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başladı 

Fakat Fransa , süngüsiyle karsı koymalt 
Antakya da istiklal hareketi 

istivor, bütün Hatay hevecan icinde 
Paris Gazeteleri Gene eovoK ŞEFiMiZ 1 

Hezeyan Savuruyorlar 
Fransanın 
Oyunu 

lıponyo ıulotındo Modrif ,_.;!erine oteı oçon Almonyonın 
ICönigılıert uuYoıörii 

(Japuıya haberleri tıclnetl l&yfadadlr.] 

Fren11ılenn bu hevedisi tememi
le e11l11ı... Montrö Konferansı •· 
ne11nde de Türklerin yine böyle 
Boğeıler üzerinde tehfidat yap
ttklen heberini, bugünkü gibi, Fran-
11zler çıkermıılardı. 

Ankarede havadisin menıei iki 
sebebe affolunuyor: Birincisi, Tür
kfyenin meksetlan heUında bilhas
.. lngiltere efkarını tağlit etmek 
fkfncisi de Fransız efkirını müstem
leke FrertNıının teerruıf emelleri 
için hezır bulundurmak. 

[ Arkuı 3 UncUde l 

Büyük Şefimiz Atatürk 
dün de Seyahatlerine 

Devam Ettiler 

Kumandanlı rın hatırala ı 

On dokuzuncu fırt. a 
kumandanı 

Mustafa 
KalJmakam 
Kemal 

Şöyle söylemişti: 

• 

Merkezde topçu mevf<ll,.den: 
17-2--331 

Saat: 4, daki'<a: ZO 
• 

Uc;üncil Ko1ordu Kuman l 1l - ~ 

V cızi1eıa ınultAre6etle 6it tebeddül yo tur. Yan • r ı ' 
taaaouar •1'.tifine taama ~ nadime celhqleılljim cüzü i 
tam '""""""'""'"""" ilasanıta mliteallilı '*"ifirn taliamh 
filalai)'e ,.., ..... ,.,,.,. tııleıHın Aılllllftlflır. 
Maı..tun, euoelcl lliifmancn nwrlcaintle en lıauvetli ve ~ 

miiatalalıeın olu nolıtqa ..Jnıt dtinrNldir. Bana mauallak ~ 

oltlulttan sonra, laey«i amamiye ile Mifman ü~rine ah~ 
denize tlöltme)'i naıoolıla •irilyonan. - ~ 

• • 

19 uncu Fırka Kumaı d 
Kaymakam 

M .,,.. 

Çanakkalede O üncü Kolordu h umand nı e t. 

Esadm Büyük Şefimize ait hatıratı yedinci sayfa· 
mızdadır. 
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Kimler 
beyanname· 

verecek? 

Küçük san'at erbabının 
•• ve 

No. 7 Yazan: MÜMTAZ FAlK gorecegı yardımlar 
Otel taraçasındaki 
sefil kıyafetli adam 

Kaçak ivekli giyen, kaçak 
Sürme çeken, kaçak kadıniar 

İş bürosu, bu hafta.dan itibaren 1 
Ga.latada Bozirurt hanındaki daire • 
sine geçecektir . 

Büro re.isi Halük, kendisiyle gö -
rüşen bir muharririmize izahat ve -
rerek şimdilik altı nuntaka te!,ki ~ 

!atı yapıldığım söylemiştir. Yeni teş
kilat ilerde ihtiyaca göre Bursa, İz
mit ve Zonguldak gibi işçisi çok olan 
yerlere de teşmil edilecektir. 

Tatbikat sa.hasında evvela iş yer. 
!erinin tesbiti icap ettiği için, hazır-

Mardinde iki oteli tavsiye etmiş • leri eriyor. Ve ben zarif bir finca - lanan beyannclll1eler, işletenler veya 
terdi: nın belini yakalıyarak buruk fakat çaJV?trran müesseseler tarafından 

.Mardin palas ve Yıldız oteli. taze bir çayı bütüq ışığı ile yudum 

1 

doldurularak mensup oldukları mın -
Kazara yolum Yıldız oteline düş · yudum tadıyorum. taka idare amirliklerine verilecektir. 

tü ve tabiri marufile buraya nazil Derken yanımda bir gölge peyda 1 1zahnameler hazırlanmıştır. Beş işçi 

oldum. oldu. çalıştıran her müessese, hatta dev-
Mardinin otelleri de sanki Sasani- Uzun boylu, başr kasketli, çopur Jet ,hususi m'l.l.hMebe ve belediyeden 

lerden veya Artık oğullarından kal- yüzlü gençten bir adamdı bu! .. Göz- yardmı gören bütün teşek~illler bu 
ma bir sarayı andırıyor. Loş fakat lerinin içinde frrıl fırıl garip bir sin- beyannameleri vereceklerdir . 
geniş bir merdiven, sonra bir ytğın silik dönüyordu .... 
taraça, birkaç geniş cumba, uzun Benimle alakadar değilmiş gibi a- Beyanname alamamış olanlar biz. 
ve karışık dehlizler ve bütün bu hey- yağındaki yemenileri sürükliye sü . zat müracaat ederek beyanname ie
betin içinde birkaç oda ... Sonra yine rükliye, taraçanın kenarına geldi. tiyeceklerdir. Bu gibiler için de bir 
loş bir merdiven yine bir yığın tara- Karnını parmaklığa dayadı. Ve o da haftalık mühlet verilecektir · 

. ça, bol bir açıklık ve bir iki oda da· benim gibi ovaya uzun uzun bakını Beyannameler on gün içinde dol -
ha... ya başladı. . durularak büroya gönderilecektir. 

Zaten btitün Mardinin binaları böy Sanki ovayı ömründe yeni görü . Bu işin önü alınırken müfettişler 
ledir. Birkaç odaya mukabil daima vor, ovadan fışkıran havayı ilk de- de işçi kullanan müesseseleri, be -
dört beş taraça vardır. Bu taraçala- fa ciğerlerine dolduruvordu. Böyle- yannemelerin doğru olup olmadığını 
nn da kendilerine göre hikmeti vü - ce beş dakika kadar kaldı. tetkik için teftişlere ba.şlıya.caklar -
cutleri mevcuttur. Çünkü yazın Mar Ben gözucumla benimle alakadar dır . 
dinlinin yatak odası burasıdır. Şe - olmak için yanıma yaklaşan ve bir Beyannameler, patron ta.rafından 
birdeki bütün yatak odaları böyle muhavere mevzuu arıyan bu adamı ı.ioldunılacaktır. 
müteva.sıl kaplar gibidir. Hava bi - süzüyordum. Derken cebinden bir si tş beyannamesi vermdrten istisna 
raz mehtaplı oldu mu komşu komşu- gara çıkardı. Ve bana doğru ilerliye edilenler şunlardır: Deniz ve hava 
ııunun uykusunu görür ve rüya.sına rek: işleri amelesi, çifu:iler ve sırf kendi 
bile ortak olur. Çünkü bütün rüyala - Müsaade eder misin ateşini? ailesi efradiyle çalışanlar ... 
rm ilham membaı birdir. dedi.. . 

Borsada 
para 

vaziyeti 

D ün para bom:nndo 
fazla bir canlı

lık ofmamışftr. Türk borcu 
üzerine aı muamele yaptl
mışftr. 22,90 lira ile açılan 

borsa 22,80 de kapanmışfu. 
Sabahleyin Anadolu biroı 

~anlı/ık gösfermiJ, 38 ,25 li
radan 39 liraya kadar yük
selmiş of masma rağmen 38 
buçuk lirada kapanmışflf. 

Mümessil 41 liradan 42,20 
liraya kadar f 1Tlamış, fakaf 
akşam üzeri 41,50 de kapan
mışftr. Aslan Çimenfo his
seleri için de fazla alıcı çık
mııflf. Borsa 13,20 ele açı
larak 13,50 de kaponmıJflf. 
Türle borcu üzerine Paris 
borsastntn yüksek muamele
si ak~ama kadar devam ey
lemiş ve 311 franlcfa lcapan
mııttr. Cümhuriyef Mer· 
keı Bankası hisselerine 94 
liraya kadar alıcı bulun
muıfur. 

Bir fanos gibi Mardinin Ustline ge Sigaramı uzattım. Yaktı. 
çen sıcak lacivert ve kadüe bir ge- - Hava da biraz serinledi dedi. 
ce. Bol bir yıldız yağmuru, ve bu yıl- Ve benim cevap vermeme müsaade 
dız yağmurlannı şahrem şahrem yır- etmeden: 
tan ve hlilyala.rı nurlandıran kuyruk - Yeni geldin galiba bura)la.! Di· 
lu yıldızlar ... Namütenahi kehkeşan- ye sordu .. 
lar ... Uzun ılık bir çöl havasını hor - - Evet dedim .. 

Gazi köprüsü işi 
sarpa sardı 

tum halinde yükseltip, ovadaki ol • - Nereden teşrit 
gun başakların nişasta kokusunu ge· - Diyarbekirden ... 
nizlere tıkan bir cenup gecesi... - Çoktanberi yollardasın gali 
Bütün bu şiire, tabiatin bil- ba ... 
tün ~u yüksek, bu esrarlı manzara - - Eh bir buçuk ay oluyor ... 
sına, sivriaineklerin bitmez tüken - - Diyarbekirde de pek egıcnecek, 
mez vızıltısını da ilave etmek yerin· gidecek yer yoktur .. Bereket versin 
de olur. bur8.$ı öyle değil.. 

!şte onun için Mardinln bütün ev- Herif bu sözlerile beni hayli ala -
leri, böyle kışlıklı ve yazltkhdır. Mar kadar etmişti. Bu çopur yüzlü, uzun 
din binaları sade bundan dolayı bol boylu, sefil kıyafetli adam daha doğ 
taraçalı değildir. ÇünkU şehrin ayak rusu sefil adam, bu taraflarda yap
Jan dibinde uzanan ova mehtaplı ge mak istediğim bUyilk kaçakçılık re
celerde bir Bebek koyunu andınr. Gün portajında büyük bir rol oynıyabilir
düz kızgın gUn~ altında pişen ova, di.. · 
gece g\imU~ mehtabı içer, bu meh • - Evet, dedim. Öyle ... 
tapla sarhoş olur. Bu l!larhoşlukla tit Fakat. Sözlerimin üzerinde durma 
rer, bu l!larhoşlukla gözleri bulutla- drm. O derhal açılrvermiye başlamış-
nır ve sislenir.. • tı: 

Mardinli taraçuıından bir taraftan - Burada övlP gl\zel kadınlar var 
bu maru:a.rayt seyreder bir tarafından ki... Değme keyfine! 
11emanın namUtena.hiliğini tadar ta- Güzel kadınlar .... Kaçak ipekli gt· 
dar ve nihayet rüyadan rilyaya ko- yen, kaçak sürme çeken kaçak ka -

şar. 

Mardinin btitün evleri taştandır. 

Ve bu taşlann her köşesi, her zavi
yet5i, en ince ıbir san'at heyecanile 
oyulmuş ve işlenmiftir. Eğer Mardi
nin herhangi bir binasını Suadiyede 
uf alt caddenin üzerine nakletseniz 
etrafına. birkaç a.ğaç ve bir iki tarh 
çiçek koysanız, bu bina en çok be
ğenilen en kübik, en modern binaya 
ve en eski en h8.Jmetli bir konağa 
rekabet edebilir ... O kadar zengin o 
kadar kibar ve o kadar zevklidir ... 

lşte benim na.zil olduğum Yıldız 
oteli de bu binalardan bir enmilzeç
ti. Sahibi nazik bir adamdı. Beni ge. 
nif bir taraçanın mUntehru!!ında bir 
tek odaya yerleştirdi... 

Bavullanmı koyduktan !!Onra ilk 
jşim tabii derhal sokağa çıkmak ol -
du. Mardinin büyük caddesinden iler 
liyordum. Bu cadde bir balığın için
deki kılçığı andınyor. En geni' cad
desi bu. Ve bütün diğer küçük so -
kaklar tıpkı balık kılçığmda olduğu 

gibi bu geniı, belkemiğine bağlanr -
yor ... Etrafa. bakıyorum ve onun i
çin caddeyi görmilyorum. Fakat bir 
mUddet rahat yürtidilkten !!Onra sar 
hoşlar gibi oldum. Sendelemiye baı,
Jadım. O zaman anladım ki, yeni ta
mir görmüş bir yol bitmiş ondan son 
ra belki, Safanilerden belki Safavi
Jerden belki de Artık o~llanndan 
kalmtş bir acayip kaldmm başlamış 
tr ..• 

Sabahleyin erkenden kalktım. O -
danm manzarumr bir kuşbakısı sey
l'ede:,;m dedim. Taraçaya çıktım ve 
bir eiga_ra yakrp bir ~llY ısmarladım. 

r-;; ... ... u ·!llrm .. 1iun1" OvAnTn vnlO'P.-

dınlar ... Kaçak güzeller .. ~ 

Odanın 
Yeni yıl 
Çalışmaları 
Ticaret Odaaının bütçesi bu hafta 

tasdik için Ankara ya gonderilecektir. 
Odanın bu seneki faaliyeti arasında 
neşriyat hususuna çok ehemmiyet ve. 
rilmiş ve çıkarılmakta olan mecmua
nın ısl.8.h ve tevessilü kararl~tınl -
mıştır. 

Oda tarafından geçen sene vücuda 
getirilen sanayi şubesinin de faaliye
ti arttırılmıştır. Şube sınai mamu. 
!atımızın her çeşidinden nümuneler 
toplıyarak büyük bir aergi için lizım 
olacak her tipten mamulatı derlemek
tedir. Bu iş için Odaya. birçok nilmu. 
neler gönderilmektedir. Bunlar sıra
aiyle tasnif edilmektedir. Bütçenin 
kabulünden !!Onra mali vaziyetin nis... 
betine göre, piyasalanmu:ın grafik

lerle gösterilmE!2'ine ve bu suretle 
yükseliş ve alçalışlarm bir intizam 
dahilinde neşrine ehemmiyet verile
cektir. 

Azlık Mektebi Muallimle
rinin Tayinleri 

Istanbulda.ki azlık ve yabancı mek
teplerlndeki ttirkçe, tarih, coğrafya 
gibi dersleri okutacak Türk muallim
lert bundan sonra doğl"Udan doğruya 
Ve~ letc:e tAyin etliler.ektir. 

Çimentodan Sonra Ortaya 
Bir «le Demir Mecel.r:-ci Çllıtı 

Gazi köprUsU inşaatı işinde çimentodan sonra ortaya şJridi hır de de. 
mir malz.eme meselesi çıkmıştır. Hadise şudur: 
Belediye Simen Fondü tedarikinde güçlükle karşılaşan grupa, milna

kasanın feshedilmesi için bir teklif yapmı~tır. Bu teklife göre: Fransada 
bol miktarda bulunan bu nevi çimento,,,u grup," hususi müsaade ile ithal 
edecektir. 

Ancak, münakasayı bozmamak için ı-
bu müsaade verildiği takdirde bile in.. Bu fene 

bitırilecek 
yollar 

şaatın devamına imkan yoktur. Çün
kU bugünkü demir fiyatı, mtinakasa

nın yapıldığı tarihteki demir fiyat. 
!arına nazaran üç misli yükselmiştir. 

İnşaatı üzerine alan grup bu yiizden 
dt! fazla para vermiye mecbur kalaca.. 

ğmı hissetmiştir. 

Müna.kasa şartlarına aykın olduğu 

için demir işinden dolayt ihale bede
line yeni bir zam yapmıya da imkan 

yoktur. 

Çimento işi halledildiği takdirde 

grup ya zararma işe devam edecek, 

yahıut demir meselesi yüzünden iha. 

le ve mukavelename feshedilecektir. 

Kimsesiz' er 
Yurdunda 
lslahat 
Istanbul Evkaf Müdlirlilğü geçen 

sene Türk Maarif ve Şehitlikleri L 

mar Cemiyetleriyle Darüşşaf akaya 

19 bm lira kadar bir yardımda bulun. 

muştur. Belediyenin anormal çocuk
laı için Galatada tesis ettiği yurdun 
genişletilmesine harcanmak üzere Ev• 

kafın yardımı istenmiştir. 

Evkaf idaresiı esa.s itibariyle buna 

muvafakat eylemiştir. Alınacak tah

şisatla yurt kadrosu şimdikinin yarım 
misli nisbetinde genişletilebilecektir. 

Bir çocuk ıslahhanesi kıunıluncıya 

kadar Adliye Vekaleti de belediyeye 

yardımda bulunacağı için anormal ço. 

cuklara mahsus olan bu yurt 937 büt. 
c;eeiyle yeni bir şeldl alacaktır. Bu 
takdirde şehrimizde mevcut bu ka
bil çocukların yüzde yetmiş beşini ia.. 
tiap edebileCf'!ği hesa:olanma.Jrtad1r. 

Daimt encümen karariyle geçen 
sene Yedikule _ Edirnekapı, Florya -
Plaj, Çatalca - Sinekli, Şile _ Agva. 

Bilyükdere _ 1stinye, Selamiçeşme -
Kartal - Yal ova - Karamürsel yolla.. 

rınm inşası müteahhitlere ihale edil. 
miştir . 

Bunlardan bir kısmının inşası için 
368648 lira harcanmıştır. Üsküdar · 

Çubuklu, Florya - Plajı 1stinye _Bil· 
yükdere yollarının geri kalan kısım· 
Ja.n için 9064 lira sa.rfedilecek ve bu 

yollar bu sene bitirilecektir . 

BiRKAÇ 
S~TIRI A 

S on hafta içlnde Romanya ve 
Va.mada.n yüklenmiş ola.rak 

Boğazla.rdan bir ~-Ok Yunan vapuru 
geçmiş ör 

• 
•
1 

st.anbul Bulgar General kon -
solosu doktor h ·an U,insky 

Bul~ Kralı Boris ta.ra.f mdaıı nişan. 

la taltif edilmiştir. 

• 
B elediye, Fatih - Harbiye hat. 

tında birinci me\1kl a~ 
nn fazlalılı h*kmdaıld ılklyetlerln 
yeniz olduğu netlceshı~ varmıştır. 

• 
Zabıta, p.pka kanununa aykı-

n hareket ettikleri tçln ,1m. 
diye kadar 40 kişiyi adliyeye vermiş

tir • 

PROJEDE BiRÇOK 
MÜHiM MADDELER VAR 

•1 ktısat Vekaleti Küçük San'atlar Kanunu projeSl'-
üzerindeki tetkiklerini bitirerek esbabı muci~ 

layihasile beraber Başvekalete vermiştir. Kanunun sd: 
at ve meslek erbabına temin edeceği muafiyetler ve kt't: 
diler bütün san'atkarları sevindirecek mahiyettedir. 1'1 
nun tatbik sahasına girdikten sonra birçok bakımlar<la 
faydalı neticeler vereceği şüphesiz addedilmektedir. B 
projenin en mühim maddelerini hulasa olarak yazıyoruı 

Kredi Ye muaf iyefler 
Küçük san'at ve mesleklerin inkişafı için eshabına yapılacak uıus.1li 

~etler, kredilerden başka çırak ve meslek kursları açmak, sergiler t11' 
tıp_ ede~~ tip ve nümuneler vermek, istihsal satr.ş ve kredi koopera.til! 
lerı teşkılı , Devlet, Belediye ve hususi muhasebe mUnakasalarmda 
cak eşyadan muayyen bir miktarının küçük san'at mamulatından olnı 
s~~ t~~in, esnafı teşkilatlandırma gibi tedbirlerden başka ruhsatiye 
rını gostereceklerin her türlü makine, alat ve edevatı ile bunların y 
parçalarını gümrüksüz sokabilmeleri projenin en mühim esasları 
dadır. .... ·-... 

Bu gibi sa.n'atlarda çalışan çft'ak ve 
tayfalar, kazanç vergisinden muaf 
tutulacağı gibi imal edecekleri eşya. 
larm nakliyatında devlet nakliye va
sıtalarında yüzde otuz tenzilat yapı
lacak, konserva çeşitleri ve peynir i
malatçılanna tuz ve ispirto fiyatla. 
rmda yüzde elli ucuzluk temin edile
cektir. 

