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l=ransanın Hataydaki Parall 

Franaada bir ıömürge neza. 
reti vardır. Müıtemleke· 

ler gibi, manda sahaları ile de 
bu nezaret uğr&Jır. Bütün bu yer
lerin idareıi için de bir memur 
amıfı yetittirmittir. 

Müstemleke Uşakları 
Sahtekc.1rhk Yapiyorlar 

Fransız müıtemleke memuru· 
nun vazif eai, idare aahumda ye· 
Dilik ve inkitaf iatidatlannı boğ
mak, taaaaubu körüklemek, bal
kı biribirine katmak ve köle ru· 
huyla yetittirmektir, 

Hatayda müatenİlekeci Franeanın par~• uıaklan ta~alı~d1' 
türlü •ahtekarlıklarla iiltıl eJilerrMilletla Cemıyeti 

heyeti Ankarayı ziyaretinde.. • 

K~rdeş Hatayın istik' al ni Boğmak 
Cenevreye Uydurma ArzuhaUer 

Gayretkeşliğile 
Gönderiliyor 

Bu baknndan Fransız müstemle
ke memuru bir Hotantolu ile tir 
Türk, blr Arap arasında fark yap
mak bilmez. Her tarafta ayni geri j 
usuller, ayni oyuııJar ve dola.plar , 
çevrilir. 

Fakat Hotantoda işe yanyan bu 
entrikalar ve dolaplar Türk ruhile. 
j\,rap nıhile karşılqmca maskeleri 
derhal düşer, şeffaf hale gelirler. 
Fransız memur.lan, bu usulleri Türk· 
tere ve .Araplara karşı mümkün say· 
nıalda iJeml değil, ancak kendi ken
dilerini aldatmıa 11-111.....a-. 

Ankara, 30 (TAN muhabirinden) 

Hu .. ku" met·ın Tedb·ır·ı -Bata~kardeşlerimizindUnkü 
bayram giüılerini matem içinde ge • 
çirmeleri Ankarayı çok samimt bir 

Pa rt.ıde ltt•ıfakla !:'~~~~ ::::t:~ğ~:s: 
tur. A.janam Defl"eltiği telgraflarda-
ki tüyler ürpertici tafsillt, bu tees-

T E d • ı de stlr ve asabiyeti bir kat daha arttır-a sv•ı p ı ı llllfbr. Mllıt Wkilleri Uğrunda kanla-
rını akıtan 12 Türk Çocuğu burada 

r-~~-..-..rmet n takdirl~ anıhnıtlır. 
Ankara, 80 (A.A.) - Rly~tl kil 0eW Bayar, Hatay ve EN BUYUGUNDEN en kUçilğilne 

cümhur umumi kattpliğloden: Ha.tay ahalisinden gelen ve rttr. kadar biltttn Ankara netieeden tama-
Hatayda yeni rejlmln merl- klyenin her yanmdan çekilen teb men emin olarak Hatay milıt davası-

yete girmesi miinasebetlle. Bei- ,..;ı. •·1~"'"'• Anaaokı AJansr nı konuşmakta ve Hataylılan düşün-
aıvuaunur Ahltürk, ytirdan için- vasrt.uUe t8§ekldlr eder. nıektedir. 
den ve dışından vatand-ıarm PARTi CRUPUNDA _. Emirli mÜ•fflmleke Ufcıklannın ve Hataylı ukdaşlarm derin ~ Ankara 30 ( & A ' () R. 

F ransrzlar mütarekeden sonrn • ,..,.., - · sün-J:leri 
vinç ve heyecanını bildiren bir p .r---- '--"- (SO 11 .. 

bu usulleri Adanada, Antep- • -..-y gl'UP'J UYA.... • Halep, 30 (TAN Muhabirinden}-çok telgraflar almışlanbr. 11 -) •-tat _ _._ D 
te, Urfada tatbike kalkıştilar. Si- • ... 1»& ya ._mu r. Hat&yda vaziyet gün geçtikçe Türk-

Biından çok mütehassis olan 1"1---1 ..., __ .. -'·""'fnd +A.._ 
Jlhlan alınmış Türk balkı, di9iylE, '-"'1IW .a.•--uı ~-.. e -r 1eriıa aleyhine lnklfat etmektedir. 

Atatürk, teşekktirlerl Ue refah landı· 
t.tmaiGi•Fr•'A ··--•·ka-• korumak yolunu ve saadet ~mennneflnfu Ana • 1 ~ rı__:_ L.:.:.t.L:Lı .............. ~ ~rin itkence derece.şi.ui tulllJ\ 
iNlau. ansız uvvetıerf tiddetli mü -. ~ ....-.. ~1 zuı~ h.er bidimede Türklere tat: 
mchlıılen 90llJ'a ...., ._ı:ıııftwıa _., •••o •ı n ,,. 3 r -....... «ftlPll IJtl ,...,.. "n ': - • 1dk ~- Ve btl emtrlt uı&Jdar.n 

:ı...... "' b katd ı B h Ik 1::.ğnu emir hnvurmoslıt.l'dır. b 'D-•"- in -'-uıege mec ur ı ar. u a S&· ~ usu nc.ua ceıuu memleketi- süngüleri daima Türkleri arayıp bu-
vaşmm sulhU de Ankara anl&§man BAŞVEKILIMIZDEN mb kültür itleri hakkında 10r- luyor. 
,eklinde yapıldı. . Ankara. SO (A.A.) - Ba~n- (Arkası 10 uncuda' Tahakkilm altında inliyen -Türkler 

Bu anla§ma mucibince Hatay ta- ·~!!!i!!!~!!!!!!!!!!!!~!i!!!i!~~~~!!!i!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!i!!!i!i!!!~!!!!!!!!!!!!!i!i!!!~!t· ve Araplar Jiklyet edecek merci ve 
manıile Türk kalacaktı. Varlığına sa-
hip olacaktI. Fransızlar Suriye ile 
yaptıkları bir anlatma ile bu taah
hiltlerinı çiğnemeğe kalkıştılar. Biz 
Hatay TilrklUğUnUn haklannı, bize 
karşı olan taahhütleri ve cenup hu
dudumuzun emniyetini korumak~
ruretile ortaya atildık. 

Fransızlar, bizim hareketim,zi ha
rici Aleme yanlış göstermek, bizim 
arazi ve macera arkasmda koştuğu
muzu zannettlrmek, dostlarmıızıa a
ramızı bozmak için elden geleni yap
tılar. Bütün bu entrikalara rağmen 
Alem hakikati anladı. Milletler Cemi
yeti, Hatayın istikli.lini, bizim müda
faa ettiğimiz prensipler daires;n<!e 
kabul etti. Yeni kurulan varlığı ken
di nezareti altına aldı. Bizimle Fran
sayı da, Hatayın varlığını ve bütiiıı
lüğünü korumıya memur etti. 

Fransa, lngilterenin gitt;ği <lü· 
rüst ve açık Yollardan ilerle-

1eydi ve vazifesini geni§ bir gfde 1 
görseydi, Yakın Şarkta sUk\ı.n, is";ik
rar ve kendisile beraber bütün ala
kadarların hakiki menfaatltıtine uy
gun b 'r dostluk ve emniyet kurulma
sına i.mil olabılecekti. 

Hatayda bulunan Fransız meıour
lan buna tamamile terı:ı bir yoldan 
yürüdüler. -Milletler Cemiyet;nin ka
rarlarını halktan gizli tuttular. Fran 
sız imzasının lafzını ve ruhunu çiğ
nemiye hazırlıındıklarmı her bare\:et
leri'e gösterdiler. Halk bayram ?t
mekten menedildi. Hatayhlar arası
na nifak ve ayrılık sokmıya çalışıldı. , 
Haklarım tanıyan ve arıyanlara kar· 

1 
şı silah kullanıldı. Bayram günü na· ı 

tem gününe çevrildi. 1 

Bu hareketlerden Beynıttaki Fran· 
sız mümessillerinin haberi var mı iır? 
F . ansa kendi taahhütlerinin dar gö
rüş 'il, fazla ga) retli Fransız me
murları tarafından ne suretle ~iğ leıı-
diğinin farkında mıdır? ;:." 

Bunu bilmiyoruz, fakat bil~et?;"- ' 
tiyoruz. Hilklimetimizip bir aıi.~ ... 
bunu Fransızlardan resmen · aı qıa.,•.1 

(Arkası 10 unc 

Londra Görüşmesi Tamamlandı 

Fransa ve lngiltere 
~ eraber Yürüyecekler 

Aldatılan 
Bir Kızın 
Hikayesi 

iki Devlet, Müstemleke Meselesinin Daha 1 

Geniş Bir Konuşma Mevzuu Olduğu Nok- j 
tasında Anlaştılar ve Bir Tebliğ Netredildi 

Lord Eden 

Londra, 30 (TAN) - Ingiltere dev 
Jet adamları ile Fransa Bafvekili )r{. 
Şotan ve Hariciye Nazın M. Delbo& 
arasında dündan beri devam eden ko 
DU§lnalar bugün tamamlandı. Fran· 
sız devlet adamları, bugün Kral tara· 
fından verilen öğle ziyafetinde hazır 
bu undular ve akşamleyin Parise dön 
düler. Uğurlama merasiminde Başve 
kil Mister Chamberlain ile Hariciye 
Nazırı Mister Eden hazır bulunmuş· 
lardır. B. Şotan konu§malann netice 
si. hakkında şu sözleri söylemiştir: 

"iki hükümet tamamile mutabıktır 
ve aradaki tesanildUn, dilnya sulhil
nün ve kendi emniyetimizin esaslı bir 
unsuru o1duğu hususundaki kanaati
miz gitgide artmaktadır . ., 

B. ~tanın bu sözleri bütün Fransa 
da çok iyi karşılanmıştır. 

M. Chamberlain de bugün Avam 
Kamarasında beyanatta bulunmuş, 
son konuşmaların Ingilte~ ile Fran
sa atasında hattı hareket ve görUş 
bir iğini daha fazla tebarüz ettiren 
yeni işaretler temin ettiğini söylemiş 
ve sonra Almanyanrn müstemlekeler 
dileğine temas ederek. bu meselenin 
yalnız başına değil, diğer memleket
lerin iştirakile konuşulması lazım gel 
diğini, bu hakikatin son konuşmalar 
sıraarnda tebartız ettiğini slSylemit ve 

(Arbm 10 meada) 

holandırıcılık ıuçluıru 
"Hatice,, yahut Fethiyt! 

Emni~et direktörJUğil, diln, yaman 
bir dolandıncılık suçlusu kadını ad
liyP-ye vermiştir. Dolandıncılık, genç 
bir kıze&.ğıza mevhum bir damat ve 
servet vadi suretile yapılmıştır. Taf
silatı şudur: 

Dolandırıcılıktan birkaç sabıkası 
bulunan Feth;ye adında bir kadın di· 
ğer ismi ile Hat::ce, iki ay evvel Ba· 
l~kesire gitmiş, kend;sine yağlıca bir 

iş aramıya koyulmuştur. Bu sırada 
Ahmet isminde biri ile tanışmış ve 
onun 18 yaşında kızı Adileyi güya 
kendi oğluna almhk üzere söz kes • 
ıniştir. Bu arada kendistnin Istan . 
bulda birkaç apartmanı ve bankada 
binlerce lirası olduğundan da bah -
setmiş, "bir tek oğlum var, Istanbul 
kızlarmdan ağzım yandı. Onun için 
kendisine taşralı, temiz süt emmil 

(Arkası 10 uncuda) 

Hülıfimetin cıldıfı teJbirleri 

Parti gr.upanJa cıllrıflaı

arcuında izah etlen BOluelıilünü 

söz enıatacak makam bulamıyorlar. 
l'ransızlarm burada delege olarak 
bulunduduklan Roger Garo adındaki 
adam suiniyetle hareket ettiğini ar • 
tık gisleyemiyecek vıaziyete gelmit • 
tir. Antakyaya geldiği günlerde bit& 
raf görllnmeğe çalışan bu adam, btl
giln tahrikçilerin başındadır. Delege
nin bt1tiln faaliyeti., hıristiyanlar, Çer 
kezler, Knrtler ve Araplar arasında 
Tflrideıe karşı cepheler vUcude pttr 
mek 8Ul'etinde hülasa edilebilir. Akal 
liyetleri ve bilhassa hıristiyanları 

Türkler tleyhine kı,kırtmak için ~ok 
çalışmaktadır. Bu maksatta hıristi • 
yanların şeflerine emirler vermekte 
ve onlarla dostluk tesisine çah'1Dak
tadır. Garo, müteaddit defalar bunla 
rm köylerine gitml, ve Türklere kar. 
11 t:er.ahtlrleT" ıtapmaları için kendile
rini tepik ettikten soııro. onlara göa 
yumnıQftur. 

Şu misal çok calibidikkatir: ~ 
h&batta luristiyanlann herhangi 
.. ltilde Tllrklerte ••....,,alarma 
olmak için önce eftlmımumiyeyi ka 
r19tırmayı U8Ul ittihaz etmiştir. N"ı
tekim lakenderunda Oguz Şeravi ve 

(Arkası 10 uncuda) 

. 
Konya Haval~s;nd~ 70 Ev Yıkıldı 

Son Yağmurlar Çok 
Zarar Verdi 

Ankara, 30 (Tan muhabirinden)
Buradaki alakadar resmi makamlara 
gelen en son haberlere göre, Konya
da Ova m.mtakasmda müthiş yağ
murlar ve bu yağmurların vücude ge. 

tirdiği seller dUn akşama kadar de

vam etmiştir. Seller çok CO§kundu ve 

bu yüzden yetmiş kadar ev ~. 

harap olmuştur. NUfus zayµ.u yok

tur, yalnız bir köylü yıldırım çarpma 

smdan ölmilştür. Sellerin Konya vi-

llyeti dahilinde yaptığı zararın mad
di yeldllıu 70 bhı lira kadardır. 

Diğer taraftan Çanakkale m.mta • 
kuma da tiddetli yağmurlar yağdıjl 
derelerin tqmaaı ytizUnden bir çok 
kua ve nahiyelerin merkezle muva
salalarmnı kesildiği haber verilmek
tedir. Silifkede de sarar verecek nil 
bette yağmur yağmış ve Göksu Jl'o 

majı döıt metre yükselmiştir. Bir 
kısım arazi suların istillsma uğra
ıqtır. 

Japon Ordusu Nankin 
Şehrine Çok Yaklaştı 

Mü•teulilerin bombalarritJan laırıalan Çinlilenl.,_ bir Fal' 
[En aon haberleri IUtfen üçüncü aayfacla okuJUDu:ı.] 
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Yazan: 
'.Ali Haydar Mithat 

[Tercüme ve iktibas 

hakkı mah!uzdur.J 

ist·anbulda 
Kargaşalıkları 

Entrika 
Kaynıyor 

-11-

M ithat Paşanın niyeti Jzmir 
valiliğinde kalmamak ve 

ilk fırsatta istifa edip çekilmekti. 
Bu karan verdiğine göre lznürde 
yeni faaliyetlere atılmıya mahal 
yoktu .Fakat o sırada lzmirde öy
le bir anarşi ve Asayişsizlik man
zarası vardı ki, bunlara seyirci kal 
madı. Jzmirin içinde yerli ve ec -
nebi birçok hırsızlar ve şerirler 
peyda olmuştu. Taşralar da eşkiya 
ile dolu idi. Mevcut zaptiye teşkila 
tile bunlarla başa çıkmıya imkan 
yoktu. Bunun için babam derhal 
yeni usul polis ve jandarma teşkila 
tı kurmıya koyuldu. Bu sayede a
sayiş birkaç ay için.de kuruldu. Bir 
taraftan da cadde açmak, bir ıs -
lahhane ve ilkmektep vücuda ge -
tirmek, tramvay hattı kurmak gi
bi ümran ve maarif işlerine atıldı. 

