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IQgat. Her üç cildin fiatı 12,5 liradır. Kanaat Kitabevi 

Çin askerleri cephe gerisinde makinelitülek talimi yapıyorlar 

14 .Milyon 
Türk ·Köylüsüne 
Uzatlfan Ef 

• 

Jlhmet Emin YALMAN 

O n iki, on üç sene oluyor. 
Methur filozof ve terbi

ye mütehassısı Profesör Dewey 
Ank.araya gelmitti. Mektep itle
rimiz hakkında tetkiklerde bu
lundu. Sonunda bir rapor verdi 
ve ayrıldı. 

Istanbulda· kendisile konuştum ve 
sordum: 

- Maarif ihtiyacımız için başlıca 
düşünceniz .nedir? 

ouTl ı~vtıJıiJ&i.zsıSmıı.ıe~lfr, ~U: 
yük projelere girişmemek, tantanalı 
binalar düşünmemek lazımdır. Ders 
verilecek yer isterse bir samanlık 

olsun ... Fakat köy hayatına bu yol
dan bir parça olsun nur sokmak, 
memleket için en büyük kardır. Bu 
maya kendi kendine tutar ve mahsul 
verir. Azla kanaat edilirse çok köy, 
az zamanda memleketin umumi çar
kına bağlanır. Çok istenirse ve kla
sik ölçülerden fedakarlık edilmezse 
binlerce köy uzun zaman karanlıkta 
kalır. 

Kırtasi bir zihniyetle i.~liyen bir 
makinenin böyle bir düşünceyi kav
!ramasına ihtimal yoktu. Bu makine 

· ''Ya hep, ya hiç,, diye düşünecek ve 
usul ve kaideden hiçbir fedakarlık 
göze alınıyacaktı. Köye filin mual
lim mektebinden yetişen, filin va
sıflarda muallim gidecekti. BaşkaSI· 
nm eline köy yavruları dimağı em
niyet edilemezdi .•. Fakat bu §artlar
da kafi miktarda muallimin köye da
ğılması için bir asır lazxmmış. Kır
tasi makinenin durup, bunu düşüne· 
cek kudreti ve imkanı yoktu. 

G ünün birinde Kültür Bakan
lığına mektep işlerine yaban

eı bir vekil geldi. Klasik ölçülerden 
hiçbirini bilmiyordu. Fakat memle
keti çok seviyordu ve rakamdan an
lıyordu. Mektepsiz ve hocasız bin
lerce Türk köyü hakkındaki istatis
tikleri eline alınca geceleri uykusu
nu kaybetti ve tedbir düşündü. 

Şanghay için ... 
lngiltere, Japon 
Notasını Reddedecek 

Japonlar, Şan-Kay-Şek'in Teslim Olmasniı 

istiyorlar, Çin Tayyareleri Arasında 

Sovyet Tayyareleri de Gözüküyor 
Nevyork, 22 (TAN) - Uzak Şark 

tan gelen en son haberlere göre, Ja
ponlar, Şanghaydaki beynelmilel mın 
takalarda Çinlilere ait bütUn haki -
miyet haklarının Japonyaya devri 
lazım geldiğini bildirmiş ve IngiUz, 

'lll•f~ ,.,_,na•., llllDtnknhırmnst Janon .. ı-vı. 
tarlığının kaldırılmasını, Çin sansö-

Bir Çin nel eri 

rünün ilgasını ve Çin müscllah kuv
vetlerinin bırakılmamasını istemiştir. 

Bundan başka Japonya bu mm -
takaları asker sevkiyatı için de kul
lanacağım bildirmiştir. Çinlilerin bu 
mıntakalardaki hakimiyet hakları, 

posta ve gümrüklere munhasrr gibi 
idi. Japonlar gümrük dairelerine ait 
vesaiti ele almış bulunu~orlar. Bazı 
haberlere göre, imtiyazlı mıntaka 

sahibi devletlerin bir kısmı Japon is 
teklerini kabul etmiş bulunuyorlar. 
Fakat Evening Nevs gazetesine gö· 

(Arkası 8 incide) 

Fransa, Suriye ve Hatay 

Suriye Başvekili Dün 
Buradan Parise Gitti 

B. Cemil Diyor ki: "Suriye, Hatay Anlaş

masım Tasdik 

Bu Anlaşmayı 

Etmiştir. 

Yakında 
Suriye Başvekili B. Cemil Mürdüm 

dün akşam şaat 20 de Haydarp~~· 
ya varan Toros ekspresile şehrımı
ze gelmiş ve akşam saat 22 de k~l
kan semplon ekspresile Parise gıt
miştir. 

Suriye Başvekili, Haydarpaşada 
hükumet namına Istanbw vali mua
vini Hüdai Karataban, lstanbul Po
lis müdür muavini Kamran tarafın
dan karşılanmıştır. 

Bir muharririmiz de kendisini Hay 
darpaşada karşılamış ve şu sualleri 

Suriye Meclisi de 

Tasdik Edecektir.,. 

Bu vekil, erknnıharp tahsili gör
rnUştü. Ihtiyaca göre tedbir aramak 
'Ve bulmak bakımından harp mey
danlannda senelerce ameli tecrübe
ler geçirmişti. Hatırına §öyle bir dü
§Unce geldi: Köydeki okumuş ve y
Yanık unsurları bir kurstan geçir. 
rnek, kendilerine köye alakası olan 
rnammatı ve bunu yavrulara öğret
mek usullerini göstermek, ayni za
rnanda ziraat v.e 'Sağlık hakkında 
canlı bilgiler ve, ihtijiİl.ısr telkin et
tnek: bu vasıta il .~ye ~eli?-rme yol 
dan ışık sokmak:h ·.c, ~ sormuştur: . ., 

VcJtt Bay s~eS \bu fik- - Seyahatinizin maksadı n~ır · 
tini ma ·r er A ~a- - Çok sevdiğim memleketm rıt'' 
çı taraftar- , _,. ı ük...uibı. Fransaya gitmek için geldim. Bura-
lerde~ bgy e tala • an geçerek bu akşam (dün) Parlse 

SEFIN SEV AHAT INTIBALARI 
Atatürk, Gezdikleri Yerlerde 
Yüksek Medeniyet Temeline . 
Şahit Olduklarını Bildirdiler 

' 
Atatürkün Re: sliğindeki Kabine Toplantısında Siyasi 

Müsteşarlıkların Kaldırılmasına Karar Verildi 
Ankara, 22 (A.A.) - lsmail Müş

tak Mayakon, bugünkü 'ULUS" ga
zetesinde Reisicümhur Atatürk'ün 
seyahat intibalarını yazmaktadır. A
tatürk intibalarını şöyle anlatmıştır: 

''Memleketin on bir vilayet mer
kez ve dolaylarını gezdim. Bütün bu 
merkez ve dolaylardaki Türkleri, ba
baları analan ve ç.ocuklan ile gör
düm. Çok sevindim. Yüksek medeni
yet temeline şahit ·oldum: Maden
lerden kurulmuş temeller... bu açıl
mış maden ocaklarında profesörleri
le, teknisycnlerile, amelesile baştan 
aşağı Türk olan yüksek anlayışlı bir 
insan sosyetesi. .. öyle memleket böl
geleri geçtik ki, orada kadınlar er
keklerden dalıa çok sepana yapışmış, 
elinde çapa.siyle Türkün azık toprak
larım zenginleştir.meye ~)ışıyor, top 

(Arkası 8 Lncide) 

Büyük Şefimiz Atatürk son ıeyahatlerinclen 

dönüşlerinde Ankara istasyonunda 

lrlanda Bir Facia Karşısında Kırtasiyecilik! 
iktısadi harpten 

• 
vazgeçıgor 

Yar.ah Bir Adam 
- Sokak Ortasında 

Can Çekişti 
Dün Istanbulda, bilmem kaçıncı 

defa, bir tramvay faciası daha oldu: 
bir ihtiyar çok acıklı bir sahne içinde 
can verdi, genç sayılacak bir tram
vay memuru da yaralandı. 

Once facianın tafsilatını verelim: 
Bebekte Yoğurthane sokağında o

turan yetmiş beşlik Boğos adında bir 
ihtiyar Ermeni, dün sabah Bebek -
ten hareket halinde olan tramvaya 
atlamak istemiş, ayağı kaymış, yere 
yuvarlanmıştır. Bir facianın vukuu
na kuvvetle ihtimal veren tramvay 

plantonu Rifat, ihtiyarı kurtarmak 
için yardıma koşmuş, fakat işte bu 
sırada tramvayın sürati ziyadeleşmif 
ve o da ihtiyarın üzerine dilşmüştUr. 
Neticede ihtiyar Boğosun ayağı tram 
vayın altında kırılmış, plinton Rüat 
ta sağ kolundan yaralanmıştır. 

Fakat facianın asıl göz yaşı dök
türen sahnesi bundan sonra başla • 
mI§tir. 

lhtiyar Boğos , tramvaydan düştü
ğü zaman arab&.da bulunan ve etraf. 

(Arkası 8 incide) 

Mecliste Yeni Bir Encümen 
B. de Valera 

Londa, 22 (TAN) - Müstakil tr
landanın Şefi B. de Valeranm İngıl
tereye karşı açmış olduğu iktisadi 
harpten vazgeçeceği ve İrlanda ile 1n 
giltere arasında normal münasebet
ler başlıyacağı haber veriliyor. 

4000 den fazla kanun 
üzerinde çalışılacak 

ıııı ı•ıııı•ı ııı••ıı ı ı•ıı ı ı•ı ııı' 

i Yeni Tefrikamız: i 
Encümen Bu Kanunların Yeni 

Birleştirilmesi için Uğraşacak 

H k k :: Ankara, 22 (Tan muhaıbirinden)-
1 1 ç 1 r 1 ! Hükfunet çok ehem~iyetli bir mese 

1 Bu .. .. .. .
1 
= le üzerine el koymuştur. Bu mesele, 

1 

1 

1 

1 

gua dorduncü sayfamızda o- - devlet dairelerinin vazife ve salahi -
ku~:uculammza y.eni bi~ e- : yetlerini tayin eden kanunların çok 
debı rorna.n ~kdım edı)·o- ! luğu yüzün.den uğranılan zorluklardır 
ruz. Yeni. tefrikamızı "Ke· = Bugün Türkiycde meriyet mevkiinde 
rime Nadır,, yazdı. Muhar- ~ 400 den fazla kanun vardır. Bu ka
rİrj bugüne kadar tanımı· :: nunlardan bir kısmına bağlı talimat 
yordunuz. Fakat okumıya ~ name ve nizamnameler de hesaba ka
ba§la.dıktan sonra onun çok :: tılacak olursa memurların iş görmek 
i~U bir roma.nı sizin edP.,i ! için nekadar çok hüküm bilmiye mec 
heyecanınızııı önüne koy- = bur olduktan meydana çıkmaktadır. 

1 doğunu anlayacak, seveeek ~ Devlet dairelerinde işlerin gecikme -
I sifliı. = mesi, kırtasiyeciliğin önüne geçilme-

• 1 si için alınan tedbirlerin istenilen 
•• •• •• •• : neticeyi vermesi ve devlet makine -

karşı durdu. B~ .~ fi~ 'diyorum. 
tatbiki değil,~nut 1 Hatay anla§ması Suriye tarafın 
doğru bir şey (J a~ :ııe zaman tasdik olunacaktır? 

! BuCJun dorduncu ! sinde sUratin biran evvel t emini için 
il Sayfamııcla İ kanunların çokluğu üzerinde durmak 

1 
:;ı• ıııı•ıı ıı •ıııı• ıııı•ıııı•ı ııı• r.: 18.zımgelmektedir. . . 