Kör bir 
dilencinin 

oyunu 
Emniyet Müdürlüğü, dilen 

Kurulacak lcooperatifler kat'i şekilde mücadele iç.-ı sivil 
Bunlardan başka eşhasm kredi ih- teşkilat vucude getlnni.ştir . 

tiyaçlan halk bankası vasıtasiyle te- Bu teşkilatta çalışan memurlar, 
min olunacaktır. Çırak mektep ve lencileri sıkı bir tekilde takibe blf 

la1J1ışla.rdır • 
kursları ile seyyar kurslar devlet ta. ...Ji Bu toplama işi esnasında Pa.ıırıJ 
rafından açılacaktır. Sergiler bizzat tıda tuhaf bir hadise olmuştur: 
Iktısat Vek3.letince yapılacaktı,r. Ma.. Sivil memurlarından biri küçu.k 
halli küçük san'at birlikleri tarafın- çocuıkla beraber dilenen bir k 

dan imalat kredi ve satış kooperatif- cilrmümeşhut halinde yakal 
!eri kurulacak, kooperatifler de ayni karakola götilrmek istemiştir • 

muafiyetlerden istifade edeceklerdir. Çocuk, iVakala.nd.r.klarmı d 
. . . köre anlatmUJ, f&ka.t hiç itiraz e 

En . ~hem.mıyeUi, bır nokta. da. kilcük den memu""ı. ı..- • • - -
saıı at ve mealek erbabı devlet= ğınm ba.şma kadar (E;~lerdir. 
müzayede ve mUna.ka.salarına. hakiki rada çocuk köre: 

hükmi şahısların vermiye mecbur ol· 
duklan teminatın ancak yüzde ellisi. 
ni vererek iştirak edebileceklerdir. 
Depo, iş yeri vesaire gibi tesisat için 
k('ndilerine lazım olacak araziyi tem
lik etmek isterlerse istimli.k kanu
nu hükümlerinden de istifade edecek. 
lerdir. 

Bir çift 
torik 30 
kuruşa 
Balık ihracatımız devam ediyor. 

Limanımızda bulunan ltalyan ve Yu. 
nan gemileri miltemadiyen torik yük
lüyorlar. Yüklenen balıklar buz içi
ne konulmuştadır. 

Adalann etrafında hala sürü halin.. 
de balık dol~makta ve her gün mo. 
törler dolusu balık tutulmaktadır. Bu 
yüzden balık fiyatlan düşmüş ve to
riğin çifti otuz kunışa kadar inmif
tir. 

Yeni T icaret Anlaşması 
Yeni Türit - İtalyan anlaşması hu

bubat, balık ve yumurta tacirleri -
mizi çok yakından alakadar ediyor. 
Anla.şma, her iki tarafın ticaretini 
inkişaf ettirecek bir ~kilde tanzim 
olunmuştur . 

- Geldik! 
Demiş, bu sözü işiden kör dil 

memurun boynuna atılarak hiç 
Jemediği bir anda onu şaş 
~l:irün elinden tutan ufak 

bu sırada .son sür'atle ortadan 
bolmuştur. 

Kör ,karakola alındığı zaman 
cuğun kim olduğunu söylememe 
Uırar gÖ!termiştir. Kendisi i.li1 ol 
ğu için Darülacezeye gönde · · 
Kaçan çocuk henüz bulunanı 

tır. 

Istinqe dok 
şirketi de satı 

alınıyor 
lstinyede Dok Şirketinin de bil 

met tarafından satın a.Im.ma.sı k 
la.ştırılın.1'tır. !ktısat Veklleti 
müşavir Von Der. Porten'i 'irk 
heeaplarmı ve vaziyetini tetıkike 
mur etmiştir. Ba.şmUşavir tetkik•'J 
na başlamıştır. Hazırlanacak ra,, 
Vekilete verilecektir • 

Haçı Suya Atmadılar! 
ŞehrimiMe bulunan Orlodoktl 

asırlardanberi yaptıkları lyinle 
en mühinuni "Haçı suya atmak,, 
rasimidir. Ortodokslar, artık bU 
ra.simden vazgeçmişler ve evvelki 
haçı suya atmamışlardır. 

1 
Bugünkü Hava: KAPALI 

Bugün hava, sureti umumiyede ka. 
palı ve kısmen yağışlı geçecektir. Eğe 
mmtakuında devam eden yağıf ke. 
silmiştir. Karadeniz sahil mmtaka
smda kar şiddetini arttırmaktadır. 

Dünlil #taYo 

1 inci ay 
1355 Hicri 

Gün: 8 

DUn hava, kapalı ve bulutlu ~ 
miş, sabahleyin hafif bir ıis görül. olarak kaydedilmitşir. Rüzgir 

1 

tan aaa.tt.e 20 kilometre "ür'atl' milştür. Hava tazyiki 767 milimetre. 
hararet en çok 3, en az 2 - derece mtştir. 
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Madridin sivillerden 
Tahliyesine baslandı 

Harp Ş:ddet!e Devam 

Almanya ile italya 
Gönüllü Meselesinin 
Cevaplarını verdiler 

Londra, 7 (Radyo· TAN) - Amerika hükumeti Is
p~nyaya silah gön_dermemeyi tazammun eden kanun la
yıh~smı kabu.ı etmış ve kanunu neşretmiştir. Bunun neti
cesı olarak bıt~rafl~k. kan~~u tadil edilmiş ve muharip 
devletlere oldugu gıbı dahılt harbe uğrıyaıı devletlere de 
silah göndermemeyi taahhüt edecek bir vaziyet almıştır. 

I Kanun Amerika mümessilleri ta -
rafından ittifak ile kabul edilmiş bu
lunuyor. Bir tek kişi kanuna muhale 
!et etmiştir. 

Siyaset alemi 
Akdeniz Anlaşmaımm . Bununla beraber İ!panya hük\ıme-

Mahiyeti tı namına tayYare silah mühimmat 

A kd . yüklenen vapuru 'kanu~ çıkmadan 
en.12 anlqma.sının ltalya ile 1 

1 t evve hareket etmiş bulunuyor. 
nıı tere arasında imzasının 

ferdasında ltalyan ıooütlülerinin Harp Şiddetle Devam 
kitlevi bir halde ispanya asilerinin Ediyor 
tarafına iltihak etmeleri üzerine BugUn Hiler Madridi tekrar bom-
Londra ıueteleri hayret içinde kal- bardıman ettiler. Şehrin merkezi ve 
mıflar, bu ıuetelerin bir kısmı an- telefon kumpanyası şiddetli bir bom 
lqmanın mahiyeti hakkında 'üphe- bardıman ile karşrl~m!f bulunuyor. 
ler beslediğini ıöstermiştl. Madrit ile İsforyal aruındaki mu-

Jurnale Ditalyanın başmuharriri ~asalayı kesmek için uğTa.fan asile
bunlara cevap vererek Akdeniz an- nn buna muvaffak olamadıklan an
laşmasının ispanyaya gönüllü &it- la~ılıyor. Asiler, geçen Pazar günün-

den başlıyarak bu maksadı tahakkuk 
mesi ile alAkası olmadığını, lta.lyanın ettirmek için 'iddetli tazyikler yap-
yalnız ispanyanın mülki bütünlüğü- maktadırlar. Anlaşılan asiler, bir kaç 
nü tanıdığını ve Akdenizdeki statü- yolu ele geçil'dikleri halde muvua
konun muhafazumı taahhüt ettiği- layı tamamile kesmiye muvaffak o
ni anlatıyor ve ltalyanın &erek Is- lamamışlarchr. :AUkOmet mili!lerl 

- .. -. • ......_ mua.nnldanr mıık11.vcmet sı".öatP.rdik. -
nıft lıerlıanılı~ karJı ıtat"'k Ten ve cansiparane dövU.tUklerl hal 
bozacak herhancı bir har k u oyu de bir hayli gerilemiye mecbur ol-

Ediyor 

KÜÇÜK HARICi 
HABERLER 

Y unanistanda tütün ve si
gara paketlerile iskambil 

kA.ğıtlarının fiyatlarına zam 
yapılnııştır. 

• • 
\JI ısırda tıava kuvvetleri 
iYi içİll halk taraf ırıdan te
berrüler yapılmaktadır. 

• • 

Berlindeki Fransız: sefirinin 
ayrıldığı hakkındaki ha

berler doğru çıkmamıştır. 
• • 

Yunanistanda hükômet ve 
kilisenin müsaadHinl al

madan açılan kiliseler kapa
tılacaktır. 

• • 

Ç inde hükômet kıtaatı Si
anfu mıntakasına çekil

me emrini aLnııştır. 
• • 

V indsor dUkü, dün öğle ye
meiini eski Kral Alfons

la birlikte yemiftir. Alfons 
Münilıe ıitmiştir. 

• • 
R omaya getirilecek olan 

lmru'nun ltalyan adala
larından birine ıönderileceti 
söyleniyor. 

Fransanın 
Oyuna 

TAN=====-=:================== 3 

ANTAKYA FACIALARINDAN 1 

Franm tanktan ıehiı sokak/an içinde Hatay Türklerine 
tehdit savurmak için dolaııyoı 

1. ntakyada istik
lil hareketi 

Bütün Hatay baştanbaşa 
heyecan içinde 

(Baeı 1 incide) 
siyle netsrettlği yazıda, Franaanm 
tehdit manevra.lan önünde baş eğme 
meğe leara.r vermig Olduğunu mut 
lak ıurette gösterilmesi icap ettiğini 
bildiriyor. 

Nasıl Uyduruyorlar 
Paria, 7 (A.A.) - Anadolu A -

jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 
"Tempş .. gazetesinde bugün neşredi
len bir Antakya telgrafı müşahitle • 
rin 1akenderunda nasıl kandınldık • 
lannı göstermektedir. Bu telgrafa 
göre, 15 bin nüfuslu !skendenında 
10 TUrk a.ilesi vardır. NUmayiş ya 
~panlar, ~oyfW~n g~len lM TUrk 

! hrrijarl4ır. Halbuki. bunlarsa muka_ 
belede bulunan Araplar ytlzlerce ki
tı1lk bir gruptur . 

var köylerden gelen binlerce halk 
yolda milsmlih jandarmalar tara • 
fından durdurulmak ve d<öylerine ia
de edilmek istenilmışlerse de halk da 
vasım mUşahitlere anlatmak için yo
luna devam etmiş ve tak\iye kuv -
vetleri gelinceye kadar halk müşa -
bitlerin oturduğu Mendubun evine 
kadar ~elebilmiştir. 

Halk burada ''hakkımızı arıyoruz. 
iı:.tHlil istiyoruz, Suriye mandıısı al
tına giremeyiz. Hilr doğduk. hür ya
şıyacağrz. hür olarak öleceğaz,, diye 
bağırmışlardır. z 

Fransa ortalığı 
Karıştırmak 
İçin uğraşıyor 

(Başı 1 incide) 

Hiylek6r Fransa 
Fram~a ile aramızdaki müzakere

ler. şeklen, hala devam ediyor. Fran
sızlar, murahhas heyetimizi Parise 
hiçbir <"jddi anlaşma şekh beslemc~
sizin çağırmı,Iardır. Kendı gayeleri 
hakkında müzakereye zemin olacak 
müsbet ve kat'i bir şekıl söylememiş
lerdir. Mü1.akereler inkıtaa uğrayın
ca Hariciye Nazın M. Delbos, istik
lale mümasil bir teklifleri olduğunu 
!Öylemiş, fakat bu teklifın ilk Fn
srz notasındaıki esastan uzak olma
dığını da anlatmı§tır. Fransız Hari
ciye Nazırının tekrar görüşmek im • 
kanını açık tıutalRn demesi de bir 
mana üade etmez. 

Nazari bir ümit 
Ba,vekil M. Blum, rahatsız oldu -

ğunu, Seneb~ı tatilinden sonra biz
zat meşgul olacağını söylemiş, fa
kat Fransa sefiri Mösyö Ponsot iki 
gün evvel boş elle dönmüştür . 

Blumun, rahatsızlığı hasebiyle ta
tilini uzattığı beHd de bugünlerde 
bir tekLif geleceğı bir ihtimal diye 
kabul edilebilir. Şekle bakılına, 
biltUn vaziyet, Fransa ile hlll mü • 
zakere halinde bulunma.mız demek • 
tir. Devam eden bir müzakere hak
kında da nazaıi surette olsun, bir an
laşma Umidi muhafaza etmek icap 
eder • 

Hep suiniyet 

Ne çare ki, Fransızların bütUn fa. 
aliyetleri suiniyet alametleri ile dolu
dur. Bütün dostlarımızı birer suret • 
le aleyhimize Çe\irmek için en çirkin 
vasıtalarla uğrruııyorlaı . Bu manza • 
ra karşısında en küçük bir anlatma 
ümidi beslemek hata olur. 

Konsey toplamyor 
Bu ayın 18 inde Milletler Cemlye

ü konseyi toplanacaktır. Bunu ayın 
21 ine, hatta 25 ine tehir için tasav
vurlar vardır. Bundan maksat, iki 
tarafı blribirine yaklaştırmıık için 
bitaraf raportôrUn son gayretleri 
sarfctmek üzere vakit ve imkin bul. 
ma.sıdır . 

Fransanın stılmyetl karştımıda 
• ette bu- ı rd B"lh ·ı ri h bo lunmadığını ve bunu men'e .. mu, a ı. ı assa ası e n ava m 

di.;.inl ilAve ed' 
0 

soz ver- bardımanı buna sebebiyet vermiştir. 
• ıy r. Buna rağmen harp bütün ~iddiyetile 

. Bu suretle ltalya.n ıazetesı Akde- devam ediyor. Asiler, mühim askeri 
nız anl&fırıasının ispanyadaki rejim noktalan ele geçirdiklerini eöyledik
kavgasile alAkadar olmadığını an- leri halde hükümet bunu tekzip edi
latmak istemekte ve ltalya.nın Is- Yor. 

Bugün Fransa 
bira§ 6rmekle 
meşgu.dOr 

Anadolu A iansrnm notu: 
Mulaabirimizclen gelen telgra -

lı aynen ne,,.ediyoruz. Raıtan
b(lfa Türklerle mainin olan l•-
lterulerun ,ehrincl• bile ya/mz 
on Türk ai/ainin mevcut bulun· 
Juiuna Jair !Jclia, Franrız sraze
telerinin elkfırı karıfhrmak ve 
Türklerin "Arao kitleli icinJe 
bir ekalliyet,, İe,kil ettiklerini 
Üpat etmek için lıullanclrklan 
propallantla yollarının çok gariD 
bir fekliclir. Komİ•yona evvel
Jen hazırlanmıı •ahneler gö•te-

Bu sırada müsellah kuvvetler hal
kın üzerine hücum etmiş ve halkı 
cebirle dağıtmUJt.ır. Halk mümessil -
leri müşahıtleri görmek için gelen 
halka yapılan bu hareketi protesto 
etmı lerdır . 

Silah Dağıtıyor 
Diğer teı.'<:Taflarda Sancağın ce -

nuy kısmında bulunan Er.menılere ve 
Suriye imaline hıizmet edenlere ye
niden ıilih dağıtılmaktadır. Bu da 
ki.fi görillmiyerek Sancağa yeniden 
kuvvetler se\ kolunmaktadır. 

böyle bır ımkin bulunması Umidi çok 
Myıftır. Bu takdirde i§, koruıeye in
tikal edecd<tır. Konseyin bazı ka • 
rarlan ekseriyetle, bazıları ittifak • 
ladır . 

panyadaki fqistlerin za~er bulması- Madrit Tahliye Ediliyor 
na yardım etmekle statukoyu boz- Bununla beraber Madridin sivil 
nıadığını söylemektedir. halkten tahliyesi en büyük ehem· 

(Bqı 1 incid~) 
bi.rşey yapmadığını anlamıyor; fa.kat 
anlıyacaktır. 

Biz ne açrk. ne kapalı ilhak ara • 
madığımızı her vakitki dürü!t, umi
mt lisanonızla ilan ettik. Hüsnü ni • 
yetin son derecesine vararak Sanca
ğın Suriye ve Lübnan ile konfede • 
rasyon kurmasına razı olduk. 

Yine Dipçik 
Kilis, 7 CA.A.) - Dün Antakvada 

Bu ışin taalll:ık ettiği 11 inci mad
de, alakadarlar da dahil olduğu hal
de, ittifakla bir karara vanlmasmı 

istilzam eder. Konseyde ittifak hu
sule gelmezse mesele. muallakta kal
mış olacaktır. Bu takdirde muallak· 
ta bir işin doğurabileceği bütün mes. 
uliyetler Fransaya ait olacıılttır. 

ispanyada teessüs edecek rejimin rniyet kazanmıştır. Tahliyeyi çabuk
Carbi Akdeniz, ve böylece bütün !aştırmak için tedbir alınmaktadır. 
Akdeniz statüko9U üzerinde tesir e- Şehirdeki askeri makamat, mukave
deceği 'üphe ıötürınez. meu ndevam edeceğine kani oldukla 

Avrupada her taraf, bu statüko- rı halde siyasi komiser fChrin azami 
nun kendi lehin• teessüs etmesini tehlike ile karşrl~tığmı ve sivil hal
lıtlyecefi için, bir taraf için açık 0 • ~rn •ehri mutlaka tahliye etmeleri 
laın yardım kapısı dlter taraf için de lazım geldiğini tamim etmi,tir. 

Bu suretle, bizimle Sancak arum
da hiçbir siyasi bağ bulunmıyacak 
ve faka.t Sancak Türklüğü, varlığın
dan eının olabilecekti. 

rilmeltıe olJuğu açıkça anla1ıl-
moktaJır. . 

memleketın istiklili lehinde büyük 
bir niımayiş yapılmak istenmişse de 
zıtbıta kuvvetleri müdahale edere1." 
ahaliyi dıpçikle dağrt.mıştrr. Halk. en 
meışru bir mabat uğrunda seslerini 
yükseltmesine mani olunmasmctan 
ve bu uğurda cebir yapılmasuıdan 
dolayı heyecan içindedir • 

Fransa aldatmak politikası 
güdüyor 

açık bulunuyor. v.e .bir ta.~afın yar- Madrit müdafii Miaga matbuat 
dımı tahakkuk ettıiıne &0 re diğer rnUrneasmerini kabul ederek Cüm
~rafın yardımını ayni derecede ge- huriyet kuvvetlerinin asilerd~n baf -
rıışletmesinl beklemek icap eder. ka 10,000 Almana karfı da harp et-

lspa.nyada bir Avru~a harbinin mekte olduğunu, milislerin ünlverıd· 
V~kuuna seb.,, olan Aınıl d~, ~u zih- t~ mahalleeinde Rogne yol btikame-
nıyetten başka bir ,.y deiıldır. tinde gerilediklerini fakat diğer mm 

/ıpany .. aalıale meselesi: taka~arda vaziyetin hUkümet lehinde 
aya mu oldugunu söylemiştir. 

İ •~an yaya yardım ve '.11.Udahale Alınanya ile 1 talya Cevap 
ışine son vermek ıçın vuku Verdi 

bulan tefebbüse biitün alakadar Londra, 7 (Radyo_ TAN) _ h· 
devletler cevaplarını vermiş bulunu- panyaya gönüllü gönderilmeme!i 
yor. Bu devletler, Sovyet Rusya, hakkında Almanya ile İtalya tara • 
Portekiz. ltalya ve Almanyadır. Ev- tından verilecek olan cevap bugün 
\'ell Sovyet Rusya. sonra Portekiz:, gönderilmiştir. İki cevap afağı yuka· 
nihayet dün akfam ltalya ve Alman- rı mutabık gibidir. Gerek Almanya. 
ya devletleri cevaplarını vermiş bu- gerek İtalya, bir takım ,artlar dahi -
lunuyorlar. Sovyet Rusya. ispanya linde gönüllü göndermemek hueu
harbinin büyilmesine ve yayılmasına ıunda karar Yermif bulunduklannı 
nılnl olmak için alınacak tedbirleri bı'ldiri ı yorlar. Fakat her iki devlet e-
nıüsavı fartlar içinde kabule hazır panya meıeletdnln kat'i bir hal ,ekli
oldutunu bildimıişti. Bu satırların ne bağlanmuı temennisini de ileri 
yazıldıfı dakikaya kadar diğer dev- sUrUyorlar. 
letler tarafından verilen cevapların 
nıetnl nefredilmeml' bulunuyar. 