Fakat o, kendi halinde memleke 
tin bir köşesinde mahalli işlerle 
uğraşırken, lstanbulda mürtecile
rin ve fcsatçılann kazanları kay
nıyordu. lstanbul gazetelerinde her 
gün bir rivayet vardı. Bir giln Mit 
hat Paşanın çıldırdığı, diğer bir 
1'lin Yunan gazetelerinde memle -
ket aleyhinde yazılı olan yazılann 
onun tertip ve teşvikile olduğu söy 
Ieniyordu. Mithat Paşa Başvekil 
Sait Paşaya yazdığı mektuplarda 
bu tezvirlere dikkati celbf>divor, 
fakat yıazdıkları sükutla geçiştiri
liyordu. 

1881 ipt.ıdalannda saray ve 
taraftarları umumi taar -

rıtH geçtiler. Meşrutiyet rejimı ~a 
raftarlarını bir cinayetle lekelemek 
ve ortadan kald•rmak lazımdı. Mah 
mut Nedim Paşa ile taraftarla
n blrçok düşündükten sonra Ab
dülaziz intihar etmedi. öldürüldü 
diye bir iddia ile ortaya çlkmıyıa 
karar verdiler. ı 

Yalancı şahitler bulundu. Diğer 
birtakım adamlar da işkencelerle 

yalan söylemiye sevkedild1. Bu i:} 
te Damat Mahmut Celalcttin Pa
şa. Damat Nuri Pasanın. Abdüla · 
zizin mabeyincisi Fahri Beyin ve 
dlğerlerinin eli var diye irticaın 
bir kısım düşmanları hancıedilui. 
Yıldızda düzme bir tahkik heyeti 
istintaklara başladı. 

(Taymis) gazetesinin lstanbul 
muhalrri, garetesine yazdığı bir 
teJgrafta sövle diyordu: "Deri sü
rülen itham1ann bir entrikadan 
ibaret old'llğu tahakkuk ediyor. 
Sultan bile dahi\ ileri f!itmive cesa 
ret edemiyor. Zannedildiğine göre 
muhakeme safhasına gecmivt> <'e -
!!"ret edil<'miverek iki damadın ve 
dif('r birlcaç kisinin nefvedilmesi
le iktifa olunacaktır. Abdülhami -
din en yakın dosttan. tutulan vo
lun yalnız kendisi icin dej?il, bU
tlin hanedan için tehlikeli olduğu
na kanidirler. AbdUlhamit bu ba
ba naslhatlt-rini dlnlemiverek mU
zevirlerin sözüne kapıldığından do 
layı herhalde pi§mandır.,, 

Fakat mliz<'virlt>r tesebbii~ ve 
faaliyetlerine devam edi -

yoılardı. Bilhassa Tercümani Ha
kikatte: ''BütUn kabahatliler bü
yük küçük tevkif edilmeli,, diye 
her gUn yazılar çıkıyor ve bu yazı 
tara Mithat Paşanın ismi ~nştı
nlryordu. 

Mithat Paşanın Tstanbuldaki doRt 
tarı ıiizgann ne taraf e estiğini gö 
rerek Izmire hususi bir adam gön
derdiler. Mithat Paşaya kaçması
nı tavsiye ettiler Bu tavsiyeye her 
taraftan ecnebi dostlar da iştirak 
ediyorlardı. Hattl hususi bir va
pur hazırlamayı teklif edenler bi
le oldu. 

Halbuki tam bu sırada AbdUlha
mit rol oynamakla meşguldü. Mit 
hat Paşaya iltifat Uzerlne iltifat 
yağıyordu. Sakız adasında zelzele 
felaketine uğnyan halka tzmirden 
gösterdiği yardım bilhassa takdir
ler davet etmişti. Bu maksatla A!J 

ikinci Abdülhamidin bir 
gençlik resm; 

dülhamidin reisliği altında kuruııın 
komisyona babam aza seçilmişti. 

Abdülhamit bu mancvralarile 
babamı avutmıya çalışıyor ve kaç
mak tasavvurlannın önüne geç -
miye çalışıyordu. Mithat Paşa bun 
lara aldanmamak ve Abdillhamıt
ten her şeyi beklemekle beraber 
kaçmıya taraftar değildi. Kaça -
cak olursa bu hareket, aleyhin
dek ııthamların az, çok doğru ol
duğunun bir itirafı diye gösterile
ceğinden korkuyordu. Aleyhindeki 
her iddiaya cevap verebileceğine 
ve vahi ithamları çürüteceğine 
şüphesi yoktu. 

N isan niha}·etlerindc binbaşı 
rütbesinde bir saray yave

ri lzmire geldi. Adı Hüsnü .idi. $a
rayla esrarlı birtakım telgraf ma
haberelerine girişti. 

Arkadan mirliva Ahmet paş ı, 

miralay Rıza Bey (sonraki seras
ker Rıza Paşa) ve maiyetleri lzmi 
re geldiler. Artık Mithat Paşa da 
gördü ki, işlerin ölçUsUnde adale
tin hiçbir derecesi yok. Her key
fi hareket beklenebilir. 

Tanıdığı bir Müsevivi zengin 'bir 
tüccar kıyafetine sokarak Hilmi 
paı:1anm pasaport kar~ısmda otur
duğu otele gönderdi Bu adam Hil
mi pasa ile ahbap oldu Akşam be 
raber tavla oynuvorlardı Müsevi 
bu arada Hllmi o ı:ı.adıın öğnındik 

l('rini koşup Mithat Paşaya bildi
riyordu. 

Bir akşam tavla ovnarken bir 
telgraf memuru geldi Paşanın ma 
kine başına ~ai?ınldığını söyledi 
Hilmi Paşa telgrafhan~den telaşla 
döndii Aeel(' kılıcını istedi. Sahte 
tüccar sordu: 

- Acele ediyorsunuz" Bir işiniz 
mi var? 

- Hahremane söyleyim ki, bu ak 
şam Mithat Paşayı tevkif için emir. 
aldık. 

Müsevt bu haberi alır almaz ko 
nağa koştu. Fakat Mithat Paşa 

tevkif haberini çoktan diğer mem 
balardan almış ve faaliyete geç -
mişti. ı 

(Ar~ası var) 

Muallimler Arasında 
Kadıköy orta ve riyaziye muallim 

liğine Kadıköy ikinci ortadan Sala
haddin, Cağaloğlu orta okulu tUrkçe 
muallimliğine hukuk mezunu Mef
haret, Kadıköy 2 inci orta tUrkçeye 
3 Uncu ortadan Semiha, Usküdar 2 
inci orta türkçeye Erenköy kızlisesin 
den Dündar, Istanbul kız lisesi staj
yer muallimliğine Feride, Pertevni
yal lisesi mUdUr muavinliğine ayni 
lise beden terbiyesi muallimi Fazıl, 
Kandilli kız lisesi tarih ve coğrafya 
muallimliğine Adan~ lisesi direktörü 
Süreyya, lstanbul mmtaka ıtanat 
mektebi tesviye mual.:imliğine Silley
man, Jstanbul akşam mektebi sanat 
okulu yemek pişirme milallimliğine 

Kadıköy enstitüsünden S. Kanger ta
yin edilnüşlerdir. 

TAN 1 - 12 - 937 

Bir Talebe iki 
Muallimini 
Yaraladı 

Istanbul Sanat Mektebinde mües
sif bir hadise olmuş, talebeden 345 
numaralı Cafer oğlu Sedat, başmua
vin ihsanla, ikinci muavin Sırrıyı bı
çakla yaralamıştır. Po1is, evvelki gUn 
geç vakit suçlu talebeyi Meşhut suç
lar müddeiumumiliğine vermiştir. Fa 
kat, vakit geç olduğu için hadise an
cak dün Asliye ceza mahkemesine in
tikal edebilmiştir. 

Sedat, kendisini mahkemede müda 
faa ederken şunları söylemiştir: 

- ikinci muavin bana çok fena 
laflar söyledi. Sonra da üzerime o
iunla hücum etti. Kendimi müdafaa 
için çakımı kullandım. Ve yaraladım. 
Fakat başmuavin ihsanı ben yarala
madım. Çakıyı sallarken kazaen onun 
da ensesine rastlamış ve yaralanm!Ş 
olacaktır.,. 

Asliye Birinci Ce7.a mahkemesi, bu 
~n kararını verecektir .. 

Valide Hanının 
Yalnız 20 odası 
Boşaı f ıiaca k 

Çakmakçılardaki Validehanının bo 
şaltılması hakkındaki karar, 15 giln 
için datia uzatılmıştır. Enünönil kay
makamı, bu ·ş etrafında bir muhaYTi
rlmize şu izahatı vermiştir: 

"- Handaki 240 odadan 20 sinin 
berbat bir vaziyette olduğunu gör -
dUk. Bu 20 oda, rutubet, pislik ve 
ziyasızlık içindedir. Hıfzıssıhha mec
lis;, umumi hıfzıssıhha kanununun 
254 Uncu maddesine dayanarak bu 
odaların ıslah edilinciye kadar kapa 
tılmasma karar verdi. Vaziyeti ha
nın odabaş·sına bildirdik. Fakat, o
nun bu kararın bütlin hana şamil ol
duğu zannını verecek şekilde ilan e
derek etrafı telaşa düşürdüğü anla
şılıyor. 

Maamafih, burada oturanların va
zıyetini düşünerek müddeti on beş 

gün daha uzattık. Kararın vilayet 
hıfzıssıhha meclisi tarafından etki
ki için ayrıca Vilayete de müracaat 
ettik. Eğer o zamana kadar, duvar
lar tamir edilir, bugünkü acıklı va
ziyetten kurtarılırsa, tabii kimse ye
rlnden çıkarılmıyacaktır.,, 

Gaz Kurslarının 

Devresi Bitti 
ilk 

Zehirli gazlardan korunma kursla
rının birinci devresi evvelki gece niha 
yet bulmuştur. Bu kurslara devam e
den 4200 kişiye bir iki güne kadar 
kursu gördUk erine dair birer vesika 
verilecektir. DUn gece ikinci devre 
kurslara başlanmıştır. 

Bundan ba.şka bayram ertesi Emin 
'inü Halkevinde husust bir kurs açı
lacaktır. Bu kursa vali ve bele
diye reis muavinleri, vilayet, beledi
ve, emniyet müdürlUğU şube mUdür
leri, kaymakam ve nahiye müdürleri 
devam edeceklerdir. 

---o-

Fazla Alınan Faizler 
iade Edilecek 

Eın'B.k Bankası Istanbul 9ubeeinin 
mütekait, yetim ve dul maqlarmm 
·skontosunda fazla faiz almasından 
çıkan hadiseyi ~~t~ik et~ek üzere 
Banka Umum Mudur Muavıni Kemal 
rurkömUr ~nkaradan ııehrimize gc.1-

miştir. 
Oğrendiğimize göre, bir kısım te-

kaütlerden yanlış bir barem tatbikı ne 
ticesinde fazla kesilmiş olan faızler. 
yelccck seferki maaş1arın•n iskonto· 
qunda telafi edilecektir. Bundan baş 
·~a. tstanbulun münasip yerlerintle 
yeni tevzi büroları açılacak ve is"on
tô işi tam bir intizam altına a1mmıR 

-ılacaktır. 

---n---
Eski 1 O ve 25 Ku.-u~luklar 

Artık Geçmiyor 
Eski 10 ve 25 kuruşluklar bugün

den itibaren geçmiyecektir. Ellerinde 
bu paralardan kalmış olanlar, bunla· 
n yalnız Merkez ve Ziraat Bankaları 
şubeleri ile malsandıklannda değişti
reblleciklerdir. Değiştirme müddeti 
bir senedir. 

Darpane, tedavülden çekilen bu 
cins parala.rm yerine yenilerini çı
karmıya devam ediyor. 

Devamlı Yağfnuriardan Sonra Denizden Kolları 
, Kopmuş Bir 

KAğıthane Deresi Taştı, w.~~~~!k~~.·~b•ma 
Ko .. y .Methalı·nı· Su Bastı ~~:=:~~;0~;;~~; 

çıkardıktan sonra milddeıumumılıgı 
haberdar etmiştir. Tabibia.dil Salih 
Haşim cesedi olduğu yerde muayene 
etm;ş, müddeiumumi muavinlerinden 
Necati de tahkikata el koymuştur. 

Cesedin başı iskelet haline geldiği 
için hüviyeti anlaşılamamaktadır. 

Kollan da kopmuştur. Yalnız er • 
kek olduğu anlaşılmıştır. Uzcrindeki 
elblseler dalgalardan parçalanmıştır. 

Tabibiadil, hüvıyetinin ve ölilm 
sebebinin tesbiti için cesedi morga 
naklettlrmiştir. Morgun vereceği ra
por, işin esrarını çözecektir. 

Sağır ve Dilsiz 

Mektebi Açdıyor 

Kağıthane köyü,;ün Kağıthane dereainin görünüfÜ •• 

Şehrimizde sağır ve dilsizler için a• 
-;ılacak olan mektebin müfredat prog 
ramı Maarif Vekliletinden dün Ma.a· 

f MüdUrlüğUne gönderilmiştir. Mek Birkaç gilndenberi durmadan ya
ğan yağmurlar, Kağıthane deresinin 
taşmasına sebep olmuştur. Cendere 
Boğazından itibaren çok kabarık o· 
lan sular, köyün ağzındaki taht.ı köp 
rüyU geçerek üatünden aşmıya ba.ıj· 
lamıştır. Dün bir aralık dere kena
rındaki şose ve köyün methali de ta
mamile sular altında kalmıştır. Bu a
rada Jandarma karakolunu ve o ci
vardaki birkaç evi su basmı~tır. Bu
raları derhal tahliye edllmiştir. Bu 
yüzden köyle telefon muhaberesi ke
silmiştir. Nüfusça hiçbir zayiat yok· 
tur. Beyoğlu kaymakamlığı, bu ha
di~ Uzenne derhal lazım gelen ted
birleri almış ve telefon hattı sUratlc 
tamir edilerek irtibat temin edilmiş
tir. 

Sular, eski yatağına çeldH1tği ıçın, 
şimdilik tehlikeli bir vaziyet yoktur. 
Kağıthane deresinin Halice aktığı kı 
sımlar dolu olduğu için şiddetli yağ 
murlar yağdığı zaman ara sıra bu şe
kilde taşma hadiseleri görülmektedir. 

Bir dükkttn ~b'lltü 

ma hadiseleri görülmektedir. Tahta. 
kalede kahveler sokağında 24 numa· 
ralı bir dUkkan dün ansızın çökmüş
tür. Burası yıkılmak tehlikesine ma

ruz bulunduğu için üç ay evvel boşal 

tılmıştı. Onun iç'n insanca zayiat yok 
tur. 

Yağmur, •oğuk fırtına 
Fırtınalı havalar devam ediyor. 

Dün de oldukça şiddetli bir şimal rüz 
garı esmiş, hava biraz daha soğumuş 

ve yağmur fasılasız bir surette yağ· 
mıştır. 

Karadenizde fırtına şiddetlidir. Ak 

denizden gelen birçok ecnebi vapur

ları limanımızda havanın sükunet 
bulmasını beklemektedirler. Bu yüz
den, dün, liman, ecneoı 9uctJı.. .... ı .. .ı .. ı 

muştur. Fırtına esnasında Haydarpa 
şa mendireğinin şimal tarafında ba

tık olan gemi enkazını işaret eden 

şamandıra kopmuş ve sularla sürük

lenmiştir. Bu enkaz üzerine gitme -

ep yakında ac:ılacaktır. Mektep için 
C3ağır ve Dilsizler Cemiyeti ancak 
iört bin lira tahsis ettiğinden bu dev 
reye yalnız 25 sağır ve dilsiz kabul e
iileoektir. Sağır ve dilsiz mektebi mil 
dür ve muallimliğine Veysi, ve diğer 
muallimliğine Salah Yeter tayin edil· 
mişlerdir. 

