 
Ankara keçis; ... l~·ail otulların -
dan kalmıştır diye yazarlarsa da, 
lsrai: otullarının yaşadıkları yer. 
terde yetişen keçilerin sert tüyle
rinden, ancak bugün de bedevi • 
terin giydikleri abalar dokunabi -

lir • 
Tiftik keçisini, Türkler, hem de 

~~..,"'1U&s 

1- İthalat: Buğday 75, yapak 17, 
çavdar 15, arpa, 45 susam, 15 mısır 
75, beyaz peynir 2, un 97 1_.ı, nohut 
24 3-4, fasulye, 4 pamuk 3-4 ton. 

İhracat: Buğday 90, çavdar 102, 
arpa 400 razmol 71 1-2, kuşyemi 
22 1-2, yapa~ 9 1-2 ton. 
Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 

26 paradan 6 huruş 35 paraya kadar, 
buğday sert kilosu 6 kuruş 30 para
dan 7 kuruş 15 paraya kf:ldar. arpa 
kilosu 5 kuruştan, 5 kuruş 12 1-2 
paraya kadar, çavdar kilosu 5 kuruş 
37 paradan 6 mruşa kadar, mısır sa. 
n kilosu 5 kuruş 10 paradan 5 kuruş 
12 paraya kadar, tiftik Gerede kilosu 
142 kuruş 20 paradan. yapak Ana -
dolu kilosu 63 kuruştan, pamuhyağı 
kilosu 45 kuruş 20 paradan 49 kuru
şa kadar. sansar derisi çifti 3000 ku. 
ruştan 3800 kuruşa. Zerdeva derisi 
çifti 4100 kuruşa, Kunduz. 1400 ku -
ruşa, Tilki derisi çifti 760 kuruşa . 
Porsuk derisi çifti 625 kuruEıtan 630 
kuruşa, Çakal derisi çifti 220 kurufl· 
tan 230 kuruşa, Kedi derisi cifti 200 
kuruşa Tavşan derisi c;ifti 2~ 1-2 
kuruştan 25 kuruşa kadar 

• 
Dün zahire borsasına dört vagon 

buğday gelmiştir Dünkü satışlar gev 
ş~ idi. Son günlere kadar Almanya 
hesabına alınmakta olan sert buğday 
lanmızın satışı da gevşemiş ve şim
di İtalya daha ucuz fiyatlarla ma -
karnalık sert buğdaylarımızı almıva 
başlamıştır. İtalya hesabına 6,30 ku
~tan biraz mal satılmıştır 

Son Karar
dan Sonra 
Borsada 
Muameleleı 

Anadolu tahvilleri hakkın· 
da hül<(ımetinıizce alınan 

karar di.in borsada derhal 
tJuyulınuş ve sabah erken· 
den ve borsa açılmadan ev. 
vel açıktan alış veriş başla· 

mıştır. Borsacılar arasında 

göze çarpan muameleler ha
raretli olarak akşama kadar 
devam etmiştir. Sabahleyin 
38 liradan açılan Anadolu 
tahvilleri 38,5 liraya çıkmış. 
tır. Hükumetin kararı diğer 
esham iizerine de epeyi tesi 
rini göstermiştir. Mümessil· 
ler 42 liraya kadar çıkmıştır. 

Anadolu hisseleri 23,5 lirada 
açılmış ve 24 lirada kapan. 
•nıştır. Merkez Bankası 97 
liradan 98 liraya fırlamıştır. 

Paris borsası haberlerinde 
Türk borcu 306 frankta açıl 
nıış 305 frankta kapanını~ 

olmasına ra&nıen evvelki 
güne nazaran Türk borcu 
20 kuruş bir yükseliş göster
nlşt i r. Dün Borsanın en iyi 

gtinlerinden biri olarak geç. 
mişti r. Anadolular üzerinde 
dün yapılan muanıele1er 4--5 
l iral ık kadardır. Borsanın bu 
glin de sıcaklığını muhafaza 
~deceği ve hatta arttıracağ 

ümit edilmektedir. Astan Çi· 
nıento hissesi on dört lirayı 

'lulmuştur. 

Zeytincilik 
hakkında 

rapor 

italyan 
ihracat 
karan 

Resmf gazeteee çıkan bir karama. 

me, ihracattan hasıl olan kredileri 

finanse etmek için muktezi şartlan 

tesbit etmektedir. Bu kararname 

metnine göre milli kambiyo idaresi, 

ecnebi borçlultr tarafından İtalyaya 

ihraç edilen mallar mukabilinde tedi

ye olunmuş mebaliğin alacaidılarma, 

liretle olan alacaklarını liret olarak, 

dövizle tediyesi meşrut alacaklılara 

da bu dövzilerin tekabill ettiği mik • 

tara göre yine Jiret olarak ve tediye 

emirle.o-indeki Şıı.nj üzerınden tediye
sini gösteren meşruhatlı sertiıikalar 
vermiye salahiyettardır. Maamafih 
bu sertifikalar muayyen vadede mut. 
lak bir tediye mecburiyetni ihtiva 
etmemekte ve tediyatı Entitute Kam
byo ve nükudun mevcudiyetine tabi 
kılmaktadır . 

Ampul 
Fabrikası 
1stanbulda kurulacak ampul fabri. 

kası haberi piyasada iyi karşılanmış
tır. Senede memleketimize 350 bin 
liralık ampul ithal olunmaktadır. Bu 
miktarın yüzde 65 i Almanyadan yüz 
de yirmisi Holandadan gelmektedir. 
Mütebakisi de A\'Usturya ve İsveç, 
Rusya ve Japonyadan ithal olunmak
tadır . 

Elektrik fiyatlan ucuzladıkça ve 
belediyelerin elektrik tesisatı genişle. 
cükçe ampul sarfiyatı artacaktır. 

Demir Fiyatlarında Yükıelit 
Istanbulda , , mir fiyatlarında yük

selme hareketleri d evam etmektedir . 
Demir tüccarları mal bulunmamasını 

buna sebep göstermektediiler. Avru

pada demir karteli fiyatlan da yük. 
Ankarada toplanan zeytincilik kon selmekte ve Amerikadan Avrupay:ı 

grcsinin kararlanna göre zeytincili· 
";lmizin istikbaldeki ehemmiyetli va
ziyetini islah çin ziraat 'w'e ekonomi 

demir gcindcrilmemektedir. Ispanya -

daki demir fibrikaları harp dolayısi • 

bakımlarından icap eden kararlar ve le kapanmıştır. Fransanm demir 
rilmişti. İktisadi IJakımdan yaprlabi· fabrikaları ise Avrupa ihtiyacına ki .. 
lecck işler hakkında Türkofisten bir fayet edebilecek miktarda demir ih ~ 
rapor istenmiştir. Ofis bu raporu ha· raç etmemektedir. 
zırlamıya başlamıştır. Raporun ana 
hatları şunlardır: Zeytin istandardı, 

ihracatta zeytinyağların kontrol .,,.e 
tahlillerinin yapılması, zeytin mınta 
kalannda ve 1stanbulda fenni bir Ra 

finöri, zeytinyağının borsa haricinde 
satılmaması, zeytinyağ ve buna mü
tefcrri sa\ıayiin mürakabe altında bu 
lundurulması gibi esaslara istinat ey 
lemektcdir. 

·Fransa 
·spanyaya Buğ
day gönderdi 
Fransanın buğday sıkıntısı çekme

sine rağmen, ispanyanın iaşesine yar-

dım etmiye başlamıştır. ispanya hü 

kmet partisi iaşe nazın Fransadan 20 

bın ton buğd"l.y alaralr ispanyaya gön 

dfrtmiştir. Bundan başka Ispanyollar 

Fransa.dan un mUhayaasına başlamış· 
!ardır. 

[_L_ı_M_A_N_H_A_R_E-~ETLER~ 1 
Bugün limanmuza gele<:ek ,·apur

lar: 

Saat 

16,l 5 t:ğur 17.mlftt>n 

6 Sen·ar, Karablgadan. 

6,8 o Anafarta, Bandırmadan 

o 6,3 Sadıkzade, Mersinden. 
12 Gillcemal, Karadenlzden. 