Utiıalar 

Bir konfederuyon istemek, 
Suriyeye ta.rn bir birlik te • 

min etmrictir. Halbuki LUbnanı Suri
yeden ayıranıJc Suriyenm ta.bil birli. 
ğini yıkan Franaa, bizi Suriyenin 
birliğini yıkmakla ltJıama kalk"tı 
ve gerek Suriyede, gerek Araplık 
lleminde bin tUrlil aa.hte propa.ga.n
dalara atıldı. 

Türkiye, bütün muahedelerine ta
mamiyle sadakat gösterdiği ve im • 
paratorluk yükünden uzak kalmak
tan ve dahili inkifafma devam et • 
mekten başka emel takip etmediği 
halde Türkiye, Muaulu iatiyecek, i.m. 
paratorlıuk kuracak diye Fra.naızlar, 
çok s'kı ve samimt doetumuz lngil -
terenin zihnini KllrJltrrnuya kalkıl -
tılar 

Mo•le/i roller 

T Urkler Alma.nlula eski ittifa. 
kı ihya ediyorlar, muahede -

terin revizyonu t&Ta.tma geçtiler di
ye Sovyet Rusyuında ve diğer doeL 
!arımız araamda revizyon propa.ga.n
dalan yaptılar. İtalya da bqka nevi 
propapndalarla yanlı, cereranlar 
uyandırnııya kalkı9tı. 

Sancak HalkJna Karı:;ı İş
kenceler Durmadı 

Ankara.. 7 (A.A.) - Gautelerin 
Sancaktan aln> bugün neşrettikleri 
haberler c:clk mühimdir. Sancak TUrk 
lerinin Avrupalı mUşahitlerle temua 
gelmemeleri için her türlü vuıtaya 
b~vunılmaktadrr . 

Cumartesi günü Sıtncağa gelen 
milşahitlere müracaat etmek i~in ci. 

ğukluk uyandırmak ic;in maskeli 
roller oynamakla meşguldür. 
Fransanın en aon entrikuı. bizim 

ta.h§idatnnız hak'kmda haberler neş. 
retrnektir. Bu yalan haberler, 1rulh 
taraftan cereyanlan bizim aleyhimi
ze ~evirmek vejıf. kendi taarruz ga -
yeleri için Fransız milletini hazırla. 
mak ma.kaadma hamledilebilir. 

Franaa, böyle hareketlerle dilnya
Y1 aldıtacafmı zannediyor. Fa.kat. 
ancak kendi !kendini aldatıyor. 

Suiiost~ı 

Cevaplar müsbet mahiyette ise, 
belki de bu tehıtkenin önüne geçilir. 
Fakat fimdilik tereddüt. ,uphe, ve 
korku devresi devam ediyor. 

Omeı R1ta DObı,UL 

Muaolini Belgrada 
Gidecek mi? 

Belgnıt, 7 (TAN) - M. MlL9ollinin 

Almanyada 
Doktorlar 
Asker 

Franaa. iptidadanberi Milletler Ce
miyetine "endi ihtiraala.rmm bir L 
Jetinden batk• bir mahiyet verme -
mlf, bunu her v.Ueyle iabat etmlt
tir. 

F ranaa.nm muıkeeiz hale gelen 
düşmanlığı karemmda biu 

dünya aulhü ve iatikran namına bir 
vazıfe teveccüh ediyor: Sulhün daimi 
suikutc;Mı, dünya iatikranıızhğının 
en fena kaynağı ııfatiyle Fransayı 

bütün lleme ve bilhuaa Franuya 
klJ'fJ ealddenberi bUy{Kc bir mal ve 
temayül duyan kendi halkımıza ta
nıtmak .... 

Müşahitler 
Adana, 7 CTa.n muhabirinden) 

Suriyeden gelen haberlerde müşahit 
lerin Sancaktan ayrılarak A vrupaya 
harN<et etmeleri muhtemel bulun -
duğunu bildirmişse de, bugün Ha
taydan gelen Selim, müşahitlerin 
Sancakta henüz işe ba.şladıklarmı ve 
heyetin aynla.cağı hakkında verilen 
haberlerin tamemen uılıız olduğunu 
söylemi3tir. 

San~1tk Davamız K ar,ıımda 
İngiltere ve Fransa 

Londra, 7 ( A.A.) - Royter ajan 
emm iıtihbarma göre, Iskendenın me 
selesi hakkında lngiliz ve Fran!IZ 
hUktimetleri arumda göıilşmeler vu 
ku bulmallll§tır. 

Büyük Şefimiz 
(Başı 1 incide) 

tiden aonra tekrar istasyona gelerek 
hususi trenlerine binmişlcrdir. 

ULUKIŞLADA 

Konya, 7 (TAN Muhabirinden)
Atattirkü hlmil bulunş.n tren. bugün 
saat 15,30 da Konyadan hareket et
mit ve tnukışlaya gitmiftir. Ordu 
MUfettiştOrgeneral izzettin de bUyUk 
Şefle birlikte Konyadan ayrılmı,tır. 
AtatürkUn tnukışla - Kayseri yo
luyla Ankaraya avdet buyurmaları 
muhtemeldir. baharda P~teye yapacağı ziyaret 

Utünde Belırada da uğnyacağı bil 
rilmektedlr 

Berlin, 7 (A.A.) - Bundan böyle 
bütün Alman doktorla.rı, harp halin. 
de hizmet edebilmek tıure hususi bir 
antrenmana tlbi tutulacaklardır. Ba§ 
hca tehirlerde huıusl harp tıbbiye 
mektepleri ihdu olunacaktır. .. 

Biz de Milletler Cemiyeti idealine 
candan bağlı memleketlerden biri • 
yiz. öyle olduğu halde Fransa, bl • 
JJimle Milletler Cemiyeti arumda ao-

Öyle zannediyoruz ki, harici lle • 
mln Franaayı oldufu gibi görme.i ve 
tanıması, dünyayı huzur ve ietikrara 
mazhar edecek en kuvvetli bir amil 
hizmetiııi görecektir. 

~Amef Emin YALMAN 

tnukı,ıa, 7 (Tan Muhabirinden)
Riyueticümhur treni, Konyadan bu 
raya geldi. Tren, ilıtuyon civannda 

Bugün Fransızların geniş ölçüde 

yapUdan iş. vaziyetin hakıkati hak· 
kında kendi milletlerini, Suriyeyi, A· 

raplık alemini ve bütün dünyayı de. 
rece df'rece aldatmaktır. Hatti mem 
leketimizden geçecek Milletler Cemi
yeti mtişahitleriyle temasımıza mani 
olmak maksadiyle yalan haberler 
nesretmişler ve bi1i de bir gün için 
aldatmışlardır. Mfüıahitlerin Beyrut· 
ta btikbal edildiği hakkında.ki yalan 
haber. bütün cenup villyetlerimiz 
gazetelerinde ,.ıkmı, ve cenupta mu. 
habiri olan İstanbul gazetelerine de 
aksetmiştir . 

Çiıkin oyunlar 
Ankara mahafıli, Fransız proııa • 

ganda oyunlarmm çirkinliği karşısın 
da rencide olmU§ vaziyettedir. Fran· 
sızlann oyunu, bizimle dost olan 
memleketlere: "Tilrkler, İmparator
luk kurmıya hazırlanıyorlar. bugün 
ıırll bizim be yann size gelecektir.,, 
fikrini telkin etmek ve Milletler Ce
miyeti konseyi etrafında bir iğfal 
hıı.vuı uyandırmakhr. 

Ahmet Emin YALMAN 

beklemektedır. Büyük Şefin Kayse
ri yoluyla Ankaraya dönmeleri muh 
temeldir. Hareket zamanı henüz bel
li değildir. 

ATATÜRK BUGÜN ANKARADA 
BEKLENiYOR 

Ankara, 7 (Tan Muhabirinden)
tnukı~ladan Kayscriye dönen Riya
ııeticümhur treni, gece saat 2 de Kay 
seride bulunacak ve oradan Ankara
yı hareket edecektir. Atatürk varın 
fehrimizde beklenmektedir. • 
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:..M.ahk:emelerde 

Dirileri 
ölU gibi 
gösterenler 
Müddeiumumi ievkıf 

Kararı istedi 
Dün meşhut suçlara bakan Asliye Dör

düncü Ceza mahkemesinde dirileri ölü gibi 
göstererek bir sigorta şirketinden para 
çekmek istiyenlerin muhakemesine devam 
edildi. Mahkemede doktor Asaf, Şemset
ti karısı Didar, Onnik, dişçi Kirkor ve ar
kadaşları bulundular. Mahkeme evvela 
suçlulardan Şemsettini dinledi. Şemsettin 
hadiseyi şöyle anlattı: 

- Bir gün kapımı hiç tannnadı -ı-

HAPiSANEDE BiR 
HIRSIZLIK VAK'ASI 
D ün Sultanahmet Sulh Birinci Ceza hlkinıi 

hapisanede geçen bir hırsızlık hadisesinin 
muhakemesine başladı. Davacı ve suçlusu iibi altı 
şahidini de mahkumların teşkil ettiği bu davanın 
mahiyeti şudur: 

Süleyman isminde bir sabıkalı Alinin ipte asılı 

bulunan tki Kömleiile fanilesini çalmı,tır. Süley
man bunları Mehınede satarken Ali tarafından cür
mü meşhut halinde yakalanmıştır. Suçlu Süley· 
ınan, bu iddiayı 'öyle reddetti: 

- Ben onları çalmadım. Kendimin zannederek 
yanlışla alını,ım. 

Şahitlerin bazısı davacının iddiasını teyit ettiler. 
Bazıları da suçlunun reddini kuvvetlendirecek şe· 
kilde ifade verdiler. HA.kim suçlunun sabıkasının 

sor.ulmasına karar verdi. Bundan sonra jpndarına
lar davacı suçlu ve şahıtlerin ellerine kelepçeler 
vurarak hapisaneye götürdüler. 

ğmı bir adam çaldı. Beni dışan ça -1 M k 
ğırdı. Bu şimdi burada suç ortağım Q Q S Ç n l R 
olarak bulunan Onni.ktir. Bana de • ••ı •• •• 
di ki: "Sen haya.t sigortasına yazıl- o um ,l 
mışsm .. 120 lira da vermişsin. Senin hk , 1_ 
bu paran yanacaktır. Odediğin tak- f Q lK Q f l 
ıikleri yüzde elli faizle almak ister 
misin?" Ben, ömrümde hiç görme.. 
diğim bu adamın kim olduğunu sor • 
dum. O, bana komisyoncu Ohanes is -

Haydarpaşada makasçı Ahmedin ö
lümiyle neticelenen feci kaza hakkın

da Usküdar müddeiumumiliğinde ya-

Sahtekarlık 
Suç'uları 
Tevkif edildiler 
Beşinci ve Yedinci icra dairelerinin 

mühürlerini ve memurların imzaları
nı taklit etmek suretiyle bazı gayri 
menkulJeri satan ve ipotdc eden A. 
gop ve Karlo ile gayri mevkuf suç 
orta.klan hakkında müddeiumumilLk 
tahkikatı bitmiş ve suçlular ikinci 
so~ hakimliğine verilmiştir . 

mini verdi. Fakat ben yaptığı teklif- pılan tahkikat bitirilmiştir. 
leri reddettim. Buna nazaran facia şu şekilde ol. 

Bundan sonra Şemsettinin kansı muştur: Makasçı Ahmet; gar geçidi. 
Didar dinlendi. O da şunlan söyle.. 
di: ne girmiş bulunan makinist Nurinin 

- Ohanes beni buldu ve sigorta 
firketinden paramızı geri alacağını 

eöyledi. Kendlııiyle beraber Aksa • 
rayda Doktor Asaba gittik. Ondan, 
kocam hakkında bir rapor aldı. Bu 
doktoru da Feyzi isminde bir doktor 
tavsiye etmiş. 

treni için makası açmış ve başka bir 

hat üz.erine geçirmiştir. Bu sırada ma

kinist Nurinin lokomotifi de vagon

larını bırakmış, tekrar geri dönmUŞ

tür. Işte bu esnada makasçı Ahmet, 

Suçlular arasında Beşiktaşta yi. 
ne bir icra sahtekarlığı işinden dola
yı tevkif edilen es'.<i icra memuru 
Kadri de vardır. 

Müstantik Mahir, dün bu.nlar:m 

Dünyanın en aiilünçlü ve kahkahalı taheaerler ıaheaeri 
BU GECE 

iPEK 
sinemasında başlıyor 

LOREL HARDi 

COCUK HIRSIZLARI 
1'RT1HAL 

lstanbul noteri meroom B. Muzaff e. 
rin haremi ve elektrik şirketi mühen. 
disJerinden .Ali Muzaffer Huran ile diş 
dokrtoru Tarık Buranın valdeleri ve 
Emlak ve Eytam Bankası müfettiş. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

~---- Bu hafta S O M E R Sinemasında---~ 
2 büyük film birden 

FRANZISKA GAAL'in büyük muvaff akıyeti 

Al11fl ICElEBEIC 
ve hiç görülmemi, H o R T L A K 

Dehtet ve esrar filmi 
!erinden Nizamettin Tezcarun kayın ı----------------------------1 
valdesi Bayan Firdevs evvelki gün ~-- BU AKŞAM 
vefat etmiş ve cenazesi Heybeliadaya 
nakledilerek aile makberesine defne
dilmiştir. Gerek cenaze merasimine 
\.'e gerekse sair suretle tees
eürlerine iştirak eden zevata aile ef
radı tarafından ayn ayn teşekkür et 
mek mümkiln olmadığından bu teşek. 
küre gazetenizin tavassutu rica edil
mektedir. 

Merhume nezaket ve faziletile etra 
fmın hürmet ve muhabbetini kazan. 
mış iyi bir Türk kadını olduıfundan 
ant bir surette üfillü büviik bir tc
essürii mucip olmuştur. 

Allah rahmet eyliye .. 

~F.HIR rıv A TROSI 
DRAM KIRM 
Bu akşam 
:m.~n da 

SVRTVK 
IS.UL'l llKJ.AR: !iO 4tı Kuru~ 

ŞEHiR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
20.30 da 

LVKVS HAYAT 

7 D R IC SiNEMAS NDA 
Atk, ihtiraı, dehtet filmi 

YILMIYAN ADAM 
( F ranıızca) 

Büyük artistin en mtithiş filmi. Bir kadın ona malik olmak için 
til oluyor. Diğer bir kadın ondan kurtulmak için ölüyor. 
Kadın ve erkek, para, şöhret mücadelesi kan sedlerini aşarak gel 
bir aşk sevgilinin istihfafı önünde zelil oluyor. Bu kadar heye 

film görülmemiştir. İlaveten: Ekler dünya haberleri. 

İstanbul· Belediyesi İlinlar1 

Beher metre murabbaına 2 lira bedel tahmin olunan Aksaray y 
gın yerinde Mimar Kemaleddin mahallesinde 28 inci adada yüzsüz 
metre .36 santim sahasındaki arsa satılmak üzere ac;ık arttırmaya 
nulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lstekl 
726 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 25/ 1 
pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

( B.) 
iktisat Vki.leti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

Bu rapor, kocamm öldüğü hakkın
d&. imiş. Benim bunlardan haberim 
yoktur. Ben kanuni şekilde paramı
r:uı almacağıru zannediyordum. 

lokomotifin. makinist tarafından gö. sor.gularına başlamış ve evvelce sulh 
rtilemiyen tarafına atlamak istemiş mahkemesi tarafından verilen tevkif 

kararını idame etmiştir . --------------
ve muvaffak olamıyarak bacakları 

30 lkincıteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde iş yap 
izinli iken sonradan Tilrkiyedeki muamelesini tasfıyeye karar veren 
nebi bankalardan (Hrisoveloni Bankası Romen Anonim Şirketi • 
Chrissoveloni Societe An.:ınyme Roumaine) şirketi bu kere müra 
tasfiye işlerine memur D. Vosniakos'uıı bu vazifeden istifa ettiğini ve 
dan sonra tasfiye işlerinin (Kostantin Fengaris) tarafından yapıla 

bildirmiştir. Keyfiyet kanunt hükümlere uygun görülmüş olmakla 
lunur. 

Onnik, Didarın sözlerini şiddetle 

!'eddederek beraber doktora gittikle. 
!ini inkar etti. Didarın namına §ir. 
kete kocasının öldüğü hakkında isti
da verildiği anlaşılıyordu. 

Bundan sonra müddeiumumi poli~ 
te, istintak hakiminde ve mahkemede 
biribirinl tutmıyan üade veren ve 
Onnik ve Ohanes adlanru kullanan 
euçlu Onnik hakkında tevkif karan 1 
verilmesini istedi. Mahkeme icabını 
konuştuktan 1<>nra §a.hitlerin çağını. 
muı için muhakemeyi ayın yirmi se. 
kizine talik etti. 

iki Ay On Beş Gün 
Cağaloğlu yokuşunda Saadetin o

dasına girerek elli bet lirasını çalan 
Nuri dün Sultanahmet sulh birinci 
ceza mahkemesinde 2 ay on beş gUn 
ha,PM mahkfim edildi • 

Tahkikata göre, makasçı Ahmedin, 

trenin altına girmiştir. Ziraat Enstitüsünde 
Konf erruıalar 

zaten gayet ağır bir silratle ilerlemek- Önümilzdeki kış somestri zarfın-
te olan lokomotife karşı Iikayıt dav- da yüksek ziraat enstitüsünde muh
ranmış olması faciaya sebebiyet ver. telif mevzular etrafında ilmi konfe
miştir. Sorgu altına alman makinist ranslar verilecektir. Konferanslar, 
Nuri ve ateşçi Halil, serbest bırakıl. 15 tanedir. Fasıla ile 11 Hairana ka-

mışlardır. 

Fatih Noterinin Muha
kemesi 

Dün ağır ceza mahkemesinde ihti. 
lls ettikleri iddiasiyle tev~if edilen 
Fatih Noteri Şükrü ile başkatibi ve 
daktilosu Münevverin muhakemesi -

ne devam edildi. Anıkaradan ih:r.ar ile 
getirilen noterliğin eski ki.tiplerin -
den Ankara maliye memuru 1u.et 
şahit olarak dinlendi. Diğer şahitle • 

rin çağrılması için muhakeme talik 

edildi • ' 

dar devam edecektir . 

Odadaki Seçim 
Ticaret odası meclisinde yapılan 

riyMet divanı seçiminde birinci reUı
liğe Mithat Nemli, ikinci reisliğe Zi
ya Taner, reis vekilliklerine Ahmet 
Kara ve Sait, hesap rnüfettıişliğine 
Hilmi Naili ve atongre murahhaslığı
na da Sait Ömer, Ha.san Vafi, idare 
heyeti azalıklanna Denizyolları U -
mum Müdürü Sadettin, Tüccar Mu
rat, İş Limited Müdürü Nedim, Şe -
rafeddin ve Osman Nuri intihap e -
dilmişlerdir . 

Muazzez hemen onun aoziınti kesti ve ancak bir 
kadının düşünebileceği kadar ince düşünerek: 

lstanbul Asliye Mahkemesi 3 ün. 
ciı Hukuk Dairesinden: Culya tara. 
tından kocası Beyoğlunda Asmalımes 

citoo 18 sa vılı Yadigar a partıma.nın
da birinci katında sakin ı:ary G. 
Spra.tt aleyhine 935 762 sayılı dosya 
ilt> ikame olunan ihtar davasından do
layı icra kılınan mıuhakeme sonunda 
kanunu medeninin 132 nci maddesine 
tevfikan bir ay zarfında birlik yuva
sına dönmesi lüzumunun ihtarına da. 
ir sadir olan 9 - 12 - 936 tarih ve 
937 10 numaralı ilamın mUddeialey. 
hin ikametgahını terkettiğinden ve 
yeni ikametgahı da meçhul olmasına 
mebni hukuk usul muhakemeleri ka. 
nununun 141 inci maddesi mucibince 
ilanen tebliği tensip kılınmış ve bir 
sureti de mahkeme divanhanesine ta
lik edilmiş olduğundan tarihi ilandan 
itibaren on beş gün içinde müddeia -
leyh Hary G. Sprattm temyizi dava 
edebileceği ilin olunur. (29104) 

Türkiye Ziraat Bankamndan · 
nanKanu:.t.o ı~ın attı uv u"" ..... :u ... ·-···'u. ı yc:uı yr :ı-:t!ı a~ 

kalamoza kabı satın alınacaktır. Nümuneyi görmek 
şeraiti anlamak üzere İkincikanunun on birinci Pazart 
akşamına kadar her gün öğleden sonra İstanbulda Y 
Postane arkasında Türkiye hanının alt katında Zira 
Bankası Levazım Dairesine müracaatlan. ( 43) 

Istanbul ikinci iflas Memurluğun. 
dan: Müflis S. Hayim masasına mU. 

racaat eden Sociyete Banka Et Kom

merçiyalm istediği 11809.65 F. fran-

gile 563.16 lngiliz lirasının bundan 

sonraki tediyata şamil olmak üzere 

Altıncı Sıraya kayd ve kabulüne if. 