Yük Taşıyacaklar için 
Bazı Kayıtlar Kondu . · 

Belediye, hususi müessese ve uca• 
retanelerde tahmil ve tahliye işler'n· 
de çalışanların ya bulunduğu mues .. 
sesenin ismini yazan bir kasket ve
yahut bazubent taşımalarını ınecbut1 
kılmıştır. Bundan başka bu gibi ha. 
mallardan 12 yaşında veya daha kU
cük olanlar 20 kilodan, 12 ile 20 Y.~ 
arasınaa oı~nln,. ~.ı=; kUodan fazla Ylllt 
taşıyamıyacaklardır. Hamal bölükle. 
rine de 20 yaşlarından küçük olanlar 
kabul edilmiyecektir. 

---0-

0ç Ayhklar Bugün 
Devamlr yağmurlar dolaYlSile, şeh- meler! için Akay vapurlan kaptanla

ril\ bazı basık mahallerinde su bas- rma malt1mat verilmiştir. 
\1.-. tlfJV• • 

Umumt maa, bugiln dagıtılacaa. 
tır. Uç aylık maaşlarını malsandık1a
rından alan dul ve yetimlerle emek
lilere de bugiln tediyata başlanacak-Üniversitede 

Posta Telgraf 
Şubesi 

Universite talebelerine dışardan 
gelen para havalelerini kolayca ve 
derslerini kaybetmeksizin alabilmele
ri ve ünivers;tedekit muhaberatı ko
laylaştırmak için p)sta, telgraf ida
resi üniversite içinde bir şube açmı
ya karar vermiştir. Bu şubenin yeri
ni tayin etmek üzere şehrinüz Posta 
ve Telgraf başmüdilrü Mazhar dün 

üniversiteye giderek umumi katip 
[<"erit ZUhtU ve idare mUdüıii Hilmi 

ile beraber Universitede bu işe yarı

yacak bir yer aramışlardır. 

Kanaerle mücadele için 
propaganda kursu 

Universite kanser enstitüsü mec

lisi, dün, rektör Cemil Bilselin baş

kanlığında ikinci toplantısını yap
mıştır. Bu toplantıda Enstitünün iç 

nizamnamesi üzerinde milzakerelere 

devam edilnüş ve memleketimizdeki 

bütün sıhhi müesseselerin ve pratis

yenlerin kanser materyelleri gönder 

melerini temin için alınacak tedbirler 

kararlaşmıştır. Bu arada, teknik teş 

kiliit direktörünUn son aylar içindeki 

ilmi araştırmaların verimi hakkında

ki raporu dinlenmiştir. Kanserle mü

cadele maksadile halk için propagan 

da, hekimler için de teltfı.mUl kursları 

açılması işi ile komite meşgul ola -

caktır. Komitenin aylık toplantısı ge 

lecek salı gilnü yapılacaktır. Kanseı 
enstitüsil meclisinin üçüncü içtimaı 

da nisana bıra;cıımıştır. 

Hariciye pavyonunun infaatı 
Cerrahpaşa hastanesine ilave edi

lecek olan büyük hariciye pavyonu
nun inşaatı, muhammen bedeli 350 
bin lira olduğu halde 43 bin lira ek
s\ğine ihale edilmiştir. inşaat bir se
nede bitirilecektir. Pavyon 150 ya
taklı olacak ve mühim bir ihtiyacı 

karşılayacaktır. 

Tasarruf Haftası 
içinde Neler ·:--~,,, ,,..,._, ___ , 

y apdacak : BlRKAÇ SATIRLA ~ 
Tasarru{ haftası, bu ayın 12 inci -~~~"~ 

günü, Başvekilinüz Celal Bayarın 

radyoda vereceği bir nutukla açıla
caktır. Milli Iktısat ve Tasarruf ce
miyeti haftanın hazırlıklarına giriş
miştir. Her gece Ankara ve Istanbul 
radyolarında konferanslar verilecek 
ve bunların bütün yurtta dinlenmesi 
temin edilecektir. Dk ve orta mektep 
ler, hafta münaseb('tile birer müsa
mere vereceklflrdir. Bu miisamere
lerde, cemiyetin hazırladığı piyesler 
temsil edilecektir. Muallimler, çocuk
lara iktısat ve tasarruf mevzuu üze
rinde konferanslar vereceklerdir. Bu 
ara.da yazı müsabakaları tertip edi
lecek, kazananlara milli mahsulleri
mizden hed\yeler verilecektir. Yerli 
malı satan milli müesseselerin hafta 
münasebetile tenzillt yapmaları da 
temin edilecektir. Şehrin başlıca cad
deleri ve bUtUn mağaza ve dükkan 
camekanları ceınlyetin hazırlattığı 
levhalarla sUslenecektir. 

Muhtelif bankalardaki kumbara 
tasarruf hesaplarının bütünü, son i
ki sene içinde çok milhim bir farkla 
90 milyona çıkmıştır. Bu miktar, kı· 
sa bir zamanda daha çok kabaracak

tır. 
Hafta münasebetile bir de vitrin 

müsabakası yapılacak ve kazananla
ra madalya verilecektir. 

YURTTA HAVA V AZIYETI 

T ıp Fakültesi talebeleri bu aym 6 ını 
da Makaimde bir C:anslı çay vercÇet 

)erdir 

• 
A nkara • Sivas telefonu bugün ama

ma açılacaktır lstanbul - Sivas a~a 
smda görüşme ücretinin ne olacatı buıwt 
anlaıdacaktır 

• 
A nkaradan ıehrimi.ıo selen lktısat 

Vekileti baımilıaviri Fon Derpor· 
ten, deniz nakliyat mllesseıclerl üzerinde 
tetkiklere ba5lamııt1r 

• 
A ym d5rdüncil cumartesi günü ak,a .. 

mı, ıehrimızdeki Mülkiyeliler To
katliyanda toplanarak bir arada akıam Y~ 
meii yiyeceklerdir 

• 
D e!terdar muavinliğine tayin edilen 

Divanı Muhasebat mürakıplerinden 
lbrahim Sebennan, dün yeni vazifeaine bat 
lamıştır 

• 
Vahıi hayvanların ıehir ıımrrları içine 

sokulabilmesi, ancak Belediyedca 
ruhsa ' c almakla kabil olacaktır 

• 
B elediye, latanbul suları hakkında et 

raflı bır rapor hazırlıyarak Sıhhat 
V eklletine gondermiştir, 

• K üı;ük el arabalarına plika konulaca• 
tır, Belediye bu iş içın bir talimat· 

name hazırlamıya ba,lamı,tır Yeni arabı 
tipi kabul edilinceye kadar gôze çırkiıı cc 
rünenlere plaka verilmiyecektir 

Yurdumuzda hava tamamen yapalı geç- ı 
mektedir Trakya, Kocaeli ve Eıe mıntaka 
larlle Orta Anadoluda yer yer yatı' devam 
ediyor Rllzılrlar Karadeniz kıyılarile Trak 
ya ve Marmara havzasında Garbi istika· 
metten ve fırtınayı andıracak kadar kuvvet 
1i esmektedir 

12 incı ay 
Ramazan: 27 
Arabi: 1356 

GUn: 1 Kaattn : Z4 

Ikinciteırin: ıs 
Rumi: 1353 

12.02 Güne': 7 ,06 - Of le 
ikindi : 14,20 - Akıam: 16,41 

S,19 Yatsı : IS,19 - imsak: 

Şehrimizde Hava ıo metre süratle esml,tlr Barometre 663.3 
latanbulda hava vaziyeti ,öyledir: Cece mılırnctre, hararet en çolı: 6,1 "e en az 4,7 

dcnberi kuvvetli riızglrlarla karışık olarak ! santigrat olarak kaydedilmi,tir 24 ıaat zar 
fasılalı şekilde yaimur devam etmi,tir fmda latanbulda yağan y~ğrnur metre mu 
Rüzglr ,imali istikametten u · ede 9 ile rabbaına bıraktığı su 9 kılogramdır 
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'JAPONLAR 
Nankindeki Milyonluk 
Sanat Eserleri 
Harice Naki ediliyor 

Nevyork, 30 (TAN) - En son Japon tebliğine göre, Şimal mın
taasmda son derece 9iddetli ve muannidane muharebeler netice
sinde Japonlar dün Kiangin tehrini ve Y angtze nehrinin sağ dı
tmdaki bütün kaleleri İfgale muvaffak olmuşlardır. Bu suretle 
Çin ordusu tarafından, Nankini müdafaa için Y angtze üzerinde 
inta olunan ilk baraj yıkılmıştır. Merkez mıntakuındaki Japon 
kuvvetleri dün Nankinin 11 O kilometre farkındaki Changchow 
~ehrini işgal ettikten sonra Çinlileri durmadap takip etmişlerdir. 

Japonların Chanchov'da karaya çı ı
kardıkları askeri bir kıta Vusih'in 
30 kilometre cenubu garbisinde bir 
noktaya kadar ilerlemiş ve Nankin 
istikametini tutmuştur. 

Cenup mmtakasmdaki Japon kuv· 
vetleri, dün sabah N ankinin 140 kilo 
metre cenubu garbisindeki lhing şeb 

Laroque 
Alçak 

Bir Adam 

1 

TAN 

MANKiN ONUNDE !· 
Hadiseler Karşısında ı 1 General Franco 

Bir Fasist , 

l ~~O~!~ ~•~~~ü~~e~~etinin ya-
~ hancı gönüllüleri geri çekıniye ait İngiliz notasına cevabı bu.raya 

gönderilmiştir. Cevabın metni henüz neşrolunmamıttır.Madrıtten 
bildirildiğine göre, asi tayyareleri Madrite takriben 30 kilometre
lik mesafedeki Alacala de Keuareı'i bombardıman ve birçok bina· 
ları tahrip etmiflerdir. Bu hücuma 20 bombardıman tayyaresiyle 
40 avcı tayyaresi İftirak etmittir. Hükumet tayyareleri tehrin üs
tünde muharebe etmitlerdir. 

Burgos, 30 (A.A.) - Milli mecli-~ 
sin perşembe günü yapacağı ilk top LTı -~!!!!!!!~~~~~~~~~~ 
lantıda 12 ~ilik icra komitesi azası Macaristanda 
seçilecektir. Bu komite Roma büyük 

· iht.ıla"' 1 faşist meclisinin aynı salah.iyetlerini 
haiz olacaktır. rin.i zaptetmiştir. Bu mmtakadaki kı

taların diğer bir kısmı, evvelki gün 
Anhuei eyaletinin hududundan geçmiş 
ve Nankinin 150 kilometre cenubun
daki Koongteh'teki Çin mevzilerine 
karşı taarruza geçmiye hazırlanmış
lardır. 

1 Tunusta Fransa tahakkümüne karşı is
tikliil hareketleri almış, yürümüştür, Bu
rada gördüğünüz B, Habip, Tunu$ta,n 
Fransız müstemlekeciliğini kovmak için 

Paris, 30 (A.A.) - Bugün de çarpışan bir mücahittir, 
miralay de Laroque davasına devam . 
edilmiştir. Son suikast hadisesi ile 
alakadar olmak üzere tevkif edilen 
ve dava. edilenlerden biri bulunan 
Pozzo di Borgo, bir emniyet müfet
tişinin muhafazası altında mahkeme

General Fra.nco, neşrettiği bir e
mirname ile, azadan aJtısrnm kendi 
tarafında?)., altısının da m.illi meclis 
tarafından seçileceğini ilar et 
Franco tarafından seçilecek azanın 
meclisten olması şart değildir. Koıi:ıi 
teye bizzat General Franco riyaset 
edecektir. Kendi gaybubet: halinde 
de parti genel selaeteri vekalet ·ey
liyecektir. Komite azalan devlet me
kanizmasında hep yüksek mevkiler 

Teşebbüsü 

Japonların, seçilmiş bir Japon fır
kasını Şanghaya. gitmek üzere yola 

"' ·er VE'rilıvor. Bu fır

kanın daimi bir garnizon şeklinde 
§anghayda kalacağı anlaşılmaktadır. 

Nankind'e barikatlar 
Japon kaynaklarının verdiği ma· 

lfımata göre. Jg_pon "c:pneı:ıı ııe Nan
kin arasında bir tek müdafaa hattı 
kalmıştır. Bu hat ta aşıldıktan sonra 
N ankine ilerlemek için hiç.bir engel 

kalmıyacaktır. 

Nan'kin şehri tam bir askeri ka • 

Her tarafta barikatlar yapılıyor, 

eiperler kaz:lıyor ve yollarda asker
den başka kimse göze çarpmıyor. 

Nankindeki sanat hazinelerinin kaçı
rılmasın· başlanmıştır. Bunları nakil 
için 50000 mahfazaya lüzum hasıl ol 
muştur. Geçen sene Londrada teşhix 
olunan eşsiz kolleksiyon da naklolu
nan eşya arasındadır. Mareşal Şang
Kai-Şek ile refikası Nankindedir ve 
Mareşal alınan müdafaa tedbirlerin
den memnundur, 

Nankinde bir emniyet mmtakasmm 
tesisine imkan Hasıl olmadığı için bü 
tün yabancıl ar şehri terketmiye da
vet olunmuşlardır. 

Vaktile Çinin en kesif nüfusu Yang 
tye vadisini son gören bir ecnebi, bü
tün vadinin tüyler ürpertici bix man 
ıara ar?..ettiğini anlatmaktadır. 

Şanghayda Japonlar 
Japon sansörleri Şanghayda faali

yete geçmek üzere bulunuyorlar. Çin 
memurlan yerine Japon memurları 

buraya gelen ve buradan gönderilen 
telgraflan sansör edeceklerdir. Çin 
gazetelerinden her birinin sansöre iki 
şer nüsha görıri0rilmesi istenmisse de 

·1 g~zeteleri bu talebi kabul 'etme
mive karar vermi.ş' erdir. 

Şanghay gümrüklerinin Japon kon 
trolüne geçmesinden dolayı lngilte~ 
ve Amerika tarafından vuku bulan 
itirazlar üzerine iki taraf arasında 

müzakereler başlamıştır. Müzakerele 
rin müsait bir safhada bulunduğu an 

' la~ılıyor. 

B. Titülesko Seçim 

Mücadelesinde 
Bükreş, 30 (A.A.) - Titulescu, 

dün muhafazakar fırka ile milli çift
çi fırkasının liderlerile uzun uzadiye 
görüşmüştür. 

Titulescu, yakında Maniu ile görü. 
şecektir. B. Titulescu'nun resmen 
milli çiftçi fırkasına dahil ol.'llaksı

z n bu fırkanın intihap lis':esine isnıi
n·n konulmasına muvafakat ~tmesi 
muhtemeldir. 

Erbaada Bır Tevkif 
Erbaa, (TAN) - Maliy_,e tahsildar 

larmdan Necmi, 405 lira ihtil!s et· 
mek suçile tevkif olunmuştur. 

ye gelmiştir. 
Eski Başvekil Tardieu mahke -

meye gönderdiği bir mektupta, La
roque'un parlamentodaki mümessili 
olan mebus lbarnegaray'm bazı is -
nadlannı reddererek 1932 de intihı:ı
:ı...• ~tl\,,cı.\.lelesınde xendisine 30 bin 
frank tahsisat vermiş olduğunu bil
dirmiştir. 

