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5 KURUŞ BAŞ M U HAR R l R 1: AHMET EM 1 N YALMAN 

Esasiye Teşkilatı 
Kanununda 
Mühim Değişmeler 
Başvekil lnönünün 

imzasile MecliSe 150 
imzalı bir takrir verildi 

' Ankara, 30 (TAN muhabirinden) - Tetkilitı Esasiye Kanu
nunda memleketin bugünkü büyük ihtiyaçlarını kartılamak ve 
bazı hükümleri, Partimizin ana vaııflarile telif etmek üzere b:r

kaç maddenin tadili hakkında bir teklif hazırlanmıttır. 

Bir Hafialık 
Tarih 

Başvekil Ismet Inönü baŞta olduğu 
halde, 150 den fazla meb'usumuz ta 
rafından imzalanan teklif, Kamutay 
reisliğine takdim edilmi§tir. Riyaset 
makamı, teklifi tetkik edilmek üze 
re, Teşkilatı Esasiye Encümenine ha 

Ahmet Emin YALMAN vale etmiştir. 

H atay itinde ancak ve an- Teşkilatı Esasiye Kanununun 102 
cak ıulh ve iıtikrar eıaa- inci maddesi ,bu kanunun herhangi 

bir maddesinin tadilinin mürettep a-
lanna dayanan hedeflerimize bu zanm en az Uçte biri tarafından im-
hafta içinde tamamile kavuttuk. ıalanmış olmasını amir bulunduğun-

Bugün bütün Türkiye halkı, dan teklif encümenden geçtikten son 
)'er yer bir araya toplanacak ve ra umumi heyette görüşUlebilecektir. 
•anlan aüzel neticeler kartıım- Haber aldığıma göre, tadili tekli( 
da duyduiu ıevinci ve meml• edilen maddelerden biri, biri11ci mad 
ketin mukadderatını ha itte ele cl4ıdlr. Birinci madde, hWdllnet şek .. 
IMIYUK bU' ~ •• tedbar1e ıda- 1 • ' • • " ,. ·.. ' • • 
re eden Bü•uk ş f h"'...A- tasrih etmekte, fakat daYQchft ana 

JI& e eve uaume- . 1 . iht" 1 k d' 
k 

• prensıp en ıva ey ememe te ır. 

te artı olan denn minnet ve Bu dded t klif edil d •· 'kl'k • . ma e e en egışı ı • 
~tımadını hep birlikte ifade ve cUmhuriyetimizin halkçı, milliyetçi, 
ilin edecektir. ilik ,devletçi ve inkılapçı olduğunun 

Mühim bir siyasi nufulr. . • • • da tasrih edilmesidir. 

Cuma günü Meclis kürsüsünde Bundan başka, 74 üncU maddeye 
Ismet lnönünün bu bahis bir fıkra ilavesi teklif olunmaktadır. 

hakkındaki dürüst ve samimi sözleri- 74 Uncü madde şudur: 
ni duyduk. Başvekilimiz, çok mühim "- Menafii umumiye için lüzumu 
•iyasi nutkunda, yalnız Hatay Uz&- usulen tahakkuk etmedikçe ve ka -
rinde durmadı. Avrupanm umum! nunu mahsusu mucibince değer paha 
8Ulhü vaziyeti hakkında da Türkiye- il peşin verilmedikçe, hiçbir kimse -
nın görüşünü ortaya koydu. nin malı istimval ve mülkü istimlak 

~"""'~""'"""""'" "' '"""" ""'""""" 

i '!~!o~a~!!.~an ~~~~~ ! 
~ birinden) - Sancakta taz nun tarihli telgraf gel - ) 
~ yik durmuştur. Sükun var miıtir: 1 
~ dır. Vatani Partiye mu - Anavatan matbuatının ~ 
~ hali/ Araplar el altından Hatay davasını müdafaa- -
~ faaliyetlerine devam edi - da gösterdiği ıuil varlık -
~ yorlar. kalplerimizde ebedi min- 'I 
' netlerle yaııyacakır. Kur- 1 
' Ankara, 30 ( A.A.) - tulu, ıevinçleri içinde çal- -
~ Hatay mümessiller heye - kanmakla olan Hataylılar 1 
~ ti imzasiyle Baıın Genel dan ıonıuz ıaygı ve ıelcim -
~ Direktörlüğüne Antakya - lar. ' 

#~~~~~~~,~~~~~~~~'~'~' 

Rüştü Aras 
üç mülakat 

yapacak 
Milanodan Sonra 

Belgrat ve 
Atinaya Gidecek 

Cenevre, 30 (TAN muhabf. 
rinden) - Hariciye V ckilinuz 
Tevfik Rüştü Aras, İtalya Hari· 
ciyc Nazırı Kont Ciano ile vuku· 
bulacak mülakatı hakkında ma • 
lfımat veriı;ken şunları söylemit
tir: 

"- Şubatın Uçüncü gtinü Italyanm 
Milano şehrinde Italya Hariciye Na
zırı Kont Ciano ile görüşeceğiz. Bu 
mülakat esnasında en başta Türkiye 
Italya münasebetlerinin mevzuubaha 
olacağı tabiidir. 

Btı mUJAlnrtt mUteakrp Belgradk 
hareket edeceğim, orada Yugoelavya 
başvekil ve hariciye nazın Doktor 

Milan Stoyadinoviç ile görüşece

ğiz." 

Doktor Tevfik Rügtü Aras !fllbatm 
on beşinde de Atinaya gideceğini, o
rada Yunan Ba§vekili General Metaık 
sas ile Balkan Antantıru alakadar .. 
den meseleler etrafında fikir teati • 
sinde bulunacaklarını da beyanatına 
ilave etmiştir. 

MURAHHASLARIMIZ Ismet lnönU, Hatay meeelesindeki olunamaz. Fevkalade ahvalde, kanun 
dürüst hedeflerimizi gUphe kabul et- mucibince tahmil olunacak nakti, ay 
mez bir lisanla anlattıktan sonra ni ve sair amele müteallik mükelle -
doetlarmıızdan berbiri ta.rafından fiyetıer müstesna olmak üzere, hiç-
göeterilen yardımlar hakkında mille- [Arkası 7 incide] KURTUliAN HATAY VE KURTARAN 

Cenevredeki murahhaslarımızdaıı 

Numan Rifat Menemencioğlu ve Ha
san Rıza yarın şehrimize gelmiş ola
caklardır. 

tin teşekkürlerini ayrı ayn bildirdi. ------------------·---.-......,.~-------------------------------------------

Sulh yolile varılan a.nla§Dlanm Mil- B .. n Hata H ı·tıer, eu·· ıu·· n cu·· n-letler Cemiyetinin, bir sulh müesae- U g U Y 
aeai aıfatile, mevkiini nekadar kuv-

:~tlend~=a:o~~.::~:· zaferini kutluvoruz vanın Bekledı·q ... 1• İ~~~=cih~=r~:~~ 100 b• 1 h Ik 
ispanyada.ki askeri tecrübeyi de ile- 1 n erce a 
!8=%u~:n::ıu:urü:::~ .. Nutkunu so·· vle;.mı· 

Alman devlet .ve hükumet reisi Her Hitler günlerden
beri herkese beklettiği nutkunu nihayet dün Rayi§tağda 
söyledi. Her Hitler, dünkü nutkile bir taraftan lngiliz 
Hariciye Naı:ırı Mister Edenin, diğer taraftan Fran
sa Baıvekili M. Blumun nutuklarına da cevap vermiı 
oluyor. 

ailihlarm harbi çarçabuk sonuna ge- Og"' 1 d Sonra Beyazıt U tireceği fikri yanlıştır. Bunlar el- e en 
bette eskisinden daha bUyUk ölçüde meydanında coşacak 
tahripler yapıyorlar, fakat Beri ne-
ticeler tahakkuk ettirmiye ki.fi gel- d 

Bugün bütün memleket, Hatay avamızın muvaffakıyetini co'
ıniyorlar. 

Bqvekllimizin bu müp.hededen kun tezahürat araıında kutlamak için hazır ve ıeferberdir. Büyük 
Şef Atatürkün yükıek iktidarile, lnönü hükumetinin isabetli gay-

~kardığı çok haklı netice, herhangi r ff k ~ 
bir maksadın tahakkuku için harbin retile kazanmıf olduğumuz bu ıevinç ı muva a ıyeti bugün ög-
akıllıca bir vasıta olmadığı ve bütün leden ıonra lıtanbullular da muazzam tezahürat ile tes'it ede-

1htillflarm sulh yolile halline imkin ceklerdir. 
temin etmek icap ettiğidir. Mitinge bütün Istanbullula.rm, bil-
,•. Komıumuı Sur:yeliler tün teşekküllerin iştira.ki için terti -

• amet lnönU, kom§UIDW: Suri- bat ve tedbirler alınmıştır. C. H. 
1 yelilere ıunlan anlatmıttır Partisi kaZa merkezleri bu büyük 

ki Cenevrede varılan neticenin bizim işle Uç gündenberi hararetle meşgul 
kadar Suriye tarafından da ~emnu- oluyorlar. Bugün Usküdar ve hava
niyetle karşılanması lizmıgelir. Ha - lisindeki halk, Parti tarafından tutu· 
tay vaziyetini karışık bir halde bu- lan 68 nwnaralı vapur ile yarımda 
luncturacak, Suriye hududunu halle Istanbula geçecekler, oradan hep 
lrıuhtaç, açık bir mesele haline düşü- birliıkte Beyazıt Cümhuriyet meyda -
l'ecek müphem bir vaziyet Suriye is- nma gideceklerdir. Bu vapurla Kuz· 
tiklali ve inkişafı baknrundan hiç te guncuk, Beylerbeyi ve Çengelköyü 
arzu edilmiyecek bir vaziy~tir. ahalisi de lstanbula geçeceklerdir. 

Dk anlaşmamazlık sesi geçtikten . . . . l<aaıköylüler 
~ Suriyelilerin hakikati görecek- Kadıköy ve havalisindeki halk ta 
llriııe ve l'ürkiye ile karşılıklı emni- gene saat 12,30 da Kadıköy iskele 

IBafı 1 hıcicleJ [Arkuı 10 uncuda] 
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16 
Sayfa 

"TAN,, yarın on altı 
ıayf a içinde çok zengin 
yazılarla dolu olarak çı- J 
lıacaktır. Çocuk ilavemiz- ı 
de yarınlri nC•hamı::da bir : 
tikte verilecektir. ı 
••••••••••••••••••••••••• 

Romanya 
Dışbakanı 
Antonesko 

Şubatın ilk Haftası 
Ankaraya Gelecek 

Ankara, 30 (Tan muhabirinden) -
Romanya Dıı Bakanı Antenesko -
nun Ankarayı ziyaretine ait resmt 
program hazırlarunıştır. Dost ve müt 
tefik devletin dış ba:kanı Cumhurrei
simiz Atatürk ve Başbakan ismet ln 
önü tarafından kabul edilecektir. Dış 
bakanımız, 3 şubatta Kont Ciano ile 
yapacağı Milano mülakatından sonra 
kuvvetli bir ihtimale göre, 7 şubat -
ta gehrimizi teşrifi beklenen Cüm -

hurreisimizin beraberlerinde Ankara
ya gelecektir • 

Hitler dünkü nutkunda önce 
Versay Muahedesinden ne kal
mışsa onu feshettiğini bildirdi, 
sonra da: ~iman harp mcs'uli
yeti beyannamesi altındaki im
zasını kaldırdı. 

Hitlerin 
Nutku ve 
intibalar 

Alman devlet reisi, dUnkU nutkun Londra, 30 (TAN) - Her Hitlerln 
da mühim noktalardan biri olarak nutkundan hasıl olan intıba, nutkwı 
(ırk! hudutlar) meselesini ileri sUr- hiçbir meseleyi ileri götürmemekle be 
müştUr. (Irki hudut) mevzuunda, raber bir adım teşkil ettigidir. Sür. 
Her Hitlerin, birçok defalar tekrar prizler devrinin geçmesi de bir ka • 
ettiği gibi, Alman ekseriyetinin mes- zanç sayılıyor, fakat teşriki mesai 
kun bulunduğu iddia edilen Avrupa devresinin de başlamadığı göze çar • 
topraklarıdır. pıyor. 

[Hitlerin clün Rayiftağda söy- FRANSADA 
lediği nutkun metnini "TAN,, Paris, 30 (TAN) - Salahiyettar 
olıuyuculan bugün ürüncü 8ay • Frs.nsız mahafili Hitlerin nutku bak 
lada bulacaklar l kında ihtiyaUı davranmaktadır. 
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'Heybelide 
bir liman 

Yazan: MÜMTAZ FAl~ yapılacak 
Kamışın çokarandıgı Heyb_~,'.~dada •. fırtına ~a.m~nıa-

rında kuçuk denıı merakıbının sı-

No. 24 

Posta, 
konseyi 

telgraf 
dağzldz 

Vesaiti 
Nakliyenin 
Geçeceği 

Yollar 
Beyoğlundan !stanbula inen oto .. 

mobil, kamyon ve saire Taksimden 
Tarlabaşı yolile Hamalbaşına çık • 
makta oradan İngiliz sefarethanesi
nin önünden tramvay yolunu takıp 

ederek Köprüye inmektedir. 

b . h. k t 1 v b' ı· l • gınması ıçın ır ıman yapı ması 1 r şe 1 r • a m iŞ 1 kararl"ştırılmıştır. Bunun için lazım 
gelen keşifler yapılmış ve planlar 

Üzerime bir maşlah giysem 
Kamışlıya derhal geçebilırim 

hazırlanmıştır. inşaata birkaç gün · 
zarfında başlanacaktır. Liman, eski 
dalgakıranın bulunduğu yere yapı
lacak ve etrafı kapalı büyük bir 
havuz haline getirilecektir. Lima
nın inşası bu yaz bitirilmiş olacak
tır. Adalardaki ve hariçteki bütün 
deniz vasıtaları buradan istifade 
edebileceklerdir. 

Bu usulün İngiliz sefaretile Şişha
ne arasındaki kısımda bazı güçlükler 

j doğurduğu görülmüı;;tür. Belediye 
bundan sonra otomobil, kamyon ve 
emsalinin Hamalbaşından İngiliz se
faretinin arkasından ve Tozkoparan 

( Nusaybine doğru seyahatimize de. 
va.m ediyoruz. Ovanın ha.la bir ucu
nu bulamadık. Ve hatta Mardinden 
uzaklaştığımız için bir ucunu da kay
bettik. Yol arkadaşım uzakta kül ren 
gi bir bulut halinde yükselen bir şeh. 
ri göstererek: 

- lşte Amudc, diyor • 
Amude şu başlıca kaçak~tlık mer

kezlerinden biri olan Amude! .. Oto • 
mobilimiz de o tarafa doğru ilerli • 
yor ve Amude gözümüzün önünde 
büyüyor, büyüyor, yayılıyor ve kos
koca bir şehir oluyor .. 

Biraz ileride tren yolu uzanıyor, 

güneşin altında yanarak parlıyor .. 
Karşıdan bizim tarafa doğru ge • 

len bir adam gördük. Süıi.ilmüş tar . 
laların ortasından yürüyor. Fakat bi
zi görünce, birdenbire durakladı 

ve geri döndü. Şimdi hızlı hızlı telrrar 
Amudenin yolunu tutuyor. 

Neci bu adam? Ne derneğe geliyor
du, şimdi de ne derneğe geri dönU • 
yor? . 

Yol arkadaşım ve yanında kaçakçı
ları takip etmeğe memur bir zat der
hal otomobili durdurdular ve bağır _ 
cblar : 

- Duuur! .. 
Adam bu se.c;i ya işitti, ya işitmedi 

ve yolunu kat'iyyen değiştirmedi... 
- Eğer bu adamı hudut muhafız -

lan görseydiler ne yaparlardı? diyP 
aordum: 

- Duur! diye bağmrla.rdı. Dur • 
madı mı ateş ederlerdi. dediler. 

- Biz durduramaz mıyız? diye 
aordum. 

- Hayrr, dediler. Biz sürülmüş 

tarlalar ortasından oraya gidene 
kadar, o derhal tren yolunu tekrar 
atlar ve Suriye toprağına girer. 

- O zaman?. 
- O zaman bizim hiçbir şekilde 

müdahale etmiye hakkımız olmaz .. E· 
'\l'et, bu adamın gelişinden muhakkak 
ıurette bir ka.ça!tçı olduğu anlaşılı -
yor. Fakat ne yaparsın ki derhal bir 
eey yapmak elimizde değil t Grüyor -
ıunuz ya, şimdi iki kara.kolun arasın
dayız. Yol da da devriyelere rastgel • 
dik. İki karakolun devriyesi biribir • 
leriyle muvasalayı temin etmişler, 

11onra geri dönmüşlerdi. Bu adam 
her halde bu devriyelerin hareket • 
lerinden haberdardır. Yalnız kötü 
bir şans eseri olarak bizim kendi ö
nüne geçeceğimizi hesaba katmamış
tır. 

Otomobilimiz geri döndü. Adam 
tekrar Suriye toprağına geçti ve biz 
de yolumuza devam etmiye başla • 
dık. 

• 
NW!aybin uzaktan yeşil ağaçlariy· 

le tren yolu boyunca uzahıyor .. Al • 
çak düz bir kasaba ... İki, iki buçuk 
saattir yoldayız .. Fena halde yorgu
nuz. Nusaybin, bu yorgunluktan son
ra bize bir vaha gibi görünüyor. 

Otomobilimiz kertenkeleleri ürkü -
terek, köstebek yuvaları Uzerinde 
eekereic ilerliyor. İşte Nusaybinin ka· 
pısmdayız. Daha doğrusu Nusaybi -
nin değil, Suriyenin kapısındayız. 

Çünkü karşıda Kamışlı var .. Ben 
Nusaybini değil, asıl Kamışlıyr gör· 
mek istiyorum. 

Kimbilir ... Belki de görebilirim ... 
Şehre yaklaştıkça yol kalabalrklaş

b. Köylüler, önlerinde merkepleriyle 
kasabaya mütemadiyen öteberi ve 
Kamrı,ı taşıyorlar . 

Kamış, fakat şeker kamışı değil .. 
Bu kamışlar da ne işe yarıyor sanki 

Yol arkadaşım izahatına devam e
diyor: 

- Bu kamışları eskiden Suriye -
den satm alırlardı. Karşıdan her gtin 
yüzlerce Suriyeli. Nusaybine gelır, 
kamış arardı. Fakat şimdi her ne • 
d~nse bu pazar kapandı. Kamışları 

,erli ahali sa.tın :\lıyor 
- ~e_]a.p_!Yo!! .• 

-Ev .. 
Aklıma derhal saçları örgülü gö • 

çebe delikanlısı ile yanakları ve du
dakları düğmeli göçebe kı:r.ınm zifafa 
girdikleri dört köşe kamış kulübeler 
geldi ve sordum: 

- Zifaf odaları için mi? 
- Hayır.. Köylüler, umumiyc~le 

evlerini kamıştan yaparlar. Şimdi bu 
karşıda göreceğiniz Kamışlr da vak • 
tiyle kamıştan yapılmış bir küçük 
köyden ibaretti. Hatta ismi bile ora. 
dan geliyor . 

- Sonra? 

- ~onra. şimdi kamıştan sade ta-
vanları kapatmak için kullanıyorlar. 

Fransızlar burada bir tuğla fabrika • 

sı kurdular. Bütün binalar, tuğladan 
veya betondan yapılıyor. Fakat bu • 

na rağmen yine eskiden kalma ka-
mışlt evler pek çoktur . 

Bu izahatı dinliyerek Nusaybinin 
içine girdik ve yol arkadaşımın söz
lerine kulak kabartmaktan etrafıma 

Şoför~er 
' Arasındaki 

ihtilaf 
istifa eden birinci ve ikinci reis

lerin yerlerine yenilerini seçmek için 
şoförler cemiyeti idare heyeti dün 
akşam bir toplantı yapmıştır. Top -
lantı, çok gürültülü olmuştur. Bir 
kısım aza birinci ve ikinci reislerin 
istifalarını kabul etmemişler, bir 
kısmı da idare heyetindeki ikiliğin 

ortadan kalkması için bunu zaruri 
görmüşlerdir. Nihayet, istifa eden 
reisler ekseriyetle tekra.r seçilmişler 
dir. 

pek bakamadım ... Derken kendimizi llkmekteplerdeki Kütüphaneler 
geniş bir meydanda bulduk . 

Meğer Nusaybinin pazar yerine 
gelmişiz .... 

Ortada geniş bir dam vardı. Köy. 
den ka\ıın, karpuz, üzüm, kamış ve 
saire getiren köylüler buraya mer • 
.keplerini bağlamışlardı . 

llk :cıiM güze ce karnımı doyJrmak 
ve onda.n sonra da Kan.ı~' .y:, gih.ı :'< 

çarelerini aramak oldu .. 
Ben, şu yanı b~ım.ızda duran Ka· 

mışhya nasıl geçebilirdim? 

İşte hudut taşları şuracıkta .. Bu • 
rasmı atladım mı Kamışlıdayım .. "B'a

kat evvel~ yol bulmak, sonra da ya -

kalanmaınak lazım . 
Orada tanıştığım bir vatandaş: 
- Benim pa.savanrrn var, dedi. E. 

ğer saçınız, sakalınız ve bıyığınız bi -
raz uzun olsaydı, sizin üzerinize bir 
maşlah giydirir, başınıza bir aıkel ta
kar ve amelem diye karşıya geçire '. 
bilirdim. Fakat, ne yazrk ki sizin yü
zünüzü görenler derhal hir vabancı 
olduğunuzu anlarlar. 

- O halde? . . 
- Ne yapalım, elbette bir çaresi

ne bakacağız!. . 

Talebelere Yardım 
Dört Dernek 

için 

Nişantaşı Kız Orta :Mektebi tale
beleri biri Kızılaya, ikincisi Hava -
kurumuna, üçüncüsü Çocuık Esirge. 
me Kurumuna ve dördüncüsü mekte
bin fakir talebesine yardım olmak 
üzere dört dernek tesis etmiştir. 

Bunlardan 4 üncü dernek me!<tep
teki fakir talebeye 380 parça eşya 

dağıtmıştır . 

Ilkmektepler için 26 muhtlif yer -
de açılan kütüphanelerin eser itibari
le zenginleştirilmesi, ayni zamanda 
bu kütüphane adetlerinin çoğaltılma 
sı kararlaştırılmıştır. 

Fatihte yeniden kurulmakta olan 
çocuk kütüphanesi hazırlıkları bit -
miştir. Yakında açrlacaktır. 

Bugün 400 Seyyah Geliyor 
Bugün ıımanımıza Alman bandıra

lr Kelıon vapurile 400 kadar seyyah 
gelecektir. Seyyahlar şehri dolaştık 
tan sonra akşam Akdenize ~decek -
terdir. 

Ölçü Aletlerin Muayenesi 
Müddeti Bitti 

Her nevi tartı ve ölçü aletlerinin 
yazdırılması için Belediyece verilen 
mühlet dün saat 13 te tamam olmuş 
tur. Yarından itibaren kayrtlannı 
yaptırmıyanlar cezaya çarptırılacak
lardır. 

Merzifonda Konferanslar 
Merzifon, (TAN) - Halkevinde 

muallim Kazım Özal "Muhite inti
bak" mevzuu hakkında, mühenrJis 
Mahir Larlar da elektrik hakkında 
birer konferans vermişlerdir. 

Süleyman Nazifin devrei senevii 
irtihali münasebetiyle bir ihtüal ya. 
pılmış, büyük edibin hayatı ve eser. 
leri anlatılmış, güzel yazıları okun
muştur. 

iki Parmağını Kaptırdı 

Y edikule mensucat fabrikasında 

çalışan tbrahim iki parmağını maki
neye kaptırmışttr. Yaralı, hasta:ıeye 

kaldırılmıştır . 

1 Sig'orta Prod u ktörleri 1 

Konsey azalan raporu imzalıyorlar 

p osfa, T elgr~f ~ons eyi el ün son toplantısını yaparak dağdmııfu. 
Parafe edtf mış olan rapor sureti, dünkü toplantıda murahhas

lar faraftnclan imzalanmışftr. Konsey azası, dün Boğazda bir gezinti 
yapmışlar ve ak~amki ekspresle memleketlerine dönmüşlerdir. 

Yeni yolcu salonu 
kurulacak nerede 

Projeyi Belediye 
şekilde tetkik 

esaslı 
ediyor 

Çinili Rıhtım Ham ile Merkez Rıhtım Ham arasında yapıla
cak olan yeni yolcu salonunun projesi Belediye tarafından tetkik 
edilmektedir. 

DclctliYl:\..c-kabt:d -cdih.;n ~a.,1«.-u 0 vt \; l.J~ th.l •• ı-.u ••• ı. ............... ~-·-

daki binalar istimlak edilecek ve bu iki hanın dış taraflarındaki 

yollar kapatılacak ve ortada hasıl olacak boşluğa da yeni salon 
yapılacaktır. 

ŞüJJheli 
Bır ö"lüm 
Hadisesi 
Zabıta, Üsküdarda şlipheli bir ö • 

lüm tahkikatına ol koymuş bulun _ 
maktadır . 

Salonun bir cümle kapısı rıh

tnn üzerinde olacak, diğeri iki 

rıhtım hanının arka cephelerin

deki caddeye açılacaktır. 

Merkez Rıhtım hanile Deniz 

Ticaret Müdürlüğü arasında bu

lunan binaların önünde bir mey

danlık yapılacak ve bu kısımdan 

Köprüye kadar devam eden 

Valdeiatik medresesinde 12 numa- rıhtım parmaklıkları kaldınla _ 

rada oturan Üsküdarlı Hamit, ge- rak burası açılacaktır. 
çen gün ansızın hastalanmış ve bi • 
raz müddet sonra da ölmüştür. Ce • 

sedin defni için usulen belediye dok • 
tcrlarrndan müsaade istenmiş, bele • 

diye doktoru, ölümü şüpheli gördüğü 
için cesedin morga kaldırılmasına lü-

• 
zum gör.müştür. Ölümün hakiki sebe-

bi otopsiden sonra anlaşılacaktır. 

Çekler 
Buğday 
Saflyorlar 

Rumen vapuru 
kurtarılamadı 

Geçenki kar fırtınasında Kilyos 

civarın.da karaya oturan Romanya 
vapuru hala kurtarılamamıştır. Va • 
purun her tarafı parçalanarak am

barlarına su dolduğundan tulumba -
larla suların boşaltılmasına ve ya . 
raların kapatılmasına çalışılmakla • 
dır. Geminin içindeki 4.000 ton ha
mule de tamamen boşaltılmıştır. 

Bir Kız Çiğnendi 

İ caddesinden Şişhaneye inmelerine ka 
: rar vermiştir. Fakat, burası yazın 

·ı toz, kışın da çok çamur olduğu için 
aaha evvel bu yolun yeniden katran
lı köşe olarak inşası kararlaştırılmış
tır. Yol yapılır yapılmaz otomobiller 
le kamyonlar bu yeni yolu takip ede
ceklerdir. 

Diğer taraftan belediye Feriköyün 
deki terkos SJ.1 merkezinden Feriköy 
mezarlığına giden yolu da ayni şe • 

j kilde katranlı olarak yaptırmıya ka
rar vermiştir. 

Gerek Tozkoparan caddesinden ge 
rek bu caddeden söktile<:ek parkeler· 
le Nişant~şmda Eminefendi sokağı 

yapılacaktır. 

Tramvay Tarife Komisyonu 

Tramvay bilet ücretlel'ini tesbit 
edecek komisyon önümüzdeki hafta 
içinde toplanacaktır. Elektrik fiyat
larının da indirilmesinden sonra 
tramvay ücretleri de o nisbette in • 
dirilecektir. Bu nisbetler he • 
nüz kat'i surette hesaplanmamıştır . . 