18.s idaresince karar verilmiş ve bu 

suretle sıra defteri düzeltilmi§ olduğu 

ilan olunur. (29101 > 

lstanbulda Tahtakalede 67 n 
rah Bay Viron Iliadisin bisküi · 
li.thanesini satın aldım. - H 
bos Antonyadıs. 

o\an 1 e\t.say\ 
eay\ara \aıı~ 3 6. ve ,2 \i\c. 

e\erde '• • 
eczan \ da satı\ır. 
arnba\a1 a~ \aiı ı\ave\idir. 
12 \i\t. arn a 

"Deli misin sen Yusuf?,, dedi. "Hükumetten çı

ka.nıın da ne iş yaparsın? Tutacağın iş sanki seni 
hiç benden ayırmıyacak mı? Bu karıfık zamanda in-
8&11 bulunduğu yeri bırakır mı? Babamdan bir fey 
kalmadı ki, onunla geçinelim. Sen bu vazifende kalır
ean zeytinlikJe tarlanın işlerine de bakarsın, biraz 
halimize yardımı olur:,, 

MEMLEKET ROMANI -56- SABAHATTiN ALI 

Alının ölumundenberi adamakıllı bir şey kon 
mamıştılar. İhsan Yusufun bu kadar uzun zam 
dan sonra kendisine eski bir arkadaştır diye 
vurmasından biıyük bir iftihar duyuyor ve ona 
kadaşlığına layık olduğunu isbata çalışıyordu. "f 
suf ise, bütün insanlardan Umidıni kestıği bu s 
larda karşısına böyle bir dostun çıkışını biraz ha 
ret, fakat daha çok sevinç ve teşekkürle karş 
yordu. 

Yusuf henilı çocuk addettiği karışından bu sözle
ri duyunca azıcık hayret etti. Fakat bu onu karıeına 
hak vermekten al&koymadı. 

Babalarının cebinde çıkan beş on san lira ile Yu. 
ıuftaki paralar cenaze masrafına, imama, müezzine 
gitmif, Yuaufun elinde birkaç mecidiyeden başka bir 
fey kıLlma.mlftI., Aybqına on gUn vardı. Önleri kış 
olduğu için birçok masraflar da.ha yapılacaktı. Bun
lan gözünün önüne getirince Yusuf: "hükfımetteki 
lfi bırakırım!,, demenin mi.nasız, hatta gülünç oldu
ğıınu farketti. 

Vukuatı olduğu gibi karşılamıya, kendiliğinden bir 
fey yapmamıya karar vererek uyudu. Pek sakin ol
mıyan bir geceden sonra uyanınca hayatı biraz da
ha tatlı buldu. Hidiseler gece vakti ve bir idare kan 
dilinin lflğında konu9ulduğu kadar ümitsiz ve kor • 
kunç değildi. O.,arda ağaçlann yapraklannı, oyna -
tarak esen bir monba.har rüzgarı bu ölüme mahkfım 
yapraklan henüz koparamıyordu. Bu mini mini ye
til mevcudiyetler bile içlerinde bu kadar kuvvetli 
bir mücadele ve mukavemet kabiliyeti ta.fırlarken 

kendisinin karanlık dU.,üncelere dalmaaı doğru ola
mazdı. 

Yavaşça yataktan •ıynlarak pencereye gitti. GU • 
neş ağaçların arkaaından yükseliyor ve evlerin ge -
niş bahçelerindeki otlan nemli bir ışığa boğuyordu. 
Yusuf böyle bir sabahta atla kırlan dola,manın as
la bir feli.ket tel&kki edilemiyeceğini dilfündU. Ba -
filli çevirerek Muanest çafmnak. d.ıeanamı onunla 

birlikte seyretmek istedi, fakat genç kadın başını 
yastığa gömmilf, sağ elini yanağının altına koymuş, 
bir çocuk gibi llll.\lıl mışıl uyuyordu. 

Yusuf onu uyandırmıya kıyamadı. 4yaklarınm u
cuna basarak yatağın kenarına gidip oturdu ve ka
Ml!lına uzun zaman baktı. 

Mua.zzez!n saçları iki örgü halinde beyaz yastığın 
Uzerinde uzanıyordu. Örgülerin uçlan biraz çözül
mU.. ve kumral saçlar bir sırma püekUI gibi dağıl -
mıştı. Şakaklarındaki saçların bazdan da yanakla -
nna kadar uzanıyor ve genç kadının yüzUnU ince, 
ipek bir tül gibi sarıyordu. Ağzı biraz aralıktı ve ne
fes aldıkça beyaz dişleri parlıyordu. Gözkapakla
nnda kıl gibi ince mavi damarlar dola,ıyor. Biraz 
dağınık olan ka,lan arasıra hafüçe ürperiyordu. 

Genç kadın kımıldadı. Ba,ını yukan çevirdi ve 
bir kolunu yorganın üstüne atarak daha geni9, daha 
rahat nefeslerle uvkusuna devam etti. Yusuf göz
lerini kansımn göğsüne dikti. Yakası kapalı beyaz 
entarisinin altında kabaran göğsü muntazam nefes
lerle şisivor ve yorganın kenarını yükseltiyordu. 
Mavi yüzlü yorganın üzerinde uzanan beyaz eli ha
reketsizdi. Biraz içeri doğru kıvnlını9 olan parmak
lan yorganın kıvrımlarından birini yakalamış gibi 
duruyordu. 

Yusuf yanm saat kadar onu sev.retti, sonra Jrll
neşin yUkseldiğini görerek giyinmek için kalktı. Bu 
esnada Muazzez gözlerini açtı. Başucunda kocMını 

görünce gillere1' dofruldu ve pence!'f'ye vuran ~
neee bakarak: 

"Aman Yusuf, ne uyumuşum, ne uyumuşum!" 
dedi. 

"'Yok canım, o kadar geç değil! .. " 
.. Dur, sana kahvaltı getireyim!" 
Hemen yerinden fırladı, terliklerini ayağına geçi

cerek aşağı koştu. 
Sabahlan kalktığı zaman kendisine böyle kah

valtı hazırlıyacak veya sadece kolunu mavi yorga
nın üzerine uzatıp uyuyaca.k bir kadın yerine her
hangi bir köy odasının isli kalaslı tavanını görmek 
Yusufa bir an için pek acı geldi. Sonra bu gibi 
düşünceleri kafasından uzaklaştırmanın lü:r.umunu 
kendine telkin ederek doğruldu ve giyindi. 

• 
Hemen o gün kaymakam Yusufu malmUdUrüne 

gönderip tahsildarlığa başlattı. Orta yaşlı bir mü
meyyiz önüne beş on makbuz k~anı alarak Yusufa 
bunlar üzerinde adeta uzunca bir ders verdi ve .ie
likanlı akşama kadar bunları bellemek için temrin
ler yapmakla vakit geçirdi. 

Hemen bir at satınalmak icap ediyordu. Akşam 
Uzeri A.fağıçarşıdan geçerkenı uzun zamandanberi 
görmediği Hacı Rüatm Thsana rastladı ve ondan 
akıl sordu. İhsan onu yanma alıp Soğuktulumba 
yolundaki bir hana götürdü, yanm saat içinde pa
zarlığını filan yaparak beş buçuk altına güzel ve 
beyaz bi:- at satmaldı. Parası ayda birer altından 
verilecekti. Peşin olarak verilmesi icap eden parayı 
thsan kendisi verdi ve at yedek}erinde, beraberce 
kuabaya döndWer. 

Yol da ikisi de hep eski günlerden, beraber ya 
tıklan gezmelerden, kağıt kebabı ve irmik helv 
ziyafetlerinden bahsettiler. Sözleri Aliye ait ha 
lara temas edince sustular. Yusuf bir aralık 
gözle İhsana bakınca onun gözlerinin de kendiniD 
kiler gibi yaşarmış olduğunu gördü. Bir müdd 
söyliyecek laf bulamadılar. Nllıayet İhsan: 

"'İşte böyle Yusuf, ömUr bu, geçip gidiyor!" di 
mırıldandı. İhtiyarlara mahsus bir eda ile söylen 
bu sözler Yusufu gUldUreceği yerde dtişUndUrd 
Çayiçinden bayram yerine sapan yolun köş · 
gelince durup biribirlerinin yUzüne baktılar ve • 
nldılar. İkisinin içinde de hem uzun zaman son 
tekrar görüşmenin verdiği bir memnuniyet, hem 
belki bir daha görUşmiyeceklerini sezmekten do 
bir hüzün vardı. Hayat biribirinden ayırdıkla 
kısa bir müddet için tekrar yaklaştırır gibi olsa 
le, uzun zaman yıınvana bırakmıyordu. Geçen 

leri bir daha geri getirmek mümkün değildi ve 

dece hatıralar, iki insanı biribirine sürükliy 

kadar kuvvetli değildi. 

Fakat Yusuf yanından uzaklB.f&n thu.nla bir 
yalnız beş on sene evveline ait çocukluk hatıral 
nın değil, bu şehirle olan bütün bağlarmın da 
rüklenip gittiğini zannetti. İhsana karşı şu aP 
duyduğu yabancılık ona artık kendisini Edreırıi 
bağlıyan bir şeyin de mevcut olmadığını hatırla 

(Arkası var) 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emın Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde fikirde. 
berfe7de temiz, dürüst. 
olmak, kariin gazeteai 

çahtmaktır. 

ıamimi 

olmayı 

Verem savası 
iCTiMAi 
SiGORTA 

VEREME KARŞI 
MÜCADELEDE 
ÇOK YAVAŞ!Z 

MütehaHıs doktorlar, memleketin içtimai 
işlerile uğraşanlar verem afetinin vatandaş· 
lar ara11nda fazla tahribat yaptığı kanaatine 
varmış bulunuyorlar. Fakat yine bu müte .. 
hassıslar ve diğer alakadarlar, verem felake
ti karşısında mücadelenin pek yavaş ve sö· 
nük olduğunu da teslim ediyorlar. Sıkı, şid
detli ve tam teşkilatlı bir mücadele, verem 
tahribatını bugünküne nisbetle yarı yarıya 

r Gılinün Mest leleri 

Emperyalist Fransa 
İki ytizlU Fra.nu. va.Ma: Biri ktU
~ edebiyatı ve 11&11'atiyie bütün 
dünyada kendisine iyi IM\td kamil.. 
DUŞ Fra.na&. 

Oteklal, emperya&t ve mtist.emle.. •ed Franaadır • 
Biz İsti.kli.l harbine kaAta.r birinci 

Fra.nsamn lstilAama mal'UZduk. 
Fra.Mız killtürii bir llillndir gibi ti.Ur 
rimhden geomfl, ben.UgtmJzl. çalmrş
tı. Bütün lrtllttirümlbıde Fnuum 

. klUtttrtt hildmdi. Mektepleriyle, ede -
biyatı De, mlsyonerlerlyle bu nilfu
zunu ldameye çabtıyordu • 

İatikl&l h&rblndm eonra kültttrtı -
ımtbü Framnı eearetlnden kurt.a.nnı
ya ealı"tık, •e muvaffak olduk. Bu
gün art* Ttt:rldyede Ga.rp nıedenl .. 
yetinln mttme&eUJ olan Fl'anAız kUI _ 
turtbıH tanıyanlar ve onun tesiri al .. 
imda kalanJe.r J>flk azdır. Zııten ya.. 
n.şı )"&'\"&§ Yalan Şukta Fransa kül
türHhtt ya.ı,at&n mtiee1eSeler de birer 

kt birer oeldlip gltmeğe mecbur olmuş
ı;li lard.11' 
9~ · Şlmdl de emperyalist Frama.yta ka.r 

tı 'ka.rlıya bnlunuyorm.Clhan Harbin
den IOTU'& Suriyeyi işgal eden Fran
sa, blzhn ua.f a.nla.rmında Antakya 

\'e İskendenınu da ifga.1 etmişti. 
BugUn bu işgal hakkmm verdiği 

knv\•etle, oradaki yeril ha1km bil' 

türltl lsttkWinl vermeğe ram Oılıum-

yor. 

.------Yazan:-------

Doktor İhsan Rifat 1 ...____ 
V erem mücadelesinde gaye 
. Ya.lıuz meydana çıkmış, 

yanı anlaşılmış veremlilerin teda -
vl& değildir, Ayni zamanda verem 
intanmı azaltmak ve mümkün ol
duğu kadar lfeti söndürmektir. 
Bü~ün istilai hastalıklarda olduğu 
gi ~ı hastalığı tedavi ve iyi etmek, 
~a.ıma göründükçe b~uu ezmE'k 
lazımdır. Miicadele için verem mü. 
tehassıslan, 18.boratuarlar, dis
panserler, sanatoryomla.ra malik 
olmak ta kafi değildir . 

Volonte ve yükaek bir blitçe gi
bi iki kuvvet altında bu mücadele 
teşkilatını, enerjik bir halde işlet
mek laznndır. 

Asgarl Sarfiyat ile aza.nrl ra.ndL 
man teıninine çalışmalı ve müca -
deleyi Hygiene'den ayırmamalıdır. 
Şayanı itimat istatistiklerin müta
leası, bize veremden öltimde hıfzIS
sıhha şeraiti ve halkın içtimai va.. 
ziyetin~ ne kadar büyük bir rol 
oynadıgmı göstermektedir. Her 
medent memlekette mücadele teş
kilatında hemen ayni elemanlar 
bulunur. 

Bunlar; hUkfımet ve kanun, dok
torlar, halkın refah seviyesi ile 
trbbt terbiyesi, içtimat sigorta ve 
içtimai yardımdır. Hükumet mü -
cadeleyi idare ve tanzim eder. YaL 
ruz hususi bir teşkilat ile mücade
le hiç bir memlekette yoktur ve o
lamaz. Antakya ve İAkeınderun mf'JlelesJ 

nt bizimle mtimkereye memur edilen Mücadele umumi ve bUtUn mem-
ll&rlcl N ed U.tefan Vl lekete şaımil olmahd.rr. MaJıdut ve 

ye eaır m enot, münferit bir sahada. yapıla.n mil. 
~J;~ bU m_iistanlellıfl cadeleden alınacak randıman da 

- ı-.,....uıı~ v ldaı1aaa ve manaut 011.lr. 

Orada aervet.lnl yapm11 bir~ HükUmet tahsisat verir, para 
dır. llAll orada blrçıok maddJ a.Jib,. verdiği gibi idaN eder ve mUcade
lan vardır. Zaten mU.tA!Jlnlek.e zihni_ le teşkilatını tanzim eder. !cap e

yetiyle yetişmf' bir memUJ' olduğu ~rse kanunla emrederek mecbur 

için emperyalist Fra.nsa.run tanı da ar. 

mttrneMllld.lr • 

Fakat Mllletler Clemlyett bndlst • 
b.e buiumm mandasmr verirken 

' 
rtljtüntl tsba.t eden halka lstlklll 
Vermefllnl de p.rt kotmQftm. Fazla 
ola.ra/k bbe kartJ bunu lmzuiyle ta. 
ahhttt etmlttfr • 

Öyle olduğu halde hU& Antakya ve 
hk~nderuna ı.tlkW venneje yana., _ 

m&rm1Aı, Blum k&blDMlnde de hA.ll 
f!Skl emperyalt9t liyuet ve zlhnlye • 
tin hlldm oldujunU JÖl!ltermekted(r. 

Modem ve ll09fallst Franu.nnı ilk 
yap&oa.p feY, .ıyuettnl bu nıht.a:n 

" bu UD.8UJ'l,ard.#l t.emlzlemek, ve 

ka.rtmım. emperyalist btr devlet o

larak del:ll, do.t bU memleket olarak 
~. 

o 'ftldt Ant.akYS .,.., t.kendenın 
meı.el..a.Jn halllllde hlçhlr mlaJ ka.1-

• • 
İçtimat yardım 
meselesi 
' Son mma.n]arda vUA;rete, beledi _ 

)"eye, Halkevlerlne, ve Partiye yar -

dmı için mtıracaat eden ldmse1srin 
Coğa.ldıb haber verlllyor • 

BeJe(lJye, ,-nayet ve fırka b1inlara 

yardmı edemiyor. Çünkli hakikaten 

Dıuht.aç olanla. olnuyaın btrlblrln • 
den ayıra.ca.k ~ malik değil. 

dlr. 
Şu halde lçtiımJ Ya.rdım Vekll&

tlne d~ bir vazife vardır. Muht.&

llf devlet mti~lertnhı yardım 
fasıll&nndakf parayı bir araya t.opl&.. 
ma.k, J.çtlma.t yardım lş1nl idare ede -

ceJı h1r t.eşld]A.t vttcude geUnnek ve 
bunu t.amamea moctenı bb' müeueee 

balbıde idare ~ • 

N asıl ki; sarf h a g t a -
l ı k I a r ı tecrit ve 

ve mUntin hayvanlan öldünneği 
ıka.nunıa emrettiği gibi. Bu gibi 
teşkilatta, teşekkiU etmiş mücade
le kon:ıiteleri Almanya.da Arbeits 
geıneinschaffen, ttalyada Consor· 
zi ProvinciaJi gibi kurwnla.rı ko
:tı.ır. 

Nitekim ttalyada hüktimet, ftal
Y'an mücadele kanununun ikinci 
a.rtiklinde vereme karşı mecburi 
sigorta koymuştur. Şu halde mü. 
C&.dele evvell hükumette temes -
suı eder, vilA.yet ve kazalara kadar 
merkezden idare edilerek bütün 
memlekette umumt bir mücadele 
tatbik edilir. Stuart Mili: 

''L'action dıu pouvoir est loca · 
lisee, ına.is le sa.voiı' (le. compe
tence technlque), pour produire 
tout '<)tt effet, doit etre centra. 
lise.,,, 

Demektedir • 
Bütün Avrupa memlcıketlerln -

de, Almanyada Reichs gewndheit -

sa.nıt, Fransa ve ftalyada C.onsell 

SUpcrieur d'hygiene, Danimarkada 

Conseil national, Danois, Comite 
consuıta.tif neerlandais gibi sağlık 

idare ınUdilrIUkleri va.rdrr. Bwtlaıın 
bilhassa verem teşkilatı ile alaka
dar teknik kıs:mı ve organlan bu 

mücadelenin başmdadrr . 

Tıbbi yardım ve mücadele vası

taları, idari teşkilata bağlıdır. Me
sela İngilterede M. o. H. {Med,i -
cal office of Health) teşkilatı ol
duğu gibi. 

Veremin mecburi lhba.nnr bu &.. 

lır ve mücadelede yardmlcr diğer 
hwıusi t.eşkilat ile T. o. (Tıubereu
loeis officers) ve mektep doktorla· 
n. pratik yapan doktorlarla temas
tadır. 

Esasen bu doktorların btlyilk bir 
kısmt sigorta kasalarının doktor -
landır. (Panel doctors). Dispanser 

Bu yapılmadıkça vMd olacak yar
dımların m.A.nası yoktur. lçttmaf ra.r. 
dırn işi blr fefkat ~ deiil, bir ~
IAt lşldJr. ' ve u.natrırvomdıı iri .,,,u~ha..RStslA.T . , 

keza bu teşidl.At ile münasebette.. 
dir • 

•ı çtlmat. sigorta; verem mUca-
lesınde otuz senedenberi 

mevki alml§tll'. (Memleketimizde 
maatteessüf henilz yok). Fransa.da 
on milyon, lngilterede on iki mil
yon, Alnıanyada kırk milyon kişi 

sigortalıdır. 

Her gü.n bu miktar artmakta • 

dır . 
Sigorta teşkilatı en mükemmel 

olan Danimarl<a ve Almanyada si
gorta teşkilatının verem mücade -
lesi ile münasebeti kanunla bağ
lanmıştır. Bütün intani v1> sari has
talıklar tecrit ve 
meccanen teda V1 

edilebilir. Verem 
de bu hastalıklar-
dandır. 