Pozzo di Borgo, de Laroque'a şid
detle hücum ederek, eski "Ateş 
Haç" mefhumunu kavnyamaımş ol • 
makla itham eylemiş ve demiştir ki: 

" - Laroque, alçak bir doland•n
cıdır. Çünkü insan kalbinin en asil 
hislerini dolandırrmştır.,, 

Fransadaki 
ihtilal Teşebbüsü 

Paris, 30 (TAN) - Havas Ajansı
nın bildirdiğine göre, polis mtl teh'as
sıslarmın, şifresini açmıya muvaffak 
old·ıkları (C. S. A. R.) ihtilal teşki
latının mensupları ve taraftarları ara 
sında yalnız heyecan uyandırl!lak i
çin girmiş kimseler mevcut deği dir. 
Bugün Bulonya ormanında 18 Eandık 
bomba bulurunustur. Beher sandıkta 
32 doldurulmuş 'bomba bulıınmakta
d.:.r. Bu sandıkların (C.S.A.R.) nıese 
lesile alakadar bulunduğu zannedil
mektedir. Sandıklar son araşt ırma-

Londra 
L ord Halifax'm Alınan dev

let adamJarile koınuşmala
rmdan sonra günün en nıühim ha
disesi sa3,lan Londra. konuşmala
rı da son buldu. Londra konuşma
lanna. iştirak eden mgiliz ve Fran 
sız devlet adamlarının beyanatına 
bakılırsa, Londra konuşmaları ln
giJtere ile Fransa siyasetinde bir 
değişikliğe sebep olmamış ,bilakis 
iki t.araf ara.c;ındaki görüş ve hat
tı hareket birliğini ve beraberliğini 
sağlam laınıştır. 

Loodra konuşmalannda. bahis 
mevzuu olan meseleler hakkında 
verilen malô.mata göre, bunlar Al 

man müstemlekelerinin iadesi. Or
ta Avrupada bazı memleketlerin 

arazi bütünlüğü, ispanyaya karşı 
kanşmamazlık siyaseti, Uzak Şark 
vaziyetidir, Bu meseleler için 
nelere karar verildiği hakkında 

malümat verilmemekle beraber, ge 
rek Fransa. Ba.5vekiU M. Clıau
temps, gerek lıngiltere Başvekili 

Mister Cbamberlaim, bütün bu me 
seleler üzeriınde iki. taraf arasın -
da tam görü.') bitliği buhmduğuııu 
söylemeleri, \•aziyeti az çok aydın
latmaktadır. 

Bir kere Mister Chamberlain'in, dün 
Avam kamarasında söylediği söz-

Brezilyada faşizme benziyen bir iktidar 
iş başına geçmiş bulunuyor, Bu hareketi 
başaran Brezilya Cümhurreisi B, Vargos, 
i~te budur, 

32 Yılhk Bir Muallim 
Erbaa, (TAN) - Muhitimizde 32 

yıldır ilk ve orta mektep muallimliği 
yapan Omer Ozyurt kendi isteğile 
tekaüde sevkolunmuştur. 

!ar esnasında bulunan diğer sandık
ların aynidir. 

Mebusan Meclisindeki Cümhuriyet 
çiler Federasyonu, bu hadise ile ala
kadar olarak yapı'an tevkifleriıı, şah 
si hürriyeti takyit ettiğini ileri süre
rek, bu tevkif hadiselerini prote~to et 
miştir. 

ı işgal edeceklt:rdir. 

1 Japonya-Franco 
1 Tokyo, 30 (A.A.) - Japon Başve

kili Prens Koooye, Franco hükume
tinin yarın resmen tanınması için im 
paratorun müsaadesini almıştır. 

Bir hükumet tayyare&i 
Paris, 30 (A.A.) - Havas ajansı

nm Toulouse'dan öğrendiğine göre, 
cümhuriyetçi lspanyaya ait bir aske
ri tayyare Bonac ile Seintin arasın
da yere inerken düşmüş ve parçalan 
mıştır. 

lngiltere - Portekiz 
Londra, 30 (TAN) - lngiltere hü

kfuneti, Portekiz hükfunetile sıkı dost 
Juğunu isbat ve takviye maksadile 
Lizbona bir askeri heyet göndermiş· 
tir. Bu heyet şubat aymda Lizbona 
gidecek, müşterek menfaatleri ala -
kadar eden meseleler görüşülecek -
tir. . 

ltalyada Vergi işleri 
Roma, 30 (A.A.) - Muamele ver

gisi yüzde üçe çıkarılmıştll'. Bazı is
tisnai ahvalde bu vergi yüzde 12 yi 
bulmaktadır. 

Budapeşte, 80 (A.A.) - Ma
car nasyonal sosyaJist partisine 
g0!'enlerde iltihak eden sağ ce • ı 
nah radikalleri şefi general 

ı Szalasi, ihtilal teşebbüsü im suç I 

ıl 
lo olarak mahkemeye sevkedil
miş ve 10 a.y hapse ınahkfun ol-

1 
muştur. 

-- - -

Filistinde 
Tahrikat 

Kudüs, 30 (TAN) - Yabancı un
surlar tarafından gerek Araplar ve 
gerek Yahudiler tahrik ediliyor. Bu 
tahriklerin neticesi olarak, mutedil 
Arap partisinin en nüfuzlu mensup1 a 
nndan Faiz Hamdullah, müfritlerin 
tecavüzüne uğramış, fakat kendisine 
birşey olmamıştır. 

Yunanistanda işçiler 

ve Metaksas Reiimi 
Atina, 30 (A.A.) - Bütün Yuna

nistan işçi ve memur teşekkülleri mü 
messillerinin iştirakile Pirede toplan 
mış oıan işçi kongresi, hükumet re
isi Metaksasa, tahakkuk ettirdıği 
sosyal ıslahattan ve işçi smıfmın va 
ziyetini düzeltmek için aldığı tedbir 
lerden dolayı minnettarlık beyan e
den bir karar suretini ittifakla ka
bul etmiştir. 

Kongrenin açılış celsesinde hazır 
bulunan Metaksas coşkun tezahürat
la karşılanmıştır. 

Konusmalarznzn 
' 

Neticesi 
T ···· · ~;.:z-;..·~·;·ö;;E·R · · · R~v.:· · ~ö$ R~~··· ·~· i 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

lerden müstemlekeler meselesinin 
münferit mükalemelerle değil, fa
kat bütün alakadarları toplryan 
serbest konuşmalarla hallinin ilti
zam olunduğu anlaşılıyor. Bu ba
kıma göre, müstemJekeler mesele
si, iki alakadar taraf arasında. u
zun uzadıya görüşülecektir. 

O rta Avrupadaki arazi bil· 
tiinlüi\i mevzuubahis olan 

iki devlet A \msturya ile Çekoslo-
vakyad.ır, Fraıısamn bu husustaki 

noktaı naza.n sarihtir. O da Avus

turya.nm bütünfüğünü ve istiklalini 
konıma.k, ve Çekoslovakya.mu par 
çalanmasnıa imkan vermemektir. 

Bu böyle olduğuna· ve Ingiltere 

Fraıısanm noktai nazarma. iştirak 

ettiğine göre, Orta Al'rupada. \'U -

lmuınclan oodişe edilen hadiseler -
den birinin vukuuna da imkan ka] 
mıyacağı a.nıa..,ılıyor. 

lngiJtere ile Fransa ricali ispan
yada ademi müdahale siya~etini 
devam ettirmiye karar vermfşler
dlr. Bundan iliisinin ele lspaaıyacla-

ki gönüllüleri çekmek için verilen 
kararlarrn tatbiki üzerinde ısrar 
edecekleri a.nlaşdıyor. Bu yüzden 
ademi müdahale komitesinin ye
niden toplanarak faaliyetine de -
vam etmesi ve ispanya. cümhuriye
ti ile Franco hükumetinin yabancı 
gönüllüleri geri almak hakkında 
vukubulan teklifleri incelemesi bek 
leniyor. 

Konuşulan diğer meseJe Uzak 
Şark harbi ve bilhassa Şanghay 
mevıuudur. lngiltere, Fransa gibi 
Avrupa devletlerinin Uzak Şarık i
le alakalan Şanghayda tekasüf e
der. Bunlann yüz milyonlan aşan 
sermayeleri burada işlemekte ve 
Çinliler birtakım ya.hancı istikraz

lar mukabilinde Şa.nghay gümrük
lerini terhin etmiş bulunmaktadır. 
Sonra. Şanghayda.ki beynelmilel mm 
taka ile imtiyaz mıntakalan ya
bancı toprak sayılıyor ''e bu ya
bancı topraklarda yabancı devlet
ler hüküm sürüyor. ,Jnpon istilası 
bütün bu menfaatleri ve imtiyaz. 
lan tehdit ettiği için alakadar dev 
!etler arasmcla müşterek hattı ha-

reket kararlaştmlmasım tabii gör 
mek gerektir. Nitekim lngiltere, 
Fransa ve Amerika. Şanghay güm
rükleri için meali ayni olan birer 
nota ile Japonya hükumetine mü
racaat etmişler, ,.e bu yüzden alil.
kadar taraflar arasında. müzake
reler başla.mıştır. 

O halde Londra konuşmalan, 
Mister Chamberalin'in tara 

fmdan Avam kamara.'imda. dediği 

gibi iki memleketin hür ve etraflı 
müzakerelerle tatmin siyasetini ta
kip ettiğini göstermijtir. 

Fakat tatmin siyasetini kabul et
mek Ue bu siyaseti tatbik etmek 
arasmda. dağ kadar fark \'ardır. 

ge~i bu tatminden mak~t, kör, 
hudutsuz ihtira.c;Jan değil, meşru 

emelleri, hakka istinat eden dilek
leri tatmindir. Fakat en kör ihttra
sm da kendini hakir e;fü;tennek içi111 

çareler buld$ ve kör kuvvete da
yanarak bu ihtiraslan tatmin yo
lunu tuttuğu bu SD'ada. tatmin si
ya.c;eti işleri oluronı\ bırakmak, di
kenli meseleleri halletmeden bı -
rakmak manasmı da alıyor. 

Galiba bugün ,ıe bu sözü a)'D.İ 

manada telakki etmek hiç te yanlış 
ohnıyacak. 
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fiEK 
Portakallar ... 

Herkes bir şeyle, ben de portakal
larla ... 

Geçen sene portakal meıtsimi başla 
dıktan sonra tattığım portakalların 

ekşiliğinden şikayet etmiş, hl\tta bu 
yüzden bir gazetenin kaba bir de ~a
kasma uğramıştım. Fakat me\·sim 
sonuna doğru hayli pahalı olarak 
bulabildiğimiz portakalların t.adı yü
zümüzün ekşiliğini biraz gidenni~tt. 

Son günlerde manavlarda, pazar 
yerlellİnde, işportalar dolusu yeşile 

yakm sarrmtırak renkte ci.nsi güzel, 
fa.kat tadı henüz gelmemiş birtaknn 
portakallarıııı piyasayı istila ettiğini 

görüyorum. 
Bizim memleket için henüz porta

kal mevsimi gelmiş değildir. Maama
fih belki namemul bir tnhiat Jôtfile 
tatlılannıı~lardır, vahimesile bunlar
dan birk~ tane aldım ,.e yiyecek ol
dum. 

Tatlıya tatlı, ekşiye ekşi demek ne 
kadar bedihi ise bu mesele de o dere
ce vacip oldu. Acıdım memleketin 
portakallanna doğrusu! 

Mana\•la görüştüm. O da benim 
gibi acıyor. Birkaç kişi turfanda mal 
satıp para kazansm diye vakitsiz ko
panla.o bu ekşi ve ham portakallan 
maalesef kimsenin almadığım. fakat 
kendilerinin çeşit bulundurmak zaru
retinden dolayı satın aldrklanru an· 
lattt ve a.41111 zamaınmda yenecek por
takal bulamayışımızın ve buldukla
n11lJZJ ela ateş pahasına satın alışı

mızın sebebi işte bu madrabazlar ol
duğunu söyledi. 

Düştindiim. "Meşeodunu,. marttan 
te~rinlc;aniye değ-in kestirmiyecek ka 
dar himaye edildiği srrada sıhhatirn=z. 
bayatmuz ve gıdamız için elzem olan 
bu güzel yemişi, ham iken koparan
lara. da elbette: 

- Dur! Diyecek bultıın.ur ümidin
deyim. Yoksa bir gün gelecek ki; hep 
olmadan kopanlan portakallar asıl 

yeneceği mev~imde hari~ten almıya 
mecbur olacağız gallba t 

B. FELF.K 

Çocuklu 
Hakimler 

Ankara; 30 (Tan muhabirindeİı)
Adliye Vekaleti çok çocuklu hakim· 
lere yardım hakkındaki kanun muci
bince, hakimlerle, hakim sınıfında sa 
yılan adliye memurları ve doktorlar 
için hazırladığı beyannameleri müd
deiumumilikler yoluyla göndermiştir. 
Beyannameler, ikincikanun 938 gü
nüne kada dcıdurulmuş olacaktır. 

Gaziantep Mebsluğu 
Ankara, 30 (TAN) - Hari0:ı) e Ve 

kaleti umumi katipliğine yeniden ta,. 

yinine karar verilen B. Numan Rifat 
Gaziautep mebusluğundan istila et
miştir. 

Denizbank Layihası 
Ankart'., 30 (TAN) - Bütçe enctl 

meni bugün Deniz Bank layilıasım 

müzakere etmiştir. Encümen, Akay, 
Denizyolları, fabrika ve havuzlar i· 
darelerindeki memur'arın tekaütlük 
meseles;ni de görüşmüş ve bu mües
~esel~rin tekaütlük hakkındaki ni7.am 
!arını ess.s olarak kabul etmiştir. 

Askerlere Ait 

İdari Davalar 
Ankara, 30 (TAN) - Askerlere 

ait idarl davaları bunun için hususi 
bir kanunla teşekkül etmiş olan tet
kik merciinden alarak yeni bir te
şekküle devredecek olan kanun layi
'1ası bugünlerde Meclise gönderilecek 
ir. Bu layiha ile askeri tetkik mer

ciindeki ve meclisin arzuhal encüme
-ıindeki askeri dava1ar. asl;cri deavi 
iairesine gönderilecektir. 

----<')-

KISA HABERLER 
* Lehistan Hariciye Nazırı, Fransız Ha

riciye Na:ı:ın Delbosun Var$OVa !!ey1hati 
hakkında Franııı7. sefirile görüşmüştlir 
• Italyan radyo istasyonları arapça oro· 

paganda neşriyatının müddetini iki m'tline 
çıkarmıştır 

• Ingilterenin yeni silahlanma nrogra m
na dahil 5000 tonluk bir kruvazör denize in 
dirilmiştir 

* Franııa Milli Bankası hesabına Amcri
kadan 51 fıçı altın getirilmiştir 
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Bir maçtan evvel takım kaptanlan ve hakem 

lA ylarca Önce 
Hakem Tayini 

ararh Oluyor . 
lstanbul Futbol Ajanlığı tarafından lig maçları fikstürü tanzim 

dilirken 2,5 ay devam edecek olan maçların hakemlerinin de 
vvelden tayini istenmiş ve toplantı gecesi klüp murahhas•arı ta
f ından hakemler de acele seçilmişlerdi. Bu arada bazı hakemle

'mize hakemlik verilmemif, bazı hakemler lstanbulda bulunma
dığı halde maçlara tayin edilmit ve geçen sene hakemlik yapmı
yacağını kati olarak bildiren hakemler bile seçilmit •erdi. 

Biz o zaman bunun çok yanlış ol-, · . 

uğunu ve dünyanın hi~ bir yerinde F b 1 d 
akemlerin evvelden tayin edi1mediği ut o e 
i yazmış ve zamanla aksaklık vere-
eğini bildirmiştik. 