Otobüsçülerle ihtilaf 
Otobüsçülerle belediye a.rasmdaıkl 

ihtilafı tetkik etmek üzere yarın be
tediye reiS"' muavini Ekremin başkan 
lığında bir komisyon toplanacaktır. 

Merzifonda Halk Dersaneleri 

Merzifon, (TAN)' - Halkevi, hiç 
-1-..... -- •----- \...:t-= ... --ı- .:.-\n h;_.. 

kurs açmış, burada alfabe ve he. 
sap dersleri vermiye' "Haşlamıştır. 

Az çok bilenler için açılan diğer 

bir kursta hesap, türkçe, yurt bil -
gisi dersleri verilmektedir. Bu kur • 
sa devam edenler 70 i bulduğu gibi, 
kayit muamelesinin arkası henüz ke
silmemiştir. 

Bergamada Deve Güretlen 

Bergama, (TAN) - Alay namın& 
yapılan mevsimin ilk deve gürefi, 
hava müsait olduğundan, <;ok rağ· 
bet görmüştür. Birinciliği, İzmir .. 
den Ahmedin devesi kazanmıştır 

Sıvasta Ticaret Dersleri 

Sıvas (TAN) - Yeni seçilen tica
ret odası idare heyeti faaliyete başla 
mıştır. Başkan Rahmi Çeltekli, pazar 
günleri vereceği derslerle ticari usul. 
ler hakkında gençleri tenvir etmesi· 
ni Ahmet Gözeyeden istemiştir. 

Mumaileyh çek, poliçe, adi senet 
hakkındaki ilk dersini vermiştir. 
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BiRKAÇ 
SATIRLA 

E kseriyet olmad.Jğı i~in Sipahi 
ocağı kongresi 20 şul>ata bı· 

rakdmıştır. 

ş 
• 

ehir lleclisi şubat içtima dev .. 
resine ba.şlıyaca.ktır. 

• 
Y eni kurulan İktisat Fakü'tesl 

Avrupada buğday itlıal etmekte o

lan memleketler Çekoslovakyadan 
buğday almıya başlamışlardır. Bu 
hafta İtalya 15 bin ton buğday al
mıştır. Estonya ile Arnavutluk ise 

1 yedişer bin ton almışlardır. Son haf. 
· ta içinde Çekoslovakya muhtelif 
! Avrupa memleketlerine 150 bin ton 

Şi.c;lide Ebegözü soıkağrnda Hrristo 
apartımanmda oturan küçük biı krz, 
Halılskargazi caddesinde bir otomo • 
bilin sadmesine uğramış, muhtelif 
yerlerinden yarala.ımıştrr. Otomobi • 
Un numarası tesbit edilmemiştir. Kız, 
tedavi altına alınmı:;tır. 

önümüzdeki pe~ embe günü 
açılacaktır • 

Dünkü kongr ec/e bulunanlar 

- ~~rki.~e __ si~~rta p~odüktörler~ ~ir 1 çime geçilmiştir. Yeni idare heyetine 
ligının uçuncu senelık kongresı dün Rrfkı, Kemal Başaran, Moiz Danof, 
Türkiye hanındaki . merkezind: top - tııaridis, Aslan, yedek azalığa Aleko, 
lanmıştrr. Okunan ıdare heyetı rapo· Üreonulocı. ve ~ermPt sı>cilmişlerdir. 
ru aynen ksı.bul edildikten sonra se-

1 

buğday satmıştır. Daha yetmiş bin 
ton buğday satılmasına hükumetçe 

, müsaade verilmiştir. 

Tuna havzası arpaları 
1sviçrede Laplata arpaları satılır • 

ken son hafta içinde Tuna havzası
nın arpaları İsviçre piyasalarında 
yer almıya başlamıştır. İsviçre hü • 
kftmetinin müsaadesi üzerine Tuna 
arpalarının ithali gittikçe artmakta
dır. Lehistanın biralık arpaları yük
sek fiyat seviyelerini muhafaza et • 
mekted.ir. Yulaf fivatları yükselme • 
miştir 

ITAkVi/.\IJ~HAVAI 
Bugünkü Hava: YACIŞLl 

göre, bugün havanın yağmurlu geçmesi ib 1 inci ay Gün: 31 Kasım: 85 
Rasat merkezlerinden verilen malumata \\ 

timali vardrr. ı 355 Hicr 135~ • 

Dünkü hava l Zilkade: 18 18 Birincikanun 

D
.. h · 

1 
k . . Güneş : 7,13 - Oğle: 12,27 

un ava umumıyet e açı geı;;mıştır. 
Rüzgar öğleye kadar lodostan esmiş , ak· Ikindi: 15,06 - Akşam: 17,21 
şam üzeri poyraza _c:~virerek b_i~az soru - Yatsı: 18,56 - tmslk: !5.31 
muştur. Hava ta:z:yıki 753 mılımetre, en 
fazla ı;ıı-.aklrk 13. en a.!..2_de~cedir. 
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Hitler, Bütün Dün
vanın Bekledicli 
Nutkunu Sövledi 
Şunları istiyor: 

1 ·Tam Müsavat, 2 - Müs
temrekef er, 3 - lrki Hudut
lar, 4 - Bolşevikliğe Karşı 

Açık Düşmanlık 
Berlin, 30 (A.A.) - AJman devlet reisi Hitler, bütün 

dünya tarafından merakla beklenen nutkunu bugün 
(dün) Rayiştağ meclisinde söyledi. Hitler bu nutkunda 
evvela Alman N asyonal sosyalist prensiplerini ve o 
Prensiplerin inkişafını tahlil etmiş ve şöyle demiştir: 

1 

baştan y~ratm.ak içi~ z~ru~ o~an un 
suru temın ettı. Ve zıncırlerınuzi kır. 
mak imkanını verdi . 

Bize ağırlık vermekte olan boyun • 
duruğun bir ·millete asla stirülmemiş 
olan en korkunç bir namus lekesi ol • 
duğunu hissettik. 

Versayın Feshi 
Bugün bu projeyi ikmal ederek a. 

şağıdaki beyanat ile iktifa edebili • 

rim: \ 
1 - Almanyanın hukuk müsavatmı 

yeniden tesisi münhasrran Almanyayı 
alakadar eden bir mesele idi. Hiç 
kimseden. hiçbir şey almadık ve hic 
bir millet, bizim yüzümüzden zarar~ 
girmedi. 

2 - Aimanyanm hukuk müsavatı
nm yeniden tesisi çerçevesi içinde Al
man şimendif erlerinin şimdi.«i statüt. ----il Geçen dört sene içinde Alınan.yada !erini değiştireceğim. Keza, Rayiş • 

büyük ölçüde tarihi inkılap vukua bankm da statütlerini değiştirerek 
gelmiş olduğundan kim şüphe edebi- bunları kayıt ve şartsız Alman dev _ 
lir? Gene acaba kim şimdiki Alman- Jetinin nezaret ve mürakabesi altına 

. 

$iyaset aıemi . 
Suriyelilerin anlamadıkları 

noktalar 

yayı, bundan tam dört sene eV\'el 30 koyac<.ğrm. 
Kanunusanide ayni saatte muhterem 3 - Bu suretle bizim hukuk müsa. 
Alman devlet reisinin huzurunda ye- vatı.mızı ihlal etmiş ve Almanyanm 

H ükumet Reisi ismet lnönü nün etmiş olduğum sırada mevcut o- haysiyetini tenzil eylemiş ve onu 
son nutkunda çok mühim lan Almanya ile mukayese ed::?bilir? ikinci sınıf bir millet haline sokmuş 

noktalara işaret etti. Baştan başa ALMANYADA "DEMOKRASI" olan Versay muahedenamesinin tabü 
Hatay davamıza ait olan bu noktala- Her Hitler, bundan sonra nasyonal olarak feshedilmiş olacağını be)'an 
tın en mühim !erinden biri, Suriyeli- sosyalist inkılabının zaferlerini an- ederim. 
lerin Hatay anlaşmasını anlamanıala latmış, Alman inkılabının hariçte ol Harp Mes'u]iyetini Reddediyor 
tına aittir. duğu gibi bilinmediğinden, birtakım 4 - Zayıf 'bir hükumet tarafından 

Madrit hükumetinin iddiasına göre, lspanyol asileri ltalyan 
markalı torpiller de kullanıyorlar 

ispanya asilerinin 
tayyareleri hükümet 
kuvvetlerine geçti 

Londra, 30 (TAN) - Madritten 
resmi bir tebliğe göre dört asi tayya
l't-, yollarını şaşırarak hükfunet hat
luına inmişlerdir. Dördü de Italyan 
avcı tayyaresidir. Tayyarecilerin bi
rı ölmüş, diğerleri esir edilmişlerdir. 

Ma.dridin şarkında Universite par
kına yapılacak taarruzu kolayı~~. -
racak harekat vukubulmuştur. Butun 
Madrit cephelerinde şiddetli muhare
beler devam etmektedir. infilaklar 
tevali ediyor. Mitralyözler durmadan 
ateş teati etmektedir. 

Asiler kayda değer bir hareket rn
kubulmadığını haber veriy-0rlar. Pa · 
risten gelen bir habere göre asi har_ıı 
gemileri hük\ı.metçilere ait bir bug
day gemisini zaptetmişlerdir. Altı 
hükfımet tayyaresi buna mani olmak 
istemiş ise de muvaffak olamamış • 

lardır. 
ADEMi MUDAHALE 

Tali ademi müdahale komitesinin 
toplantısında Alman ve Italyan mu -

rahhaslan, karadan kontrol usulünü 
kabul ıçinPortekiz murahhasmı taz 
yi ketmişlerdir. Bu hareket, Italya 
ve Almanyanm siyasetindeki değişik
liği gösteren alametlerdir. 

HUDUT KONTROLU 

Ispanyanm deniz ve kara hudutla
rını kontrol hakkında planın Nisanın 
ilk günlerinde tatbik tutulacağı tah 
min olunmaktadır. 

Deniz kontrolü meselesinde Italya, 
Almanya, Fransa ve Tngiltere kendi 
lerine isabet eden mmtakalarda kon 
trolü temin edecekleri için her dev
letin ihtiyar edeceği masraf kendine 
ait olacaktır. 

MÜSAADE EDİL~EDİ 
Belgrat. 30 (TAN) - Katalonya 

hükumetine ait "Kompero,. adında 
bir İspanyol vapuru Köstence i~kele
sinden 8000 ton benzin yükletmek is. 
temiş ise de Romanya hükumeti mü
saade etmemiştir . Bunu Suriyenin şurasında bu • İngiliz kozmopolitlerinin birkaç a:; her türlü hukuka ve her türlü bilgiye 

tasında yapılan gösteriler ifade edi- evvel kendisine müracaat ederek, rağmen zorla kendisinden kopanı • 
}'ordu. Başvekil, bu yüzden anlaşma Moskovanın "menfur ajanlarından mış bir beyannamenin bilhassa Al - milnasebetlerimizi ve nihayet Avru-ı re: bolşevizm, ihtimal merkezi M?~ -
nın Suriyelilere ait menafii izah ede- b" · · b · A ı .. l b' d' Fakat bızım 
rek . ırının,, ı r m a n use . manyanın harpten mes'ul olduğunu pa harbindr•ki diğer devletlerle me - kovada o a~ ır ~ey ır. . 
açnı~~s~:t:.~,~~~ı·r olanların gözlerini ra karargahında mevkuf tutulma - bildiren beyannamenin altına konul. cut olan yine bu derecede dostane i~in bolşevızm bır veba?rr ve o~a 

ısı' T • cıınrlı:ın rı"ı.,1n r .. ,..+ .... tM., h.,1., .. .l.,lT. .a.ı Al d hntta kanlı bıle •Ha ıonu apaçık olarak 1u nok-ı ı d 'k• . 11>.U'} 
01~• ""· ma..ı lııı.t.ıtl!lmı gen a.ıı~·o- münaseoetlerimizi de hatırlntınm, karşı manya a ' 

taları anlatmıştır: darın ank fşıAalyet etmı~ ;e k~osko~a runı. Beynelmilel komünizme karşı olsa mücadele açmak mecburiyetin-
1 H t 1 • T" k' . a mev u manlar ıçın ımsenın MÜZAKERESİZ YAPILAN İŞLER - a ay mese esı ur ıye ıle .. . . - . . .. "' "' mücadelede bulunmak üzere Al- deyiz. 

Suriye arasıııda dikenli ihtilaf mev _ beyle bır şey yapmadıgıru ılerı sur - Hitler, mecburi askerliğin iadesi, TESLIHATIN TAHDIDl 
Z 1 k 1 nlu .. ştu"r d h k t' .. d manya ile Japonya arasında ak- ... ı. Eden Alman'-'anın teslı'J1atından uu o arak a acaktı. Bu ihtilatın or · onanma ve ava uvve ı vucu e ge ı' J 

tadan kalkması, Türkiye için olduğu Hitlcr, diktatörlükleri demokrasi ~ tirilnıesi, Renin işgali gibi gayelerin tedilmiş olan itilaf Almanyanm bahsetmekte ve teslihatın tahdidi 
kadar Suriye için hakiki bir fayda . lerden uzak gösteren iddialara d<\ maatteessüf bir takım müzakereler • münferit kalmak niyetinde ol- dileğinde bulunmaktadır. 
dır. çatmış ve Alınanyada en yüksek ma le elde edilmediğini, müzakeresiz madığmı ve kendisini münzevi Bu tahdi<latı üç kere bizzat kendi-

2 - Sancak gibi ınUhim bir mın _ nasile demokratik neticelere varıldı- ce bunlara varıldığını anlattıktan son hissetmemekte bulunduğunu miz teklif ettik. Bizim tekliflerimiz, 
taka halkı küskün ve dargın bir ha- ğmm kimse tarafmdan farkedilmedi- ra demiştir ki: parlak bir surette isbat etmiştir. reddedildi. Milletler Cemiyetinin ba-
leti ruhiye içinde kalmaları, Suriye- ğini söylemiştir. Führer şu tefahür- "Çünkü bir milletin şerefi müzake- Alenen ve resmen texrar ederim ki kası şu noktaların anlaşılmasına bağ-
flin dahili ve daimi geçimi için haki - de bulunmuştur: re mevzuu teşkil edemez. Bu şeref Almanya, mütemadiyen kendisi ile Iıclır. Zaman geçtikçe milletleri mü-
ki bir eksiklı'k ve fena 1 ıktı. Surı·ye "Eğer demokrasinin manası bir - istirdat edilmek lazımdır. Bir miUetin d' eti t k b"l .. b tl · in ıslahını ne • mesela Fransa arasında mevcu ıy e a ı munase e erın 
bundan da kurtulmuş bulunuyor. çoklarının sık sık söylediği gibi, dik şerefi mlizaikereler'e geri alınamaz, muhayyel bir ihtilaf bulunmadığı hak suretle düşünüyor ve ne şekilde ta-

3 - Sancağın mülki emniyeti tatörlüklerin aksine olarak, halkın sadeee geri alınır. Şirrıdi bu beyana· kında teminat vermiştir. Alman bü _ hakkuk ettirmek istiyorlar? 
Fransa ve Türkiye tarafından temin arnusuna dayanan bir hükumet kur- trma birşey ilave etmek istiyorum: 1..fımeti. Belçika ve Felemenk devlet - MÜSTEMLEKE ALEMİ 
olunmuştur. Sancak gibi sahili de mak demek ise kimsenin benim ka- SÜRPRİZ DEVRESİ GEÇMİŞ ler arazisinin bitaraf ve tecavüzden Alman milleti, vaktile hiç kimseyi 
taarruzlara açık olan bir ülkenin nıa dar halk namına söz söylemiye hak· Söyliyeceğim şudur ki mevhum masun tanımağa amade olduğu hak.. hiçbir şeyden mahrum etmeksizin 
suniyeti iki devlet tarafından emni- kı olamaz. Alman inkılabının bu kıs sürprizler devresi geçmiştir. Alman- kında da teminat vermiş ve bu mem- kendisi için bir müstemleke impara
}'et altına alınmış ve bu suretle Su· mrndan alınan neticeler hakkında şu ya diğer devletlerle hukukan müsavi Ieketlerin tamamiyet ve bitarafhkla - torluğu vücuda getirmiş idi. Bunu 
tiyenin mühiıl'l bir kısmı, bilavasıta müşahedelerde bulunmayı isterim: bir devlet olmak sıfatiyle ve Avru _ nnı zıman altına almak t(ıldifinde bu- yaparken hiçbir muahedeyi de ihlal 
askeri ve siyasi masuniyet gibi paha 1 - Halkın arzusunu, siyasi bir daki vazifesini tamamiyle müdrik ol- lunmuştur . eylemiş değildi. Bu müstemleke im -
11 

biçilmez bir nimete kavuşmuştur. halk teşekkülü olan parti ifade et - duğu halde bizi ve diğer milletleri İKTISADI FAALİYETLER paratorluğu elimizden alınmıştır. Bu 
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Tutkal! 

İnsan için "yapışkan,. derler. Doğ .. 
nısu ben bu söze inanmam. Çünkü; 
insan kadar güç yapı~an ,.e ya
pıştığı yerde kalan madde pek azdır. 
Bütün dünJa u enıası insanın neyle 
yapışhnlabileceğini araşt nıu~lar, nı. 

ha.ret bunun i~·in )e;:ane (tutkal) pa.. 
ra olduğunu lnılmuşlardır . 

Birisini iit kine rek bajf r mı görU
)·orsunuz. Arada bu bait n kuvYetine 
~öre para tutka'r lulunılu~una inanı
nız. Ben bununla biribirine derin ar. 
kada~hk, kapıyolcla~lığı \'e mukaddes 
hatıralarla bağlı olan insanl:m inkar 
ediyorum sanma:rm ! Lakin bunlar 
de\'ede kulaktır. De\·e kulağı için de 
şimdi ayn hükiimler "·erecek değiliz 
ya! 

Di~·ecck şu ki; insan rapı~maz de • 
~il, yapışır, fakat hususi bir tutkal 
ile. Bu tutlml da pahalı bir matah ol· 
duğu i~in adamlar arasında biribirine 
ka~ı rabıta Ye bağlılık ııek görül • 
mez. 

Sonuna kadar dostuna, ahpabma. 
\'e hatta fikrin(> yapıı;.ık kalmış a • 
damJan az göriiyorsak bunu insanın 

~iç yapışır bir maddeden yapılnuş 

olma.c;ına att('tnwli~·iz. 

Bu hakikati en iyi anlamış olanlar
dan bir İngiHz, son ~iiıılerde Londra.. 
da ölmiiş \'C bıra1<tığı nsiyetname • 
sinde 120 bin liraya baliğ olan ser • 
yetinin cenaze<>ine lf;itirak edenlere 
dağrtılm,:Rsmr istemi!) .. 

llübart>k tutl:at orada <la tesirini 
göstem1i!o;i· Sağlığında cimridir di;re 
kim<>eniıı seYmPdiği w rabıta güster. 
mecliği bu adamın cenazesinde binler
ce kişi bulunmuş. 

Bencl' ha~·ahn hakikatini Ye insa • 
nrn ~erçf'!c de~erini hu cimri ~ngiliz: 
"Kadrini ııengi mu~allada bilip ey Bakıyt 
"Durup el baglayalar karşına yaran saf 

nf." 
Diye !;oair Bakiden daha i)~İ anla • 

ınıştır . 

B. FELEK 

Mareşal 
Çakmağın 

T eşekkür:eri 
Ankara, 30 (A.A.) - Ge

nel Kurmay Başkanı Mare -
şal Fevzi <;akmak Hatay da
vasının milli arzulara uygun 
olarak hallinden dolayı muh
telif nıüessesat ve cemiyet . 
ler ve zevattan almakta ol . 
dukları tebriklere teşekkür -
!erinin iblağına Anadolu A . 
jansını tavsıt buyurmuşlar . 
dır. 

Bulgar -Yugoslav Dostluk 

Münasebetleri 

Sofya, 30 (TAN) - Yugoslav• 
Bulgar paktının im:nlanması müna • 
sebetiyle, burada Bulgar - Yugoslav 
cemiyeti de faaıiyele geçmiştir. 

4 - Türkiye, Fransa ve Suriye a- mektedir. meşgul etmekte olan meselelerin halli lktısadi sahana Alman milleti !w~ tedbiri muhik göstermek için bugün 

hrasında yapılacak iiç taraflı mua • 2 - lnkılaptanberi hakimiyetin için halisa.ne mesai birliğinde bulun - şulart'yle daha faal bı'r surette emtıa ileri sürülen sebepler hiç te mukni hemmiyetle i~aret etmi~tir. 
ed .. Su i h d d nun masunı'yetı'ni b' · M • .tııder, .n.1nıan nukumetinin Ren " r ye u u u ır tek mümessili vardır, o da bizzat mr,·a amideclir.,, k · in gayet deg~ildir. Nüfusu kesif olan milletı · 

ta · d s · · · " mübadelesinde bulunma ıç ı tlerinin tekra · l' d layısile tnın etmektedir. Bu a urıye ıçın halkm kendisidir. harici mizin müstemlekata dair olan meta- eya e r ışga 1 0 

ayrı bir faydadır. Çünkü Suriyenin 3 - Binaenaleyh bir tek vazn ka- Edene Cevap ~~~:::.egk!;:~r. :c:.n::;:~ kıym~t libatı, mütemadiyen tecdit edilecek - Ingiltere hükumeti tarafından irat 
en çok hududu olduğu memleket Tür nun vardır. Führer, bundan sonra M. Edenin . ksil edilmiş olan suallere cevap vereme-
k. d · t ' · 1 d .. ı · ,_, - k ı'tı'barı'yle, 193?- senesindenber1 e tir ve bu da gayet tabiidir. b d 1 ıye ir. Bu hududun nıasunıye ının, geçen er e soy emış oıuugu nutu - - mesı esba mı a an atmıştır. 

4 - Bir tek icrai kuvvet mevcut- rt tır H·ıı · Ş ti Fransa, Türkiye ve Suriye arasında tur." tan bahseylemiştir. M. Hitler evvela miş değildir. Bilakis a mış · . 1 erın ar arı Hatip demiştir kı: 
t h · · " f · Cihan il•tısadı'yatı. Almanyanm ış. • Führer, bundan sonra hakiki bir aa hüt olunması bu memleket ıçın Almanyanın mun ent kalmak niyetin ·' "- Biz kom~u devletlerle münase· 
lıak'k Hitler 1933 te iktidar mevkiine gel - kl' d k' ~ tirak etmemesi vüzi.inden müteessır sulh tesis etmek çnreleri hakkında ı i bir mesnettir. de oldugu şe m e ı teessüfe deger . betlerimizi ameli bir surette tanzim 

S - Suriyenin istiklal idaresine diği zaman dört senelik bir müsaade iddiadan bahse:vlemi~tir . olmamaktadır. Ancaf< milletlerin ıs - mütaleasını serdetmiş ve şunları ile- ederek epey tabii bir şekilde bu su-
fı'İrrn . ·ı . . 1 k t dak"ı istediğini hatırlatmış ve o zaman on Al .. f . k 1 tihsala~tlarında \'e mukabil münase- ri sürmüştür: "' esı ı e ıkı mem e e arasın Hitler manyanın mun erıt a - allerin bir kı:mıını mevzusuz bırak -
komşuluk, emniyet ve beraber çalış· milyon kişi işsiz olduğu halde Al- mak istediği hakkındaki iddiayı red. betlerinde vücuda getirilmiş olan şu. 1 - Bütün milletlerde dahili 
llıanın nimetleri tebarüz etnıiye baş- manyada en mühim içtimai ve iktı- ederek Lehistan - Avusturya ve bil - rişten mutazarrır ;!maktadır. Alman intizam ve istikrar, tı~ki saatten fazla devam etmiş o -
laı111ştır. Suriye hudutlarımız emni- sadi meseleleri hallettiğini ve her hassa Japonya ile yaptığı anlaşma - ya bu şurişlerin ne birinden ne de ö- 2 - Hayati zaruretlere mü • lan nutkunun sonunda başvekil 
)et içinde yaşar, bizde iyi bir komşu ss.hada bu dört sene içinde büyük !arla, Almanyanm kendini münzevi tekinden mes'ul değildir. ~!manya tekabil riayet, müstakbel işler hakkında bir hulasa 
Ya rnaı i k olduğumuz hissini hasıl e- değişiklikler yaptığını anlatmıştır. hissetmediğine parlak bir delil diye hiç şüphesiz dört senelik planından yapmıştır. 
d · Cü 3 - Milletler Cemiyetinin ~r ve kom~umuz da bize karşı aynı ZAMLI VAZİYETİ göstermiştir · vazgeçemez. Hı'tlerin istikbale Ait 
lııs ·ı ·· h · ı 'k' e""" · k' H 1 B ı vı'zm tekamül kaidesine tabi bir organ ı e nıute assıs bu unursa ı ı m 1" Fiihrer, bundan sonra aynen şu Hatip demiştır ı it ere Göre o 9e 
1 k h l' · ·ı · Tasavvurları e etin bundan edeceg~i istifade pek sözleri söylemı'ştı'r ·. "EV\·eıa· Edene. kat'i'"'en münferit d h ~ .. le ge a ıne getın mesı, 
b J J Hahirci ticaretimiz e u"""' • M. Hitler, Almanyanın büyük şe • 

Üyük olur. "Bundan dört sene evvel Başveka- kalmaıl< niyetinde olmadığı:mız ve e 4 Hukukta mutlak müsa-
r. len her nevi tezayüt beni memnun - hirlerinden bazılarına ait metodik Qaşvekif, bütün bu noktaları an • let vazifesi ve milletin idaresile mü • kem~i münferit hissetrnmekte · t vat, 

latt k b 'k der. Bununla beraber siyasi vazıye topografilerinin yeniden tensik etli • ı tan sonra matbuatın u nazı kellef kılındığım zaman 15 sene bulunduğumuz ha•tkrnda teminat ~ d 5 - Teslihat meselesinin u-
~a1.... ı d h d h · · d ldı henüz tenevvür etmemiş oldugun an leceg~ini söylemiş ve demiştir ki: '.an ar a u ut arıcın en a - müddet diğer bütün milletler arasın- vermek isterim. Bir taknn itilafname 
fırn 1 -. ı d' · · · k la alarını ve t' 1 t Alman milletı'ne bakasını zıman al - mumi bir çerçeve içinde halle- "- Bilhası;a Berlin bu itibarla ' ıava ısı ıyı arşı m da adeta bir cüzamlı vaziyetinde ya- !er akdetmek sure ıy e mevou ger -
l'lıes f • k · f' d d ı c. o ti tma alabilecek olan şeyleri tedarik dilmesi, Almanyanın hakiki payitahtı olacak e eyı a ı erece e an amanııT - şamıya mecbur edilmiş olan bir mille. gı"nlikleri izale e_tt.ik v_e b. u sure e 
lan k ı · · r t k için etmekten hali kalmıvacağlm. 6 Gayrı0mes'u1 teşekku··ı tır. Berlinde yapı için bir umumi mü .onışu ara ıyıce ana ma te şerefini iade etmek vazifesini de - Avrupa vaziyetınm milhım surette J - -

~ayret etmelerini tavsiye etmiştir. ruhte etmiş oluyordum • salaha mazhar olmasına yardım ey. Diğer devletler ihtimal Bolşevik ler, beynelmilel askeri kuvvetler fettiş tayin olunacaktır. Berlin, nas-

ta Başvekilin bu tavsiyesini rehber Alman milletine Allah vergisi olan ledik. enfeksiyonunun kurbanı olmaktadı~- vücude getirenlerin ve beynel- yanal - sosyalist hareketinin payltah 
tıı ...... k b. · 'f 'ızdir lar. Ben, bu fı'krin sadece esassız bır tı olan Münih, kongreler şehrı· 0 1."n · .. a ızım en esas vazı em • inti.za.m, bana Afman ordusunu yeni Bu fikirler silsilesi dahilinde sizlere milel efkarı umumiyeyi zehirli- ... 
Suriye, yeni doğan bir devlet ol • ıounu hatrrlatrrım ki, Lehistan ile akt muhayyelenin mahsulti addedilmesi- Nurenberg şehirlerinin çehrelerini 

duğu için, son anlaşmanın faydaları- estmış· o'dugu~ muz itilaf her iki meınle- ne muhalefet edeceğim. Ispanyadaki yenlerin tenkili, değiştirecek olan inşaat yirmi sene 
11!• belki de tıfssi birtakım tuğyanlar si iki taraf için de son derece fayda- · 1 t · t · t· ihtilal teşkilatının bir neticesi ola- Irki Hudutlar devam edecektir. Hamburg da bu şe-
~llıünden kavramakta gecikmiştir. lı olacaktır. kette de faydalar emın e ~ış ır. rak ora.da yaşamakta olan on beş Führer,, nihayet huduttan ırki hu. kilde değiştirilecektir. istikbalde """ 

!=' Bu anlayış ve kavrayışın yakında Bu bahiıte Avusturya ile yapmrş J .. 