Mücadele vari
datı yalnız hüku
metin verdiği tah· 
sisattan ibaret ol

mamalıdır. Si • 
gorta, hususi yar
dım kurumları ve 
hayrr cemiyetleri 
le. verem pulu ve 

teberrillerle dC' vıı. 

ridat temin edil· 
mektedir. 

Holandada hü
kiımet tahsisatı 

a.dam başına 1,60 
frank olup sene
de bir milyon üç 
yüz bin florinrlir. 
Sekiz milyon ha]. 
km bundan dRha 
fazla miktarda şe. 
hir bilte<esi ve di-

talanndıın tahsi-

azaltabilir. Şu sütunlarda şimdi okuyacağı
nız yazıda mütehassıs doktor aynen ,öyle 
diyor: "Hükumetin tahsisat ve idaresi al· 
tında memlekette umumi mücadeleye muh .. 
tacız.,, Demek yalnız hükumetçe değil, mil
letçe bir mücadele teşkilatı lazım ve zaruri
dir. 

yüz binde (10> yani hemen ~ nis
betinde azalmı~tır. 

Verem pulu mücadele için iyi 
bir varidat teşkil eder. Bilhassa A
merika ve Fransnda güzel bir 
yardım şeklidir. Fran~ada (1932) 
senesinde 20.663.366 !raı1klık pul 
satılmıştır 

V erem milcadele te~kiliı.tmm 
kontrolU ve yüksek tahsisat 

\'e iyi 'taridat membalan ile gü -
zel neticeler vereceğine emin ola
biliriz. Hükumetin tahsisat ve ida
resi altında memlekette umumt bir 
milcadeleye muhtacız. Sanatoryom, 

dispan!';er ve hastanelerle Prevan -
toryomlarla beraber içtimat sigor. 

ta teşkilatı, B. C. G. aşıı:ıt tatbiki 
mekteplerin hıfzr::ısıhası, çocukla.. 

nn korunulması, hn'iun refah se
viyesine göre konft"ram; ve film • 

ler ve gazetelerde neşriyatı, mec
mualar, propnganda ilah ... vanncı

ya kadar şümıulliı bir mücadele. 

ntr vardır. Kaç yılchr bekliyoruz: Cerrahpa~a Hasfanesi gen,'ı· 

Böylece vereme karşı milli bir 
birlik elzemdir. Bu milli komite ya
rı re~ıni mahiyette halkı temsil 
ve propaganda ile tenvir, şarlatan
lık ve cahaletin yapacağı fenalık
J:1rdan kurtaracaktır. Mücadele ve 
korunmadan halli ne kadar uyanık 
ve bilgilı olursa hükiımet kendi 
teşkilatında o nisbette fazla mu
vaffak ve müessir olur. 

Mevcut l'anator. lefi/erek büyük bir verem tedavi yurdu 
yomlardaki ya. vücude gefiıilecek diye ... 

tak adedi 910 yatak çocuk için, remden ölüm yüzde 61 nisbetinde 
3560 yatak yaşlılar için olmak U- azalmıştır. Keza Amerika.da Balti-
rere (4470) yataktır. Sigortanın mur şehrinde 1901 te veremden ö-
yardmu ile Holandada bugün ve • lüın yü.z binde (201) iken 1929 da 

Hollanda 
her 

Kralrçes ·nin kızı dün ev!endi, 
taıa/lan hediyeler yağdı 

Dün Hollonda vellahtı Prenses 
Juliana, Prens Lippe-Brcsterfeld i~
minde bir Almıtn yerlisile evlendi 

-5 

Yakın Tarihten 

Parçalar 

Sadullah Pa,a 

A bdülhamldln ill< za.manlann. 
da \'e Abdülaziz devrinin 

sonlarında, İstanbul gazetelerindelJ 
san.,ür baskısı o kadar şiddetli de
ğildJ. Abdlfüııiz 7Jl.Jll.anrnda., \'e bil • 
has.~a Mahmut ~·Nliın Paşanın sada
retinde gazete idarehanelerine sık 

sık tevbihnnmcler, ihtarnamelr.r gön 

derilir, hatta bn.7Jtn b'11Zct.e de kapa
tılırdı. Fakat ufak bir mürettip ha • 

tasından '"kapanma" gibi çok apr 
bir ce-zamn \'erildiği giiriilmemi~tf. 

Abclüla7Jz 11ı.mauında matbuat işle • 
rine "Dh-aıu Huma.yun TercümanJı .. 

ğt" bakardı. Ga.zct.elere gelen llıta.r • 

na.meleri'n, tevbihnamelerln altrnda 
"Divanı Huma;run TercUmam Sa.drJ. 

laJ1" di~·e bir lm1.11 giiriiliirclil. 

Bu aı.t., bilahare ticaret nazın, 

Beşinci Muradın cHIÜ!'.unda mabeyn 
başkatibi ,.e Abdülhamit deninde 

Vip.na elçisi olan değerli ediplPrl • 

mbilen Sadullah Pa.~ndır. 

Sadullah Paşa Abdlilaziz \'e ~fn .. :. 

ci Murat deni rimllnden olduğu ci-
hetle Abdülhnınit tarafından se\il • 

mez, tsta.nbuldıut uzak bulundwıd • 

ma.~ı Utizam olunurdu. 98 .Muharebe.. 

si esnasmda (1877 Rus Harbi) Ber. 
tin sefiri olarak U7..akla. ... tınhnış, A .. 

yast.afanM (l'eş11küy) musa.leha.na • 

ma..inin imzasmda lkinci, Rerlin mu

ahedesinin alrlfnde de üçiincil murah 

ha.~ tayin edllmı,, nihayet Berlin eJ .. 

çUlğinden Viyana elçiliğine naklo • 

lunmuşhı. Öınriinün sonuna kadar 
bu vazifede kalıın Sadullah Pa.şa, la· 

sa bir zaman için olsun 1st.ım.buhı, 

,·atanma gelmek lstedfkçe, AbdUlha • 

mit izin ,·ermemişti. F,,snsen çok Ma.. 

bi mlz..~h ldt !Uf'lmleıket haeretl ,.e 

ltima.tsızlrk bir kat daha yeis getir• 

mesini intaç ett.I ve nihnyt>t bir ~Un, 

\'i) anadaki Tiirk sefarethaneslnln 

hamam dairesinde haYagazi ile lnti. 
har etti 

SADi 

iki kızı 
kaçırdılar 

Evvelisıi gün Mallepede kız kac;ır .. 
ma hadisesi olmuştur: Nusretli mu. 
hacirlerinden lzzet, Mehmedin on 

dört y~rndaki kızı Hatice Safiyeyi 

deniz kenarında bulm~ \'e e\ine ka.

çırmıştır. 

Yine ayni mahalleden Ali komşu

larmdan (20) yaşındaki Vesileyi 

kandırarak evine götünnüştUr. Ka -
çırılan kızların babalan polise mü

racaat etmişlerdir . 
Vesile kendi gl'inlUyle gittiğini sBy 

!emiş ve yaşı 20 yi geçtiği için de 

kendisine müdahale edilememiştir. 
Hatice Safiyenin yaşı küçük oldu

ğu için İzzet ya.kalanmış ve ÜskU • 

dar milddeiumumiliğine verilmiş1ir. 

Bu kızı kaçırmakta yardım ettikleri 

iddia .olunan Kadriye ile Fatma da 

bu hadisede suçlu olarak istiçvap e

dilntl§lerdd.r • 

Cemiyet Murahhaslarına 
Yol Masrafı 

lstanbul Tıcaret odası umumi mec· 
lisi .Ankarada küçük sanatlar kon • 
gresine gönderilen lstanbul esnaf LC -

miyetleri murahhaslarına yetmiş be .. 
şer lira yol masrafı verilmesini ka ,. 
bul etmiştir. 

den L8.hiye binlerce seyirci gelmiş -
tir. Düğiin bütün Hollanda için bay· 
ram ve tatil gUnli olacaktır. 

Gelin elbisesi beyaz kadlfedendir. 
Sırma çizgileri vardır. Bütün dikiş -
leri elledir. GüYey mavi renkte sU -
vari yüzbaşısı üniforması giyecektir. 

Hollanda milletinin verdiği dUğiin 
hediyeleri arasında bliyük vat •· :> 

ki bir sarayın tecdit ve tef 
rafı vardır. Kraliçenin hediyesi ır 
otomobildir. Ca\'alılar 1700 pırJan • 
talı bir bilezik hediye etı,ıi~lE-rdir. 
Resimde Prenses ile hayat arkadaşı
nı görüyorsunuz. 
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Biıkaç gün 
evvel çıkan 
gazeteler
de kıymetli at
letizm antre
nörümüz H. 
Lewis'in ma· 
alesef memle

Antrenör Lev;s 
Bizim Atletleri 

İyi Yeti~t·riyordu 
(Ymn: Atlet Cemal) 

ketine döneceiini duyduk. 
Atletizm mevsimine iki Q 
kala antrenörün cönderil
mesini cörmekle bütün at· 
letler ıimdiden bir yese ka· 
pdmakta ve önümüzdeki 
mevsim için besledikleri Ü· 
mitleri lunlmaktacbr. 
B~ kadar atletleri gayet mun 

tuam ~ ,oklukta varbk 
ıantau1& ~ ba an -
beDartla neden vutı.IM Btlaayet ....,...! iki .... bep ..... 
kaluda lunlan J'Ü'IDI Tllr*9 Jekonı 
H. Lewll'bı atletleri muııtuun ve 
iyi bit lllt.emle çahftırmuile elle • 
dllmr,dr. Tlbtdyede atlet:bm ,apuı
Jarm .,.. p aldır, lleytreill ,.. 
tur, ..... ,oktur. Bu yal•mlü 
içinde antnıaör Dn4lıdDi di1allJa. 
lere, ldm•nJm muntaam c1enm 
ede.nlere meafelerinde i)'l dereceler 
ppbrmlfbr. Nank8rllk etmıyellm. 

R..;mde oflef Cemol geride 
ıojdo göıüüyor 

Diyecekalnls ld bu kadar rekorlar 
lanlJJor, antrenlt cahıJbnyor da Dl
,. lllJl BalkanlU!lla derece alaım-