( • (Arkası 8 incide) B. Cemil Mürdüm (Arkası 8 ıncıde) B. "Ali Rl%1J Erten 
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Paşanın Oğlunuli 

~~~Hatıraları; 3~~~~ 

Yabancı Dil 
Derslerine 

Girmiyenler 

Deniz inşaigeciliği için 1 

Haliçteki Tersanede 
Bir Mektep Açıldı 

Margarin 
Yağma İzin 
Verilecek mi 

[Tercüme ve iktibu hakkı mahfuzdur.] 

On Bin Altın Liralık 
Bir Çek İmzasız 

Üniversite yabancı diller mektebi 
bütün fakültelere bir tamim gönder
miştir. Bu tamimde, lkinciteşrinin se 
kizine kadar y.a:bancr diller mektebine 
d~vam etmemiş olan talebelerin nu -
mara ve isimleri bildirilmekte, bun -
dan sonra da devam etmezlerse, bu 1 
yıl dörunüş addedilecekleri .kaydedil - 1 
mektedir. Yabancı diller mektebi ta-: 
llmatnamesinin 20 nci maddesine gÖ- 1 
re, talebeler, yabancı dil kurslarınm 
üçte ikisine devam mecburiyetindedir 
ler. Aksi takdirde fakUltelerde imti
han hakkını kaybedeceklerdir. Bu ta 
mim bugün talebeye bildirilmiştir. 

Şehir Meclisi dUnkU toplantısında 
bütçeden bazı münakaleler yapmış, 

bu arada temizlik amelesine ait tah
sisat, tifo salgım esnasında fazla mas 
raf yapılmış olmasın.dan dolayı tüken 
diği için bu iş için yeniden 30550 lira 
verilmiştir. 

Adliye sarayının yapılacağı yer -
terdeki i.stimtak muamelelerinden do
layı belediye ile emlak sahipleri ara
sında çıkan ihtilliın birer miktar zam 
suretile ve sulh yolile halli hakkında
ki mülkiye encilmeni mazbatası ka -
bul edilmiştir. 

:··-... --···-·--....... ..-.--·-·---·------·· .. ·-················: 
i Yazan : Ali Haydar Mithat i 
i 1 
eM __ ._._. ... _HH••••••••--· ... -·--·-•-H•• ! 

Babam bizi Pariste karşıladı. Be
raberce Londraya gittik. Porcater 
Tekace'de bir ev tutmuştu. Ev ol
dukça bUyüktU. Bahçesi de vardı. 
Babamın yanında ben, damadı, ka
tibi, iki uşak ve bir ahçı bulunu
yorduk. 

Bazı gtlnler babamla Hayd Park 
ta gezmiye giderdim. Bir gün park
ta dolaşırken· karşımıza Prens dö 
Gal (Yedinci Edvard) çıktı.. Yedin 
ci Edvardla babam arasında sıkı 
bir dostluk vardı. Ekseriyeti~ bir
leştiltleri zaman Felemenk veliahdi 
Prena dö Ranj da beraber bulu
nurdu. Her üçü arasında teklifsiz 
denecek kadar samimiyet vardı. 

• ete bahsettiğim gUn Prens 
1 dö Gal babamın koluna gir 

di. Ben damat Vefik Beyle beraber 
takip ettim. Yolun bir dönüm ye
rinde Kraliçe Viktorya ile karşı
laştık. Adeti üzerine tekerlekli bir 
koltuğa blnmitti. El arabası şeklin 
deki bu koltukla parkta gezdirili
yordu. 

Prens dö Gal derhal babamı Kra
liçe Viktorya:ya tanıttı. Kraliçe şu 
sözleri söyledi: 

- Pek çok methinlzi işittim. 

Memleketinizde hazırladığınız rukı
libı memnuniyetle takip ettim. Gö 
rüştüğilmilze çok memnun oldum. 

Babam şu cevabı verdi: 
- Bu iltifatınız liyakatimden üs 

tündür. Teveccühünüze teşekkür 

ederim. 
Bu şekildeki mülakat Prens dö 

Cnl tarafından tertip edilmişti. 
Kı aJ!1e Viktorya sürgün bir adamı 
resmen kabul ~&dl. 'Mitbat 
Paşanın hali ve şanı da gizli kabul 
cuiimiye müsait değildi 

• ngilterede Kırım harbinden 
1 sonra Türkiye hakkında de 

rin bir alaka uyanmıştı. Türk dost 
luğuruı. tnrnft.lrhk ve düşmanlık, 
iki büyük tngiliz siyasi fırkasının 
;programları içinde belli başlı yer 
almıştı. Türk yenilik hareketi için 
de cnlışanlar, Ingilterede pek iyi 
tanınmıştı. Babamın bu hareket i
cindeki rolünü de yakından bilen
ler çoktu. 

Prens dö Galdcn ve hatta Krali
çeden başlryaraık Ingilterede baba
ma gösterilen sevgi ve alakanın se 
beplerini bu vaziyette aramak la
zımdır. Işte bundan dolayı en yük
sek sınıflara mensup Ingilizlcrden 
davet üzerine davet geliyordu. 

Londraya varmamızdan birkaç 
ay sonra Dük of Sutherland bizi Is 
ko6·adnki şatosuna çağırdı. Prens 
dö Gal kendi armasını taŞiyan hu
susi vagonunu bu ıreyahat için ba
bamın emrine bıraktı. Şatoda on 
b€ş gUn kaldık. Bu arada Dükün 
fevkalade olan çiftliklerini gezdik. 
DUkUn ~o~klanna bakan Mis 
Smith benim terbiyem için tutul
du. Ayrılırken. Dük, sevgi ve say· 
gısının bir eseri olmak üzere ba
bama bir altın nkmecn hediye et 
ti. Bunda.., sonra ytne lskoçyada 
Lord Blantyrc misafir olduk. 

B
abamın başında geçindire

•': J?<'"'"' bir aile, bakacak 
adamı~ vardı. Masrafı çoktu. Av
rupaya teb'idimizin ikinci l!lelleai pa 
ra sıkıntısı çekmiye başladı . .,... .1 

tahmin eden veya haber alan dost
lar, yardımtı koştular .. 

Mithat Paşa gönderilen parala., 
reddediyordu. Bunun Uz.erine ban
kalar vasıtasile i""lZasız çekler gel
miye başladı. Bunların .sah!bi ma-
1\lm olmadığı için iade ımkam yoıt 
tu. 

Btr gün on b\n liralık bir çek gel 
di. Babam kabulde tereddüt göster 
di. Katibine sordu. Katibi Vasıf Kı
Jıçyan şu fikirde bulundu: . . 

- Mademki imzasızdır. Sahıbı 
Bizden mukabil bir kUlfet beklemi
vor. Ancak vatan için olan müca· 

delenize y~ıın etmek istiyor. Ka 
bulde tereddüde lüzum yoktur. 

Babam bu düşünceyi kabul ede
rek çeki tahsil ettirdi. Birkaç giln 
sonra anlaşıldı ki çeki gönderen, 
Mısır Hidivi lsmail Paşadır. 

M
ısır Hidivinin böyle bir pa
ra göndermesine sebep şu 

vakadrr: 
Babam ilk sadarete geldiği sıra

larda Mısır Hidivi Abdillizizi ziy~ 
rete gelmişti. Bu vesile ile veraset 
işini ilerC sürdU. AbdUllziz bu da
vayı kendi maksadına uygun bul
du. Zira o da saltanatı, oğlu Yusuf 
lzzettine geçirmek istiyordu. 

lsmail Paşanın bu fikrini tatbik 
için o zamanki vekilleri kandırmak 
19.zımgeliyordu. Vükelaya hediye 
makamında rüşvet vermek için Ab 
dülizizden izin istedi AbdUlaziz 
bu müsaadeyi verdi. Yalnız dedi ki: 

- Sadarette Mithat Paşa var. 
O kabul etmez. 
Mımr Hidivi şu cevabı verdi: 
- Müsaade buyurulursa ben ka

bul ettiririm. 
Ismail Paşa evvela Abdülazize 

parlak bir ziyafet verdi. Mücevher
le ilenmiş sinirler ilzerinde, etra
fında pırlanta dizilmiş altın tabak
larda yemek yedirdi. Ziyafetten 
sonra o siniler ve tabaklar mahfa
za içine konarak saraya gönderildi. 
Bunların yekunu 250,000 liraya çık 
mı§tı. 

undan başka Mithat Paşaya 
50,000 altın ve diğer vtike

Iii.ya ehemmiyetlerine göre paralar 
ayrılmıştı .. O amıc\a: lfithat_paşı., 
Eınirgimda yalısmda bulunuyordu. 
Hidivin baş yaveri elli bin altm 1:
rayı yalıya getirdiği zaman babam 
evde yoktu. Yaver paraları hare· 
mine teslim etti. Ve torbalar ha· 
rem ağalan vaıııtasile harem dai
resine ta,mdı. · 

Babam akşam eve geldiği zaman 

annem işi anlattı ve şu sözleri söy 
ledi: 

- Paşa, paralan kabul et. Bu 
kadar altın iade edilmez. 
Babamın kanı başına sıçradı. 

Hidivin yaverine haber gönderdi. 
Yalıya çağırdı. Paralan tekrar se
li.mlığa tqrttı ve yavere şu sözleri 
söyledi: 

- Hidiv Hazretlerine teşekkiir 

ederim. Benim scrvete ihtiyacım 

yoktur. Evlatlanma bırakacak ka
dar malım vardır. 

Mithat Paşa böylece elli bin 
lirayı iade ettikten başka 

sadaret mühürUnü de !araya gön
derdi ve sadaretten istifa etti. 

Mithat Paşanm bu hareketi Hi
div lsmail Paşayı gücen • 
dirmedi. Aksine olarak çok 
takdirlerde bulundu. işte bun
dan dolayıdır ki Mitat Paşa 
mn Avrupada parasız kald•i;nı dil 
yunca on bin lira göndermek fikri
ne düştü. Fakat: "Belki bunu da 
geri çevirir" dfüıiincesile çeki im
zasız olarak yolladı. 

Bu sırada birçok Lehistan asil
zade ve zenginleri de babama pa
raca yardıma kalkışmışlardı. Gön
derdikleri mektupların suretlerini 
babamın hayatına. dair fransızca 
yazdığ 1 esere geçirdim. 

Aradaki müşterek nlakanm sebe 
bi şu idi: O sıralarda Rusya ile 
harp başlamıştı. Babam birtakım 
lnnlliz mebuslarile bir araya gele
rek I..ehistanda ihtilal çıkarmak, 
böylece Rusları baı:;ka bir cephede 
meşgul ederek bizim cephelere o
lan tazyiki azaltmak fikrine düş
müıtU. Hatta bir, iki lngiliz mebu
su da bu maksatla Lehistana git
mişti. lşte bu yüzden Lehistan va
ta nperverlerile babam arasında mu 
habere ve münasebet başlamıştı. 

(Arka."Jı 5 in<'lde) 

Kamp görmiyen talebeler 

936-937 ders yılı sırasmda rahats1z 
lık veya mazeretleri dolayisile askeri 
heyetten rapor alarak geçen yıl kamp 
ve talimlere iştirak etmemiş olan üni 
versite taıebesinin bu raporları bu se 
ne muteber o1':ıyacaktır. · 

Genel Kurmay Başkanlığından Ü· 
niversite talim te buruna gelen yeni 
bir emirde, talebelerin 937-938 ders 
yılı kamp ve talimlerine iştirak etme 
mcleri için ançak yeni <lir muayene 
ye tabi tutulmalan lazımgeleceği bil 
dirilmiştir. 

Tıp talebelerinin müracaati 
Tıp fakültesi üçüncü mnıf talebele· 

ri bu yıl doktora imtihanı verecek -
terdir. Sayılan 380 i bulan talebeler, 
imtihanın haziranda yapılması dileği 
ile dekanlığa müracaata karar ver
mişlerdir. Talebelel'den bir klsmr da, 
dört dersten ikisinin şubatta, diğer 
ikisinin de haziranda imtihan mevzuu 
olmasını ileri slirmüşlerdir. Fakat, 
imtihanın hazirana bırakılması tekli
fi ekseriyet kazanmı§trr. 

Tapu Sicil 
14 Teşkilatı 

Grup Olacak 
tki sene evvel ka.b.ul edilen yeni ta 

pu teşkili.t kanunu mucibince, kanu -
nun emrettiği değişikliklerin Uç sene 

içinde tamamlanmuı ti.zmıdır. O za.
mandanberi, villyet tapu mUdUrlilk • 
teri sicil muhafızlığına çevrilmiş ve 
muhtelif muhafızlddann bir araya 

getirilmesi suret.ile birer de mmtaka 
müdürlllğU kurulnıl19tur. 

Teşkilatlan tamamlananlar arasın
da İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, 

gruplan vardır. Bunlardan bal}ka. 
Konya, samsun ve Tra.bzon gruptan 
geçen eylUl içinde kurulmut ve o z.a
mandanberi faaliyete geçmişlerdir. 
önUmUzdeki sene içerisinde diğer 

gruplar da kurulacak ve sayılan 14 e 
cıkanlacaktır. Bu suretle memleket 

on dört tapu mmtakaıına ayrılmış o
lacaktır. lstanbulda başmUdürJUğe 

bağlı sicil muhafızlıktan idari teşkila 
ta uydurulmak üzere kawara göre 

yapılmıştır. 

Prensin Naıı Mısıra 

NakledUecek mi ? 

U•tabtıfl mektebinde talebeler der• görüyorlar 

Tersanemizin ıslah ve inşası ia.ine Y • l · ~ enı yo cu .alonuna 
gırişilirken, gemi inşaniyeciliğinde 
t 

. yapılacak ta uinat 
ecrtibeli, muktedir ustalar yetiştiril o·· li T un t."lan işletme i :la resinde ya-

mesi de ehemmiyetle gözönUııde tu- 1 b' t 
1 

pı an ır toplantıda yeni yolcu sa-
u muştur. Deniz fabrikalar müdür- t · ıu ~.. }onunun ezyın, tefriş ve tesisıt i;1-
gu, bu maksatla "Deniz Fabrika- · .. · d 

1 
lerı uzenn e görüşülmüştür. Yolcu 

arı, Ustabaşı Mektebi,, unvanile mü al s onunun sanat ve tezyinat nokta-
essese dahilinde bir mekkp kurmuş- sından da mükemmel bir eser olma
tur. Bir hafta evvel tedrisata'başla- sı için memleketteki bütün res.Jam
mış olan bu mektebin 60 hlebesi !ar, dekorasyon mütehassısları bi· 
vardır. Talebeler, fabrikııdaki müte has toplantıya çağrılacak, bu igler içiıı 

sıs ve mühendislerden ders gör- bir müsabaka açılacakbr. 
mektedirler. Muntazam brr pr(lgram 
d 

Diğer taraftan Liman işletmesi, 
ahilinde yetiştirilen bu Türk çocuk 

1 
yapacağı inşaat ve tesisat için bele-

an, öğleden evvel nazaıi, öğleden diye ile bir anlaşma yapmıstır. Bu 
sonra da ameli ders görüyorlar. anlaşmanın esaslan şunlardır: 

Mektebe ilk mektep mezunları a- Belediye, yolcu salonu yapıldığı 

Margarin yağı meselesi mecl1ste 
yine saatlerce hararetli müzakerde
re yol <açtığı için yeni belediye zabıta 
talimatnamesinin müzakeresi bugüne 
bırakılmıştır. Fakat, Margarin yağı 
işi de haltedilemiyerek tekrar encıl -
mene geri gönderilmiş':ir. !'falkın mh 
hi vaziyetile yakından alakMı bulu
nan bu meselede aza \Jirkaç grup& 
ayrılmıştır. Bunlardan bir knını Mar 
garin diye bir yağ bulunmadı~mı, bu 
kararla piyasaya mahlut sadeyağ çı
karılacağını, fakat bunun formüU .. 
nün tespit ~itmesi 18.zımgeldiğini eöy 
Jemişlerdir. Diğer bir kısmı, Marg.ı. -
rin diye hususi bir ad taşıyan yağ 
yapılmasına izin vermektense beledi
yenin nezareti altında tenıiz ve sıhhi 
şartları haiz olmak şartih· bütün sa
deyağların mahliit olmasına müsaade 
edilmesini ve mahl\it olMla olmıyan 
yağların üzerine birer etiket koydura 
rak arada ehemtniyetli bir fiyat far 
kile sattmlmasmı ileri sürmilıjler .. 
dir. f 

Meclisteki doktor azalar ise btisotl 
tUn ayn bir fikirde bulunmuşlardır. 
Bunlar, piyasaya çıkaoak yağlara .1e 
ad verilirse verilsin, karışık yr.ğm · 1e 
bilhassa margarin diye sattmlmak 
istenen yağın sıhhate, hazim clha ~· 
na, zarar ve tesirlerini .anlatmışlar • 
dır. 

Sıhhat Müdürünün izahatı 

lınmakta, talebelere ayd-ı on beş li- zaman Karamustafa Paşa caddesini 
ra Ucret verilmektedir. Bu pamnm genişleterek 20 metreye çıkaracak
beş lirası mektep ücreti, 4 lirası ye- tır. Liman işletmesi ile nhtım .u a· 
mek parası olarak kesilnıektediı ·. Ge srndaki yol da kaldırılarak burası 
ri kalan dört lirası kendilerine harç- rıhtıma çevrilecektir. Liman işletme 
hk verilmekte, iki lirası ile de nam- si, Karamustafa Paşa caddesindeki 
lanna bir bankada tasarruf he:;abı un ambarını yıkacak belediye bura
açılmaktadır. Tahsil miıdde1i iki da bir otomobil parkı vticude getl
sene olan bu mektebi bitirecek tale- recektir. Liman idaresi, Karaköy 
beler, bir geminin in§asına ait her köprUsUnUn baş tarafındaki nhtmı- Bu muhtelif fikirlere sıh.1at mtl • 
türlU fenni resim ve ma~umatı öğre- dan belediyeye 10 metre.lik bir ~er dUrü Ali Rıza ile ıbelediye hıfZJ8Sıh • 
neceklerclir. bırakacak, burada da ~ ka~ u- h Uteha.ssı z k' 

"'A ... le mektebin geni§letilmesi dil- kelP.ai :uandacaktır a m sı e 
1 

ayn ayn cevap 
41iinülmektedir. Şimdi yaınız m~ıye- Diğer taraftan· iwuw ıgn:&.&Ut!l:il - :O.-r-"Ali'.-'R-r11; .. a,. 

0 

.... tt .. 1•·'""'-ı~-'"'n;ın. !ıf-.• :.1·· • • • ' .ıu ııa şunı~ı ~y eıpı~n.ır: F. 

cilik üzerinde çalışılmaktadır. Son - manm sahih, sabit, traktörlU bUtUn - Sıhhat Vekaleti, meml ?ketimiz-
radan makine ve motör ust.ısı fa vinç ihtiyacını tesbit etmek üzere de ihtiyaca tekabül edecek derecede 
yetiştirilecektir. bir komisyon kurınuııtur. süt yağı bulunmadığı için, batkın ma 

Kapbcaları da 
Belediye 

idari! Edecek 
Denizbank kanunu layihası, bug\in· 

terde Mecliste görUşUlecektir. Ban -
kanm lstanbul merkezi için merkez 
rıhtım hanının beşinci katı bazırlan-

maktadir. 
Denizbanka devredilecek deniz mü 

esseseleri, kendileri için muvakkat 
birer bütçe ve kadro hazırlamışlar . 
dır. Bu bütçe ve kadrolar bugünlerde 
toplanacak olan deniz idareleri umu
mi heyetinde müzakere edilecektir. 

Denizyollan müdürU Sadettin, de· 
niz f abrikalan mlidilril Cemil, bu kad 
ro ve bütçeleri dUn akşam Ankaraya 
ıJötUrmilşlerdir. Dün, Yalovaya gi . 
ılen Akay müdürU Cemil de bugün 
§ehrimize dönecek ve akşama ayni 
maksatla Ankaraya. gidecektir. 

Şoförler de 
t>olmu§ Yapmak 

istiyorlar 
Plaka resminın indirilmesi hakkın 

da şoförler cemiyeti tnrafından ya
pılan mUracaatin şehir meclisinde 
görtişülmesi, belediye rE isJiğince, 
meclisin şubat içtimaı dev1esine bı
rakılmıştır. Buna sebep olarak sar
fedilen benzin nisbetinde bir resim 
alınması hakkında bütün memleket 
belediyelerine şamil bir pfüka resmi 
düşünülmesidir. 

Şoförler cemiyeti, plaka re~min~n 
indirilmesinden başka, c.tobüslenn 
kendilerine çok zarar ve !'diğini ve
sikalarla isbat ederek otomobillerin 
de onar kuruşa adam taşımalarına 
izin verilmesini istiyecekl ~rdir. 

----o------
Mukavele lmzalanı yor 

biyeti meçhul yağ almalarwa imkan 
bırakmamak için belediyelerin nezare 
ti altında "Margarin,, yağı yapılmı -
sına ve satılmasına iziu verilmesi ıo.u 
vafık olacağını bildirdi. 

Margarin, her memlekette bir baş. 
ka suretle yapılır. Kanadad:ın başka 
dünyanın her tarafuıda bunu izin ve
rilmiştir. hnalathanelerin ktıllanacali 
ları iptidai maddeler, göndeıeceğimiz 
doktorlar tarafından tetkik, edilecek, 
bu suretle piyasaya ne olduğu belli 
yağlar çıkacaktır. Margarin formülll 
birkaç nevi maddeye ~nünbasır kıl• 
mak üzere serbest olacak, imalat.ha. 
neler bu maddelerden hanıplerin icn 
mürekkep bir yağ yapacaklarına ait 
formülü bize bildirecekler; tasvip ey 
lediğimiz takdirde bu foı mUIU tatbik 
edeceklerdir. 

Bu husustaki son karar, meclisin· 
son toplantı gUnü olan bugUn verile
cektir. 

'fBiRKAÇSATIRLA] 
İnhiaarlara ait dairelerden belediye

nin tenvirat resmi almamaıı Anka
radan belediyeye bildirilmlıtir. 

• 
Istanbuldaki Mısır konsolostuğu

na, resmi bir tebliğ yapılmış cılma
makla beraber. Prens Seyfettin in na 
şmm Mısıra nakledilmesi etrafında, 
bir arzu bulunduğu kuvvetle tahmin 
edilmektedir. Bu takdirde, Kahirede 
büyük bir cenaze merasimi yapılma

sı ihtimali vardır. Fakat, Seyfettinin 
burada bulunan annesi, dul 'calan 
zevcesi ve üvey babası, bunu a~zu et 

memektedirler. 

tktısat Vekaletine bağlı olan Akay 
işletmesi yeni teşkilatta belediyeye 
devredilecektir. Akay işletmesi ile be 
rnber Yalova kaplıcaları idaresinin 
de l.stanbul belediyesine bağlanması 
takarrür etmiştir. Şirketi Hayriyenin 
belediye tarafından satın alınması 
mevzuubahis değildir. Belediye, Haliç 
ve Akay vapurlannı işletecektir. 

Denizbank umum müdürlüğünün 
biri teknik. diğeri mali üçüncüsü de 
idari işler için Uç muavini olacaktır. 
Umum müdürlüğe lktısat Vekileti 
deniz isleri mUstepn Sadullah Güne 
yin getirileceği ısrarla söyelnmekte
dir. Muavinlikler için de tahlisiye u
mum mtidürU Necmeddin, liman işJet 
mesl mUdürti Raufi ve denizyolları 
işletmesi işletme kısmı müdürü Zeke-

Türk _ Yunan hudutlarında pa
saport ve gidiş, geli§ işlerinin tanzi
mi için hazırlanan mukavel(ı proje
si bugün şehrimizde imzalan tcaktır. 

Mukaveleyi Yunan hUkiim1ıti na
mına murahhas E. G.Stashıopolus, 
hükumetimiz namına murahhas Sa
lahaddin Kızıltaşla müşavir vilayet 
mühendisi Semuhi ve demiryollan 
hareket müfettişlerinden Fer 1un im 
zalıyacaklardlr. 

• stanbul ~Umrüklerine alınacak yenı 
1 memurların imtihanı yapdmıştır. 

lmtihana 70 ki:ii iştirak etmi:ıtir. 

• y Uksek lktıaat ve Ticaret mektebi 
mü&ürlüiüne Iktısat Veklleti 1ube 

müdürlerinden Mehmet Servetin, yahut ta 
Türkofisı mildıirlerinden Celilin tayin o
dilmesi muhtemeldir. 

Seyfettinin annesine ve zev .:esine 

dört gUndenberi :Mısır kral ail ~si a

zasından birçok taziyet telgı afları 

gelmiştir. 

Dün Istanbul Mısır konsolosu, 
Prens Seyf ettfnjn Şişlideki evbe ge
lerek, üvey babasını ve annesini zi
yaret. etmiş, merhumun tere1oı:esine 
ait muameleye başlanması hususun
da vazifedar olduğunu bildirmiştir. 
Konsolos, evde bir iki saat 1ı alarak 
görUşmUştUr. 

riyantn isimleri geçmektedir. Denlz
yolları itletmesi mUdUrU Sadettinin 
de idare meclisine alınacağı anlalJıl -
maktadır. 

Stenografi Dersleri 
Kadıköy Halkevinden: 
Halkevimizde stenogt"afi öğrenmek 

istiyenler için kurs açılacaktır. De
vam etmek istiyenlerin iki fotoğrafla 
idareye müracaatleri. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşitköy meteoroloji istasyonundan ah· 
nan malumata göre, havanın yurdumuzun 
Karal9niz kıydarı c;ok bulutlu ve yağışlı, 
diğer yerlerin kısmen bulutlu gecmcsi ve 
rüzgarlarm şimali istikametten garbi Ana
doluda kuvvetli, diğer yerlerde orta kuv
\'ette esmeıi muhtemeldir. 

OUNKU HAVA 

' 

23 Ikincıtqrln i9"379 
SALI 

W l -- -

GUn: 30 Kaıun: 16 11 inci ay 
Ramazan: 19 
Arabi: 1353 

lkinciteşrin: 10 
Rumı: 13 

GUneş: 6,56 - Oğle: 
Ikindi: 14,31 - Akşam: 

Yatıı: 18,22 - lmllk: 

12,00 
1M5 

5,12 

:...---··----------~---~-·----rometre 761,7 milimetre, t-araret en çolı: 
Dün hava kapalı gec;miıı. rüzgar şimal- 13,6 n en az 9 santigrat olarak kayde· 

den saniyede üç metre olarak esmlıtir. Ba dlimlıtir. 
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ile Almanlar lngiltere 
Anlaşmak istemiyormuş 

r- ı 
Paris Gazetelerine Göre I 

Fransada 
Gizli 
Sil Ah 

Depoları 

İspanyada Harp 
L Yine Şiddetlendi 

!Hava Bombardımanı 
7 ekrar Başıadı 

Tavsiyenin Akı 

ve Karası 
Bizim Ba.5J11uharrir Ahmet Emin 

Yalman ta.\'Siye hakkında birk~ ya 
zı yazdı. Bu yazılarında tavsiye)i de 
baht gibi, yüz a:kı, yüz karası ve alın 
yazısı gibi u~;ye ayırdı. 

Ba§yazıcımrzın tasnifine göre 
ak tavsiye bir nevi 8Çlk kefalettir. 
Kara tavsiye de layık olmıyan bir 
adamı iltimas etmek için yapılan 

delalettir. 

Berlindeki Gorusmeler 
' 

Londra, 22 (TAN) - ispanyada havaların 
düzelmesi dolayısile askeri faaliyet batlamıt
tır. Hükfunetin tayyare kuvvetleri yeniden Sa

ragossa tehrini bombardıman etmif, Aragon' -

da muharebe canJanmıftır. Madrid'den bil-

Ben kimseden haya.tunda ta\'siye 
almış adam değilim. Yalnız hukuk 
meld:ebindeki talebelik hayatımda 

hocalanmdan birine, beni tanıyan 

birisi göz kulak olmasrru öylcmiş. 

O adamın tam numara alacak kadar 
ç.alıştıl;rım dersinln imtihanında 9 
buçuk almak suretile bu delfiletln 
acı mı çekmiştim. 

Hayalden İbaret Kalmış 
Londra, 22 (TAN) - Lord Halifax Berlinden dönmüt ve der

hal Mister Eden'le bir saat görütmüf, sonra Batvekil Mister 

Chamberlain'in yanına giderek Almanyadaki görütmeleri hak

kında mallı.mat vermittir. Seyahatin, dün Lord Halifax tarafın
dan Alman gazetelerine anlatıldığı gibi anlatma kapısını biraz 
açtığı ve havayı biraz tasfiye ettiği zannolunuyor. İngiliz kabine- ı 
ıi Halifax'ın raporunu çartambaya tetkik edecektir. Manches

ter Guardian tarafından verilen malumata göre Halifax'ın seya

hati bir mükaddemeden ibaretti ve bu mukaddeme resmi bir va
zife ifasına memur diğer bir tafııiyetin ziyareti için zemin hazır
lamıttı Ayni gazeteye göre, Lord Halifa.x Almanya ile müs

temlekeler meselesinden ziyade Avrupa meselelerini görütmüş 

dirildiğine göre, bütün mrntakalarda topçu 

ff~aliyeti devam etmektedir. Bilhassa Oniver
sıte mıntakasrnda, Guvadelhara' da ve Soria 

mıntakasında askeri faaliyet kaydediliyor. Lakin doğrusunu söylemek gerek
tir ki, hele insa.ııJann biribirlni ta:ru
masma yardım eden klüp, hususi lo
kaller, büyük gazete idarelıaneleri gi 
bi münevver sınıf azasınm biribirile 
temas etmesini kolayalştıracak yer
leri bulunrruyan bidm memlekette 
iltimas şeklini alan kara taYslyelerin 
ne kadar \'e ne derece şiddetle aley
hinde bulunuyorsak, me\'cut kıymet
leri, onlan anyımlara tamtmıya ~·e
sile olacak Bık t.a\'siyclerin de o nis· 
bette lüzumuna inanmaJıyn. Bütün 
hayat alış \'erİşiınde kıymetler bor -
sa.landınlmıştır. Elmas, altın, para 
,.e mal. Hatta iş borsaları da bir kı· 
sım insan emeğinin kı~·m:!tlendirildi· 

ği yerdir. Fakat bilhassa fikri saha
larda \'asi ~alışma pro~mlan e\i• 
rip ~e,irenler kendilerine lazım olan 
şu karalder \'e hu iktidardaki adam 
ve adamla.n "8nrak emniyet ettikleri 
kimselerin delfilet \'e tavsiyeleri ol
mazsa oere<le bulurlar? işte bize ak 
tavıfh·enin lüzumlu \'e hatta zaruri 
oldubı yer burasıdır. Eğer bu arada 
ak sanılan ta\'siyelerin ufak bir lm•
mı kara, bir kısmı atrançlı, bir kıs
mı da ebnıli olursa ona da yüzde kil· 
çük bir nisbctte fire deyip göz yum
mak gerektir. 

bulunuyor. 

Cümhurreisimizle 

ltalya Kralı 

Arasında Telgraflar 
Ankara, 22 (A.A.) - İtalya Kralı

nın doğumu yıldönümü münasebetiy
le reisicümhi.ır K. Atatürk ile Majes
te Vittori.o Emmanuel arasında aşa
ğıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Majestelerinin doğumlarının yıldö
nümü münasebelile en kalbi tebrik 
!erimi, ve şahsi saadetleriyle İtalya
nın refahı hakkındaki samimi tem en 
nilerimi kabul buyurmalarını rica e
derim. 

K. Atatürk 
Eks~lansımza samimi surette te -

fekklir eder ve bilmukabele şahsi sa 

hakkındaki çok h~ar~tıi .. ~ennile~i 
ınin kabulünü rica eylerim. 

Vittorio Emmanuel 

ltalyanın 
Müstemleke 

Siyaseti 
Roma, 22 (A.A.) - Voce d'ltalia 

gazetesinde Virginio Gayda, İtalya· 
ıun müstakbel müstemleke siyasetın 
den bahsetmekte ve Sinyor Musso
lininin müstemleke nazırlığını üzeri
ne almasının sebeplerini anlatmak
tadır. Muharrir diyor ki: 

"Halk imparatorluğu, A vrupadan 
Afrikaya nakledilecek olan ltalyan 
kuvvetlerile vücude getirilecektir. 
letismar. yalnız hususi teşebbüslerle 
değil, geniş kollektivitelerle yapıla
caktır. 

Zirai ve sınai istismar ~tihsaliı.tı
lltn cinsini ve nevini çoğaltacaktır. 

au, ltalyamn otarşik iktisadiyatmm 
teşekkülü için kati bir merhale ola
caktır.,, 

--0--

Avusturyadaki Gizli 

Hitlerci T eıkilatı 
Viyana, 22 (A.A.) - lsterya aya -

letinde Stainach'da gizli bir Hitlerci 
t(\~kilat meydana çıkarılmıştır. On i
lı:i kadar tevkifat yapılmıştır. 

Çocuk Esirgeme Bafosu 
Ankara, 22 (TAN) - Çocuk E· 

111tgeme kurumunun kostümlü balo
•u 11 birincikanunda verilecektir. 

Bir faciada 
iki ötü 
17 qaralı l 

d }.tuğla, 22 (A.A.) - lçinde yirmi 
~0ku~ yolcu bulunan bir kamyon 
k ethıyenin Kestep kamununa gider 

en Rcrner kamunu ile Fethiye ara
~nda ve Fethiyeye 19 kilometre me-

fedeki Düzçam mevkiinde freni kı
~lrnış, tekerlek hendek çukuruna gi 
b erek kamyon devrilmiştir. içinde 
• ~Iu_nanlardan iki kişi ölmüş, beş ki 
~ agır, 12 kişi de hafif surette y~ra-

rnıştır. 

: .::rnnsada. bir ihtilal malc~adilc kurulan 
- bir teşı:kkıilun gizli silah depoları yap
,, tıi:mı telgraf haberleri arasmda okudu
~ nuz. Resimde de Par:s polisinin bir de
~ podan silah musadere ettiği görülüyor. 

t 
Asilerin Harama mıntakasında bir taarruzu püs

kürtülmüştür. Frankoculann tayyareleri Alicante'yi 
~ombardınuı.n etmiş, bu yüzden 32 kişi ölmüş, 80 -- --- ·ı kişi yaralanmıştır. Sevilden bildiril-

diğine göre, harp esirleri taşıyan bir 

1 
Lord Halifax'a, Berlin - Roma 

mihverinin lngiliz menfaatlerine mü 
teveccih olmadığı ve antikomünist 
paktın bir Alman-Ingiliz anlaşmasına 
karşı gelıniyeceği hakkında teminat 
verildiği ayni gazete tarafından ha
ber verilmektedir. 

~'"'''' '' ..... "" '" ' .. 
Lehi standa 
Milyoner 

Bir Dilenci 
Varsova, 22 (A.A.) - Polis 

Sadars ismindeki profesyonel 
dilenci kadını, dilendliğinclen 

dola~1 yakalamıs ve ) 'apıla.n talı 
kikat neticesinde bu kndımııı 

bankalarda mühim miktarda 
para.-.ı, esham ,.e tahvilatı oldu
ğu anlaşılmıştır. Dilencinin ser 
veti, bir milyon zloti~i geçmek
tedir. 

Sadars'rn ayrıca da bü3 iik 

Times ile Daily Telegraph'm 
Be~lin muhabirleri bir noktada bir J 

leşı:rorlar: O da Fon Neura.th'm 
I..o.ndraya muhtemel ziyaretinin ı\1 
man ef'Kiirı umumiyesi tarafından 
iyi karşılanmadığıdır. Times, Al
man gazetelerinin bu yoldaki mü
ta.lealarını kaydettikten sonra, Al 
manyada lngiltere ile anlaşmak 

meselesi üzerinde iki cereyanın 

~a.rpıştığmı kaydediyor. Daily Te
legraph muhabirine göre, Alman 
efkin umumiyt-.si, Alman - In
mjı,cm110ka rcneti:ıe pek taraftar [lf!gu ~ L.•-.-ı ... ı:J:.t _ı.-a-J;... --···1-nn. "-llt-

mıs ve geniş mi!iyasta faizle 
Fransaya göre 

Paris, 22 (TAN) - Bütün Paris 
para ,·erdiği de tesbit olUl'lmtı~-
tur. Ha~·atım hu suretle dill'nci-

ga.zeteleri Lord Halifax'm Bcrlin zi- tikle geçiren hu kndınm kızı Pa-
yareti etrafında mütalealar yürlütü- rı"s u··nı•·ersı"t ... sı·nde okum-·'·taclır. 
yarlar. Petit Parisienne'c göre A man ....... ...., ..... ...,.Y .. ---.·-_.--....._....,ı:ı..t\ .... .-...-. 
ya Hariciye Nazırı Fon Neurath vu- Sabık Krahn Davası 
kubulan daveti kabul eder ve gelecek Londra, 22 (TAN) - Sabık Kral 
Kanunusanide Londrayı resmen ziya Edvard aleyhinde mecmuasında bir 
ret ederse yeni müzakereler başlıya makale yazan muharrir aleyhine a~-

ca~~~~al'in Berlin muhabirine gö- lan davaya bugün bakılmıştır. Suç -
U lunun davacıya tazminat vermesi şar 

re, iki taraf orta Avrupada, bi ıassa t·ı d il h 11, a·ı . u· 
ı e ava su ıan a e ı mış r. 

A vusturyada statükonun idame si, 
Alman - Çekoslovakya münasebf't- Amerika y ahudileri 

Bu resimde de Fransadaki gidi tc§ekkü
lün yakalanan mensuplarından birkaçı 

göze ı:arpıyor. 

1 
tren ile yolcu taşıyan bir tren Ala
nis istasyonunda çarpışmış, bu yüz
den 45 kişi ölmüş, 100 kadar kişi ya-
ralanmıştır. 

Mülteci Ispanyol çocuklarına 

yardım için toplanan konferans, bu
gün Parıste mesaisini bitirmiştir. ln
giltere hükumeti iki taraf mülteci
lerine ve harp kuı·banlarına yardım 
için 5000 sterlin teberrü etm•ştir. 

Varşovadan bildırildiğin~ gere. Le 
hisUı.n, Salamankaya konsolos gön -
dermek için müzakereler yapmakta
dır. 

Katalonya devlet reisi Kampanis, 
Barselonaya dönmüş ve dönüş St'ya
hati esnasında Francistlerle mütare
ke şayinlannı tekzip' etmiştir. 

San Sebastiyan, 22 (A.A.) - ln
giliz Landon ve Devonshire kruva
zörleri Franco'ya ait .Majorque ada
sında Palma limanına gelmişlerdir. 

Gemi erkanı, mahalli hükümet erka 
nını ziyaret etmişler ve bu ziyaretler 
iade edilmiştir. 

Huııisanenin 
Tam Yanında 
Silah De11osu 

Amma göz göre göre ve ısrarla ta
la.om, layık olmadığı falan yere kay
rılmasını istiyen ta\'siyeler memle
ket için zararlı olduğu kadar o tav· 
siye~i getiren \'e kabul edenlere de 
zarardır. Çünkü tavsiye e<lenin for· 
sası dü,ünce o aclamı hemen kapı dı· 

Amkara, 22 (Tan :nuha.hirin- sarı ederler ve böyle bir adamı kul
deu) - Geçemlerde Antep ceza Jaodığmdan dola)'I tın'slyeyl kabul 
evınd~n kaçan beş idam mahkiımu edeni de mesul etmeseler bile mua.-
hai<kıında yerinde tahkikat \'e a- j tap tutarlar. • • • 
raştınnalar yapılmış \'e bunların Onun için ak ta\'sıyeyı bir nımet 
ne suretle kaçtıkları hnkkmda bu- \'e kara tavsiyeyi bir musibet say • 
raya malumat gönderilmi tir. ~lah mak pek doğru bir iş olur. 
kumlann kaçtıklnn ko~ı,.ıı-:ı biti- B. FELF.K 

!erinin istikbali ve nihayet lman
yanın müstemleke talebi üzeıincle 
güçlüklerle karşılaşmışlar. diploma
si bakımdan verimli olması beklenen 
konuşmalar bu yüzden hayali bir ma 
'ıiyette kalmıştır. 

Hitlercilere Karşı 

Nümayiş Yapıyorlar 
Millet Meclisinde Dün 
Görüjülen Meseleler 

Ankara, 22 (Tan muhabirinden) -
Nevyork. 22 (A.A.) - American Millet :Meclisinde bugün şu işler görU

Jevsh Congress tarafından Nasyo. şü!dü: Konya ovası sulama idaresinin 
nal - Sosyalizm aleyhinde tertip e- 933 yılı son hesabına ait mutabakat 
dilmiş olan hafta, dün başlamıştır. beyannamesinin sunulduğuna dair di 
A:Iman mallarını boykot etmeleri i- vanı muhasebat tezkeresile hesabı 
çın bütün memleketlerin Yahudi kati hakkında kanun layihası ve yük
gençlerine hitap eden bir beyanname 1 sek ziraat enstitüsünün ayni seneye 
neşredilmiştir. ait son hesabı hakkındaki layihaları. 

şiğinde Emrnnilerden kalma bir==============• 
s!lah deposu olduğu gi)riilnıliştiir. 
Verilen malfımatn göre, lıu depo KISA HABERLER 
bir konış kubbesinin istinat ettiği • Erzurumda yapılan kiremit ve tuğla 
iialm sütunlardan birisini.1 içinde fabrikasmm açılma merasimi dün yapdm11 

Lehistanda.,i<omünistlik 
f ı· 