L ~kat bizim yakinen bildiğimiz bir . . k 1 o- b 1 oldugu-muz itilafı, İtalya i.le.fe. vkala. bin Almanın bu memleketten kapı dutlar mahiyetinde olmıyan deYlet • pacağımız bir vazife daha vardır ki 
'1 ~kıkat var. O dıı. Suriyelilerden bü- bütün Surıyeyı ap ıyaca,..ına ese - de samun· Aı mu··nasebel'.ıenmızt Maca- dışarı edilmekte oldukları bir sırada ler arasındaki ger~inliği ortadan kal- o da bir kanunu e~asile milletimizin 
YUk b' 1. b' diğinıiı: inancın yanlış çıkmamasını "ht' 
t ır kısmının hakikati sürat ı ır caristan, Yugosla\')R, Bulgaristan, lngiliz nazın bize nazari hayatı ı - dınna'k için milli akalliyetlere karşı hakiki hayatını ve devlet dahilinde 
edriç ile anlamakta oldug-udur. kuvvetle umuyoruz. d malleri göstermiştir. M. Edene ~ö- nıs· fetkarano hareket edilme."'ın· ı' e • · k' f kl' · b' e Ö R .. 0 DO,,,.RUL Yunanı'stan, lspa.nya ile ostane ~ ,, ın ışa ı şe ını tes ıt etmektir." 

, _ __ u_anlayışın tavakkufsuz ilerle.:..:.m.:.::e:..._ _____ m_e_r __ '·---\:7-----------------------------------------------------------
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Davacısı 
İnebolu 

vapuriyle 
batmış 

Simi · çi ile belediye 
zabıtası memuru 
arasındaki hadise 

Mahkeme, 
mahkumiyetine 

simitçinin 
karar verdi 

Dün Sultanahmet Sulh ikinci Ce
za mahkemesinde bir yaralama da
vasına başlandı. Hadise iki sene 
evvel geçmiş ve bir sarhoşluk ve Meşhut suçlara bakmak için nöbet tutan Asliye İkinci Ceza 

kıskanc;lık yüzünden doğmuştur. Ka- mahkemesi, dün bir hakaret davasını neticelendirdi. Rıza adlı 
mil isminde bir delikanlı Fatihte bir simti<;i çocuğu mahkum etti. Şikayetçisi Eminönü zabıtai be
Horhor caddesinde oturan Lemanı lediye memurlarından Niyazi davasını şöyle anlatıyordu: 
bıçakla ağır surette yaralamıştır. - Ben bu sabah Mahmutpaşanın yukarı başında Rızanın açık
Adliye doktoru, o vakit yaralı hale- ta simit sattığını gördüm. Kendisine simitleri camekana koy

kında muvakkat bir rapor vP.rmi~ti. masmı ihtar ettim. Fakat o dinlemedi. Ayağile camekanının 
Kati rapor alınmadan evvel Leman sehpasına vurdu. 
lzmire gitmiş ve giderken de lzmir Camekan yerlere düşerek parça - .----------------
körfezinde lnebolu vapurile bat- ı landı. Bundan sonra da nğız dolusu 
mıştır. küfür savurmıya başladı. Bir aralık 

o.. 1 K" ·ı I . . 
0 

sehpayı yerden kaptığı gibi "on beş 
un suç ~ .amı ge memıştı. a- seneyi gözüme aldım., diyerek üstü. 

vacı da tabıatıle yoktu. Kat'i rapor me yürüdü. Uç arkadaşım da bera • 
da alınamamı§ı. Hakim Salahattin her bin mtişkUlatla kendisini I<Jmin -
Demirelli suçlunun zorla getirtilme- önü merkezine kadar zor getirebil • 
si için muhakemeyi talik etti. dik. Kendisine ceza verilmesini isti . 

Teessürden 
çok fazla 
• • ç ormuş 

- Annem öldü de teessürümden 
çok içtim. Yoksa ben ağzıma rakı 

koymam. 

Bu, Sirkeci gnrmdn boyacıl:k ya • 

pan Mes'ut isminde bir gencin Sul -

tanahmet ikinci ceza mahkemesin • 
deki müdafaası idi. Davacısı sinema 

ahibi Cebbarın iddiası da şu idi: 
- Bu genç dün sinemaya geldi. 

Kendisinden bilet sorduk. O kızdı. 

Vitrinin üstüne düştü ve camları pa-

ramparça ıkırdı. 
Hakim Sal0.haddin Demirelli suçlu. 

nun müdafaasını kabul etmedi. Ken
disini iki lira para cezasına mah • 

küm etti. 

DRAM KISMI 

yorum . 
1335 doğumlu olduğunu söyliyen 

suçlu Riza yerinden doğruldu: 
- Ynlan bay hakim, dedi, yalan ... 

Hepsini reddediyorum. Şimdiye ka -
dar 150 lira belediye cezası verdim. 
Yine geçenlerde ( 4) lira belediye ce. 
zası yazmışlar... Onu tedarik ettim 
Camf'ıkanımı fırına koyduktan sonra 
belediyeye gidip bu cezayı yatıracak· 
tım. Bu memur geldi. Camekanı bu-
radan kaldır, dedi. Ben fmna fazla 
simitleri götUrdUğüm sırada sehpaya 
bir tekme indirdiğ"i gibi camekanımı 

buz gibi ufaladı Ben kendisine: 
- Fakirim. Camekanımı öde! de. 

dim. Beni yakaladılar, buraya getir· 
ler . 

Bundan sonra mahkeme. davacının 
arkadaşlarından ~bit olarak üç za
bıtai belediye memuru daha dinle • 
di. Onlar da davacının şikayetini 
teyit ettiler. Suçlu çocuk itiraz etti: 

Yedi ay 
Ceza yedi 
Feyzi isminde bir zat iki giln ev\·eJ 

Şehzadebaşmda kızı Mehparenin evi -
ne gitmiş. Sabı~alılardan Nuri kapı. 
ya anahtnr uydurarak içeriye gir · 
miş, Feyzinin pa:ltosunu koltuğunw1 
altına almış kaçıyormuş . Yolda 
paltonun kolu sarktığı için Ze
keriya a d ı n d a biri bundan 1 
şüphelenmiş ve yakalıyarak polise l 
verimştir. 

Nurinin ayni zamanda Bozdoğan 
kemerinde Huriyenin evinden de bazı 
şeyler çaldığı iddia ediliyordu. Dün 
Nuri Sultanahmet sulh ikinci cc7..a 
hakiminin önüne çıkarıldı .. 

Hakim Feyzinin paltosunu çaldığı 
için suçluyu 7 ay hapse mahku.m etti. 
Huriyenin evine girdiğini teı;bit ede. 
mediği için bu suçtan da beraet ka -
rar ıverdi . 

öLOM 
Muharrlr ve romancı Reşat Nuri

nın kayınpederı kayma"lciun müteka
idı ve Alemdar nahiyesi doktoru Tev
fik Hüseyin ölmüştür. Cenazesi, bu
gün Şifada kayınpederi merhum O
peratör Cemilin evinden kaldırılarak 
namazı Osmanağa camiinde kılındık. 
tan sonra Karacaahrnettcki aile kab
ristanına gömülecektir . 

ŞEHiR TiYATROSU 
Bu akşam 20,30 da 

ve 15,30 da 
YABAN öRDEôl 

Yazan: Henrik lbsen 
Türkçeye çeviren: 

- Bay reis, mademki ben tiı. Mah
mutp~a yokuşunun ba8mdan Emin 
önüne tadar boyuna küfretmişim. O 
kadar halk ve esnaf vardı, neden iki 
şahit te onlardan getirmediler. Bun -
lar arkadn.şlannı gözeterek yalan 
söylüyorlar. Reis Kemal, şahitlere ve Ö L O M 
davacıya hitap etti: Doktor Milaslı Bay İsmail Hakkı-

Şaziye Berin 

ŞEHiR TiYATROSU Operet Kısmı 
Bu akşam 20,30 Oi.. 

ve 15,30 da 
AŞK MEKTEBi 

Yazan: Yusuf Ziya 
Beste: M. Sabahattin 

- Kuzum. bak itiraz ediyor. Btı a. nm eşi Sıdıka Milaslı, Cuma akşamı 
dam boyuna ~tüfretmiş. sehna ile Ni- kalp hastalığından Göztepedeki evin
yazinin üstüne yürUmüş. Öldürece - de vefat etmiştir. Cenazesi bugünkü 
ğim demiş. Niçin halktan ta iki şahit Pazar günü sant on birde kaldırılarak 
getirmediniz? . Sahrayı cedit camiinde namazı kılt-
ŞahiUer ve davacı bu suale tatmin nacaktır. 

edici bir cevap veremediler. Bundan-- ---------~--
sonra müddeiumumi iddiasını söyle. kildi. Suçlar hakkında bir ay hapis 
di. Simitçi Rizanın ce1.alarıdmlma . ve 30 lira para cezası verdi, fakat te. 
sını istedi. Mahkeme milzakereye çe- cil etti. 

Bin.başı yuvarlak göbeğini bir zaman hoplattıktan 

sonra: 
- Çocuklar, dedi, gevezeliği bırakın da, bizim 

hılı pırtıyı toplamıya başlayın. lneboluya yaklaşı • 
yoruz. 
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Büyük ıahneler .... Emsilsiz tablolar ... Methl.ır romancı WELLS'in görüt ve bulutları 

100 SENE SONRA 
Franıızca sözlü tayanı hayret büyük film 

Bugün SA~...A.. Y Sinemasında 
Görü~memi• bir m1;1v~ffakiye.tle .devan_ı edi~or. Görülebilecek en müeuir temaşa, filmlerin •a
heserı, 2036 senesın~~ be.er~yetı ... İstıkhalm kadın ve erkeği, gelecekte harp. ,ehirler, mülhit 
tayyareler, yerden goge ... ilaveten: FOX JURNAL, en •on dunya haberleri Buıün saat 11 de 

tenzilatlı matine. 

Bu g Ün HE' E K Sinemasında, beyu perdenin en eüzd erkeği 
ROBERT TAYLOR 

tarafından nefis bir surette 

TA RA 
ve 

JEANETTE GAYNOR 
yaratılan f ransızca sözlü 

KIZI 
'••••• Ayrıca Paramount dünya haberleri Bugün şaat 11 de tenzilatlı matint-

Bugün İ PEK 'te iki büyük film birden: 

1-YIKILAN BELDE,ıı::Sı~Ko 
Ba• rollerde: JEANETTE MAK DONALD - KLARK GABLE 

2 - 1EHDi1 HEK1UPLARI 
fransızca ıözlü büyük, heyec&nlı ve meraklı film 

Dikkat: San Fransisko filmi Saat~ 1-2,10-5,35 ve 9,10 da. Tehdit mektuplan: Saat 1-4,20 ve 8 de 
'illlll••D••ııılııııı•••••- Bugun saat 11 de tenzilatlı matine.••••••••••••"' 

BRJÇ 
MESELESi 

V.15.15 
·:--
• V.10.9.8.7 

A V.9.8 

• D.110 

• A..9.7 
• ~.D.S.4.3 
• 6.5.3 

-1- R. 

D 
• D.10.'4.3., •2 
+ R.10.7 

+ 8.6.5.2 

T l"I il K ~-· • Bugün 1111111 ft sinemaıında ••-.1ıııı. 
~~TH~WEN'in güzel eıeri ve 250 kifilik Berlin Operaaının 
~·tı~akıle V1LL1 BlRGEL ve LlL DAGOVER tarafından em
salsız surette yaratılan 

9 rı.~1-1 s~rı.forı.t 
Filmini mutlaka ıidip ıörünüz. Sa.at 11 de tenzilatlı matine 

Türk Hekimleri Dostluk ve ..ıııııl- B ·· h h ld il\ 
Yardım Cemiyetinden: .....-~ugun, er a e 

Cemiyetimiz idare heyeti aza- • . 
• R.s smdan Alemdar nahiyesi tabibi 
• A.b DvKtor ı evnK nu:.cyıu vere:n cL· 

• A.D.4.2 ti. Cenazesi bugün kaldırılaca- Sinema~ına gidiniz :ve gösteril-
+ v.9•7·4.3 ğından bugünkü içtima yapıl- mekte olan 2 bUyük filmi görUnt1z 

DENiZLER 
PERiSi 

Koz trefl. (W) kör (V) si ile o- mıyacaktır. 

yuna başlar. (S) büyUk şlem taah- =======---------
hüt etmiştir? 

• Bu meselenin hali 4 Şubat Per. 
şembe sayımızda çıkacaktır. 

28 lkincikanun Perşembe sayımızda 

+ 
• • • 

çıkan meselenin halli 
+9 

10.3.Z 

9 
R.7.S 

" V.6.4 
• R.8.6 

+--
-N · --,·~ 

W El: 
_ _ S__J + 

A D.8.4 

" 3 • v 
+ D.8 

7.6.5 
9.7 

v. 9 

Koz karo. (S) oynar ve bUtün le-

veleri yapar. 
J i:Velcr: 
1 - (S) trefl (D) nı oynar. (W) 

büyütmek mecburiyetindedir. (N) 

koz ( 6) lr!!ı ile keser. 

2 - <N) pik (9) !usunu oynar. 
(S) (D) ile alır. 

3 - (S) pik (8) il.sini oynar. 
(W> büyütmek mecburiyetindedir. 
(N) koz CR) Bi ile ke!er. 

4 - (N) koz oynar. (E) ya kör 
(9) lusunu yalnız bırakmak veya
hut sağlam pik veya trenini atmak 
zaruretindedir. 

Geriye kalan !eveler (N-S) nindir. 

(La porte du large) 
VlCTOR FRANC&~. MARCEL 
CHANT AL ve JEAN PlERRE 
AUMONT'un temsilleri. Ayrıca: 

halkın şımarık c::ocuğu 

T 1 N O R O S S l'nin 
En güzel filmi 

MAAINELLA 
Bugün saat 11 de matine 

- Dühuliye 35 kuru,. 

Türk Hava Kurumu Balosu ' 
6/2/937 cumartesi gecesi 

Perapalas salonlarında 

vahşi sf!llleri saatlerden beri dağlara akeeden kağnı 
gıcırtılarının yerini aldı. 

Arka arabalarda kalınlı inceli sesler, melankolik 
gurbet ,arkıları okuyorlar. 

Tanyeri ağanyor. 
Anadolu kıyılarında ince, esmer Dir çızgi be1irdi. 
Deniz gittikçe durgunlaşıyor. 

[HAK1KI 
l:;eri haurlıyan: 

İNKILAP 
• 9 -

ROMANI] 
Mahmud Atil/6 AYKUT 

Boyunduruktan kurtulan öküzler yaylanın taze 
otlarını derin bir iştiha ile yerken keyiflerinden kuy• 
ruklannı sallıyorlar. 

Kağnıları süren kadınlar bu moladan istifade ede. 
rek heybelerini açmışlar, çimenler üzerine serpilip 
kara ekmeklerini gövdeye indiriyorlar. Ezilmiş taze 
ot kokularına ~imdi keskin bir sarmısak ve soğan 
kokusu karıştı. 

Karadeniz, bilyük mUcadeleye gidenlere yol veri-

yor. 
Güverte gittikçe kalabalıklaşıyor. 
Vapur, ağırlaştı. 
lşte Inebolu. 
tstiklal harbi sahalarına koşanlar, muoart:K Ana

dolu topraklarına buradan ayak basıyorlar. 

* * :(. 
Heyecan içindeyiz. 
Iskele üzerinde milli teşkilatın dişinden urnağına 

kadar silahlı inzibatları, çıkanları kontrol ediyorlar. 
Bütün Inebolu tarihi vazifesinin ehemmiyetini 

anlamış gibi. Saçı bitmedik yetiminden, yetmişlik 
ihtiyarlarına kadar ayni hissi paylaşıyor. 

Başımızda, ağabeyimle binbaşının bulunması, işi. 
mizi kolaylaştırdı. Sevkiyat idaresinde hummalı bir 
çalışma var. Bugün öğle üzeri Kastamonuya yüz 
arabalık bir kafıle hareket edeceğini söylediler. Biz 
de bu kervana katılacağız. Kasabada erkekten çok 
kadın görUnUyor. Fakat o Anadolu kadınlan ki, 
ayaklannda çarıkları ve ellerinde Uvendireleri ile er
kP'ctcn ayırdedilmiyor. Sevkiyatın eli, ayağı bun

lar. 
!nebolu, birdenbire dikleşen bir bayınn eteklerine 

l!erpilmiş evlerden ibaret, şirin bir kasaba. Evlerin 
damlarında kiremit yok. Onun yerine buralarda pek 
«;ok cılrnn bir mil'la tA.şı var ki. Frıtnsıılarm Ardu-

vaz taşma de benziyor. 
Kasabanın yanından kUçUk bir çay akıp, denize 

gidiyor. 
İnebolu açık liman, Karadenizin hırçın zamanların 

da burada barınmak imkanı yok. Vaktile bir dalga -
kıran yapılmıya başlamış, fakat yan kaldığı için onu 
da dalgalar kemirip, yoketmiş. 

* * #(. 

Akşam oluyor. 
Bizim kervanın hareketi gecikti. 
Havada sis var. 
Saat beşe doğru kağnı katarı hareket enırinl aı. 

dı. 

Kağnı; Anadolu,' istiklal harbinin en dayanıklı na
kil vasıtası. Bir buçuk metre murabbaı tahta bir sa
tıh. Altında bir tek kalın dingil ve buna bağlı odun
dan oyulmuş iki tekerlek. Yaylı arabalarda dingil 
durur, fakat tekerlek döner. Kağnıda böyle değil. 
Tekerlekler dingile yapışık olduğu için dingil de 
beraber dönüyor. 

Dgazları, Çamhbelleri, Ercişleri &f&ll ve cephelere 
cephane yetiştiren işte bu arabalar. 

Ben zaten Kastamonulu olduğum için kağnıyı pek 
iyi bilirdim. Feriha Hanımın kağnıyı görünce, ne 
yapacağını merak ediyordum. O, bu garip arabaya 
atlarken, cocuk gibi seviniyordu: 

- Aman ne iyi ne iyi .. Kağnıya binmek için o 
kadar hevesim vardı ki! 

Genç kızın bu sevincine yalnız büyük hanımlar 
iştirak etmediler. Onlar, biribirlerine yapışık vazi. 
yette bu daracık cendereye girdikleri zaman, ken
dileri için, bizim i~in ve kafile için birçok selamet 
duaları okuyup, üflediler. 

Binbaşı bizim kağnının üzerine bir de tente uydur
muş, gecenin kırağını, gündtizlin !ıcağını muhafaza 
edecek, derin bir istırap iniltisi halinde bu kağnı. 
nın çıkardığı hazin sesler arasında o bitmez tüken
mez yokuşa tırmanmıya ba.şladı. 
Dağ eteklerinden kıvnla kıvrıla çıkıyoruz. 
Öyle yamaçlar var ki her an uçurumlara yuvar. 

lanmak tehlikesi kendini gösteriyor. Fakat öküzleri 
güden köylü kadınlar o kadar usta olmuşlar ki hiç 
korkmadan telaş etmeden sUrilyorlar. 

lri gövdeli çam ağaçları yavaş yavaş <:öken aksam 
karanlığı içine gömülür gibi siliniyorlar. 
Arkamızda kalan deniz gittikçe kararıyor. 
Gökte ince, dal gibi bir ay var. Onun zayıf 1,1ğt 

kağnı kervanına yol gösteriyor. Saatlerce yükseldi • 
ğimiz tepenin dönüm yerinde arabalar mola verdiler. 
Buradan uzakta bir engin havuz gibi görUnen deniz
le uçsuz, bucaksız ormanları koyu kurşuni bir eiı 
altında seyrettik. 

tık yaz böceklerinin c::alı diplerinden gelen garip, 

Kara ekmeğin katığı. 
Elli adım ilerimizden bir su ,ırııtısr geliyor. 
Kadınlar tahta su kaplarını doldurup geliyorlar. 
Ara sıra havayı yırtan bir kanat h~ırtısı ile gece 

kuşları tepemizden a~ıp gidiyorlar. 
Konakladığımız bu yer tırmandığımız dağın en dik. 

yeri. Biraz ıonra qağıya doğru inmiye b~hyaca • 
ğız. 

Bu zevkine doyulmıyan manzara içinde biz de se .. 
petlerimizi açarak biraz ,ey yedik. Hep beraber ,ı .. 
rıltıaını duyduğumuz suyun b~ına geldiğimiz vakit 
yaylanın bu gök pınarı etrafında halkalanan birçok 

· yolcular gördük. Su, odundan oyulmuş bir oluktan 
akıyor. Fakat o kadar soğuk ki hiç bekletmeden 
bir avuç içebilen içiyor, .elini yıkamak isterse buz 
tutmuf gibi donuyor. 

Suyun başında kimbilir hangi hayır sahibinin yap. 
tığı kocaman çirkin bir ağaçtan oyma m~rapa var. 
Her gelen bunu bilek kalınlığında. aka.n sudan taşıra 
taşıra doldurup içiyor. 
Yanımdaki cep bardağını doldurup Feriha Hanı .. 

ma uzattım. Başını !'!alladı. 
- Teşekkür ederim, fakıtt ben de o tahta maşra-

padan iç~ceğim. (Arka111 va.r) 
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TAN 
GUndellk gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin Y ALMAt-1 

'l'AN'm hedefi: Haberde, fi
kirde, her pyde temiz, dü· 
riiat, aamimi olmak, kariin 
ıazeteai olnuya çabpnaktır. 

IGonon Meseleleri 1 
Ruayada Troçki taraftarlan 
8-yada Stalbabı muballflerlnbı 

labhefıftlDMI IOnUD& ermlftir. Bir Jg. 

IQa idama mahkfbn olmut ve derhal 
...... edllmlt., Badek ve Sokolillof 
tlahu olduğu balcle bir imam da MJlm.1 

lene hapis cesuı görmtiflerdlr • 
Butttn dünya bu muhakemeyi aJ&. 

IEa ile takip etmiştir. Sovyet Basya. 
il CilJI Uuk Alya ile A vnıpa UUlll· 

da &enlt bir ......... edm., - 90k 
•llf1111u bir meaıleketM olup blt.eD 
leJlerln JıerkMI eltkpdar etldeal P 
t.bucur. Fakat bundan bafka Bade· 
... malrkemedekl lftufmda da dün
" llyuetine taalUik eden çok mühim 
'°ktalar vardır • 

(Radetr), lzvesttya guet.ealnln, 
U, kudretli makale muharrlrldlr. 

'llll4~Nı (Staön) in flklrlertnl netre 
"8rta olduğu zannedilmlttlr. Fakat 
tl altnıdan Troçkl taraftarlarlyle bir· 
letnı1t, Almanyaıım da malOmatJ al • 
... da 8taHnl devinnlye kalkıpnıştlr. 
tı'tansa ille beraber yttrlbnek lehine 
llddetU makaleler netrettlgl sıralar· 
da elaltmdan Almanlarla anlaftlpu 
ltirar etmlttlr • 

(Lenin) in en yakm Mkl arkadal • 
........ tuttuklan menfi yol, lnsMlık 
~ talıW edllmlye değer. De • 
-. ki. nefsi, umumi menfaati için • 
de 11Datm.k, kaybeimek eauı taerl • 
lltı karalan m koyu bir ldltlecl rejime 
hlıe benlik lddlul, •lful lhtlru 11 • 
lanı IOkulablHyor. En slyade dtlfJDUI 
&cldedlı. rejimlere hlmlet etmek 
blıe ..,_. maftffaklyet ~ mw.h 
bir Jel llllbdyor • 

''"i1"• - ..1 t aı;ı.t'loi 

~ wıdalye -....llld er. 
~açıktan açwp itiraf etmiyor. 
~ menfi yola töyle bir sebep 
IÖSterlyor: 

"1982 ve 19SS tenelerlnde ~ 
l'fıJbnıer çok kuvvetli görünüyordu. 
~ bwılarla harbi kabul eder
le lll&Attkp olacaktı. Bunun için fa • 
tianıe anhpnayw daha doğra bul
d11Jr.,, 

GlrQecek mllcadele, olmuf hltmlt 
"e Sovyet Rusya tamamlyle mall6p 
Obn111 gibi, Badek ve arkad8flan 
Cok alır f&riJar kabul etmltJercllr: 
lJıa...Jll& Almanyaya verlleeek, Al • 
~ Çekoelovakya ve e.lkM • 
~ ltpUu rlza gös~ 8aha
.... ekl petrol membalanDdaa .Japon-
h istifade ettlrlleeek· 

1933 de Badek'hı fikri değişmiştir. 
~ Rusyayı kA.fl dereeede kuvvet. 

baımue. fqlzıne matıfip olmlya • 
~ için AlmMyaya kal'fl fedlMr
llic lhtiyaa da kaJmNlıpaa kaaaat 

~~- G6rllf hatwm bökimete 
~ ve af lat.emek fikrinde ba -
.......... beraber arkadatJanm ..... 
~ittir. Onlan ele vermemek 

tek bqma ortaya çıJramamll 
te ..._uttur. 

SobUaof ta sermaye Ueınl De •· 

' muvaffakıyetli netieelerlnl i
ta.., etmekle beraber pahahya pL 

«lelat kldla ettllt unayl banıbtlnl 
~ve Rasyaya dral bir bm· 

: ........ pye&lyle hareket etmlt-

•et1ae praya ftl'IYOr ld her Od 
"Ilı ....,ipçi, iktidar wadalye9ble 

~ tPı dtlflll8ll rejimlere Alet 
'9 llmdl njlmleılabl ruhaaa 
~, flllkl kuaatlerlnl IDk&r et • 
-.... ve lroea Bmyayı tapuya tar • 
~ ~ ...,,....... ble göse ........ 

~alhba Komitesi Azahlt 
at~. 30 (Tan) - Sıhhat Ve· 
~ Mu.tep.n HUaamettin Şerif 
~ Cemiyetlnbı be)'Dıllmilel 1uf 1 
~ komiteei azaııtma yeniden 1 
~p edilmiştir. Htlllamettin, bu •

1 
l ~vre)'W h&reket ederek 

tta yapılacak olan ilk topı.n
ıı._ bulunacakbr. 

/ıte bura/arda orman 
Amlmıı v e topraA 

slepleımiftir. 