Söylediklerimiz geçen haftadan iti 
aren gözükmeye başladı. 
l{adıköy stadında yapılacak Sümer

eylerbeyi maçına klüpler dar bütçe
erinden masraf yaparak gittikleri 
alde maç hakemi gelmedi ve hava· 
m bozuk olması yüzünden sahada 
akemlik yapacak bir kim~P ilP b11hı 

namadığrndan maç tehir edildi. Şim 
i bu klüp'er yaptık1an masrafı kim 
en alaralr1."lr, mmtakadan mı, ha
emdep mi? •• .. 
Şeref stadında vap•lacak Beşiktaş 

·-iio maçının hakemi Suphi B:ıtıı .. 
i. Çorluda vazife alan bu arkadaş 
aç gününde gelemedi ve bu maçı Ad 

an Akın idare etti. 
Taksim stadında yapılacak Güneş -
ykoz marınm hakemi Sait Salahat 

tin de Uç gün evvel, mazereti oldu 
~ınu A iımlığa bildirdi ve bunun ye· 
rine Cafer tavin edildi. Fakat Cafer 
de gelemiyeceı'!inl o sabah stadvomr 
tplefonla bildirince bu maçın da te
hir edilm"ı. :ı..~· · ı..,..ı:..n; Fakat iki 

.. ..., hüsnü niyet göstererek maç sP· 
retmiye vı>~miş Nihadr hakem olarak 
tayin ettiler. 

Bugün faal futbolcUtcr arasından 
da hakem seçmek zarureti hasıl olu
yor. Halbuki bugün futbol oynryan 
eporculann hakemlik yapamamaları 
federasyonun kararlan cümlesinden· 
dir. Bu aykın vaziyetlere hakemlerin 
evvelden tayin edilmesi sebep oimak 
tadır •. A ianl•ğnı bu işi yine eskisi 
gibi maçlardan bir gün evvel tesbit 
ederek klüp murahhas1arinm anlaş-

masile veya doi!rudan doğruya kendi 
ealahiyetini kullanıp hakemleri övle 
tayin etmesi. ilerdeki maçların sela
meti namına lazımdır. 

Bu karışıklığı düzelteceğini tah
min ettiğimiz futbol ajanınm bu işler 
için gönderdiği tebliği aşağıya yazı
Joruz: 

T. S. K. Istanbul Bölgesi Futbol 
~janhğmdan : 

Hakem işleri Uzerinde konuşmak 
ftzere Birinci küme lig murahhaslan
nm 2-12-1937 Persembe günü saat 
tam 18 de Cağaloğlunda C. H. P. bi 
nasındaki bölge merkezine gelmeleri 
rica olunur. 

Fiyat Kontrol Bürosu mu 
Kurulacak ? 

Almnnyadan memleketimize gele
ce1r Jı"'ııll:l,. irin. 'Herkez Bnnkasında 
veya TUrkof;~e fivat tNıbit edecek 
t,.,.1.;1Rt'ı hir f•vat kontrol bürosu kl' 
nıtac'li{ı söylenmektedir. Yunan lkt• 
Bat NeazrPti. Almanvadan getirilen 
baı:ıhca maddelerin fiyatlarını kontro1 

maksadilP 1Yere11 cıpnı> bu volda bir 
• ~.ı,nıta 1nzum glSrmU§ ve fiyat bir
liği temin edilmiştir. 

Bir Tekin 
Kıymeti 

Geçen pazar l?'linü Pariste Fransız 
lCing klUbünü 2 - O yenen meşhur 

Arsenal takımı tig maçlarının başlan 
ı;rcrndan bozuk giden vaziyetini dü
zeltmiye başlam~ttr. 

Şimdiye kadar birinci kümenin dai 
ma ilk saflarında yer alan Arsenal ta 
kunı .naçlarm başında gplcü oyuncu 
ından mahrum kalmıştı. Bilhassa 

ııerkez muhacimleri Drek'in iki be.ca 

{'ı su toplamıştı. AkıncıJann ortasın 
dan Drek eksilince Arsenalin meşhur 
hücum hattı bir iş göremez oldu. MU-
1af aası fevkalade muvaffak oluyor
"lu. Çünkü ekseri mçıannı beraberlik 
le bitiriyorlardı. Fakat akıncıları gol 
çıkaramıyorlardı. 

Arsenalin idarecileri baktılar ki va 
ziyet gittikçe fenalaşmaktadır. Gol-
cü merkez muhacimlerini tamamile 
• edavi o1madan, yani sol bacağının 
suyu akmadan , yalnız sağ bacağiy

., maçlra sokmıya karar verdiler. 

Bu karan verirken oyuncularına 

·öyle bir tavsiyede bulunmayı da u
nutmamışlardı: 

- Klübün sana ihtiyacı var. Fakat 
henüz bacakların iyi olmamıştır. 

- Rakiplerimiz ~ni sahada görün 
ce müdafaada şaşıracaklardır. 

Sen şahsi gayretlerini pek fazla 
~arf etmiyerek, sakat bacağını kollı

yarak idare et. Senin mevcudiyetin 
'-carşı tarafın bizim muhacimlerimize 
fırsat vermesine kafidir. 

Tek bacağiyle kıUbü için sahaya çı 
!<an Drek iki haftadır klilbünü iki 

i.him muvaffakıyet kazandırmıştır 
Birincisi ligin başında giden Blakbur
'la karşı 3 - O, ikincisi de bu hafta 
Leedsunited'e karşıdır ve 4 - 1 netice 
elde edilmiştir. 

TAN: 
Bir de futbolün yalnız ve daima 

~m'i oyun olduğunu iddia ederler. 
Bir kişinin hı• ,.,....,•; '"rıındaki rolüne 

"lt etmekle, futbolün cem'ilik v 
eerdil;k kısımlnnnı daha anlayışlı 0-

'arnk sec;miş oluruz. 
---o-

Holanda 5 • 4 Galip 
Roterdarn, 29 {A.A.) Dünya 

şampiyonas'Jlda karşı1aşan Holanda
Lüksemburg milli takımlan maçı. 4-0 
'folandahlann galibiyetile bitmiştir. 

Esaslı bir surette gençleştirilen HC' 
1anda milli takımında ilk defa olarak 
merkez muhacim oynıyan Beer Uç gol 
yapmıştır. 

T A N 

Avrupada Futbol 
Temasları 

Prag, 29 (A.A.) - Ilkkfınull<la In 
giltere ve tskoçya milli futbol 1 akım 
larııe karşılaşacak olan Çek milli ta
kımı, lsveç şampiyonu Aik Sto~ holm 
takımı ile idman mahiyetinde <•lmak 
üzere yaptığı bir maçta 5--4 gibi az 
bir farkla rakibini yenebilmişt;r. 
Birinci haftaymda, Isveçliler Çeklere 
faik bir oyunla devreyi 3-1 bitir -
m;şlerdir. !kinci haftayımda a{'.;rır ba 
san Çekler Neje<11y'nin ayağile üç ve 
Puc'un ayağile de bir gol çıkararak 
galip vaziyete gtÇebilmişltrdir. 

1 
B ir ahbabun bana şunlan an· 

Jattı: 

"Ben Moskovada ta'ebe olarak 
bulunduğum s•ralarda, biliyorsun 
ya, işte "o kadınlardan,, birilc 
komşuluk etmek fırsatını elde et
tim. Kadın Lehli idi. Iami Tereza 
idi. Tereza. uzun boylu, "güçlü kuv 
vetli esmer bir kadındı; kocaman 
siyah k~larr, adeta balta ile yon 
tulm.ış gibi kocaman, kaba bir yü
zü vardı. Tereza, gözlerindeki hay 
vani t1ınltı ile, çatlak ve kalın se
sile yük arabacısının tavırlarını an
dıran bayağı tavırlarile pazar yer
lerln<!eki tüccar kanlarını hatır

latan iri yarı ve bakasaba vücudü 
ile müthiş surette sinirlerime do
kunuyordu. 

Ben tavanarasında oturuyor
dum; onun kapısı benim kapımın 

Prag, 29 (A.A.) - Aik Stokholm 
futbol ekibile yaptığı r • çtan sonra, 
1 !lkkanunda Londrada lngiltere 
milli takımile karşıl~acak olan Çek 
milli takımının şu şekilde tertibi 
derpiş edilmektedir: 

Planiçka (Slavia), Kastalek (Spar 
ta), Daucik (Slavia), Vodicka (Sla
via), Bouçek. Kolsky ( Spaıta), Ri
ha (Sparta), Kloz (Kladno), Zeman, 
Nejedly (Sparta), Puc (Sla ria). 

karşısında idi. Ba
zan ratslaşınz o ba
na vahşi ve edepsiz
ce zann~ttiğim bir 
gülüşle gülümserdi. 

MEKTUPLA 

Zenci, sablk Avrupa pmplyonuno 
yere seriliği vakit. (Altta) M~tan 

sonra kınk elinin çatlak yerlnl gös-
teren fotoğraf 

Harika Zenci 
Bir Tek Elile 

Neler Yapıyor? 
Bundan üç sene evvel yıldırım yÜm 

ruklu bir zenci boks şampiyonu Pari
se gelmişti. Panamaıı olan Al Bravn 
kendi sikletinin dünya §a.ınpiyonu idi. 

Karşısına çıkan her Avrupalıyı bir 
kaç yumrukta Yıldrrıınlayan bu zenci 
sonralan işi sefahate döktü. Kazan· 
dığı milyonlarca frangı gece eğlence
lerinde yemiye başladı. Bokstan uzak 
kald:ğı için umulmadık bir zamanda 
mağlfıp olarak dünya şampiyonluğu
nu kaybetti ve yumrukçuluktan uzak 
laştı. Fakat son zamanlarda tekrar 
ringe dönmiye mecbur oldu. Ancak, 
zencinin bu dönüşüne herkes dudak 
büktü, onun söndüğünü sandılar. 

Bu sebeple zenciyi bir nevi imtiha
na çektiler. Evvela ikinci derecede bir 
boksörü karşısına verdiler. Onu bir 
hamlede yere serdi. Sonra daha iyisi 
ni hakladı. Nihayet evvelki gün sabık 
Avrupa horoz siklet şampiyonu De
cicoyu zencinin karşıs•na çıkardılar. 
Decico, hem yumruklan kuvvetli, 
hem de tahammüllü bir dövüşçü ola
rak tanınıyordu. 

Zenci bu milhim imtihanın dördiln 
cU devresinde vurduğu bir yıldırım 
yumrukla bu seferki hasmını da yere 
;erdi. Fakat Decico hakem on sayıyı 
saymadan dokuzuncu saniyede ayağa 
'tlktı. Fakat yan yanya ınğlC1p etti

ği rak•bini, zenci, bir ikinci Y\lJllnıkla 
tamamile yere indiremedi. Maçmı yal 
·uz puvan he~abile kazandı. Bu neti
·eyi bazr gazeteciler zencinin eski kıy 
.,etten havı: diiştUi?üne atfettiler 
...,~ kıtt maGtan sonra arabın sai?' baı:ı 
-ıarmaö- n·n r.tkt·ı?ın· öM-Pnd:ter TPlr 
lle ı:ıbık bri Avrupa şampiyonunu pu 

van hesabile dövec"i!ine inanmıvan
'ıır zencinin bir hahane icat ettiğini 
'rlrlia ettiler. Halbuki elinin radyog
rafisini aldınnca hakikati anlamış ol 
dular. 

Ben onu çok defalar, sarhoş, gözle 
ri hayvanlaşmış, ::.açları karmaka 
rtşrk olarak ta gördüm. Bana: 

- Bonjur bay talebe, der ve 
aptal aptal sıntırdı. 

Bir sabah karyolaında yatıyor, 
derse gitmemek için baha.ne bul
mıya uğraşıyordum .. işte bu esna 
da kapr açıldı. Bu menfur Tereza 
o berbat sesile kapının eşiğinden 
bana seslendi: 

- Bonjur bay talebe!. 
Kadının yilzü heyecanlı ve rica

kardı. Een onu bu halinde hiç gör 
memiştim. 

v e yalvaran bir sesle mera
mını şu suretle anlattı: 

- Biliyor musunuz, memlekete 
bir mektup göndermek istiyorum 
da ... 

içimden küfrederek yataktan 
kalktım. Masanın b~ına geçtim: 

- içeri giriniz, dedim. Oturunuz 
ve söyleyiniz!. 
Kadın içeri girdi. ihtiyatla bir 

sandalyeye ilişti. Adeta bir kaba
hat yapm19 gibi yüzfune bakmıya 
başladı. 

- Mektubu kime yazıyorsunuz? 
- Varşova yolunda Svcntsiyon 

kasabasında Boleslav Kaşput'a. 

- Ne yazacağımı söyleyin!. 
- Sevgili Boles'im... Ruhum ... 

Sadık sevgilim ... Allah senin yar
dımcın olsun ... Benim altın kalp
lim ... Senin için ıztırap çeken gü
vercinine, Tereza'ciğlne, neye böy 
le uzun zamandır mektup yazmı
yorsun? 

Ben, az daha kahkahayı basıyor 
dum .. sınk gibi boyu ile, ham ha
lat vücudile, kapkara suratile "ıs
tırap çeken., bu "güvercin .. anla
ş•lan bütün ömrlince baca temizle
miş ve bir defacık olsun yU
zünU yıkamamıştı .. fakat yine ken 
dimi tuttum ve sordum: 

- Bu Bolest sizin neyiniz olu
yor? 

Kadın, sevgilisinin ismini tahrif 
edişime adeta gücenmiş gibi: 

- Boles mi? dedi. O benim ni
şanlımdır. 

- Nişanlınız mı?!.. 

- Neve hayret ettiniz? Benim 
gibi bir kızın nişanlısı olamaz mı? 

O nun.. ~~un gibi bir krzm? 
- Nıçın olmasın, dedim ... 

Her şey olur ... Onunla ne zaman
danberi nişanlısınız • 

- Altı seneden beri ... 
"Epey olmuş! .. diye dlişUndiim. 
Neyse ... Mektubu yazdık. Mek-

tup 8.şıkane oldu. Hattiı diyebili
rim ki mektubu yazan Tereza ol
mayıp ta ondan biraz daha küçük 
bir başkası olsavdr, Boles'in yerine 
kaim olmayı pekala isterdim .. 

Mektubu bitirilikten sonra ka
dın bana: 

- LC1tufkarhğmıza çok teşek· 
kür ederim. bay talebe dedi. Belki 
sizin de bir emriniz var? 

Kadın gitti. 
- Hayır: teşekkiir ederim. 
Aradan iki hafta kadar bir za-

man geçti. 
Canım sıkılıyordu hava da fe

na idi. Gidilecek hiGbir yerim de 
yoktu. Can sıkıntısından kurtul
mak için zihnen birtakım tahliller 
yapıyordum .. 

Çok şükür bu sırada birdenbire 

1························: 
ı Yazan: i 
f Maksim Gorki $ 
ı ı f Çe\iren: ! 
• .a. Tok f 
#~·~ ............... . 
kapı .:ı.ç;ı.Clı; bıri od~ya g ,1 dı. 

- Bay talebenin acele bir işi 
ı•ar mı?. 

Hımmm... Demek Tereza imiş .. 
- Hayır hiçbir işim yok. Ne is

tiyorsun?. 
- Bir mektupdaha yazmanızı 

rica edecektim de ... 
- Yine Boles'e mi?. 
- Hayır ona değil. Bu seferki 

mektup ondan olacak. 
- Nc.cJ ?ı :No ti?rlini7.? 