Varşova, 22 (A.A.) - Muzır na.ı 

yette bulunmakla maznun 20 komii
nist 2 ile 12 sene arasmda muhtelıf 
hapis cezala:r:ına mahkum edilmişler 
dir. 

dir. Depoda şu silahlar bulunmuş- tır. 
tur: 46 mavzer, 2 tem;r tab:ıncası. • Edirnede Koca Siannm şaheseri Seli· 
no bo 1 f"t"l" r.: d · I nıiye camiinin yanında yapılan etnografya 
N<> m >a ı ı ı, ·> emır maz~a .. . k da la k . . ~ 

1 

muzesı ya ın açı ca tır. 
makabı, hır demır serpuş, 2t> teın- • lngilteredc tifo salgını devam etmek· 
\"İr fişeği, 13 otomatik şarjör. 3 tedir. Yalnız Londra civarındaki bir şehirde 
bomba ko\'am \'e 5978 ma\·zer fi- son hafta içinde 137 kişi tifoya tutulmu1-

~cği. .• 
tur. 

lspanya l-1arbi lkinci Kzşı Geçiriyo "" 1 ' ' 

• Fılipin adalarındaki son tayfun felake
ti bir haftada 180 kişinin olumıine sebep 
olmuştur. Maddi zarar milyonlarca dolar
dır . 

... ............ 1 .......... , 

\1 
• spanyanın şima.limle J<"ran-
1 co kun·etıerine sekiz ay 

kadar mukavemet eden Astorya
hların mağliıbiyetinden \'e yurtlan 
n111 asiler eline g~mesindeıı bir ay 
dan fazla bir zaman ~e~ıniştir. 

Bir aydanberi General Franco'· 
nun climhuri~·et kun·etıerine kar 
şı büyük bir taarruza ge!,'mesi bek 
lenmekte, fa.kat bu taarruz bir \ 
türlü başlamamakta.dır. Halbuki 
Franco'nurn yapacağı taarnızu ,;e
ciktinnesi, cümhuriyet!,'ilere !,'Ok 
kıymetli bir \'akit temin etmektrn 
başka bir işe yaramaz. o ha.ide a
silf'rin gecikmt>IPrine sebep ne'! 

Bu yolda ,·erilen soo malüma • 
ta göre, ispanya asileri iiç hafta
dır büyük taarruz için hazırla.nı -
yor, bunun vuku bulacağını his
settirmek için tayyare akınları ya
parak sivilleri tethiş ediyordu.Hüku 
met cephesinin arkasında \'uku bu
hw bu tethi~ hareketi giinlerce 
de\'am etti. Asiler, bu akınları.mu 

t ... ~ ............................................... ...... 

t YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL f 
t..- : ~~ ......................... ~ .............. . 
bir çözüJmiye baı;langıç teşkil et- rlsinde Saragossa gibi yerleri ko-
mesini umuyorlardı. Halbuki öyle rumıya tah is etmek icap etmiş ve 
olmadı. Bilakis hükumet tayyare- bunuın neticesi olarak sont~.şrinin 
lerı bu akınlara büyük bir akınla ilk haftalarında beklene..-ı büyük 
mukabele etmiş \'e asilerin Aragon taarruz da geri kalmıştır. 
c.ephesi arkasındaki en mühim mer 
kezleri olan Saragossayı bombar

dıman etnıişlf'rdir. Hükômet ku\'

"\·etlerlnin bu bombardımanına 40 

kadar tan·are iştirak etmiş, hep
si de bir anza)·a uğramadan geri 

dönmli~für. Hükumet. ku\'ntleri
niıı hu tayyare akınları tekerrür 
etml~. hepsi de anlaşılan mu,•af
fakıyele \'uku bulmuş ,.e bu bek
lenilnıiyen clarbeler, Franco'yu müş 
kül bir ,·azivete düşürmUştUr. 

Çünkü hükumet ku,•wtlerirıitı 
bu faikiyeti ka.rşısmda, cephedeki 
tan•areleri geri !,'ekerek cephe ge-

D ikkate değer bir ookta, lıü 
kumet kıınetlerinin, Bar

selonaya çekildikten sonra bu can 
Idığı gösterme.sidir. 

Halbuki ispanya cümhuri -
yetinin hükumet merkeziınl 
değiştirmesi bir ricat sayılmıştı. 
Hadiseler, bunun bir rica.t değil, 

fakat daha esaslı bir hareket ol -
doğunu ishat etmeJ.,.edir. ispanya 
ciimhuriyeti, llarselooamn hozgun 
luk unsurlarından uzak oldu~uno 
anhyarak rn.ziyeU huradan idare 
etmenin daha iyi neticeler \'ere -
ceğini tn!cdir etmiş ve ona göre ka 

rannı \'ermi~tir. Hii.diseler kararın 
isabetini göstermekle kalmamış, 

Jt'raaıco'nun mnharebe~·i muhak • 
kak kazanacağına dair, son gün
lerde birdenbire türeyen dii iinre
lerin kıymetsizliğini tebarüz ettir
miştir. 

('ünkii Franco, kun-etine gü -
\'ooecek bir halde bulunsaydı kışmı 
gim1esini beklemez, belki kış gir
meden meseleyi haJletme)i n 
harbe son venne)i l<ttP.rdi. 

Halbuki iş aksine oldu, bütiin e
mareler muharebenin bir kı~ daha 
de\'ant edeceğini gösteriyor \'e bu 
sırada cümhuriyet hükumeti can
lılığı ile \'e kudretile göze çarpı -
yor. 

Franco'nun ötede beride kazan
dığı mu,•affakıyetler, bir aralık 
harbin son bulmak iizere oldu~ı 
hissi.ni vt>rdi~ halde, hakiki \'a'l.i
ytıt, asıl ciddi muharebenin haşla
mak iizere olduğunu göstermekte
dir. 

l enı ~OCUI\ 

Ansiklopedisı 
Ansiıklopedinin (80) uncu cüzü 

~ıknuşhr. Runuola ikinrj 
cilt ,·e bütiin eser tarnam
lannıışhr. l<~lisik cüzleri o
lanlar tamamlamak üzere 
süratle idarehanemize mü
racaat etmelidirler. 

Cüzlerini ciltletmek istivenler 
de bunları bir an e\~·eı bi
ze göndermelidirler. 

Henüz Çocuk Ansiklopedisi at~ 
mamış olanların şimdiden 

mUracaat ederek me,·cudU
miizden ihtlyaçlarını temin 
etmeleri lazımdır. ÇiinJ.11, 
az bir miktar kal -
mıştır Geciktikleri takdir • 
ele bulamamak tehlikesi ile 
ka~ılasaf'.aklardır. 

......................................... w 
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F cıa 

obanın 
• 
ın 1 

ey a ç ? 
• 

Zincirlikuyuda Sotirinin mandırası önünde geçen bir facianın 
muhakemesine dün Ağırceza mahkemesinde başlanmıştır. lki 
ay kadar önce bir sabah mandıra civarında muhtelif yerlerinden 
yaralanmıf bir ceset bulunmuş, bunun Samatyada yıkıcılık ya
pan Gencağanın torunu Hüseyin olduğu anlaşılmıştır. Biraz sonra 
da suçlu olarak Sotirinin çobanı İbrahim yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

1 

1 ?~n, Suçl~ yerine lbrahim getiril
i mıştır. Tahkikatı yapan ve !brahimin 
itiraflannı tespit eden emniyet ikinci 
şube komiserlerinden Abdürrahman 

• • ecz esı 
• 

Is en • 

Kanunusaninin 20 inci günü, otur
duldan handa dostu İrfanı bıçakla öl 
düren kebapçı Nedimenin dün ağır 
ceza mahkemesinde muhakemesi ne-

da şahit olarak dinlenmiştir. ' 
Şahit hadiseyi şöyle anlatmıştır: 
- Hadise yerine gittik. Tahki!<a

ta el koyduk. İçinde bulanık su bulu 
nan bir tuğla havuzunun yanında bir 
ceset yatıyordu. Biraz ileride de bir 
ayni vnrdı. Ortada koyun pislikleri 
gördük. Bu cinayetin bir koyun hırsız 
lığı yüzünden doğması ihtimali üzerin 
de durduk. Civardaki tnandraları tc·t 
kik ettik. Sutiriyi çağırdık. Çobanı -

ticelenıniştir. Müddeiumumi Sadun, nın 0 sab:ıh ortadan kaybolduğunu 
vaziyeti ve Nedimenin müdafaaları- öğrendik. Saat ona doğru İbrahim 

mandıraya geldi. l{endic;ine cesedi 
göstererek sorduk. O, soğul}kanlılık
la: 

nı tahlil eden ruzun bir iddia serdet
mif, Nedime hak.kında ceza kanunu
mın 51 inci maddesinin birinci fıkra-
sının delaletile 448 inci maddesine gö 
re ceza verilmesini istemiştir. Dün 

mahkemeye Vecihe adlı bir kadın ga 
müracaat etmiş ve ölen İrfanın kız 

kani~i olduğunu söyliyerek suçlu -
dan tazminat alınmasını istemiştir. 

Muhakeme, müdafaa. için başka bir 
güne bırakılmıştır. 

eriliy rlar 
Avusturyalı bir tüccardan tehdit 

yolile iki bin lira sızdırmak isterken 
yakalanan Uç kişi hakkındaki tahld
kat bitirilmiştir. Mahallebici çırağı 

Muharrem, hadisede alakası görülrne 
diği için serbest bırakılmıştır. Diğer
lerinin bugün adliyeye verilmeleri 
muhtemeldir. 

Pirinç Hırsız ığı 

- Ne bileyim ben. dedi. Bu cevap 
bizi şüphelendirdi. Ayağında Sutiri
nin kardeşinin pantolunu vardı. Giy
diği yeni fanila ile dondan da şliphe
lendim. O: 

- Askere gideceğim de onun için 
elbisemi yıkanmıya verdim, dedi. El
bisesini teyzenin evinde bulduk. Ku
şağında ve gömleğinde yıkanmış kan 
izleri gördük. Kanaatimiz hii.sıl ol
muştu. Hadise yerindeki -ayak izleri
ne de !brahimin izleri uyuyordu. Fa
kat, İbrahim inkar ediyordu. 

O gece Zincirllkuyu karakolunda 
kaldı. Ertesi gün her şeyi i~iraf et
ti: 

Hüseyin o civarlara dadanmış bir 
koyun hırsızı imiş. Birkaç defa kom 
şuların koyunları calmmış. Bir çoba
nın da koyununu çalarken bıçakla 
kepeneğini yırtmış. O gece Ibrahiıxtin 
koyunları Urkmüş. O tarafo. doğru gi 
dince çukurun içinde bir -.ıdamm bir 
koyunu bacağından yakaladığını gör-

Bomonti soğukhava deposu bekçi- müş. Adam tbrahimin gırtlağına sa· 
nlm1ş. O da kurtulmak için karnına 

leııinden Musa, Fenerde Karabekir1n . . . . . biçak saplnmış. Hırsız biraz kaçmış 
çeltik fabnkasındnn 80 kilo pırınç çal ve yere yatmış. tbrnhim, oradan ken-
dığı iddiasile yakalanmış, hakkıcca \ disine tabanca ile ateş edileceğini tah 
tahkikata başlanmıştır. r min ettiği için bıçakla, tekrar salıdır-

14 =--
- Başlangı~ 

TAN 23-11- 937 

Cer a asa H , 
Edilecek A 

ave 

a 
pı m ş 

Dün asliye ikinci ticaret mahkeme 1 

Yeni paviyonun temel atma merasiminde 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Yeşilay Gen~ler Birliiji 

1 Yeşilay Gençler birliği genel sek
reterliğinden: 

Birliğimiz 27. 11. 937 cumartesi 
günü saat 14 te Eminönü halkevfade 
yıllık kongresini yapacaktır. Bütün 
içki düşmanlarının gelmesi rica o· 
lunur. 

Tahsile Gidece Talebeler sinde makbuz tahrif etme ve sahte 
ibra senedi yapma dava.sına devam 
edilmiştir. Dava eden Galatada Çınar 
sokağında bankalar matbaası sahibi 
Madam Rinakoremeladır.Dava edilen 
de matbaanın müsteciri Davit Rozi -
dir. DUn mahkemede davacı ve avu -
katı bulunmuştur. Suçlu gelmemiştir 
Davacının avukatı hadiseyi şöyle i -
zah etmiştir. 

- Davit Rozi, Madam Rina.koro - Cerrahpaşa hastanesine ilavesine 
metadan aldığı ve ilsUerinde hiç me- karar verilmiş olan yeni mutf:ı.k ve 
tin bulunmıyan alelade bir lira mak- çamaşırlık binasının temel atma me 
buzunun üstündeki bir satın silmek rasimi, dün saat 10,30 da yapıltnı;;tır. 

tnyişle bahsedilmiştir. Cerrclıpıışa. 
hastanesi, yeni uapılacak olan pav
yonlarla şehrin sağlığına olan hizmc 

Hukuk ve c(!za tahsili için Adliye 

Veka.Ieti hesabına Avrupaya gönde
rilecek talebeleri seçmek Uzere açr
lan imtihanın neticesi belli olmuş -
tur. Müsabakaya Istanbul hukuk fa 
kültesi mezunlarından 3 kişi girmiş, 
üçü de kazanmıştır. Bunlar Abdul • 
lah Pulat Gözübüyük, Amil Artus ve 
Ekrem Filzemendir. Bu gençler, ya
kında A vrupaya gideceklerdir. 

tini bir kat daha artıracaktır. 
k' Merasimde vali ve belediye reisi B. Ertuğrul Sadi Tek 

suretile oraya. matbaadaki ma ıne - M .. 'iyatrosu: Bu gece: 
1 . k d' . tıld w parası uhittin Ustündağ. üniversite p.rofe Kelep·ır Bı"r a·ına · enn en ısıne sa ıgmı ve Gedikpaşa. (AZAK) 
nı tamamen aldığı hakkında Uç satır sörlerinden bir çoğu ile Cerrahpa~a Şi'?lide Halaskar Gazi caddesinde sinemasında Nnutu-

1 d b'r hastanesi doktor ve asistanlan, Tıp b'0 yUk b' ilave etmiştir. Bundan evve e 1 u · ır bahçeyi havi ve arka soka lan Adam Yazan·. Na 
l d ğı tnlebcsinde:ı bir kısmı hazır bulun- - d makbuzu kira bedellerinin a ın 1 ga a nazır bir bina kelepir fiyatına zım Hikmet Ça ..... l1m-

. ahk muşlardır. tıııktı ·~ şekliw.le tahrif, etmiş ve sizın m e sa r. Tafsilat için İstanbul posta ba (Üsküdar Hale) Pe--""""'"-- (Bakır 
· d h k · ı Q ve Bu münasebetle kurbanlar kesil- kut M .. ~ menız e mu a emesı yapı mı~ usu J.,O. 176 ya (D. S.) rumuzile köy) cuma (Pangaltı Tan) sine • 

sahtekarlık sabit olduğu için ceza miş ve hastanenin hizmetlerinden si- mektupla müracaat. masında. 
mahkemesineverllmişti.'Mahkemeniz ~• .. lll::Dll!ll!ZIJlll .... lllmı .. ı::mllliı111 ...... ICl181 .. IW!1m .. llll1B~llll .... llllllll .... llll .... llll ...... ;~~ı111ıııııı 
tarafından seçilenbir ehlivukuf ta bu ·~ 
makbuzda da tahrif olduğu neticesi
ne varmıştır. Tıbbıadli mUessesesi de 
birinci satırın altında. parlaklık bu
lunduğunu söylemiştir. Sahteliği bak 
kında karar verilmesini isterim. 

Muhakeme, evrakı tetkik etmek ve 
karar verilmek üzere başka bir güne 
talik edilmiştir. 

as or suz udut 
r· ine Kaçırmışlar 

Bir ecnebi vapurunda Türk tabii-1 
yetinde bulunan Deli Yorgi isminde, 
birisini pasaportsuz olarak hudut ha
ricine kaçırdıktan için yakalanan As 
tnna.n, Vangel ve Mnrko adlı Uç genç, 
dlin akşam geç vakit meşhut suçlar 
müddeiumumiliğine verilmişlerdir. 

Yarın 

ak tam ELEK • Perşembe 

akşamı SARAY Sinemalarında 
Alman pheserinden ıonra bir F raıısız harikası 

kü lar Kalesi 
Bir aşk, bir fedakarlık, bir vatanseverlik abidesi. 

Bu muhteşem eseri vücuda getirenler 

ANNA BELLA - ·PiERRE RENOiR 
DlKKAT : Yarın gecenin biletleri MELEK gifelerinde; 

Pertemhe gecesi biletleri SARAY gişelerinde satılmaktadır. 

Sinemasında bUtUn 1stanbula. 
fevkaladeliği destan olan •••-••--Müddeiumumi, tahkikatilli yaptıktan 4-•DmmBJBC Bugün TÜRK 

sonra. suçluları Sultanahmet sulh U-1 tl'll"ID.,... 
~uncU ceza b" kimine göndc.rmia.tir 
Kararlan ougtin tefhim edilecektir. 

Camid Hıs-sızhk 
Evvelki gün, namaz kılmak bahane 

f "C'-n ft rtt .. n - \. 

Filmin kahramanı henüz 16 yaşında Sevecek kızların, seven ve sevilen kadınların, mutt 
imm•••••mıE"• la.ka sevgili.sine kavuşmak istiyen erkeklerin filmi. • .. •••••••m:ı.;; 

sile Yenicamie giren 60 yaşlarında. --------------------------------------------
Hüseyin oğlu Nuri isminde biri, bir 
fırsatını bularak birkaç çift is)mrpin 
çatarken yakalanmış, adliyeye veril -
nılı}tir. 

mış ve öldllrınliş. Kırılan btçağı da 
orada bulduk. İşte !brahirnin itiraf -
ıarı böyle idi. 

Bundan so~ polis Şükrü ile Zin
cirUkuyu jandarma kumandanı tıgın· 
h Recep onbaşı da dinlcnmişlerdir. 
Onlar da hadiseyi komiser Abdurrah 
man gibi anlatmışlardır. Muhakeme, 

41<1J111mEB1•25 ikinci teşrin PERŞEMBE AKŞAMI•---~ 

• 
4'.. KSIM. 
DANSiNG • MÜZiK HOL'u 

Yeni bir kadro 

Müntahap ve nezih bir yuva 

gelmiyen eahitıerin çağırılmaşı için iİlll•-----
talik edilmiştir. 

Yeni ve muhteıtem bir program 
• 

ile yenıden açılıyor. 

-1-

na elinizi verin ... 

Genç zabit beni dinlerken kollarını kavustunnut
tu. Sözümü bitirdiğim zaman birkaç sa.nlye ayni va· 
ziyette kaldı. Sonra birdenbire iki elini birden bana. 
uza.tarak: 

- Geliniz, dedi. Bugünden sonra biİ'icik dostum· 
sunuz. -

Bu ateşli elleri avuçlarımın anısında bir dakika 
srktnn, ve ona teşekkür ettim. 

Onu her sabah, bahçemin önünden, kucağında bir 
demet leylakla, geçerken görürdüm. Çok defa yanın
da genç ve güzel bir kadınla, bir kelime konuşma
dan, başlan önlerinde, geçip giderlerdi. Bu garip ge
zintiler bende gittikçe artan bir merak uyandırmak
taydı. Çiçeklerle uğraşır görünerek bahçemin soka
ğa yakın tarafına gider, belli etmeden onları tetkik 
ederdim. Unüonnası içinde çok tcnasUplU bir enda.
mı olan erkek, uzun boylu, sarışın, yakışıklı, otuz 
altı, otuz yedi yaşlannda bir binbaşıydı. Ka.dın , yir
mi iki, yirmi üçünden fazla değildi. Beyaz keten şap-

kasının yanlanndan taşan san dalgalı saçlaıile da
ha ziyade bir genç kıza benziyordu. Onların ka:-deş 
oldukları kanaatindeydim. Biribirlerinin yanında 
ciddi, sessiz, gidip gelmeleri, bu kanaatimi kuwet
lcndirmekteydi. 

Bir sabah Blnba§mın yalnız geçtiğini gördilm. lfu
cağında. her vakitki leylakları, yanık çehresi gamlı, 
eğır ağır yürüyordu. 

maklıklı ve beyaz mermerli bir mezarın ~nında dur
du. Aramızda on beş, yirmi adımlık bir mesafe var
dı. Hemen bir iri ağaç gövdesinin arkasına saklana
nık onu seyre başladım. Bana arkası dönUktü. Par
maklığın kapısını açarak içeri girdi. Mezarın üstün
deki solmuş leylakları tazeledi. Sonra yere diz çöke· 
rek mezarın üstüne kapandı ve ağlaımya başladı. 

Dudaklarının üstünden acı bir gülümseyiş uçtu. 
Islak gözlerinde itimatsız bir bakış vardı: 

_ Sizi temin ederim ki, dedi, ben dostu olmıyan 
bir o.damım. 

_ Olabilir, dedim. Belki şimdiye kadar size dost 
cibi el uzatanların kötUlUkleri ve ihanetlerile karşı-
cı 

ıaştrnız. Ve beni de bu dostlardan biri aarunak hak-
sızlığında bulunuyorsunuz. Ziyan yok. Fakat biç ol
mazsa bana elinizi, bir dost diye değil, ıstırabınızı 
duya.bilen bir insan diye veriniz .. 

Yanyana, ağır adımlarla geri dönıniye başlamış
tık. Binbaşı üzerindeki pe~anlığı hala atamamıştı. 
Samimi bir sesle: 

- Ol!!nle ölünmez, dedim. Kaybettiğiniz vUcudUn 
sizin için pek sevgili bir varlık olduğunu şüphesiz 
anlıyorum. Fakat ... 

Başını ümitsizce iki yana sallıyordu. Derin bir gö
ğüs geçirdikten sonra hafifçe gülümsedi : 

- Tehlikeli devreler çoktan atladı. Şimdi mesu-
dum, dedi. 

Birdenbire aklımdan bir fikir geçti. Uzun zaman
da.nberi zihnimi kurcalıyan bu muammalı gezintile ·
deki esrar perdesini kaldırmayı düşündüm. Verdiğim 
bu ani karar beni adeta sevindirmişti. Bir dakikada 
kendimi solmkta buldum ve uzaktan onu takibe baş
ladım. Tenha, ıs.sız yollardan gidiyor, bir kere bifo 
arkasına dönüp bakmryordu. Böylece bir hayli yo~ 
aldık. Tuttuğumuz istikamet blzi Karacaahmede gö· 
türmekteydi. Bunu farkeder etmez, azçok hakikati 
anlamıya başladım. Bu vefalı erkek, sevgili bir ölü
sünü- ziyarete gidiyordu. Tahminim yanlış çıkmadı. 
Binbaşr, ilkbahar güneşinin yer yer aydınlattığı ge
ni§ mezarlığa girerek ilerilemiye başladı. Yaşlı scr
''ilcrin gölgesinde, zamanla Üzerlerinde vahşi otlar 
bitmiş mezarların ve renkleri yeşermiş, birçoğu dev
rilmis mezar taşlannm arlrnsından geçerek ytlriidtik. 
Nıbayet o, iki yeşil servinin ôrtnsmda demir par-

lşte, en sonunda bu esrar perdesi yırtılmıştı. Fa
kat, ben bu yırtılan perdenin arkasında, çok kederli, 
gizli bir hakikatin varlığını duyuyordum. Bana öyle 
geliyordu ki. asıl esrar, bu gizli hakikatin karanlık
ları içindedir. 

Genç zabit, nihayet. slikfın buldu. Ayağa. kalktı, 

parmaklıktan dışarı çrktı. Fakat oradan ayrılamıyor 
du. Bir nğa!: kütilğilnün üzerine oturdu. Yanma yak
laştım. Benim varlığımı hala hissetmiyor, başı elle
rinin arasında, hareketsiz duruyordu. Birkaç saniye 
arkasında bekledim. Sonra yavaşça elimi omuzuna 
dokundurdum. 

Bu dokunuş onu, elektrik çarpmış gibi, yerinden 
sıçratmıştı. Perişan bir şaşkınlıkla beni süzerek: 

- Siz .. siz.. dedi. Kimsiniz siz? .. 
Sesime mümkün olduğu kadar tatlı bir ahenk ve-

rerek : 
- Bir dostunuz! dedim. 
- Bir dostum mu ? 
- Evet. sizi gıyaben tanıyan bir dost!.. 

Kısa bir tereddüt geçirdi. Dikkatle yUzlime bakı
yordu. Bu bakışlardan cesaret alarak sözüme devam 
ettim : 

- Ben de kimsesiz, dostsuz yaşıyan bir eski 'as
kerim.. Bir :Miralay tekaüdüyüm.. Saçlarını mihnet 
ve ıstırapla ağartmış bir meslekdaşım .. Sizi bergün 
bahçemin önünden geçerken göciirlim .. Hergün ku
cağınızdaki leylaklarla, yanınızda kız kardeşinizle, 
ılık bir bahar gibi, yüreğime sokuldunuz .. Sabahları 
ayni saatte yolunuzu bekler oldum... DönüşünUzde 
yüzünüzü kederli gördükçe üzülilrdüm. Bu hüzünlü 
ve muayyen gezintilerin hakikatini bilemiyordum. 
Bugiine kadar da öğrenmek ha.tınma gelmemişti. 
Beni affediniz Binbaşı .. Bugün sizi takip ettim. lşte 
yine tekrar ediyorum: Beni bir dost gibi kabul et
mek istemezsiniz, hiç olmazsa eski meslekdaş gibi, si
zinle çok yakından meşgul olan bir yabancı diye ba-

Ben elimde olmıyarak ~ 

- Saadetiniz bu gözyaşları mı? diye sordum. 
Silkinerek : 
- Yoo, hayır! dedi. Hergün bu ziyareti yaparım 

amma hergün böyle ağlamam. Bu arada sırada gelen 
bir buhrandır. 

- Oleli ne kadar oldu? 
Yüzüme bir tuhaf baktı ve yine gülümsedi : 
- On dört sene, dört ay ... 
- ! ! !. . 
- Yahut o kadar asır ..• 
Hayretten açılan gözlerimi esrar dolu ~ehreS!ne 

dikmi§tim. Bu yanık ve sararmış yüzde insanı hem 
çeken ve hem de ürküten çok garip bir mfi.na vardı. 

- Peki, o sizin neniz olttyordu? diye sordunı. 
- Hiç birşeyim ... Veyahut hcJ1!cyim ... 
- Anladım Binbaşı .. Sonsuz bir vefa taşıyan ~'i.11:-

sek ruhunuzun hayranıyım .. 
( A rhı!'fı vnr 
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'r ~'l\J'ın hcd •fı: Haberde, fikirde, 
h ... r şeyde tcmız, düriıst, samimi 

o.mak, k ... rıın gazetes1 olmıya 
çalı ·mnktır. 

-<>-
ABONE BEDELi 

1'urkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 • 6 Ay 1500 • 
400 • 3 Ay 800 • 
150 • 1 Ay 300 • 

1.t lletleraraıi posta ittihadına dahil olmı· 
•Yan memleketler içın 30-16·9·3.5 liradır. 

l:UNON MESELELERi! 

Bir Kaza Karşısında 
kırtasiyecilik 

Dün Bebekte bir katıa olmuştur. 

~5 yaşında bir adam hareket halinde 
bir tramvaya atlamak isterken dü~
llıüş, yaralanmı,tır. Hatasmı öltimJ
le ödiyen zavallı ihtiyar adamdan 
ba.5ka kimsenin bu kazada bir suçu 
)'oktur. 

1',akat kaZada.n sonra olup biten 
hadiseler, kırtaslyeclliğin, usul ve 
kaideyi insan hayatından bile neka-
dar üstün tuttuğuna ~k canlı ,.e ~.ok 
acı bir misaldir. 

Her hısan için tabii olan hareket; 
dUşoo, ba.5mda.n ya.ra1anan, bacağı 
kırılan ihtiyar bir ada.mm yardımı· 
lla koşmak, onu kaldırmak, hayatım 
kurta.rmak, rstırabmı azaltmak için 
elden geleni yapmaktır. 

Tramvayda ,.e etralta bulananlar 
bunu yapmak !ste~lerdir. Fakat 
imkan görillmemlştlr, ~lkıkU zabıta 
llıemurla.n gelloclye kadar vaka ye
tini tıpkı kaza. dakfkasmda olduğu 

gibi muhataza etmek lbmı olduğu 
ileri sürülmüştür. 

Zabıta memurlan geldikten sonra 
da linni dakika. yaralı ihtiyar adam 
)'erde bırakılmıştır. Ancak ~ehrema
lletinln yardan ofomobill geldikten 
sonra bu acı manzara ııilıa.yet bul
rnu5tur. 

Tramvaydan düşen bir ada.mm ka· 

-tnu~~daki . ., ~suliy~~I 
gibi muhafaza. edilmesinde belki de 
fayda vardır. Fakat bu hakiki veya 
tnevhum faydadan çok C\"\•el düı:U

lliilmesl Ia.zım gelen bir §ey vardır 
ki, o da ya.ralı bir adam1ı11 ıstırabmı 
8.7.altmak ve auımı kurtarmak içlaı 
~·apılabilecek her harekete derhal 
haşvurolmuıdır. Böyle bir can kur
tanna vazlf esinden daha. üstün hlç 
bir u&nl ve kaide tasM'VUr edilemez. 

Bu melelede kırtasiyecUlk ruhu, 
ilendi kendini en çıplak bir §ekilde 
ele vermiştir. Bu ruh, bir can kur
ta.rmayı taU bir iş saymış, o canı 
tehlikeye dtt~Uren amlllerl iyice tes
bit edip ki.ğrt üzerinde raporlar yaz 
llıayı daha mühim görmlişttir. 

Her acı tecrtibeden deh almak li.
trnıdır. Evvel& orası vardır ki, im
dat ot-OmoblH gelinclye kadar olan 
lntıvakkat imdat için belediyenin ted 
bir dü~ünmesl icap eder. Sonra bn
dat ot-Omoblllni çağırmak için zabı
lanın evveli vaka yerine gelmesime 
lhtiyaç olmamalıdır.Uı;üncU bir ook
t. da kazaya uğnyaıı bir vatandaşın 
hayatını, yazılacak raporun tamam 
0hnuı gibi düşüncelerden çok evvel 
diişUnmek icap ettiğidir. btarıbulon 
"1sa.nca düşünür, faal ve uyanık bir 
:tnuııyet Müdürü va.rdır.Kendisindeın 
lica.mız, bir kaza karşısmda rapor 
l'aıtnaktan evnl can kurtamııya ve 
hraırya yardım etmlye ehemmiyet 
"eı-Uınesı hakkında emniyet merkez. 
1erinı ikaz etmesi ,.e kırtaslyecllik 
l'tıhJle bu nokta da mücadelede bu-
1'1ııınasıdır. 

Çırağan Sarayının Tumiri 
Yanan Çirağan sarayının mektep 

Olarak kullanılması tasavvuııı üzeri
lle, bu binadan istifade imkanı olup 
~hnadığını tesbite memur eıUlen mü 
ehassıs heyet, tetkiklerini bitirmiş 
~~ raporunu vermiştir. Rapora göre, 
~~a. esaslı tamir gördüğü ·;akdirde 

lifade edilebilecektir. 

Deniz Fabrikalarında 
il. llaliçteki deniz fabrikalarında de
k~ ticaret müdürlüğü için bir romor 
hsor. d.aha yapılmıştır. (Kılavuz 1) 

ltı rnıru taşıyan bu romorkör Dizel 
I' otörU ile çalışmaktadır. 9 mil sü
t ati vardır. Yeni romorkör bir haf. 
aya kadar teslim edilecektir. 

TAN 

O ayağın cennetten çıktığına inanılan tarih çok eskidi~. 
Dayak, Adem Yalvaçla yafıttır. Dayağı; Ukubat tarı

hinde bir millete maletmiye imkan yoktur. Ademoğlu hemcin· 

ıine ceza ve eza vermeyi dütündüğü gün dayak varolmuftur. . 
Dayak ilk çağlarda ferdi ihtirasların tatmini, medeni devirlerde içti· 

mai nizamın korunması için müracaat edilen, dayanılan ilk ukubet şek· 
lidir. 

Dayak; dayamak kökUnden yapılmış bir isimdir. Dayan•lacak, gU
venilccek, istinat edilecek şey anlamınadır. Dedelerimizin sopnyı da
yanılacak ve güvenclicek bir şey olarak seçtikleri de adından anlaşıl
maktadır. Dayakta işkence manası da gizlidir. 

Ben bu yazımda orta çağlarda, İslam dilnyasında ve daha sonra Os
manoğulları zama,nındaki dayak ve işkence şekillerinin bir tarihçesini 
yapmıya çalışacağım. 

D ay~k §er'i hadlerin başmda gelirdi. İslamın ilk yıllannda R~şi
dın halifelerinden Ömer bin Hattabın oğlu Abdullaha mUskırat 

kullandığı için dayak atılmak suretile şer'i had tatbik edilmişti. Kar
deşleri Abdurrahman ve Asım da sarhoşluk suçu ile dayağa mahkum 
olmuşlardı. HUkmU veren de babaları Hazreti ömerdi. 

lslam dlinya
sında dayaktan 
başka gerek had 
ve gerekse işken
ce için mUracaat 
edilen şeyler şun
lardı: 

Tarihte 
işkence 

EyyUbilerden EimelikUnnasır, sar 
hoş olduğu zaman kölelerini diri 
diri şişe geçirerek kızartmak ve
yahut mancınıkla havaya atmak 
suretile öldürürdü. 

D
enize atma cezasını ençok tat 

bik edenler osmanoğullan 
idi. Şimdiki GUlhane hastanesinin 
arkasına dilşen Balıkhane kapısın
dan çıkarılarak a1 rlan vezirlerin 
sayısı birkaç dlizUneyi bulur. Ye· 
niçerilerde idam gizli y~pılırdı. Bu 

nun için evvelA. 
• yeniçerinin ismi 

kütükten kazmır-

Vücudü, Acem 
kamışlarına kes
tirmek, yaralara 
sirke ve tuz dök
mek, burun, ku
lak kesmek, göze 
mil çekmek, kazı
ğa vurmak, iple 
bomak, ~ile ile 
~ı\HiiCJnı;;n1 uv) -

nundan ve ayak
larmdan asmak, 
kement atmak, 
ellerini ve ayak

e kill er 1 .:ıı. ~nr~ Ağniuııu 
sından bir nöbetçi 
ile Yemiş iskele· 
sindeki (Çartak) 

lanm ayrı ayrı haşarı atlara bağ 
lıyarak parçalatmak, ağzına eri
miş kurşun akıtmak, satırla kelle 
uçurmak, el, ayak kesmek, hadım 
yapmak, şişe geçirmek, mancınık 
ile havaya atmak, denize atmak, 
toprağa gömerek taşlamak 
(Recm), tôpun ağzına koyup at· . 
mak. 

~""~~~,..,,..~/~ 

- .Yazan: ~ 
lhrahim ~ 
Hakkı 
~~ 

Tavaşi yapmaktı. Halife Süleyman 
• slam tarihinde bu işkence bin Abdillmelik bir askerin şarkı 
1 ve öllim §ekillerinin bin bir söylediğini i~tmişti. Askeri yanı-

m.isali vardır: na çağırdı, şarkıyı tekrarlattı. As 
Tarihçi Ibni Kuteybe'nin El-Mc- kcr hiikümdann hoşuna gideceği-

arif'inde (Mısır tabı, sayfa ll.5) ni tahmin ederek şarkıyı itina ile 
Emevf halifeler zamanında yapılan tekrarladı. 
zuliunler sayılırken Haccacm mi.i- Silleyman: 
racaat ettiği bir i§kence şekli §ÖY - Ne gıdıklayıcı ve sancı bir 
le anlatılıyor: nağme. Bunu işiten bir kadın ken 

Haccaç, Acem kamışlarını yar- disini tutabilir mt? dedi ve ufak 

dırırdı. Işkcnce etmek istediği ada- bir işaretile a.skerl derhal hadım 
a ettirl;}i. Yine bu hükümdar, Medi-

mı çırılçıplak soyar · ve her tar • nedeki bütün muhannesleri ve mu 
fma bu, usturadan keskin kamı§· gannileri tavaşl yaptınnıı,,tı. 
ları sıkıca sarardı. Sonrn bu ka· 
mışlan birer birer çektirmek su· ı- · 

denilen kullukta
ki çorbacıya teslim edilirdi. Bun
dan sonra. suçlu yeniçeri Rumeli
hisanna göndrilirdi. Hisar muha
fızları gece yeniçerinin i§ini l;>itlrir 
lcr ve kimse görmemesi için de 
ceset, ayaklarına gUUelcr bağla • 
narak denize atılırdı. ldam hilk· 
münün infaz edildiği de bir topla 
ocağa. bildirilirdi. Meşhur şair Ne
fi de boğdurulduktan sonra deni
ze attırılmı§b. 

R ecm denilen ve yan beline 
kadar toprağa gömmek ve 

taşlıyarak öldürmek cezası da şer'i 
hadler arasındadır. Bu ceza evli 
oldukları halde zina edenlere tat
bik edilirdi. 1091 H. tarihinde. Ak
sarayda oturan me.stçi Abdullah 
Çelebinin karısı birYahudi ile zi
na ederken clirmü meşhut halinde 
yakalanmıştı. Rumeli kazaskeri 
Beyazizade Ahmet Efendi, bun • 
!arın recmedilmeleri hakkında f et 

retile zavallı adamın etlerini dilim 'K 1 t d 
dilim yapardı. Kan sızan ya~alnrın a S a m 0 n U a 
Ustline de sirke ve tuz döktürmek 
suretile azabını artırırdı. Bazı va· 
illerin, mua.rızlannın tırnakları a
rasına kamış çaktırmak surctile 
igkence yaptıklan da· söylenir. 

Ortaokul 

Bilveyh oğullarından Rüknüd· 
devle'nin oğlu Azıdüddevle, baba· 
sının veziri büyUk gair lbnülhn· 
mid'e kızmıştı. Bir giln gözüne mil 
çektirmek ve burnunu kestirmek 
suretile intikamım aldı. 

K azığa vurmanın, ip1e boğ· 
ma ve asmanın sayısız ıni· 

salleri vardır. Fakat ya:· ç'lesile a· 
sılanlar da az değildL Fatih ls
tanbulu aldıktan sonra Okmeyda· 
nını tesis etmiş ve bunun için de 
bir kanun yapmıştı. Bu sahaya i
zinsiz giren bir adam ibrişjm ve
yahut kirişten yapılmış yay çilesl· 
le derhal bir ağaca asılmak sure
tile cezalandırılırdı. Yağlı kement
le öldürülenlere padişah genç Os
man, iyi bir misaldir. 

Emevi halifelerin başvurdukla· 
rı işkence şekillerinden birisi de 

ln,aatı ilerliyen Halkevi binaaı 

Kastamonu, (TAN) Halkevi ve has takhane pavyonlarının inşasına baş
taneden 60nra ortamektep binası ve !anılmıştır. 
rıhtnn inşasına ba3lanılmıştır. Halkevi ile yeni yapılan pavyonla -

Halkevinin inşaatı tamamen bit • rın önünden başlayıp DedeköprUsün
mek üzeredir. Istimlak edilerek lise- de bitecek bir nbtrm ingasma da bq 

lamlmışttr. Gelecek' senelerde tedrl
nin emrine verilen sahala, 80 bin Ura cen derenin diğer kısımlarına da r:h-
bedeli keşifli ortamektep binası ile ya tım yapılncaktr. 

va verdi. Suçlular Sultanahmct 
meydanında yılanlı direğin öniln -
de kazılan çukurlara, bellerine ka
dar gömillerek atılan taşlarla öl-
1UrUldUler. Padişah Avcı Mehmet, 
.>u cezanın tatbikini Fazlı Paşa 

sarayına kadar gelerek seyretmi§ 
ti. 

1101 H. yılında Komanua'da ya
kalanan Karpuz adlı bir şaki Us
kUp köprüsü tizerinde kazığa vu
rularak öldilrilldü. 

S adrazamlar tarafından çar
şıda eksik ekmek satarken 

yakalananların kulaklarından çivi 
JJe duvara çakıldıklarıru vnkanü
vis tarihleri yazıyor. Osmanlı ta
rihinde dayak atmanın da birçok 

çeşitleri vardır. Avcı Mehmet 1075 

H. yılında Yamboluda avlanırken 
saray kUthüdasma kızmıştı. Ken
disine bin değnek vurulmasını em
retti. 1082 H. de Enderun ağala
rının bindikleri sandallardan biri
sinin küreklerini çeken esirler gece 
karanlığından istifade ederek kaç 

mışlardı. Dördüncü Mehmet, Bos

tancıbaşıya dikkatsizliğinden do
layı beş yUz deynek vurdurdu. 
1086 H. tarihinde Kaptanı Derya 
Mustafa Paşa Sakız açıklarmda 

rastlanan Venedikli korsan Pav
lo'yu yakalatamamıştı. Bu işte ka 

bahatli sayılanlara da be~er yUz 
sopa vuruldu. 

Dayak cezası Meşrutiyet dev 
rinin ilk kanunlarından 

(Serseri nizamname) sinde de var 
dı.Aseslerin ve yeniçerilerin çarşı tef 
tişlerinde arkalarmda birer de fa
lakacı nefer bulunurdu. Cezalı es 
naf hemen dükkanı önüne yatırı
larak falakaya geçirilir ve dövU -
lUrdU. 

Abdülhamit devrinde de sopa
nın, kamçının, işkencenin, toka.tın 

çeşitleri vardır. imtiyazlı hafiye
ler sokaklarda işlerine gelmiyen
lerl, birer bahane ile döverlerdi. 
istibdat devrinin kanlı ve katil A
sesbaşısı Fehim PaşanJll kurşunlu 
lobodumın Bursa fdadı mektebinin 
müzesinde saklandığını merhum 
Ahmet Rasim bir yazısında zik
retmiştir. Beşiktaş muhafızı Yedi 
Sekiz Hasan Paşa, Ali Suaviyi öl
dürdilğU ve (Mehdi) adını verdiği 

sopayı Be§ikta3 k:ırakolunda sak
lardı. 