• 

YAZAN; 
Ş. Süreyya 

Al/demir 

Ormanlasan TUrkived n: 
• 

YESIL 1 DRKlYEYE 
' 

8• evlerin yapıldığı ıaman hu çıplal fepe/er 
. . . bolla girmemiı ormanlorlo örtülü idi 

Orman 
Sanaviini 
TAHDiCE 
rlecburuz 

E ıki Türkiye, bugünkü Türkiyeden daha 
ziyade yeşildi. Her geçen gün, Türki

yenin yıeşil örtüsünden, bir parçasını daha sü
pürüp götürmektedir. 

Bir müteha11ıam bir orman hakkındaki ra
poru, daha muamelesini bitirmeden orman ka
yıplara karışmaktadır. Eski bir raporun icap
larını yerine getirmek için yola çıkan orman 
mütehassısı, iş yerine geldiği zaman tarif edi
len ormanın yerinde yeller estiğini görmekte, 
artık stepleşen yollardan başı önde ve dU.üne 
düşüne yerine dönmektedit • 

Hulisa yeni Türk devleti, yurt toprağından 
düşmnm, eşkıyanın ayafmı ~snuş fakat ağaç 
ve orman katillerinin terörüne henüz ni
hayet verememiştir. Ve bu ağaç katliimmda 
hepinıi%in birer parça hissesi vardır. • 

Keıi/mive hoslonmıs ıenc biı '°"' ortDOnı •• 

Z traat Veki -
linin yeni 

Orman kanunu 
DUDU hakkmda 
beyanatı, aon haf 
tanm en mühim 
ekonomik hldiae
ıidir. Bu beyana· 
tın mevzuu, yeni 
Orman Kanunu -
nun izah ve mil • 
daf&BJchr. Yeni Or 
man Kanununun 
hedefi ise, yurt 
içinde ağaç cina· 
yetine ve orman 

katliAmma artik 
son vermektir. 

OrmanaırJqan 

yeşD Tllrkt:veve at· 
tık yol bellidir. 

TUrklye r.en«in 
bir orman memle. 
keti değildir. ltlet· 
meye elveritli or· 
manlammz, bOtihı 

ormanlarmuz,n an 
cak yQzde 10 u ka. 

dar hea.p oı,v • 
maktadır • 

BUtUn ormu • 
Jammzm mevcuclu 

- 11elda milyonla 
on bir milyon bek. 
~ aruında tah • 
mln olunmaktadır. 
Son remn1 lstatt. • 
tik (1) bu tahmf. 
Di 11.313.800 hdr
tar olarak kabul 

etmitth' .. - da bil 
tU1l vurt aahuı • 
DID yUsde 14.88 ti• 
ne tekabül eder. 
}l'abt bu rakam • 
ıann nuarl oldu • tunu••, .... 
• ... "''"""fr. 

K aldı ki Tilrkıyede orman bil· 
yl1k bir iklim ve toprak te

tekkWU faktörüdür. Çllnldl Tllrki· 
ye Anadolu ve Trakya yanmada • 
larmdan nıUtetekkildir ve bu her 
iki Y&nmad• nm, yani bUttlD Tllr· 
ldyenin ve bilhaua Anadolunun .u 
slatemi yahua TUrkiyenhl ve onu 

uran deıılzlerin 'te.Iratma göre 
taayyün eder. Tllrktye, HabetlltaD 
da tetekldll eden ve fakat Mmn 
yap.tan Nil, Alplar manzumllill • 
den dolan ve fakat llacariltam 
ihya eden Tuna ıtbl batb memle
ketlerin 16ttU ve hedl,...S olan &• 

kar IUlardan nıahrwnclur. 

BiZ VE SEN ... 
Birl8firhn ,.le '6' en 6afantl• Alffı7tnı 
Rb tlol lnlır lırl-'•' ~ntla U..... 
Kılanaunıa hf 6in 711 Sirmetlen Wr,.. lanaı 
Bir o' 6i6i atrltlalı, bis alantlan ..... 
Bütün ula a.tünde ,,Jdanmlf 6lrer- ,.,.,._ 

Arl.IG E,..,.Jıon ... C&i Bayrwla W ıllaole. 
Her.un yeni Aıs tılJJı, ltoilıırl ;.I ._. W... 
lrmalılar • ., oenll, Denlsler •eltll fllM 
Bllfl hra tlrananlı tltif1ar lıol Qflı 6iae. 
Fırtınalar eriJl lttqlnalı 6nüma.le. .. • . 

Altı o,, altı lıoltltın, yayıldı' tlört bir 7G11CL 
Şİmf•• dalgaı ~bi lıaf'lltılt yerylbiinii. . 
A.ltaytla, td Alplanı. •• Elıtilı lılilffir llaiin& 
Bia wötürtla• llatıya, tlofra:ıun .anılüsiinli, 
SoqGllllftl Pen, ,,...,., Elen, Roma JCDl)'CUI& .. 

Hün 6im, Eti'• W.ı lalıifis, Süm.U 6ia. 
Bin ''Trooa • ..,,,,,., 6lrro/ı ,.ll7fll/tı., ,,.,. oor. 
Yifllleri, ,......, ,,._ Wan ••8ff9' . 
Bir 9', 6ir..., ,.,,,, ATATVRK. DUllLUPINAR. 
B• iMi-. 6-..,. U.... Tiirlıl.U Wa.. 

Ota, Atill4 c.,..m... Gepniftelıl lnilnlk. 
Her Tiirlıa '"""' i.ıiln Prın•i tlilefin ıeni.n. 
Bir -..., ~"""'" ,,.,., 6in 6ir .,,.elin Nnin. 
E7 A.tatiir•f Göfsimtl• FfHlll yiireffn Wtin. 
Bu Nntlen birer tlamla, ..,. 6Uün 6ütliniimliz. .. 

Sen, alma 111/ıibnldn ..... ..,,,,.._,. 
Glneflerclen o4 ollln ..,._ 6Wnt. ._.,..,.,Ut, erlılnlUt ~ 6Wm. 
A,.. ,_,., ........ ...,,.,._.... Mslm. 

. . y.,. ~ - ,..,. h,...,. ............. 
.,,,.,,, Omer ICJııwlıo,.,,. 

Yakın Tarihten 
Pan;alar 

. 
Nasrettin Şah latanbulda 

llulnql A.11 Efencll !na phmm 
bt&nbula gellfbıe Ut hatualan ara. 
llDda aalatudı: 

'"Saltaalye., ..,. Bojua girer • 
ken, orta dlreilae taba mahs• a.7. 
rak pıkDmltU. Vapurun arka direk 
&önderine çekilen büyük bir al ..._ 
~ Bojazm r&zpıiarlyle dal • 
P'"lfonla. Saltudye, iri prkJan • 
11111 köpürttüiö Boju aulannda lhtL 
tam ve azametle Cerllyordu. bd taraf 
......... tepluan, y6 peaeere·e • 
rlne tlttltmtlt olu seylreller mendil 
aalbyorlardı. 

Abcltllilıb, m1aallrlnl Beylerb::yl 
IU'a,flllda bekliyordu. Vapur Beyler
beyi önüne yaklaftıtı sırada, Kaba. 
taftua Ortaköy öa'erlne cloiru dllll· 
mJt ve b&ynklarla donMIDlf o'aa 
TUrk donu .... top atarak •!llm -
lanuya bqlumılardJ. Şah. stıverte. 
de idi. SultaDJye demir bıraknıea, -. 
ray nhtmundu OD ç'ft.e k&şklü bir 
..ıtuat kayıtı hareket etti. AbdW • 
Wa mlaaflrbal alauya pllyortu Va. 
panla bahmu ı.Jır-ye bandosu da 
tru m•"8U çalıyordu. B8tttn remi 
lablt.Jerl, ~rlfat(.dar. yaverler ve 
fallm maiyeti btlytlk Unlforma•a._ 
pymlşler ve vapunm lske"eslnden iti
baren k&l'flbklı 4lzllml$1er, bahrl,.e 
neferleri. llellm vulyMI alm°'lardı. 
Salt.ana* kayılı vapura yanqm.-a 
bando Abdü1i.~zln mttrştnı ~mwa 

IJMlacb. Şala, ilkele l:atma kadar ller • 
ledl. 

AbdWblırJtt arrt-ncla Y"ftlD llt1lfor
ma denilen kollan ve yakası sırmalı 
bir w.tre ile banan üstünde H ~
•çuhalı "Avniye" var-11. K'lf'ktaa 
~karken arkumdan .. A,'Dlye , yl al
dılar. J(mnp.ı hlr vol h111h111 döşenm'f 
merdiveni ~ktt. KPn.,,.lt1'n' mPrdlvfJll 
bafm'1• bf-k11ve11 f.l&hll ilk 8Ö-.\l: • 

- ln.-,.a'l~h 7.~tw pheneıdz rahd· 
!RJ: nlm11itınn ya! 

Diye h•tlr """""'k n'"u 11'~h '1,h1r. 
(" nhtra!k tfMlt-'ckUr ett'. Na•r-dff''I 
•tııh . kf'ntttnf! m•h•n41 bir t've re 
Ttirkçe konuşuyordu • 

ı_ SADi 

Bu itibarla Tl1rk onnanmı, Tilrk 
iklimi ve Tllrk topralı ~ m~ 
halaza etmek lbmıdır. 

B :r memlekette orman nıeY • 
cudu o memleketin umumi 

nıeaahasma nazaran % 20 den aea• 
ğı lae orada orman azlılt var de
mektir. Halbuki blslm resmi tarım 
letatiltiklerine nuaran 11 mil· 
yon hektardan fasla görlinen or • 
manlanmm Ziraat Vekilinıla IOll 
nutkunda 8 • 8.D milyon hektar oıa. 
rak almıttır ki bu rakam her bal 
de hakikate daha yakındır. 

Bu ormanlar töyle taksim olun· 
maktadır: 

Konıluk 2 milyon hektar; 
Baltalık 4 milyon hektar; 
Çalılık 2,5 milyon hektar. 
TUrkiye CUmhuriyetinin Oemın· 

h imparatorluğundan koparabildi· 
ğl BOD ve hazin orman miruı itte 
bundan ibarettir. 

Bu orman miruı ve orman du· 
rwnu milli bir kereete sanayii için 
Wi değildir. Ormanı bu kadar as 
olan ve lflenebilecek ormanları 
hle, mevcut orm•nmm ancak 
" 10 u kadar bulunan ve iklim 
prtlan ile baueten ormana muh
taç olan bir memleketin odun yak
muı ve bir kerMt' llaJl&.vll ,_. .... 

DlUI doin& delildir· 

B Is betrol bwwıcıya kadar 
petrolilmtlztl nuıl dıpr

dan a1mı)'a mecbursak, orman m. 
kelf haline reıtnctye kadar da te
r.temizi dqardan ainuya mecbue 
rus. Hiç defilae Ja1sar eanayllnf, 
memleketha mahdut bir vqa tld 
llOktuma buredeıU clfPr yerler 
de ve blJbam JCae ve Marmara 
bavzuile orta Jayll civarında or
man lan&JilDi klıiıilen yuak et
mek meOburlyetlndeyls. 

Bulfln kenlte ve bizar iti ismi 
altında yapdu tahribatı ve devam 
eden btliAnıı )'erinde ve yakmdan 
&&enler, bu hususta ~k acı bin 
bir deıtı •Y&billrler. 

Yeni Orman Kanunile, omıaa 
l~nde c;al1'1ftalarnı w bl11aenaleytı 
omıan ve bizar 1&n1.yttnln devlet 
eline ~,ı bu yolda ablmq btlyta 
ve m•'ut bir ldım olablllr. 

<U T•rma iatatiatHderi 1111. 
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( SPOR ) 
Tekirdağlı Hüseyin, 
Dinarlı Mehmet Güreşi 

Dinarlı Mehrnet 'voleybol 
Maçları 

• 

vine ortadan 
kayboldu 

T. S. K. Istanbul Bölgesi Voleybol 
Ajanlığından: 

Her nekadar 1937 yılı voleybol ve 
basketbol fiküstürünü tanzim etmek 
üzere 29 1 1937 cuma günü topla -
nılmış ise de bazı sebepler dolayısi
le kur'a 3 2/1937 çarşamba gününe 
bırakılmıştır. 

tfjseyin: Ben yaşadakça elbet 
bir CJÜn karştlaırrız. diyor 

,. Dinarlının başpehlivan Tekirdağ"h Hüseyine 

ikide bir meydan okuduğu malUI"'1dur . Tekirdağ

lı Hüseyin bundan on gün evvel bilhassa Dinarlı 

O gün saat 17,30 da toplanılarak 
kur'a çekilecek ... ve fiküstür tanzim 
olunacaktır. 

Bu sene yapllacak olan bölge· voley 
ile hesaplaşmak ve kozunu paylaşmak üzere İs· bol ve basketbol birinciliklerine işti 

tanbula gelmişti. Dinarlı da güreşmek üzere İs- rak edecek olan klüplerin o gün ve 

1anbula geldiğini gazetecilere söylemişti. Dinarll snatte lstanbul Bölgesinin bulundu • 
1ıı Beyoğlu Halkevi binasına salahi-

guya Tekirdağlmm şartlarım bekliyordu. Tekir- vctli birer delegelerini göndermeleri 

dağlı her zaman güreşe hazır olduğımn ve kcn- rica ol·unur. Murahhas göndermiven 

sinin başpehlivan olduğu halde Dinarlıdan daha '·lünler hu vıl müsabak~lara iştirak 
f 

ctmiyecek adrlolunarak kur'a ~ekile 
azla para istemek niyetinde olmadıgını bildir- "ek ve fiküstür de ona göre tanzim 

rnişti. Tekirdağlı Hüseyin !)lunacaktır. 
Tekirdağlırun ilAn ettiğimiz şartlar-----------·--------------------" ~~~=i ~:~~.::kıs:~~~::~~~ -1 Yu g os 1 a vya f u tb o 1 u· · 

taya beş yuz lıra koyacaklar. Beş ' 
yüz liranın üç yüz elli lirasını kaza-

nan, yüz elli lirasını kaybeden ala _ 0 r t 8 Av r u p 8. 
cak. Hakemler bitaraflıkları ve eh
liyetleri tanınmış olanlar arasından 

:~~::~ ~~~:~~:~nile b~r~~~;'. tak 1m1ar1 ara s 1 n da 
tip edecekler hep beraber bir gün 
buluştular. Güreş şartlarını karşı -
lıklı da görüşüp mutabık kaldılar. 

Tekirdağlı güreşmek üzere idman
larına devam ederken Dinarlının or
tadan kaybolduğunu ve uğradığı 

yerlerden de köyüne avdet ettiği söy 
Jpnmiye başladı. Tekirdağlıyı Izmir 
ve civarında yapılacak dört güreşe 

cağırdıklarından başpehlivan bura -
claki güreşi bırakıp oraya gitmek ü
zere söz veremiyordu. 

Dün matbaamıza gelen Tekirdağlı 
bize derdini yandı: 

- Dinarlı ile kapışmak çok ister
dim. Mutabık ta kalmıştık. Ama, o 
gene ortadan kayboldu. Ben de Izmir 
civarından çağırıldı:m. Ne çare, Di -
narlının köyüne gittiğini söylüyor -
lar. Ben de Izmir güreşlerine gidi -
yorum. Boş o t u r a c a ğ ı m a 
lstanbula ıkadar gelip gitme mas -
rafımı hiç olmazsa Izrnirden çıkarı
run. Ben yaşadıkça Dinarlı da bana 
meydan okumakta devam ettikçe el
bet onunla bir gün kapışacağız. 

Başpehliva.nımızı İzmir güreşle -
rinde muvaffakıyetler diliyerek uğur 
tadık. 

Yugoslav 
Sokolları 
Sof yada 

So!ya, 30 (Tan) - Bulgar cim -

nastik ve spor "Yunak" teşkilatının! 
daveti Uzerine gelecek ay buraya 

Belgrattan Sokol teşkiIAtmdan 200 
kişi gelecektir. Sokollar, Sofyad&. 

muhtelif cimnastik numaralarından! 
ibaret bir mUsamere vereceklerdir. 

Daha sonralan da Bulgar "Yunak' 

teşkilatından bir grup, bU ziyareti 

Sokollara iade etmek maksadile Bel 

grada gidecektir. 

Beccali Amerikada. 
1932 olimpiyat şampiyonlarından 

koşucu ltalyan Beccali Amerikaya 
gitmiştir. Orada mühim koşular yap 
mak üzere teklifler almaktadır. 

Uypeıt lnCJil+ereye 
Gidecek 

Geçen sene şehrimize gelmiş olan 
Macar Uypeşt futbol takımı şubat i
cinde lngilterede bir turneye ~ıka -
caktır. Bu trende Macar futbo • 
lünü kuvvetle temsil edebilmek için 
Uypeşt takımını diğer Macar klilp -
)erinin oyuncuları takviye edecek -

Yugoslavya futbol federasyonu merkezi Avrupa futbolü içine 

girebilmek ve takımlarına merkezi Avrupa şiltini aşılamak için 
iki senedenberi müt>e:madi bir surette çalışmakta ve gerek milli ta

kunlarını ve gerek Yugoslav takımlarını birer birer turneye çı

karmakta idi. 

Buz üstünde 
Patinaj 

Son zamanlarda bu temaslardan 
azami istifadeyi Lemin ettıınerı ae 
yaptıkları turnelerde karşılaştıkları 

takımlara karşı elde ettikleri parlak 
dereceler ispat etmektedir. 

Birinci sınıf klüplerinden Beo -
, gradski Fransada yaptığı turnede 
1 parlak dereceler aldı. 
[ Yugoslav milli takımı, Fransaya 
! ancak bir sıfır, o da bir frikik atı -
ı şmdan yediği golle mağlup oldu. 

i Bu kıymet ifade eden neticelerden 
1 sonra Yugoslavya futbolü hakkında 
(bütün Avrupa matbuatı sitayişkar 
; yazılar yazmıya ve Yugoslavya fut -
holünün kendi ayarlarına yükseldi -
ğini büyük puntolarla ilan etmiye 

1 
başladılar. Yugoslavyanm Fransa 

•milli takımı karşısında aldığı parlak 
d~·receyi Macar futbol federasyonu -
nun dikkatini celbetmiş ve Yugoslav 
lara müracaat ederek milli bir kar-

. şılaşma teklif etmişlerdir. 
Yugcslav federasyonu bu teklifi e

sas itibarile kabul etmiş ve karşı -
kı.şmanın bütün hututunda tam bir 

ınutabakat hasıl olmuştur. 

Maç mayısın dokuzuncu pazar gü 
nü Budapeştede ispanya - Macaris -
tan maçının yapılmış olduğu satat
ta yapılacaktır. 

Buz üstünde patinaj çiftler dünya 

şampiyonu Herber Boicr Hamburg -

ta yapılan Almanya patinaj şampiyo 

nasma rahatsız bulunduğu için işti

rak edememiş ve bu yüzden resmini 

gördüğünüz Provitz Veis çifti Al -

manyanın bu seneki şampiyonluıhınu 

almışlardır. 

Alman Doktor Bovens, ltalyan 
Ma vro, Fransız Leklergo bu maçın 
hakemliği için namzet olarak göste· 
rilmiştir. 

İranda 
Spor 

Son zamanlarda !randa spor faa
liyeti hayli artmıştır. İran komşu. 
muz spora çok ehemmiyet vermekte
dir. Bugün büyük İran şehirlerinde 
muntazam klüpler ve futbol takım • 
lan vardır. İran takrmJan bilhassa 
atletizmde değerli faaliyet gösteri -
yorlar . 

Svor Kiürıleri 
Nasıl 7 ahdit 
edilecek? 

Spor ıklüplerinin tahdidi hakkında 
Türk Spor Kurumunun bazr mukar. 
rerat ittihaz etmek Ü?.ere bulunduğu 
haklrmda Ankara muhabirimiz dün 
bazı malfımat vermişti. Bu hususta 
yaptığımız tahkikatm neticesini ya
nnki soor savrammfa bufa.caksmız. 

Serbest Güre.İn Eski Dünya 
Şampiyonu Mağlup • 

Ali Babadan evvel Amerikalı

larca dünya şampiyonu olarak tanın
mış olan meşhur serbest güreşçi 
Mahonney Boston şehrinde yaptığı 

müthiş bir göreşin 73 üncü dakika
smda rakibi Clark'~ yenilmiştir. 

• 
VİNCfNTSMfTH 

O gece, meclis her bakımdan 
tam kıvamına gelmişti ve 

muhitinin sevilmiş bir siması olan 
çelik kralı ve meşhur avcılardan 

Sör Filip, bazı yakın arkadaşlarına 
dillere destan olan Uganda "Kızıl 
taş,, mı göstermek vadinde bulun. 
muştu. 

Bu nadide antikayı nasıl eline ge
çirdiğini anlatırken de ... "bir av par
tisinde, Ugandadan geçerken, sıt

ma nöbetile tirtir titriyen bir ka. 
bile reisine rastladım. Ölmeden bi
raz evvel, kendisine karşı yaptığım 
bazı iyiliklere bir mukabele olmak 

üzere, bana bu taşı verdi,, demişti. 
Çelik Kralı, maroken kaplı bir 

mahfazayı çıkarırken, misafirler 
güç zaptedebildikleri bir heyecan 
kasırgasile ürpererek öne doğru e. 
ğildiler. Sör Filip, mahfazayı ma
sanın ortasına koydu ve kapağını 

açtı. 

Mücevher meydana çıkınca, ka
dınlar, ooh ... Ne güzel, diye içleri
ni çekti, hatta en vurr·. m duymaz 
erkekler bile, hayret, takdir ifade 
eden bir sesle mırıldandılar. 

Fındık büyüklüğündeki mücev. 
her, türlil ışık oyunlarile pırıl pırıl 
ışıldıyordu. 

Manzaradan aşın derecede heye. 
canlanmış olduğu anlaşılan bir ka
dın, Sör Filipin koluna dokuna
rak: 

T<>ı;ır olimo .:ılm:;ımR müsaade e • 
der misiniz, Sör, diye sordu. 

Sör Filip, mücevheri mahfaza
dan çıkararak: Buyurunuz, dedi .. 

Misafir kadın, mücevherde san
ki meş'um bir tılısım varmış gibi, 
taşı görünür bir ihtiyatla eline al. 
dı. Avucunda tarttı, ve tam bir 
hayranlıkla seyretti. 

T aş elden, ele dolaşırken, bir
den bire bütün ışıklar sö. 

nüverdi ve oda zifiri karanlığa bo· 
ğuldu. Bir kaç saniye herkes su
sa kaldı ve sonra da kadınlardan 
biri, sinirli sinirli kıkırdadı. 

Sör Filip, vay canına.. derken 
ışıklar tekrar yandı, ani ziyadan 
gözleri kamaşan misafirler, bir 
müddet etraflarını göremez oldu
lar ve gözlerini kırpıştırdılar. 

İtidalini ilk toplıyan bir maliye. 
ci oldu. Yanındakine dönerek, ga
liba taşa bakmak sırası bende idi .. 
dedi. 
Muhatabı, ışıklar sönmeden size 

verdiğimi hatırlıyorum, diye cevap 

verdi. Maliyeci, her ne hal ise, mü
cevheri, başka birisine geçirmiş
tim, dedi. Ev sahibi de, yere düş
müş olmalıdır, arayalım diye sesi

ni yükseltti! 
Hadiseden daha on dakika geç

memişti ki, bütün masafirlerde 

garip bir tedirginlik başgösterdi. 
Maruz kaldığı felaketle yüzü ki

reç gibi bembayaz kesilen Sör Fi. 

lip, efendiler, dedi. Araştırmaları
mız maalesef menfi bir netice ver. 

miş bulunuyor. Taşın pek büyük 
bir değeri olduğuna inandığımdan 
yüksek şahsiyetlerinize küstahça 

bir tarizde bulunacak, içinizden 

birinizin, şeytana uyarak bu işi 
yaptığını iddia edeceğim. Ve his
lerine mağlup zatm hatasını tamir 
etmesini engin bir müsamaha ile 
istiyecek, ve bekliyeceğim. Binaen 
aleyh, ışıklan bir dakika müqdetle 
söndüreceğim ve bu an zarfında 
da, benim için pek büyük bir kıy
meti olan taşı masada görmeyi dili
yorum ... ,, 

Sör Filip, uşağına seslendi, ve: 
- Cenkhıs git kapıyı kilitle, a

nahtarı da buraya ı?etir .. Ve devam 
etti: 

Şimdi de elektriği son dür .. deuı. 
Oda, bir kere daha karanlığa 

boğulunca, tuhaf bir ses işitildi. 
Salon tekrar aydınlandı. Herkes 
masaya baktı. 

Taş, yerine konmamıştı. 
Ortalığı üzücü bir sesizlik kap

ladı. Birden, bir borsacı konuşmı. 
ya başladı; 

S ör Filip t a § ı n sa • 
hibi b u 1 u n m a n ı z 

sıf atiyle zatıaliniz, ve burada 
bulunan misafirlerinizin haysiyeti 
namına bir teklifte bulunacağım: 
Sırf herhangi bir anlaşmamazhğın 
önüne geçmek için, bizleri ayn ay 
rı arayınız .. 

Misafirler, bu teklifi kabul ·ettik
lerini başlarını sallıyarak, mırılda
narak anlatırken, erkekler hemen 
ceplerini boşaltmıya ve masanın 

üzerini türlü türlü şeylerle doldur 
mıya başladılar. 

Bütün bu heyecan ve faaliyet es 
nasında Sör Filip maliyecinin elle
ri ceplerinde, gözleri tuhaf, tuhaf 
ruırhu!>rı:tk hir kfü:ıP.VP. Cekilmis Ol
duğunu farketti. Ve sırtına vura-

rak: 
- Ne o dostum, diye sordu, 

Sen cümhura uymuyor musun yok 
sa? .. 

Maliyeci ağır, ağır cevap verdi: 
- Affınıza mağruren, böyle bir 

muameleye hiç bir zaman taham
mül edemem, Sör Filip.. Taşını. 

zın bende olmadığını namus, şere
fim üzerine sizi tem in ederim. 

Sör Filip bir parça sabırsızlan. 
dı .. 

Lakin, diye hararetle sesini yük 
seltti... Bu tavır ve hareketinizle, 

bütün şüpheleri, bizzat şahsınızda 
topladığınızı anlamıyor musunuz? 

- Böyle bir ihtimali kabul edi

yorum Sör Filip .. 

Ev .sahibi, fena halde sinirlen. 
mişti. Asabiyetten tirtir titriyen bir 

sesle, azizim, dedi. Hem beni ü
zen, hem de misafirlerimi hayrete 

sevkedecek olan bir tedbir almıya 

mecbur edeceksiniz. Bir kere daha 
rica ediyorum, üzerinizi aratacak 
mısınız? .. 

Maliyeci, imkansızlık karşısında 
bunalmış bir insan tavrıyla yapa • 
marn, Sör Filip, yapamam.. diye 
cevap verdi. 

Öyle ise pek ala, dedi. Çelik kra
lı .. Günah benden gitti... Hareka· 
tımda serbestim, demek .. Cenkins, 
oğlum. Karakola telefon et .. 

Misafirler, biribirlerile fısıldaşa
rak vaziyeti görüşürlerken odada 
saklanmak istenilen bir heyecan 
kasırgası hüküm sürüyordu. Hava 
da sanki görünmiyen şimşekler ça 
kıyordu. 

B ir polis, Bay Komiser.. diye 
odada bulunanlara takdim 

edince, ortalığı bir sükunet, ferah 
lık kapladı. Sör Filip komisere, eli. 
ni uzatarak, safa geldiniz Bay ko
miser. Beni bu milşkül vaziyetten 
kurtaracağınıza inanıyorum, dedi. 
Komiser, ev sahibinin kısaca an • 
!attığı hadiseyi dinledikten sonra, 
"Işıklar söndUğü vakit, saat tam 
kaçtı, diye sordu. 