Bugün Umanmunlan gldecu va • 

BORSA 
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Paralar 

Sterlin 
1 lJoıAr 

2<ı l' rıuıııı~ 
~l: L.11 e• 
20 Belçıka fr. 
20 Orahmı 

A ı ı t 

616.-
126.-
113.
lll.I.-
10.-
18.-

,ı,. l9Vl\,l I fi, ~b' -

MI Lewa ıo-
l Flono 63, -
20 (,,elloılov•lı ltro ıs.-

1 S•lını zo.-
1 Mark 25-
1 Zloti 20-
Penıo 21 -
20 ı.c1 l 1.-
Uınu t8. -
•"f'l 1:arona Su -

Altm 1033.-
Banknot 245.-

Çelıler 

Londra 
Nvyork 
Pariı 
Mılano 
Brlik&el 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prac 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var,ova 
Buıfıpe~te 
Btikres 
BelKrad 
Voknluıma 
Mn~kova 
Stokholm 

ToltvU8ı 

617.-
0.7942 
ı 7.04 

15.0932 
4.7143 

ıı.aı 1s 
3.4144 

64.83 
1.45 

22.76 
4.2544 

11.3450 
1.9740 
4.2025 
4 4570 

1 O!! 59 
34.5211 

27R5 
2A ll4 

11''-' 

Anadolu I vetl kuoon lı:eıik 
~,.,.,o'" 

•• t .. 

620.-
126.
lli.-
U:ı.-
11.-
22.-

a ı :. . .

''·-66.-
au.
'J-
21.-
22.-
23.-
14.-
52.-., _ 

1035.-
246.-

617.Sll 
0.7925 

17015 
15.08 
4.7015 

18.7450 
3.4716 

64.7775 
1.4490 

22.7412 
4.2510 

11.3360 
1.9725 
4.1992 
4.4~34 

ın~.so2s 
34 495 

2 78?..5 
?4 Of5 

'.\Ulft 

37.90 
d - Vakii. ben, zevclmi S6'vmiyor • 
uın. Fakat ona bu suretle kastet • 

:eyi de aklımdan geçirmiyordum. 
b akat beni Mervan ikna etti. Sizin, 
&ı ana bir çok ati ve ihsanda bulu -
laacağınızdan bahsetti~cC'n sonra, faz 

Bizde onun tiftiğinden eldiven 
yaparlar, böyle sotuk mevsimler -
de elleri en iyi ısıtan eldivenler 
onlardır. Çorap yapılır, ayakları -
mızı yabancı yUn çor1.plardan pek 
çok ısıtır. 

Tiftik keçisinin tüylerinden ya. 
pılan boyun atkılarının töhreti 
dünyaya yayılmıştır. Ondan ten
tene gibi bluzlar örülUr, hem güzel 

pek yakın demek olan bir zaınaıı. 
da. Selçuk Türkleri Asyanın orta
sından getirerek Anadolunun bir 
kısmında yerleştirmişlerdir. Bu • 
gün tiftik keçisi Kızılırnıak ile 
Sivrihisar ,ehrl arasında. bir ta • 
raftan da Zağfranbolu ile Kasta. 
monu şehirleri arasında bulunan 
mıntakada yetişirse de en iyileri 
An kara tehrinde ve civarında ye
tiştiği için bütün dünyada Anka • 
ra keçisi dive tanınmıştır. 

Soya F aıulyası 
Dünya Sova fasulyesi istihsali se. 

nede 7.000.000 tonu geçmektedir. Bu 
sebzenin en büyük müstahsilleri sı

rasiyle Mançuri, Japonya ve B. Ame- 19 

ı urla.r: 

Saat 
8.,30 Kocaell Mudanyaya 

Seyyar .Kara.bigaya 

Bartın, Ayvalığa. 

Merkez Bankası 

lıtiltr.,zlor 

Türk Borcu 
Eraani \ . B. C. 
Sıvaı - Erzurum 1 

97.SO 

2 .. 77!1 
97 so 
95.-olarak ta oğlunuz Yezide nikah 

rika devletleridir. 19 
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M. Blumun Gazetesi Şöyle Diyor: 

Hatay A.nlaşmasını Suri
yeye Kabul Ettirmek 
Müşkül Olmıyacak 
[Başı 1 incide] 

m,..z bir fikri ve manevi zaferidir. 
Uç yıl sonra Suriye müstakil ola • 

cak, 1skenderunda bir Fra:ısız komi
ser bulunacak ve o zaman Sancak 
bugünkü Danzige benziyecektir. Bu 
bize yeni gaileler hazırlıyor, demek
tir. 

Y abane1 entrikalar 
Eüelsior, ihtilattan fayda bekliyen 

bazı ecnebi hükumetlerin entrikaları 
akim kaldr. Cemiyeti Akvam kadro. 
sunda Türk • Fransız itilafx daha ge
niş Akdeniz anlaşmasına mani de -
ğildir. 

. . . . Dostluk imtihanı 
ltilifı Cemiyeti Akvamm muvaf

fakıyeti sayan Petit Parisien diyor 
ki : 

"Tilrk • Fransız dostluğu imtihan. 
dan büyük mikyasta sağlamlaşarak 

çıkmıştır. lki memleket arasında her 
sahada faydalı teşriki mesaiye geniş 
ufuklar a~ılıyor. 

M. Blumun gazetesi diyor ki: 

zan. Montrö zaferlerini hatırlatarak 

makalesini şöyle bitiriyor: 
Harikulôde bir kudret .... 

Sancak ihtilafının tasfiyesi grafik. 
le dimdik bir merdivenin basamakla
rı şeklinde gösterilecek, bu tabloyu 
tamamlryor: Bilagaraz itiraf edelim 
ki, Ankarada harikulade kudretli bir 
asker politika adamı var. 

"Republique,, Sancak Türkiye le -
hine yeni bir tarzla halledildi. Türki. 
ye, resmi dilin, Türkçe olması dava
sını kazandı. Bu suretle Sancağın 

Türklüğü iyiden iyiye tanınmış olu . 
yor. 

iyi netice 
"İnformation,, dostça m&kalesinde 

neticeden sevincini bildirmekte ve 
!ngilterenin iki dost arasında bitara. 
fane sulh lehine tavassutunu takdir 
ile karşılamaktadır. 

Gazete ayni zamanda Akdenizdeki 
iyileşmenin MilA.no mülakatında da
ha kuvvetlenmesi, centilmen agre
mantine diğer sa.hildar devletlere teş 
mil ve Ankaranın Moskova ile Roma 

Dünya voıiyef i pek fena eleği/ 
Oeuvre gazetesinden: Bütün mu

rahhasların görüşmelerinden hasıl o. 
lan umumi intiba, dünya vaziyetinin 
zannolunduğu kadar fena olmadığı 
merkezindedir. 

Humanite, yazıyor: Milletler Cemi
yetinin Sancak ve İspanyol meselele
ri hakkındaki iki kararı, sulhun zıma 
manları olarak selamlanabilir. Dant. 
zig meselesine gelince, ehvenişer ola
rak telakki edilebilir; Milletler Ce
miyeti, biraz kendine hakim olmuş. 
tur. 

Populaire gazetesi, yazıyor: Heye· 
ti mecmuası itibariyle, istihsal edil -
miş neticelerden dolayı memnuniyet 
beyan edilebilir. 

Exelsior gazetesi diyor ki: Millet. 
ler Cemiyeti tarihinin sayfalarında 
beyaz taşla işaret edilecek bir gün. 

Petit Journal: Milletler Cemiyeti, 
bilhassa Dantıig meselesinde büyük 
bir manevi muvaffakıyet kaydetmiş· 
tir. 

Paris. 28 (A.A.) - Anadolu ajan
arasını da iyileştirmesi limitlerini iz. 

sının hususi muhabiri bildiriyor; 
h$1l' eylemektedir. 

Bilakis Er Nouvelle gazetesi, Ge~ 
nevre müessesesinin matlup hesabı. 
na geçirilmesi icrı.p eden şeyin San · 
cak meselesinin halli olduğu fikrin· 
dedir. 