:_ Ben de ne aptal ·karıyım .. 
Oyle demek istemedim; affediniz! .. 
Şimdi ben değil de bir arkadaşım 
mektup yazdırmak istiyor. Fakat 
bu erkek bir arkadaşım.. kendisi 
yazı yazmak bilmiyor da ... Halbu
ki onun aa bir nişanlısı var .. be
nim gibi bir ni,anlısı .. bir Tereza
sı. Işte bay talebe bu Terezaya bir 
mektup yazmaz mı?. 

T erezaya baktım! Suratı kar 
makanşıktr. Heyecanlı gö

rünüyordu. Parmakları titriyor, 
adeta birşeyden korkuyor gibi idi. 
Derhal meseleyi anlamıştım: 

- Bana bakın hanımefendi, de-
dim. Sizin ne bir Bolesiniz var, ne 
'de bir Terezanrz' var ... Siz yalan 
söylüyorsunuz!. Boşuna etrafımda 
dolaşıp durmayın!. Sizinle, ne şe
kilde olursa olsun, herhangi bir ta 
nışıkhk yapmak niyetinde değilim .. 
anladınız mı?. 

Kadın: 

- Bay talebe! diye söze başhya
cak oldu. Fakat her nedense vaz
geç.erek elini salladı .. ve keskin bir 
dönüşle kapıya yollandı; odadan 
çıktı. 

Bu işe çok canım sıkılmıştı. Gi-
deyim bari, hatırını alayım, dedim. 

Odasına girdim. Kadın, dirsek
lerini masaya dayamış, başını a
vuçları içine almış olduğu halde 
oturuyordu. 

Ona: 
- Bana bakın, dedim. 
O, Yerinden kalkarak bana doğ

ru geldi; gözlerini kırpıştırarak el 
lerini omuzuma da.yadı ve o kaim 
sesile: 

- Siz ne fenasınız!, Dedi. Ne 
Boles var, ne de Tereza var!. Yal 
nız ben varım. Ne olacak sanki?. 

Oradan bir şeyler aldı ve yanı
ma geldi. Dargın bir ses'e: 

_ Boles'c mektup yazmak size 
bu kadar güç geliyorsa işte yazdı
ğınız mektup. nl•nız!. Ben mektup 
yazdıracak başka adam da bulabi
lirim. 

K ad·nm elime tutuşturduğu 

kağıda baktım: Bu hakika 
ten benim Boles'<? yazdığım mek
tuptu 

- Bana bakm Tereza. df'ilim. 
Bil tün bunların manası ne?. Gön
derm iverek old11ktırn sonra ne di
ye mektup vazil·nyorsun ?. 

- Kim<:' göndereceğim? .. 
- Su ... Boles'e. 
- Boles falan yok ki ... 
- Ama. niçin yok?!. Halbuki 

ben onun olmasını istiyorum. Ben 
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de diğerleri gibi insan değil mi
yim?. Tabü ... Ben ... Ben ... Biliyo
rum. Fakat benim mektup yazdır 
maından kimseye bir zarar gelmez 
ki. .. 

- Fa.kat müsaade ediniz, kime 
yazıyorsunuz?. 

- Boles'e dedik ya!. 
- Fakat Boles yok diyorsunuz 

ya?. 
- Hay Allahım yarabbi! .. Yok

sa, yok işte.. ne vanalım ?. Fakat 
mnu farzet!. işte ben ona var 

mış gibi yazıyorum. l'üzınca da 
o olmuş oluyor. Tereza da ben .. o 
bana ;ı:ızıyor, ben de ona cevap ve· 
riyorum. 

M eseleyi artık anlamıştım ... 
Adeta yüreğime bir hançer 

saplanmış gibi oldu. Müthiş sıkıl· 

mış ve utanmıştım. 
Şuracıkta, yanıbaşımda, onu se

vecek, ona kalbini açacak hiç kim 
sesi olmıyan bir insan var .. bu in
san, kendisine, muhayyel sevgili-
1~1' u!uhı:ı.yyf!l ar.kad::ı.şlar icadet
mek zorunda kalıyor. 
Kadın sözüne devam etti. 
- Mesela ben size Boles için 

mektup yazdırdım. Ben bu mektu
bu başkasına götürüp okutuyo
rum. Ve adeta Boles varmış gı'hi 
.z:ınnAdiyo,. ......... o.:o-e:ı--'!el'! eı 17._ 
yani kendime cevay yazmalarım 
rica ediyorum. O zaman bu mek· 
tubu da başkalarına götürüp oku
tuyorum; ve Boles'in mevcudiye
tine bilsbütlin inanıyorum; Yaşa
mak bana daha kolay gelmiye baş 
11yor. 

Evet ... Böyle ... Bu andan itiba
ren haftada iki defa muntazaman 
Terazadan Boles'e ve Boles'ten Te 
rezaya mektup yazmıya başladım. 
Bu mektuplan ve cevaplarını ga· 
yet iyi yazıyordum. 
Kadın bazan, bunlan dinlerken 

ağlamıya başlardı; hem de yük· 
sek sesle. 

Teraza, muhayyel Boles'in mek
tuplari e onda ağlama hissini u· 
yandırdığım için çoraplarımı ve ça 
m~ırlanmı parasız olarak tamir 
etmiye başladı. 

Bu vakadan üç ay sonra bilme
diğim biı meseleden dolayı kadını 
hap~ettiler .. şimdi ise artık her hal· 
de ölmüş olacak ... ,, 

Ahbabım sigarasının kUlünU 
silkti. DüşUnceli düşünce

li göğe baktı ve hikayesini şöyle 

bitirdi: 
"lşte böyle .•. Bir insan hayatta 

nekadar fazla acı gödüyse, haya
tın tatlı' ıklanna olan arzu ve işti· 
yakı da o nisbette artıyor .. halbu
ki her sahada günahsız olduğumuz 
hakkındaki inancımızın ve hodbin· 
liğimizin bulutlan arasından biri
birimiz' bakan bizler, bunu bir tür 
lü anlamıyoruz. 

Fakat bence nekadar buda1aca 
ve ... şiddetli oluyor. Ne o, düşkün 
insanlar! .. Düşkün insanlar ne de
mek? .. Bunlar da bizim gibi ayni 
etten, ayni kemikten. ayni slnirden 
avni kandan yapılmış insanlar de
ğil mi? Uzun asır1arın tarihi bize 
bunu sövlemivor mu?. 

Hakikatte as•! sukut etmiş hem 
de çok derin bir surette sukut et
'l'l;ş insanlar bizleriz.. 

Bizler dimağımızın ve sinir • 
}erimizin diğerlerinden dnhn iyi ol 
duğu kanaatindeyiz!. Halbuki on
lann dimağ ve sinirleri bizden iyi 
olduğu halde, bütUn kabahatleri 
bizim kadar iyi görünmek kurnaz 
lığını gösterememelerindedir.,, 
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BiR VEREMLiNiN HATIRALARI: 2 Şu garip dünya : 

ARNAVUTLUK iSTiKLALiNiN 25 iNCi YILI 

Veremlilerin de Kendilerine 1 Arnavutluk iatiklôlinin 25 inci yılclönümü münaaebetiyle 
g~en llrinciteJrin ayının yirmi be,i ile yirmi dokuzu artı!.ında 
bütün Arnavutluk büyük mera.im ve tezahürata aahne oldu. 
Arnavutluk orduau Tiranda bir geçit rumi yaptı, halk tefek
külleri de geçit reamine iştirak etti, Kral Zogı •da nutuklar 
aöyledi. Bütün felıir ve kcuabalarda milli eğlenceler, oyunlar 
tertip edileli. Burada gördüğünüz reaimler, Arnavutluğun a-

Hepsi de 
Arabacı 
Budistler Mahsus Birçok 

lstllahları Var 
H astaneye yatalı on beş gün 

olmuştu. 

On beş gün içinde bir parçacık 
olsun, bu ürpertici muhite kendi
mi alıştırabilmiştim. Artık ne ke-
8ilmiyen öksürük sesleri, on sekiz 
le yirmi beş arasındaki delikanlı · 
ların hicranı ve tahassür iniltileri 
ve ne de birer oanavar homurtusu 
nu andıran tren gürültüleri, ılk 
gUnler kadar bana tesir etmiyor • 
du. Gözlerimi ve kafamı, etrafmı
daki eşyaya, hareketlere ve varlık 
ıara gezdirmek şimdilik yapacağım 
ve bana avutucu uzletler verebile
cek yegane vasıtaydı. ı 

Yeni yatağım eskisinden pek 
farklı sayılmazdı. Burada karyola 
lar bUyUk bir koğuşun ;çinde, biri
birlerlnden tahta paravanalarla 
11.ynlmışlar .. Hasta. adeta küçücük 
daııacık ve bir mezara benziyen o
dacıklarda yatar. Burada, göze çar 
pan ilk manzara tasnifsizliktir. 

H astalar, tıbbi intizamdan 
uzak bir §ekilde yanyana 

~tmlmışlardır. Her türlü tabü ih 
tlyaçlarmi yatağında yapacak ka
dar bitik hastalarla normale yak 
)aşmak üeere olan hastalar bir ara 
da. Bu vaziyet, aşağıda tasrih ede
ceğim birçok sağlık bakımından 

çok sakat bir vaziyet vUcuda ge
tirmektedir. 

Hasta 11dedi, yan yarıya~ kadın 
olmak Uzere seksen kadardır. Bu 
IJcırkar erkek ve kadm haataların 
~oğu on sekizle yirmi beş yq ara-
11ında ... Kırkını aşmış hasta yanın 
dilzilneyi geçmiyor. 

Erkekler içinde, Uç dört ilkmek-· 
tep muallimi, beş on amele, ber -
ber. kunduracı, Uç bahriye gedik
lttri ~ altı tane de ortamektE>p 
talebesi vardi. 'Esasen hastane, 
f~ muta mahaua sibl bir .-y_ 
Gefenler burada lıerşeyi beğen -
mek ben;msemek mecburiyetinde -
dirler. Bulunduğum hastanenin tah 
sisatı H evbeli sanatoryomundaki 
kadar olduğu halde Heybeli ile bu 
rasr arasında. her hususta dağlar 
kadar fark vardır. 

Yemekler ba.zan istenilen itinll
dan uzaktır, fakat hasta bu
nu yemek mecburiyetindedir; çün 
kü ilk itiraz sesine haşin bir ( ... ) 
cevabı şöyle akseder: 

- Bahanm evin.de bunu buluyor 
muydun? 

Yazan: 

~!!:::_ç~ 

Modern bir Avrupa 
aanatoryomunda 

Evet .. ihtimal oraya gelenlerin 
hiçbiri sofrasında bu ka.dar çeşit 

yemek bulamaz. Ve zaten bulama
dığı için buraya gelmiştir. Fakat 

bir insan fakir de olsa, bir intihap, 
bir anlayış hassasına, bir temyiz 
kabiliyetine malik bulunabilir. E -
vinde bir çeşit yemek yer, ve bu 
bir çeşit yemek onu doyurur. Çiln 
kU temir.dir, ve istediği, iştihası
nın arzuladığı bir çeşittir. 

Bu buıtQede sösüı,v.e ~ 
acaipliklerden biri de yetıniş sek
sen hastaya mukabil bir o kadar 
müstahdem ve memur bulunması .. 
Oyle ki, hasta.nenin hınltılı (ve ve
remli) radyosu bile hastalara ~ma 
net edilmeyip hususi bir memur 
tarafından idare edilmektedir. Bu 
kadar geniş bir (taksimi amale) 
ancak Amerikada rastlanabilir. 

O roda bulunduğum zamanlar 
hastanede daimi bir verem 

mütehassısı yoktu. Yalnız haftada 
bir defa olmak üzere Heybeli sa·. 

~ma Alem~ 
"Güzel Kokot.. uiı 

Başına Gelenler 
Gertrude Michael, komik rollerde 

çok muvaffak olan bir yıldızdır. Son 
filmini "Güzel kokot,. adıyla. çeviren 
bu hakikaten gilzel yıldıznı başından 
tUrlU türlü macera geçmiştir. Daha 
bundan bir sene evvel Holivut stüd
yolarından birinde rol sahibi olan bir 
maymun taraf mdan kaba etinden ı
sırılmış, bu yüzden Uç ay kadar has
tanede yatmıştı. Fakat hastanede te
davi altında iken yanlış bir ilaç yü
zünden kanı zehirlenen yıldız, muhak 
kak bir ölümden bin güçlükle kurta
rılmıştı. 

Gertrude Michael, hastaneden çık
tıktan sonra nekahat devresini ge
çirmek Uzere bir sayfiyeye giderken 
bindiği otomobil bir hendeğe yuvar
landı, bu sefer de dizkapağı kemiği 

kırıldı ve bu sefer de altı ay kadar 
hastanede yattı. 

Geçen gün de çok kıymetli bir inci 
k::ılleks'yonu. köşküne giren hırsız

lar tarafından çalınmış. bUtUn uğ • 
raşmalara rağmen milyonluk kollek· 
sıyon bulunamam~t.ır. 

Buna rağmen, bu giiZel yıldız ne
ıesini biç kaybetmez, daima şirin te. , lışır. Burada onu son çevirdiği "GU-
bessUmlerle kendisini hoş tutmrya ça zel kokot,, filminde görtlyorsunuz. 

natoryomu mütehusıslarmdan bir 
doktor gelir ve hastalara pnomo
toraks tedavisi tatbik ederdi. Bu 
da yalnız bu tedaviye müsait haa 
talara mahsus bir şeydi. Şimdi bu 
mütehassıs boşluğunun dolduru -
lup doldurulmadığını bilmiyorum. lı tiklal fenliklerinden sahnelerdir: Belgrad civarında bi rköyde Buda· 

. ı Lama mezhebine salik bir halk kUt 
ı !!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ • ı e e • • i!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!i!~~!!!!!!!i!!!~; lesi yaşa.maktadır. Bunlar Volga oi-

Hastabakrcılar çok Q&.lışkan.. Li 
kin bilgisiz. Fakat çalışkanlıklan 

insana bu kusurlanna göz yUm • 
mak müsamahasını telkin ediyor, 
Hastalara karşı çok müşfik dav
ranıyorlar. 

Hiç çekinmeden. surat ekşitme
den en ağır işleri görmekte ihmal-

• • 
• 

kar bile değiller.. • 
Mektep mezunu hemşireler için 

de müstağni ve mağrur olanlarını 
gördüm. insana öyle geliyor ki, 
bu vazifeyi bir ideal veya ferağat
le değil, bir a.ngarye olarak yap
maktalar. Bununla beraber içlerin 

• 
• 

de an gibi çalışkan ve hakiki bir 
hemşire kadar müşfik olanlan da • 
eksik değil ... 

• 

varmdan gelen beyaz Rus muhacir· 
• leridir. Gelirlerken yanlarında getir

miş oldukları Buda heykellerile Bel-
• gradda bir Buda mabedi inşa etmişi 

lerdir. Buda mezhebinden olan bu 
• halk kütlesinin ekseriyeti faytorırn • 

luk ve arabacılık yapmaktadır 

• 80 gündür baygın • Ingilterede Şmit Lov isminde genç 
• bir kadın, oturduğu binanın damı ü

zerinden yere düşerek yaralanmış \'e 
bayılmıştır. Yaralan iyi olduğu halde 

• kadın, 80 gündenberi tam minasile 
baygın bir haldedir. Ve ayıltmak 

• mümkün olamıyor. Bu sebeple kndm 
cağız'8eksen gUndenberi suni gıda ile 
beslenmektedir. •• M Uşterek derdin verdiği yak

lasma ile b11stalar biribirle 
rile çok alakadar ve samimi olu • 
yorlar. Dk gelen hastanın etrafına 
bir çember olurlar. Ve her birin. 
den bir sual çıkar: 

• Arnavut pren•e.leri tezahürat eanaaında milli kıyafetleriyle ••• 

• 
Nazikliğe mahkum 

Amerikada Şikş.goda Karlayl Kem 
bel adinda bir adam, kendisini tevkif 
etmek istiyen bir polisin paltosunu 
yırtınıştır. Bunun üzerine mahkeme. 