Sör Filip bir müddet düşündü ve 
onu çeyrek geçiyordu, zannederim. 
Lakin sönmesile yanmıacr bir ol
~u. diyf> cevap vemi 
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.h..omıser, tamam dedi.. Tam o sı. 
rada elektrik fabrikasında küçük 
bir arıza oldu ve cereyan kesildi, 
idi. Karakolda da bütün ışıklan· 
mız söndü. 

- Beni hayrete d
1

üşÜrüyorsunw 
Bay Komiser. Ben de, birisinin 
sırf alçak niyetlerle elektrikleri 
kasten söndürdüğünü sanıyorum. 

- Yanılıyorsunuz. Sör Filip, a.. 
ranmayı reddeden zatı bana göste
rir misiniz lfıtfen? .. 

Sör Filip, başıyle maliyeciyi işa 
ret etti. 

Komiser, maliyeciye doğru gi
derek, gözlerini ona dikti ve efen
dim dedi, Bu taş hakkında bir bil. 
diğiniz var mı, yok mu, diye sor· 
du. 
Maliyeci gözlerini kırpmadan, ka 

çrrmadan komisere baktı ve sakin, 
monoton bir sesle: 

Sör Filipe taşa bile dokunmadı. 
ğrmı biraz evvel söyledim. OzerirnJ 
niçin aratmadığıma gelince de, ta
mamile şahsi bir meseledir .. dedi. 

Komiser şaşırmıştı. Döndü ve 
t9plu bir halde bulunan misafirle. 
rıtı. yanma gcldı. ve: 

Efendiler, ışıklar sönmeden ev• 
velki yerleri.7i :ı.lmıtnızr dilerim.. 
dedi. 

M isafirler eski yerlerine oturdu
lar. Komiser, anlaşılan o 

sırada herkes masanın etrafında 
toplanmıştı demesi üzerine, Sör 
Filip, evet. Elden ele dolaşan taşı 
yakından muayene edebilmek için .. 
diye komisere izahat verdi. 

Komiser masanın öbür ucuna 
geçti, ve en ince bir noktayı ihmal 
etmeden muayeneye başladı. Birkaç 
dakikalık bir araştırmadan sonra, 
hiç bir şey söylemeden. kirli kah
ve fincanlarının muhteviyatını, 

kesme bir billtır vazonun içine bo
şaltmıya başl&.dı. Göz!erini dört 

açan misafirler komiserin üç fin· 

can boşalttıktan sonra, keyifli ke. 
yifli bir ses çıkardığını duydular. 

Komiser bir kahve telvesile bu. 

laşmış kırmızımtırak bir parçayı 

parmağı ile gösterdi, işte, kaybo

lan taş .. dedi. Misafirler, biraz da

ha sıkıştılar. 
Sör Filip, vay canına, vallah o., 

diye haykırdı. Biz hiç kahve fin· 
canlarına bakmayı düşünmedik, 

~sa.sen kim ümit edebilirdi ki? .. 
Birden maliyeciye dönerek: 

Azizim dedi.. Size bir mazeret 

borçluyum. Lakin, Allah aşkına, 

masum olduğunuzu bildiğiniz bal. 
de, neden üzerinizi aratmadınız da, 
bütün şüphelerimizi ayaklandırdı
nız .. 

Maliyeci, gönül ferahlığına ka. 
vurmuş insanların tavrı ile, bir 
yandan da yelek cebini karıştıra, 
karıştıra: 

Çünkü Sör Filip, diye cevap ver
di. Dünyada Uganda "Kızıl taşı,, 

iki tanedir. İşte bakınız .. Ben bu. 
nu Pretoriadaki madenlerimden 

birinde buldum. Ve bu akşam si· 
zin kıymetli taşınızı göstereceği • 
nizi bildiğimden mukayese etmek 
arzusile yanıma almıştım. Eğer il· 
zerimi aratmış olsaydım, bu t~ 
meydana çıkacak ve herkes te kı
zıl mücevherinizi benim çaldığtma 
zahip olacaktı. Tuhaftır. Dünyada 
herşey ı:ift yaratılır derler .. Ne ka.-
dar doğru imi~ meğer?. 
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~ATIR A~R~I ~-
GENERAL GALiP 
ANLAT/YOR: 

yet ve samimiyete dayanır ciddi bir 
dostluğun kendileri için siyasi ve ik
tı&adi bir zaruret olduğunu anlıya

ca klarına şüphe etmiyoruz. 

Mekke 
Emir inin 

gizli 
işleri 

Ş eyh Mübeyrek mektlbunda, 
bana hulisatan şu ha.ben 

\'eı 'J ordu: 
- İngilzlerle ittüak eden Mek. 

ke Emirl, Şabanın beşinci günü 
(26 mayıs) Medine, Cidde ve taif· 
te isyan hareketine geçecektir. Bu 
harekete, beni de iştirak ettirmek 
için, Mcdinede bulunan Şerif Ali 
vasıtasiyle teklifte bulundular. is
yan, Medine, Cidde ve Taifte ayni 
günde b~lıyacaktır.,, 
Şeyh Hüseyin Mübeyrek hük\1. 

mete aadık bir adamdı .• Verdiği ha
bere itimat edilebilirdi. İsyanın 
b~lıyacağına dair, elimize bu ka. 
dar sarih bir vesika gelmemişti. 

Son hazırlıklar hakkında, başka 
vasıtalarla aldığımız haberler, tah· 
•isat verdiğim adamların korka 
korka söyledikleri bazı müphem 
ifadelere istinat ediyordu. 

Binaenaleyh, Hüseyin MUbeyrek 
ten gelen bu mektup üzerine, key
fiyet Medine mutasarrıflığı vası. 

taaiyle ibllğ edilmek Uzere Fahri 
paşaya yazıldığı gibi Harbiye ve 
Dahiliye Nezaretlerine de hususi 
lleccaplar vasıtasile (mektup gö
t\iren adam) bildirildi Ancak bu 
aon İ.f'ann, Medineye visıl olup ol
madım öğrenilemedi. ÇUnkU nec. 
cap gıaıp ge11nciye kadar, iayan ha,. 
reketi başlam!9U ! . . . . . . . . . . . 
H icaz faciası, Osmanlı hükit· 

metinin Hicazı ilk işgal et
tiği tarihten itibaren birlbiri üze. 
ıine yığılan hataların neticesiydi. 

İngiltere, (Aden) i, kömür depo
eu yapmak bahanesiyle işgal edip 
te Hinterlandına doğru genişlemi· 
ye başlayınca Osmanlı imparator
luğu, Hicazın tehlikeye düşmekte 
olduğunu anlamış ve tehlikeyi ön: 
lemek için Yemeni tammen idaresı 
altına aİmayı kararlaştırmıştı. 

Bu maksatla, 1287 tarihinde Ye
mene bir ordu sevkedildi. Bu ordu, 
.Asir ve Yemen dağlarmın bazı kı
eımlannı işgal etti ve 45 sene ka
dar zorla elinde t!Jtmıya muvaf. 
fak oldu. 

Fakat bu işgal, TUrk ırkından 
cm binlerce kişinin haya.tına mal ol 

m\14tU. 
Osmanlı hUk\tmeti, Hicaz kıta· 

ama malik olmakla bütün İslim A
lemi üzerinde nafiz olacağını sanı. 
yordu. Halbuki, umumi h~ 111• 

ralarmda açılan mukaddes cıhat, 
bu bulyanm bütün hiçliğini iapa.t 
etmişti. 

Daha Balkan harbini müteakıp, 
Hicaz Emirlnin istiklll sevduma 
kapıldığı görülmekteydi. . 

Harici teşvikler, bilhassa Hicaz
da, son derece müessir olm~ b&f: 
lamıştı. Hal böyle iken, "Hikmeti 
hükQ.met"; iktızası, Hicazın muh. 
tar vaziyetini kabul ederek, orada 
bulunan askeri fırkayı ana.vatana 
çekmek lazımdı. Çünkü fUl'881 mu
hakkaktı ki: Mekke ve Medinede 
hük1lmet nüfuzu,.- Topal Osman 
J>afanm valilik devri müstesna -
hiç bir devirde eaaslı surette yerle-
tememiftl. 

Yalnız Milfir Topal Osman P&f&, 
ınuvakkat bir zamn için Hicazda 
tam bir hAkimiyet tesiıs edebilmit" 
ti. 

B unun nasıl mUmkUn oldu. 
ğunu kISaca anlatayım: 

Devizeyd ailesinden Şerif Abdül
ın uttaıibin emirliği zamanında İn· 
Cilizler Mısıra girmişlerdi. Müşir 
Osman p&aJa, AbdUlmuttalibin İn· 
tilizlerle giıli muhabereye glrlşti. 
tini öğrenip, bir takını hiyanet ~ 

Milôn mü/ôkofı 

H atay anlaşması sayesinde ya
kın şarkın huzuru ve sulhü 

çok kuvvetli bir temel kazanırken, 

ufukta yeni bir sulh ve ahenk amili 
belirmiştir. 

1 Hariciye Vekilimiz birkaç güne 

1 

kadar Milanda ltalya Harici~e Nazı
rı Kont Ciano ile görüşecektir. 

Ingiliz - Italyan anlaşması, Akde-
nızdcki gerginliğin ortadan kalkması 
ve ahenk ve emniyet hüküm sürme· 
si hususunda çok güzel bir çığır aç
mıştır. 

General Galipten bir lıatlfa: Hareket Ordusile lstanoulo 
girerken Y eıilköycJe ..•. 

Milan mülakatından maksat, Türk 
Italyan münasebetlerini de bu çığıra 
sokmaktu. Montrö konferansı top
landığı zaman A vrupada hüküm sü
ren vaziyet, Italyanın Montrö anlaş
masına uzak ve yabancı kalmasına 
sebep olmuştu. Herbir Akdeniz mem
kketini alakadar ed"n bir anlaşmaya 
Italya gibi mühim bir Akdeniz dev
letinin yabancı kalmaması, elbette 
arzu ve temenni edilecek bir şeydir. 

Milfında bu mesele görüşülürken, 
Türkiye ile Jtalya arasında resmeD 
hiçbir zaman eksik olmıyan dostluğu 
d!2ha samimi ve yakın bir hale ko
yacak bir hava yaratılacağına şüphe 
etmiyoruz. 

Yazan: -- - --• 
SALAHATTIN 

GONGOR 

sikalan da elde edince, İstanbul 
hükumetine sormadan şiddetli bir 
takım icraatta bulundu. Zaten o 
devirde, lstanbulla Hicaz arasında 
telgraf muhaberesi tesis edilmiş 
değildi. Muhabere ile geçiştirilecek 
zaman da yoktu. Topal Osman pa
şa, hemen kararını vererek Şerif 

Abdülmuttalibi, Taif civarındaki 
köşkilnde tevkif etti. Ve kollarını 
bağlatarak; zarar veremiyecek bir 
hale getirdikten sonra, hadiseyi ıs. 
tan bula bildirdj. Osman paşanın 

bu enerjik hareketi tesirini göster. 
mekte gecikmemişti. Hicaz urbanı, 
uzun rhUddet asayişi ihllle cür'et 
edemediler. 

Abdülmuttalip emaret makamın
dan azlile, yerine Abadilc şerifle
rinden Avnürrefik geçirilmişti. 

Bundan sonra, ayni aileden Şerif 
Ali ve en nihayet meşrutiyet ilanı 
srralannda, Şerif Hüseyin emir ol
du. 

Otedenberi, Abadile ailesile De. 
vizeyd ailesi arasında an'anevi bir 
geçimsiklik vardı. O zamanki hil
kflmet arasıra, fırsat buldukça bu 
geçimsizlikten istifade etmiye ça
lışırdı. 

H icaz emfr~eri, Osman paş~
nın devrınden sonra, yenı . 

den baş kaldırdılar. Eski müte
hakkim vaziyetleri avdet etti. E· 
mirler, urbanın, daima. müstakil 
lmiri olarak hareket ederlerdi. 

Emirln idari ve şer'i memurları, 
hapisaneleri vardı. Valiler, emirin 
maiyeti hilkmündeydiler. 

Bu vaziyete göre bence, alma • 
cak karar, devlet, umumi harbe iş. 
tirak eder etmez, Yemen. Asır ve 
Hicazdaki bütün kuvvetlerini çe
kerek Suriye cephesinde toplamak
tan ibaret olmalıydı. Böylelikle, 
o kıtalarda zaruretin icap ettirdiği 
şekil ve vaziyet, daha o zaman ih
das edilmiş ve on binlerce Türk 
boşuboşuna kırdırılmamış olur. 
du. 

Fahri paşa kuvvetinin Hicaz i
~in tertip edildiğine şüphe yoktu. 
Bununla beraber. deve tedariki i
çin Mekkeye gönderilen alb bin li. 
ra, bu kuvvetin Yemene sevkini 
temin malı:sadile gönderilmiş ola-

caktı. Mekke emirinin kanaatince, 
bu bir hile idi. 

Bir gün Şerif HUseyin bana te
lefonla, altı bin liranın geldiğini 

söyledi ve nereye teslim edileceği
ni sordu. 

Ben de, emiri kuşkulandırma. 
mak için: 

- Bu para, Yemene gidecek 
kuvvete, deve tedariki için gönde
rilmiştir. Emaret kasasında kalma· 
sı muvafık olur .. cevabını verdim. 

!ki giln sonra, Şerif Abdullah: 
- Hemen parayı aldırınız! diye 

telefon etti. 
Ben. işi şakaya bozarak: 
- Niçin bu kadar acele ediyor

sunuz. Kasanızda dursa, tehlikeye 
mi dUşer? .. Yani herhangi bir ihti. 
yaca sarf ediverir misiniz? dedim. 

O da, gülerek şu cevabı verdi: 
- Evet, evet.. Tehlikelidir! 

Son ticaret konusmalarında ltal -
yanlar çok dostça hareket etmişler
dir. Ortaya konulan dostluk armı ve 
mevilleri memleketimizde ayni dere
cede samimiyetle.' karşılanmaktadır. 

Bulgar - Yugoslav misakı 

B u hafta içinde Balkanlarda 
sulh yolunda atılan diğer 

mühim bir adım da Bulgar • Yugos
lav dostluk misakının Belgratta im
za edilmiş olmasıdır. Tektük bazı 

ecnebi gazetelerinde şöyle bir istif· 
ham işaretine tesadüf ettik: Acaba 
bu misak Bulgaristanı mı Balkan 
Bırliğine yaklaştıracak, yoksa Yu • 
goslavyayı mı g'finlln birınde ayıra
cak ve uzaklaştıracak? 

Böyle bir fikre düşmek için Bal
kanlıların acı tecrübeler neticesinde 
v&.rdıkları neticeleri bilmemek ve bun 
lan hiçbir hadisenin ve hiçbir hari· 
ci tesirin dcğiştiremiyeceğini anla • 
mamak lazımdır. Yugoslavyanın 

Balkan Birliğine dayanan sulh ve ~.ş 
birliği siyasetine bütün Balkan mut
tefiklerinin tam itimadı vardır. Bul
garistanın da bu misak ile Balkan 
ailesine girmek hususunda ilk mühim 
adımı attıfrına ancak manevi mesafe 

o • b' 
biraz uzunca olduğu için yol~n ~~-
den fazla merhalede iknıal c.dılecegı 
ne şüphe etmiyoruz. 

H itlerin nutlu 

BÜYÜK MÜSABAKAMIZ 

E vrupanın umumi vaziye~i, 
Balkanlar kadar berrak hır 

halde değildir. Vaziyetin tavazzu~u 
için çoktanberi beklenen mühim ha
dise Hitler'in dünkü nutkudur. 
E~ela Eden, sonra Blum mühim 

birer nutuk irat ederek, &ılh hak
kında, Almanya ile anlaşmak .. ~e iş 
birliği yapmak yolunda ne duşun . 
düklerini ortaya koymuşlardır. l~ı 
nutukta prensip bakımından tam bır 
mutabakat vardır. Ingiliz ve Fransız 
başvekilleri Hitler'dcn evet veya ha· 
YI"' tarzında bir karar bekliyorlar. 

Neticeleri 20 şubata 
kadar gönderiniz ! Bitler sulh ve iş birliği yoluna 

girmiye razı olursa silahların azal -
maaı ve sulhün teşkilatlandırılması 
meselesini Almanya ile kararlaştıra
caklar, buna karşı olarak ta Alman-

Müsabaka için neşrine başladığı • 

mız Nasrettin Hoca fıkraları dün bit· 

ti. Hallıdi lmif müsabaka neticeleri -

nl yarından itibarın kabule başlıyo • 
ruz. 

Bu müsabakanın esasını ve şartla
rını tekrar qqıya yazıyoruL Kari
lerimizin bu satırları iyice mUtalea 
etmelerini rica ederiz. 

Müsabakanın esası fudur: 
"'T AN., ıın, l kinciklnun birinci 

ıünündın otuzuncu günUne kadar 
çıkan otuz nüshasında hergUn bir 
Nasrettin fıkrası bir de Nasrettin Ho 
ca resmi çtkmıftır. 

Bu otuz fıkranın mutlaka birer 
resmi ve hır resmin de mutlaka bir 
fıkrası vardır. Fakat bu resim ve fık 
ralar karışık olarak intişar etmiştir. 
Müsabakamızın esası işte bu fıkra
ları kendi resimleri ile birleştirmek
tir. 

Bunun için (ResLm vı fıkraların 
blrl .. tirilip gazeteye gönderilmesine 

HJzum yoktur) Yalnız resimleri esas 
olarak alıp sırasile mesela: 

1 inci resim + 18 inci fıkra: 

Şeklinde her resmin hizasına ait 

olduğu fıkranın numarasını yazmak --====================== 
h · f k ğı takdirde ne<lredilmek lizer.e .bir f.0 • kAfidir. Gerçi er resım ve ı ranın -r 

1 
b 

toğrafisi ve mufassal adresı ı e ır
Ustünde numaraları yazılı ise de her likte "TAN,, gazetesine gönderilme-
tUrlü yanlışlık ve karışıklığın önüne si ve zarfın sol ve üst kenarına 
ieçmek için bu resim ~e fık~a.ları i~- (Nasrettin Hoca) ibaresi yazılması 
tifar ettikleri iazetenın tarıhıne go- lazımdır. 

1 lkinciklnunun iÜn rakamını ve • Memleketin en uzak köşelerindeki 
;erek numaralandırmak ta mümkün- karilerimizi düşünerek neticelerin 
dür. zaten mesela (1) numara!•. re~ kabulü mühletini 20 şubata kadar 
. ve fıkra lkincik!nunun bırıncı uzattık. Şubatın 20 inci günü akşam 
sım 19 nuınaralı resim ve fıkra sat altıdan sonra gelecek müsaba • günü ve ü .. 
keza ikincikanunun 19 uncu g nu ka neticeleri muteber olmıyacaktır. 

1 Karilerimizin bu noktayı hesap ede-çıkmış o ur. 
Müsabakaya iştirak etmiş olmak rek netice mektuplarını göndermele

. . bu verdiğimiz izahat dairesinde ri menfaatleri icabıdır. 
ıçın aralanmış 30 resmin ait olduğu Numaraları eksik olan karilerimiz 
;;~ıkrayı gösteren,bir listeni~ otuz beş kuruş mukabilinde eksik "TAN., 

k k le ve nOshalarını 'ıdarehanemizden alabi-günlük 30 müsaba a uponu ı 
iştirak eden zatın mük!fat kazandı • lirler. 

Yedikule halı labrikcuı amelesin den Cemal, cesedin bulundufa 
yeri gö•teriyor. 

Köpeklerin parçala
dığı çocuk cesedi 

Bu facıanın bir cinayet eseri 
of duğu tesbit edildi 

Y edikule surları haricinde bulunan çocuk cesedi hakkındaki 
tahkikata devam ediliyor. Dün, bu .hususta dikkate şayan malu
mat alınmıştır. Ceset, Yedikule surlarının dibindeki dutluk sa
hasında bulunmuştur. 
Dört gün evvel sabahleyin, bu ci

vardan geçen birkaç mektepli ço -
cuk, büyUk bir köpeğin ağzında bir 
çocuk kolu olduğunu, köpeğin bunu 
kemirdiğini, etlerini sıyırdığını gö · 
rünce zabıtaya haber vermışlerdir. 
Köpeğin geldiği tarafa doğru giden 

polis ve çocuklar, kalelerin yıkık bir 
köşesinde, parçalanmış, gözleri ve 
burnu oyularak koparılmış küçük bir 
ceset görmüşlerdir. 

Müddeiumumi ile Adliye doktoru 
vaziyeti tesbit etmişlerdir, ceset mor 
ga kaldırılmıştır. 

CİNAYET!? 
Zabıtanın tahkikatı neticesinde or

tada, işlenmiş bir cinayet bulunduğu 
anlaşıldıktan sonra, 40 günlük çocu
ğunun ölümüne sebep olan anne de 
araştırılmıştır. O civarda bulunan 
bahçfvanlar, mezarcılar sorguya çe • 
kilmiş, Yedikule ve Samatyadaki bü
tün diplomalı, diplomasız ebeler poli
se çağırılmış, malumat.lan sorulmuş
tur. 

!FADELER 
9 kadar kabilenin verdikleri üada. 

ta gorc, iki aylık doğum vakaları tes 
bit olunmuş, hatta, civardaki 2 aylı~ 
çocuklar da birer birer gözden geçı
rilmiştir. Yalnız, bir kadının vaziyeti 
şüpheli görülmüştür. Çocuğun. öl~
mü müteakip, gece oraya bırakıldıgı, 
bilahara köpekler tarafından parça
landığı anla~ılmıştır. Kalbsiz ana, her 
halde bir iki gün içinde yakalanacak
tır. 

Bergamada Sıhhi Teftitler 
Isergama, (TAN) - Memleket has 

tanesi iki sıhhiye müfettişi tarafın 

dan teftiş olunmuş, başhekim Ihsan 

Arkan müfettişlerce takdir edilmiş • 
tir. 

lJçemizdeki eczaneler ve doktor kli 
nikleri de teftiş ~unacaktır. 

yaya bırtakım iktısadi kolaylıklar 

gösterecekler. Almanya yola gel
mezse iktısadi yardım esirgenecek, 

çünkü Ingiltere ve Fransa yardımla

rından askeri hazırlık için istifade 
edilmesine razı bulunmuyorlar. 

Her iki nutukta Almanyaya müsa
vi devlet muamelesi edileceği ve his
lerine hürmet gösterileceği temin 
edilmiştir. 

Hitlerin nutku tahmin edildiğinden 
çok sert çıkmıştır. FUhrer çok yük • 
sekten bir lisan kullanıyor, Versay 
muahedesinden geriye ne kalmışsa 

feshediyor, bir zaman bilhassa Fran
sızların üzerine titredikleri harp 
mes'uliyeti beyannamesi altındaki 

AlJllan imzasını geri alıyor . 
Hitler, silahların azaltılması anlaş. 

ma mliznJterelerine girmiye razıdır. 
Fakat diğer bir sütunumuzda da oku
yacağınız veçhile şartlan çok ağır • 
dır. 

Hitlerin bu kadar sabırsızlıkla bek. 
nen nutkunun İngiltere ve Fransada 
nikbinliğe benrer duygular uyandrra. 
cağını hiç zannetmiyoruz . 

Ahmet Emin YALMAN 

Teşkilatı Esasiye 

kanununda 
çek mühim 

değişmeler 
(Başı 1 mcide)" 

bir kimse, hiçbir fedakarlığa icb&:r 
edilemez." 

Bu maddeye ili vesi teklif edilen 
fıkra ile, çiftçiyi toprak sahibi ya~ 
mak için istiml8.k edilen &.razi ile h\l 
susi ormanların devlet tarafından sa 
tınalınması takdirinde istimli.k be • 
dellerinin tediyesi §ekli tayin oluna
bilecektir. 

Tadili teklif edilen maddeler a~ 
sında 75 inci madde de bulunmakta· 
dır. Bu madde şudur: 
"- Hiçbir kimse, mensup oldu

ğu din, mezhep, tarikat ve felsefi ig
tihadından dolayı muahaze edilemez. 
Asayiş, adabı muaşereti umumiye ve 
kavanine mugayir olmamak Uzere 
her türlü ayinler serbesttir." 

Vicdan hürriyetini kanunlaştıran 

bu maddeden yalnız tarikat kelime • 
sinin çıkarılması teklif edilmiştir. 

Bunlardan başka Teşkilatı Esasiye 
Kanunumuzun bazı maddeleri daha 
değiştirilecektir. Teşkilatı Esasiye 
Kanunumuzun kabul tarihi olan 1924 
te, memleketimizin içinde bulunduğu 
ş a r t 1 a r v e politikamızm 

bariz hususiyeti olan liberalizm do • 
layısile kanunun şahsi haklara ait la 
sımlarında cemiyetçi ve devlet~ 

prensiplerin kabulü zaruri görülmek 
tedir. 

Köprü Açılamadı 
Evvelki geceki şiddetli lodos fır • 

tınrsı yüzünden Akay ve Şirketihay 

riyenin gece son seferleri yapılam~ 

mış, dün sabah ta köprü açılamamıt

tır. 

Mekteplerde 
Laboratuvar 

Eıyası 
Ankara 30, (Tan muhabirindenl-

1931 Maarif Vekileti bütçesine lise 
ve ortamekteplerde okutulan fizik, 
kimya ve tabliye derslerinin labor~ 
tuvarlarma sarf edilmek üzere 300 bin 
liralık fevkalade tahsisat konacaktır. 

--
Bürolarda Çalışan Poliı 

Memurları 

Ankara, 30 (Tan) - Gündüz bil· 
rolarda çalışan polis memurlarımızın 
geceleri en az üçer saat devriye ve 
nöbet vazifeleri alacakları hakkında 
Dahiliye Vekaletinden vtllyetlere bi 
rer tamim gönderilmiştir. 
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Burdurun umumi manzarası 

Gülyapcıhğına 
karşı Burdurda 
alaka artıyor 
Kütüklere Amerikan çubuğu 

aşısı tatbikine başlandı 
Burdur, (TAN) - Gül yağcı lığına karşı gösterilen alaka art

mağa başlamıştır. Bağlara arız olan hastalıklara karşı kütüklere 
Amerikan çubuğu aşısı tatbik edilmektedir. 

• . • . • . • • • • • • Burdur kumaıları 

Burdurun civarı zengindir. El san'atları da inkişaf halinde bu
lunduğu için halkın çoğu müreffehtir. Evlerin b:rçoğunda tezgah
lar vardır. Bunların yekunu 3600 kadardır. Buralarda kalitesi 
orta ve giyilebilecek kumaşlar dokunmaktadır. 

Burdur halkının ekserisi elbi- j 
6elerini bu kumaşlardan yaptır-ı D u·· zcede 
maktadırlar. 

Bir, iki senedenbcri çivar vi
layetlerde de Burdur kumaşları 
rağbet gönneğe başlamıştır. 

Çalışkan Burdurlular, yaptık
ları kumaşları düzeltip parlat· 
mak için sekiz ay evvel bir silin
dir getirtmişlerdir. 

Befonarma binalar 
Yurdun her tarafında eskiden gö

rülen toprak damlı evler yerine sür. 
a tle betonarme binalar yükselmiye 
başlamıştır. Yeni bir memleket has
tanesi ve orta mektep binası ile nü. 
mune fidanlığı yapılmaktadır. 