Fransız Başvekili Leon Blumun 
gazetesi olan Sosyalist Populair ga - Hepsi memnun 
zetesi, Hatay uzlaşması hakkında di- Paris, 28 (A.A) - Le Jour gazete- Le Jour'a gelince şöyle diyor: İs. 

kenderun meselesinde en fena hal su 
reti bulunmuştur. Dantzig meselesi
nin hal sureti de müphemdir. 

yor ki : si müstesna olmak üzere bütün gaze 
"Fransız _ Türk itilafına cidden se- reler, Milletler Cemiyetinin 96 ıncı iç

vinilebilir. Uyuşulmr;~, faşist de'Ç'let- ti.ma devresi neticelerinden memnu. 
!er Fransanm bir dost kaybettiğini niyetle bahsetmekte müttefiktirler. 
ilan edecek, Cemiyeti Akvamın le - Petit Parisien, diyor ki: "Cenevre 
zine delil kazanaca 1tlardı. İtilafı Ce. müessesesi, yeni bir hayatiyet göster 
nevrenin uzlaştırıcı havasına Edenle miştir: Sancak ve Dantzig hakkında
Sandlere borçluyuz. ·ki müzakereler, iyi hazırlanmış ve ku 

Havasın Anfokyaya aif bir haberi 

Antakya, 28 (A.A) - Havas Ajan 
sı bildiriyor: 

Sancak hakkındaki kat'i anlaşma
nın akti haberi Antakya ahalisi ara
sında stiratli bir sükunet temin et • 
miş ve Arap dükkanları tedricen a
çılmıya başlamıştır. Bun unla bera. 
ber, meğazaların bilyük bir kısmı he
nüz kapalıdır. Fakat anlaşmanın taf 
silatı gelince siikıinetin tamamen te
esstis edeceği zannedilmektedir. 

Anlaşmayı Suriyeye kabul ettil' - lislerde tam bir meharetle idare olun 
mek çok güç olmıyacakttr, sanmz. ,, muştur. 

.Arıkara, Suriye lıuduflartnı tanıc/ı 

Komünist HumanJte gazetesi, "A
raplar anlamalıdır ki, Fra.nsız müza. 
kerecileri Suriyenin parçalanması teh 
likesini önlemişlerdir. Ankaranm şim 
diden Suriye hudutlarını tanıması 1:a
bili ihmal kazançlardan değildir . ., de
ıneıktedir . 

Barw;ı Türkiye 
Muharrir Pertinax Echo de Parlsde 

şu mütaleayı yUrütUyor: 
"Mesele Cenevrenin S"'ln hukuk 

zihniyetiyle halledilemedi. Anla.,ma k 
için Blum davayı hukuk siperinden 
çıkararak ,Türkiyenin sulhsever dev. 
!etler grupunda yer almasında men -
feattar Fransız umumi politikası pla
nına nakletmek aklıselimini göster • 
di. Neticeden sevinmeliyiz, kurtul -
duk.,, 

Türk - Fransız birliği için 
Petit Journal ise "Türklerle müza. 

kere kolay değildi. Daha bu ea.bah 
itilaf m suya düşmesine az kalmış -
tı. Bereket dil işinde uyuşuldu. MU· 
him olan şimdi Türk • Fransız birli • 
ğıni fiilileştirmekteıdir . ., 

Fransan1n kozu ve Ankara 
Ciano • Arasın yakın mülrukat1 

Fransanın tavizlerine tamamen hak 
verdiriyor. Ve gösteriyor ki, kozu -
muz Ankarada ıkazanılmış olmaktan 
uzaktır . 

Montröden beri Türkler garbi Av
rupada Ruslarla anl~malarma kar
şılık bir kuvvet muvazenesi arıyor -

lar 
A va.nslarma, Paris ve Londranm 

kayıts1z1ığmdan Berlin ve Rcınıa.ya. 

dönüyorlar. Ttirkiyeye verilen m~n
faatler ittifakımızı kryınetlendire<:ek 
y .. 11; devir açılmalıdır.,, ~llli':ktedir. 

• , . . Atatürk içirı . 
Paris, 28 (A.A) - Anadolu Aja.n. 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Akşam gazeteleri itilafın metnini 

neşrediyorlar: 

Raoul de.Noln uliherte,, de Ata· 
türk için bir methiye teşkil eden ma· 
kalesinde diyor ki: 

Mesele daha başlangıçta dallanma
sma meydan vermeden muvaffakıye\ 
timizin zorla. almmUI be~lenmeden 
halledilebilirdi. Bir ç-0k pa.tırdıdan 
sonra kabulle biten bu red usulü iğ
rençtir. Bu bize ancak sevimsizliğe 

mal olur. Niçin inat etmeli. 
~iuhArrir, Mondrostan, Sevrden 

sonra Atatürkün Dumlunma.r. Lo-

Matin'den San~ak meeeleeinde an
laşma, Dantzig meselesi dolayısile 

mevcut gerginliğin izalesi dünkü gü. 
nün bir takım hadiselere sahne ola
cağı düşüncesinde bulunmuş olanlar, 
bu hayallerinde aldanmışlardır. 

Memlekafte 8 Milyon Hek
tar genişliğinde orman var 

[Başı 1 incide] kaydü şartı ile .. ondan memleketin 
den noktayı çok tehlikeli görmüşler. ihtıyacınr en azamJ bir surette ve en 
dir. Bu hususta.ki mütalealarını ay- emin ve en devamlı surette temin et. 
nen alıyorum. me. 
"Envaı tezad ve noksanlar bu eser Arkadaşlarıma şunu derhal söyli. 

de, nizamnamede yer bulduğu gibi yebilirim ki, kanunda derpiş etmiş 
halkı incitmemek maksadile konulan olduğumuz tedbirler alınınca. bugün. 
bir maddesinin en tehlikeli tevil ve kü orman bugünden daha çok verim. 
tefsirlere kapı açtığını ve a acağmı li olacak daha çok kereste temin ede
kaydetmekten men'incfs edemeyiz.,, cektir. Ve bu devamlı olacaktır. Hal-

MEMLEKET MÜDAFAASI 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen uzun buki ormandan bugünkü istifade şek 

beyanatı arasında, ormancılığtmız li onu yakın bir zamanda tahrip 
hakkında ilmi izahat ta vermiş ve etmeğe mahküm eylemektedir. Öyle 
şöyle devam etmiştir: derler ki orman iyi işlediği takdirde 
"- Bir mut:-~assısın dediği gibi, bitmez, tükenmez bir ham madde 

hiç bir vakit satın alınmaz hiç bir va- kaynağıdır. Fakat usulü dairesinde 
kit temin edilemez. idare edilemezse inanılmıyacak kısa 
Arkadaşlar su siyasetimiz gibi ha. bir zamanda sönen bir mevcudiyet • 

yati bir mesele dahi orman meselesi tir. Orman kanunu ?.rzeylediğim bu 
ile alakadardır. Suların cereyanı deh karakteri orman muhafaza, usul ve 
!izlerin tanzimi noktalarında bütün şeraiti dahilinde ondan istifade ede. 
mütahassıslar ifade ediyor ki, yukar- rek devletleştirme, kontrol ve muha
da bu cereyanı tanzim eden ormanlar fa.za. teşkilatı gibi birçok prensipler 
korunmadan, aşağıda yapılacak her doğurmuştur. Bu prensipler Orman 
hangi bir su tesisatı günün birinde kanununun karakterinden doğmuş -
i•lememeğe mahkfımdur. tur. 

Sonra nihayet memleketin miida· 20 SENEDE 

faası noktasından ormanlum ehem- Ark~daşla.rımın bazı söylediği 
miyetini asker arkadaşlar encümen- şeyler maddelere taalluk eden mese. 
de hayat olarak tavsif etmişlerdit. lel!rdir ve cevaplarını sıraısmda ar
Bunun en vecizini de B~bakanım zederim. Mesela tahdit işinde 250 
söylemişlerdir .. Ormanların varlığı, bin hektar meselesi. Bütün orman
mevcudiyeti meselesi bir memleketin !arımız sekiz milyon hektar olduğu. 
meskun olup olmaması mevzuudur.,, na nazaran 20 senede bu iş hallolu-

KARAKTERLER! nacaktır diyorlar. Halbuki bu 250 
!şte orman kanunu .. bütün bu söy- bin hektar ilk seneler için en asgari 

lediğim esaslara istinaden huırlan. bir had olarak konmuştur. Onun 
mış, yük!ek tuvibinize arzolunmuş- altında bir fıkra vardır ki, be$ sene· 
tur. O halde orman kanunu karakte- de yapılacak diyor, belki başlangıçta 
rini, föylece hulasa edebilirim. az bir miktar olabilir. Fakat teşkilatı 

1 - Herşeyden evvel ve her şeyin kurduktan sonra o bir senelerde 
fevkinde ormanı koruma, ve onu ço. onun ç-0k üstüne geçecek bir rakam. 
ğaltma, hs. tahdit işine ba~lanabilir. 