- Annen, baban hasta mı? 
- Kardeşleri hasta mı? 
- Nasıl hastalandın? 
- Ne kadar kan geldi? 
- Çok kesiyor musun? (x.) 
- Yorgi (xx) çıkıyor mu? 
- Ateşin kaç? 
Ve yem gelen daha buna benzer 

bir sUril suallere maruz kalir . 

• 
• 
• 
• 
• istintaktan sonra hastane, ea,.. 

natoryom e8kiterek bir yan müte
hassıs olanlardan her biri teşhisi- • 
ne göre bir tedavi mmldarur: 

- Sana kaburga = Trokoplasti 
ameliyatı iyi gelir. Çünkü iltisak 
var diyorsun. 

- Yok canım, sinir = Frensek
tomi ametiyatile işi bitirirler. 

- Hiçbiri değil, arkadaşa Pno
motoraks = suııi hava tedavisi 

• 
• 

çok iyi gelecek. • 
KonaUltasyon uzun sUrmez; çllıı 

• 
• 

1dl mevzu çabucak değl§t.irlllr. Ar
tık yeni hastayla yarım saat için
de hepsi can ciğer, kırk yıllık 11.h
bap olm~tardır. Ve huausi dert -
lerile, evinde aç bı.raktığı annesi, 
çocuğu veya kansı hakkında malft-
mat istenir, ve onlar için tavassut • 
lar, çareler dUşünülmiye başlanır. • (x) Kesmek: VeremlDer &l'Ulll· 

da, "balgam çıkarmak,, miaasma • 
gelen bir tabirdir. 

(u) Yorgl: Verem mikrobuna 
verilen bir ti.kap. 

Anormal Çocuklar 
Yurdu Geniıletlliyor 

• 
• 
• Gala.tadaki anormal !PCUklar yur

dunun genişletilmesine karar veril- • 
miştir. BugünkU vaziyette, yurtta 82 
çocuğu ıslah ve yetiştirmiye müsait 
dersane, yatakane, ve atölye vardır. • 
Bunlar, 150 çocuğa ferah ferah yete-
cek bir hale sokulacaktır. Gelecek se- • 
ne bu miktar iki yi1ze çrkanlacaktır. 
Bu işe harcanacak parayı Adliye Ve- • 
kileti verecektir. 

; Yurt genişletildikten sonra müddei 
1 umumiliğin göndereceği bazı nevi • 
ı mücrim çocuklar da buraya kabul e-

l dilecektir. ---<>--- • 
Pencereden • 

j • Yuvarlandı • 

1 
Cibatideki inhisar fabrikalarmda 

çalışan Fikriye isminde 17 yaşmda 

'ı bir kız, pencerenin önünde dururken • 
cebindeki vapur bilet;ni aralığa dil· 
şUrmüş, onu almak istf'rken muva.- • 
7.enesini kaybederek sokağa yuvar
lanmu,tır. Zavallı kızcağız, muhtelif • 
yerlerinden ağır yaralıdır. 

'alamar lılerlnde Kolaybk • 
Deniz ticareti mUdUrlüğü ıı.ınani-

mızda palamar işlerini motörleştirmi • 
ye karar vermiştir. Şimdiye ka.cjar 
rıhtıma veya şamandıralara yanaşan 
vapurların halatlan kayıkla alınarak • 
bağlanıyordu. Bu yüzden yanaşma 

ve bağlama işi geç oluyordu. Bu haf- • 
tadan itibaren palamar iti yeni mot&r 
lerle ve daha sftratle yapdaea)rt:lr. 

" •• 

~ımali Arnavutluk erkeklerfoden bir grup .. 

Asri kıya/etli Arnavut kadınları geçir reaminde .. 

Kral aarayında SUVaTeye milli lnyaletlnle lfthwlı eclenla .. 

Kembeli. Uç a.y müddetle karşıta..,tı-
• ğı her polise nazikane bir surette se 

lam vermiye mahklım etmiştir. 

• Paralan alamadı 
Keket Kempt adında bir adam, 

dostlarından genç bir kadma, vasiyet 
• naıne•:ıinde 3 milyon frank brrakmış

tır. Fa.kat vasiyetnamede yazı oka-
• dar fena imiş ki, ismi okunam#lı'h~ 

için bu kadm da milyonları alama • 
mıştır. • 

• 

• 

• 
Ev ifi doktorlan 

Şikago üniversitesinde hizmete! 
kızlar için bir fakülte açılmıştır Bu 
fa.killteyi bitiren hizmetci kızlar, 
"Ev i!lleri doktorası,. diploması ala
caklardır. 

• 
Mınrcla kadın kıyafeti 

Mısır parlamentosuna, kadın mo
aasmm ısıa.nı nak1<ım1Q \.ıh hcı.iıuu 1e. 

yihası verilmiştir. Bu layihada ah· 
• laka munyir görUlen 1cıyafetle~n 

yasak edilmesi isteniliyor. Mese1l, 
• dekolte ve kotsuz elbiselerle sokağa 

çıkmak yasak edilmeli imiş. 
Bu layiha 14 yaşından yukan olan 

• genç kız ve kadınlara aittir. Mısır 
meclisi bunu kabul ettiği takdirde, 

• kanunda yasak edilen kıyafetlerle 
gezen kadınlara hapis cezası verile
cektir. • • 

En yüksek raaathane: 
• Avrupanm en yliksek raı:sathanesl 

lsviçrede Jung Franjah'ta 3572metre 

• 
irtifaındaki tepe üstünde yapı!mıştır. 
Sphyn rasathanesi insan oğlunun 

yenmesine imkan olmadığı zaıınolu-
• nan müşkülat içinde başarıımıştır. 

Uç bin beş yliz küsur metredeki da-

• ğm tepeainde kar tipisi ve insanlan 
uçuran fırtınalara karşı inşaat yapı
labilmek için 129 metre irtifam:ia 

• yer altından tünel kazılmıştır. 
Rasathanenin inşaatına nezaret e-

• den ustabaşı Montinin meşakkatten 

Uç ay içinde saçtan ağarmıştır. 

• 
• 

• 
100,000 altını toprağa 

gömen Arnavu( 
Tiran zenginlerinden Rıza, kızı 1.s 

rinı bir An.avut gencıne verirken .Ja-
• zı için toprıu?a gönıdüği\ 50 oin aJtlft 

lirayı damadruıı göt;termiş ve oikfth-

• 
landı.<!&ll \ akıt teslim ~c:b·eğını söy 
lemqtJL" Genç nikahlanıcrıy~ kadar 
kaympeder ölmüş, altınlarm gizlen-

• diği yeri kazdıkları vakit liralardan 
eser bıı1amaınışlardıı. 

• Parasız kızı damat, almak isteme-
miş. ~u ylizden kız çıldırmıştır. B..r 
zaman sonra kızın kardeşi ~~ '<ı P\'lni 

• yıktınp yenisini yaotJrmalc istediği 
vakit babasının kız kıırdeşı namma 

D 50 bin, kendi namına da 50 bın altını, 
bir duvarın içine sakladığını g5rm1if 
ve 100 bin altını alınca hemşiresine 

• ltalyadan doktorlar P'Ptirtmıştir 

• • Yurtta 

• Euimize bıralnlacak lıtro 
zarllanna, bütün cömertli-

1 ğimizle alaka göstermeliviz. 
• T. H. K. 

• 
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Salihlide 
Yapılacak 

Binalar 
-o-

Bir Saatte 1 O Bin 

Lira Toplandı 
Salihli, (TAN) - Manisa vaıısi 

Lüuu Kırdar buraya gelmiş, Salihli 
- Bozdağ yolunun yapılın!§ olau 
kısmını tetkik etmiştir. 

Halkevlııde vali şerefine 40 kişilik 
bir akşam ziyafeti verilmiş, bu es
nada ilçebay, Salihlinin müzmin su ı 
derdinin halli, bir orta, bir ilk mek
tep ve bir de hükümet binalan inşası 
hakkında ızahat vermiştir. 

Va i, önümüzdeki mali sene i~inde 
burada bir hükfunet ve bir de ilk 
mektep binası yapılacağını bildirnıiş, 
orta mektep binasının halk tarafın
dan yapılması lazım geldiğini söyle.: 
miştir. Bunun Uzcrine halk bir saa 
içınde on bin lira teberrll etmiştir. 

Kurulan komisyon, halkın tcben-u
lerini toplamaktadır. Onümüz<leki 
ders yılı başlarken yeni orta okulU'l 
da açılmış olacağı muhakkaktır. 

Salihli ovası tanzim ediliyor 
Sa ihli ovasında son zamanlarda 

bir faaliyet gôrüJüyor. Devletin 1,5 
milyon lira sarfile yaptırmıya .:>aşla
dığı geniş teşkilat, Salihliyi ve hava
lisini çok ilerletecektir. Adala üzerin 
de büyük bir baraj yapılmış geniş ve 
muntazam kanallar açılması, Salihli 
ovasında 250 bin dönüm araziye pa
muk eki1mesini ve senede 50-öO mil 
yon kilo koza alınmasını m ümkiln 
kılacaktır. 

---o---
Karsta Yeni Elektrik 

Kars, (TAN) - Şehrimizde ~ek

trik varsa da ancak sokaklar aydın
latılabilmektedir. Tesisatın takviyesi 
~hau u.ı -.;ı.ı.ıı:,ı ı~ıu geıece11; l)~Ile lJu 

zamanlar her yere bol ışık verileuile
cektir. 

Yeni Bir Türkse Gazete 
Romanyanm Silistrc sancağmda 

< Cardak) isimli yeni bir tilrkçe gaze
te çıkmaya başlamıBtır. (Çardak), 
bir köylii heyet tarafından çıkarıidı
ğmı ve Tilrk köylilsUnün hakları111 ko 
ruyacağını ilan etmektedir. 

Sevdiğine Kaçmış 
Bandırma, (TAN) - Bereketli 

köyünden Ahmet kızı 15 yaşmıfa 
Binnaz, kendi arzusile Mushfa oğlu 
Süleymana kaçmış, ikisi de bura 
i"lüdd 'İıımumiliğine verilmişlerdir. 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFİ 

TAN 

BURSADA DAGCILIK 
Kış Sporları, Canh 
Bi.r Devreye Giriyor 

Uludağ'ın çon nefis bir manzarası 
Bursa, (TAN) - Otcdenbcrı sa-, lik şartlarını çok yakından takip ct

dece bir yeşillik diyan ol~rak tanı- mekte ve ettirmektedir. Bir gece b~· 
nan güze1 Bursa, son inkışaflardan tlin kahveleri ve gazinoları ge?Jnı~, 
sonra her bakımdan ileri bir §ehir ol- mikrop yuvası haline gelen oyun ka 
mak yolundadır. Kış geldiği için n1ev ğrtlarım toplatmış ve bu yerlerin sıh 
simin dağcılık faaliyeti bir hayli art hi icaplannı gözden geçirmiştir. 
mıştır. Dağcılık klübü çalı~malnrına Son yağmurların getirdiği kirli su
büyük bir hız vermiştir. Klübün hiı larla sulanan sebzeler az zamanda 
"Ok eksikleri tamamlanmış gibidir. ' 
ır tifonun çoğa masına sebep olmuş, 
Dağdaki kayak evinin konforu aıtı- bunun önüne geçmek için serbest 
nlmıştrr. Eksik olan elektriği, şirket doktorlar ve belediye doktorlan se
tarafmdan parasız temin edilmiştir. ferber hale gelmişlerdir. Bu suretle, 
Aynca ihtiyat erzak ve saire de ha-
zırlanmaktadır. Yanız şu birkaç giin salgın halini almak istidadım göste-

1 ren tifo azalmıya yüz tutmuııtur. içinde Dağcılık klübline yap' an yar-
dımın miktan yilz lirayı geçmiştir. 

Mektep ihtiyacı lazla 
Bursa talebe bolluğu bakımından 

en ileri gelen vilayetlerimizdeıı biri
dir. Burada yerleşmiş olan birkaç bm 
mütekaidin çocuklan, talcba ydnmu 
nÜn mühim bir kısmını teşkil ediyor. 
Erkek lisesi, kız mua1lim ve kız or
ta mektepleriL kız lis si ve ı:anat ens
titilsü, erkek sanat mektebi, geniş 

kadrolu erkek orta mektebit orman 
fen okulu ve askeri lise bulundttğu 

halde, mektep ihtiyacı tamamen kar 
şılanmış değildir. 

Talebenin boş zamanlarında gelişi 
güzel yerlerde vakit geçirmemeleri i
çin yeni kararlar verilmek üzeredir. 
Bursada talebeye uygun oturulacak, 
vakit geçirilecek yerler azdır. Bunun 
icin, Türkkuşu binasında büyük bir 
salonun talebeve açık bulundurulma
sı muhtemeldir. 

Tifoya karJı mücadele 
Bir mliddet vekfıletle idare edilen 

Bursa belediye reisliğine Bay Ne
şet geçmiş bulunuyor. Yeni reis, yi
yecek satrcrlnnnın tiibi oldukları sağ 

lzmirde iki 
Kanlı Vaka 

Izmir, (TAN) - Burada iki kanlı 
\"aka olmu§tur: 

ı · - Faikp~a mahallesinde l\Ier
di .rcnli sokakta o•ıran 65 yaşı,nda Sa 
liha, evvelki gece e\!inin mutfağında 
yıkanırken bir taarruza uğramıştır. 
Salihanın üvey oğlu olduğunu ve bir 
ıra1ık Istanbul timarhanesinde yattı
ğını söyliyen eski posta memurların
dan Salih oğlu Mehmet Emin, k~tdın 
c~ğızı et satın ile ağır surette ya ro.
lamıştır. Mehmet Emin, Uvey anası· 
nın kendi mirasını Y.ediğini, bu ~ bep 
le bu işi yaptığını iddia etmektedir. 

2 - Bucanın aşağı mahallesinde 
Uzun sokakta kunduracı Fahrettin, 
işinin çok olduğu bir zamanda başka 
yerde çalışmak istiyen çırağı Aıif oğ 
lu Omeri bırakmamak için haftalığtnı 
sonra vermek istemiR, buna kızan O
m€r bıçakla Fahreddini ağır surette 
y&ralnmıştır. 

Mektuplar 
Köye Niçin 
Geç Gider 
Nazilli, (TAN) - Her yerde oldu 

ğıu gibi bura postahanesinde de köy 
ler adedince posta kutulan vardır. 
Ve hergünkü postalaroan gelen gaze 
te ve mektuplar bu kutulara atılmak 
tadır. Lakin bu kutuları muntazam 
surette yoklayıp açan yoktur. Bu yüz 
den mektuplar ve gazeteler köyler
deki sahiplerine geç gitmektedir. 

Son günlerde bu posta kutularının 

1 

bilhassa gazetelerle dolduğu ve bun 
ların yerlere taştığı görülmüştür. 
Posta ldaresi, şüphe yok ki, gelenle 
ri kutuya atmakla kendi vazifesini 
bitinniş saymakta haklıdır. Binae
naleyh köy bekçilerinin hiç olmazsa 
haftıada iki defa posta kutularını a
çıp mektup ve gazeteleri sahiplerine 
vermekle mükellef tutulmaları la
zımdır. llk fırsatta Adliyenin seyyar 
mübaşir teşkilatı gibi müvezzi teşki 
latı yaparak bunları mıntakalan da
hilindeki köylere haftada iki defa 
uğratmak, bu suretle hem köylünün 
mektubunu, havalesini, gazetesini a 
yağına kadar götiirmek; hem de köy 
!ünün göndereceği bu kabil şeyleri 
kendisinden alıp posta merkezine ver' 
dirmek, köy hayatında büyük fay
daları görülecek bir usul olacaktır. 