~~~~\1'6'1~ 
~ mell<1tıuı ıı;ııo aırı ~ 

Horhorda Kirletilen 
Bir Arsa 

Aksarnyda Horhor caddesinde, Sa 
raçhane başına doğru giderken çe!f • 

menin ve polis noktasının biraz ileri
sindeki kömürcü dükkanınin arkasın 
da bulunan· arsanın bir pislik yuvası 
haline geldiğinden şikayet ediliyor. 

Bize gönderilen mektıuplara göre, 
oradaki dükkan üstlerinde bckfır o -
dası halini alanlar, dükkanlarda ya • 
tanlar vardır. Bunlar, Muratpaşa ca
miindeki 100 numraya kadar gitmiye 
il~enmekte, .bahsettiğimiz arsayı kir
letmektedir. O kadar ki, pis kokudan 
civardaki evlerde oturmak müşkül -

ı leşmektecllr. Bu halin umumi Slhhat 
namına da zararlı olduğuna şüphe 
yoktur. Bu arsaya geceleri e.ra sıra 
bakılabilse,bilhaasa oradaki heı:kesçe 
maJfım bulunan bekarlara arsayı kir· 
letmemeleri kati bir şekilde bildiril
se, bu pisliğin ve bilinmiyerek s'ihha· 
te yapılan zarann önilne geçilmiş o
lacaktır. Ehemmiyetle nazan dikkati 
celbederiz. t 

Yeni 1 ele/ on 
Santralına 
Başlanıyor 

İstanbul telefon müdürlüğünün 

Şişlide kuracağı yeni mükaleme san
tralının inşaatına yakında başlana • 
caktır. Santral, şimdilik 2000 abon~ 
lik olacak ve içabında 10000 aboneyi 
idare edebilecek şekilde yapılacaktır. 

Santral binasııun mlinakasası bir 
haftaya. kadar ilan edilecektir. 

İdarenin elinde bulunan otomatik 
telefon ahizeleri tamamile satfedildi 
ği için yeni telefon almak istiyenlerin 
mUracaatlnn karşılanamamaktndır. 

Telefon müdürlüğü, yeni santral 
binasının münakasa şartnamesine, 

otomatik makinelerin getirtilmesi işi 
ni de ilave etmi§tir. Münakasa netice 
leninciye kadar yeniden aıbone yazıla 
mıyacakt.ır. 

Yaralanan Coculi 
Şişlide Kodaman sokağında otu • 

ran Ayşe isminde bir kadın yemek 
pişirirken kazaen tencere devrilmiş· 
tir. Bu sırada orada bulunan iki ya
r;mdnki kızı Kevser muhtelif yerlerin 
den yandığı için tedavi altına alın· 

mıştır. 

Mithat Paşanın 

Oğlunun Hatıraları 
(Ba.sı 2 incide) 

M ithat Paşanın Londrada bu
lunduğu sıralarda §U mil· 

him hadise de olmuştu: Başvekii· 
Jette bulunmuş olan meşhur Gladı 
ton Birmingham şehrinde bir nu
tuk söyliyerek babamın Bulgaris· 
tanda vali iken zulUm icra ettiğini 
iddia etti. Mithat Paşa bunu haber 
alınca Daily Telegraph gazetesine 
açık bir mektup yazdı. Iddiasmm 
isbatmı istedi. Bir taraftan da icap 
eden vesikaları ortaya koyarak ak 
sini gösterdi. Gladston babamın 
düşmanı idi. Muhafazakar partinin 
lideri Lord Beacovstield ile baba.m 
arasındaki sıkı dostluk ve yakınlık, 
Gladstonun hasmı olmasına kiıfi 
bir sebepti. 

Buna rağmen Gladston babamın 
mektubu üzerine i§i araştırdı: Or
tada bir papasın rivayetinden baş
ka memba ve delil yoktu. Gladston 
rivayetin haksız olduğuna hükmet 
mek mecburiyetinde kaldı. Bunun 
üzerine tekrar Birm'nghama gide
rek diğer bir nutuk söyledi. Mithat 
Paşadan özür dileyerek tarziye ver 
di. Sonra bu nut:ı...-u risale ııeklinde 
bastırarak bir niishasını kendi el 
yazısilc babama gönderdi. Glads
ton tarafından imzalı risale bende 
hali\ snkhdır. Bu mesele o zaman 
ı..ondr11-ia büvük gürültüler uyan
dırmıştı. 

(Arka"' \'al') 
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Taıınıyor ~ç~cü ıtre,, erımı%· 
Ahlak zabıtası ile kaçakçılık bUro.. ' le buyuk havacılık davamı· 

Iarmdan sonra, Emniyet mUdUrlüğü zın hallini kolayla1tırmıf 
nün diğer şubeleri de bir aya kadar il olduğumuzu unutmıyalım. 1~ 

1 

Sanasaryan hanına taşınmış olacak- ı T. H. K. 
tır. Yalnız, beşinci ve altıncı şube- 1-'"-;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii~~~!iiOôiii--~!!i!!io-.~ 
ttt yerlerinde kalacaklardır. -- - -

• 



Mahkemeye 
Giden 

Bir, Hadise 
Pazar günü Şeref stadında yapı

lı1n lstanbulspor - Topkapı ma1;m
dan sonra bazı oyuncuları, verilen 
bir penaltıdan dolayı, hakP.m Ahmet 
Ademe karşı, haysiyete 'lokunacak 
bazı hareketlerde bulunmuşlardı. 

Aldığımız malfımata göre, hakem 
Ahmet Adem, kendisine bazı oyun-

ANKARADA HADiSELERDEN RESiMLER: 
Hükumet merkezimizde son aylar çok hareketli, bereketli 

geçmiştir. Arka arkaya gelen siya6i ziyaretler, Millet Mec
liıinin açılışı, spor temasları gibi muhtelif hadiseler, Anka· 
ranın, tatil aylarındaki durgun havasını canlandırmıstrr. Her
gün başka başka köşelerde başlıyan yeni inşaat Ankarada 
imar zenginliğini de kabartıyor. Hükumet merkezimizde bu
lunan foto muhabirimiz, bize, son haltanın hadiselerine ait 
yeni lotoğral intıbaları gönderdi. Bunları burada veriyoruz: 

-==- - ...... 41 ~~~~~~~~~~!!!!') 