2 - Ormanın gerek doğrudan doğ İstimlak meselesinde ve daha bazı 
nıya bir ham madde kaynağı olmak meselelerde arkadaşlarım izahatta 
ve gerek dolayısiyle memleketin eko- bulundular. Bunlar hakkında eneli -
nomisine ziraatine ve, sıhhatine, içti- men arkadaşlarım daha fazla izahat 
maiyatına ve yüksek mUdafa.asına verecekleri için ben bir şey söyliye
tesirli h~vativetfne dokunınanıak miyeceğim. Yalnız Ziya Gevher ar -

BAŞl'tlAKALEDEN ~IABAAT 

M. Blumdan 
Dileklerimiz 

istanbulun Elektrik davası 
(Başı 1 incide) 

. . • 1910 yılında •• 
Mukavele müza.kereleri:ıe kimlerin 

karıştığını bilmeyiz. Hepsini toptan 
[Başı 1 incide] itham etmek istemeyiz. Ecnebi ser -

muavin mevkiinde bulundurulur, 
Türk var denilsin diye hizmete alman 
iyi bir mühendis ancak ressam diye 
kullanılır. Yüksek mevkiler açılınca 
buralara hiçbir za.man Türkler terfi 
ettirilmez, hariçten yeni adam ge. 
tirtilir. 

retmenizi diliyoruz. Bütün Sancakta mayesıni temsil edenlerin işin her ta. 
ve hudut üzerinde bulunan unsurları- rafını bilen kurtlar olduğunu ve 1910 
nız, anla~manın hüsnüniyetle tatbiki da biz.im bir dektrik meselesini ko • 
ne mani olmak için ellerinden gelen nuşmıya salahiyettar hiç bir adamı
herşeyi yapacaklardır.Bunlar iş başın mız bulunmadığını hesaba katmak 

Bu sistemden başlıca maksat, ha • 
rice milyonlar kaç1rmak için çevrilen 
dolabın, Türk unsurlar tarafından 
görülüp farkedilmeme.sidir • d1 kaldıkça Türk - Fransız dostluğu icap eder . 

samimi bir hakikat şekline giremez, Bir komiser ki.. /nkllap Türkiyesinde sihirli külôha 
yeni anlaşmanın ruhu oralara sokula- Mukavele tatbikatı için o zamanki 
maz. Sathın altında fena ihtiraslar vtı hükumetin kabul ettiği garip usul de yer yok 

entrikalar devam edip gider ve sulh gözleri bağlamıya çok müsait bir u • Bugün Elektrik Şirketinin içyüzU 
cephesinin ahengini ve Yakın Şarkın ' suldü. Şirketi kontrol etmek için hü - hakkında yapılmakta olan tahkilta • 
emniyet ve istikrarını günün birinde kümet bır komiser seçecekti. tın çok şümullü bir manası vardır. 

mutlaka yeniden tehdit eder. Fakat bu kontrol komiseri maa - İnkılap Türkiyesinde sihirli külah • 
Suriycde yapılan nümayişlerde de şını şirketten alacaktı! ,. !ahların sihfri bozulmuştur. Göz bağ. 

menfaatleri sarsılan bu ~nfi unsur. Mantıksız.lığı bir defa düşünün: lamak imkanları kap::ı.nmıştır. İki ta
Iarni parmağını aramak yanlış ul· ma~mı, kontrol etmiye memur oldu. raflı iktısadt taahhütler bugünün 
maz. ğu şirkette;ı bekliyen, resmen onla • Türıkiyesi için en mukaddes bir şey. 

Sancak ve Suriye hududumuz. 
dan başka hiçbir hududumuz

da kaçakçılık, emniyetsizlik yoktur. 
Irak, Iran, Rusya hudutlarımız da 
merkezden çok uzak sahalar olduğu 
halde buralarda en küçük bir hadıse. 
nin izine bile tesadüf edilmiyor. 

Sizinle müşterek hududumuzda biz 
hep dürüst davrandık, memurlarını

zın çirkin entrikalarını, hususi men. 
faate dayanan hareketlerini daima 
cevapsız bıraktık. 

C
~nevre anlaşmasını, dürüst 
ruhla ve temiz bir hüsnüni 

yetle tatbik ettirerek umumi sulh 
cephesini kuvvetlendirmek, Yakın 
Şarkta karşılıklı emniyet ve istikrar 
kurmak ve Türk. FransIZ dostluğunu 
sarsılmaz bir hale çıkarmak sizin eli
nizdedir. irtica, nüfuz ihtirası ve 
tahakkümü, umumi hayatta, hususi 
menfaatler aram.ak gibi Fransada ar 
tık geçıniyen, fakat ihracat eşyası di 
ye haliı. müsamaha gören ve revacı 
olan an'aneleri kırınız. Cenup hudut 
sah~mızdan bugünkü unsurları çeki. 
niz ve emniyet edebileceğiniz dürüst, 
geniş görüşlü unsurlar gönderiniz. 

O zaman hususi menfaat namına 
Fransanm şerefiyle ve Yakın Şarkın 
emniyet ve istikrariyle oynıyanların 
faaliyetine nihayet vermiş ve yeni 
anlaşmanın temiz ve samimi bir ruh
la tatbikine im.kan hazırlamış olur. 
sun uz. 

Ş
ahsi müdahalenizle açmış ol
duğunuz anlaşma yolunu tat. 

bik saha.sına da bizzat geçirmenizi 
beklemek sizden hakkımızdır. Bu 
hakkı, dürüstlüğünüze ve hiisnüniye
tinize karşı duyduğumuz hürmetten 
ve inkılap sahasındaki müvazeneli 
eserinize ka.I'§I olan sevgimizden alı· 
yoruz. 

Ahmef Emin YALMAN 

Büyük Mıtin~ 
(Başı 1 incide) 

Cüınhuriyet meydanında çok muaz-

zam. sevinç tezahüratına şahit olaca
ğız. ı!iting tertip heyeti, idare heye

tini seçerek vilayete müracaat etmiş 
tir. Miting Beyazıt Cümhuriyet mey
danında eaat 14,30 da başhyacak, Sul 
tanahmede kadar gidilecektir. Bu a
rada müheyyiç nutuklar söylenecek
tir. Miting idare heyeti şöyle teşkil 
edilmiştir: 

Necip Serdengeçti, Faruki Dereli. 
Ahmet Kara, Refi Bayar, Tevfik, 
Ekrem Tor. 

Bir milyon 

Lira lazım 
Konya. - Altmapada yapumur dil 

şünülen ba.ı-aj için bir milyon lir.i sar 
.(ı: lazım.geldiği anlaşılmış ve keyfiy«t 
Nafia Vekaletine bildirilmiştir· 

kadaşıma arzı cevap edeceğim. 
Kendileri esbabı mucibenin diğer 

taraflarında güzel yazılmış olan bazı 
satırları bırakarak ondan yalnız sa
kat kısmı çıkararak bizi edebiyat ya
pıyorlar diye itham ettiler. Amma 
aflarına mağruren söyliyeyim ki, 
biraz da k~nclllerl edebiyat yaptılar. 
Belki mubalagah kelimeler konul. 
muştur. Fakat bu orman mevzuunu 
canlandırmak için Orman Kanunu 
kuvvetli bir esbabı mudbesi olmak 
üzere yazılmıştır. Bu esbaba binaen 
bunu bağışlamalarını rica ederim.,, 

nn eline bakan bir komiser ... Maaşı- dir · 
m resmen hırsız çetelerinden alan bir Fakat Veyi isteminde menfaat do-
zabıta memuru gibi bir şey. . laplarmm Türkiyede varlık hakkı 

Malum bataryalar yoktur. Bu sistem kat'i bir tasfiyeye 
Şu nokta dikkate değer ki İnkılap. uğarmıya mahkfundur. Bunu .... nla -

tan son_ra (Veyl) grupu Türkiyede nuyan kalmışsa, ancak kendi kendini 
hiç bir yeni iş alamamıştır. Halbnki aldatmaktadır • 
bal çanağını yakından tanıdığı için -----
yeni işlere atılmıya bayılıyordu. A .J / 

Reji işi, inkılap idaresi için çok şe· nQUO U 
refli bir imtihan olmuştur. Bu işde 
Veylin bütün malfun batarya.lan te. 
sirsiz kalmış, tütün işinin bizzat hii • 
kfımetçe idare edilmesi sayesinde tü
tün inhisarı varidatı birdenbire mil
yonlarca fırlamışttr . 