ı~-------------------

retli 

Y aıon: Leltice Cooper 
T erciilff etlen: Ce~of IColHıaiaçlı 

Rikage 

!! ..,. .... ,..,..,..,in.__,_ .. 
~~~,..... 
lalık etmlt olur a! Onu tbndi m. 
dl ballne bırabymıf Dle ettill. 
hlkettlll -~ t..ı
&>Ja do1' 'ftl'lm. Mmtmm çek • 
u muma varmum mı! G6rDfe • 
-.. uımlv var. ilk (flyes) ıen
te 'tfjrİflrbn lldmls ele bir ata • 
dah ,eneJl .. ..... eıı-ce der 
4utaıchak L .. 1lm4l 1&lJDif le cteli1 
ele nedir! 

s.1.931 
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iş üzerinde ele 
geçen kalpazanlar 

Sıvasta 

Siddetli 
' (' .... k . "ogu 
ve Kar 

Muölada Postane -... 
, kasasını sovanla~ 

Adanada 
H~lk 

işle ri 

Bürosu 

Merzifonda 
bir şebeke 
yakalandı 

f Merzifon, (Tan) - Buraya yakın 
nçeıerden Gümüşhacıköyünde bir 
kalpazan şebekesi meydana çıkarıl -
11'.1.lştır. 

Patlak Salih adında bir kuyumcu, 
iki arkada.şile birlikte, yeni cümhu -
riyet paralarından 25, 50 ve 100 ku
ruşlukları taklit ederek dökmüştür. 

Taklit paraların kenarları dökü -
lerek yapılamadığından çakı ile oyul 
muştur. Bu yüzden de, kenarlarına 
ıöyle bir bakınca, bu paraların kalp 
olduklan anlaşılıyor. 

Bazı köylüler, Battıkları eşya kar
~ıhğı olarak bu kalp paraları almış· 
lar ve GilmUşhacxköyünde harcaı::nıya 
başlamışlardır. Manifaturacı Karslı
ı;ade Rıza, kendisine verilen paranın 
taklit olduğunu hemen anlamış ve 
hükumete haber vermiştir. 

Köylülerden bu paralan kimden 
Bldıkları sorulunca mesele m~dana 
çıkmış ve Patlak Salihin evine gi • 
dilmiştir. Zabıta, Patlak Salihi iş ba
,mda, bütün alat ve edevatile bera. • 
ber, cU:!:ınü meşhut halinde yakala -
11'.1.lştır. 

' 

Balıkesirde 
Kongrenin 
Kararları 
Balıkesir - C. H. Partisi vilA.yet 

kongresi başkan Ethem Aykut tara
fıru:lan açılmış, ikinci başkanlığa Ay
valıktan Azmi, katipliklere de Bal -
~·adan Niyazi Akyürek, Edremitten 
Hilmi Eryürek seçilmişlerdir. 

Dilekler arasında, Ilıca - Palamut -
luk hattının Balıkesire kadar temdidi 
ve şehir için posta ve telgraf idare-
11i taraf mdan bir santral kurulması 
meseleleri de vardır. 

Kongre murahhaslarına şehir ku -
JUbünde vali Ethem Aykut tarafın -
dan bir a.k§am ziyafeti verilmiştir. 

Balıkesir, - C. H. Partisi yeni ida. 
r e heyetine gizli reyle şu zevat seçil. 
miştir: 

Naci Koda.naz, Rasim Çağan, Fey. 
zl Sözener, Pertev Etçi, Hasan Kap. 
tanoğlu, Sa.lthaddin Yücel, Saruk De. 
n.iz, YegAne Akba§. 

Yedek aza da şunlardır: Halil Ma. 
dcnlioğlu, Eczacı Azmi, Ismail Va
nınlı, Hulusi Küçükler, Niyazi Ak. 
yürek, Necati Uğur, Hamdi Arabacı. 
cığlu, Mehmet Keklik. 

Büyük kongrede Balıkesiri Vali E. 
tem Aykut, Fevzi Sözener, Muzaffer 
~.kpmar, Osman Könen, Ali Reşat 
Göksidan temsil edeceklerdir. 

l.,eghanlılar 

f~öprü lstiyoı 
Ceyhan - Ceyhan ırmağı üzerin

de köprü bulunmadığı için halk, tel
le işliyen kayıklardan istifade et
mektedir. 
Halkın bu dertten kurtulması için 

yapılacak köprünün yeri bugünlerde 
tesbit olunmuştur. Köprünün bir an 
evvel inşası temenni edilmektedir. 

Gebze. e Kar 
v e Sürek Avi 

Uç hırsız 1 

ağır hapse 
ı mahkllm oldu 

S ıvas, (Tarı} - Kar ve fı rtına bu havalide bir hayli tahribat yap
mı~. Tren seferl eriı,de de bu yüzden baıı gecikmeler olmuştur. 

M uğla, (TAN Muhabirinden) -
Postane kasasını soyan hırsızlar 

hakkında mahkumiyet karan verilmiştir. 
Bunların içinde bir de polis memuru var
dır. Hadisenin dikkate değer tafsilatını bil
diriyoruLı: 

Gürün, Kangal ve Suşehri yolları da kapanmıştır. Soğukların şiddetinden 

bazı çeşmeler donmuştur. Yukarıki resim, karlar altında bulunan Sı • 
vast an güzel bir maıı:zarayı tesbit ediyor. 

Posta otomobili mutemedi Datçalı Osman, saatçi 
Mehmet Hüseyin ve Polis Hasan, üç ay evvel birleşip 
postahanP.yi soymıya karar vermişlerdir. 

Samsunda halk 
Mahrukat bu ,makta 
Sıkıntı çe kiy.Jr 
S unsun (TAN) - Geçen ayın 27 suıde buraya lapa lapa kar yağ

mış, denizde de şiddetli bir fırtına hükUm sürmüştür. Mah::-u
kat buhranı devam etmekte ve fiyatlar gittikçe yükselmektedir. Evvel
ce bir, bir buçut liraya satılan kömür yükleri dört, beş liraya kadar 
fırlamıştır. Bir araba odun 2,5 _ 3 liradan 5,5 - 6 liraya, kilo ile satılan 
odun da otuz paradan iki ıkuruşa çıkmıştır • 

Halk mahrukat tedarikinde çok 

B k ,, müşkülat çekmektedir. Bilhassa 
U rça oy memurlar, orta ve fakir aileler çok 

bunalmışlardir. 

B • k h • • Şimdiye kadar Samsunda mahru · 
1 r a vecıyı kat fiyatlarının bu derece yükselişi 

öldürdüler · 
Giresun - Keşabun Burça köyün

de, kahveci Husrev Kayış oğlu, kah 
ve duvarında açılan bir delikten a -
tılan kurşunların ensesine isabeti ne 
ticesinde hemen ölmüştür. 

Mustafa Seyis oğlu ve Ali Sinan 
oğlu isminde iki şahıs, katil olarak 
zan altına alınmışlardır. 

Maktul Husrevin, bir zamandan -
beri Seyis oğlunun dört çocuklu ka
rıs•nı kaçırıp gezdirmekte olduğu ve 
cinayetın bu Sl!beple işlendiği söyle· 
uilmektedir. 

hiç görülmemiştir. Buna başlıca se
bep olarak, belediyenin, araba ve 
hayvanlarla sokaklarda mahrukat 
satılmasını yasak etmiş olması se -
bep gösterilmektedir. Belediyenin, 
şehir dahilinde kilo ile satılmakta o
lan mahrukata. narh koyması te • 
menni edilmektedir. 

--·---
Zilede Kar 

Zile, (Tan) - İki gün evvel a
deta yaz havası hüküm sürdükten 
sonra yeniden kar yağmıya başla -
mıştır. Kasabamız içinde karın irti
f:u 40 santimi bulmuştur. Civarda l 
bunun iki misli kar vardır. 

Bigada Bir Yangın 

Hırsızlık yş..pıhrken, Polis Hasımın 
gö:tcülilk ettiği tesbit olunmuştur. 

Hırsızlar, Cürmü Me~hut Kanunu
na tevfıkan ertes1 gün mahkemeye 
'erilmişlerdir. Saatçi Meh.net HU -
sE"yin beş, Osman ve Hasan da ikişer 
buçuk sene hapse mahkfı.m E:dilnuş · 
lerdir. 

Muhakemeyi halktan büyük bir 
kalalabık dinlemiş, adaletin bu ka -
dar çabuk tecellisi halk üzerinde 
çok iyi bir tesir bırakmıştır. 

Balı kesirde 
500,000 lıra 
kazanan yavru 

Dereli Nahiyesinde Yol 
Yapılıyor 

Giresun - Beş senelik imar pro
gramını tatbik etmiye başlıyan De -
reli nahiyesinde köy halkından sekiz 
yüzü seferber edilerek merkeze doğ 
ru yol açılması için çalıştırılmıya 

başlanılmıştır. 

Biga, (Tan) - Ambaroba köyün
de berber Mehmedin evinde soba bo· 
rusundan çıkan ateş hem bu evi 
hem de yanındaki berber dükkanı-

1 
nt yaktıktan sonra bastmlabilmiş -ı 
tir. • 

Bu köyde yalnız bir çeşme mevcut 
olduğu ve başka su bulunmadığı i
çin köylüler çok büyük bir tehlike 
atlatmışlardır. 

Merkez ve Haşep köylüleri de ya
kında işe başhyacaklardır. 

1 Sandıklıda çocuklara yardım 1 Batrkı>s!r, (Tan) - YılbaŞT piyan
gosunda 500 bin liralık büyük ikrami
yeyi kazanan 34.417 numaralı biletin 
bir parçası da burada yıldırım elek
trik evi sahibi Erçevik tarafından, 

belediye tahakkuk katibi Nevzat O -
zana satılmıştır. 

Nevzat Ozan bileti, kızı 22 aylrk 
Suna namına almış, deftere öylece 
yazdırmıştır. 

Belediye tahsildarı Mehmet Arkan 
bu bilete ortak olmalarını teklif et
miş, arkadaşının hatırını kırmamak 
için Nevzat Ozan buna razı olmuş -
tur. 

A dana, (Tan nıuhabirinden) - Vilayet halk 1,ıerl 
bürosu, köylünün bütün ~lerini parasız görmek. 

tedir. istida, iş takibi, muameleler bu büro tarafından 
takip edilmektedir. Ceçen sene kurulan bu büro şimd._, 
ye kadar çok muvaffakıyetl i ve faydalı neticeler elde et
miştir. 

iST ASYON CiV ARINDAKi 
ARAZi iSTiMLAK EDiliYOR 
Manisa, (TAN ) - Sakarya spor klübü heyeti umu

miyesi, Valimiz Lfrtfi Krrdar'ın başkanlığı altında kon· 
gresini aktetmiştir. 

Vali, istasyon civarında istimlak edilecek arazide 1 O O • 
15 O bin lira sarfile asri bir stadyom yapılacağını, hazır
lanmakta olan plan geldikten sonra hemen işe başlanıla
cağını bildirerek gençleri sevindirmiş ve çalışma şevkle-

! rini yükseltmiştir. 
Valinin beyanatından 

sonra ruznamede mevcut 
meseleler konuşulmuş ve ye
ni idare heyetine Rıza Uslu, 

Gebzeye 
Yerleşen 
Muhac·r!er 

, Enver Toktaş, Nadir Eyü· 
· boğlu, Necati, Necdet, Ne
'. zihi seçilmişler ve kongreye 
İ nihayet verilmiştir. Gebze, (Tan) - nçemize iı!kln e
ı Yeni idare heyPti azası hemen dilen Romanyalı muhacirler için ya. 
~ tuplanmışlar ve aralarından, Gazi O· pılmakta olan evler tamamen bitmek 
: kulu öğretmeni olan Enver Tokta.şı üzeredir. 
; başkanlığa intihap eylem~lerdir. 
j Adana felôketzedeferine yardım 
ı Manisa, (Tan) ...::. Başta valimi-

! zin eşi Hayrünnisa Kırdar olmak U
zere, şehrimizin birçok bayanları, 

Adana felaket.zedelerine yardım i -
çin çalışmaktadırlar. Ac;ılan muave· 
net listesine herkes seve seve kay • 

İnşaatı biten evlere bir kısım mu 
hacir yerleştirilmiş, kendilerine to • 
humluk buğday, çift ve koşu hay • 
vanları verilmiştir. 

nçebay Nuri Yılmaz, ~öcmen iş • 
!erinde çok çalışmıştır. 

dolunmaktadır. lzmirde Yeni Parti Heyeti 
Halkevi t:ıalonunda bütiln mahalle 

nıümessillerıle kcy ihtiyar heyetleri
nin iştirak ettiği bir ic;tima yapıl 
mış, defterdar Muhtar Acar, Ada
nada yüzlerce felaketzede yurttaşın 
ı:ıabırsızlıkla yardım beklediğini söy
lemiştir. Hazır bulunanlar, derhal 
muavenet çahşma!arma başlıyacak · 
:arını ve bunu şerefli bir vazife ad
deylediklerini bir ağızdan beyan et -
mişlerdir. 

Bunun neticesi olarak çok kısa bir 
Z3.rnanda toplanan para 4 bin lirayı 
geçmiştir. 

lzmir - C. H. Partisi vilayet ye

ni idare heyetine esnaf ve ahali 
bankası nıüdürü Atıf, Dr. Hüseyin 
H:ılki, &7.acı Faik, Dr. KamıraD 

Kenan, Kemal Talat, Muallim Şe • 
hi'lle, Avukd.t Ekrem ve Mehmet Al• 
d~mir; yedek aza!ığa da Reşat Leb

ıeb:ci, Avulrat Baha Nasuh, Dr. Sa• 

mih, Eczacı Lütfü, hava kurumu mil· 

dürü Şevki Demit', Avukat Halit 
Tevfik ve Murat Çıkar intihap edil-

miı)lerdir. 
Geb-.:e, (Tan) - n çemize, mül-A 

denilecek derecede kar yağmıştır. 
Tarnn işyan Cavidin himmetile, s andıklı, (Tan) - Kazarn.ızm merkez okullan!'\a devam eden 38 1 

,merkez ilçeye bağlı muallim köyil kız ve 65 _i erke~ olarak 103 fakir talebeye, halkımızın yardımı 

Mehmet Arkan, biletin bedeli olan 
2,5 !!rayı ay başında vereceğinL söy
lemiş, Nevzat ortasından böldüğü 
biletin yansını arkadaşına vermiştir. 

Bu suretle 500 bin lira iki arkada
şa çıkmış bulunuyor. lkisi de aldık -
ları parayı iyi ve temiz surette kul
lanacakl:trıru ve şimdililr muayyen 

bir tasavvurları olm.adığmJ aöyle • 
mektedirler. 

Nevzat Ozan, bu para ile talili ço
cuğunun istikbalini her halde sigorta 
edecek bir iş Yl\pacağıru söylemekte
dir. 

BUyUk kongrede Tzmiri Avukat 

Ekrem, Refi't Sandık oğlu, belediye 
reisi Dr. Behçet Uz, ,razeteci tbra • 
him Ozdel ve Hasan temsil edecek' h:ılkı 0rı ... · an vapmı,lar, ktil - ile, bayramda elbıse dagıtrlmıştır. .. 

livetli miktarda )Jıdır hayvan öldür Gönderdiğim resim, giydirilip sevindirilen cocuklan bir arada goster-
aıüşlerdir. • mektedir. 

lerdir. 
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YAZAN: ZIYA ŞAKIR No. 8 

'' - Bu Kılıç Şimdi Senin 
Gözlerini Yum ve 

Kafanı Kesecek •• 
Hazır Ol!,, 

- Ey, nas:! ... Bu gece sizin ara
nızdan öyle bir kişi çıkıp gitti ki; 
sizden evvel gelenler, onun bir mis -
lini görmemişlerdi. Sizden sonra ge
lenler de on un bir nazirini görme -
ıeler gerektir .. O da, filhakika her
kes gibi bir insan idi. Fakat C~nabı 
Hak, ona bazı mümtaziyetler ihsa? 
etmişti.. o; Resulü Ekrem~ ~ı:r11.
zadesi, sevgilisi, varis ve vası~ı ıdi. 
Resulü Ekrem onun için; benım e
tim onun etidir .. benim kanım, 0 -

, · · onun nun kanıdır ... Benim cısmıın, • 
. .dir d mı·ştı· o ilimde oldugu 

cısmı ; e ... • 
. b. tte de en üstün mertebe-
~ ıihşecaa tmış· ti On un içindir ki, 
yı raz e · . 
Resulü Ekrem, onu !slamıye.t a.le~-
hine isyan ve tuğyan edenlerın tedi-

bine gönderdi. . .. 
Onun kılıcı hiç bır duşmanın kar· 

'ısında geri dönmemiş; o~un pazu. 
larındaki kuvvet, hiçbir d~~an ta-

f d agw ıu· p edilmemıştı ... 
ra ın an nı · ı 

H 
. ld cru sıfatlar dolayısıy e 

aız o uö il . ti 
ona (Şahı Vilayet) den mı~ . . ... 

Çünkü o, Resulü Ekremın butun 
mübeecel evsafına ta. 

memduh ve. . İş e bakın; öyle 
mamiyle varıstı... t . . . h 

.. . k bir gecede şu fanı cı ana 
muoare 1s T P veda etti ki... Beni raı ın eygam-
beri olan Musa Bin 1mra1n d~, bu ge 
cede vefat etmişti... İsa bnı Mer • 
yem de bu gece semaya uruç eyle -

mişti. k . .. 
E 

• , Ben onun şe ·sız ve şup-y nas... • • 
h 

. 1u.. ceddim Resulullahın 
esız ev......,, 

d t abii varisiyim.. İmamet ve 
a en k . b 

hilifet, intihap ve istihka ıle ana 
intikal etti.. Ceddim (Muhammet), 
aizi hakkın en tabii dinine davet et
nüşti.. Babam da, size herşeyde doğ. 
ru yolu gösterrn\.şti.. Şimdi ben de 
b&bamift-i~ tala&~ m• ve 
sizlere, yine ayfil doğru yo üze • 
rinde delalet eyliyeceğim... Muha • 
liflerimizi, evvela milliı.yimetıe ve bil 
ıniyetle karşılıyacağım.. Hidayet ve 
itaat yoluna sokmıya çalışacağım; 
eğer onlar mılh ile mukabele ederler
se; ben de, ayni çareye müracaata 

mecbur kalacağ~nı .. ·. . , 
Ey bu sözlerımi dinlıyenler ... lşte 

. ' lek ve maksadımı izah et -
sıze mes 
. C ddimin ve babamın yolunda 

tim. e • . . b'ld' . 
tle Yürüyecegımı ı ırdim. 

ne sure 
E

w .. 1 rim aklınıza ve muhake-ger soz e • . . . 
. mülayim gelıyorsa; ceddıme 

menıze • 'b' b d 
ve babama. yaptı~mız gı ı _ ana a 

b
. 't at edinız. Yok eger ben -
ıat ve ı a h .. d 

den akıl ve }likm~t arıcın. eb ef'al 

urat beklıyorsanız, ıra -
ve tasavv . 

S
. . arzularınıza terkedeyım ... 

km.. ızı Medineye gideyim. 
Ben de çıkıp . .ı· •• , 

"K fi lbni Melcemı ge1mnıı.,, 
0 1 beliğ bir lisan ile aöyle-

Ha.sanın ..... 
di •. bu hutbe, derhal tesırını goster-
~ . Fakat henüz halk, buna ce-

mışti... ed n (Abbas oğlu Abdul-
vap verm e • . 
lalı) ayağa. kalk.DlIŞ· 

' ti' Mal~ i.islünıan cemaa, ... u-
- Ey m ··1ri ··r 

munuzdur ki !!ize bu soz e ~.oy ı-
uhterem resulün gozbe

yen zat; m 
v n va.sisi ve damadı olan 

beği ve, onu 
' 

11 
etin de bUytik oğlu ve bize 

tahı ve Y . • • • 
emanetidir. Biz kendısını ımamet 

. • t l"yık ve müstahak gör • 
ve hil8.f e e "" . 
d .. k Kendisine biat ve ıkrar verdik. 

F~~t o, sizlerden de ikrar ve biat 

istiyor. Ne dersiniz? .• 
D•mişti... Koca camii ~olduran 

Kt1fe balkı ellerini göğil!lerıne ko
v Um.işler· 

yarak yerlere kadar eg · 
- Biz de biat ediyoruz:. Gerek 

k ..1:-· gerek ehli beytine ita-
enuıcıne, ve 

• . . ikrar veriyoruz. 
at edecegımıze es· d" v ··nde a ın og-Oedikten !lonra, -o ' . . 
lu K.ıys) olduğu h8!.d~. bırer bır:er 
(İmamı Hasan) ın onunden geçmış
ler .. Eğilerek biat ve ikrarlarını te

yit eylemişlerdi. 
Bu merasim hitam bHlur bulmaz 

imamı Hasan ca.miin önüne çıka -

"= Katil, lbni MUlceznl getiriniz. 

t Demifti. 
' Elleri arkaema bağlı olan ll>ni 
Mülcem, meydana getirilmi:ııti. Ha-
1&n, ayni zamanda katilin ka?~ı ~~: 
lıcmı da ietemişti. Kılıç getırildigı 
zaman, onu katile göetermiş: 

- Ya, tbni Mülcem ! ! .. Eınirülmü
minini, bu kılıçla mı q.tıettin? 

Demişti. 

İbni Mülcem, derin derin içini çe
kerek: 

- Ya, Hasan! .. Ben bu kılıcı, tam 
kırk gün biledim. Ve her bilerken 
de; bununla halkın en şeririnin kat
lolunmasını Allahtan diledim. 

Diye cevap vermişti. 

"Götürün, bir köıeye gömün,, 

O zaman Hüseyin, babasının kanı 
ile meşbu olan kılıcı eline almış: 

- Ya, İbni Mülcem!.. Duan müs
tecap olmuş. Şimdi bu kılıç. senin 
kafanı kesecek. Gözlerini yum. Tö
be istiğfar et. 

Diye mukabele etmiş .. Mahirane 
bir çalışla, bir darbede tbni Müke
min kafasını kesivermişti... Alinin 
alicenabane vasiyeti yerine gelmişti. 
Katil; hiçbir eza ve cefa görmeden, 
bir darbede kanlar içinde yere se • 
rilmişti... Hasan, kanlı kılıcı, yerde 
titriyen başsız cesedin üzerine at
mış: 

- Götürün .. Bir k<tşeye gömtin. 
Demişti... Fakat halkın arasın -

dan: 

- Ya, !marn! .. Bu mel'un c~sedi. 
yer kabul etmez. Onu, bize bırak. 
Ateşte yakalım. 

Diye bir ses yükselmişti. 
Hasan omuzlarını silkmiş: 
- Babamın emrini ve vasiyetini 

yerine getirdim. Ceset, sizindir. Di -
lediğiniz gibi yapın. 

Demiş; ylirüyüvermişti. 
Halk tarafından derhal büyük bir 

ateş yakılmış ... tbni Mülcemin b~
sız cesedi ile kanlı kellesi, bu ateşe 
atılmıştı. 

ihtiras ve rekabet 

Alinin zehirli bir kılıç darbesile 
vefat etmesi, ve Ha.sanın da Küfede 
hil8.f et mevkiine geçirilmesi; esasen 

mevcut olan ihtiras ve rekabet a -
teşlerini birdenbire alevlendirmiş ... 
Şamda halifelik iddiasında bulunan 

Muaviyeyi, derhal harekete getir -

mi.şti. 

Muaviyenin kapıldığı bu ihtiras, 
yeni bir şey değildi. Üç a.sır evvel 
başlayıp, sonraları da, islilm unsu
ru arasında derin, kanlı bir uçurum 
açan ve milyonlarca masum insa

nın kılıçlar, oklar, kementler, ze

hirler ve zindanlarda can vermele -

rine sebep olan bu korkunç ihtiras 
ve rekabet; sadece bir (aile rekabe

ti) nden ibaretti. 

Yüzlerce milyondan mürekkep is
lim camiası arasına nifak sokarak, 

on üç asırdanberi birçok felaketler 