:Devlet Merkezinde: 
cuların dil uzattıklarını ileri sürmüş • G 
~~~:.~::::;;:~~~~yr:v:::: ünün ~lddiseleri • 
rikle de adliyeye müracaat etmiştfr. 1 • • 

TAN - Biz oyuncuların hakem-
lere karşı en vasi miı.nasile nıutl ol-

1
• • 

malannı ve onlara karşı her!c~sten 
ziyade hürmetkar ve nazik da\Tan
malarmı ne kadar §iddetle Uti7.am e- • 
dersek spor sahasında ve spor he
yecanlarının henüz sük\ınet bulma- • 
dığı anlarda yapılan gayri şuurl k!l-

• 
• 
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Uzak Memleketlerden Hikayeler 

ELBURZ DAGLARl._.DA 
BiR GECE 
Şimdi gözlerile hepimizin üs

tünden doğru ilerliyen. Tah 
ta barakanın duvarlarını delen ba
kışlarile meçhul birr noktaya, san 
ki namütenahiye bakıyor; 

- Oldürmek ... öldürmek .. Bir a 
dam öldürmek, diye tekrarlıyor, e
linizdeki sivri bir maden parçasını 
yavaş yavaş onun etinin içine ba
tırarak, parmaklarınızı kabzanın 
kenarında sıkarak ... Parçalanan €~ 
lerden fışkıan kıpkızıl kanın koku
sunu duyarak.. Elinizin altından, 
kolunuzun. dizinizin altında çırpı

nan bu vücudün hayatı terketmek 
isterniyen bu bünyenin bütün ihti
laçlarmr, isyanla-
nnr ve mücadele

-- --~ -

:5 

ba hareketlerin karakol ve mahke- • 
meye intikal etmesine de o derece 
§iddetle muarız bulunmaktayız. 

• sini duyarak onun ÖLDÜRMEK 
ne ouıarı bıtırdıkten sonra sapılan 
iç yollar, otomobil, at, katır yolla
n, katili bu hapishaneden, bu azap 
ve işkence odası havasından kurta 
ramaz ... Katili affetmek istiyenler 
onu kendinden kurtarmalıdırlar. Sporcular hususi bir zümrenin bil- • 

tUn icap ve badisatmı kendi arala
rında ve kendi nizamlarile halletme- • 
lidirler ki, hususi zümrelerin halk 
nazarındaki imtiyazı baki kalabil- • •in. 

• 
• 
• 

yavq, yavaş ölü
şünü, yavaş ya-
vq sessiz, gürül- . 

Enosis Cuma Günü 

Geliyor 

• Paıli ocak flongı e!eti bc.ş1adı: Yenişehir ocnğından b,:ızıları • 

tüsilz, hareketsiz ve cansız kalrve
rişini görmek... Bir insan öldür
mek ... Senin gibi, ayni neslin cırga 
nizminde. hayata tahammlilü, ölü
me mukavemeti seninkile ölçiilen, 
sana benziyen, se~in eşin, senin 
kardeşin. sen demek olan bir insa
nı . benzerini yaratamryacağm. ben 
zerini hiç bir insanın yaratamıva
cağı en basiti bile varhğmm terki
biyle bir şaheser olan insanlardan 
birini öldlirmek. Yavas. yavaş e
lindeki htr.ağr göfsiine dsıldrrarnk 

onun gö<Tqji""ii delip bn df'linen gi.)ğ 
siinden kıınmr hnc:::ıltarak öldürü
vermek. 01rli\rmek!.. 

bir insan için bütün dünya içinde 
işkence gören bir engizisyon höcre
si gibidir .. Katili idam etmek bir 
ceza değildir. Bilakis onu bütünce 
zalardan kati bir surette kurtar
mak demektir. Katili hapsetmek 
öteki insanlardan ayırmakla da o
na ceza verilmiş ve onun başını ser 
best bırakarak ta ona liıtf edilmiş 
sayılamaz ... Katil için ister hapis
hane, ister saray olsun her yer bir 
hapishane zindanıdır. Katil cezası
nı içinden çeker. Katili cezadan af
fetmek için kendinden kurtarmak 
kendinden tecrit etmek lazımdır ... 
Ne bitmek tükenmek bilmiyen, bu 
nun için ne demiryollan, ne ucu bu 

Birden ayağa kalkıyor. Ayakta 
dimdik duruyor. YUzünün çizgileri 
birden bire ne kadar değişmiş. Deği 
şen. bu çizgilerin kalbe ezici bir 
korku veren ne müthiş bir manası 
var: 

- Ben bir adam öldürdiim. Bir 
adam öldürdüm. Ben öldürdüm. ken 
di elimle ... Bakınız .. bakınız şu e• 
timle, diyor 

Yunan Enosis klUbünün iki maç 
yapmak üzere Fenerbahçe ve Güneş 
klüplerine müracaat ettiğini evvelce 
bildirmiştik. 

Yunan klübünün teklifini tetkik 
eden organizatörler bu müracaati ka 
bul etmişler ve muvafakat cevabını 
bildirmişlerdir. 

Enosis takımı 15 oyuncu, 2 ida
reci olmak üzere 17 kişilik bir kafile 
ile cuma günü şehrimize gelecekler-

dir. 
Yunan takımında kaleci ve iki mU 

a 

• 
• 
• 
• 
il 

• dnfi, sol açık halen Yunan milli ta
kımının en kuvvetli elemanıdırlar. 

Enosis takımr birinci ma.t;mı Bnü
müzdeki cumartesi günü Güneş ile 

Balkan 

• ikinci maçını pazar günü Fenerbah
çe ile yapacaktır. Maçlar Taksim sta 
tlında oynanacaktır. 

önümüzdeki sene içinde Fenerbah 
;e ve Güneş klüpleri bir muhtelit ha 
linde bu takıma Atinada iadei ziya

ret edeceklerdir. 

- o---
Filistin Takımı Maç 

Teklif Etti 
Dünya kupası Elmine maçlan için 

kanunuevvelde biri Atinada, biri Fi· 
listinde olmak üzere Yunan milli ta
kımile iki maç yapacak olan Fil;stin 
milli takımı futbol federasyonuna 
müracaat ederek mezkfır ay içinde 
milli takımımızla bir temas yapmak 
arzusunda olduğunu bildirmiştir. 

Filistin federasyonunun bu teklifi 
federasyonumuzca tetkik edilmek· 

tedir. 

---o--

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
il 

Trikolör Ş~hrimizd~. . • 
Galatasaray, Şi§lı, Pera kluplerı 

tarafından Trlkolör fut bol takımı 3 
maç yapmak üzere şehrimize çağırıl • 
mıştır. 

Trikolör önümüzdeki bayram gün 
leri maçlarını yapacaktır. • 

Memleketimizde 100 

. Yaşını Aşanlar 
• 
• 

.... -· -

'" 

Ankarada 

• 
• 
• 
• 

•• 
• 
1 

1 

• 

havalar yağ.ş'amıştır: Yenişehir caddesinden .• • •• 
c:,. 
'P • 

• 
• 
• 
• 

Yapılan bir istatistiğe göre, mem· 
ıeketimizde 2356 si erkek ve 3885 i • 
kadın olmak Uzere yüz yaşı aşmış o
lanlann sayısı 6241 kişid;r, Yüz ya-

Atlısoorun birinci ve ikincilerine kupalar verildikten sonra • 
şını a,şan halkın dörtte üçünden faz- • 
tası, yani 5555 kişisi köylerde ve an· 
cnk 686 Si şehir Ve kasabalarda bU· a 
lt''"'"'aktadır. 
ş ... tfrlerrleki 686 aı:ıırlık ihtiyarlar 

d , ı q7 cıl rrk"k 49!1 kadTrı VE> köy

l<" , k !e d--n 2G69 erkek, 3486 sı ka 

o ndır. 
-0--t-

o ·retle Çahşan Me.mu~lar 8 
Umumi muva1..eneye dahıl daıreler 

• 
• 
• 
• 
• 

Bu. ne kılnar feci. "*" k<ı~~l" rrıi\t 
hi~ VI' ""' 11m111mtt,. ımlıttılamaz ka 
dar müthiş bir şeydir. 

D ir rıefeg n ı.,,nr ve konuc::mrya. 
D ~PvAm ,.~;vor : 

- Hele bu öldlirillen adam bir 
dost olursa ... Dostunuz. kiirük ya-
... ........... ;:ı,.._ı.cı~l \., ..,.. l •• t,,•:. ·~ 'tt\ ... t.t.. ~ .. I ~e- o ... •·-·t1 .. . . 

Oturd.uğum sandalye üzerinde 
biraz büzUlüyorum ve korkudan · 
büyümüş gözlerle barakanın icin
de petrol lii.mbasmın eksik ısığm· 
da gölgesi inanılmaz kadar büyük 
görünen ele bakıyorum. 

Bu el uzun, ince parmaklı, siv 
ri tırna-:tlı parmaklanının 

ucu bir pençe gibi hafifçe kıvrıl· 
mış bir el ... 

Bu el evvela benim ta yanıma, 
gözlerimin ta yanma kadar soku· 
luyor : . ... -· .. 
ğın sapını idd tle kavradı. Bu e1 o 

kUçük yMınt1nnnheri. yUzUnün çiz 
gilerine aşina olduğunuz, küçük ya 
şıinızdanbcri onu sevmevi itiyat e
dindiğiniz. çocuklu~nuzun en gU
zel, en tatlı , en ivi hatlralannda 
onun da resmi buhınıı.n hir dostu
nuz olursa ... Onun vUc.unünü ktuı 
kntı, bıız ırihi vapanm ı:1iz .. siz ken 
diniz o1nuihımt7.U hil(li\cre. rnhat, 
etm<'ni?'in, rah~t Pderek yaşamanı
zın i?Ylkilnt yoktur. 

f- . -~-: 

, ı ı Bilmeceli Hilcôye : 
~-1 l 

' l ı 

bıçağı bir adamın yaşıyan, sıhhat
li, genç, glirbüz, güzel bir adamın 
lblseleri üstünden kalbine do;,ru 

sapladı. Bu el ah bu melfın el, görü 
yor musunuz .. J{an lekelerini görü 

Birdenbire konuşmıya başlıyan 
bu adama hepimiz hayretle bakıyo 
ruz: 

O. duruyor ... Kurşun rengi göz
lerinin kurşun ağ'rrhğındaki bakış· 
lan sanki banıkanm duvarlannr 
delmiş ... Uzaklarn dalm P"itmiR e-:. 
bi knnnııuvor. Bizi görmüyor gibi 
konuşuvor. 

- Insanın vazifesi, ta biatin insa 
na verdiği vazife yalnız ve yalnız 
kuruculuktur. Tabiat insanı yeryü 
zUne şüphesiz ki yer yüzünü ma
mur etsin, kursun, yapsm ve koru 
!Un diye getirmiş. lnsanm, yırtıcı 
in!anın yakıcı ve yıkıcı olduğunu 
iddia etmek, onun asıl içini bilıne
mek, onun içindeki hayvanı değil. 
insani cevheri, insanlık cevherini 
istismar etmekten aciz olmak de· 
mektir. !nsanı öldürtmiye sevke· 
den kuvvet insanın şuuru değildir 
tnsanın benliğ'inde yüzde bir, yüz
de iki nisbetinde olan hayvanın se'' 
kitabiisidir bu ... Ve bu sevkitabü
nin. bu ani atılışm azabını terki
binde yüzde doksan sekiz insanlık 
bulunan ins:ın hiitiin havatını vic
-lan a:r.abı denilen müthiş bir kıy
metle öder. 

Elinin gölgesi duvarda birçok 
kere büvüyerek ak!eden sa 

nşın adam. °t'izim kendisini dinle· 
vip dinlemPrlifömize bile ehemmi
vet vermPde., hi~im kenrlicıile olan 
alakıtmtzm farkına varmadım .. bir 
nim !-l:trhMluk ı,.inrte imfcı S!ihi. bir 
nevi korlt11 ,.,.,..ebesi içinde imiş gi
bi konuşuyor: 

1

' Katil 
Kim? 

Ma.nıf deri tüccarlanndan B. 

, 

1

1 
yor musunuz .. ustünü siisliyen kan 

il 1 lekelerini, ben hala parmaklarımı 
ıslatan o sıcak mayiin tutuşturan, 
ıstırap veren hararetini bu parmak 
lann ucunda hi- 'Xiiyorum.. Kan 

Rauf o akşam e\ine, her ıa - : 
1 

1 

mankinden ~ok geç gelrni5ti. 
1 

1
, Kansı ve çocuktan ~ok merak 
ı etmi~lerdi. Çünkü Bay Raufun il, 

on beş senedir e\.ine bu kadar 
geç gelmesinin hiç "·ukuu yok-

1 

tu. 
1
' Kansı merakla ~rdu: 

_ Ne oldu? Ni~in bu kadar 

geç kaldınız! .... 
ı Bay Rauf, yorgun \'e d~~mn- j 

· cell bir tavırla ce\'ap verdı: 

1 

_ Bir zat telefon etti, yaz.ı. 1 

hanede kendiıdnJ beklememi söy 11 

' ledi. Tamam Uç sa.at beklediğim , 
1

' 

1 halde gelmedi: Sonra bir tele-
fon daha ederek gelemiyeceğini 
!Wyledi ve öziir diledi. 

Bay Rauf bir lahza durakla.-
1 tlıktan sonra na ve etti: 

· _ Merak ediyorum. Acaba ' 
1 

kimdi bu adam'! 

0 akşa.m yattılar. Ertesi gün 
11 B. Rauf yn.zıhilnesine gitti, fa

kat yanın sast ~onra evdt"ki tE'- ,, 
1 lef on acı acı çaldı, telefonda. 

ı ı bayaıım ta.nnnadığt bir ses ~u 
il • d. 1 

kara. haberi ver ı: 

1 
_ Koeanız şimdi yazıhanede 

tabanca ile öldürüldü, katil k~-

h. 
'

1 Cina~·~ttt'n biraz ıııonra ~·azı-
haneye gelen polis komiseri, B. 
Raufun katibini "·e katihin\n i- 1 

1 ıı ki arkaila~ım lsffo,'8n ı>tmiş. li- 11 
ı ı ,.ı;nii M 11n.sret altına almışh 

1 d ., 
ı Acaba ne en • 

• 

bir zehir gibi, melfınu bir zehir gi· 
bi derilerimin altından bütün vü
cudlıme yayılıyor .. Bütün vücudüm 
yanıyor, yanıyor. Ah .. hala yanı
yor. Nasıl yanıyor bir bilseniz. Ba· 
kmız bu rnelün ele, bu meşum ele 
hep balrTTJız ! . 

Ve sanki yabancı adam bu eli 
kendi eli değilmiş gibi kolunun u· 
cunda tuhaf bir şekilde taşıyarak, 
herkese oda içinde bulunan in· 
sanlar'ı hepsine gösteriyor: 

- Oldürd'im. En sevgili, en a· 
ziz bir dostumu, kardeşimden da• 
ha yakın, kardeşim gibi sevdiğim, 
kardeşim zannettiğim, hayatımın 
:ıcte birinin her saatini muhakkak 
o~un geçirmiş olduğum adamı .. O 
genç, o güzel adam benim elimle ôl· 

dü . 
Hoşa gitmez bir his içerisinde-

yim. Bu adamı dinlemek, bu adamı 
!inlemek iF ,.;orum. Sözlerinin kal 
bimde t ~ndırdığı korku, dağların 
korkusuna karışıyor, bu gece ne 
kadar çok, bir kabusa benziyor ... 
Bu fır+""'a dinıniyecek mi? Sabah 
olmıyacak mı? 

~u adam susJY" •ft .!ak mı?. 

Boğaza Doğru 

Sürüklenen Sal 

1 

HarkarmeJ isimli bir Ingiliz vapu· 

1 
ru Karadenizlen limanımıza gelirken 
Kroniç saatile saat yedırie 12.3 ar7 

şimali ve 29,7 tulu şarkide Rumeli 
E.,velki bilmecenin cevabı: fenerinin tam em derece şimalinde 

ı ı Yerde bulunan mendilde. büyük bir sal görmiiştür. lçinde kiJJ1 
il müthiş bir zehirin henüz tama- se bulunmıyan ve suların cereyanına 

de Ucretle <:;alışan memurlann evvel-
ce bazı kayıt ve şartlara tabi tutul- • 
malan ve daha az ücret almaları 
hakkında yapılmış ola~ karar?a~:- • 
nin lağvedildiği dün vilayete bildiril-

• 
- Bir insan nlıfürmek ... in~nTTITZ 

hana. lnanmr7. bana bir in!'lan öl
dürmek ... bir insanı vok etmiş ol
manın mesuliyetini. l!linahmı. su
çunu kalbinde taşımak azaplann 
en fecii, faciaların en azaplısıdır. 
Çünkü böyle bir azapla dolu olan 

, , mile kaybolmıyan rayihası var kapılmış olan bu sal Boğaza doğttl 

i
l dı. Kadın bu suretle öldürül- gelmektedir. Liman reisliği, Karade-

• 
nıUştü. nize çıkan gemilerin kaptanlantı9 

L..iii~~~~~~~~i!!iiiiiii~~~ı bu sala çarpmamak Uzere mfiteyalt· 
·-- ·- - - kız olmalarını bildirmiştir. 

miştir. 
Lig ma~lan ba,ladı: Bu haftanın galibi Muhalızgücii 

, 
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Yalçın Dağların Ortasında 

Meşhur Petrela Kalesi 
16 • 

O tomobilde şoförden başka 

üç kişyiz. Değerli sefirimiz 
'.Ali, sefarethane başkatibi Vedat 
Uşaklıgil ve ben .. Vedat Uşaklıgil, 
hıce bir hareket-
le şoförün yanın-
da. yer aldı ve o-
tomobil seforet-
haneden ayrıldı. 
Arabanın önün
deki mini mini 
Türk bayrağı dal
galan · ı!ça yollar 
daki başlar kcn
disir.P doğru çev
riliy'>r ve bayrı-k 
:tan sonra ayni 
başlar bizlere dö
nüyL rdu. 

~'"'~~"'.....,,,."1~ 

~ YAZAN: -

~HALiL LOTFi~ 
~'""""~~~~ 

dikkatsizlik, evvela Drita, ve Stipi 
gazeteleri vasıtasile Tiranı ve son
ra da Arnavut ajansı vastıasile 
Türkiye ve diğer memleketleri ha
berdar edecek ve Arnavut müvez
zilerinin: 

·. 

- "Petrela ka· 
zasını yazıyor!" 
dıyc kO§arak hay
kırmalarına sebep 
olacaktı. 

Biraz evvel 
dağdan yuvarla
nıp yolumuzun ü
zerinde duran ve 
si..ırntle ilerileme· 
mize mani olan 
ta§ların bu vazi. 
yetimizde ne ka
dar lüzumlu ol
duğunu da anla
dım. 

Petrela köyü
nün meydanına 

geldiğimiz zaman 
ilk sözü sefir aç
tı: 

- Geçmiş ol
sun çocuklar! 

Tirandan dışa
rı Çıkıyoruz. El
basan şosesi ti· 
zerindeyiz. Yol 
kah sarsacak de
recede bozuk ve 
kah ta üzerinden 
kayıyormuş gibi 
düzgün. Dik dağ
ların Erzin neh· 
rine kadar inen 
eteklerinde baznn 
suya ve bazan da. 
dağa yapışarak, 

yaslanarak gidi· 
'Arnavutlukta Şimal alplerinin ıarp manzarcuı 

Köyün jandar
ma çavuşu, kah
vede oturan bir 
kaç kişi, iki üç 
çocuk yanımıza 

f!"ldi. Küçükler 
ellerile büyükler 

yoruz. 

Y azın en koyu sıcağında, suyun 
en çok azaldığı mevsimde ol

duğumuz halde nehir, taşlan sü
rükliyecel~ dercede hızlı akıyordu. 
Solumuzda sert ve dık dağlar, sa
ğımızda köpürerek akan nehir ve 
nehrin de öteki tarafında yine sert 
ve dik dağlar. Geniş ve mütemadi
yen değişen bir dağ ve vadi pano
raması arasında gidyoruz. 

Vedat Uşaklıgil, bize yarı dön
müş; bütiln bu tabii güzellikleri, 
manzaraları, dudaklarından eksik 
olmıyan bir tebessümle ayn ayrı 
isimlendiriyor ve anlatıyordu. 

Bir aralık sefirimz Ali: 
-"Sizi; VedaUa beraber arasıra 

gidip dinlendiğimiz bir kır kahve
sine götüriiyoruz, dedi. Bu kahve; 
Elbasan şosesi üzerinde, kaynıyan 
buz gibi suyiyle, manzarasının ge 
nişliği ve güzelliğyle buranın em
salsiz yerlerinden birdir. 

Vedat başını çevirerek: 
-"Petrelaya da uğrryalım, dedi, 

bu vesile ile onu da göstermiş olu· 
ruz!" 

Bay Ali: 
-''Hakikaten öyle yapalım. Kaç 

defadır niyet ettim, fakat bir tür 
lü gitmek mümkün olmadı.,, 

E rzin nehri üzerine kurulmuş 
;eni beton köprüden geçtik

ten, bu geniş vadinin iki tarafına 
bir göz attıktan sonra arabamız şo
seden ayrıldı ve sağa saptı. Karşı 
taraftaki dağlara doğru gidyoruz. 
Yukarıda kademe kademe yükse
len taşlıklarda, evleri biribrinden 
hayli uzak ve dağınık bir köy .. ve 
köyün üstünde yalçın bir dağın siv 
ri tepesinde bir kale görünüyordu. 

Erzin nehrinin sağından ve so
lundan, yandan ve karşıdan, nere
den bakılırsa bakılsın bu ka1enin, 
birdenbire yükselmiş glbi haşin ve 
dimdik duran dağlar üzerindeki 
kuruluşu o ~adar azametli, o ka· 
dar vahşi ve korkunç bir manza
rası vardı ki, adeta irişilmez, yak
la lamn.z, ulaşılamaz hissini vcri
yurd u. 

B u manzara karşısında Vedat 
Uşaklıgilin: 

- "Petrclaya da uğnyalım" di· 
yişinde ne kadar isabet olduğunu 
ve sayın eıçınin: 

- "Kaç defadır niyet ettim, 
ınUmkün olmadı!" sözlerinde ne ka· 
dar haklı bulunduğunu anladım. 
Petrela, hakikaten görülecek ka-

, gözlerile bayrağı okşadılar. Jan
-~RmWT4 darına ihtiram veziyeti aldı, yaşlı· 

Petre~a'ya gider/..en •• 

dar merakı uyandıran ve hakika 
ten niyet edildiği halde dik ve sarp 
lığından dolayı kolay kolay gidile· 
miyen bir yerdi. Arnavut hükume 
ti, bana öyle geliyordu ki yalnız bu 
kaleyi resimlerile, yazılarile ve her 
nevi propagandalarile harice tanıt· 
lırmıya muvaffak olsa, evet, yal· 
nız bunun için memlekete seyyah 
getirebilecekti. 

O 
tomobil, karşıdan gördüğü
müz ve kalenin alt tarafın 

da, evleri darmadağınık olan kö
yün yolunu tırmanmıya başladı. 
Dağdan yuvarlanan taşlar zaten 
yamru yumru olan bu yokuşlu yol 
da ilerlememize mani oluyordu. 
Genç ve azgın bir boğa gibi homur 
dana llomurdana küçük çukurlar, 
tepeler, inhinalar ve irtifalar ?eç.e 
geçe otomobil gay~t tehlikelı bır 
yere geldi. Solumuzda kalenin da
yandığı yalçın dağ sağımızda uçu: 
rum. Uçurumda, biraz evvel geçtı 
ğimiz beton köprü, güneşin kızgın 
ziyası altında titriyen suların Uze 
rinde beyaz bir kütük gibi görünü 
yordu. 

O urada evvela şoföre ve sonra 
[; da otomobilin frenlerine ve bun 
lara kumanda eden direksiyona gü 
veniyorduk. Artık ne şuradan bu
radan, gülerek, neşelenerek konu
şan kıymetli sefir:miz ve ne de se
vimli başkatip Vedat Uşaklıgll bir 
şey söylemiyorlardı. Onlar gibi ha 
reket etmiye mecbur olduğumu el 
bette tahmin edersiniz. Küçüle bir 

lnr tUrkçe: 

• - Hoş geldiniz! deai. · 
M~danda; bir jandarma kUlübe 

si, bir kahve, bir bakkal dükkanı, 
bir mektep, bir cami ve birkaç ta 
türbe vardı. 

H eyccanımız sakinleştikten, ba
caklarımıza kuvvet geldikten 

sonra başka hiç bir vasıta ile çık· 
mak mUmkün olmıyan kaleye doğ 
ru tıpış tlpış ylirümiye başladık. 

Sefirimizden beraber gelmemesi· 
ni rica ettik. Dönüşte biitün gördük 
lerimizi birer birer anlatacağımızı 
vadettik. Zeki bir bakışla razı oldu: 

-"Dikkat edin, beni de çok bek

letmeyin. Siz gelinceye kadar tet

kik eder, ben de buralarını size an

latmm." dedi. 

V edat Uşaklıgil, bir sportmen 
çevikliğiyle ileri atıldı. Sol 

kolunu sıvayarak saate baktı. Yaş
lı ağaçların döktüğü kalın yaprak 
tabakası üzerinden yürüdük. Kale· 
nin bir tarafı yıkılmış, ilk dış ka· 
pısından içeri girdik. Artık silin· 
miye başlıyan geniş taşlı merdi· 
ven izlerinden yukarı doğru çık· 
mıya başladık. Sağ tarafta, uçu· 
rum ve dünyanın en vahşi, aza· 
metli ve heybetli manzarasına doğ· 
ru yürüyorduk. Solumuzda kale· 
nin iç duvarları yüzseliyordu. Yü· 
rildük, tırmandık, yüriidük ve 
tırmandık. Daima manzaraya ar
ka.mızı çevirerek gidiyorduk. Cesa· 
retimizin kırılaraı~ ilerileyemiyece
ğimizden korkuyorduk. 

B ir aralık Vedadı oturmuş gör 
düm. O benim ve ben onun 

biribirimize: 

- "Dönelim ! '' diyeceğimizi zan 
nediyorduk. Fakat biribirimizden 
gayret alarak yalçın kayalar üze
rinden kah tutunara"k ve kah emekli 
yerek tepedeki kalenin iç kapısın
dan içeri girdik. Sağa ve sola iki 
yol ~idivordu. Vedat bir taraftan 
ve ben bir taraftan ytlriirlilk. Riraz 
sonra yıkık harap taş sığınaklar. 

dehlizler, ve bir alay ankazdan !!e· 
çerek bir diizlii~e rıktım. Mazgal 
delirnnd('n dışanya b~l{tım. 'Raktmı 
ve derhal başımı cektim. Diisme

·mek için duvara tutundum. Başını 
adeta dönnvor ve gözlerim sanki 
kararıyordu. 

7== 

Dünya Yüzünde Bir Hafta 

Çindeki Chapei ~ehri alevler içinde yanıyor 

Cephede bir Çin aıkeri 

Bir Çin piyadeıi mitralyözünün ba1ında 

Şanghay cephesine ıevkedilen Çin askerleri 

t 

• 

1 o 

Mııır ordusunda yeni toplar üzerinde talimler 

-

Cephe gerİ•İnde raetm yupw 
Çin cukerleri 

'imle Japon kur1unile ölen 
I ngiliz gazetecui 

C':eçenki müthif tayyare 'acla
ıında ölen Heı Grand Düfeı: 
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( BAŞl\IAKı\I~EDEN l\IABAA.T) 

14 Milyon 
Türk Köylüsüne 
Uzatllan El 

(Başı 1 incide) 
Saffet Arıkan, düşüncesini Ata

türke arzetti. Atatürk, kendilerine 
mahsus derin görüş kudretile proje
nin kıymetini derhal takdir ettiler ve 
tatbik bakımından çok kıymetli ir
şatlarda bulundular. Bunun üzerine 
Ankara köylerinden askerde çavuş
luk, onbaş:lık etmış, uyanık ve canlı 
unsurlar toplatıldı ve Çifteler çiftli
ı:";"indeki ilk kursa gönderildi. 

Tecrübe tamamile yeni olduğu 
için kurslar sessiz, sadasız 

devam etti Neticede alman mahsul 
bütün ümitlerden üstün çıktı. 

Geçen sene seksen yeni eğitmen, 
habers1zce Ankaraya geldiği zaman 
Ankarada idim. Halke..,inde tertip et 
tikleri mUsamereyi görünce yeni bir 
gidişin ileri kollarlle karşılaştığımı 
anladım. Bir sene sonra köyleri do
laşmayı ve bu eğitmenlerin ne gibi 
bir mahsul yetiştirdiğini gözümle 
görmeyi kararlaştırdım. 

Son Ankaraya. gidişiınde tesadüf 
ettigim dostlara fikrimi söyledim. 
Her taraftan ayni itirazla karşılaş