Eskiden bütün bu milyonlar dışa
rıya akıyordu. Mukabilinde de gö • 
ren gözleri bağlamak için biraz balı· 
şiş serpiştirmek kafi geliyordu . 

50 bin liral . . . ... 
Veylin reji işinde çok dikkate de. 

ğer bir hareketini haber aldık. Reji· 
nin feshinden sonra ve hükumetçe 
yeni bir şekil arandığı sırada hazır· 
lanan projeyi elde etmekte Veyl bü. 
yüık bir menfaat görür. Bu projeyi o 
zam.an hususi kalem müdürü olan 
bay Sanuber isminde bir zattan 
alabilmek için teşebbüse geçmiye bir 
adamını memur eder. Bu adamına 
bay Sanubere 50 bin liraya kadar pa
ra teklif etmek salahiyetini verir. 

Namus duygusu galebe çalıyor 
Bay Sanuberin ıkim olduğunu ve 

şimdi ne yaptığını bitmiyoruz. Fakat 
haber aldığımıza göre bu müracaatı
na temiz bir Türk memuruna yak1 • 
şacak surette mukabele etmiştir. 

Kendisinde namus ve vazife duy -
gusunun elli bin liradan yüksek ol · 
duğunu isabt ederek teklifi reddet • 
miştir. Veyl grubu Türkiyede u
mumi menfaat işlerinde bahşişin ka
pı açamadığı ve milyonlarca para ka. 
çırmıya imkan vermediği bir devir 
geldiğini bu teşebbüste ilık defa ola
rak görmüş, anlamıştır . 

Ktrfosiyecilik 
Mukavelenin tatbikatı meselesin • 

de hakikati farkedememenin bir se -
bebi de, vekillerimizin imza falan 
gibi kırtasi teferrüat ile çok meşgul 
olmaları ve bundan on sene evvel 
mevcut teşkilatın iktısadi işleri derin 
leştirmiye kafi bulunmamasıdır. 

Mes'uliyet sistemimiz de çok yan
lıştır. Ve.kil, esas itibariyle az maaş. 
lı küçük memurlar tarafından haZlT· 
lanan birçok kağıtları krrtasi usulün 
icapları meyanında imza edip 6eçer. 
Halbuki doğru usul, umumi miidür. 
lük ma.lramlarma tam bir şahsiyet 
vermek ve mütehassıs bir dairenin 
hazırladığı bir işin bütün mes'uliyeti
ni o dairenin emrinde toplayarak o. 
nu icabında doğrudan doğruya he • 
sap verecek mevkide bırakmaktır. 

Vekil ve Vekiller heyetinin müteha.s. 
sıs dairenin mes'uliyetine imza şek· 
linde ka"ır~ma hrı, müessir bir kontrol 
temin edecek yerde bil3ıkis hususi 
menfaat araya.n küçük memurlara. 
muğlak kırt.asi ıekiller arkasında 

izlerini kaybetmek imkanını vermek. 
tir . 

1926 senesinde, mukabilinde İstan
bul şehri lehine hiçbir menfa:ıt alın. 
maksızın yapılan mukavele tadillerini 
başka türlü izah etmeğe imkan yok
tur • 

Türke yer yok! 
Üzerinde durulacak diğer bir n~

ta da, Elektrik Şirketinde kapitüli!. 
yon nıhunmı bütün haşmetiyle de -
va.m ettiril.mest ve işlerin içyüzünU 
farkettirebilecek makamlarda katl'y 
yen Türk kullanılmamasıdır. 

Elinden her iş geldiğini her saha • 
da isbat eden Türiı: fen adamı, Elek
trik Şirketinin ölçüsiyle, tek başına 
iş göremiyecek bir insandır. Dalına 

Talzvilleri için 
Yeni Kararlar 

[Başı 1 incide) 
Vekfilet namına müsteşar Faik, 

Nakit işleri müdürü Halit Nazmi ve 
hüküm.etin salô.hzyetli murahhuı 
Mustafa Şerefle şirketin murahha111 
Ali Nizami arasında cereyan edetı 
müzakereler netice.sinde, Anadolu de. 
miryollan ve Haydarpaşa liına::ıı şir-
1ketleri satın alma mukavelelerinin 
bazı maddelerinin değiştirilmesine 
karar verilmiştir 

Bu tadile sebep olan hadise şudur: 
İsviçre milli bankası hükümetindetı. 
aldığı bir emirle hesaplanıu yüzde o
tuz nisbetinde variya.syona uğra.mrş 
olan İsviçre frangının yeni değeri U. 
zerine istinat ettir.mi ye karar verınif· 
ti. 

Bu yeni vaziyet altına dayanan ve 
daima İsviçre milli bankasınca altınla 
tediye edilmesi mecburi olan frankl& 
yapılmış istik.-a.ı.ların hepsinin altın 

esasından ayrılmış frankla tediyecıini 
kanuni kılmıştır. Halbuki bu son 
vaziyet buhran yüzünden bir çok za
rarlara uğrayan ve o nisbette tediye 
kabiliyeti azalan Türlı: mükelleflerin 
vaziyetini ,güç~eştirmiştir. Hükumeti. 
miz İsviçre hültümetinin fra.ıgı altm 
esasından aymnasiy!e elde ettiği ka~ 
dan Türk mükellefleri mahrum bırak 
mak istememiştir. Kabul edilen yeni 
esas şudur: 
HükUınet, hamilleri başlca tUrlU hi 

maye maksadiyle n-0rmal senelerin 
rayiclerini esas tutmak suretiyle A
nodalu aksiyon ve obligasyon mil • 
messilleriyle Sıvas , Erzurum, Ergani 
tahvilleriyle iiti sene zarfında müba.. 
delesini bir kanunla temine teşebbüs 
etmiş tnılunmaktadır. Binaenaleyh 
mukaveledeki altın kaydmm hükfı • 
metin düşündüğü vechile kaldırılması 
adil ve ha.kkaniyete uygun görülmÜ'9 
tüt. 

Radyomuzun 
Arapça 
Neşriyatı 
Elmukattam diyor ki: 

Mısırda çıkan Elmukattam gazete. 

si İstanbul Radyosunun Arapça neş· 

riyatı hakkında bir makale neşret -
m4ıtir. Bu makalede İsmet !nönünün 
Araplık meselesi hakkında radyoda 

Arapça olarak tekrar edilen bir n ut-

kunu hulasa ettikten sonra diyor ki; 
"Radyoda Arapça neşriyatı tedbiri 

gayet makul ve isabetli bir tedbirdir. 
Bu güzel ve faydalı karar için, Ata. 
türke bilhassa teşekkür ederiz. Çünkü 

öğrendiğimize göre, Atatürk bizzat 
bunu düşünmüş ve realize ettirmiş· 

tir. Başvekil lsmet lnönU ve alaka.. 
dar vekillere de teşekkür ederiz. Bu 
tedbir delalet eder ki, Türk ulusu A
rap milletinin efkarı umumiyesint 
takdir etmiş ve Arap uluslarını bu 
meselede dolayısile mustarip görerek 
kendilerine doğrudan doğruya hitap 
etmiye karar vermiştir. 
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llAçlarınızı Bah~e kapıda SALiH N ECAT i 
den almu. Reçetelerlnis 
bUyUk bir dikkat. ciddi 
bir istikametle hazırlanır. Keskin Kaşeleri 

Grip, Nezle, bat ve .ıı, afnlannı 
muannit aancılan bir anda keaer, 
Kıymettar bir lllc;tır. 