doğurmuş olan bu meş'um aile re
kabeti, neden ileri gelmişti? .. Mev
zuumuz olan (Kerbela Vak'ası) nın 

sebeplerini daha iyi anhyabilmek 
için, eski devrin tarihlerine şöyle 

kısaca bir göz gezdirelim. 

(Arkası var) 

,..............._._ ..................................... 
Sl\GtlK ÔGÜTLERi 

LOKMAN HEKiM --Spor nasıl icat edilmiştı? 
Bu zamanda o kadar çok rağbet 

gören ve her tarafta o kadar çok 
yayılmış olan sporun ne lüzum ü
zerihe ve nasıl meydana çıktığını, 
bilmeın, hiç merak ettiniz mi? 

Tabiidir ki, spor yeni başlandı -
ğı zamanlarda şekilleri şimdiki ka 
dar 90k sayıda değildi. Zaten lngi
lizceden her dile girmiş olan spor 
kelimesi daha yenidir. Onun ilk 
şekline jimnastik denilirdi. 

Jimnastiği eski zamanlarda Yu· 
nanistan hekimleri insanların sağ· 
lığını korumak için, insanları 
hastalıklarında iyi etmek için icat 
etnıişlerdi. Bu maksatlardan bi • 
rincisi h!IA her yerde ıözetilir. 
Sporun başlıca hizmeti sağlığı ko
rumaktır. 

Sporun hastı'llıklarda tedavi usu
lü olarak kullanılması şimdi da -
ha azalmıştır. Bunun aksi olarak, 
spor yapacak adamların bir taraf· 
tarı hasta olmamalarına daha çok 
dikkat edilir. Fakat eski Yunan 
hekimleri böyle düşünme!lerdi. 
H .. e Herodikus adında m9'hur 
bir hekim hastalarının hepsini yü
rümekle, jimnastikle, massajla te· 
davi etmeyi mahsus bir usul olarak 
yerleştir.mı, ve birçok hekimlere 
kabul ettirmişti. Hastanın halsizli· 
ği nekadar ilerlemiş olursa ona o 
kadar çok jimnastik yaptırılırdı. 
Bereket versin ki, bu usul fimdi 
rağbetten dü,mUştür. 

Fakat sporun, yahut onun ilk 
şekli demek olan jimnastiğin en zi
yade rağbet bulmasına sebep ıo -
nun insanları çok yaşattığı fikri -
nin intişar etmesidir. Jimnastik in 
sanları sağlıklarında korur, hasta
lıklarında iyi eder diye düşünülün 
ce jimnutik yapan insanların u -
zun ömürlü ofacakları fikrini de 
bulmak tabii idi. Rivayete göre es· 
ıkl zamanlarda jimnastik yapan •· 
damlar, gerçekten de, çok yafarlar 
mı,. O derecede ki, en sonunda. 
Eflatun feylezof insanları jimnas
tikle pek fazla yaşattıklarından 
dolayı hekimleri protesto bile et • 

. ' mış •• 

ı 
Ancak, uzun ömür sefalet için

de geçse bile yine tatlı olduğun
dan feylezofun protestosu jimnas
tiği hiç rağbetten düşürmemiş ve, 
görüyorsunuz ki, bu rağbet hala 
devanı etmekte bulunmuştur. Bir 
aralık Plütark feylezof çok yaşa
ma meraklılarına jimnastikten baş 
ka bir de başlarını serin tutmak u· 
sulünü öğretmişti. Demek oluyor 
ki, •irrıdiki sporcu gençlerin başa· 
çık gezmek modaları tA o vakit • 
ten, y!ııl, şöyle böyle, iki bin yıl· 
lık bir zamandan kalmıştır. 

Sporun insanları çok yaşatmak 

için faydası olduiu fikri pek yer

lefmİ' olmakla beraber, spor tem
bel harci olmadığınd&n, hem çok 

hareket etmeyi sevmlyen, hem de 

çok yaşamayı istiyen ihtiyarlar u· 
zun ömür için kendi arzularına 
göre bir usul çıkarmıflardı. Buna 
da, belki jımnastik kelimesine bi
raz benzesin diye, gerokonıik de • 
nilmişti. Burada komik bizim şim
di kullandığımız manada değilse 
de usul yine herkesi güldürecek 
- hem de iki m!nasile güldUrecek -
bir ,eydir: Çünkü bu usul uzun 
öırıür sürmek istiyen ihtiyarları 
genç kızlar arasında yaşatmak de
rnekti r. Bu usulün en meşhur 

misalini - Tevrat okursanız - Da
vut Pevgamberin halinde görllrsü 
nür. Ondan sonra da Hki Roma
lılar arasında Hernıippus 11.dında 
meşhur bir ihtiyar çok yıtŞamak 
ünıidile yetim kızl1tr için bir nıek
tep 11.çnıış ve kendisini mektebe 
müdür tayin etmiştir. 

Çok yaşamak için bu tıltlı usul 
sonradan da unutulmamıstır. Oa
tıa on sekizinci asırda bUvük bir 
tıeklm Booerkaave bu usulü zen -
gin bir hastasına tatbik etmlf ve 
uzun mUddet yqatmıftı ••• Siz de 
uzun amUr isterseniz, kesenize dı 
güvenebilirseniz, gerokomik usu
lünü siı de tatbik edebilirsiniz. 
Bizim eski zamandaki ihtiyar pa
f&ların çok yqadıkları da belkl bu 

, usulün tatbikatı demekti. 

KIŞLA DUVARLARI ARKASINDA 

Sabah talimi ba_ılarken selôm resmi .. 

Bütün sekenesi erkek 
olan koca bir şehiı· 

"- Postaaa" 
Miğferli bir posta eri, yerinden 

fırladı ve elini sağ kaşının hizası
na getirip ayak topuklarını bitiş
tird.ikten sonra, çavuşun önünde 
bir kaya parçası gibi hareketsiz 
durdu. Çavuş, ona kısaca benim 
geldiğimi bildirmişti: 

- Nöbetçi üssubaya söyle ... 
Kapıda bir sivil bekliyor ... 

[Eski Mehmetçikler, asker kı -
yafetinde olnııyanlara başıbozuk 
derlerdi. Şimdi sadece sivil diyor
lar.] 

Selimiye Kışlasının, içine yirmi 
mahalleyi bol bol alan, geniş avlu
suna bakıyorum. 

Omzunda tüfeği, nöbet bekliyen 
aslan yapılı Mehmede bakıyorum. 
Bir asırda kim bilir kaç neslin a
yak seslerini dinliyen taş koridor
lara bakıyorum. 

Fakat etrafımla daha fazla meş
gul olmıya vakit kalmadan. posta 
eri dönüyor. Verdiği habere göre 
bir sivilin, içeri girmek istediğini 
üssubaya bildirmiş, üssubay da, 
kışla komutanının müsaadesini 
almış. Demek, Selimiye Kışlasının 
birkaç saat için misafiri olabili • 
rim, artık ... 

N öbctr:i subay önde, ben ar
kada. kurmav başkanı 

Yarbay Neriman Talimcioğlunun 
odası öni.lne geldim. 

Sunay kapıyı tık tık vurdu: 
- Gir! 
Kurmay baskant, beni büyiik 

nezaketle karŞıladı. ötedenberide~ 
konuşurken: bir aralık: 

- Yazık ki, dedi, bava fena ... 
Talimleri göremiyecek~iniz! İster
seni!, bugünlük size kışlamızı gez
direlim! .. 

Kıfla, fakat Selimiye gibi bir 
kışla, öyle kolay kola.y gezilebi
lir mi biç! .. Dü11iiniln: Bin ,u ka

dar hücresi var. Kısla değil, bir 
koca kervansaray ... , Hatta, buna 
15 - 20 bin nüfuslu bir şehir de 
diycbilinıin)z. Bir şehir ki, bütün 
!lekenesi erkek... Ateşe saldıran, 
gözünü budaktan sakınmaz, ce -
sur erkekler, hep bir araya gelip 
Selimiye adlı bir şehirde yerleş -
mişler ... Düşünmeli ki bu şehrin 
bir ucundan öteki ucuna gitmek 
için yarım Mat. belki de daha faz
la yol yürümek lazım ..• 

H ani masallarda, peri yapısı 
birtakım saraylardan bah· 

ııederler. Bunların ne ucu vardır, 
ne bucağı ... Ademoğlu, içine girer 
girmez kaybolur. Selimiye Kışla -
sını, bu peri s11.raylannın yeryü • 
zünde bir eşi diye ~frı~terebiliriz. 

Yapılış tarihi 1219 olduıhına 
göre 133 senelik kı~la ... Muhtelif 

BERLITZ' 

Selimi ye 
kışlası 
içinde 

bir cevelan 

Yirmi mahalleyi içerisine alacak 
qeni}lilc.telci büyüle avluya 

açılan kop; 

devırıerde, tamir görmüş. ~n son 
tamir edildiği tarih 1284... Osman· 
lı ordwıunun Nizamıcedit askerle
ri ilk talimlerini bu kışlada yap -
mışlar. 

Altı çivili sAğlam er kundura
la.rının taş duvarlarda çıkardığı 
sesleri dinliycrek oda oda dolaşı
yoruz .. Fakat bunlar dolaşmakla 

biter gibi değil ki... Herbirine. şöy
le birer kere uğrıyacak olsak, bin 
şu kadar odayı gezmek için en 
aşağı Uç gün ister. 

Kurmay başkanı ile değerli sil
e! muharririmiz, Yüzbaşı Sezai 
Attili., bana Selimiyenin köfe bu
cağını gösterirken, bir yandan da 
anlatıyorlar. Sezai Attila diyor ki: 

- Gece talimlerine, bilhassa 
çok ehemmiyet veriyoruz. Bölük • 
lerimiı. mUtemıcJiyen çalışma va
ziyetindedirler. 

B ir kapı ac:rp bölUk kuman:-' 
darılarından birinin odası

na beni sokuyorlar: Duvarları baş 
tanbaşa grafiklerle dolu bir oda 

de yeni açllan 
lisan kursları 

Türkçe, Fransızca, lngilizce, ltalyınca, Almancı, Rusça v. ı. 

Kayıt muamelesi bıılamııtır. Tecrübe dersi paresızdır. 

Istanbul Ankara 
373 latiklil caddesi Konya caddesi 

burası... Erlerden hangilerinin ta
lime çıkmadığını, kimlerin istira
hat aldıklarını, kimlerin ne gün 
izinli olduklarım gösteren bu gra
fiklerde her er için ayrı bir yer 
ayırmışlar. Yüzlerce iş~i çalıştı -
ran büyük müesseselerde de an -
cak bu kadar muntazam grafik -
ler bulunabilir. Bir başka levha· 
da da, hangi erin, o gtin için ne· 
rede vazife aldığını öğreniyoruz. 

Burada, bir "kapalı" hanesi 
,•ar. Mahpus olar. askerin adı

nı bu haneye yazıyorlar. Ne ka
~ak hanesinde, ne kapalı hanesin· 
9e, ne de izinsiz hanesinde bir er 
adına rastlamayınca, Yüzbaşı Se· 
zaiye sordum: 

- Bir tek ka~ağmı.z yok! de
mek ... 

- Olsaydı. burada görecektiniz. 
Ve ilave etti: 

- Erler arasında kaçak vak'& -
ıarı yoktur. 

1 Ciimhuriyet orousıunda alnma 
kaçak damgasının vurulmasına 

rıızı olacak eri, ancak parmakla 
göstcrehilirsiniz! 

Salahaddin GUNGôR 

Meyva ve 
Yem·şçiler 
Cemiyeti 
Meyva ve Yemişçiler C.Cmfyctfnin 

Bahçıvanlar Cemiyeti binasında ya.. 

pılması mukarrer ikinci kongresi, hiç 

bir aza gelmediği için toplanamamış

tır. Bu hal, kanunen cemiyetin dağıl

masını icap ettirmektedir. 
Evvelki gün deri seçicilerinin de 

faaliyetlerine nihayet verdiklerini 

yazmıştık. Cemiyet umumi katibi • 

nin verdiği malüm'lta göre, bu ce -

miyet Ttirk deri seçicileri adı ile Ye • 

dikulede faaliyete devam etmektedir. 
Faslı haberinin, bırlik şekline inkı

lap eden bu sanat toplultığunun yan. 
lış kaydından ileri j!e)diği anl~ıl, 

maktadır. 

Oniverıitede imtihanlar 
Üniversite ecnebi diller mektebi • 

nin muhtelli' kurlarına devam eden 
talebenin üçüncü muafiyet imtihan
lanna oubatın haftasında bqlaıııla
caktır . 

Bu hafta bütün kurlarda bir yok • 
lama imtihanı yapılacak ve muafiyet 
imtihanına girebilecekler ajTılacak • 
trr • 

15 kanunusaniden itibaren üni • 
versitede somcstr tatiline başlana • 
cak:tır. Tatil, her sene olduğu gibi 
yirmi gündür • 

lktıaat F akülteainde 
Dersler 

Yeni kurulan iktisat FakUltesi.nin 
kadrosu ve programı tamamiyle ha • 
zırlanmıştır. Bu !akUltede ikinci 
sömestr başında yani beş şubatta 

derslere başlanıh•caktrr. 
Bu f1tkülte için kayıt muamelesi bu 

ayın 25 ine kadar sürecektir. 
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E IKONOMü j 
Yunanislanın 
On aylık 
ihracatı 
Aşağıdaki rakamlar Yuna.nistanın 

1936 senesi ilk 10 ayı zarfındaki it • 
halat ve ihracatını gös~rır.ektedir : 

İthalat, 1936 cıo ay). 
4.868 milyon drahmi 

İhracat 
Tütiln 
Korent üzümil 

23 
65 

Çekirdeksiz kuru W:üm 20 
Kokulu çiçekler 
Zeytin 
Zeytinyağ! 

Şarap 

Deri 
Maden 

I 

Dünya Pamuk 

4 
12 

6 
22 

3 
527 

lıtihıalatı 
Son tahminlere göre cihan pa -

rımk istihsalinin 29.8 milyon balya
dır. 

Kanada Buğdayları 
Eksperlerin tahminine nazaran 

Kanadanm buğday stoklan 130 mil 
yon buşeli bulmaktadır. Bu stokla
rın gitgide azaldığına göre temmuz 
nihayetinde 40 milyon buşele düşe • 
ceği tahmin edilmektedir. 

Kanada stoklarının 130, Arjanti • 
nin ve Avustralyanm 75 milyon bu
şel olduğuna göre itha.lat<;ı memle -
ketlerin ihtiyacı için 355 milyon bu 
tel mevcut bulunmaktadır. 

Gümrüklerde 
Bütün işler 
Süratle 
G örülülecek 

r Alınan son tedbirlerden sonra, 
gümrüklerde bütün işler yoluna gir 

tniştir. G. 1. R. sistemi başladığı gün 
den itibaren tuccara azami kolaylık 
lar ıösterilmektedir. 1ş sahiplerinin 
memurlarla temas etmemeleri için 
kurulan yeni idare tarzından tüccar 

da memnuniyet göstermiştir. Güm -

BORSA 
8 İKİNCİKANUN CJUMA 

Poralar 

6 l ı' 

Sterlin 618.- . 
1 Dolar 124.25 

20 Fransız Cr. ll4.-
20 Lıret 120.-
lll Beıı;ıu tr. 82.-
20 Drahmı J9.-
.ıo hv1ı;r~ tr. 565.-
ZO Leva 20.-
1 Flonn 63,-
20 Çekoslovak kro. 75,-

ı S•lını 20.-
l Mark 25.-
1 Zloti 20.-

penıto 20.-
ll• Ley ıı-
Dinar 48.-
'"'"~ lrurcına :rn-
Afün 1030.-
Banknot 24~-

Çekler 

Londra 618.-
Nevyork 0.795 
Pars 17.015 
Milano 15.1035 
Bniksel 4.7160 
Ati na 88.35 
Cenevre 3.4590 
Sof ya 64.725 
Amsterdam 1.4518 
Praıt 22.705 
Viyana 4 2475 
Madrid 7.5810 
Beri in 1.975 
Varşovıı. 4.2075 
Buda peşte 4.3675 
Bükrcş 108.4142 
B"'lıtrııt 34 5475 
Mo .. lr cw::ı 24 Q8 
Stokho lm 3 1'.\R3 
Yokohama 2.7987 

Talıvilôt 

Anadolu ı ve il kupon kesik 

F:. ıha m 
Anadolu % 60 
Merkez Bankası 

fıtikrazlar 

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

8. t 1' 
621.-
124.25 
117.-
125,-

:l5.-
23,-

!J/5,-
l3.-
66.-
80.-
13_ 
28.-
22.-
23.-.... -
52,-,,_ 

1031.-
24.5.-

621.-
0.7940 

16.9325 
15.025 
4.6920 

87.9225 
3.4425 

64.41?5 
1.445 

22.5940 
4.2270 
7.545 
1.9662 
1.1867 
4.3475 

107.89 
3-\,38 
25.10 

3.1218 
2.7855 

38.55 

23.-
93.-

22.875 
96.75 
95.-

TOccarlar 
vapur 
kiralıyorlar 

Bu hafta Türk mallarından fazla 
rüklerde işi olanlar, evvela manifes- bir miktar ihraç edile~ktir. Dünden 
to, kontenjan, muamelat dairelerin
de işlerini bitirdikten sonra evrakı 

tetkik ve muhasebe bürolarına ge • 

tirmektedirler. Her büroya bir şef ta 
yin edilmiştir. Şefe verilen evrak 

bürolarda daima hazır bulunan kol -
cular tarafından kalemlere götürül
mekte ve muameleleri srrasile ikmal 
edilmektedir. Nihayet muhasebeye 
kadar götürtilerek hesabı kapatıldık 

tan sonra evrak yine kolcu ile malın 
bulunduğu depo ve antrepoya gönde 

rilmektedir. Tüccar veya komisyon • 
cuya evrakın yalnız numarası veril 

mektedir. Bu suretle bütün yardım -
cı muameleler kolcular tarafından 

görülmektedir. Memurlarla alakadar
ların artık teması kalmamıştır. Bu 
yeni usul sayeflinde bürolardıt tam 
bir intizam görülmektedir. Bu suret 
le kalabalığın önüne geçilmiş ve şi· 
kayetlerin de arkası alınmıştır. İtha· 
IAt gümrük servislerinin muvakkaten 
çalıştıkları yerler şunlardır: Manifes 
to, kontenjan muafiyetler servisleri 
lstanbulda eski ithalat gümrüğünde, 
tetkik, muhasebe, muamelat Galata 
eski ithalat gümrüğünde, yazı işleri, 
icra, takip, anbarlama işleri Galata. 
da yeni gümrük binasında bulunmak 
ta.dır. 

H ava Müdafaamız ve 
Trakya Kadınları 

Edirne - Türk hava kurumu 
Trakya kongresinde teşkil edilmiş 

olan kadınlar encümeni bir beyan -
name neşretmiştir • 

Bu beyannamede, "Trakyadaki 
bayanlar uçağı,, adlı tayyarelerimizi 
yakında havalarda görmek için 
Trakya kadınları faaliyete davet O· 

lunmakta, Türk kadının hava mü -
dafaa.sına hazırlanmak işinden erke 
ğinden geri kalmıyacağı kaydedil -
mekte, Türk Hava Kurumuna bağlı 
1 · r ka.dm yardım kolu teşkili iste
nilmekte ve Meriçten Arasa kadar u 
zanmış olan Türk hava kurumu ka
dınlar kollarının çok geçmeden yur· 
da çelik kanatlı zafer kartalları he
diye ede<:ekleri ümidi !Mar edilmek 
t edir. 

itibaren bir ecnebi vapuru deri, 
buğday ve hububat yüklemiye başla. 
mıştır. Bu ayın on birinde gelecek 
diğer bir vapura !rliklenmek üzere de 
mallar hazırlanmıştır. Tüccarlarnnız
dan bazıları ihracat için ecnebi kum
panyalardan vapur kiralamışlardır. 

Bu vapurlar ile kendi mallarını yük. 
liyeceklerdir. Tüccar Türk vapurla. 
rmrn çok işi olduğundan, mallannı 

tam zamanında gönderebilmek için ec 
nebi vapuru kiralamıya mecbur kal. 
mışlardır. 

Zahire ihracatımız 
Deri, yapağı, buğday, arpa, çavdar, 

fındık gibi mahsuBerimizin stokları 
azalmrya başlamıştır. Geçen kanunu
evvel ayında 646.000 lira kıymetinde 
tiftik, 328.000 liralık deri, 238.000 li
ralık fındık ibra~ edilmiştir. 

Buğday 20 para düşfü 
Dün buğday piyasası sönük geç. 

miştir. Evvelki güne nazaran buğ. 
day fiyatlarında cinsine gör~ 15 -
ZO para bir düşüklük kaydedilmekte
dir. Dün gelen yirmi beş vagon buğ
daya rağmen piyasada satılmamış 
mal mevcuttur. 

Avrupa fiyatlarında daha 1 _ 3 pu. 
van düşüklük görtildiiğünden buğday 
alıcıları mal almaktan çekinmişler -
dir. Dün zahire borsasında uzun sil -
ren muameleler neticesinde pek az 
mal satılabilmiştir. 

4-5 ça.vdarhlar 7,10 iken 6.30 ku. 
nışa düşmüştür. 8-9 çavdarhlar 
6,20; 15 çavdarhlar ise 6,15 kuruşa 
düşmüştür. 

Piyasanın gevşekliği çavdara dahi 
tesir ederek iki buçuk para kadar 
düşmesine sebep olmuştur. Diğer hu
bubat ta birkaç para ve bilhassa su
sam 18 den 17 kuruşa düşmüştür. 

Yalnız ihracat arpası beş kuruştş. dur 
muştur. 

Türkçe, almanca, İngilizce, 
fransızca 

Dört lisanı iyi bilen tecrübeli mu _ 
ha.sip iş arıyor. Günde birkaç saat. 
veya bütün gün çalışrr. Adres: Ga -
lata Posta kutU1!1U No. 1323. 
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Koz Pik. (S) ıl-.-üçük Şlem taahhüt 
etmiştir. (W) Karo (3) lisi ile oyuna 
başlar. (S) nasıl oynamalı? 

• Bu meselenin halli gelecek pazar 
sayımrada çıkacaktır. 

Geçen pazar gün~il nüshamızda 
çrkan briç meselesinin hallini yazı -
larımızm fazlalığından dünkü nüs -
hamızda veremedik. Bugün . neşredL 
yoruz 

• A. 6 
• A. 5 • + A. 8. 5. 3 

+-
• R. 7 

1 +--
N 

1

.D. V. 10 
.R. 6 W E +D. V. 10 
• R.D.V.10 _ s _ _ .;. 9. 2 

: D. 9. 6. 4 
• 8. 3 
-1- 9. 7 

Koz Pik. (S) oynar ve biltün Le
veleri yapar. 

1. - ( S.) Pik oynar. Diğer üç el. 
den tvefl atılır . 

2. - (S) tekrar Pik oynar. (W) 

ya bir Kör veya bir Karo atar. Yer· 
den de (W) nin attığı renk atılrr. 

3. - (S) Kör oynayıp yerden (A} 
ile alır. (E) nin atacağı kağıdın e · 
hem.m.iyeti yoktur. 

4. - (N) trefl (A) sı oynanır. (S) 
bunun listüne bir Karo atar. 

5. - (N) dan tekrar bir trefl oy. 
nanrr ve (S) kozla keser. 

+ ., 
• 
' .•. 

Bu noktada vaziyet şöyledir: 

~-,., _ 
+ A. ::>. 
+ 8 

\w : •\ 
·-• n 

R. 6 + n. 6 
R +-.6 

• 8 
• 9 
• -