tım. 

- Zahmetine yazık. Bu eğitmen 
teşebbUsU çok vahi ibir hareket .. 
Anladım ki, Jartasi zihniyet, kendi 

usul ve kaidelerinden bu kadar canlı 
bir inhirafı hazmctmemişti. Yeniliği 
benimsemiye razı olmamıştı. Yıkı~ı 

bir propaganda yapmıştı. Merakını bir 
kat daha arttı. tık fırsatta köyleri do
Iastım. 

Gördüklerimi (köyden haber) baş
lıklı bir ynzı serisinde biraz anlattan. 
N C'tice olarak vardığını kanaatleri 
bu makalede ifa<le etmek istiyorum: 

Evveıa §unu söyliyeyim ki, bin tür 
1ti mahrumiyetler içinde köylere dağı
lan mektepli muallimlerin hizmetleri 
ni inkar etmeyi hatıra getirmiyorum. 
Bunların arasında harikalar yarat -
mış olıınlar vardır. Ne çare ki, tafıi· 
kC' memur edildikleri sistem, verimi 
çok az bir sistemdir. 

K
o,yaı:n yçll:Jen,kQy zihniyetine ya 
kın • '1 ef'itmen yeni bir sistem 

sa~ esinde umulmw. muvaffakıyetler 
... +""';cıti .. CUnkii "en: ttnsttrlı:ır ':lir 

defa iyi seçllmJstir. BugUnkU Türk or 
dusunda görülen talim ve terbiyenin 
kıymeti yük~ktir. Yeni harfler saye
sınde ordu. Qkuyup yazmak bakımın
dan da iyi bir mektep olmuştur. 

Bundan sonra kurslar iyi düşünül· 
ınüıı, iyi tertip edilmiştir. Hem renç
per, hem <1 .. dissiplinli bir asker ola:ı 
eğit111enin bUtUn meziyetlerinden can 
lı hirer kıymet diye istifade yolu bu
lunmuştur. 

Şurasını dUşUnmek lazımdır ki, köy 
mektebine gelen köylü. şehir mekte
bine gelen çocuk gibi gözU açılmamış 
bir ev yavrusu değildir. Tabiat mUca 

Mecliste Yeni 
Bır Ene · men 

(Başı ı incide) 
Öğrendiğime göre bu işle uğraş -

mak üzere mecliste bir redaksiyon en 
cUmeni teşkil edilecektir.Bu encümen 
bugüne kadar çıkarılmış olan kanun 
lan gözden geçirerek birleştirilmesi 
mümkün olanları, hükümlerini aynen 
ipka etmek suretile birleştirecek ve 
bu suretle adedi azaıtmıya çalışacak 
br. 
Diğer taraftan meclisin bazı eneli 

menleri arasında da birleşmeler ola. 
cağı anlaşılmaktadır. Bu arada mnli 
ye ve bU~e encümenlerinin finans en 
cümeni adı altında bir\eşeceği sanılı
yor. 

Bu yeni encümene seçilecekler ara
sında sabık Ziraat Vekaleti siyasi 
miiste9an B. Ali Rıza Erten'in de is
mi geçmektedir. 

Fransız Harbiye Ncez,rı 
Hududu Teffiı Ediyor 
Patis, 22 (A.A.) - Harbiye Nazı 

n Dalaclier ile Fransız ordulaı baş
kumandanı General Gamelin bugün 
şark istihkamlnrmı teftiş etnı ek 'ize 
re Peristen aynlmılardır. 

delesinde pişmiş bir hayat adamı:dİi-. 
Tarlada çnlışnuştır, hayvan sUrUleri
ne bakmıştır. Malını pazara getirmiş
t:ir. Hayattaki mesuliyeti duymak ve 
meziyetlerini olğunlaştırmak için eli
ne çe§itli fırsatlar gcçmişi:ir. 
.Su olgun çocuk mektebine gidince 

karşısında kendisinden ibiraz daha ol
gwı bir hemşerisini buluyor. Hepsi 
için muhit ve hareket noktası birdir 
Biribirine yakın bir hlllde bulunan di· 
mağlardan birindeki malümatın diğer 
dimağlara geçmesi çok zahmetsiz ve 
mukavemetsiz oluyor. 

Z aten takip edilen sistem ço'k 
mütevazidır. Mektepte bir t.ck 

dersane vardır. Muallim ayni seviye
de bulunan bir tek talebe grupile 
meşguldür. Bunları Uç sene okuta -
ca.k, sonra yeni bir Uç senelik devre 
için yeniden talebe {llacaktır. Köyün 
çocukları bu bilgi silindirinin altın -
dan mutlaka geçeceklerdir. Fakat 
kiıni biraz evvel, kimi biraz sonra ... 
Uusullcre riayete kalkışılıp üç yaş 
grupunu ve Uç sınıfı ayni zamanda 
yetiştirmek Jazrmgelseydi verim sıfır 
olacaktı. Halbuki muallimin bütün e
meğini ayni 20, 30 talebe üzerine tc.k 
sif etmesi, diğer müsait unsurlarla 
birleşmiş ve köylerin hepsinde rast
gelcliğimiz umulmaz neticeleri yarat
mıştır. Eğitmenin, dimağın inkişafı 

ve açık ve ameli düşünmesi bakımın 
dan bir senede elde ettiği neticeye, 
eski usul klasik köy mektebinde dört 
beş senede varılamaz. 

Ortaya atılnn ameli bir düşünce, 
şimdiden yUZlerce Türk köyüne yeni 
bir inkişaf ve terakki unsuru sokmuş 
tur. Bu yeni cereyanın 14 milyon köv 
lil vatandaşın varlığına ı:it olarak 
açtığı tfirlll türlU imkan ve ihtimal -
ler vnrdrr ki, bunlardan diğer bir mP, 
kalede behsedecC'~im. 

'Ahmet Emin YALMAN 

----TAN 

Fr s 1 a y 
(Başı 1 incide) yık olduğu yeri vermiştir. Bu itibar-

- Anlaşma. tasdik olunmuştur. la bizleri bazı ahvalde ikaz etmiştir. 
sadece henUz Suriye meclisinden geç Beııı. şahsen bugün Türk gazetelerin
mem'§tir. Fakat Untit ve tahmin e- den memnunum.,, 
eliyorum ki, Suriye meclisi de bunu Bir Lübnan lideri 
pek yakında mUznkere ve tasdik e-
decektir. ,ehrimizden geçti 

- Fransa ile Suriye arasında Li.ibnanın parti liderlerinden B. 
bazı meseleler dolayıslle bir suitefeh Riyadüssulüh dün Toros ekspresilc 
hüm olduğu söylenmektedir. Ne der şehrimize gelmiş ve akşam saat 22 
siniz? de kalkan ekspresle Parise gitmiştir. 

- Fransa ile aramızda en ufak B. RiyadUssulüh tahsilini J.stanbul-
bir fikir aykırılığı yoktur. Münnse- da yapmış ve Hukuk Fakültesinden 
betlerimi.z çok dostçadır. Fakat mezun olmuştur. Henüz 38 yaşında 
Fransa hUkfımetUe aramızda görü- bulunmaktadır. B. Riyadüssulüh bu
şebilecek birçok meseleler vardır. lş- gUn Lübnanlı olmasına rağmen, Lüb· 
te bunları görüşmek ve bir karara nanla SW'iycnin birlc§mesine taraf· 
varmak için Parise gidiyorum. Pa- tardır. Bu maksatla memleketinde 
ristc ikametim bir buçuk ay kadar çok çetin mücadelelere giriştiğini 
sürecektir. Pariste Hatay meselesi söylemektedir. 
hakkında da bazı görüşmeler yapa· B. Riyad dün kendisile görüşen mu 
cağımı sanıyorumve öyle zannediyo- harririmizc demiştir ld: 
rum ki Paristeki temaslarımdan son "- Parise gitmek üzere memleke 
ra Hatay anlaşmasınm Suriye meclisi, tinizden geçiyorum. Fransada bir ve 
tarafından imzası bir gün meselesi ya bir buçuk ay kadar kalacağım. Dö 
haline gelecektir. Dönüşte Ankarada ntişte memleketinizde de birkaç gün 
da birkaç gUn kalacak ve Türk hü- kalacağımı ümit etmekteyim. 
lrumet rlcallle bazı görüşmeler ya- Pariste Fransa ile Lübnam alaka -
pacağım. dar eden bazı meseleler etrafında 

Buglin Hatayda vaziyet tamamile Fransa hükfımctile temaslarda bulu
normaldir. Herkes işinde ve gUcünde nacağım. ÇUnkü, Fransa ile Lübnan 
çalışmakta.dır. arasında her zaman için görUşülecek 

Türk matbuatı Hatay işini tam meseleler vardır. Bunları görüşmiye 
r ·d· bir ehemmiyetle ele almış ve ona a- gı ıyorum.,, 

Bir Facia Karşısında 
Kırtasiyecilik! 

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

Lübnan da 
200 Kişi 

Şanghay • • 
ıçın •.• 

(Başı 1 incide) 
re, hiıdise Londrada vahim mahiyet
te telakki edilntiştir. lngilterenin Ja 
pon isteklerini katiyetle reddedeceği 
anlaşrhyor. 

Harp vaziyptine gelince, Japonlar 
Nankine doğru ileri hareketlerine 
devam ediyorlar. En son haberlere 
göre Çinlilerin ikinci müdafaa hnttı 
üzerinde mühim bir mevki olan Vu
cih' te bugün Japonların eline dilş • 
müştUr. Çinillerin bu hattına ikinci 
Hindenburg ha.ttı denilmekte idi. Ja
ponlar diğer taraft an Y a.ngtse şehrin 
deki barnjlann birini berhava et -
mek üzere birçok harp gemilerini Ki
angjin civarmda toplo.mışlardır. Tay 
yarelerin ynrdımile harekete geçen 
büyUk Japon toplan bombardıman 

yapmışlardır. Maksat yeni bir yan 
hareketi yapmnk ve bu suretle Nan
kin üzerine heM cenuptan, hem cenu 
bu garbiden yürümektir. 

Çin Ajansının bir tebliğine göre, 
Japonların öneli kuvvetleri Çin ordu 
sunun me\'Zl almış olduğu Taiha gö
IUnUn cenubunda Ueiıne yaklaşmış

tır. 

Bugün Japon tayyareleri Nankln 
Uzerinde uçmuş ve Şang-Kay-Şekin 
teslim olmasını tavsiye eden beyan
nameler atmıslardır. Nankin üzerin
de Japon ve Çin tayyareleri harbet
miş ve ilk defa olarak Sovyet tay
yareleri Çin saflarında görUnmUştUr. 
Anlaşılan Çin hUkltmeti Sovyet Rus 
yadan tayyare almıya muvaffak ol
muştur. Rus tayyarecilerinin de Çin 
ıuere yardım ettikleri anlaşılıyor. 

Nankinde bitaraf bir mmtakanın 

tesisi için Çin hükümeti ile sefaret
lerin iştiraki neticesinde hazırlanan 
plan Japon kumandanlığına tevdi e-
dilmiştir. 

(Ba§ı ı incide) ı 
tan toplanan halk çok heyecanlı da· 
kikalar geçirmişlerdir. Suç vaziyeti· 
nin tesbit edilebilmesi için yaralı ih· 
tiyan yerden kaldırmak ve derhal 
yardım etmek mümkün olmamıştır. 
Bu sırada yaralı kendi kuvvetile doğ 
rulup bağdaş oturabilmiş ve konu§
mıya baglamı:ştır. Dk söylediği söz, 
kendi hareketi baklanda pişmanlık i· 
f ade etmek olmuştur~ 

Mevkuf I Şim~i Cha~toung'tald Japon ~ıta-
Beyrut, 22 (TAN) __ Dağıtılmış atı, Tsmaı_ıfu ya taarruz etmek. Uze

olan beyaz gömlekliler. Lübnan (fa- re geniş bır cepheden Sarı nehl"i geç 
lfınjları (faşistler), Nacadi gibi te~ki miye hazırlanmaktadırlar .. 

- Benim yaşımda adam tramvaya 
atlamak isterse akıbeti işte böyle O· 

lur. Belamı kendi elimle hazırladım! 
Bundan sonra son saati geldiğine 

kani olmuş, tramvayda bulunan bir 
tanıdığını çağırmı§, bazı kağıtlar ver 
miş ve vasiyetlerini bildirmiştir. 

Bir aralık vaka yerine gelen bir ec 
zacı, zavallının başındaki yarayı sar 
mıştır .. 

Vaka olur olmaz polise haber git
miş ve on dakika geçmeden zabıta 
memurları hadise yeline yet.i,şmişlcr
dir. Fakat belediyenin imdat otomo
biline ancak bundan sonra telefon e
dilmiş ve otomobil kazadan ancak ya 
nm saat sonra vaka yerine gelebil
miştir. 

Bu müddet zarfında yaralı ihtiyar, 
halkın teessürlU bakışları karşısında 
yerde, taşlar UstUnde kalmı§tır. 

ihtiyar Boğos, can kurtaran oto • 
mobilile Beyoğlu hastanesine götü· 
rüldüğü dakikalarda son nefesini ver 
miştir. 

!atlar bir alay teşkil ederek nümayiş Tien-Tsin - Pukov demıryolunun 
yaptıkları için zabıta ile çarpışmış Sarı nehir Uzerlndeki köprüsU, 350 
ve zabıta nümayişçileri dağıtmıya metre uzunluğunda tahrip edilmiştir. 
muvaffak olmu§sa da kargaşalık ve Hano, 22 (A.A.) - Dört büyük 
müsademe esnasında bir l'.Sker öl - tayyareden mürekkep Fransız aske
müş, birkaç kişi de yaralanmıştır. Bu rl filosu Paristen buraya gelmigtir. 
arada hudut, muhafaza altma alın- Dk defadır ki, böyle bir askeri filo 
mış, 200 kişi tevkif edilmiş ve silkti- Hindi Çiniye gelmektedir. 
net iade olunmuştur. Tokyo, 22 (TAN) - BugUn lngt-

Balkan Antantı Devlet 
Bankaları Heyetleri 

Ankara, 22 (Tan muhabirinden)
DUn sabah Ankaraye. gelen Romen, 
Yugoslav ve Elen devlet bankaları 

müdürlerinin reisliklerindeki heyet -
ler bugün öğleden evvel ve sonra mer 
kez bankasında Türk heyetinin de iş
tirakile toplantılar yaptı ve tali en · 
cUmenler seçildi. 

Merkez Bankası umum müdürü 
Bay Salahaddin Çam, çalışmalar hak 
kında bana şunları söylemiştir: 
"- Muhtelif mevzular üzerinde ça 

hşacak olan tali komiteler yarın top 
tanacaktır. Yarın öğle üzeri tekrar u
mumi bir toplantı yapılacaktır.,, 

liz • Japon dostluğu cemiyetlerinin 
ilgası ve lngiltere tarafından Çine 
mUdahale için vuku bulacak her te
şebbUsUn reddi için bir miting yapıl
mıştır. 

Pasifik Konferans Dağılıyor 
Brüksel, 22 (TAN) - Bugiln sa

at on b~te toplanan Pasifik konf e· 
rans, Ingiliz Fransız, Amerikan de
legelerinin mlişterek takrirlni tetkik 
etmiştir. Takrirde konferansın müd
detsiz olarak tatili teklif edilmekte 
ve hiçbir hattıhareket tavsiye olun
mamakta idi. Evvela Çin murahhası 
Koo söz almış ve takrirde müşterek 
bir hattıharekettcn bahsedilmemesi 
yilzünden teessUrünü bildirmiş ve bu 
vaziyetin zorbalık ve karışıklık amil 
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efin Seyahat 
ntıbaları 

(Başı 1 incide)' 
rağmı seviyor, ona gönülden bağh 
bütün bu insanlar Türkiye Cümhu
riyeti zengin, kuvvetli ve muhteşem 
olsun için kendi nzkının f azlasmı 
seve seve tereddiltsüz, büyük bir fe
dakfırlıkla devlet hazinesine veriyor. 
BütUn gördükleıimizi bu kısa ifade 
içinde toplamak kabil değildir. 

Türk olsun veya olmasın, bu Tiirk 
camiası içinde az çok gezen, kuvvet
li ve asil bir varlığın 1çindc duyma -
mak imiliı yoktur, B'>Y•l' duyma
yan şuursuzlar bir tarafa bırakılın
ca, hakiki insanlık tereddütsüz, ka
bul eder ki, Türkiye Cünıhuriyeti ve 
onun bugünkü sahipleri olan Türk
ler bütün dünya mMenıyet ve insan 
lığı için bir imtis::ıl örnC'ğıdir. Yal:ıız 
bu kadar değil, Türkler t:ı.r:ihin cok 
eski devirlerinde beşerıyete kar§ı 

yaptıkları ktiltUrel vazifclerı yeniden 
ve fakat bu sefer daha fıliı. surett<Y' 
yapmıya hazırlanan yüksek bir var
lıktır. 

Iştc doğu seyahatinden dönerken, 
Ankaraya ulaşmak için geçen şu kı· 
ea zaman içinde seyahat arkadaşla· 
nma ifade edebileceğim intiba bu· 
dur.,, 

Ankara, 22 (A.A.) - Bu gece Baş 
vekil Celal Bayarın evinde ReisicUm
h urun riyasetinde vekiller ve siy!ls! 
müste§arlarla birlikte bir içtima oı .. 
du . 
- Siyasi Milstcşarlığm lUzumsuzluğu 

llzerinde mUşterek kanaate varıldı. 
Buna göre knnunl::ınn tadilinin Başve 
kalctten Türkiye BüyUk Millet Mec
lisine arzına karar verildi. 

Bu karara iştirak et.miş bulunan 
siyasi müsteşarların kft.ff esi, Başve • 
kalete istifalarını vermişlerdir. 

Başvekil, bu istifalan Reisicümhu 
ra ve Büyük Millet Meclisine arzede
cektir. 

Müsteşarlar kimlerdi? 
Yeni kabinede eski siyasi mi.isteşar 

tar olduğu gibi bırakılmış yalnız Sıh• 
hat Vekaletine yeni · nıUsteşar 

tayin edilmemiş, İnhisarlar Ve
kaleti siyasi J11ilsteşarhğı da is
met İnönü kabinesinde olduğu gibi 
Celal Bayar kabinesi tarafından da. 
ihdas edilmemişti. Di~~ sivasi müs
teşarlar, şu zevat~ ibaretti: 

Adliye: Salih Yargı,, Milli MUd&: 
faa: Necib Ali, Dahtllye: Abdülmu~ 
talib. Hariciye: Numan Rifat, Mali • 
ye: Faik Baysal, Nafıa: Sırrı Day, 
Maarif: Nafi Atuf, İkt1sad: Ali Rıza 
ve Ziraat: Tahsin Coşkun. 

lcrinc cesaret vermekten başka bir 
şeye yaramıyacağmı izah etmiştir. 

Daha sonra bütün murahhaslar söz 
söylemiş müzakereler iki saatten 
fazla devam etmiş, delegeler takrir-
de tadiller yapılmasını istemişlerdir. 
Tadil teklifleri yarın konferans bUro 
suna verilecek ve kati metnin tespiti 
için konferans çarşambaya toplana • 
caktır. Nankin hUkfımetinin cevabı 

da o gUne kadar alınacağı için konfe 
ransın çarşamba günü dağılması bek 
leniyor. 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi Ak DENiZ KAPLANLARI - No. 40 E Ressamı: 

MONIF FEHiM 

' Salman bir Ispanyolun yakasını pe nçCJJine geçirmif olduğu halde Tann

j•ara haykırdı: 
_ :Bizim sandal devrilecek; çabuk heriflerin sandalına athyalım da 

rahat dövUşUrUz. 
Tnnrıyar Ispanyol sandalına seğirtebilmek için co!'kun ve kızgın a.'ıl-
dı, ili.kin bu boğuşmaya küçük tekne art~k dayanamadığından birdenbire 
devrildi, iki Türk birer İspanyolun bognzından çektikleri halde Manş 
denizinin serin sularına gömüldüler. Ellerindeki dUşmanlarmı son bir 

boğaz aıkmasile kendilerinden öteye atarak yan boğulmue halde başla· 
rını suaan çıkaı:'abildikleri anda tspanyollarm büyük sandalından uza-

nan yirmi el birden onlara yapı~tı ve boğu§malarına rağmen beş dakika 
sonra iyice bağlanmış oldukları halde sandalın sintinesine tıkılmış bu
lunuyorlardı. Başlannda duran iki tüfekli, zırhlı asker silahlannm so
h'llk demirini onlann alınlarına dayadılar ve işte tam bu sırada Tan
rıyar, arkadaşı Salmanın tekdurması için gözile kendisine işmar etmek-

te olduğunu gördü ve boş yere çabn lamayı bıraktı. 

Fakat bu çabalama ve bu yakalanış, İspanyollar için bUyUk blr ders 
olmu§tu: Cesaret ve mertlik dersi. !ki Türk genci, kendilerinden on ke· 
re daha fazla düşmanın ellerine düşmekle cesaretlerini zerre kadar kay-

betmişlerdi. F'bette ki, onları bir pun tunu bulup tepeliy. •ek1 er ve onlara 
Türk denizcisinin ne demek olduğunu, ne sönmez ateş olduğunu bir ke
re daha göstereceklerdi. İspanyollar, bu iki Türk gencinden fazla olduk
ları hnluc korkularından dizleri titriyor, bu belfılar da paşımıza nerc-
ien geldi dC'r gibi, endişe ediyorlardı. (Arkası \'ar) 
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1 E K o N o M i 1 

NJasoD <dlo~<dl u '? .. NasoO yaşaı<dıo? - NasoD baıtto '? 

Maddelik On 
Tereddütlere 

Program, 
Yol 1'.çtı 

-22-

Bu zevat aasmda bulunan Balı
kesır mebusu (Mecdi Efendi), ge
rek meclisteki temayülatı, ve ge
rek efkan umumiyedcki acı tctsi
ratı sakin bir mecraya çevirmek lü 
zumunu heı kesten fazla takdir et
mişti. Kendısile ayni fikirde olan
lann başlarına geçmişti. 

Mecdi Efendi; derhal vaziyete 
hakim oluvermişti. Bütün mebuslar 
arasında, yüKsek faziletlerile tema 
yi.ız etmiş olan bu zat, ortaya çıkar 
çıkmaz, Meclisin büyük bir ekseri
yeti, onun etrafında birleşmişti. 

Mecdi efendi; müessir talaka ti 
ve kuvvetli mantığı ile, çoşkun ze 
vatı sükiına davet etmiş .. Vclveıe
li bir muhalefetten ziyade makul 
bir tenkit kuvvetinin, daha fazla iş 
göreceğine onları ikna eylemişti. 
Ye neticede: 

- Yeni bir fırka teşkil etm~k
tcn vazgeçelim... Yeni bir lHızıb > 
'ücude getirelim. 

Demişti. 

B u fikir, derhal kabul edil
mişti. Mecdi Efendi, derhal 

faaliyete geçmişti. - bazılarının id 
dia ettikleri gibi; Meclis binasının 
bodrumlarında değil - Meclisin en
ci.ur.en odalarında, (Hızbı cedit -
yeni hızıb) m teşekkülüne kar~r 

\•crilmişti. Ve bu da, matlflp olan 
neticeyi vererek, derhal taşkınlığı: 
öurdurmuş, herşey tabii mecrası
na gimişti. 

Meclisteki ekseriyet, artık (yeni 
hızıb) ın eline geçmişti. Ve bu hız
b·n reisi olan Mecdi Efendi de, Mec 
lisin ve memleketin yegane hakimi 
oluvermişti. Eğer Mecdi Efendi, 
küçük bir çarpışmayı göze aldık
tan sonra, sadece bir tek parma
ğını oynatıvermiş olsaydı; o anda 
hükümeti devirmek .. ittihat ve Te
rakki Cemiyetini siyaset sahasın
dan silivermek; işten bile değildi. 

Lakin Mecdi Efendi, böyle bir 
mücadeleye taraftar değildi. Onun 
yegane gayesi; memleketteki süku 
nu muhafaza etmek; efklrı umumi 
yede husule gelen hoşnutsuzluğu 

kaldırmak için; lttihat ve Terakki 
Cemiyetini ikaz ve irşat eylemek
ten ibaretti .. Bu sebebe binaen ge 
:rek kendisi ve gerek arkadaşları, 
her türlü velveleden uzak bir siya 
set takibine karar vemişler; 10 
maddelik bir programla yeni hız
bın siyasi mesleğini tayin etmişler 
di. Bu 10 maddelik program, şun
dan ibaretti: 

ı - Mebuslar, imtiyaz ve sair 
menafi takip etmiyeceklerdir. 

2 - Mebuslar, hükumet memuri 
yeti kabul eyleıniyeoeklerdir. 

3 - Mebusların nazır olabilme
&ine, fırkaça gizli rey ile karar ve
rilecektir. 

4 - Ahkamı kanuniyeye tama
:rnile riayet .. Ve mesuliyeti vükela 
ya dikkat edilecektir. 
I 5- (lttihadı anasır) .a çalışma~. 

Ticsıret, ziraat, sanayı ve maan
fin terakkisine çalışmak. 

6 - (Ahlak ve adabı diniye ve 
:milliye) nin muhafazasile beraber, 
garbin medeni terakki ve tekemmül 
Jetinin memlekette inkişafına hiz
ınet etmek. 

7 - Kanunu esasi dairesinde, mil 
li ve tabiri ananeleri muhafaza ey· 
lemek. 

8 - Memurların tayin ve azilleri 
ne kanuni bir intizam vermek. 

9 - Hilafet ve saltanat hukuku 
na dair kanunu esasinin bazı mad 
delerini tadil etmek. 

10 - Gizli maksatlarla teşekkül 
~en cemiyetlerin hareket ve mu
amelatının önUne geçmek. 

B u on maddelik programın 

neşri, (yeni hızıb) dan mü
him işler bekliyenlerin ümitlerini 
bir anda kmvermişti. Çünkü prog
ranun umumi şekli, lüzumu kadar 
kuvvetli, ve asrın icap ettirdiği (i
dare ve siyaset ilimleri) ne müste
nit değildi. 

Talat Paşa 
Eğer bu program sadece 1 inci, 

2 inci, 8 inci ve 10 uncu ma"dde
Jerden mürekkep olsaydı, biç olmaz 
sa birçok yolsuzluklann önünü ala..
cak .. ve bütün münevver fikirleri 
de etrafında birleştirecekti. 

Bu programın :.on maddesindeki 
gizli cemiyetten maksat; sadece giz 
li birtakım komiteler ve teeşkkül
ler değildi. Doğrudan doğruya ma
son cemiyeti idi. 
Masonluğu, dinin imhası için ku

rulmuş bir tuzak gibi telakki eden 
ler; lttihat - Terakki cemiyetinin 
ruhunda, bu gizli maksadın mevcut 
olduğuna kanaat getinnektelerdi. 

Yeni hızba dahil olanların ekse
risi masonluk aleyhtan olmakla be 
raber, bunlardan hiç biri, bu gizli 
teşekkül ile mUcadete etmek taraf 
tan değildi. Programa bu madde
yi koymatkan maksat. ittihat ve Te 
rakki cemiyetini yavaş yavaş inkı 
raz ve sukut tehlikesine sürükliyen 
~ebepleri birer birer ortad~n akl
dırmıya gayret göster~ektı. 

Yeni hızıb. müfrit ittıhatçılar a
rasında <softalık) ve <taassup) ile 
itham ediliyordu. Hatta bunların 
c:ı'llıil ve b~it zümresi daha ileri gi 

diyorlar: 
- Bu softalar. lngiıtere ve Rus 

ya sefarethanf>lerinin gizli parmak 
larile idare ediliyorlar. 

Demekten çekinmiyorlardı. 
Fakat hızba dahil otan zevatın 

şahsiyetleri ve gayeleri her gün bir 