Haflfllk - Rahathk 
o 

KUMBARA BIRE, 
1000 
VEREN 

1ARLADIR lataabuı tlçilncU icra Memurlufuiı
dan: Beyotlunda Kamerhatwı ma -
ballealnde mukim iken halen lkamet
Clhı llleçhuI Tırpantıroe veledi Tuzcu 
Alekeaıımroe. 
Tanıamı 2062,S lira kıymeti mu • 
~neli Gala.tada Pereeml>epaza • 
l'ı caddealnde eakl 39, yeni 37 numa -
l'alı clUkklnm otuz lkl hluede bir hla-
11!11 ile, aynı mahalde ve tamamı 
82ao Ura kıymeti muhammeneli es
ki 27-29, ve yeni 25-27 numaralı 
ll)li menkulün dahi otuz Ud hissede 
bet hlaseai ilAn tarihinden itibaren 
Cltuı gUıı müddetle açık arttırmıya 
'-ıuımuştur. 

Birinci açık arttırma 1 - 3 - 937 
ine tesadüf eden pazartesi gilnil 

t 14-16 arasında dairede yapıla
._ ve kıymeti muhamınenesinln % 
•o bıi bulmadığı takdirde on bet gün 
~ uzatılarak ikinci arttırması da
t11 16 - 3 • 937 tarihine tesadüf eden 
lıaJı runu ayni mahal ve saatte ya
~. hteklilerin kıymeti mu
haırunenelerinin "C 7,5 nisbetinde 
lley akçesi veya mlllt banka mektubu 
~eleri llzmıdır. 

--
- ·'' ..,. :A. 

.... ~ 
" 1 .. . .,,,lı ... - .. ..,/~ _, ' . ı~ .. ' 

llakıan tapu aicilleriyle sabit olmı. 
ha ipotekli allcaklılar ile diğer ali
kadaıiann ve irtifak hakkı sahiple. 
l'lllbı bu ha.klannı ve hUBW1iyle faiz ----------- ------------------------
~ lbuarife dair olan iddealarmı lllıı htanbul betinci icra memurlulun-
leıibtnden itibaren yirmi gUn zarfm- dan: Yeminli Uç ehlivukuf tarafın • 
tSa. evra.kı mUabiteleriyle birlikte dal. dan tamamına 1475 lira kıymet tak -
ltenıı.ı bildirmeleri lbmıdır. dir edilen Kartalda Maltepede Yalı 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Avrupaya Talebe 
' Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü Genel Direktörlüğünden : 

Müsabaka aünleri uzatılnuttır. 
Taliplerin dikkat nazarlarma 

- (20) Maden Mühend:si ve (10) Jeolog yeti,tinnek Ü7.ere 

müsabaka ile Avrupaya (30) talebe tahsile gönderilecektir. İstek· 
illerin qafıdaki şartlan haiz olmuı lizmıdır. 

A - Türk olmak, 
B - Maden ocaklarmda çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati 

tam olmak (Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır). 
C - Lise mezunu ohıp Fransızca, Almanca, İngilizce dillerin· 

den birisini okuyup yazabilmek, 
D - Y aıı 18 den qağı ve 25 den yukan olmamak. 
2 - Maden Mühendisliği için müsabaka imtihanı 26 Şubat 

1937 ve Jeologluk için 2 Mart 1937 günlerinde Ankarada M. T. 
A. Enstitüsünde yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanların· 
da kazanmış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz et
tikleri dereoe it:barile Maden Mühendisliği için (20) ve jeolog• 
luk için ( 1 O) arasında bulunmak şarttır. 

3 - Maden Mühendisliği için imtihan: Hesap Hendese, Ce
bir, Mihanik, Fizik, Kimya ve yukarı~a yazılı dillerden .birinden, 

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

S - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri 
kadar mecburi hizmete tibi olduklanndan. bu hususta mükelle
fiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bu· 
nun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

6 - Maden Mühendisliği için: Son müracaat 20 Şubat 937 

Jeologluk için 

Cumartesi öğleye kadar, 
Sıhhi muayene 26 Şubat 93 7 Cuma 
imtihan 27 Şubat 93 7 Cumartesi 

: Son müracaat 27 Şubat 93 7 Cumartesi 
öğleye kadar 
Sıhhi muayene 1 Mart 93 7 Pazartesi, 
imtihan 2 Mart 937 Salı 

günleri olarak teıbit edilmiştir. Akai takdirde haklan tapu sicille. caddeainde 257. 96. 98 N. 11 bir bap 
ti)le ablt olnuyanlarm satıt be- hane yeri ile millkiln tamamı ve di-

111.ılıııım. pay1a...,.Rd1Mf fli:rlç kala- ğer bir bap hane 2638 aehim itibarile 
kI ve daha fazla malfımat al - 2180 seb.imi ~ık arttırmaya va.Zeail-
~ fitljıMlıertn ~ #ft 982 1956 mit olduğundiuı 1..3.937 tariJllDe mU-; 
b1aııaJ.aıı dosya irae ~ tafaillt veri. sadif Pazartesi ıünü saat 14ten 16ya 
1eaatt gibi müddeti kanuniyesl zarfın. kadar dairede birinci arttırmuı icra 
4- daireye uılacak olan açık arttır- edilecektir. 

Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakası, mektep 
fahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suPetlerini 4 kıt'a 

Askerltğini yapmış 'Olan Ticaretrfüıesi mezunu bir memur alma- fotoğraf ve dilekçelerini son mürq.caat tarihlerine kadar Ankara· 
caktır. TfÇaret tilbllU ile beraber Baq, YA t_i~ ~~ q Al, X Aı • ..&.~ (ienel Direktörliiğiine l'ÖDdermeleri ve 
çab'nu' ve buralardan bonaervis a1nuf olanlar tercih olunacak ve llhbi muayeneleri için .de tayin edilmit olan gilnlerden öfleden 
ellerindeki vesikalara ve yapdacak imtihand4 sBstefteekleri ehli· :vvel Bay Huan Apartmıanmdaki Enstitü Daıreainde bulun• 
yete göre Yüz Sekiz liraya kadar ücret verilecektir. malan illn olunur. (89) (318) 

IQa l&rtnameaini okuyabilecekleri i- Arttırma bedeli kıymeti muham-
llıı olunur. (29652) menenin c,0 75 ini bulduğu takdirde iateklilerin iıtidalanna bağlıyacaklan diploma, aıkerGk vui- ------------..,...-,,.---------

------------ mütteriai üzerinde bırakılacaktır. Ak 
letanbul Aallye Mahkemesi Birinci ıi takdirde en son arttıranm taahhil-
~ Daire9l Ticaret Kmmmda.n: dil baki kalmak tızere arttırma 1:S 

kaıı ve nüfuı cüzdanlarile birlikte en ceç 10 Şubat 937 akfamma •-------------~-------·, 
kadar Umum Müdürlüğe müracaatlan. "465" .ı ___ _.latan._•b•ul-•Be-l•ed•iıiy•e11.·-i.li•n•la•r•ı-----

Ankara Vilayeti Ziraat 
Müdürlüğünden: 

letanbul Tahmia sokağmda Akoe. gUn müddetle temdit eclllerek 16 • 3 -
hır han 24 numarada tüccardan Ha- 937 tarihine müaadif aa.11 gUııU saat 
"ıa itmenin Löbet Biraderler ve tU- H ten 16 ya kadar keza dairemizde 
:~ ~mdan Doyçe .o~t yapılacak ikinci arttırmasında arttır
,~t htanbul ıubeei llzerıne em- ma bedeli 1'Jymeti mulıammenenin % 

verilen -16 Teşrinievvel 936 ta- 75 ini bulmadığı takdirde satış, 2280 '1 - Viliyet çiftçilerine dağıtılmak üzere 50 adet zilaak tır• 
ve t-0096 N. lu 800 lirayı muh. N. ıı kanun ahkamma tevfikan prı ınık açık eksiltme ile aatm almacaktırt 
geki zayi ettittnden bilbahilmes- bırakılır. Satıe petindir. Arttırma. 2 _ Ekailtme 10/ 2/ 937 Çarpmba günü Nat ıs de Viliyet 