Ceviz ağacı bol olduğu için, koltuk 
imalı ve mobilyacılık yurtta ileri git
miştir ve A vrupadan gelenler dere
cesinde ince mobilyalar yapılmakta-

tütün 
• 

pıyasası 
Düzce, (T.A.1'\) - İnhisarlar ida

resi anbarlannı.Şubat başında aça. 
caktır. Bazı firmalar, tütünlerini de. 
met yapmayı bitiren züra ile konu. 
şup fiyat kesimine başlamıştır. Tü
tün piyasasının açılmak üzere oldu -
ğu anlaşılmaktadır. 

dır. 

Buraya kadar gelen yeni Afyon -
Antalya hattı sayesinde yurdun de
mirbaş üzümleri ve mey\·aları iç A i 

nadoluya sevkolunmıya başlanılmış. 
tır. 

Irı~gölcl~ 

Halkevi binası bütüri 
ihtiyacı karşllamıyor 

fnegöl Ha/Aevinin l.öylü gecesinde misafirler 

İnegöl, (TAN) - Halk evi kış fa
aliyetine devam etmektedir. Yılbaşın 
da açılan halk dersanesinde otuzar 
kişilik iki grup talebe okuyor. Mü • 
t ik dersanesine yeni hevesliler yazıl· 
mışlardır. 

Orta okul tarih ve coğrafya öğret 
ıneni İsmet Kon urun verdiği "tarih 
tezimlz ve ~ki Türk tarih ve medeni 
yetine genel bir bakış,. mevzulu kon 
ferans kala.balık bir kütle tarafıridan 
dinlenilmiştir. 

Köycülük şubesi her fırsattan il! • 
ttfade ederek köylülerle temasını kay 

tmemektedir. Kôy gezileri yapılma 

dığı zamanlar merkezde köylil gece
lcrı tertip edilerek köy heyetlerı da -
vet edilmekte ve onlarla türlü mevzu 
lar üzerinde konuşmalar yapılmakta
dır. 

Gösteri ışubesi yakında kozanoğlu 
piyesini temsil edecektir. 

Halkevi çalışmalarını zorluğa uğ. 

ratan biricik engel, kurağm darlığı 
ve müsamere salonu olmamasıdır. 
Müımmereler Gazipaşa okulu salonun 
da verilmektedir. İlkbaharda yapıl . 
masına başlanacak olan Halkevi bi -
nası ikmal edilince işler çok daha 
muntazam bir hale girmiş olacaktır. 

1 Denizli 
1 

1 Halkevinde 
alınan 

kararlar 
Denizli (TAN) - Dört haftadan • 

beri Halkevinin 9 şubesinin komite 

1 üyeleri pazar günleri ilbay Ekrem 
Engürün başkanlığı altında toplana
rak Halkevinin faaliyetini artırmak 
için birçok kararlar vermiştir. Her 
komite önümüzdeki altı ay için birer 
çalışma programı hazırlamıştır. 

23 şubattan itibaren neşriyat ko • 
mitesi (İnanç) adlı bir aylık mecmua 
çıkaracaktır. 

Gösterit komitesi 7 ve 2 şubatta, 

martta: 23 nisanda piyesler temsil 
edecektir. 

Kurslar komitesi, genç kızlara mah 
sus bir dikiş - nakış dersanesi açmış 
tır. Elli talebe bedava haftada dört 
gün olmak üzere 6 ay bu derslere de. 
\'am edecektir. 

Müzik koınitesinin açtığı müzik der 
sanesine 45 genç kız ve erkek devam 
etmektedir. Bu gençler ara ~rra. öğ
rendikleri parçalar üzerine Halkevi 
salonunda konserler vermek surctile 
alınan iyi neticeleri halkımıza eserle
riyle isbat etmektedirler. 

Kurslar komitesi, ceza evindeki 
mahkfımlara alfabe, sağlık bilgisi ha 
yat bilgisi dersleri vermektedir. 

Bir araba 
uçuruma 
yuvarlandı 
Balucesir, - }~asaplar mahallesin. 

de oturan Silleli oğlu Kiremitçi Os
man odun yüklü arabasile buraya 
gelirken tipiye tutulaı·ak yolunu kay 
betmiş, araba bir uçurumdan aşağı -
ya yuvarlanmıştır. Osman donmak il 
üzere iken tesadüfen köylüler tara
fından kurtarılmıştır. 

Arap k irde Adliyf"nİn Faaliyeti 
Arapkir, (TAN) - 936 yılı içinde 
bura asliye ceza mahkemesine 93 
dava gelmiş, bunun 8i si neticelen -
miştir. Ayni sene zarfında sulh ceza
ya gelen 149 davadan 141 i intaç e
dilmiştir. Asliye hukuka ise 223 dava 
gelmiş, bunlardan 202 si bitirilmiş. 
tir. Sulh hukuka 196 dava arzolun
muş, 181 i neticelendirilmiştir. 

İcraya gelen 346 dosyadan 260 mm 
işi tamamen bitirilmiştir. 

Yine 36 yılında Arapkirde 44 çift 
evlenmiş, 460 doğum kaydedilmiş, 
270 kiş de ölmüştür. 

l zm itte Biçki Yurdu Sergisi 
Açıldı 

İzmit, (TAN> - Onar biçki yurdu 
güzel bir sergi açmıştır. Sergi çok 
beğenilmiş ve takdir edilmiştir. Az 

bir zaman evvel açılan Onar biçki 
yurdunun bu gerçekten muvaffak ese 

rini, hemen hemen bütün lzmit halkı 
gezerek, görmüştür. 

Serginin açılışında vali Hamit Os -

1 

kay da bulunmuş. genç kızların gü. 

zel eserlerini taıkdir et.miştir. 
1 

1 
Adapazarı Or tamekteb:nde 
Adapazarı. (TAN) - Ortamektep 

müdürü Tevfik Tarım'ın Üsküdar bi. 
rinci orta mektebi müdürlüğüne ta
yini btJ münasebetle Halkevi, kasa _ 
bamız güzidclerini bir araya toplıyan 
bir çay ziyafeti vermiştir. Yine Tev
fik Tarımın ıserefine orta mektep mu 
allimleri bir akşam yemeği, ilk mek
tep muallimleri de Sabiha Hanım 
mektebinde bir çay ziyafeti vermiş

lerdir. 

Muğlada Zeyt in Çok 

Muğla, - Vilayetimiz içinde zey • 
tin yetişmiş olup yalnız bu mahsul. 
den beş milyon kilo zeytinyağı elde 
edileceği umulmaktadır. 

MANİSA ! Nazil i köylerinde 
SERGİSİ .. "' •• •• 
BÜYÜK ·u n, gureş ve 
RAöBET "' • • 
GÖRDÜ eg ce mevsımı 

M anisa Halkevinin açtlğı sergiyi şimdiye ka. 
dar 18 bin kişi gezmiştir. Halkcvi rağbetin 

fazlalığı karşısında her sene böyle bir sergi açmak 
açmak kararını vermitşir. Yukarki resim sergide 
teşhir edilen eserlerden bir kısmını gösteriyor . 

Köy düğünü 
nasıl , yapılır? 

Nazilli, (TAN) - Kış mevsimi, Garbi Anadolu 
köylerinn düğün, güreş ve eğlence mevsimidir. Köy. 
!erde hemen her hafta davullu, zunıalı düğünler olur. 
Düğün Cuma günü başlar, bir evde köylü kadınlar 

toplanır. Küp çalarak oynarlar, düğün yaparlar .. Ak· 
şam bir meydanda veya avluda köylüler küme küme 
otururlar. Davul, zurna veya ut, keman çalınırken 
(düğilnbaşı) her kümeden sıra ile birer.ikişer de. 
likanlıyı kaldırır, onlar ortada (Aydın zeybeği, de
nilen oyunu oynarlar. Bu sırada oyuncuların kalktı. 
ğı küme hep birden ayağa kalkıp çalgıcının önün• 
kadar gider, para atarlar. Bu bir saygı eseri sayı· 

lır. Çok defa kümelerdeki gençler, delikanlılar otur. 
dukları hasır üzerlerinde rakı içer, bağrışırlar ..• 

Gelin gelirken ..• 
Köylerde gelin Pazar günil çıkarılır. Köy gençleri 

ve nısım, akraba o gün öğleyin oğlan evinde topla
nırlar. Kafile çalgı ile ku: evine gider. Yine oyunlar 
devam eder. Bu arada çalgıcılara ve gelin • getire. 
cek olan atı çekene ve diğer icap edenlere, develere 
çevreler takılır. Gelin, yüzU gözU kapalı, başına sır
malı eller, ipekli poşolar örtülü olarak süslU bir ata 
bindirilir. Kafilenin önüne, oğlanın tarafı olan sar. 
hoş delikanlılar kol kola girerek sıralanırlar. Eıı 

arkada gelinin eşyası yüklü olan develer gelir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~ Kafile, gayetağırbiryü~yü~e ~ 

Kan ırada hazırla-
n ün d mat 
yetine te graf geldi 
Kandıra, (TAN) - Burada yarım kalan garip bir düğün ol 

muştur. 

Orhan mahallesinde oturan ve bundan beş sene evvel ayni 
mahalleden jandarma Davut ile nikahı kıyılan Hatice, Davuttan 
aldığı mektup üzerine düğün hazırlıklarına başlamış ve yine 
Davut ile bilmuhabere düğün gününü de kararlaştırmıştır . 

da arı 

[çme uyu 
meselesi 

1 

O gün davetliler gelmişler, 

gelin de hazırlanmış, damat bek 

lenirken postacının getirdiği tel-

graftan damat Davudun E rzin

candan henüz hareket etmediği 

anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine hem gelin, hem 

davetliler garip bir vaziyete düş

müşlerdir. Hatice mahkemeye 

müracaat ederek boşanma kara

rı verilmesini istemiştir. 

köşe başlarında, meydanlarda du· 
raklayıp oynıyarak o~lan evine kil. 

dar gidilir. Orada güveyi, gelini at
tan indirir ve ortadan kaybolur. K~ 
file de dağılır. Artılt kil8ınlar, kızlar 

akşama kadar düğün yapar ve geline 

bakarlar. Güveği, yatsı vakti eve gi· 
rer. 

. . • • • . Deve güreıleri 

Kış günlerinin diğer bir eğlencesi 
de (deve güreşleri) dir. Her taraftan 
namlı, azgın Tülünler, güreş tertip 

edilen köye gelir ve güreştirilirler. 

Geçen hafta içinde Nazillinin Pilibe
bey köyünde köy okulu menfatine 

bir deve güreşi tertip edilmiştir. Muh 
telif yerlerden gelen sekiz çift deve 
güreştirilmiş, birinci gelen 30 lir& 

mükafat, ikinciye 20 lira, üçüncUye 
de bir h ah verilmiştir. Başa güreşen 
Hafız Alinin Tolosile YorüğUn deve-

si bir saat kadar gür~erek çok me .. 
raklı oyunlar yapmışlar ve berabere 
kalmışlardır. Pirlibey köy kurulu bu 

teşebbüsü ile köy okuluna 401) lira 

yadım temin etmiştir. 

Bartın - İçme suyu meselesini hal 
için bir çok çareler düşünülüyor. Beş 
sene evvel buruya getirilmesine karar 
verilen Paşa ve Kavşak sularının 

hem az, hem de bu işin başarılması 

110 bin liraya bağlı olduğu anlaşıl
mıştır. 

Şimdi kasabada büyük bir depo 
yapılması, belediyenin bu depoyu 'ı 
asker suyu ile muntazaman doldur
ması ve tenekesini halka mesela 2 
kuruştan satması teklif edilmekte ve 
belediyenin bu işi ayda 200 liradan 
az bir masrafla yapabileceği ileriye 
sürülmektedir. 

( Bartın Halkevin~e çalışmalar 1 

Kazıklı Köyünde Kanlı 
Bir H adise 

Bilrhaniye - Kazıklı köyünden 

Emin oğlu Recep ile Hüseyin o~lu 
Mustafa ava gitmişler, bir kaç saat 
sonra Recep vücudu saçma yaraları 
ile dolu olarak karların içinde bulun
muştur. Recebin yaralan ağırdır. 
Mustafa tarafından vurulduğu sanıl
maktadır. 

Kandıra Köylerinde Kız 
Kaçırmalar 

Kandıra, (TAN) - Elmalı köyün
den İbrahim, Mustafa ve Elif, reşit 
olmıyan Raziyeyi zorla kaçırmışlar, 
tbrahim kızı kirletmiştir. 
Kaypalı köytindcn Mehmet Emin 

o&lu Mustafa, 13 yaşında Fatma Ra. 
ziyeyi kaçırıp bikrini izale etmiştir. 

~~ 
"1' 

Bart ın , ~TAN) - Halkev iıniz kış program ı n ın t atbikine başlanı ı 

Haftada bir defa muht elif mevzular üzerine konferanslar veri lmekte. 
dir. Birinci konferans sari hastalı k lar hakkında operatör Dr. ·Muammer 
Keskine! tarafından, ikincisi de Hat ay davası hakkında Bartın gazetesi 
sahibi lbrahim Cemal Aliş tarafından H alkevi salonunda verilmiş, kesif 
bir halk ktitlesi tarafından alaka i le d i n lenmişti r. Yak ın da, zührevi has
talıklar hakkında Dr. Saim Orhan tarafından bir konferans verilecekti r. 

Evin spor komitesi bir gü reş minder i yaptırm ıştı r. Güreş salonunda 
haftada iki defa güreşçilerimiz tarafından gösterişl er yapı l nıııktııd ı r. 
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Muaviye, yine mevkiinden emin değildi .. 
Aleyhindeki menfi cereyanlar devam ediyordu 
İster az yaşa, ister, çok yaşa; niha· ı bi nüfuzlu Emeviler Muaviyeye mü
Yet sana mukadder olan ıikibet de, racaat etmişler: veliahtlık meselesi
gelip seni bulacaktır .. Senin babala- nin bir an evvel hallini istemişler • 
rının, hasunlarmm, akrabalarının di. 
Yüzünden, Resulü Ekrem bile nice Muaviye, Mekke ve Medineye a -
tıice mihnetler çekti .. Anlaşılıyor ki; damlar göndermiş; halkın fikrini giz 
bizler, o Resultin hanedanına men - lice öğrenınek istemişti. Halkın ço
ııup olanlar da, senin ve senin evlat- ğu, bu meseleye karşı kayıtslzlık gös 
!arının yüzünden akla gelmez fela- termişlerdi. Yalnız, isimleri yukarı
ketıer göreceğiz .. Cenabıhak, Ehli da sayılan dört zat, böyle bir tasav
Beyt ile Ehli Beyt dostlarının yar· vura şiddetle muhalefet göstermiş -
dımcısı olsun. ler: 
Demiş .. öfke ·ile meclisi terketmiş- - Biz, Muaviyenin hilafetini ta -. 

ti.. nımıyoruz ki, oğlu Yezidin veliahtli -
Bu sözler, Muaviyeye çok acı gel· ğini kabul edelim .. Muaviyenin bu ha 

!nişti .. Fakat o, her zaman ve her reketi, İran (Küsra) !arını taklit et
rneselede olduğu gibi, hissiyatını bü- mektir. Bu ise, bedattir ... Resülü Ek
Ytik bir meharetle gizlemiş; etrafın- rem, (Saltanat) tesis etmeyi hiçbir 
da kilere bakıp gülümsiyerek: zaman aklından geçirmemiş.. Ve ve-

- Abbasm oğlu; çok zeki ve sö • !atından evvel de hiçbir (veliaht) 
tünü bilir bir kimsedir. Ben, tam • göstermemiştir. İslamiyet, bir ( Cüm
dığım insanlar içinde, onun kadar a- bur) dan ibarettir. Bu da, birçok ha
kıllı ve lisanına sahip adam gör • dislerle sabittir ... Hal bövle iken Mu
ınemiştim ... Fakat, (Hasan) ın ölü- aviye kim oluyor da, s~ltanat tesis 
mü ona o kadar tesir etmiş ki; za • etmek ve oğlunu yerine geçirmek is
Vallı bütün idrak ve muhakemesini tiyor? .. C .. n bu hareketi, İslam ca-
kaybeylemiş.. . miasma karşı sarih bir i:ı~nettir. 

Diye, hayrete şayan bir so;uk - Demişlerdi. 

kanlılık göstermişti.. • Muaviye harekete geçiyor 
•. Ahitname hüküm;üı ka/1nca... Muaviye, bir müddet böyle \•akit 

(Hasan) ın bu suretle şehit edil • geçirmişti. Ve bu müddet zarfında 
!:nesi ve ortadan çekilmesiyk; Mua- da, her tarafa adamlar göndermiş; 
''iyenin verdiği ahitname de hükmü. bol paralar ve vaitlerle, bu dört za
l'lÜ kaybetmişti. Artık, Muaviye; hi· tın taraftarlarım elde etmişti... Ve 
lafet meselesi üzerinde, istediği oyu- artık, hiçbir muhalefet karşısında 
tıu oynıyabilecekti. kalmıyacağına emin olduktan sonra, 

Fakat Muaviye, yine mevkiinden harekete geçmişti. 
emin değildi.. Vakit vakit, gözleri • Yine Şam saraylarında, siyasi bir 
bin önlinde tecessüm eden dört kişi- komediye karar verilmişti. Her ta
llin hayali; ona ciddi endişeler ver - rafta tellallar bağırmış; halk camiye 
ln teyeli. davet edilmişti. 

Bu dört zattan biri, (!mamı Hü • Muaviye, minbere çıı,mış; uzun bir 
ıeyin) idi ... (Hasan) ın hainane bir hutbe irat etmişti. Ve b:.ı hutbede, bir 
surette zehirlenmesi üzerine, Irak ~ok uzun sözlerden sonra: (Emiril . 
halkmın bir kısmı ile, - kamilen (Eh müminin olan zatın emirlerine itaat 
li beyt) ~ muhip olan • Horasan ve etmek, aynen farz) olduğunu söyle
'I'Urkistan halkı; kalplerindeki bü • t' mişti. 

Muaviyenin mü~avirlerinden (Dalı • 
hak) ayağa kalkmış: 

- Ya, Emirülmüminin!.. Islaının 

riyasetinde bulunmak, bir nevi padi
şahlıktır. Padişahlara ise, bir veliaht 
lazımdır ... Oğlun Yezit, şecaat ve ke 
rem sahibidir. Halkın hürmet ve ınu 
habbetini kazanmıştır. Şayet sana bir 
emrihak vaki olursa, seni aratmıya
caktır. Onu veliaht tayin etnıen ıa.. 
zımdır. demişti. 

Dahhak'ın bu sözlerine, Muaviye
nin adamlarından birkaç kişi daha is 
tirak etmişti. Muaviye ile Yezidi met 
hüscna ettikten sonra: onlar da Ye
zidin veliahtliğini istemişlerdi. 

Bunlardan sonra, yine Muaviyeniıı 
hararetli taraftarlarından (İbni Muk 
ni) yerinden fırlamış; belindeki kılıcı 
sıyırarak başmın üstünde sallamış: 

- Ey, nas! .. Her kim (Yezit) in 
veliahtliğini kabul etmezse, layı!iı bu 
dur. 

diye bağırmıı::tı. 

En büyük hatip 
Bu heybetli hitap, halkı tethiş et

mişti. Herkes, başını önüne eyınişti... 

Görülen manzara, Muaviyenin hoşu

na gitmişti. Başını yanmdakikre çe -

virmiş; gülümsiyerek: 

- İşte! .. En büyük hatip budur. 
Demişti.. Ve bu sırada, gözü. (İb

ni Ahnef) e ilişmişti. Aralarında, şöy 
le bir muhavere geçmişti: 

Muaviye - Sen, niçin sükut edi -
yorsun. Bir şey söylemez misin?. 

İbni Ahnef - Ne söyleyim ? .. Do.ğ
ru söylesem, senden korkarım. Ya -
lan söylesem, senin tannndan kor -
karım. Sen, oğlun (Yezit) i hepimiz 
den iyi bilirsin. Eğer ona biat etmiye 
hakkın rızası olacağını aklın kesiyor 
sa, hiç kimse ile meşveret etme
den onu veliaht tayin et ... Bizim söyli 
yeceğimiz bir şey varsa, o da şudur .. 
Dinledik. ve, itaat ettik ... 

(Arkası var) tin sevgiyi, (lmamı Hüseyin) e ver · Muaviye, hutbesini bitirir bitirmez 

lnişlerdi. ==== ======================= 
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_._j __ E __ K_O __ N_O_o_M __ ö~l-
Et fiyatı Dün ahnkapı 

• • 
nıçın 

yükseliyör? 
Toptan ve perakende et fiyatla • 

rmda 5 - 7 kuruş arasmda bir yük -
selme başlamıştır. Bunun sebebi de 
son kar fırtmalan hasebiyle şehri

mize fazla hayvan getirilmemesi • 
dir. İstanbul semti lrnsap dükkan -
lannda et fiyatları ile Beyoğlu sem
tindeki dükkanlarda satılan fiyatlar 
arasında geniş bir nisbetsizlE< göze 
çarpmaktadır. İstanbul Balıkpazarın. 
da 45 kuruşa 'tlman dağlıç eti, Bey • 
oğlu BaJ~kpazarında 55 kuruştur. 

Şişli taraflarında ayni cad4e üze • 
rinde biribirinden 50-150 metre ara. 
lıklı kasap dükkanlarında ayni et ne
vileri arasında 10-15 kuruı;. gibi 
yüksek bir fark görülme!üedir. Bele
diyenin etler üzerine koydurduğu fi. 
yat levhaları hiç kontrol edilmemek
tedir . 

Bunu fırsat bilen bazı kimseler is
ted::deri gibi et fiyatlarmı yükselt -
mektedirler. Son zamanda etler üze
rine vurulan cins damgası da kaldı • 
rıldığmdan kıvırc'"l~ eti fiyatiyltı dağ
lıç ve hatta 1~araman eti verilr J8kte. 

dir. 
Trakyadaki Kasaplık 

Hayvanlar 
Trakyada ihracat i<:in bE'sle.,,mL'i 

kasaplık hayvan miktarı fazla oldu
gundan Yunan tüC'r.~rları hu hayvan. 
!ardan satın almak üzere Atina ihra
cat ofisine müracaat etmişlerdir. 
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tU L.ır eı 

20 Belçika fr. 
20 Drahmi 
''- uıvı1.ı c U 
lU Lı:•a 
l Flona 
lü (..ckuslcvak lıro 

ı S>1ın11 

616.-
123.-
113.-
12\J-
80.-
18.

~() ) -
20-
63. -
75.-

s • t ' ' 
620.
ı .. u.-
11/.-
1:.!;,.-
81.-
22.-

~ ) -
.ıi -
66.-
80.-,, -

açıklartnda 20 
orkino·s tutuldu 

• 

Dün tutulan orkinoslar Balıkhanede .• 

Dün sabah balıkçılarımız Ahırkapı açıklarında yirmi kadar orkinos ya. 
kalaml§lar: ar::.! a ve motörlerle balık haneye getirmişlerdir. Yakalanan 
orkinoslar arasında 400 - 500 k!lo ağırlığında ve iki b u ç u k 
metre uzunluğunda olanları da vardır. Limanımızda bnlık bekliyen İtal • 
yan gemileri bu balıklan kilosu 5.5, - 6 kuruş arasında satm almışlardır. 
Türk sularına mahsus olan orkinoslar, İtalyadahi balık fabrikalarında i.§. 
lendikten sonra ton balığı fiyatiyle satılmaktadır . 

ZAHiRE 
BORSASt 

Balık f iyot/an 
Dün balıkhaneye çok balık getiril

miştir. lki gündenberi tutulmakta 
olan hamsilerin çift kilosu peraken. 
de yedi bu~uk kuruşa verilmiştir. 
Torik az gelmiş ve 30 - 40 kuruşa sa. 
ttlmıştır. Kefal 40-50, kalkan 80-

~..,...._._...., .. ·- 90, barbunya 130- 150, kırlangıç 
1 - lthalat: 50-60, lüfer 40-45, pısı 4~, 
Buğday 135, yapak 14 ~!. zeytin

yağı 11 ·;4 ; yulaf 15, mısır 15, t.on 
çakal 810 ke<li. 360 kokarca 18 kun 
duz. 52 sansar. 1650 ta ·: şan. 40.102 
tilki 3.188 \arşak 2 zerGeva 97 adet 

lhracat: 
Yapak 196 ı~, tiftik 48, razmol 

365 ı ~ ton, sansar 1.178, zerdeva 4 7 
tilki 173, kedi 17, tavşan, 10000 adet. 

2 Satışlar: 

levrek 120-140, uskumru 30-40 
arasında satılmaktadır . 

ıstakozların tanesi 80, karidis cin. 
sine göre 80 - 90 kuruştur , 

iplik 
ihtiyacı 

Muaviye oleyhincleki cereyanlar 

Diğer üç zata gelince; bunlar da 
'<Birinci Halife Ebu Bekirin oğlu, SAGLIK ôGUTLERı 

1 Mark 
1 Zloti 

Pengo 
20 Lı:1 
L>ınaı 

20.-
25-
20-
21 .-
11.-
48.
,cı-

28-
22.-
23.-
14.-
52.-

Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 
25 paradan; buğday sert kilosu 7 
kuruş; arpa kilo~·:ı 5 kuruş 8 para· 
dan; mısır san kilosu 5 kuruş 8 pa
radan 5 kuruş 15 paraya kadar; çav 
dar kilosu 5 kuruş 37 paradan 5 ku
rı..:ş 37 ı :.! paraya kadar; kuş yemi 

kilosu 14 kuruştan; keten tohumu 
kilos.:.ı 8 kuruş 30 paradan; fasulye 
ufak kilosu 7 kuruş 30 paradan; tif 
tik deri kilosu 130 kuruştan 132 ku
ruş 20 paraya kadar. 

Sanayi işlcrinı tetkik etmek tıze... 

re şehrimize gelen Sanayi Umum 
Müdürü Reşat bu akşam Ankaraya. 
döneeektir. Reşat, sipariş edilen ip
likler hakkında tetkiklerde bulunmuş 
ve dün sabah Uyuşturucu Maddeler 
Inhisarına uğrıyarak iplik işleri hak 
kında görfu}müştür. Piyasadan öğ -
rendiğimize nazaran Sl}!ariş edilen 
iplik miktarı bütün ılltiyaçları ka.ı· • 
şılıyabilecek mıktardn<lır. Abdurrahman • ikinci Halüe ömeri•ı 

<>ğlu, Abdullah • Kureyş kabilesinin 
en mümtaz erkanından, Zübeyrin 
oğlu Abdullah) tan ibaretti. Ve bu 
Uç zat, Muaviyenin hilafetini kabul 
Ve tasdik etmemişlerdi. Mekkeye ve 
ıtcdineye çekilmişler; orada kendi
lerine birer muhit yaparak sakin ve 
ntUnzevi bir suretle vakit geçirmek. 
tel erdi. 

Fakat, Muaviyenin telakkisine gö· 
1'e bunlar, üzeri kili tutan birer ate'e benzemektelerdi. Kuvvetli bir rüz. 
garla bu kül tabakasr savrulur sav
tıulmaz; o ateşle de birer tehlike te~ 

kil edebilirlerdi. 

Muaviye, bu tehlikeli şahsiyetleri 
birer birer izale etmeyi tasavvur et. 

tniş; hatta bazı teşebbüslere de gi • 
l'işmişti .. Fakat, artık Şam sarayla
?'Indan tertip edilen cinayetler, A -
rap kabileleri arasında fena akisler 
husule getirmişti.. Muaviyenin aley
hinde, bir hoşnutsuzluk cereyanı 
baş göstermişti.. Bunun üzerine Mu
•viye derhal fikrini değiştirmişti.. 

Çünkü onun siyasette yegane mes 
lek ve mahareti, her meseleyi sessiz 
!adasız halletmek, hiçbir sızıltıya 

ttıeydan vermemekti. 