az daha tebellür ediyor .. Bu hak
sız ithamlarda bulunan cifretkarla

rı tekzip eyliyordu. .. 
Gittikçe kuvvetlenen bu teşek~

lün önüne geçmek için, hızbın reısı 
Mecdi efendiye ve diğer azalara, ca 
hil Ittihatçılar tar~frndan hakaret 
amiz mektuplar, tehditnameler yağ· 
dınlmıya başlamıştı. Hatta bu ze
vattan bazılanna, tenha yerlerde 
tabanca namluları bile uzatılmıştı. 
Uı.kin bütün bu tehdit ve nümayiş
ler, hızıp erkanı üzerinde hiçbir te
sir yapamamışu. 

Nihayet bir gece, Mebusan M~
lisi müzakere salonunda tam yuz 
altmış üç aza toplanmış; hararetli 
bir münakaşa başlamıştı. 

Talat Beyle arkadaştan, bu iç~
mada çok büyük bir maharet gos 
termişler.. hızbın tekliflerini, ta: 
vip ve kabul ediyorlarmış gibi go 
rünmüşler .. ve sonra: 

- Bu meseleler, cemiyet~ ruhu 
ve hayatile ala.kadardır. Onun için 
burada müzakere edilemez. Yakın
da, ittihat - Tarakki kongresi iç
tima edecektir. Orada, görüşürüz; 
hallederiz. 

Demişlerdi. 

Talat Beyin bu sözleri, Mecli~: 
teki coşkun buhrana derhal bir su 
kun vermişti. ittihatçılar kasırga
yı böylece geçirmişlerdi. 

Vakıa, kısa bir müddet sonra 
toplanan kongrede, yeni hızbın tek 

lif ettiği maddeler, müzakere edil
mişti. Hatta bu maddelerden bazı
larının aynen ve bazılarının da ba 
zı tadillerle kabulüne karar veril
mişti. Fakat bu karar, müfrit ce
miyetçilerin mahirane manevrala
rından başka bir şey değildi. 

Esasen mücadeleye giri:;;ecek bir 
·yartı.dılışta olmıyan hızıp erkanı 
damaklanna çalınan birer parmak 
bal ile iktifa etmişler; hüsnüniyet 
göstererek neticeyi beklemişlerdi. 
Fakat kısa bir zaman sonra biribi
rini müteakıp zuhur eden mühim 
hadiseler arasında, herşey unutu
lup gitmiş .. (Sadık Bey) tarafın
dan temeli atılan bu yeni hızıp da 
- kuvvetli e~aslara istinat ederek 
teşekkül etmediği için - birdenbire 
inhilal edivermişti. 

T rablusgarpta başhyan ltal
ya harbi, lttihatçılann va 

ziyetini tamaınile müşkülleştirmiş
ti. Cemiyet tarafından iktidar mev 
kiine getirilen Hakkı Paşa kabine 
si, adeta (vatan hiyaneti) ile itham 
edilmekte; bu kabine erkanının 
(Divanı ali) ye sevki için bazı me
busıı,.r tarafından takrirlcr veril
mekte idi. 

Sadaret mevkiine, Sait Paşa ge
tirilmişti. Guya onun siyaset ale
mindeki şahsi tesirlerinden ve yük
sek zanedilen tecrübe ve meha
retlerinden istifade edilecekti ... Fa 
kat (Siyaset dahisi) diye unvan ta 
kılan bu zat ta Osmanlı Impara
torluğunun maruz kaldığı korkunç 
buhranı teskin edememiş .. vaziye
ti ıslah edebilmek için en küçük 
bir zeka eseri bile gösterememişti. 

(Arkası var) 

Ya.~lanmış ellerden, ellerin çat
la.ma.smdan söz ~madan önce 
!;alışan elleri selamlamak borcu
muzdur. Hele çalışan eller güzel de 
oulrsa, ooJan seyretmeık daha bü
yük bir zevk olur. 
Şu kadar ki çalışan eller .kazala 

ra, arızalara da çokça müstait o
lur. Bir kere, rutubet yahut fazla 
kuruluk, sıcak, yahut soğuk çalı
lja.n eller üzer1ne daha ziyade te
sir ederler. Bu tesirlere kaJ1iı elle
ri korumak için en iyi ljey çalışır 
keın bir eldi\· en giymektir. 

Fa.kat eldivenle çama.5ır yıkan
maz, ev kadını sırasıoa göre çama 
~ırlannı da yıka.mıya ınecbur olur. 
Su, hele ~aşır suyu elleri şişirir, 
derisini buruşturur, ekzema. ya
par. Çama.5ır suyuna katılaın soda 
om elleri yaktığını bilirsiniz. Ça
ma.sırdan sonra ellere iyi cinsten 
bir krem sürmek te bu türlü tesir
lere karşı gelir. 

Utii elleri yakabilir. Yanığın a
cısını g~irmek için ya.nan yeri he
men taze ve temiz pamukla kapa 
yıp üzerini sargı ile sarmalıdır. 

Yaruk hafif ise başka birşey yap
mı~·a lüzum kalmaz. Yaruk geniş 

olursa ilkin mikropsuz bir gaz be
zini - tabii eczaneden gelecek -
yanık merhemi.ne batırarak 

yanan yerin üzerine koy • 
malı, daha sonra pamukla 
\'e sargı ile sarmalıdır. Herhalde 
ya.n1U1 deriyi kaldırmaktan sab.,n
mak 18.zımdır. Yanıktan ev ilii.çla.
rile iyi etmlye kalkışmak yanlış
tır. Çünkü yaınrk insanı zehirler 
ve pek büyük tehlike olabilir. O
nun ic:in yanan yer geni~e olun
ca doktora göstermekte ihmal et 
memelidir. 

Çalı~~"" ellerin maruz ol<lukhın 

Piyasada 
Fındık Stoku 
Çoğalıyor 

Son hafta içinde ceviz ve fındık sa 
tışları iyiliğe doğru inkişafa başla

mıştır. Amasya malı iç cevizlerden 
5560 kilo ve kilosu 32-33 kuruştan 
satılııuştır. Şehrimize Unyeden 1400, 
lznıitte 3500, Ordudan 27':1:5, kabuk 
ıu ceviz ve Unyeden 2168, Sim
sundan 21705, Bartından 910, 
Sinoptan 1330 kilo iç ceviz gel
miştir. Iskenderiyeye 2390 kilo ceviz 
ihraç olunmuştur. Şehrimize 39750 
kilo kabuklu sivri fındık gelmiş ve 
kısmen 21-23 kuruş arasında sa-
•lmıştır. iç fındıklardan yüz birr hin 

730 kilo gelmiş ve bir kısmı 32 • 
33, diğer kısmı 36-38 kuruş, ayrıca 
ekstra ekstra seçme iç fındıklardan 
3200 kiloluk dört parti 43,5 kuruştan 
satılmıştır. Kabuklu fındrklardan 

11760 kilo, iç fındıklardan 59041 kilo 
ihraç olunmuştur. Piyasamızda 16 
hin kilo kabuklu. ot.u:ıo: bin kilo iç fın
dık ile on bin kilo kadar iç ceviz sto
ku mevcuttur. 

Suriqenin Biz-
'" 

den Aldığı 
Yapağılar 

Gelen haberlere göre, mühim bir 
ihraç limanımız olan Mersinde piya
sa1ar sağlam devam etmektedir . .Th
racat için ancak 200 balya kadar ya· 
pağı kalmıştır. Bu yapağıların <·oğu 
Suriyeye gönderilmektedir. Orada 
~uriye yapağılarile kanştırılarak 

Fransa ve Amerikaya satılmaktadır. 

Fıyat 55-56 kuruştur. lstekli art
makta ise de satıcılar nazlı davran
tnaktadırlar. 

lsviçre ile Ticaretimiz 
31. 12. 1937 tarihinden itibaren 

nıeriyetten kaldınlmak üzere fesne
dilmiş bulunan 3. 1. 935 tarihli Türk 
- leviçre klirinğ anlaşması, martın 
31 ine kadar uzatılmıştır. 

kazalardaır biri de iğne, batması 
dır. lğnoııi.n b&ttığı _yerde hiç bir 
~ey de olmıyabilir. Fakat parmağa 
batınca dolama yapabilir. (Par -
makta dolamanıu na.zardan geldi 
ği sahi ise ~il!llzi pek beğenmişler 
demektir. I>olamanm acısını azalt 
mak için ıkoltuklarmızı kaha.rtabi
Ursinlz) bütün eli, kolu bile ı?işire
billr. 

Bir yerinize iğne batınca oralı 
sıkarak birkaç damla kan çıkar 
lıdır. Parmağı yahut bütün eli ılık 
suya batırınca ka.n daha kolay çı
kar. Sonra üzerine tentürdiyot sü 
rülilr. O bulunmayınca binde bir 
derecsinde süblime suyu içerisine, 
rakı içerisine. kolonya içerisine ba 
tırınak ta nıümkündiir. 

lbrne tınıakla et arasıoa batar
sa hem çok a<•ır, hem öe temizleme 
si güç olur. O vakit parmağı daya
nabilece!:riniz kadar sıcak su içeri
sine batırmalıdır. Sıcak su acıyı a
zaltır, iltihaba mani olur. Sonra da 
tentürdiyot. Booa rağmen cerahat 
gelirse hekime baktırmak lazım

dır. 

iş gören eller kesilebilir de. Bun 
da tehlike iğne batmasından daha 
azclır. Temizlemek, pa.nsıman yap 
nıak daha kolay olur. 

Buna karşılık, sıyrıklara, küçük 
yaralara ehmmiyet \'ermek lazım
dır. Dlkıkatli pansıman yapmalı, 

'kaşmdığı vakit kirli ellerle kaşı
maktan sakınmalıdır. 

Parmak ağır birşe~· altında ezil 
diği vakit Uzerine kafurruhile ka 
nşık soğuk suya bahnlmıs l>ezler 
sarmalı, yahut zeytlnyağl sürme
lidir. 

Çalıı:aaı ellerin sağlığını koru
mak i~in en miihim şart elleri da.
ima temiz bulundurmaktır. 

Aımanya /Le 7 icarelimiz 

Permi Bürolarından 
Şikayetler Arttı 

Alm~ya hesabına yapılmakta olan tica t muamelelerinde ih
racatçılarımızdan birçokları permi bürolarından •iki.yete ba,la
mıtlardır. Geçen hafta Dörtyoldan büyük partilerde portakal al. 
mak ve Almanyaya göndermek istiyen bir firma, portakalın çift 
sandığına 450 - 500 kuru' fiyat vermi,, halbuki, Alman ithalat 
bürosu bu firmaya permi göndermediği için i,i yüzüstü kalmıttır. 
Birkaç gün sonra Dörtyol tüccar- , 

lanna müracaat eden başka bir fir
ma, portakallanmıza talip olmuş ve 
Alman permisini almış bulunduğunu 
söyliycrek çift sandık portakallan 
ancak 300 kuruştan alabileceğini bil 
dinniştir. Bu vaziyet portakal piya
sasında bir nevi panik yapmıştır. 

Geçende de yazdığımız gibi Alman 
ithalat bürolarının tiftik, yapağı, ku 
ru ve yaş meyvalarla zahire ve saire 
gibi Türk mahsUllerini kapatıcı fi
yatlarla almı.k için muayyen firma
lara inhisar §eklinde permi verme -
leri şikayetleri artırmaktadır. 
Diğer taraftan arpa kontenjanının 

dolduğu ileri sürülerek arpa müba
yaasına son verilmiştir. Halbuki ay
ni kontenjan listesinde külliyetli mik 
tarda buğday mübayaasma yer ay
nlmışken henüz buğday alınmamış
tır. 

ihracatçı tüccarlanmız arasında 
tesanüdü teminn ve piyasa hareket
lerini gözetmeği kolaylaştıracak bir
lik kurulmasına kati ihtiyaç duyul
maktadır. 

Buğdayda 

5 Para Kadar 
Düşüklük 

Turk Borcu 
İçin Tebliğ 
Nesredildi , 

Unitürk hakkında beklenilen resmt 
tebliğ üzerine Türk borcu dün 14.'CO 
liradan açılarak muamele görmüşt"ir. 
Akşama doğru fiyatlar biraz düş • 
müş ve 14,60 lirada. kapanmıştır. As 
lan çimentosu 10,85 liradır. Bir cter
lin 624-627 kuruştur. Londra bor
sasında bir sterlin 147,21 ve akşam 
14 7 ,19 frank idi. Bir sterlin 5,00275 
dolar o1arak muamele görmüştiir. 
Altrn borsa dışında 1090-1092 ku· 
ruştur. 

Dış Pazarlara 
Gönderilen 

Türk Kömürü 
Kömür havzamızın muhtelif ma• 

den mevkilerinde birinciteşrin sonu• 
na kadar çıkanlan kömür nevile
rinin memleket içinde ve dış mem
leketlere gönderilmek suretile sarfo 
lunan miktarlannı veriyoruz: 

Iç pazarlara gönderilen 100428 tu
venan, Türk antrasiti 6667, briket 
289, dış pazarlara ve ecnebi vapur. 

Dün piyasamıza 65 vagon buğday, ıarma verilen miktar 20657 tondur. 
ll vagon çavdar ile 23 vagon arpa Bundan 11364 ton Ft'ansaya, HU6 
gelmiş ve büyük bir kısmı satılmış- ton, Romanyaya 4302 ton ltalyaya 
ır. Fiyathr cumartesi gününe naza 3595 ton kadar da muhtelif ecnebi 

ran 3-4 para kadar düşüktür. Dü- vapurlarına yakmak için satılmıştır. 
şüklük bilhassa buğday ve çavdar- Bir aylık sarfiyat yek\ınu 121085 
lar üzerindedir. Arpalar istekli ve tondur. Mevcut stok yekQ.nu 82497: 
fiyatlarını muhafaza e~-· ltir. Yu- ton tuvenan, 29507 ton kok, 5969 ton 
muşak buğdaylar 5,22,5 - 6,10 sert briket kômürlerinden ibarettir. 
buğdaylar 5,35, arpalar 4,12 - 4,15, -~ 
ı;avdarlar 4,15 kuruştan satılmıştır. 
Yulaf 4,15 kuruştur. Dün yüz bin ki 
}oluk bir parti Bandırma teslimi ku
ru bakla satılmış ve kilosu 4,4,5 ku
ruştan verilmiştir. 

- --0---
Japon Takasının 

Kıymeti Yükseldi 
Japon takasmın kıymeti yüksel

miştir. Son ay içinde Japon takası 

yüzde seksene çıkmıştır. Bu itibarla 
çoktanberi Japonyaya gönderilemi
yen Türk pamuklarının ihracına mü
sait fiyatlar elde edilmiş bulunmak
tadır. Japonya yurdumuzun standard 
lı pamuklanna dttima alıcı olduğu 
için bugünlerde .Japonya ile pamuk 
işi yapılacağı tahmin olunuyor. 

Pamuk iplikleri 
Iktısat Vekaletince kabul olun 

pamuk ipliği narhı üzerine tüccar
lar, Ticaret Odasınca tespit edilen 
fiyatlara göre beyannamelerini ver
mişlerdir. Dün, bu müddet bitmiştir. 
Beyanameler odaca tasdik edilmiştir. 
Fiyat liseleri tüccar tarafından ma
ğazalarında görülecek bir yere ası
lacaktır 

-----<>-
Keçi Kıh Topluyorlar 

Almanya ve Fransa hesabına piya 
samızdan keçi kılı alınmaktadır 1'ev 
cut stokumuz azalmıştır. Kırkım cina 
leri 54-55, ve tabak mallar 35 -~ 
kuruştan satılmıştır. Son hafta için
rlP 200 balya kadar mal satıln,ıştır. 

• • •• • 

'(}ık,~ ~)'O' v. titbl<ndlriyo<>" cg« "''' bl• 
Eg~r. her . şey. ~·~ 1~1 • 

1

1rsızdıyonıa, eger geceleri uyku tutııı.ıvursıı , teşhl• 
ak51\ık fıkırlerınızı a -us c ~ . , _ 

1 1 · 1 1 • "zin tenepbuhıyetı artmıştır. 111•11112 vakıl varken bu pek bas tir: sın r erıııı .• 
fenalığı e-ldermeğt acele cdını~. 

&romural ·Knon. 

• 10 d- ·anın tanıdığı bir müsekkin ol p ka)betılıtinh rahatı, uykuya 
ılu n un) . . . . .., I" ı ı ..: 

1. ı· · iade cdeı. - 1 eı>ırı ga.)el ı.ı:ndıı. - ul 'JIJIUra ııı ı ~ .,., ve a ıye ı sm: 
zararı yoktuı. 

ıu n 20 kunıprimcyi havi t ür> 
' ıcrcıt 0:12.nclcrelc rcçdt uc.aıılır. 

Knoll A.-0., kimyevl maddeler fabrikaları, ludwigstıaten s/Rhin 



Bugiir..kü program: 
lshınhol Radyosu 

OGLE NESRIYATI: 
S:ıat 12,30, PUikln tUrk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,5, Plikla Türk musikisi. 13,30 
Muhtelif plfık neşriyatL 14, SON. 

AK1;.:AM NEŞRIYATI: 
Saat 17, Inlulap dersleri .. Univerıite

den naklen Mahmut Esat Bozkurt tara 
fmdan. 18,30, Plakla dans musikisi. 18,40 
Çocuk Esirgeme Kurumu ı;;ımma kon: 
ferans 19, Çocuklara maul: an Nine 
tarafından. 19,30 Hava raporu. ,35, Kon 
ferans: Beyoğlu halkevi namına: Ihsan 
Arif Gokpmar (Cumhuriyetçilik) 19,55, 
Borsa haberleri, 20 Klisik Türk musi
kisi: Okuyan Nuri Halil, Keman Reşat 
Tanbur Dürrü, Ut Sedat, kıınun Vecihe 
ltemençe Kemnl Niyazi, ney Salahattin. 
20,30, Omer Rıza tarafından nrapça söy
lev. 20,45, Vedia Rıza ve arkadaşları ta
rafından Tı.irk musikisi ve halk ııarkıla
rı (S. A.) 21,15, ORKESTRA: 

1 - Bellini:: Normn Uverrtür. 
2 - Zib~ka: Voğelhandlcr. Valse. 
3 - Meyerbeer: Robert Le daiable. 

Fantazi. 

ll><T--Dr. Suphi Şenses -• 
lllH!B YOLL~HI HUTUIKLAHI 

Ç kt• " • İ } Mütehassısı e lgl IS irap arın Beyoğlu Yıldız sineması karşı-
1 ffieS' Ul Ü kendisidir i:.m81~Le•kııı.1lergl!llİ.'2o•A:i:!:ptl!!ll. TIEeml. m
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Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağrısından 
eser kalmıyacaktı. 

i 

lstanbul Dördüncü İcra Memurlu
ğundan: Sa:biha ve Eşref tarafından 
ıborç alman "22.950., yirmi iki bin do
kuz yüz elli lira mukabilinde Anadolu 
Sigorta airketine birinci derecede ipo 
tekli olup paraya çevrilmesine karar 
verilen ve tamamına yeminli ehli vu
kuf t.crafmdan "20.410,. yirmi bin 
dört yUz on lira kıymet takdir edil
miş olan Beyoğlundn Şişlide Meşruti 
yet mahallesinin Mehtap sokağında 
eski 13 mUkerrer ve yeni 56 No. 1ı 
sağ tarafı müfrez iki hnrita numara 
lı ve 485,5 dört yUz seksen beş buçuk 
zirlilı Zafer hanıma tahs:s kılınnn n
partıman, sol tarafı Arif bey hane ve 
bahçesi, n.rkası Arkadere sokağı, cep 
hesi atik Kır ve cedit Mehtap sokağı', 
ile mahdut arsa üzerinde kagir npar
tımanrn evsafı aşağıda yazılıdır: 

.. Kat'iyyen 
lhtiyarlamayiln 
Kadının sırr 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 
hiÇbir çizgi, hiçbir buruşuk yoktur. 

Cildi açrk, yumu~ak ve bir genç 
kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir 
harika! Fakat, bunun da fenni bir 
izahı vardır: O da; Viyana Üniver -
sitesi profesörü doktor Stejt;kal'in 

23-11- 937 

A 

.. 
ş, ış, e e, grı ro 

nevrali., kırıkh · 
ve bütün ağrılarınızı derhal keıer. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla "GRIPİN., isteyiniz. 

4 - Rimiıki korrsakoff: Chanson In
doue. 

Bütiln ıstırapları dindirir, baş ve 
diş ağrılarlle üşütmekten müte
vellid ağn, SIZI ve sancılara karşı 

Zafer a~artunanı namı ile maruf 
olan bu apartınıanın 54 No. lı apar
tıman ile müşterek kapısı ve müşte
rek merdiveni vardır. 

şayruuhayret keşfi olan "Biocel,, ~~~~r;:-~~~v~;mmınırr~R~~~li' .. ..,...,..,...-,.,. ,..__, ... .,..._..__ 

5 - Berlioz: Valse des Sylphes. 
22,15, Ajans haberleri. 22,30, Matmazel 
Pizo konseri. 22,50, Son haberler ve er
tesi günün programı 23, SON. 
Anknra Radyosu 
OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30,-12,SO, Muhtelif Plak neşri

yatL 
12,50-13,15, Pl&k: Tilrkmusikisi ve halle 

§arktları. • 
13,15-13,30, Dahili ve hnrici haberler: 
AKSAM NEŞRiYATI ı 

Saat 18,30-19, Muhtelif plak neşriyatı 
19-19,30, Türk musikisi ve halk prkılarr 
,(Hüsniye ve arkadaı;lan) 

19,30-19,45 Saat ayarı ve arap,a ne1-
tiyat. • . 

19,45-20,15 Türk musikfsi ve halk şar
kıları (Servet Adnan ve arkadaılan) 

20,15-20,30 Sıhhi konuşma: Op. f.iScv-
f{et Pek. 

20,30-21 Pllkla &ns muslldsl 
21-21,15 Ajansh abcrlcri. 
21,15-21,55 Stildyo salon orlı:cıtrası. 

' - Rossini Fantaisie Masaiquc 
'2 - Honegger La Mort de David 
!3 - OHcnbach Les Gcorr,iennes 
!4 - Turina Exaltation 
!5 - banovicl La Rclnc du Matal 

21,55-22 Yarmki program ve Istiklll 
nıarııı. 

BUL CA 
l>Un1dl bulnıaCa.nm hal edilmiş ~eldi 

lnyn 
sind" 

!l 
10~ 

_: P.YaUNiro BULMAOA .,. 
l ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı 

e SOLDAN SAGA: 
1 - Vatana yaklaşan bir liman 
2 - Yazı yazanz. 
3 - Ruh - İstikbal 
4 - Oraya kadar manasına arap

ça edat - Tibetli papas 
5 - Knradenizde bir . kasaba --

bilhassa müessirdir. 

sinir ve soğuk 1llgınlığından ile- . 

ri gelen şiddetli ağrıları 

ve izale eder. 

Bunların izalesinin 
en kat'.i devasıdır. 

İstanbul üçtincU icra memurluğun 
dan: Paraya çevrilmesine karar veri
len muhtelifülcins turşu ve boş küp
leri 25.11.937 tarihine tesadüf eden 
perşembe gUnU saat 12 de Tahtakale 
de Knntarcılnr Dcmirtaş mahallesin
de Kantarcılar caddesinde 13 No. lu 
dükkanda paraya çevrilecek kıymeti 
muhamminenin ('(, 75 şini bulmadığı 
takdirde ikinci artırmasının 30.11.37 
tarihine tesadüf eden Salı günü ayni 
mahal ve saatte yapılacağı ilan olu-
nur. 

Suya batmaz. _K_A_Y_I_P_:_Se_y_y_ar--yu-·· k_a_r_a_b_am_a_a-it 

6 - Bezik oyunu ıstılahlı - Avuç (2077) numaralı plakayı kaybettim. 
içi Yenisini alaca.ğimdan hUkmü yokwr. 

7 - Gelir Arabacı Halil oğlu Mehmet 
8 - Beyaz - Hımbıl 

9 - Sırtımıza giyerit - Bafa~ağı 
yol 

10 - Diş yarası - İkametgah 
e VUKARli.ıAN AŞAGI: 

ZA1'1- 1326 senesinde İzmir ida
disinden almış olduğum şehadetna -
meyi kaybettim. Musaddak suretini 
almak için lzmir Maarlf MUdüriüğU
ne mUrncaat ettiğimden aslının hUk-

1 - Bir yemiş ağacı mü kalmamıştır. 
2 - Bilen - Kimse Silihdar-Ağa elektrik santralinde 
3 Bakış - Rabıt edatı Cevdet Mat 
4 _ tıave - Erkek - Vücutten .:..• -----

çıkan su 1 L A. N 
5 _ Erkek adı - Rabıt edatı -

Batının yarısı 

6 _ Hile (halk lehcesi) 

7 _ Erkek adı - Birdenbire 
8 - YıJ.dızlara bakan yer 
9 _ Göktedir - Namlunun iç yu-

vası 

Bazı kimselerin imzamı taklit ede
rek ötedeberide kullandıklarını işit

tim. Hiç kimsede imzam yoktur. Ha
ber ve maliımatım olmadan kullanı
lan imzanın snhte olduğunu ve kulla
nanlar hakkında takibatta bulunaca
ğımı ilan ederim. 

Evsafı: 
Zemin kat: Biı: kapıcı odası ve an

tre. 2 No. lı daire: Bir koridor ürerin 
de dört oda, bir banyo, bir belli, alaf 
rnnga ocaklı mutfak v11rdır. 

Bodrum kat: Bir koridor üzerinde 
altı odunluk, hela. sabit kazanlı bir 
çamaşırhane, su deposu, çamaşır tek 
nesi vardır. ı. 

Antre kat: 4 No. tı daire: Bir korl 
dor üzerinde bid iç i~ dört biiyük o
da, bir hela, bir banyo ve mutfak var 
dır. 

Birinci kat: 6 No. 1ı daire: 4 No. 1I 

nam cevherin sihranıiz tesiridir. 
"Biocel", yumuşak ve buruşuksuz 

bir cilt için gayet elzem gençliğin 

tabii ve kıymetli bir unsurudur. Bu 
cevher, şimdi pembe rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde mevcuttur. 
Siz :uyurken o cildinizi besler 
ve gençleştirir. Bu suretle her sabah 
daha genç olarak uyanır ve yüzü -
nüzdeki çit.gi ve bunışukluklnrm 

kaybolduğunu görürsünUz. Gündüz 
için beyaz rengindeki (yağsız) To
kalon kremi kullanınız. Bütün si-

dairenin aynidir. yalı benleriniz erimiş ve cildinizi J:>e-
lkinci kat: 8 No. lı daire: 4 No. lı 

yazlatıp yumuşatmı§ ve on yfış genç
daiTenln aynidir. 

üçüncü katı 10 No. lı daire: 4 No.lı leşmiş olursunuz. 
dairenin aynidir. Çirkin tenden kurtıulmak, daha 

Dördüncü kat: 12 No. 1ı daire: 4 genç görünmek, taze ve nermin bir 
No 1ı daimin aynidir. .. l"k 1 k · · k h k" 

B i · k t 14 N 1 dai B'r ko yuze nıa ı o mıı ı~m mutla a a ı 
eş ncı a : o. ı re: ı 

rldor üzerinde 4 oda, heliı, mutfak, ki cilt ll'rm'ılN olan Tokalon kremleri 
vardır. Bu katta bir taras'tl. ıle UtU o- ni kullanınız. I 

dası vardır. Her kw::ı arkalarında ta 
rasaları mp.:ıwtlur. 

MP...<Sahası: 276 metre murabbaı o-
11ap bundan 136 metre murabbaı kıs
mı apartnnanın nısfmı teşkil eder. 
Kalan ba.h<:csidir. 

Yukanda hudut, ewaf ve mesnha 
sı gösterilen gayri menkulün tama
mı nçık arttırmaya konmuş olup !?art 
namesinin ilan tarihinden itibaren 
dairemizde herkes tarafından görüle 
bileceği gibi, 3.1.1938 tarihine müsa
dif pazartesi gUnii saat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde açık arttırma ile 
satılaca.ktlr. Arttırma bedeli muham 
men kıymetinin yüzde 75 ini bulma 
dığı takdirde en son arttıranın ta -
ahhüdü baki kalmak üzere 19.1.1933 
tarihine müsadif çarşamba günü sa
at 14 den 16 ya kadar dnirenU.7.de ya 
pılacak olan ikinci arttırmasında en 
çok arttırana ihale edilecektir. 