L. ~nedin iptali talebinde bulundu: yo. iştirak etm\k istiyenlerin kıymeti z:-•t Müdürlüiünde yapdacakUr· 
•lQIG&n Ticaret Kanununun 638 incı muhammenenln % 7,5 niabetinde pey "-
~ mucibince 800 lirayı muh~ akçesi veya milli bir )>anka.nm temi- 3 - Tırmıklarm muhammen bedeli 850 liradır. 
ll 1-dunan mezk11r çekin her klmm nat mektubunu hi.mil bulunmalan il- 4 - Şartnamesi İstanbul ve Ankara Ziraat MildUrlUklerinde 
~e ise kırk beş gün zarfında zmıdır. Haklan tapu aicilliyle sabit örülebilir. 
~emeye ibrazı lüzumunun ve ib- oJJıııyan ipotekli alacaklarda diğer g 5 - lateklilerin pazarlık için tayin edilen ci1n ve saatte % 7 ,S 
t.a edllmedifl takdirde mezkflr müd- alikadaranın ve irtifak hakkı aahip. tutan olan banka mektubu veya 111\lhuebe mildtlrlillil vesneaine 
~hitamında çekin iptaline ka- terinin bu haklanm ve hususiyle faiz naktell yatınlan makbuz ile birlikte müracaat etmeleri. (449) 
~verlleceji llln olunur. <296

72
> ve mesarlfe dair olan lddialanm ev- -----------------------

latanbul Asliye 4 Uncil Hukuk rskı mU.biteıertyle birlikte llln tar:- --------------.. -----~~~, ~eelnd . Milli Müdafaa Ve- binden itibaren nihayet 20 gUn zarfm -._... .._.__..__ ft ........ ._.....__ U, w.-ı _·-- .. , ~ izaf~ Istanbul hazine mu- da birlikte daireume bildirmeleri ll- .. , .. _,..._, _ __ .....-. JWI 

~t vekili tarafından suıtanah- mndır. Aksi takdirde haklan tapu 
~ Akbıyık mahallesinde Reji 10- atcuıiyle sabit olmıyanlar satıt lMde
~da M numaralı evde oturan Sa- llnin paylqmumdan hariç kalı_rlar· 
Jiıl De Kumkapı Tillbentçi mahallesin- Müterakim vergi tenviriye tanzifiye
te kollatq maddeeinde 68 N. ki ev- den mütevellit belediye ruaumu ve 

oturan Mustafa Ragıp aleyhine: vakıf lcaeat bedeli müzayededen ten 

~ ş.rınameainde buı nok~ tashih ve tadili içap eden lo~ 
motif ve vqon yay ve austaıanna ait eksiltme ıs 2/1937 tan
hinden 15 Mart 1937 Pazartesi gününe tehir ec:lilmiftir. 

Fazla tafıillt için Ankarada Malzeme Dairesi ve Hayd&rpaf& 
Teeellilm ve Sevk Şefliğine müracaat edilmesi illn olunur. (531) ~ihtiyat mektebindeki murafı zil olunur. 20 aenelik vakıf icareıt 

441 lira '8 kunıfun tabıdll tat. müşteriye aittir. Daha fazla malO.- ---------------------
• m numara ile açılan dava- mat almak lftiyenler 11 - 2 - 937 ta. 
dolayı dava arzıhalleri mtıddaa· tarihinden itibaren herkeein görebil. 
~~ ,..unda gösterilen adres- mesi için dairede açık bulundunıla
~ gönderilmie ise ~ mumaileyh· cak arttırma prtnımealyle 93•12086 
1erb; mezkQ.r adreat terkederek halen N. 1ı doeyaya müracaatla mezkflr 
~uı bir yarde bulunduldarmdan doayada mevcut vesaiki g6rebllecek
~ tebllf edilmeden iade edildi- leri illn olunur. (29661) 

tl ~ IDflllılhatmdal an1a-1------..--~ ve ~eee de müddaaleyh-
~ illnen tebllpt lcruma ve JrenS bir ay mWılet verilmesine ve 
~ s • a • 937 çarpmbt. 
~ aut 14 de bınlnJmuma karar 
~«ttlnden Y\lkanda adnıe ve ad· 

~~== veya bit Yeldi ~n.W-.. 
t4ldrde sıyaplarmd& mu-
411nm olunarak hakJarm· 

tl)ap karan verllecell illn olu -
<83S=> 

• 
KlitelainW TAN ÇINKOCRAFHANESl'ne 

lclar• eden: Devlet Mat•ım lablk çbıkograt Şet1 
KEMAL J'BRİDUN 

• • ........ 
Salıibl. Ahmeıt l'.tnllll Y • • Umumi llefriyatı idare eden: s. uı.tv 
~ w Nepi;vat Tllrk LiJQitet lirlreti. Bevlcftir JW UN matbaam 

Karacaahmet ntezarlığmda fırtınadan yıkılmıt olan serv .ler
den 500 tanesi satılmak üzere açık arttırmaya konulmu' ise de 
belli ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiş
tir. Bir tane 1erviye 625 kurut fiat tahmin olunmuştur. Şartna· 
meai Levaznn Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No.lı 
kanunda yazdı wıika ve 234 lira 38 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 3 2 93 7 çarşamba günü saat 14 de Daimt 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (555) 

• • 
Neft Sanayi Anonim Şirketinin Belediyeye vergi ve rüsum bor· 

cunu veremediğinden dolayı Anadolukavağmda umur yerinde 
eski 105. 107 yeni 21 No.b ki&ir fabrikanın dört tarafı duvarla 
muhat ve bir kigir yazıhane ve yine kigir kimyahane ve 21 1 
alet ve edevatı aabite 18 adet muhtelif tonda tank ve tuğla ile 
muhat iki adet taktir kazam kigir tuğlalarla muhat 2 buhar 
kazam bir adet atölye derununda 2 torna tezgihı, 1 makkap, 1 mo
tör, 1 dinamo ı buharla müteharrik sitim makinesi ve diğer kigir 
bina dahilinde S adet buharla müteharrik pompa ve 1 adet hava 
makinesi ve 2 adet kuyu ve ı adet tasfiye kazam ve 21 2 No.h 
ortadan bölünmilf bir kat üzeri galvaniz uçla kapalı kigir 
depo Tahsili Emval Kanununun 13 üncü maddes"ne göre miiza· 
yede ile 1&tdacağından taliplerin kıymeti muhammeneai olan 
141.580 Uramn cro de yedi buçuk nilbetnde pey akçeli olan 10618 
lba 50 kurut teminatlan ile birlikte 22 2 93 7 puartesi günü saat 
14 de Beykos kuuı Encümenine müracaat etmeleri ilin olunur. 

• • 
Muhammen bedeli ilk teminıtl 

Temialik prajmda bulunan muhtelif 
boyda 31 tane iç ve 53 tane dlf oto-
mobil liatili • 
Karaıümri1k Belediye tahsil fUbesİ 
binumm tamiri (Belediye Fen İtleri 
Müdürlütünden ehliyet velibaı almak 

330 lira 2'4,75 

şarttır) 233,43 ı 7,50 
Yukarda cinai miktan w muhammen bedelleri yazılı olan las

tik ve tamir pazarhp koııuimUflanbr. Şartnameleri Encümen 
kaleminde görülebilir. ı.-ıu .. 2490 nmnaralı kanunda yazılı 
vesika ve hisalarmda ,a.teri1en ilk teminat makbuz veya meı tu· 
bile beraber 2/2 937 cUnB uat 14 de Daimi Encümende bulun-
11Jahdırlar. (B.) (s.;6) 

BANZOPiRiN kaıeleri "E""E~:l40~~"Ji 
• " ·.· . ' ~ :: "· ~ ,. • ~ - - · • - · "' "'~ ~ C. [,' R. R 

• 
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Türlü - Badem 

HA A 
ÖZLÜ 

Unlarını 
Yavrular ıeve seve yiyor. 
Ve bu leziz gıdalara ba· 
yılıyorlar. T abiatm aaf 
hububatın özlerinden iıtih· 
sal edildiği için çocuklar 
çabuk neşvü nüma bulu
yorlar. Çabuk büyüyorlar. 
Hastalıksız ve çok uzun 
ömürlü oluyorlar. 