6. - (S) Son Pikni oynar: 
(W) trefl atarsa (N) Karo ata.r ; 
(W) Karo atarsa (N) trefl atar; 

(E) Kör atarsa (S) in (8) !isi sağ
lanır; (E) Karo atarsa (N) run. (A) 
ve (5) lisi sağlanır . 

Radyo 
Bugünkü program 

lstanbul : 
öğle neşriyatı - Saat 12.30: 

,Plakla Türk musikisi; 12.50: Har 
vadis; 13.05: Plakla hafif müzik; 
13.25 • 14: Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı - Saat 17: İnkı

lap dersleri: Üniversiteden naklen, 
Recep Peker tarafından; 18.50: Plak 
ile dans musikisi; 19.30: Spor mu • 
saha bel eri: Eşref Şefik tarafından; 

20: Vedia Rıza ve arkadaştan tara -
fından Türk musikisi ve halk şarkı
lan; 20.30: Cemal Kamil ve arkadaş
ları tarafından Türk mıusikisi ve 
halk şarkıları; 21: Saat ayarı, or
kestra; 23: Ajans ve borsa haberle· 
ri ve ertl'si günün programı; 22.30: 
Plakla sololar; 23. S O N. 

• 
Güniin pro.gram özii 

SPnfonlk konserler: 

21.30 Berlin: Beethoven, Haendel. 

Dört kere boşanan 
güzel kadın 

Mis Peggy Hopkins, Ingilterenin 
tanınmış güzel kadınlarındandır. 

Şimdiye kadar dört kocaya varmış, 

fakat bunların biriyle de bahtiyar 
olamadığı için hepsinden de boşan. 
mıştı. Nihayet kısa bir zaman önce 
Londra Universitesi Profesörlerinden 
Miste::- Vuran Jakson, Mis Peggy 
ile tanışmış ve çok geçmeden ikisi 
de sevişmiştir. Evlenmiye karar ve. 

ren bu çift geçenlerde Sen Moriçe 
giderek tatillerini geçirmek istedi -
ler. Sen Moriçin eğlencelerinden bi. 
ri kızakla gezmektir. İki aşık ta bir 
gün kızağa binerek eğlenirlerken kı· 
zak devrilmiş ve Mis Peggynin baca. 
ğı yaralanmış, fakat profesör Jak -
son yere yuvarlanarak ölmüştür. 

Bu yüzden Mis Peggy bir kere da. 
ha betbaht oldu. 

Mubal.a.ğalı sözler ve rakamlar 
hoş görillebillr, ancak 

Mukayese terazisini elden 
bıraıkma.maJıdır 

KREM PERTEV 

için buna lüzum yoktur. O şöh· 
ret.ine daima sadık kalmış ve 
iyi bir kremrlen beklenen fe. 
vaide daima müsbet ce,·ap ver
mil)tir. 

Istanbul !kinci Iflas Memurluğun. 
dan: Müflis Derviş Zade Ibrahinıin 
ı:;ahibi olup ış Bankasına birinci de
recede ipotekli bulunan: 

1 - Tamamına 971 lira 50 kuruş 
kıymet konan lstanbulda Eğrikapıda. 
Avcıbey mahallesinde Ivazefendi so
kağında eski 35 ila 41 yeni 31/33/35/ı 
37 No. lan havi şartnamede tafsila
tı yazılı zeminleri çimento döşeli ke. 
penkleri ve istorlan harap 259 metre 
mürabbaında yekdiğerine kalbedilmiş 

maa bahçe üç dükkan. 

2 - Tamamına ~50 lira kıymet ko
nan ayni mahalle ve sokakta yeni 
39/ 41 No. ile yazılı elyevm 39 No. 
ya miisadif bir ahşap kliba aynca 
41 No. ya tesadüf eden ahşap üzeri 
alaturka. kiremidi havi cephesi yap. 
rak kepenkli içinde müstecir Musta.. 
fanın oturduğu yemiş ağaçlan ve met 
rük tulumbayı havi 202 metre mu. 
rabbamda maa arsa dükkanın nısıf 

hissesi. 

3 - Tamamına 345 lira kıymet tak. 
dır olunan ayni mahal ve sokakta 
13/ 15 No. ile yazılı evvelce hane şim
di bahçeden ibaret bulunan içinde 

~--•••••••••••••••••••••••••• meyvalı ve meyvasız ağaçlan ve u • 
' zunlama vaziyette olan 460 metre 

Kuruş 

40 
50 

75 

75 

75 
75 

50 

50 

150 

75 

125 

50 

T A N 
Basım Evinin Bastığı Kitaplardan 

Kitabın ismi 

Muvaffakıyet 

Propaganda 

Çok Seri Kazanç 
Yolları 

Kendini Tanır 
mısın? 

Tali Sensin 

Müşküllerle 

cadele 

İdeal Büro 

Mü-

Yeni Müşteri Bul· 
mak San'atı 

Askeri Mektepler 
icin Yeni Kıraat 
Kitabı 

Beş Mürebbi 

Hayat Bilgisi 
(Hayvanlar) 

Kılıcımı 
rum 

Sürüyo-

Müellifi 

.. 

Gasson ·Tercümesi 
Muallim Mübahat 

.. 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

Toptan alanlara o/o 2 5 iskonto yapılır. 

Sergilerde eser teşhir 
eden Ressamlara

Güzeı San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 
İkincikanun yirmi ikisinde Atinada Yunan hükumeti 

bütün Balkan devletlerinin iştirak ettiği bir resim sergi
si açacaktır. Bu sergiye iştirak etmek istiyen ressamların 
jüriye arzedilmek üzere beğendikleri eserlerinden üçer 
tanesını en geç 12 İkincikanun sabahına kadar Güzel 
San'atlar Akademisi Müdür Muavinliğine makbuz mu
kabilinde teslim etmeleri. "83" 

murabbamdaki arsanın 16 hisse iti. 
b<:.riyle yedi hissesi. 

4 - Tamamına 426 lira 40 kurug 

kıymet konan Cihangirde Feruz ağa 

mahallesinde eski Çıkmaz Araplar 

yeni Palas sokağında eski yeni 3 ve 
Belediye 5 No. lu Belediye Çapında 

178 harita No. sile kayıtlı wnum me
sahası 53.30 metre murabbamdaki 
arsarun tamamı'"' 

fi.çık arttırma ı e satılacaktır. Satı; 

şartlarını gösteren şartname 17 - 1 • 
937 tarihinden itibaren herkesin gö. 
rebilmesi için dairede açık bulundu
rulmuştur. Bu mallar 11 _ 2 - 937 
perşembe günü saat 14.16 da satıla,. 
cak ve konan kıymetin % yetmiş be
şini bulduğu takdirde kat'i brra. 
kılması yapılacaktır. Kanunt kıyme
ti bulmadığı surette en son arttıra • 
nın taahhüdü baki kalmak şa.rtila 

on beş gün daha uzatılarak 26 - 2 • 
P37 cuma günü ayni saatte ikinci art
tırması yapılacaktır. Birikmiş ver. 
giler ve son kanun ile verilmesi ıa • 
zrm gelen icarei vakfiye delliı.liye ve 
rüsumu saire müşteriye aittir. 

Istiyenlerin konan kıymetin % 
7,5 nisbetinde teminat parasını ve
ya milli mektubunu alarak yukanda 
yazılı günlerde dairede hazır bulun
maları ve fazla izahat istiyenlerin 
935/ 6 No. ile müracaatları il.an olu. 
nur .(29099) 

Sultanahmet 1 inci Sulh Hukuk 

Mahkemesinden: Davacı Balıkpaza.n 

caddesinde 14 N o. da şekerci Yorgi 

Hirisopulosun Hamalbaşı Şerbethane 

sokağında 75 No. lu Ksenaki apartı

marunın 6 No. lu dairesinde mukim 

şekerci Andon Antonyadis ve Kum. 

kapı Sarnson sokak 26 No. lu Istavri· 

nin hanesinde mukim Tanaş Anastas 
aleyhlerine açtığı izalei şuyu davası. 
nın icra kılman muhakemesinde: 
Müddeialeyhlerin yazılı ikametgah • 
lannı terke.dip bir semti meçhule git. 
tikleri mübaşiri tarafından verilen 
meşrubattan anlaşılmasına mebni ve 
zaptı davaların 20 gün müddetle ilS... 
nen tebliğine rağmen 28 - 12 _ 936 
tarihli celsei muhakemede isbatı vü. 
cut etmediklerinden evrak ve rapo
run okunduğundan bahsiyle muamele.. 

Brahms. 

bl'.fıt komu•rler : 
-------------- --------------- 1i gıyap kararının 20 gün müddetle 
Kolonya: Asker şarkıları, orkestra; Prag; (DON JUAN) ın radyo adap ilanen tebliğine ve muhakemenin de 
21.15 Viyana: Kabasta idaresinde or ta.syonu; 21.15 Varşova: Offenbahc- 29 _ 1 : 937 saat 10 a talikine karar 17.10 Ostrava: Vals ve marşlar; 

17 .30 Kolonya: Hafif musiki; 18: 
BUkreş: Radyo orkestrası; 18 Frank 
furt: Eğlenceli havalar; 19 Uypzig: 
Hafif senfonik musiki (vals, operet) 
19.05 Budapeşte: Polis bandosu ; 
21.15 Berlin: Geqit resmi marşları; 
20.35 Prag: .Aakerl bando; 21.10 Ber 
lin: Aşk şarkılarn, valsler; 21.10 

kestra ·, 22 Mila' no ·. Orkestra korureri ,· ın (Conte .. Hoffman) oper'"'I "' ...., · verilmiş olduğundan tebliğ tarihinden 
23 Stokholm: Radyo orkestrası; Oıhı musikisi : itibaren beş gün zarfında itiraz et • 
23.30 L8.ypzig: Eğlenceli mı.ısiki; 18.15 Varşova: Kuartet (piyano medikleri ve o gün ve saatte mahke.-
23.40 Stokholm: Haruı Bund orkes • ile); 22.25 Hamburg: Oda senfonisi mede bulunmadıkları ve tarafların • 
trasınm plaklan. (Fe ·) 23 30 v v K rrarı ; . i yana: uartet. dan tasdikli bir vekil de gönderme • 
O~ralar : U:. "" musikifd : dikleri takdirde muhakemenin gıyap-

20.30 Budapeşte: Operadan nakil: 20.40 Varşova: Piyano cazı; 21.10 lannda intaç edileceği illn olunur. 
20.35 Bükreş: Operadan na.kil; 21.20 Uvpziı? . (29110) 
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Kuruş 

' 

7~ 
Kuruş 

...... 

Cocuk 
YEN i 

Ansiklopedisi cYJ~ 
sütiin ~ocukların, bütün öğretmenlerin, herkesin 

muhtaç olduğu bir eser 

Türk Matbuatında görülmemiş 
bir adım 

' 

atıyor 

· Bütün dünya dillerine çevri~m·ş o~an Yeni 
Çocuk Ansiklopedisini Profesör Salih Mu
rat, Faik Sabri, ve M. Zekeriyadan mürek
kep bir heyet vasıtasile dilim·ze çevirtmiş
tir. Yeni Çocuk Ansiklopedisi on günde bir 
48 büyük sahife:ik cüzler halinde çıkacak
tır. TAN bu eseri lier eve ve her mektebe 
soka bilmek için Türk Matbuatında görü!
memiş bir fiyatla 

7,5 Kuruşa ' 

verecektir. 7,5 kuruş çocuğunuzun şeker 
parası bile değildir. 

OK T O 
, 

~$an. .,,. .. ,/P"_ I • 

istanbul Gayrimübad111er Komisyonundan : 
D. No: 

2929 

2936 

2990 

3041 

3099 

3114 

3475 

3781 

4050 

4500 

4512 

4721 

7394 

8302 

8383 

8462 

Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No: Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

Arnavutköy 

Galata Kemankeş 

Sanyer Yenimahalle 

Topkapı Takyeci 

Kuzguncuk 

Edlrnekapı Hacı Mu-
bittin 

Üsküdar !hsaniye 

Feri köy 

Arlavutkı'i:y 

Yeniköy 

Paşa bahçe 

Yeniköy 

İstin ye 

Pendik Yayalar köyll 

Yeniköy 

Aksaray lnebev 

"nuhaınnıen K. 

E: Etcmağa bağı E: 71 7350 metre tarla 370 Açık art-
Y: Vakıf t.ırnıa 

Leblebici ve kahve· E: ve Y: 3 Üç No: lu dükkanın 
ci çıkmazı ve 32/ 2 sırf mtilk şerbethane 

ve berber gedikleri
nin yalnız eırf mülk 

berber gediğinden 

münkalip mahallin 
1728 sehim itibarile 
346 sehim ile bedele 

inkılap eden vakıf 

mahallinin 30 hisese- 1000 Kapah 
den 17 his. zarf 

E: Kilise Y: İbnfslna E: 37 Y: 47 51,50 metre arsa 40 Açık art
tırma 

Davutpaşa cad. E: 30 Y: 65 Hanenin 3/ 20 his. 300 ,, 
E: Hacı Kaymak E: 46 Y: 18 
Y: Menteşbağı 

Ahşap hane 820 •• 

Sulukule cad. E: 2 Y: 6 100 metre arsanrn 
1/ 2 his. 40 " 

Harem iskelesi 22 124 metre arsa 380 
" 

E: Fırın Y: Bomonti E: 59 M.ü. 1837 metre arsa 1000 Kapalı 
zarf 

Dere ve Yağhane 132-30 Dere sokağında 132 
çıkmazı No: lu bostanın ve 

Yağhane çıkmazında 

ve 30 No: lu hanenin 300 Açık art-
1/ 2 şer hisseleri. tırma 

Dere E: 29-31 919 metre arsanın 

Y: 37-39 14/ 120 his. 20 " 
Ayazma .. E:38 Y: 40 68,50 metre arsanın 

7/ 9 his. 80 .. 
E: Ayanikola Sa- E: 87 Y : 37 88 metre arsa 150 it 

it Halim Paşa cad. mahallen 89 

E: !strati Y: E: 9 20 metre arsa 20 
it 

Balyemez 

BUytikdere Pavll 896/ 10 25722 metre tarlanın 2800 Kapalı 
mevkiinde 1/ 2 his. zarf 
E: Berber Yanko E : 6 Y: 8 Ahil' arsasının 1/ 2 25 Açık art-
Y: Sermet h is. tırma 

Mira.hor hamamı E: 152 Ada: 30,73 metre arsanın 

63 Harita: 1668 10/ 16 his. 200 
" 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. thalcleri 20/1/937 tarihine 
d~en Çarşamba gilnil saat 14 dedir. Satış milnhruııran gayri mübruiil bonosiladır. , .............................................................. ~ 
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> Avrupada her sene daima zafer nişan ve mada'yalar birinchiaini ~-. 
kazanan ve diplomalarla tasdik olunan 

HAS AN ve NE RIN Kolonya, Losyon ve Lavantaları 
Hasan ve Nesrin kolonyalan halis }i. 

mon çiçeklerinden yapılmıthr. Hasan 

kolonyası dünya kolonyaları fevkinde

dir. 90 derecedir. Terkibinde su, boya 

ve fiksatör yoktur. Ruhi iztırapları, 

kalbi üzüntüleri, elemli duyguları, fik

ri yorgunlukları ve bütün heyecanları 

siler. Meftunları pek ziyadedir. Nesrin 

kolonyası Hasanın yavrusudur. Hasa

nın limon çiçeği onda da vardır. O çok 

ucuz ve nefisdir. 75 derecedir. Hasan 

ve Nesrin Losyonları İnsana hayat ve 

nete veren, çok cazip ve modern koku-

ları camidir. 

Sigara da içseniz 

RADYOLiN 
Diş mucunu kullanıyorsanız, dişlerinizin 

daima temiz, daima beyaz, daima 
sağlam ka!ace ğına em:n olab ıli rsiniz ... 

R R 
A A 
D D 
y y 

Ha.san lavantaları bir damlası bir çi

çek serisidir. Bir cennet bahçesidir. La
le, Şipr, Divinya, Nergis, Menekte, 

Milflör, Leylak, Güller, Revdor, Ori

g~, Ya.semin, Krepdötin, Neroli, Su

var de Pariı, Pompadur, Atk geceıi, 

Dağ çiçekleri, Bahar çiçekleri, Kuka. 

raça, Pupi, Zambak, Amber, Fulyalar, 

Nadya, Cennet çiçekleri, Gençlik, Bet 

ç:çek, Amorita kadın eli, fujer, Şanel 

La Rumba, Müge, Karyoka, Flora.mi, 

Skandal, Flör Damur, Çiçek demeti, 

Limon çiçeği. Haaan depoıu: lıtanbul, 

Ankara, Eıkitehir, Beyoğlu, Betiktaf. 

a - ... 
R 

tıraş bıçaklarını kullanıyor 

siz de alınız 
POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 

Torbah Kaymakamhğından: 
Gı:Jçmen Hayvanatı için iki yüz yedi bin kilo kuru ot 

ve bulunamadığı takdirde iki yüz doksan sekiz bin beş 
yüz altmış kilo Saman eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me müddeti 30/12/936 gününden başlıyarak 10/1 / 937 
tarihi akşamına kadardır. Eksiltmeye iştirake talip o
lanların ve şeraitini anlamak istiyenlerin Torbalı İlçesine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. "74" 

1 • • • , .... 

1 • 

Felaket değil tedbirsizlikl 
Eğer baş ağrısı başlayınca bir tek 

G . 
R 
• 
1 
p 
• 
1 
N 

ve rahat rahat çalıtmağa de---vam ederdi. Çünkü 
aldıktan sonra zail 

cak hiçbir bat ağrısı 

Asabi ağrıların, dit ağrıları-

nın en mükemmel ilacıdır. 

Gripini terCih ediniz! 
1 

Diwlıl Dımlryollır1 ta limanlar1 1$1atma U. idaresi llinları 

Muhammen bedeli 653 lira 25 kuruş olan 19500 adet 
muhtelif eb'atta amyantlı bakır rondela 25 / 1/ 37 pazar
tesi günü saat 1 O da Haydarpaşada gar binası dahi!inde-
ki 1 inci İşletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 49 liralık 
muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle ek· 
siltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la· 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak vı:
rilmektedir. ( 9 5) 

o o Kolaylık-Şıklık 
Her ••rde11 enel hle7hft .,.. 

,. ... , ........ klı•• •• , ... ,., ....... 
lflR ,e,ılMtf elH ltu Hllll,_U. 
... , ... ,,, ... k ••kllll ... ı .... ı .... 
"''' .ıvrter Hulul• hıeeıtlr VI· 
od•" ı ... eellthl dheltlr •• .,. 
, ... ,.. h• .. k•ll•r'lll• itil• ut·ı,,.. 
ke, ...... 

•-ADE:MD 
-

L L 
• • 
1 1 
N N 

Diş macunntnnın en tesirli ve en nefisidir 

Daima Radyolin 

P"lyetı ı 7 t/Z llMH ltllteN .. 

..... peri , ...... 1 .. 

llTHIU\., lhJoihı 
• TO..el .,., .. .,., 12 No. I•. 
~ ... ,..,., ıiror•I e.ıı11ı1 .,.,. 

13 No.I• tarlfe.,.lıl leteylRIL 
f'IJ•tıe.,111ı1de ltltGk t ... ılltt. 

MAADIN VE CEV AHlR 
Ve Mevaddı Madeniye 
Türk Anonim Şirket 

Ticaret kanununun 361 ınci madde
siyle nizamnarnei dahilinin olbaptaki 

inhisarlar Umum Müdürlüg"' ünden· ahkamı mucibince şirketimiz hiY&-
dar1an heyeti umumiyesi mevaddı a.

J Taşra teşkilatımızda açık ve açılacak olan muhakemat tiyenin müıakeresi zımnında 10 §U· 

şubeleri amir ve memurlukları için imtihanla memur ah- bat 1937 çarşamba günü saat on bir 
nacağından aşağıdaki şeraiti haiz olanların üç kıt'a fo- buçukta şirketin Galatada Karaköy -
toğraf ı vesaikle birlikte 19/ 1/ 93 7 tarihine kadar idare- Palas hanının üçüncü katında 20 No. 
miz memurin şubesine müracaat etmeleri iktiza eder. lu merkezinde adiyen içtima.a davet 

1 olunur. ,l mtihana girme şartları: 
f 1 - Hukuk mezunu olmak veya hakimlik ve avukat- Ruznamei müzakerat 
lıkta bir müddet vazife yaparak tatbikat görmüş olmak. ! -Meclisi idare ve müra.kıp rapor 

!arının kıraati. 
2 - Hukuk mezunu bulunmadığı takdirde Adliye 2 _ 1936 senesi hesabatmm kabul 

Meslek Mekteplerinden mezun olmak şartile icra memur- ve tasdiki, meclisi idare heyetinin ter
Iuğu, müstantiklik ve zabıt katipliğinde tatbikat görmüş biyei zimmeti ve 1936 senesi hesabatı 
bulunmak. neticesi hakkında meclisi idare tara. 

3 - Adliye Meslek mezunu olmadığı halde adliyenin fından vaki olan teklif için karar iL 
muhtelif işlerinde müddeiumumilik kalemlerinde zabıt tihazı. 
katipliğinde, icra işlerinde tatbikat görmüş olmak. 3 - 1937 sene1'i için bir mürakıp 

Yukarıdaki şeraiti haiz olmadığı halde lise mezu- tayini ve kendisine verilecek Ucret 
nu bulunmak. miktannm tayini. 

4 - Hukuku siyasisine sahip ve hüsnü ahlak eshabın- 4 - Meclisi idareye aza intihabı 
dan olmak, haysiyeti muhil bir cürüm ve alelitlak ağır ve ahvali iktisadiye sebebiyle 1937 

senesi içinde dahi meclisi idare aza.
hapis veya o derece cezayi müstelzim bir fiil ile mahkum !arının hakkı huzurlarının kat'ı. 
bulunmamak, sari hastalıklara müptela olmamak, işini 5 _Ticaret kanununun 323 ve 324 
muntazaman ifaya mani olabilecek ~ıhhi hir hali bulun· üncü maddeleri mucibince meclisi i-

mamak. dare azalarına salahiyet ve mezu. 
l 5 - 2 S yaşından aşağı olmamak. 1 niyet iwn. 
1 İmtihan 20/1/937 Çarşamba günü yapılacak ve kaza- Akalli beş hisseye sahip olup ta iç... 
nanlar tahsil ve meslek bilgileri derecesine göre 60 - 125 tima.da hazır bulunmak istiyen hisae
lira ücretli muhakemat amir veya memurluklarına tayin darlar malik olduklan senetleri içü
edileceklerdir. "99" ma gününden en azı bir hafta evvel 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ şirketin merketl idare~ne veya he~ 
~anıbı; Aıuueı tAUW l Al.MA~ • Uoıwıu NtıtrıyatJ Klare 19Clcu. ~ ~ALUı 
GazetecıliJ ve Neenyat l'llrll Ltmltet ı:3tı1r~tl Buıldığı yer fAN mıtbau 

hangi bir bankaya veya müessetıeye 
teslim eylemeleri lazımdır. 
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