Muaviye ve Emeviye reisleri .. 
Muaviyenin yegane gayesi, oğlu 

Cl"ezid) i resmen veliaht tayin etmek 
ti. Fakat bu, o kadar kolay bir şey 
değildi. (Hasan) m vefatından müte 
"ellit dedikodular, birdenbire tehlike 
1i bir cereyan teşkil edebilirdi. Bunun 
için Muaviye bir müddet tereddüt et
llliş; ortalığın sükfln kesbetmesini 
beklemişti. 
~akat, diğer emevt reisleri de baş

ka türlü bir endişe içindelerdi. Gün· 
den güne yaşlanan Muaviye, birden
bire ortadan kavboluverirse, Emevi 
lıı.ltanatı göçec~k. istikbalden bekle-
1len ümitler, tebah olup gidecekti. 
Onun için (Muglyre) ve, (Ebu Süf
l' 

LOKMAN HEKiM 
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insan neden zayıflar? 
Bu soğuk mevsimde hiç hoşa git

mi yen ~eylerden biri de, şü phe~ız, 
zayıflıktır. Yazın şişmanların bo
ram boram terlediklerini görerek 
bıyık altından gülen zayıflar, bu 
mevsimde şişmanların daha az üşü. 
düklerini görerek onlara irnrenir· 
ler. 

Bu sözüm, tabii, yalnız erkekle· 
re aittir. Bayanlar için kış yaz, 
her vakit zayıflık modadır. Amma, 
sade endam zayıflığı! Onlar karın 
şişmanlığını hiç bir suretle isteme
seler de, göğüs üzerinde, köprücük 
kemiklerinin biraz yukarısında a. 
zıcık dolgunluk, dekolteyi güzelleş
tireceği için, hoşlarına gider. 

Aksi gibi, göğsü eriten birçok ta 
sebepler vardır. Bu sebepler insa. 
nı bir tarftan kuvvetten düşürür· 
ler ve vücudun her tarafını, fakat 
en önce ve en ziyade göğsünü za
y.ıflzı.tırlar. Mesela, mide bozukluğu 
uzun zaman devam edince yemek
ler hazmedilemez olur. iştah kaç. 
mı, olmasa bile yemekler hazme. 
dilnıeymce insanı besliyemezler. Ne 
ticesinde zayıflık yüzgösterir. Mide 
si bozuk olanların sarı benizlerini, 
çökük yanaklarını, tahta gibi düz
leşmiş göğüslerini elbette bilirsi
niz. 

Sonra karnın sağ tarafında uzun 
zaman devanı eden sancılar, çok 
defa müı ,,ı bir apandisit §.1§.meti. 
dir. Bunlar da insanı zayıflatırlar. 

Hekimlerin had dedikleri ateş. 

li ve mikroplu hastalıkların hepsi 
de, at9' devam ettiği müddetçe, 
insanı zayıflatan sebeplerdendir. 

Müznıiıı hastalıklardan, boyunun 
ön tarafındaki tiroit guddesini şi
şiren, ayni zamanda gözleri ileriye 

a azdu hastalı~ ı dı1. 

vücudu peı< ziyade zayıflatır. Bar
saklarda uzun zaman devam eden 
hazımsızlık, yahut herhangi bir 
sebepten nıüznıin ve yavaş yavaş 
zehirlenmeler yine zayıflatıcı se
beplerdir. Çünkü bunların hepsi 
insanın beslenmesine engel olur. 
ıar. Bunun gibi lüzumu kadar ye. 

111ek yememek te, aç kalmak demek 
olduğundan, insan zayıflar. 

Verem hastalığiyle kanser has
talığının verdikleri zayıflık pek ıneş 
hur .olduğundan bunlar hakkın· 

da israra lüzum yoktur. 
Bu zayıflık sebeplerinden hazım. 

sızlık, yolunda tedavi edilir de ge
çerse insan, hastalıktan önceki ka
dar olmasa bile, yine epeyce semi
rir. Müzınin apandisitin geçmesi, 
bilirsiniz, ameliyata bağlıdır. Ame
liyattan sonra semizlik te gelir. 
sarsak !ardaki ıııUz.nıin hazımsızlık. 
ıarı yahut zehirlenmeleri hafif 
linet ilaçları temizlerler, insanı se. 

nıirtirler. 
Ateşli hastalıkların nekahat dev 

rinde zayıflık geçtikten başka in

san öncekinden daha ziyade semi

rir. Bazdu hastalığı ve onun verdi

ği zayıflık ta tedavisi kabil olan 
eylerdendir. Verem hastalığında 
~a yeni kilo alanlar, semirenler~ 
hatta istediklerinden fazla şişman 

olanlar da çoktur. 
Yalnız kanser hastalığında yeni. 

d semirnıiye pek ilmit yoktur. 
en k . 

Fakat 0 da gerçekten a~ser ~se. 
Sadece hazımları bozuk nıce kıtıı-
ele vardır ki uzun zaman kanser-

s r nld •• b" 
1. annedildikleri hq,1 e ıyı ır teş-

ı z v 1 k" • 
his neticesinde zayıflıgın la ıkı ~e-
bebi anlaşılır ve hazımsızlık geçın

ce zavıflık ta kaybolur. 

•"e< ıı:uronu 

Alttn 
Banknot 

Çekler 

Londı·a 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Praıı 
Viyana 
Madrit 
Beri in 
Var$ovıı 
Budapı:şte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Mo•kova 
Stokholm 

Tahvrlôt 

1030.-
245.-

619.-
0.7914 

16.98 
15.04 
4.695 

88.2875 
3.4625 

64.62 
1.4455 

22.6875 
4.24 

11.3085 
1.9673 
4.19 
4.4425 

108.24 
34.41 
2. 7753 

25.-
3.1332 

,, -
032.-
246.-

617.50 
0.7915 
ı 7.02 

15.475 
4.7068 

88.5025 
3.4710 

64.7775 
1.4490 

22.7425 
4.2510 

11.3360 
1.9720 
4.1990 
4.4534 

108.5025 
34.495 

2.7!!25 
24.96 

3.1410 

Anadolu 1 ve II kupon kesik 38.80 

Esham 

Merkez Bankası 97.-

1 ı t r k r 'l z tar 
Türk Borcu 22.60 
Erıı:anı \ B c 97 50 
Sıvaı _ Erzil".ım I 95.50 

Borsada 
Muame.'eler 
Dün öğleye kadar devam eden bor 

sa muameleleri hararetli olmamış, fa 
kat biraz iş yapılmıştır. Anadolu 
tahvilleri 38,90 lirada kalmıştır. Mü 
messiller 41,90. Anadolu hisseleri 
24,30; Ttirk Borcu 22,60; Merkez 
Bankası 97 lirada durmuştur. Aslan 
Çimento hisseleri 14,40 liraya çık
mıştır. Paris borsasının tasfiye edile 
cek işleri çoğaldığından acentaların 

müracaati üzerine, cumartesi günle
ri borsanın kapalı tutulması karar
laştırılmıştır. Şubatın on beşine ka 
dar Paris borsası oumartcsi güri.leri 
lrı>"l;ıh 'h•ılımacaktır. 

• Dün zahire borsasına yalnız sekiz 
vagon buğday gelmiştir. Yerli alıcı
la!' isteksiz durmuştur. Yalnız sert 
buğdaylar için ihracat tüccarları 5 -
6 vagon kadar mal almışlardır. Yu -
nıuşak buğdaylar çavdarının nisbeti· 
ne göre 6,18 • 7 kuruş arasında fiyat 
kaydetmiştir. Trakya çavdarları 5,28 
ve Anadolu malı 5,32 paraya veril
miştir. 

1 LiMAN 
... 

Bugün limanımızdan gidecek va -
purlar: 

Saat 12 de Aksu: Karadenize: 9,30 
da Uğur: Izmite; 8,30 da Kocaeli: 
l\fudanyaya; 9 da Tayyar: Imroza: 

Bugün limanımıza gelecek vapur -
lar: 

Saat 12 de lzmir: Karadenizden; 
8 de Kemal: Ayvalıktan. 

lngiltere, Amerika ve Fransa 
Arasında 

İngiltere, Amerika ve Fransa ara
sında iktısadi sahada iş birliği yapı
larak cihan ticaretinin inkişafına ça 
lışmak üzere Vaşingtonda müzake. 
reler başlıyacaklan haber verilmek· 
tedir. Amerika Cümhurreisi M. Ruz 
vlet beynelmilel bir iktısat toplantı
sı yapılmasını teklif etmektedir. 

Bulgaristanda Kooperatifler 
Sofya, 30 (TAN> -. Bulgar Zira. 

at Kooperatif Bankasının tuttuğu 
bir istatistiğe göre, Bulgaristanda 
3,402 kooperaif teşkilatlan vardır. 

Bu yekunun, 2.:199 u köy iktısadi
yatma aittir. 6:10 u şehirlerdedir ve 
yiyecek madeler kooperatifleridir. 
373 ü de muhtelif csno>flara ait koo
nera tiflcrdir. 

Fındıklarımız 
rağbette .. 

.Jiresun, vrdu, Trabzon havalfsi
nin iç fındıkları bu sene Almanya, 
Çekoslovakya, Fransa, Birleşık A
merika. ve ilk defa olarak Avustu. 
ralya, Yeni Zeland, Arjantin ve Bre
zilyaya kadar gönderilmiştir. Türk 
tındıklarmdan tombul nev'i bu yeni 
pazarlarda çok rağbet gormüştür. 
.du seneki fındık mahsulümüzün he
men hemen kaffesi denilebilecek ka 
darı satılmıştır. Lehistan dahi bizim 
için yeni müşteriler arasına girmiş
tir. !talya ,.e İspanya fındıklarına 
nazaran Tünk malları çok iyi fiyatla 
satılmıştır. Geçen sene ayni cins 
rmdıklar 50 - 55 kuruş arasında 

verilmiş iken bu sene 65 - 70 
kuruştan satılmıştır. Son fiyatı 70 
kuruş 10-15 para arasındadır. 

Kuşyemi 
Mahs·u!ü 
Saflldı 
İspanya isyanı dolayısile Afrika 

Şimalinde kuşyemi iyi yetişememiş
tir. Arjantinde mahsul henüz idrak 
etmediğinden Türkiye kuşyemi ihra
cat için iyi fiyatlar bulmuştur. Geçen 
seneye kadar ispanyadan kuşyemi te 
min eden Avrupa piyasalan basta 
İngiltere olmak üzere Türk maİmı 
almaktadırlar. Bu senenin mahsulü 
tamamen satılmıştır. Tekirdağda 
pek az mal kalmıştır. Geçen sene a
zami sekiz kuruşa satılan ku yemi 
bugüne kadar 12,5 - 13,35 kuru!S a. 
rasında miişteri bulmuştur. 
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Kulelide 
rf emizlik 
Hizmet ve 
Yemek 
Kuleli lisesinin çok temiz bir 

mutfağı var. Ben içeri gir-
diğim zaman talebenin yemekleri 
dağıtılıyordu. O günkü yemekler, 
ala fasulye pilakisi ile bol kıyma 

içinde pişirilmiş talebe başına iki
şer yumurtadan ibaretti. 

Aşçıbaşı müjdeledi: 
- Akşama da ince börek var! 
Yemekler , birçok defalar tah -

lilden geçirilen, ekstra Urfa yağile 
yapılıyor. Etinden soğanına va -
rmcıya kadar, talebenin önüne ge
tirilen yemekler, bütün malzemesi, 
her zaman için en iyi cinslerden 
seçilmektedir. Bulaşıkhane kısmı
na gelince; burada tabak, çatal, 
kaşık ve diğer sofra takımları, o
toma tik tertibatlı makineler vası
tasile yıkanrp temizleniyor. Ma • 
kinenin bir tarafından bulaşık o
larak giren bir karavana, öte ta· 
rafından, yıkanmış, stri1ize edil -
nıiş ve hatta kurulanmış olarak 
çıkıyor. 

Mektebin çamaşırhanesinde de 
buharla işliyen makineler gördük. 
Bu ma~inelcr, içine atılan çama
~;ırları, o kadar güzel temizliyor 
ve öyle kar gibi beyazlatıyor ki, 
çamaşırcı kadırllara, onları bir par 
ça çitileyip, kurutma makinesine 
göndermektel" baskP poarak iş 

kalmıyor. 

K ulelide, cumartest g1.inıerı, 

talebenin, ufak tefek hiz -
metler görmesine tahsis edilmiş -
tir. Çocuklar, kopan düğmelerini, 
sökülen elbiselerini dikmeyi mü -
kemmel surette öğrenmişlerdir. 

Günü gelince, herkes, eline iğne· 
yi ipliği alıp işinin başına geçer. 
öteki mekteplerin, henüz ilk sı -
nıflarında erkek talebeye ders ara 
sında gösterilmiye başlanan bu 
sökük dikme, yama yamalama, 
ilik örme işi, süet liselerimizde, 
çoktanberi, vardır. tık askeri ter
biyeyi, bu ocakta alan gençler. ço 
cuk çağından itibaren, tek başlan. 
na yaşamıya mecbur olacakları gün 
ler için hazırlanıyorlar. 

Bu gençlerin, ilerde, cephenin 
ağır şartları altında kaldıkları za
man, hiç şaşırmadan kendilerine 
hizumlu işleri görebileceklerine 
şüphe yoktur. 

Mektepten çıktıkları zaman, 
hepsi de tam manasile birer hayat 
adamı olacaklar. İş başa düşünce, 
söküklerini kendileri dikecek, ilik· 
!erini kendileri örecek, hatta sıra
sı gelince, yemeklerini kendileri 
pişirecekler. 

Ordu içinden yetişmiş olanları -
mızın, kendilerine verilen herhan -
gi bir vazife karşısında gösterdik -
leri kabiliyetin sivillere örnek ola· 
cak dereceyi bulması, hep böyle 
küçük yaşta, edindikleri tecrübe -
lerin neticesidir. 

M ektebin bir de, mükemmel 
hamamı var. Talebe, bu ha

mama, grup grup girer ve hep bir 
arada yıkanırlar. Hamam. günün 
bütün sııallerinde sıcaktır. Mektep 
muhitinde temizlik hususunda gös 
terilen titizliğin derecesini, yalnız 
hamamını şöyle bir ziyaret etmek
le de Slllhvabilirsin;7., TSLlehonlrı o-

1 Bugün Hatay 
zaferini kutluyoruz 

100 binlerce halk 
Öğleden Sonra Beyazıt 

coşacak meydanında 
[Başı 1 incide] 

meydanında toplanacaklar, Akay ida 
resinin tahsis edeceği vapurlara bi
nerek köprüye geleceklerdir. 

Pamuklu Bez 
ve iplik 
Fabrikaları 
Ankara, 30 (Tan) - .Malatyad& 

kurulacak olan pamuklu bez ve iplik 
fabrikasının makine tesisatı Alman 
makine fabrikaları grupunu temsil 
eden Onion Matex'e ihale edilmiştir. 
Ayni zamanda Izmitte kurulması mu 
karrer ikinci kağıt fabrikası da Al • 
manyadaVoigd firmasına ihale olun
muştur. 

Bundan başka Ma~rn. Şişli, Kurtu
• lu~ taraflarında oturanlar Taksimde 

Miting 
Heyetinin 

Beyannamesi Radyo 
j 

Kulelinin yemekhanesi ve ferfemiz muHoğı 

Yazan:----

kutluğu, yattıgı, yıkandığı yerleri 
gôrdükten sonra; yemek yediği 

kısma geçtik. 
Her tarafından ışık giren geniş 

salonlar ... Demir ayaklı sağlam ye 
mek masalarının üstünde her tale· 
be için ayrı ayrı yemek takımları .. 
Havlu ile kurulanmış temiz bar -
<laklar.. Ortada, soğutulmak üae-
re bırakılmış karavanalarda ala 
fasulye pilakisi görüyorum. Ve bu 
pilaki, bana, geçen aylar içinde, 
Heybeli deniz lisesinde yediğim 

o meşhur pilakiyi hatırlattığı için 

soruyorum: 
- Her mektebin, bir hususi ye 

meği vardır. ).1escla Galatasara -
yın plavı ... Heybeli ada deniz lise
sinin pilakisi... Kulelinin yemek 
şöhreti hangisi acaba? 

Dahiliye müdürü cevap veriyor: 
- Bizim plavımız meşhurdur! 
- Ya? .. Demek Galatasaray gi-

bi.. Diyorum. 
Dahiliye müdürü, cevap veriyor: 
- Hayır! Bizim plav, asker pla

vıdır. Askerin plavı, sivillerin pli-

vına benzemez! .. 

T alebe yemekhanesinden çı -
karak, sübayların ve mek

tepteki sivil öğretmenlerin devam 
ettiği tabldot yemekhanesine gidi
yoruz. 

Bana burada üç kap, yemek ye_ 
diriyor, üstüne bir de tatlı ikram 
ediyorlar. 

Boğaza açılan geniş pencerele
rin arkasına çekilerek memleket 
haritası çizilmiş fincanlar içinde 
kahvelerimizi içerken, yüzbaşı Fa 
ik Tezcan, saatine bakıyor: 

- Size, diyor, biraz sonra, yu
karı mektebi gezdirelim! .. 

Ve sonra izah ediyor: 

- Kuleli iki kısımdır. Biri, sa

hilde, öteki tepede .. Biz bunlara, 

dilimize kolay geldiği için aşağı 

mektep, yukarı mektep deriz. 
9 uncu sınıf talebesi, yani mek

tebe ilk giren daha küçükler, te
pedeki yukarı mektepte ders gö
rürler. Onuncu ve on birinci sınıf
lar da sahildeki binada yerleşmiş· 
lerdir.,, 

Hep birlikte sübay lokantasın -
dan çıkıyoruz. Küçük bir yokuşu 
tırmanarak, yukarı mektebin pav
yonlarmı dolaşmrya başlıyoruz. 

ID~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· -~ 

Portekiz Rodoplu 
Üç Türk 

Tekzio Donup Öldü 

E, _} • Sofya, 30 (TAN) - Rodoplarda 
LJ l y Q r Lakavista köyü yanında 60 yaşların-

Londra, 30 (A.A.) - Portekizin 
Angola müstemleıkesinin ecnebi bir 
devlete (Almanyaya) kiraya verile -
ceği ve bazı ecnebi firmalara hususi 
maden imtiyazları bahı;edileceği hak 
kmda neşredilen haberler Portekiz 
elçiliğinin bir tebliğiyle kat'i surette 
ta1<zip edilmiştir. Böyle bir hare~rntin 

yalnız kanunu esasiye mugayir oldu
ğu için değil, fakat Portekiz ahalisi -

nin izzeti nefsini ktracak mahiyette 

olduğu için de kabili tecwiz olmadığı 

tasrih edilmektedir • 

Bulunan Va,urlar 
Belgrat, 30 (TAN) - Havaların 

birdenbire soğuması dolayısiyle Bel
grat yanındaki Sava nehrinde 60 ka
dar vapur ve ~ilep donan nehrin 
buzları arasında mıhlı olarak kalmış. 
tardır. Fakat simdi havaların ansı -
zın ısınması yüzünden parçalanan 
buz kütleleri bu vapurları ve şilepleri 
ant olarak hatmnıılr t ... hlilcecini gös _ 
t•riv'lrlar • 

da Paşa oğlu İbrahim, 50 yaşında 
Karaguş oğlu Ali ve 30 yaşlarında 
Uşoğlu Salih namlarmda üç Türk 
daha soğuktan donarak ölmüşlerdir. 
Bunların bir koyun sürilleri de malı. 

volmuştur. 

Mısır ve ltalya 
Habeş Harbi 

Kahire. 30 (A.A.)- Elmısır ga -
zetesi, neşrettiği bir Londra mektu -
bunda Mısır sularında yapılan aske • 
rt nakliyat için Hab~istan muhare -
besi esnasında gümtiik resmi olarak 
alınan paraların ltalyaya iade edil -
mesi hakitmda Mısır hükumetinin ver 
diği kararın İngiliz mahfillerinde 
memnuniyetle karşılandığını bildir -
mektedir. 

Bütçe Konferansı 
Ankara, 30 (Tan) - Bugün Anka

ra Halkevinde Maliye Vekaleti tet -
kik heyeti reisi Cezmi tarafından 

(Hukuk bakımından bütçe) mevzu -
in bir konferans vermistir. 

· cilmhuriyet meydanında toplanacak
lar ve önlerinde Şehir Bandosu oldu
ğu halde yütiiyerek Beyazıda gide -
ceklerdir. 

. . . . . . lstanbul semtleri 
Diğer ..araftan Istanbulun iç ta • 

raflarında oturan halk ta Şehremini 
Halkevinde buluşarak önlerinde ban 
do ile toplu olarak Beyazıt meyda -
IıJna geleceklerdir. 

Gerek karadan yürüyüş suretile, 
gerek vapurlarla karşı yakalardan 
gelecek olan halk en geç 14,20 de 
Beyazıt meydanında toplanmış ola • 
caklar ve tam 14,30 da mitinge baş
lanacaktır. Tezahürata bütün spor 
ve esnaf teşekkülleri, Parti ve Halk
evleri mensupları ile bütün gençlik 
tamamile iştirak edecek, bu suretle 
Beyazıt meydı\ru şimdiye kadar gö
rülmemiş bir kalabalığa sahne ola -
caktll'. 

Nufuk/a, 
Bcyazrtta ilk sözü Eminönü Halk

evi Başkam Agah Sırrı söyliyecek, 
sonra Hataylı Faik Türkmen, daha 
sonra da sırasile D<><;ent Yavuz, Dok 
tor Salim Ahmet, Bayan iffet Halim 
birer söylev vcrecek,lerdir. 

I f iklôl mar§ı 

Milli Hata y mitingi ter
tip ve idare he yetinden: 

Milli Hatay zaferini lı:.uf

lamalı:. için sayın /sfanbul 
halkım Beyaılf Cümhuriyet 
meydanına bugün 14 buçuk· 
fa davet eden heyetimiz, 
vatansever ho!klmmn bu 
büyük sevinci kutlarken mil
/; vakar ve sükununu elden 
bırakmıyacağma ve herhan
gi bir lüzumsuz co1fonluğa 

kapılmıyacağma koni ol
ınakla beraber, bu büyük 
hareketin intizam ve ciddi
yetini ihlôle tevessül ede
cekler haHmda lr.anun1 mu-
amelelere tevessül edilmek 
üzere hükumef nezdinde fe 
ıebbüsota muztar kalacağı
mili do §İmdiden bildirmeyi 
vazife sayarız. 

. 

Bugünkü program 
l <ttanbul : 
Öğle neşriyatı - Sa.at 12.30: Plakla Türk 

muıikiıi; 12.SD: Havadiı; 13.05: Muhtelif 
plak neıriyatr; 14: Son. 

Aksam neşriyatr - Saat 18.30: Ambasa• 
dörden nakil: Varyete müziii; 19.30: Kon• 
feranıı: Selim Sırrr Tartan; 20: Müzeyyen 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları; 20,30:Ömcr Rıza tarafm 
dan arapça havadis; 20.45: Belma ve ar • 
kadaşlarr tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları; saat ayarı; 21.15: Orkestra: 22.10 
Ajans ve hona haberleri ve ertesi rünün 
prorramr; 22.30 Plllcla sololar, opera vı 
operet parçaları; 22: Son. • 

• 
Günün program özü 

Sf'ıl.fonJk konserler : 
18 Millno, Torino: Mozart, ContiUI, 

Brahmı. 
12.50 Bükre~: Biniku orkestrası: 13.02 

V U$OVI: Orkestra ve. piyano; 16.50 Buda· 
peşte: Amele koroıu; 17 Liypıig: Karnı ık 
eilenceli neşriyat; 17.30 Nis - Kot - Da· 
zür: Konser; 18.20 Viyana: Mu Schön. 
herr idaresinde orkettra; 18.35 Prag: Mu· 
sik ili almanca neşriyat 19 Nis • Kot • 
Dazür: Plak konseri; 19.10 Bükreş: Küçük 
radyo orkestrası; 19.40 Budapeşte: Ber
ta idaresinde radyo orkestra!lr; 20.05 Prag 
Marş, polka ve operetler; 20.25 Bükreşr 

Başkan Vekili Feridun ve belediye (Romen) koro heyeti; 20.30 Roma: Kan• 
reisimizin ve diğer zevatın iştiraki • ,ık konser; 21 Bertin: Verdi ve Puccini • 

nin eserlerinden; 21.40 Milano. Torino: VI 
le zengin bir program hazırlandı. yana musikisi: 21.40 Roma: Bando mızrka: 

Adana, 30 (Tan muhabirinden) - 22.10 Prar: İslav mu!liki~i· 23 Varsova: 
Milli Hatay mitingi yarın yapılıyor. Sesli film muı1ikisi; 23.10 Roma: Çocuk 

korosu; 23.35 Prag: Plak konseri; 24.10 
Şehir bugünden donanmıştır. Mitin· Belgrat: Konser nakli. 

Bu nutuklardan sonra istiklal mar ge iştirak edecek olanlar Atatürk Operalar, Operetler : 
şı hep bcra her söylenecek, ve mütea
kıben Beyazıt meydanına toplanan 

parkı karşısındaki meydanda top - 16 Romıı. Bari: Verdi'nin (Nıtbucc:o )o
lanacaklardır. Burada nutuklar söy· per;m; 21 U.ynzic: Veberin (Euryıınthe) 

.. . onera•t : Zt.15 Bükre,: O~kar 
on binlerce halk hep bir arada Suı·--· lenecek, Ataturke Hatay egemenlı~ ,_<Ein Walzertraam) opereti.--.--

kurumuna tebrik telgrafları çekile - Oda musikiııti: tanahmede kadar yürüyerek oradan 

gene kollara ayrılacaklardır. Bun -
!ardan vapurlarla gelenler tekrar 
köprüde beklemekte olan vapurlara 
binecekler, bu vapurlar hep bir ara
da ve bir alay halinde Riyaseticüm -
hur Sarayı önüne gidecek ve halk o
rada Atatürke tazimatını arzedecek, 
ondan sonra vapurlar Usküdar ve 
Kadıköy iskelelerine döneceklerdir. 

Bütün Memleket H araretle 
Hazırlandı 

Konya, (Tan muhabirinden) 
Hatay zaferi münasebetile şehrimiz 
yarın c:;ok muazzam sevinç tezahüra
tına sahne olacaktır. C. H. Partisi 

cektir. Atatürk abidesine çelenk ko - 15.SO U.yp7.ic: Halle musikisi; 23 Mi!S • 
nulduktan sonra Halkevi önünden be no ,Torino: Oda musikisi. 

lediyeye gidilecek, burada miting son Resitaller : 
bulacaktır. Gece Halkevinde Hatay 16.10 Var1ova: Şarkılı konser; 18.10 Ba· 

d:ıpeııte: Macar halk ,arkrlan; 20.55 Viya
gecesi yapılacaktır. Hava yağışlı O - na: Pivano refakatile ıarkılar; 23.30 Var· 
!tırsa, halkın kız enstitüsünde top - şova : Sark resitali. 

\anması kararlaştırılmıştı r. Hı M musikisi : 
Denizlide 19: Laypıi~; 22.30: Budapeşte; 23.30 

Vanovl\ (ptik); Berlin; 23.30: Viyan.as 
Denizli, 30 (A.A .) - Hatay m1lli 23.40: R oma. 

davamızın Cemiyeti Akvamda ka- -------------
zanrlması haberi burada duyulurdu. o·· 
yulmaz herkeste büyük bir &evinç 
b~lamıştır. Bu milli i'i muva.ffıı.kıyet K 
le başaran büyüklerimizi tebrik için 
büyük bir miting yapılmasına karar s 
verilmiştir . 