Mutlaka HASAN ismi· 
ne ve markasına dikkat 
ediniz. Eczanelerde ve 
bakkaliyelerde bulunur. 
HASAN Depoiu: lıtan· 
bul, Ankara, Beyoğlu, Be

ğundan: Yeşuaya bin lira borcundaıı 
dolayı mahcuz ve paraya çevrilme • 
sine karar verilen ve tam.amma. ehli. 
vukuf tarafından 2450 lira. kıymet 

takdir edilen Beyoğlunda, Tatavlada, 
Bilezikçi sokağında eski elli iki mü. 
kerrer yeni 210 kapı numaralarla. mu 
rak.kam evin tamamı açrk arttırmıya 
va~dilmiştir. Evsafı aşağıda yazı
lıdır. 

Zemin kat: Mozaik antreden camlı 
kapılı sofaya çıkılır. Bu katta bir so

fa, iki oda bir kiler. 
Birinci kat: Bir sofa üzerinde iki 

oda, bir kiler, bir hela, bahçe tara-

• 
1 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRl·pı·N fındaki odada zemini kara.siman dö. 
şeli ve demir parmak korkuluklu bal. 
kon vardır. Bütün ağrı, ıızı 

Bodrum kat: Bir oda, iki kömürlük ve sancılan dindi-
bir hela zemini karasiınan döşeli bir 
taşlık, zemini kısmen cidari kara.si
man döşeli maltız ocaklı ve çamaşll' 
kazam ve mozaik tekneli mtufak var
dır. 

Mesahaı!!I: 104 metre murabbaı o

lup bundan elli altı buçuk metre mu. 

rabba1 bina kalanı bahçedir. 

Hududu: Bir tarafı Antuana fe. 

rağ olunan arsa ve bir tarafı uhde

rır. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına 

nezleye, gripe, dit 
bel, aınır, adele 
ağrılarile romatiz
maya kar'r bil-

p • N 

şiktaş, Eskişehir. 
haua müessiı-dir. . ~.1 

'\ >.-.Y' 
•••••••••••••••••••••••-••••••••••••••• • sinde ipka eylediği arsa ve bir tarafı 

M. Sarayon ve Verejile uhdesinde ta-

Osmanlı Bankası 
30 Sonteşrin 1936 Tarihindeki Vaz·iyet 

~ 1'.T 1 F. PAS 1 F. 
!sterlin Ş. P. 

Hisse senetlerinin ödenmesi 
istenmemiş olan kısım 5.000.000 
Kasadu ve Bankalarda 
bulunan paralar 5.213.054 6 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 632.613 2 5 
Tahsil olunacak senetler 4.883.248 11 10 
Cüzdanda bulunan kıymetler 2.468.541 1 11 
Borçlu cari hesaplar 6.042.837 11 7 
Rehin mukabilinde avanslar 2.305.053 2 
Kabul yolile borçlular 373.522 2 8 
Gayri menkul mallar ve mobilya 607.150 9 3 
Müteferrik 164.050 2 & 

27.690.070 10 4 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

V'J 

Umumi Muhasebe Şefi 
11. DELLA SUDDA 

' 

!sterlin 

Sermaye 10.000.000 
Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi 1.250.000 
Tedavülde bulunan banknotlar 322.219 
Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 264:.738" 
Alacaklı cari hesaplar 13.706.432 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.4.08.101 
Kabuller 373.522 
Müteferrik 365.057 

27.690.070 

TUrklye Umum Müdürü 
PH. GARELLl 

... 

ş. 

16 

2 
2 
1 
2 
5 

10 

P. 

rafı rabii Bilezikçi sokağı ile mah -
duttur. 
Evsafı umumiyesi: Mezkfır evin ze. 

min katına yedi basamak mozaik 
merdivenle çıkılır, kapı demirdir. 
Ust katta bir sokak cephesinde bir 
şehnese mevcut olup bodrum katının 

_ sokağa ayrıca demir kapısı vardır. 

,M1?~ G~!PiN 
~ '~~P T ··b _ı~_! ~~ ecru e eQ.!.IU ç; 
icabında günde 3 kate alınabilir. 

RADYOLIN dit macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri 
tarafındaıı yapılmaktadır. 

Bodrum ve zomin Katın pencereleri 
_ demir parmaklıklıdır. Bahçenin etra. 
ıı fı duvar ve üzeri demir çubuk ~- ••••••••••••••••İlll••••••••••• 

rine te1dir. Mutfak önündeki bahçe ----------------------------! 
ı kısmı kara.siman döşeli olup burada 

_ bir kuyu vardır. Binanın beden ve 
3 bölme duvarları kargir olup diğer ak-
8 sam ahşaptır. içinde elektrik ve ter-
5 kos teşkilatı varsa da civarına terkos 

suyu gelmemiş olduğundan su akma. 
4 maktadır. 

Arttırma peşindir. Arttırma.ya iş. 

tirak edecek müşterilerin kıymeti 

muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubur.u hamil olmaları icap 
eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten
viriye ve vakıf borçları borçlouya ait
tir. Arttırma şartnamesi 1 . 2 _ 937 
tarihine müsadif pazartesi günü dai
rede mahalli mahsusuna talik edile
ce ktir. Birinci arttırması 2 - 3 • 937 
tarihine müsadif salı günü dairemiz. 
de saat 14 den 16 kadar icra edilecek, 
birinci arttırmada bedel, kıymeti mu,. 

ahmmenenin % 75 ini bulduğu tak
dirde üstte bırakılır. Aksi takdirde 
son arttırmanın teahhüdü baki kal -
mak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 17 - 3 • 937 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 den 
16 ya kadar dairede yapılacak ikin
ci arttırma. neticesinde en çok art
tıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 
numaralı icra ve iflas kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan hakları 

tapu sicilleriyle sabit olmıyan ipotek. 
Ii alacaklarla diğer alakadaranm 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak. 
larını ve hususiyle faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfın.da evrakı müs
biteleriyle birlikte dairemize bildir -
meleri lazımdır. Aksi takdirde hak -
ları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşın.asından ha -
riç kalırlar. Müterakim vergi, ten · 
viriye, ve tanzifiyeden ibaret olan 
belediye rusumu ve vakıf ica.resi be
dt:li müzayededen tenzil olunur. Daha 
fazla malümat almak istiyenlerin 936 
/1254 numaralı dosya.da mevcut ev
rak ve mahallen haciz ve takdiri kıy 
met raporunu görüp anlıyacakları i · 
lan olunur. (29662) 

Istanbuı Asliye !kinci Ticaret Mah
keme.sinden: L!ıtanbul maliye muha
kemat müdürlüğü vekili avukat Sıtkı 
tarafından Çakmakçılar yokuşunda 

nzu S ç Bo aları 

JUV ANIIN;.~~ 
Kumral ve siyah olarak\.' €i,il 
iki cinsi vardır. Ter ve "'-YF 

yıkanmal:la kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve· 

ren tanınmış yegane 

aıhhi saç boyalarıdır. 

1NGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu· İstanbul 

.................... llllllİ ................. .. 

Kuruş 

40 

5~ 

75 

75 

75 

75 

50 

50 

150 

75 

125 

50 

Basnn Evinin B;\stığı Kitaplardar .. 
Kitabın ismi Müellifi 

Muvaffakıyet 

Propaganda 

Çok Seri Kazanç 
Yollan 
Kendini Tanır 
mısın? 

Tali Sensin 
Müşküllerle Mil· 
cadele 
İdeal Büro 
Yeni Müşteri Bul
mak San'atı 
Askeri Mektepler 
için Yeni Kıraat 
Kitabı 

Beş Mürebbi 
Hayat Bil~isi 
(Hayvanlar) 

Kılıcımı 
rum 

Sürüyo· 

Gassun · Tercümesi 
Muallim Mübahat 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

Sünbüllü hanın 23 No. da Kemal Sa- Toptan alanlara 'fo 25 iskonto yapılır. 

muel aleyhine ikame olunan davanın ~ •••••••••••••••••••••••••• 
cereyan eden tahkikatı sırasında: 

I 

M. aleyh Kemal Sam.uelin ikamet
ka.hmın meçhuliyetine binaen gönde· 
rilen davetiye tebliğ edilemediği ve 
davetiye zahnndaki müba.şirin şerhin 
den anlaşılmış olmakla bir ay müddet 
le ilanen tebligat ifasına ve tahkika· 
tın da 11 - 3 - 937 tarih saat 14 ta
likine karar verilmiş olmakla keyfi
yet tebliğ makamına kaim olmak Ü· 

sere ilan olunur. (935/1169) 