Taliplerin muhammen kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak 
çesi veya milli bir bankanın teminat 
ı:nektubunu hamil bulunmaları lazım 
dır. Müterakim vergiler, vakıf icare
si, belediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
rüsumu ve taviz bedeli müşteriye ait 
tir. 2004 No. 1ı icra ve iflas kanunu -
nun 126nci maddesinin 4 üncU fıkrası 
mucibince bu gayrimenkul Uzerinde 
ipotekli alacaklılar ile diğer alakada· 
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve ma
sarlf e ait olan iddialarını ilan tari -
hinden itibaren 20 gUn içinde evrakı 
mUsbitelerile bildirmeleri, aksi halde 
haklan tapu sicilli ile sabit olmadık 
ça satış bedelinin payalşmasından 
hariç kntncaklan cihetle alakadara. -
nın işbu maddenin mezkur fıkrasına 
göre hareket etmeleri ve daha fazla 
malCımat almak istiyı:mlerin 935/1275 
dosya. numarası ile dairemi?,e mUra-
caatıarı ilan olunur. (2092l 

Mahkemei Asliye Birinci Ticaret 
Dairesinden: Türkiye İş Bankası İs
tanbul şubesinin Asmaaltında 18/20 
numaralarda Hatapkapılr zade Kadri 
nlevhinc açtığı nlac k davası netice
sinde 22-9-937 tarihinde kabili 
temyiz olmak üzere sa -
dır olan gıyabi hUkmU ha -
vi 12 - 11 - 937 tarihli ve 18 adetli 
ilam oturduğu yeri belli olmıyan Kad 
riye tebliğ olunamadı~ından işbu ila 
mı tebellüğ ile aleyhine yüksek vazi
feli murnkemeye müracaat etmek i
<cin kendisine bir ny mehil verilmiş ve 
ilam sureti dahi mahkeme divanha
nesine talik ~dilmjş olduğu hukuk 
usul muhakemeleri kanununun 141 -
142 inci mfldcl<'lcrl mucibince ilan olu 

Istanbul asliye birinci hukuk mah

kemesinden: Galatada Fermeneciler
de 85 numaralı Mağazada mukim 
iken ahiren vefat eden ölü Mihal Hi· 

ristakinin terekesine izafeten avUkat 
Mazhar Seyhun tnrafindan M. aleyh 
Ruınclihisarmda doktor Şerafetin 

hanesinde sakine Ragıp Nurettin vaı 
desi Saliha aleyhine açılan iki bin 
yüz yirmi liranın tahsili da vasmdan 
M.nleyh Saliha Şerif eye gönderilen e
sas dava. arzuhaline mübaşiri tarafın 
dan verilen meşrubatta gösterilen act. 
reste bu namda bir kimse olmadığı 
ve tanıyan dahi bulunmadığı istida 
suretinin tobliği için tanzim kılınan 
ilmilhabere verilen şcrhdeıı anlaşıldı-

ğından davaya yirmi gün zarfında ce 
vap vennesi ve mahkeme günü için 
tayin edilen 3.1.938 pazartesi günU sa 
at 14 de d:ıhi mahkemeye gelmesi ve 
ya tarafından bir müdafi gönderme
si tebliğ makamına kaim olmak Uze-
rc ilan olunur. (2104) 

İstanbul 6 ıncı icra memurluğun _ 
dan: Çenberlita.şta Emin Sinan ma
hallesinde Pertev Paşa sokağında 
9. No. lı hanede oturmakta iken 
elvcvın ikametgahı meçhul Mclihe. 

ıo - Sorgu - gasteriş Androniki Keşlşoğlu nur. (2107) 

·Osman Nurlnin bir kıt'a emre mu
harrer senede· müsteniden zlınıneti
ni7.de matınbu bulunan 500 Uranın 
icra mnsrafiylc birlikte ve haciz yo
lile tahsili ta.lep edilmiş ve tanzitn o
lunan 937148 dosya sayılı ödeme em
ri berayi tebliğ ikametgiıhrnıza ~ön
derUmiş ise de ödeme emri zahnna 
verilen meşruhatta mezkfır ikametgA 
hı terkcttij!lnlzi ve yeni iknmetgil.lu
nız do. meçhul olduğu anlaaılmış oldu 
ğundnn mezkur ödeme emrinin icra 
hakimliği karariyle bir ay mUddetle 
ilanen tebli~ine karar verilmiş oldu
ğundan yukarda yazılı borç ve mas
rafların isbu ilan tarihinden itibaren 
bir ay içinde ödemeniz veya borcun 
tamamına veya bir kısmına ve yahut 
nıa.caklmın takibat icrası hakkına da
ir bir itirazımz versa yine bir ay için 
de istida ile veya şifahen icra daire
sine bildirmeniz ve bildirmediğiniz 
takdirde ayni müddet içinde 74 üncü 
madde mucibince mat beyanında bu
lunmanız lazımdır. Beyanda bulun -
ma.zsan~z hapisle tazvik olunacağınız. 
Ve hakıkatc muhalif bevanda bulun
rluğunuz takdirde hapi~le cezalandı
rılacağınız ve borcu ödemez veya iti
raz ctme1.scniz hakkınızda cebri icra
ya devam edileceği mezkur ödeme 
emrinin tebliği makamına kaim ol _ 
mak üzere ilan olunur. 

e ·nde • • 
1 - Yüksek Mühendis Mektebinin 935 ve 936 seneleri mezunlanndan 

Devlet hesabınn yotiştlrilmiş olanlardan Asker:lğinl bitirenlerle tecil edi
lenler ve 937 senesi mezunlarından olup ta her hangi bir sebeple As
kerlikten tecil edllcnlcr vazife almak lizere Vekalete müracaat arı. 

2 - Müracaat ctmfyenler hakkın da kanunr takibat yapılacağı gibi 
kendile_rini istihdam edecek müesses eler hakkında da 2919 sayılı kanun 
ahkamı tatbik olunacağı ilan olunur. (7746) • 

Is anbul Defterdarhğından : 
Senelik Muhammen 

kıymeti 

Lira 
Büyükderede: Tepeb~ı sdkağında (17) sayılı ev 12 
KadıköyUndc: Osman ağa mahallesinde Haydarpaşa Rıh-

tım iskele elyevm Rasimpaşa sokağ mda eski 7 yeni 9 sayı-
lı~ w 

Yukllrlda yazılı ernlô.kin 10-12-937 Cuma günU saat 14 de kiraya 
verilecektir. Kira bedeli dört milsavi taksitte ve her taksit peşinen öden· 
mek eartile taliplerin muayyen vaktinden evvel So 7,5 pey akçeleıini ya· 
tırarak mczkiır gün ve saatte Milli emlak Müdüriyetinde müteşekkil sa.
tış komisyonuna müracaatları. (F.) (7895) 

YI 1 Oemlryollart va limanları 1 lelme U. idaresi ilintar1 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme müdUrlUğünUn ihtiyacı olaıı 
aşağıda cinsi, mlkdarı, muhammen bedeli ve muvakkat temhıatJ yazılı Mi 
tuğla ile sönmemiş kireç ayrı ayrı olarak kapalı zarf usulllc eksiltmeye kon 
muştur. 

Eksiltme 6-12-937 Pazartesi gilnU saat 15 de Haydarpaşa Gar binası i
çinde Birinci Işletme Komisyonunca yapılacaktır. Isteklilerin eksiltme 
şartnameslnde yazılı muvakkat teminat mektubu ve kanunun tayin ettiği 
evrak ve vesaikle teklif mektuplarını eksiltme günü nihayet sl\at 14 de ka 
dar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

Bu l§e ait şartnameler ücretsiz olarak Haydarpaşada Yol Başmüfctti51l 
ğinden alınabilir. (7804) 

Cinsi 

Adi Bina Tuğlası 
Sönmemiş Kireç 

Mikdarı 

70.000 
60.000 

Muhammen 
bedeli 

Lira Ku. 

945 00 
600 00 

Muvakkat 
Teminatı 
Lira Ku. 

70 88 
45 00 

• • • 
Devlet Demiryolları şebekesinde istihdam edilmek üzere, lstanbul 

Yüksek mühendis Mektebi veya Avrupada Hohşule ve Teknikum tahsili 
görmüş olanlarda.u Diplomalı Mühendis, Mühendis ve fen memuru alına
caktır. Taliplerin, evrakı mlisbiteleriyle birlikte, Ankarada cer Dairesi 
Reisliğine müracaat etmeleri. (7889) ( 4302) 

!stanbul 't inci tcra Memurluğun
dan: Anastas Bandırma.tının uhdei ta 
sarrufunda olup 350 lira. mukabilinde 
Halil Mehmet Haille birinci derecede 
ve 1160 lira mukabilinde Simon oğlu 
Yorgi Dülger oğluna ikinci derecede 
ve 300 lira mukabilinde Kft.mH oğlu 
Eşrefe UçUncil derecede ipotekli olan 
ve aynca 1160 lira Yorglnin ataca • 
ğından dolayı ipotek fazlası mn.bcuz 
olan Beyoğlunda küçük Pangaltı nıa 
hanesinde kışla ve Dereboyu sokağın 
da eski 15 mUkerrer yeni 8/8 No. ıu 
sağı 3 parsel No. lu mahal arkası kıs 
men Mehmet ağa tarlası kismen yol 
ve solu 5 parsel No. lu mahal önü yol 
ile mahdut 4 parsel No. lu arsanın ta 
mamı borcun ademi tediyesi hasebile 
açık arttırmaya vazedilmiştir. 

EVSAFI, MUfrez 4 No. lu kısım i
çinde 25 tane kadar muhtelif eşçarı 
vardır. Sipahi Ocağının arka tarafına 
isabet eden arazinin bir kısmı tesviye 
edilmiş ve manzarası giizetdir. 

MESAHASI, 4800 metre murabba
ıdır. 

KIYMET!. Ehli wkuf tarafından 
tamamına 19200 lira kıymet takdir 
edilmiştir. Arttırma. peşindir. Arttır
maya iştirak edeceklerin kıymeti mu 
hammenenin % 7 buçuk nisb<.'tinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın te 
mfnat mektubunu hamil olmaları i
cap eder. MUternkim vergi tanzifat 
ve tenviriye ve vakıf borçtan borçlu
ya aittir. 

AR'ITIRMA ŞARTNAMESİ, 1.12. 

937 tarihine müsadif çarşamba günü 
dairede mahalli mnlısusuna talik e
dilecektir. Birinci arttırması 28.12. 
937 tarihine müsadif Salı günü daire 
mizdo saat 14 ten 16 ya kadar icra 
edilecektir. Birinci arttırmada bedel 
kıymeti muhammenenin borçluya % 
75 bulduğıu takdirde Ustüne bırakılır. 
Aksi takdirde son arttıranm taahhü
dü baki kalmak üzere arttırma 15 
gün daha temdit edilerek 121.938 ta 
rihine müsadif çarşamba günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak 
ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttlranm üsttindc bırakılacaktır. 

2004 No. lu icra iflas kanununun 
126 'hcı maddesine tevfikan hakfar1 
tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılarla diğer aJakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları 
m ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını nan tarihinden itlba.4 

ren 20 glln zarfında evrakı mfüıb1t~ 
lerlle birlikte dairemize bildirmeleri 
laznndır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış be -
delinin paylaşmasından hariç katır
lar. MUteraklm vergi tenvlrlye ve tan 
zifiyeden ibaret olan belediye rUsu • 
mımu ve vakıf icaresi bedell muza· 
yededen tenzil olunur. 20 senelik va· 
kıf icaresi taviz bc>,(leJi mUşteriyc aıt 
tir. Daha fnzla malômat almak isti· 
yenlerin 936/3207 No. lu dosyndıı 
mevcut evrak ve mahallen haciz ve 
takdiri kıymet raporunu görüp anll· 
yacaklan illin olunur. (2105) 
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llAÇLARINIZI 
Bah~e· 
kapıda SAliH NECATi 

den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkat, ciddi 

bir istikametle hazırlanır FOSf ATIN NECATI 
Çok kıymetli bir bebek gıdası
dır. Bununla beslenen yavrular 
tombul. kuvvetli ve neşeli olur. 

c~ka a!<t~r 
ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızdaya 

yardım etmit olacaksınız. 
Müracaat yerleri: İstanbul da, Postahane karşısında Kı

zılay satıt bürosu. T elefpn: 22653. 
lstanbulda, Postane arkasında Kahraman Zade Hanında 

birinci katta llancıhk KoJlektif Sirl·eti. Telefon: 20094-95 
. · ,· ~ ...... ·I.··~~ ·• .. "' · .~-.. ~ -~· ... ı_:ı .... , !}';•1'.~:' .ı-:- , •. :M. ""~"' ' ..... ~:1..T'i!l-..,, ...... ~·ı 

.... --•ADEMİ iKTiDAR ·RB.11:--• 
ve BELGEVŞEKLIGINE K ŞI 

HORMO 1 
Tabletleri. Her eczanede arayınız 

--• (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata İstanbul _ , 

------ Mutlaka Okuyunuz. -

Ku§tüyü Fabrikasından : 
İstanbulda Çakmakçılarda Ömer Bali oğlu Kuştüyü fabrikasında kı< 

mevsiminin yaklaşması dolayısile müşterilerinin sıcak, yumuşak ve 
her zaman rahat lrnştüyü yatak, yastıkta yatmaları için fiatlarında 
mühim tenziliit yapmıştır. Mükemmel bir kuı;tüyü yasUk yüzile be
raber (1) liraya fazla miktarda alanlara tenzilüt yapılır. Uzun ve so
:hık kıl) S!ecelc>l"inde f}ilte ve yorganlar ve yastrklafJJ'T'T7. Mizeı ve rflhat 

uyku temin eder. Tel: 23027 

·-----------------------------S 0 M ER BANK 
Genel Direktör üğünden: 

ÜTERCiM ARANIYOR 
Genel Direktörlüğümüzde istihdam edilmek üzere Türkçe 

ve İngilizceyi bihakkın bilir ve bu lisanlarda ·bilhassa teknik 
mevzuları tercüme edecek kabiliyette bir mütercime ihtiyaç 
vardır. Almacak memura iktidarına göre 200 - 250 lira ücret 
ve aynca muayyen Ankara pahalılık zammı verilecektir. Ta
lip etin S Birincı KlDun 1937 tarihine kadar Bankamız Per
sonel Servisine veyahut İstanbul 9ubemize tahriren veya tif a-

lliıl••••••••• hen müracaatları. 4 

ÖKSURUK ŞURUBU 
En muannit öksürüklerle 

brnotit, astm, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı

dır. Göğüsleri zayıf olanla-

ra vikaye edici tesiri f&ya

nı dikkattir. 

Bütün eczanelerde 
bulunur 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, lıtanbul 
~ ................ Bl!W~2ı•ıallllmm!!i.!a~~~ 
'- - -------

lHJ [g (9) Ü w [g iL ö G« 
Elel<f ril<li 

TRENLER 

Adli Tıp işleri Umum Müdürlüğünden : 
~Uessesemizde yUz lira ücretleri iki asistanlık münhaldir. Isteklilerin 

ıseraiti öğrenmek üzere Umum MüdilrlUğe müracaatları. (7897) 

KAYIP: Kınkkale askeri sanayi 
mektebinden 936 senesinde alınış ol
duğum tasdiknamemi ?.ayi ettim. Ye 
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Nureddin Erbil 

,,Ucuı \la\em\m . d' 
. bı ,ma be\a' ' 

dalma . ş .r oarker·~e" 

' 

C\t\'\U\ r on .. ~ . ,, 
. ~ok memnunum 

Hayır, ·muhakkak ki ucuz, topal bir ata, biraz pahalı da oısa, 
cins bir atı tercih edersiniz. Mürekkebli kalem için de aynı· 
dır. Eğer hem elinize uyıun ve hem de zevkinize göre bir 
kaleme sahib olmak isterseniz, her türlü taklitleri bırakır ve 
mutlak PARKE.R VACUMATIC'i tercih edersiniz. 

ŞcUnf mfirekkeb hazineli, Parker'e benzer bir çok başka 
kalemler görürsünüz, fakat şurası muhakkaktır ki, onlar Par· 
ker'in kullıındı~ı sağlam maddelerle yliksek bir san'atın vDcu· 
da getirdiği mükemmeliyetine kavuşamamışlardır. 

Artık rahatca bir kalem kullanabilmek için PARKER 
VACUMATIC'i tercih ediniz. Er geç bozulmağa mabkam, 
başınıza bela olacak kalemlerden kaçınınız . 

. VACUMATIC PARKER lcr °lo 102 daha fazla mürckkeb 
alır, kaleminizin dolub boşaldığını size 

L 
ihtar eder, uclan liılis tam altın ve platinle 

'1') yapılmıştır, aşınmaz ve kağıtla kayar. 

car er ~ ırAcl!MATic D 
Dört boyda olan bu kalemler 

Slllndaro 10, - T. 1.. MaJor 18.- T. L. 
8elonder 12,15Q T. 1.. Mnxıma 120.- T. 1.. 

Umumi acente ve eatı;ı yeri : 
euAROCLU HAMDI, KIUBIHHI BAŞlllAll J. NIKITITS [llBEH 

Yonı Poııahını caddosı No 18 Bahçe kapu, Arpacılar c&ddrıl 13 ıs 

ouıııı o 11 11 •aııa 
tuta çaluık hruıu 
"' ..ıırı tmııttrtıı 
eOnkktpdlr. 

Hallı ıalllft tt. pli' 
tinli acıannı• ıllın 
miktarı oıı D l .'I ••ha fazlı artırıl· 
ııı!ftır. 

KIŞ GELiYOR 
Nezleden Korununzu 

ORiZAL 
Sizi nezleden koruyan yegane ilaçtır. 

Her eve lazımdır, bilhassa kalabalık evlerde 'nezleden korun
mak için soba veya mangal üzerine bir tas sıcak au içerisine bir 
kahve kaşığı KORIZAL konduğu takdirde latif bir koku verdiği 
gibi bütün nezle mikroplarını da mahveder. Sokakta bir menail 
üzerine damlatıp koklamak kafidir. Her eczanede KORIZAL'i 

Konya Belediye Reisliğinden : 
Yeni tamir edilmiş olaıa Alaettin tepesindeki Belediyl sinema binasının 

1/Kanunuevvel/937 tarihinden 31/Mayıs/940 tarihine kadar iki sene altı 
aylık icarı 29-11-937 pazartesi günil saat 14 te kapalı zarf uswile ihale 
edilmek Uzere arttırmaya konulmuştur. 

Bir senelik ican için muhammen bedel dört bin liradır. Talip olanlann 
ve fazla malfimat almak isteyenlerin Konya Belediye Riyasetine mUra
caatlan ilan olunur. (7673) 

Betonarme Köprü lnıaatı: 

Nafıa Vekaletinden : 
ı - Samsun Vilayeti Dahilinde Terme, Unye Yolunun 19 uncu Kilo

metresindeki Akçay köprüsilnUn be tonanne olarak inşaatı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Köprünün keşif bedeli 64.926 liradır. 

2 - Eksiltme 29-11-937 tarihi ne mUsadif Pazartesi gUnU saat 16 
da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köpr iller Reisliği eksiltme Komisyonu o
dasında yapılacaktır. 

3 - EksJltme şartnamesi ve buna mUteferri diğer evrak 325 kurug 
mukabilinde Şose ve köprüler Reisliği kaleminden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istey,enle rin 4496 lira 30 kunışluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine· dair Vekaletimiz
den alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasiyle 'l'icaret odası vesi
kası ibraz etmeleri lazımdır. 

Isteklilerin teklif mektuplarını Iki nci maddede yazıh saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muk 
tazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4132) (7551) 

_. w=• 

Biga Vesayet Dairesinden. No. 7 
Blganın Demetoka köyünden izzet oğlu mUteveffö Hamdinln Tahir o

vada ve kendi çiftliğinde depo edilmiş nümunelel'i Dairede mahfuz 247 
kilo bakla, 549 buçuk kilo yulaf, 328 buçuk kilo arpa, 134 kilo buğ
day, 94 kilo mısır, 84 kilo çavdarbir beygir ve bir masa ile bir karyo 
la çiftlikte teslim edilmek eartiyle aç.ık arttırma ile satılacaktır. Talip 
lerin ihale gilnü olan 937 senesi Teşrinisaninin 24 ncU Çarşamba gü
nü sa.at 14 de 85 lira teminat akçe !eriyle birlilcte Biga Vesayet Dairesi 
ne müracaatlan ilan olunur. (7556) 

Türk Antrasiti 
17 Lira 25 Kuruş 

Türk Antrasiti Fab. Zon-: 
guldak. Vapur veya vagon 
içinde ıablmaktadır. Beher-
ton fiatı lktısat Vekiletina • 
teabit ettiği 17 lira 25 k1 ~ 
rUftUr. 

Satıf Merkezi: 
Çilkrist Volker ve Ki. Ltd. 
Galata Salon karşısında 

Tahir Han 5 inci kat 
Telefon: 44915 

lstanbul Defterdarhğından : tstnnbul 3 üncü icra memuı-luğun
Lira Kuruş dan: Paraya çevrilmesine karar veri 

Eyüp civarında: Topçular mahallesinde Rami kışlasr cad-
desinde 51 sayılı Saman mağnzasınrn tamanu "İkinci tertip 
mübadil tasfiye vcsikasile" 

Boyacıköyiinde: Eski ve yeni Mektep sokağında eski 2 
yeni 4 sayılı evin 64 hissede 30 hissesi. 
Beyoğlunda: Feriköyünde Feriköy mahallesinin Rum ki· 

lisesi Ön sokağında eski 83 yeni 63 ııayılı evin 2/ 3 payı. 
Üsküdarda: Scl!mi Ali mahallesinde eski Andonaki yeni 

720 00 

190 00 

320 00 

Trablus sokağındn eski 21 yeni 31 sayılı evin tamamı. 140 00 
Yukarıda yazılı mallar 10-12-937 Cuma glinil saat 14 de satıla

caktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de ka
bul olunur. Taliplerin muayyen vaktinden evvel 3 7,5 pey akçelerini 
yatırarak mezkur gUn ve saatte Milli Emlak Müdiiriyetinde müteşekkil 
satış komisyonuna müracaatları. (M.) (7893) 

ten bir adet etiket halkomani maki-
nası ve teferrüatının, Galatada eski 
Çınar sokak 73 numcroda, 24-11-937 
tarihine müsadif çarşamba gUnil sa
at 12-13 arasında satılacağından ta
lip olanlarn mahallinde bulunacak 
memura ınUracaatları ilan olunur. 

(2106) 

KAYIP: Nüfus ve aake f vesikamı 

kaybettim v nislni alacağımdan eski
sinin hlikmti yoktur. 

322 doğumlu Yakup oğlu İsmail 
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RCA'nın tam bir tekemmül ile 1tledi01nl görmek sizin için ne hot bir zevktir. BeöendlOlnlz programı din· 

lerken mualklnln ve sesin tekmil lncellklerinl farkediyorsunuz. Ahizenin yUkaek haa11ılyetl .. yeslnde tekmil 

dUnya istasyonlarını dlnllyeblllyorsunuz. 

Hiçbir makine onun kadar sahibini bu derece memnun ve maörur etmem ittir. Tekmil RC A modelleri kendi 

Jınırıarı dahilinde en yüksek kaliteyi temsil eder 

ve herkesin arzuıunı ve kesesine uyg~ndur. 

23-11- 937 

Fare ve sıçanları 

F A R 
HASAN FARE ZEHiRi 

1 ile öldürünüz. Öldükten sonra kit'yen kokmaz. 
Kutusu 10, dört misli 25 kuru§tur. 

;.. ................................. . 

Nıçin ~aima tercih efüiyor1 
Cünkü: 

E"VVelki gün ao~ almıştı, 
dün yabyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GJtlPIN 
Bütün ağrı, ıızı 

ve sancılan din
dirir. 

GRIPIN 
Soğuk algınlı

ğına, nezleye, 
gripe, dit, bel, 
11nır, adale ağ
nlarile romatiz
maya kartı bil
hassa müessir-

dir. 

GRiPIN 
• 
1 

Tecrübe ediniz. 

icabında günde l kaşe abnabilir. 
Taklitlerinden takınınız ve her yerde ıuarla "GR1P1N,, isteyiniz. 

ı:-B~s!u~! ~e LF!g~! !o~r. _ıı ğü:::n: Orta Orman Mektebi Direktörlü- , 

1 - Mektebimiz "15-11-937,, den itibaren açılarak "30-11-937,. 
tarihine değin kaydü kabul muamelesi ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Haono Sez: er 
Karyola ve madeni eşya fabrikası 

Karyo!a ve Çelik Möble 
MEŞHERi Nafıa Vekaletinden: 

10- 1-938 Pazartesi günü saat 15 de 3200 lira muhammen bedelli 20 
ton Lama Demiri açık eksiltmeye konulmuştur. · 

Muvakkat teminat 240 liradır. Bu işe aid şartname ve ekleri parasız 
olarak Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin 10-1-938 P.azartesi günü saat 15 de Komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. (7886) 

CUMAERTE.&I 
AK~AMI MÜMS.YR~Y.\ 
(,İD't0RU1 OC,İLMİ ? 

1 

CUMA l.IÜNÜ 
KARAR VERİRI% 

SEMR~C\lılt1 

ACE8A ~U.~Mİ 
"'ıı: ı c;\N <-C'-l'lll>İ? 
~AAT 9 OLDIJ ... 

A KIZIM 8ELl(İ 
İŞİ 41KTI ... 

2 - Bu müddetin hitamından sonra mektebe gelenler haklarından sar 
fınazar etmiş addedileceklerdir. 

3 - imtihana i§tirak edebilmek için bük().met tabiplerinden sıhhat ra
poru alınış olanlar bu raporlarını tam ıeşekküllU hır hastaneden tasdik

li olarak mektebe getireceklerdir. 
4 - Taahhüt senetleri talebenin imtihan olduklan Orman MUdUrlük-

Ierinden alınacak numunenin ayni olacaktır. "7845,, 

Son sistem karyolalar muhteJif cinste çeJik somyeler ve çelik madeni 
rnöblelerimlz teşhir edilmiştir. Salkı msöı'tüt Demirkapı cad. 7. Tel. 216.12 

Sahibı: Ahmet ~mio YALMAN. Umumi Neşriyatı idare Eden: S. SAl .. DI 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

ŞADE C.ÜtEu.il.i 
\4İN OEt.lL, ~V 
ıu.oı"utı"' etı:· 
t.lHDI OtiDAH ... 

" . HLAMI l\İMllVİ 1 
eıı:ttMMrıo• - % 
&& MR A h.t ""'"-

EV LIHt>I? 

( 

SOGuGA 

KARŞI 