Fransada otomobilli ~ 
haydutluk korkunç o 

bir şekil aldı K 
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Hayduflarm soyduktan daire 

Birıkaç aydan beri Amerika.da oldu
ğu gibi, Fransada da haydutlar çete 
halinde ve otomobillerle faaliyete baş 
lamışlardır. 

Her hafta bir vak,e. yapan çeteler 
g~n gün otomobille iki banka mü· 
dürUnü soymıya muvaffak olmuş • 
lardll'. 

Bir bankamn şube müdürünün, 
Marsilya civarındaki şubenin esham 
kuponlarını ve eshama karşılık yatı

rılan naralfP'a. mP.r ke:r" ıretirmPic ti 

zere her cuma otomobille gidip geldi 
ğini kollryan haydutlar maksatlarına 
şöyle muvaffak olmuşlardır • 

Banka müdürleri paraları otomo -
bille alıp hareket ettikten BOnra. 
önlerinde ha.şıka bir otomobil gfüniye 
ba.şlamıştrr . 

Tam yolun tenha bir yer inde ön -
deki otomobil ani olarak durmuştur. 
Bankacıların bindiği otomobil de 
mecburen durmuştur. O sn-ada ön • 
neki otomohilden yü,...leri nıenmllerl,. 

Öksürük, Nezle, Boğaz ve Gögi.ls 
hasta.IJklariyle ~I kısılanlara ~ifal 

tesirleri çoktur. 80 kuıı.ış. 

Hasan deposu : İ-;tanbul, Ankara.; 
Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

kapalı bir kaç kişi atlıyarak havaya 
sil!h a.tmışlar ve hemen banka mü • 
dUrlerinin otomobiline hücum etmiş· 
!erdir . 

Kısa bir boğuşmadan sonra ban. 
ka. müdürlerinin yanındaki bütün 
para.yr ve esha.nu alarak savuşmuş • 
lardrr . 

Fransız polisi, çete halinde ve o 
tomobillerle çalışmıya b~lıyan hay. 
dutlarm Amerikadak i kadar tef}ki • 
latla.nmamalan için şimdiileıı +""1bir
ler ıı.lma.vr düaünmektedi'ı·. 
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YENi NEŞRIY AT 

ilkokul Öğretmenlerine Den 
Plan Örnekleri 

li Oğretmen Latif Faik Erene! ve 
b'asan Bedrettin Ulgen çok faydalı 

J 
ır kitap serisi tertip ve neşretmiş -

erdir. 

U ~u .~itaplardan birinci, ikinci ve 
çuncu sınıf öğretmenlerine ait üç 

ci.l t Çıkmıştır • 
Mesıegıne meraklı bir ilk okul öğ

retrneru, iki tecrübeli meslekta§ın ha 
ıırladığı eserde pek güzel ders ör • 
nekieri bulacaklardır. Yeni eserin 
tedris seviyesini yükseltmiye çok 

... hizmeti olacaktır. 
Tevzi yeri Muallim Ahmet Halit 

l\itapevidir. 

• M. A. T. - Maden tetkik ve ara • 
l'lla enstitüsü tarafından neşredil
lllekte olan mecmua nefis bir tabı 
olarak ikinci senenin birinci sayısı 
Çıkmıştır. 

• AR - Resim, heykel, dekorasyon, 
8.rkeoloji ve bütün plastik san'atlar 
dan bahsedecek olan bu aylık mec
llluanın ilk sayısı çok nefis bir şekil
de Çıkmıştır. Memleketimizde , yep
~eni bir formül içinde çıkan bu mec 
tnua, kültür hayatımızın ve neşriy?-t 
alemimizin mühim bir boşluğunu 
dolduracaktır. 

308 - 328 Doğumlulara 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 

. l - 333 doğumluların ilk yokla -
tııaıanna ı, 2 937 tarihinde b~lana
Caktır. 

2 - Yoklamalar haftanın salı \'e 
~tşenıbe günleri saat 13 ten 17 ye 
•&dar devam eder. 

3 - 308 illi 328 doğumhı ihtiyat 
efradın yoklamaları da haftanın çar 
eaınba ve cuma günleri yapılacaktır. 
.l\lakadarların bizzat veya mektupla 
bıUracaatları. 

'!' ....................... ~ 

\ 

Deniz Yolları 
lŞLETMESt 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
'l'eı. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

zade Han. Tel. 22740-

Yalnrz bu haftaya mahsus 
olmak üzere bugünkü Ka
radeniz postası yapılrnıya
Caktır. ._i ______ " 
ŞARK DEGlRMENLERl 

.'I'. A. Ş. Hissedarlar heyeti umu -
ltliyesi nizamnamei dahilinin ve Ti -
~a.ret Kanununun maddelerine uya -
rak 10Mart1937 Çarşamba günü sa
~t 15,30 da lstanbulda Ömer Abit Ha 
~~daki yazihanelerinde adi surette 
'V!>lanacaktır. 

Yapılacak işler: 
l - 1936 senesi mamulatma nid 

?neclisi idare ve mürakip raporlan -
lı.tn okunması: 

2 - 1936 senesi bilanço ve karu 
tarar hesabının tasdik ve meclisi ida 
l'enin ibrası, 

3 - !stif a etmiş olan azalardan 
~ay Şerefcttin Alemdar ve İb~a.h~~ 

Rnh ile ölen Vasi! Yordanıdıs ın 
~erlerine muvakkaten seçilmiş olan 

ay Mustafa özkanh, Misak Kazan
e~an ve Keropyanın iizalıklarının 
tasdik' ı, 
iti 4 - Yeni yıl için seçilecek mUra

Ple ücretinin tavini, 
l 5 - Meclisi ida~e azalarının şirket 
ı: ~uamelel Ticariyede bulunab~lm.e 

t'i ve şirketin yaptığı muameleı ti
~a~ye evinden muamele yapabilme -
aet'i için Ticaret Kanununun 323 ve 
J 24 Uncu maddelerine göre lazımge -
en iznin verilmesi. 

ltı tn az 30 hissesi olupta heyeti umu 
1-ıi 1Yeye girmek istiyen hissedarlann 
e l!Se senetlerini toplanma gününden 
l'ı\'\>eıki 10 gün içinde şirket kasala
~~ bırakmalannı veya bankalardan 
<liı aklan makpuzlan getirmelerini 

eriz. 26 1 937 
Heyeti İdare 

"-----------~---~------~ ...................... ~ 
~iihrevi ve cild hastalıkları 

;),. Hayri Ömer 
~~ 
gleden sonra Beyoğlu Ağacaml 
arşısmda N o. 313 Telefon :4358f 

Satış ilanı 
islanbul Dördüncü f cra 

Memur:uğundan : 
22689 ikraz numarasiyle Behlül zevcesi Beyzade taraftnaan 

borç alınan ( 360) lira mukabilinde Vakıf Paralar İdaresine birin
ci derecede ipotekli olup tamamına yeminli üç ehli vukuf tara
fından (1430) lira kıymet takdir edilmiş olan Usküdarda Valdei 
atik mahallesinin Tekkearkası sokağında eski ve yeni 8 kapı No.h 
sağ tarafı müteveffa Yorgancı Riza Ef. vere sel eri menzil bah
çesi ve sol tarafı Mehmetağa ve Sleyman Ef. vereseleri menzil ve 

1 
bahçeleri, arkası jandarma Halil ağa ve Zehra H. menzilleri, cep-
hesi Tekkearkası sokağı ile mahdut bir ahşap evin tamamı a~ık 
arttırmaya konmuştur. 

Evsafı U mumiyesi: 

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

Direktörlük 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Muhabere Şubesi laboratuvarı için lüzumu olan 
bazr aletler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 /Z/937 Çarşamba günü saat 15 de 
Gümüşsuyunda mektep binası içindeki komisyonda yapı· 
lacaktır. 

3 - Muhammen bedeli "18,000,, ve ilk teminatı 
"1350,, liradır. 

4 - İstiyenler şartnamesini mektep idaresine müraca· 
atla parasız alabilirler. 

5 - Teklif mektuplan 2 inci ma'ddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupla· 
rın nihayet 2 inci maddede yazılı saate kadar gelmiş ol· 
ması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bu· 
lunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-

Bina ahşaptır. Kaplaması ve dahili bazı aksamı tamire muhtaç
tır. 

Zemin kat: Kırmızı çini antre, gömülü iki küp, bir sofa, iki 
oda, zemini kırmızı çini mutfak, bir hela, merdiven altı, mutfağın 
önünde bahçeli bir kapı zemini kısmen çini. 

•••••----- ' mez. ''3756,, 

Birinci kat: Merdiven başından camekan bölmeli bir sofa, dört 
oda, bir hela. 

Bahçede bir havuz, bir kümes, muhtelif yemiş ağacı, bir tarafı 
tahta perde, bir tarafı duvar. Terkos tesisatı. İttisalinde taş du
varlı ve bir satıhlı ahır. Zemin kat sokak tarafı pencereleri demir 
parmaklıklı. Birinci kattan bir çıkmayı havidir. 

Ölçüsü: Hepsi 342 metre murabbaı olup 50 metre murabbaı 
bina 22 metre murabbaı ahır, geri kalanı bahçe olan mezkur evin 
tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 25/2/937 
tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği 

gibi 22/3/937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 (on dört) 
den 16 ( onaltı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde en son arttıranrn taahhüdü baki kalmak üzere 
6 4 937 tarihine müsadif Salı günü saat 14 den 16 ya kadar da
iremizde yapılacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul en son 
arttırana ihale edilecektir. Taliplerin muhammen kıymetinin 

yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim ver
giler ile vakıf icaresi dellaliye ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzi
fat rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli müş
teriye aittir. 2004 numaralı İcra ve iflas kanununun (126) ncı 
maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde 
ipotekli alacaklılar ile diğer ataka<laranın ve irtifak hakkı sahip. 
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve mıısarif e dair olan iddia
larım, itan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müs
bitclerile bild:rmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit ol· 
madıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle 
alakadaranın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etme
leri ve daha fazla maliimat almak istiyenJerin 934 2i98 dosya 
numarasBe müracaatları ilan olunur. (59 ı) 

Lira K. 

161 60 

9J2 55 

202 Ou 

. 36 6u 

202 ':J] 

333 89 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Hanları 

Satı ık MahlüHer 
Lira K. 
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Beyoğlundan Şeyhülharem Hüseyinağa 
Sultan Çeşmesi sokağından E. 7 No:lı 139 
metre murabbaı arsanın temamı. 
Kasımpaşada Hacıferhat mahallesinde 508 
metre 3 7 santimden ibaret Hacıf erhat ca
mii ve meşruta hanesi ve taşları. 
Fındıklı Hacırecep mahallesinde Yağ
hane sokağında 6 No:Iı 91 metre 90 san
tımden ibaret arsanın temamı. 
Beyoö-lunda Kamerhatun mahallesinde !r
mak ;okağında eski 9 yeni 27 No:lı 43/5 
metren ibaret arsanın temamı. 
Şeyhülharem Hiiseyinağa mahallesinde 
Macar caddesinde 91 No:lı 121 metre 28 

santim arsanın temamı. 
Beyoö-lu Feriköyünde Ayazma caddesinde 
38/6 No:lt 340 metreden ibaret arsanın 
tema mı. 

Yukarda yazılı malların mülkiyetleri peşin para _ile ve on beş 
gün müddetle açık arttırmayq çıkarılmıştır. İhalesı 3 Şubat ~37 
çarşamba günü saat on beşte komisyonda y~pıla.~a~.t:~: İstek~ıl~
rin o/c 7 ,5 pey paralarile Beyoğlu Vakıflar Dırektorlugu Mahlulat 

kalemine gelmeleri. 

İstanbul 4-cU İcra Memurluğun • 
dan: Mıstık'a 2650 lira mukabilinde 
birinci derecede ipotekli olup paraya 
çevrilmesine karar verilen ve tama - ·
mma 5440 lira kıymet takdir edilen 
KadıköyUnde Osmanağa mahallesin -
de Yazıcıoğlu sokağında eski 31 mü
kerrer yeni 27 numara ile murakkam 
hane evsafı aşağıda yazılıdır: 

Bodrum kat: Zemini kırmızı çini 
olan bir oda ve taşlık ve kömUf!Uk 
ve odunluk bir hala zemini çini ve 
maltız ocaklı bir mutbah. 

Birinci kat: Bir sofa lizerinde iki 
oda ıemini renkli çini tcrmo:ııüonlu 
hamam 

İkinci kat: Bir sofa Uı.:erinde iki 
oda bir hali 

üçüncü kat: İkinci katın aynidir. 
Çatı katı: Oda olmayıp bir aydın -

lık penceresi vardır. 
Hududu: Sağ tarafı Adil validesı 

hane ve bahçesi solu Maryunkanın 
arsası arkası Raife hane ve bahçesi 
cephesi tarikiam ile mahduddur. 

Sahası: Bina 62,50 ve bahçe.si 26 
metre murabbaı olup Illl!cmuu 88,50 
metre murabbnıdır. 

Umumi evsafı: Binanın bodrum ka 

Den~zyo 'ları işletmesi 
Müdür:üğünden: 

Gemilerimizin bazılarında radyo tesisatı yapılacaktır. Bu tesi· 
satı yapmak istiyenler, şeraiti her gün İdaremiz Levazım şefliği· 
ne müracaatla öğrenebilirler. Alakadarların en geç 8 Şubat 193 7 
günü akşamına kadar tekliflerini İdareye venniş bulunmaları 
şarttır. (565) 

Gsküdar Orman Muame!at 
Memurluğundan; 
Miktarı Cinai 
70 Kilo Yerli ça} Beher kilosu 45 kuruş 
17 Adet Meşe yollama M3 3200 ,. 
16 ,, Çam kereste M3 3000 ,, 
29 ,, Muhtelif küfe Beheri 100, 80, 25 kuruştan 
Hazine namına müsadere olunmuş yukarıda miktar ve ecnası 

ile muhammen bedelleri yazılı emvale talip çıkmadığından 2490 
sayılı kanunun mevaddı mahsusasına tevfikan satış müddeti bir 
hafta uzatılmıştır. 

isteklilerin o/c 7,5 teminat akçelerile 3/2/1937 Çarşamba günü 
saat 14 de Haydarpaşa Onnan Dairesinde müteşekkil Komisyon-
da hazır bulunmaları. (586) tı kargir diğerleri ahşap olup dahili 

ve harici kısımları kamilen yağlı bo· 
yalı ve muntazamdır. Arka tarafta 
bahçe dıvarla muhat elektrik \'e su 
tesisatı vardır. Birinci kattan itiba -
ren cephede şehnişin vardır. lşbu 
g-ayrimenkulün tamamı açık artırma 
ya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. 

Arttırmaya iştirak edecek müşterile
rin kıymeti muhammenenin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil 
olmaları icap eder. Müterakim vergi, 
tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları 
borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
1.2.937 tarihine müsadif pazarte~i 
günü dairede mahalli mahsusuna ta
lik edilecektir. Birinci arttırması 
2.3.937 tarihine milsadif Salı günü 
dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar 
icra edilecek. Birinci arttınnada be
del, kıymeti muhammenin 5c 75 ni 
bulduğu takdirde üste bırakılır. Ak-

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

si takdirde son arttırmanın taahhü -
dil baki kalmak üzere arttırma on -
beş gün daha tcmdid edilerek17.3.937 
ta'rihine mUsadif çarşamba günü sa-
at H ten 16 ya kadar dairede yapıla
cak ikinci arttırma neticesinde en çok 
arturnnın tistünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra ve iflas kanunu -
nun 126 ncı maddesine tevfikan hak 
ları tapu sicillerile aabit olmıyan ipo
tekli alacaklarla diğer alakadaranın 
ve lrtif ak hakkı sahiplerinin bu hak 
!arını ve hususile faiz ve masarifa 
dair olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında evrakı müs
bitelerile birlikte dairemize bildirme 
!eri lazımdır. Aksi takdirde haklan 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylBJ}masından hariç kalır 
lar. Müterakim vergi, tenviriye ve 
tanzifiyeden ibaret olan Belediye rü
sumu ve vakıf icarcsi bedeli müzaye 
deden tenzil olun ur. Daha fazla ma -
lumat almak istiyenlerin 935/2230 
numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet ra
porunu görüp anhyacaklan ilan olu
nur. (29748) 

(Daimler • Benz) arabaları 

20 1/937 tarihinde yapılan Muhakemat Amir ve Memurluktan 
imtihanında muvaffak olanların imtihana girme numaralarile 
adlan aşağıda yazılıdır. Tayinleri sırasında müracaatları lüzumu 
adreslerine tebliğ edilecektir. ( 543) 
İmtihana girme Adı İmtihana girme Adı 

No.sı No.sı 

4 Avni Alper 24 Bürhanettin Olcaytu 
5 Şefik Suher 26 İsmail İhsan Kutlu 
7 Hakkı Enmutlu 27 H. Süreyya Çevin 
8 Mediha Karaçay 28 M. Kemalettin Kolbay 
9 Yusuf Kenan Kolat 29 Necati Tarhan 

10 Nurettin Yurteri dO M. Salahattin Antaş 
11 Mehmet Feyzi Boran 31 Ali Hafi Seyhan 
12 İbrahim Astarcı oğlu 32 Fuat Arkan 
15 Hasan Riza Pekin 3 i Hilmi Oral 
18 Ziya Ak tllker 38 İhsan 
20 H. Hilmi Marti 39 Ömer Lfıtfi Baturalp 
21 Kamil Pirgun 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

1 - Kırklareli'nde Hızırbey camii minaresmın gövde ve pe-
tek kısmının yıkılarak yeniden yapılması, 4183 lira 5 kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
(A) Proje 
(B) Fenni şartname 
(C) Mukavelename. 
3 - İstekliler bu evrakın 25 kuruş mukabilinde İstanbul Va

kıflar Başmüdürlüğü ile Kırklareli Vakıflar Müdürlüğünden ala
bilirler. 

4 - Eksiltme 8/2/937 pazartesi günü saat 15 de İstanbul 
Vakıflar Müdüriyeti ihale Komisyonunda yapılacaktır 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
6 - İsteklilerin 315 lira muvakkat teminat vermesi lazımdır. 
7 - Eksiltmeye girenlerin bu gibi işler yaptığı ve kabulü 

kat'isinin yaptırıldığına dair vesika ibraz ile ayrıca eksiltmeye 
ginnek için vesika almaları şarttır. 

8 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatte bir saat. 
evveline kadar İstanbul Vakıflar Başmüdüriyetinde ve müteşek
kil komisyona makbuz mukabilinde vermeleri şarttır. 

Te! : ke MAZUT ile 
Posta ile gönderilen mektuplara nihayet ihale saatinde bir 

saat evveline kadar gelmiş, ve zarfın kanuni şekilde kapatılması 
şarttır. ( 431) 

Küçük kamyonet 140 kilometro yapı 

Kısa şa111 kamyon 115 ., ,, 
Uzun şası kamyon 90 ,, " 
Koca kamyon 80 ., u 

yor 

l ......... ıs•t•a•n•bu.ı .. B•e•l•ed•i•y•es. i .. İ•l~.n.ıa.r.• ...... 1ı::::ı 
7 kişilik binek 150 ,, ,, 

hıtı"A\'IP - Davutpaşa orta mekte
'4 den 1926 senesinde aldığım tas -
~arneyi kaybettim. Yenisini ala - Klişelerinizi TAN ÇlNKOCRAFHANESl'ne ~ 

1 dare eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefı 
KEMAL FERtnm-• 

- . 
verınız. 

Rakiblerimize kanma, boş llf a inan 
ma; tecrübeye gel, hesabını bil, baş
ka araba alma, emret kataloğ gönde
relim. Taksim Bahçesi karşısı 25 tel
gr:tf adresi. DizPl • tstJ\nhuL 

Beher kilosuna 1 O kuruş fiat tahmin olunan Zeynep Kamil 
H_astanesinde bulur:an 80.0 kilo ~urda çinko satılmak üzere pazar
hga ko~ulmuştur. Isteklıler 6 lıralık ilk teminat makbuz veya 
mektubıle beraber 4/2/937 perşembe günü saat 14 de Daimi En
cümende bulıınmalıdırlar. llıdan hUkmU yoktur. 

151 Hasan oğlu Mehmet Ali 
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TOrk Gibi Kuvvetli 
s~ ~ değildir. 

ÇA AMARKA Müstahzaratı 
bu sözü teyid eden yurd topraklamın 

kaynağıdır. 

~~;· • • • ' ' . • ' • • . ' ~ . • . . • ~ !. ' • . 

iki tehlike f şareti: 
nezle ve baş ağnsı 

Soğuk algınlığının 

bu ilk alametlerini 1 

GRiPiN 
ile bertaraf etmez -
seniz •bir çok ağır 

hastalıklara tutul -
mak tehlikesi baş

göstermiş demektir. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, srzı ve 
sancıları, derhal din
dirir, gripe, roma -
tizmaya. diş, sinir, 
adale, bel ağrılari -
le kırıklığa karşı 

bilhassa müessirdir. 
icabında r;ünde 3 
kaşe alınabilir. 

i tecrübe 
ediniz. 

• Tramvay, Tren, vapur, sinema ve mektep gibi •-
kalabalık yerlerde başkalarından 

GRiP, NEZLE, DiFTERi, KIZIL 
gibi mikropları ağız, ve boğaz 
yolile giren bul~ıkçı hastalık
lar kapmamak için ağzınızda 

AKRiDOL 
bulundurunuz. Akridol ağız ve 
boğazı mikroplardan temizle
diği gibi boğaz ve bademcik 
iltihaplarını da pek çabuk ge
çir' r. Her eczanede bulunur. 
Küçük kutu 35. büyük kutu 
70 kuru,tur • ........ _. ______________________ , 

31. l - 9J 7 -----

Herkes dişlerine meftun 

J 
I 

~ 

Çünkü Hergün 

R DYOLiN 
diş macuniJe ıki defa• di~le -
rini fırçalıyor ve onlara e
bedi hayat, güzellik veriyor. 

1 \.._, __________ . ___ ._. .............. ./ 

Ankar~ Vilayeti Ziraat 
Müdürlüğünden: 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 50 adet zikzak t:rr~ 

mık açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 10/ 2/ 937 Çarşamba günü saat 15 de Vilayet 

Z~raat Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Tırmıkların muhammen bedeli 850 liradır. 
4 - Şartnamesi İstanbul ve Ankara Ziraat Müdürlüklerinde 

görülebilir. 
5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

tutarr olan banka mektubu veya muhasebe müdürlüğü veznesine 
nakten yatırılan makbuz ile birlikte müracaat etmeleri. ( 449)_~~·· 

IŞl~A TAHVfL OlUNMl\'AN 
CERYAN iÇiN 

lstanbulda Cakmakçılarda KUSTOYO fabrikasından: 1 
Mühimdir, Mutlaka Okuyunuz 
Bu uzun ve soğuk kıf gecelerini sıcak ve rahat b :r yatakta ge
çirmek hem sıhhatiniz için faideli ve hem de kesen'z için elve
rişlidir. En ucuz yatak kuştüyünden temin edilir. Kuştüyü ya
tak takımlarımız çok ucuzdur. Tecrübe için bir kere Çakmak
çılardaki Ömer Bali Kuştüyü fabrikasını ziyaret kafid:r. Tel. 
23027 Ankara Satış Merkezi: Sümer Dank Yerli Mallar Pazarı .................................... 

1 İstanbul birinci ticaret mahkeme • 

..,- Maden• kutularda kaşe -.m 
sinden: Denizyolları idaresine men -
sup Eğe vapuru süvarisi tarafından 
mahkemeye verilen 26-1-937 tarihli 
arzuhalde 23-1-937 günü saat 2,5 rad 
desinde Gazal romorkörü yedeğinde 
Dolmabahçe sarayı önüne demirle -
mek üzere manevra yaparken !span
yol bandıralı Andozmendi vapurile 
vukubulan müsademeden dolayı la -
zım gelen Deniz raporunun alınması 

LGOP 
Grip, nevralji, romatizma, ba.ş ve diş a~nlanna emsalsiz ilaçtrr. Eczanelerden arayınız. 

~11!111•••••••••••••••••••-•••••••••••••••-~ talep edilmiş ve mahkemece 3-2-937 
çarşamba saat 14 de mezkur rapo -

• t ·-~ • • ' ' 

KANZUK SIHH ,.I BALSAM.iN KREMLER•ı runalınmasıtensipkılmmışolduğun 
dan gemi ve hamule ile alakadar bu 

Londra, Paris ve Nev-York Berlin'de güze lik enstitülerinden takdrrn ıme He lunanların raporun aımacağı muay -
yen günde mahkemede hazır buluna-

faltif ad imiş Olup beynefmifel Sergilerin aftın madalyeler,nİ haizdir bilecekleri Deniz Ticaret Kanununun 
' 1065 inci maddesine tevfikan ilan Esmer, sarışın kumral, her tip için muvafıktır. Güzellik ve 

cazibeyi arttırır. Bunışuklukları, çil ve lekeleri kat'iyyen izale olunur. (29749) 
eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıkları Bal-

samin kremlerinin 4 nev'i vardır. "' 

1 - Krem Balsamin yağsız beyaz gündüz 
ic;in 

2- Krert1 Balsamin yağla pembe gece ic;in 
3- Krem Balsamin Acı Badem gündüz 

ic;in 
4 • Krem Balsamin Acı Badem gece ic;in 

Balsam in kremindeki hassa hiçbir kremde yoktur; Balsa -
min maddesi mesameleri kapatan cildi gençleştirerek beyaz, 
yumu,ak, mat ve nermin kılan besleyici bir cevherdir. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

\ 

OSMANLI BANKASI 
1 LAN 

% 3 faizli, 1903 tarihli Mısır Kre
di Fonsye tahvillerinin 1 mart 1937 
tarihinde yapılacak itfa çekiminde 
başab3.1J tediyesi tehlikesine karşı Os 
manh Bankası Galata merkezi ile 
Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tara • 
fmdan pek iyi şartlarla sigorta edi • 
leceği, mezkur tahvilat hamillerinin 
haberi olmak üzere ilan olunur. 

Sahıbı:Ahmet eı;mm YAUIAN -
Umumi Neşrıyatı ldare 1i;den: 

S. SAl..I:\1 
Gazetecilik ve Neşr' Jat 1'Ur.k Llmltet 
$irketi. Basıldığı yer · TAN mntbansı 

PARA 
VERMEYiNiZ 

Teitt Jnı~' fnış .. lli~ M~IJ JrJ:.!. R ı 
İstanbul - Galata, Voyvoda Cad. No. 124. 126. 128 

(Yeni binasında) 
~.~ .................................. , 
~üseyin Cahid'in ve Abidin Daver'in hatıralarını, Faruk 

Nafiz'in en güzel ve en yeni şiirini 
ıa • 

mecmuasının nefis resimlerle dolu şubat sayısında bulacaksınız. Bü
tün gişelerde ve müvezzilerde arayınız. 

~------------·------------' 
Posta ve Telgraf Telefon Fabri

kası Müdürlüğünden 
Boru ve levha halinde 7000 kilo hurda kurşun açık eksiltme yo

lu ile alınacaktır. 
Beher kilosunun muhammen bedeli 23,5 kuruş ve tamamının 

bedeli de 1645 liradır. 
Eksiltme 12/ 2/ 1937 tarihine rastlryan Cuma günü saat on beş

te yapılacağından taliplerin şartnamesini görmek için her gün ek
siltmeye iştirak için de 124 liradan ibaret muvakkat teminatlarını 
daha evvel vezneye yatırmak suretile muayyen gün ve saatte Ko
misyona müracaatları. ( 495) 