--r. -

Adapazar Köylerind~ 

Arıcıbk Artıyor 
Adapazarı, ( TAN ) - Buraya 

bağh birçok köylerde, arıcılığın in-
kişafı için tedbirler alınmaktadır. 
Serdivan, I<ercsçe, Alancuma, Hacı
lar, Kömtirlük, Göktepe, Çalıtcak, 

Söğütlü, Kiızımpaşa, Akyazı nahiye 
lerile 17 köyde, bu iş için girişilen 

tetkikler bitirilmiştir. 

Bigada Bir Yangın Telaıı 
Biga, (TAN) - Evvelki gece be

lediyenin canavar düdüğil öterek yan 
gın olduğunu ilfuı etmiş, herkf'.sı te
laşa düşürmUştUr. Mesele sonradan 
anlaşılmıştırr. Hususi muhasebe me
muru Tevfiğin küçük çocuğu, duva
ra asmak istediği petrol lambasını 
devirmiş ve elleri yanarak "yangın 
var,, diye herkesi telaşa vermiştir. 

Adapazarında Mahrukat 
Adapazarı, (TAN) - Belediye, 

Izmitte bir ormanın mtinakasasına iş 
tirak etmiş. bu suretle kasabamızın 
odun ve kömlir ihtiyacının teminine 
çalışılmıştır. Odun azlığı günden gü 
ne kaybolmaktadır. 

AKDENiZ KAPLANLAR/ 

Bu sırada rüzgar biraz canlandığından iki tarafın kalyonları da yilrümiye' 
başladılar Tannyar rilzgtinn deniz yüzünde uyandırdığı koyu lacivert 
rengi sevınçle arkadaş~ar_ına gösterirken bir lngiliz güllesi sağır bir 
sesle kadırganın su kesımıne vurdu ve kaplamayı oynattı, ayni anda her 
tarafta: 

JökUlmüş olduğu halde perişan ve takatsiz rüzgar altına doğru kendi 
kerııdl!erine akıp gidiyorlardı. 

Gece yaklaşuıca bu büyük İspanya donanması, döğüşü bıraktı ve ken
dini toplamıya çalışarak gün doğusuna doğru gitmiye başladı. 

Ertesi gUnU akşam üstü bir hadise oldu, vardiyanba~ı yanın.da bir zabit 
olduğu halde geldi, Tannyara hiç bakmadan, Salmanın zincirleıini söke
rek alıp götürdü. Tanrıyar olduğu yerden Salmanın kadirga kaptanının 
yanına götürüldüğünü görmüştü, Kaptan ile onun yanındaki yaşlı bir 
İspanyol beyzadesi Salmanı, bir Türk forsa tercüman vasıtasile tekrar 
sorgulara başlamışlardı. Tanrıyarm arkadaşı hesabına yüreği oynamtya 

_ Su alıyoruz! sesleıi yükselmişti. 
İspanyollar bir taraftan açılan yarayı kaparken, bir tar8.ftan da ka

dırgayı harp hattından geri aldılar. Böylece savaştan alarga olan ka
dırgadan. kalyonlar arasında ~ğuş1?anın gıttikçe kızıştığı görülüyordu. 
Uç bUyUk İspanyol kalyonu dıreklerı kırılmış, armalan gUlleterıe uçup 
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ı Grip, Ba, ve Dit Ağrıları, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

Baş, diş, nezle, CJrİp, romatizma J 

kırıkhk nevralii, 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

'cabında günde 3 kaıe ahnabilir 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla "GRlPIN., isteyiniz. -
'193s-Vııoa.şı) 

HAYA KURUMU BÜYOK PiYANGOSU! 

ı ı 

Büyük ikramiyesi 
500,000 Liradir 
Ayrıca: 200.000, 150.0000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000 

30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 
100.000) liralık iki adet mükafat vardır ••• 

Keşide Yılbaşı Gecesi Y apıfacaktır. 

Biletler; (2,5), (5) ve (10) Liradır. 

Muhammen bedeli 4500 lira o1an Afyon Döner köprllsli Çukur lksa mal
zemesi 28-12-1937 Salı gilnü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara.da 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 337,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni giln saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa.. 
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (7990) 

• • • 
MJhammen bedeli 15010 lira olan dingil değiştinne verenleri 17-1-1938 

Pazartesi günü saat 15,15 te kapalı zarf usulil ile Ankarada ldare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesinden, Haydarpa~A 

da Tesellüm ve sevk şefliğinden da ğitılmaktadır. (8119) 

- No. 45 E Ressamı: 

MONIF FEHiM 

başladı. Salman tabii olarak İspanyol kaptanının istediği şeyleri söyle • 
miyecek, o zaman da zavallı kimbilir nasıl bir işkenceye, hiç olmazsa 
kanlı bir kırbaç dayağına uğrıyacaktı. 
Tanrıyar bütiln kuvvetini, dikkatini gözlerine vermiş olduğu halde ba

kıyordu: Salman kaptanın sorgularına karşı epeyce vakit duraladı, kaş
larını çattı, çaresizlik içinde bunalmış gibi agır prangalı ayaklarını öte
ye beriye oynattı ... Şimdi iyi yiızlü sakallı beyzade de ona vaklaşıruş, 
kandırıcı bir tavırla bir şeyler anlatmıya çalışiyordu. Bu vaziyet on 
dakika kadar sUrdü. 

(Arkası var) 
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No 29 Yazan : Ziya Şakir 

Fırka, Memleket Zararına 
Teşebbüs~ ere Girişiyor 

Rıza Nur - Evet, hakkın var. i\\~'J.\l 'l fJ trnınrırır:n'Tl~"IYJ 
F .ı{at sizi devirmek için, şimdi ne :'\,\\\\\\ ll 
bul~rsak topladık. s~, düş~n. ~~ \ ' 
O gtin, bu fırkayı da dagıtacagız. 
Böyle fırkala::-, zaten dağılmıya 

mahkfımdur. 
Bu söz üzerine Cahit Bey hemen 

kalkıp gitmişti.) 

Fakat hadisat, Rıza Nur Beyin 
bu sözlerini tekzip etmişti. Çünkü, 
kısa bir müddet sonra, Meclis fes 
hedilmiş.. (Büyük kabine) denilen, 
muhaliflerden mürekkep (Kamil Pa 
şa kabinesi) iktidar mevkime gel
miş .. Ittihatçılar, kamilen bir tara
fa çekilmişti. L 'ikin Rıza Nur Be· 
i,Yin vaadi, yerine gelmemişti. Hür
riyet ve ttilaf fırkası dağıtılmamış; 
bilakis millet ve memleketin zara
rına olarak en feci işlere girişmiş
ti.. 

B ir fırka adammm, Mebusan 
Meclisi gibi siyasi münak~ 

şalara sahne olmak için yapılan bir 
yerde, Hüseyin Cahit Beye söyle
diği sözler, hoş görülebilirdi. Hat
ta, hasımlarına karşı mertçe söy
lenen bir söz olmak itibarile, tak
dir bile edilirdi ... Lakin buna ben
.zer sözler; fırka klüplerinden ma
halle kahvelerine; medrese köşele
rine, bin bir süfli ihtiraslann çal
kandığı tekke köşelerine kadar si
rayet etmişti. 

Rıza Nur Bey 

Bazı arkadaşlarının itirazlarına 
rağmen klüp kapılarını arkaları -
na kadar açarak bir takım muhte
ris ve cahil unsurları oralara dol
durmakla; cemiyetin aslındaki sa
fiyeti ihlal eylemişlerdi. Sonra da; 
en şedit istibdat aıtmdan henüz 
kurtulmuş olanlara, hudutsuz ::>ir 
hürriyet vermekle memleketin idare 
sinde müthiş bir teşevvüş ve tezep 
züp husule getirmişlerdi. 

HUriyet ve itilaf fırkasının mü
essisleıi arasında, cemiyetin bu 

leketin vaziyetini düşünen yoktu. 
Trablus, Bingazi, Derne çöllerin 

de; bir avuç Türk evlatları, ecdat 
kanile kazanılan bu toprakları, aç
lıkla, susuzlukla, aklın ve hayalin 
aıamryacağı mahrumiyet ve feda
karlıklar1a kanş karış müdafaa e
derlerken .. Rumelideki zavallı Türk 
ve islam uruvlarr; muhteris mil -
letlerin komitecileri tarafından a
teş ve ölüm çemberleri içinde inim 
dnim inletilirken.. tstanbulun en 
yüksek meclis ve mahfellerinden, 
en kokmuş mahalle kahvelerine 
tekke ve medrese köşelerine kaıdar 
her tarafta fırka.cılık ihtirası kay
nıyor .. her tarafa zehirli fesat to
humlan saçılıyor .. - tıpkı, (dünkü 
Bizans) ın son günlerinde oldıığu 
gibi - (bugiinkü tstanbul) da da 
iki renk biribirile çarpışıyordu. 

F
ırka; münevver ve vatan _ 
perverlerden ziyade, Avam 

ve müntekimlere istinat ediyor
du. Fırka merkezi umumisi, lstan 
bul ve taşra klüplerine verdiği 
mahrem emirlerde: 

(Herşeyden evvel, halkm (celbi 
kuliıb) una çalışılmasınr ehemmiyet
le tavsiye) eyliyordu. Kıüplerde de 
yalnız bu cihete ehemmiyet verili-
yordu. (Arkası var) 

.............................. 

' 

' ' 

Zeytin ve 
Zeytinyağı 
Rekoltesi 

Yurdumuzun cenup mmtakası 
hariç olmak üzere umum zeytin 
ve zeytinyağı rekoltemizin birin-

• citeşrin sonuna kadar ya.pılan 
• tahminlerine göre, yemeklik 
.: zeytin miktan 14,558 toın, yağ -

hk zeytin 188,806 tondur. Ye -
kôn itibarile 203,364 tonu buJ
maktadır. Zeytinyağı rekoltesi 
de 88,671 too kadardır. Bu mab 
suller Bursa., Balıkesir, Çanak
kale, lzuıir, Manisa, Aydm ve 
Muğla vilayetlerine gir~ zeytin 
mmtakalarma aittir. Mahsul de· 
recesine göre 64,150 ton Ue Ba
lıkesir birinci, 47,730 tonla iz -
mir ikinci, 32,350 tooıa Aydın 
üçüncü 32,234 tonla Bursa dör
düncü, l\laniı;ıa beşinci, Muğla al· 

• tmcr ve Çanakkale yedinci gel
mektedir. Ceoup mmtakasmm V«' 

IstanbuJ ~ilayetinin mahsulü be 
. t nüz tesbit ed:Jememiştir. 

··················~····· ...... 
Portakal istiyorlar 
Almanya hesabına yurdumuzdan 

portakal satm almak için üç Alman 

tkması mümessilleri portakal mmta 
kalanna gitmişlerdir. Bu sene Alman 
larm Dörtyol, Antalya, Rize porta -

kallarından satm alacakları haber 

verilmektedir. Alman ithalat permi
erini almış olan bu firmalann porta

kallarıınıza ne fiyat verecekleri he -

nüz belli değildir. 

HUITiyet ve !tilaf fırkasının aç
tığı Yeşil Cihat bayrağı altına top
lanıverenler; daha bir buçuk sene 
evvel Fatih camisinde (Kör Ali) 
nin kirli sarığı arkasına takılarak 
Y rldız sarayına ltoşanla.rdan.. ve 
(31 Mart) faciasında, yaylım ate§
lerile in1iyen Ayasofya meyda.nın
rla, (Derviş Vahdeti) nin yeşil cüb 
besinin arkasına takılanlardan baş 
ka kimseler değildi. 

· fahiş hatasını görebilecek derece
de nafiz nazarlı zatlar bulunması
na rağmen, bu fırka da ayni hareke 
ti takip etmişti. Ve fırkanm mu -
vaffakıyeti; itim ve irfanla mü -
cehhez kafalann siyaset sahasın
da çalışmasından ziyade, muhtelif 
hırslarla harekete gelen avamdan 
beklenmişti. 

Rütubetten Hastalık 

(Kör Ali) yi ve (Derviş Vahde
ti) yi birer (Mehdi) telakki eden
ler: bu iki adamdan umduklan ke
rameti bulamayınca; şimdi de (Me 
lami Sadtk Bey) i mabut ittihaz 
etmişlerdi... Nic;in? .. 

Acaba kör Alinin ve de~ Vah 
detintn kullan bu yeni mabut ile, 
onu ellerinde bir baV?'ak gibi kul 
Janan hürriyet ve itilaf erkanmm 
fazilet ve meziyetlerini mi takdir 
etmişlerdi? .. Yoksa; bu cahil ve id 
raksiz gün.ıh memlekette az çok 
ba.51ıyan (terakki ve teceddüt) un 
surlarını kendi kör taassuplarına 
hakaret telakki ederek, ittihatçı
lar aleyhine açılan (Mukaddes ci
hat) a birer gönüllü olarak mı il
tihak etmişlerdi? .. 

Hürriyet ve itilaf fırkasmm mü
essis ve erkanr arasında öyle şah
siyetler vardı ki: bunlarm ilimle
ri. irfanları: zekaları, göri1~ü kabi 
liyetleri inkar edilemezdi. Bunlar; 
açtıkları cereyanm. pek az bir 7,a
manda, önüne ge<:ilmez bir sel fe· 
laketi husule getirebileceğini çok 
iyi takdir ederlerdi. 

Hal bövle iken: yalnız ittihat -
çı1arı devirmek için memleketin 
bütün cahil ve idraksiz halkını a
yaklanıhrmak. memleket hesabına. 
kavdedilecek büyük bir zarara yol 
açmak demekti 

H Urriyet ve itilaf fırkası mü~s 
sisleri; ittihat ve terakkı 

cemiyetinin muvaffakiyetsiztiğin? 
tahlil edebilecek kudret ve kabili
yettelerdi. Cemiyet; meşrutiyetin 
ilanından sonra da eski vakar ve 
ciddiyetini muhafaza edebilmiş ol 
savdı, hic ııüphesiz ki. varlığında 
hiclir sıırsmtı hissı>tmiyecek .. 

mem'e"eti a~mir bir elle, ve ted
rir.f bir tekamillle idare edecekti. 
Mr>!'!rtttivetin ni\nmdan evvel cemi
yE>tin kazarıdtğ'r en büyük muvaf • 
fakiveti. asil ve temiz unsurlara 
istinat f'tmesi idi. Fa.kat, hürriyetin 
neşesile sermest otan - doktor Na 
zım ve Kara Kemal Beyier gibi -
basit zihniyetli cemiyet erk!nı 
yalnız bir zihniyet takip etmişler. 

Taassup ve muhafazakarlıktan 
başka bir şey düşünmiyen Avam 
güruhuna, b~ fırka çok cazip gel
mişti. Bu da, tabü idi.. Meşruti -
yetin ilanındanberi değişen katii
nelerin hiçbiri ciddi bir hükumet 
vazifesi ilfa edememişti lstanbul
da ve Anadoluda şikayetlerin ar
kası kesilmemişti. Bilhassa ltal • 
yanların Trab'usgarbi işgalinin 
etrafında her gUn başka bir şe
kil alan müessif dedikodular, dü • 
şünceleri kıt olan cahil halkın ~i
~rleri üzerinde büyük bir sarsıntı 
husule getirmişti. 

lşte, hürriyet ve itilafın propa -
ganda-cıları, en zıiyade bu fırsat • 
tan istifade etmişlerdi. 

Bu propagandacılar, derhal halk 
arasına dağılmışlardı. 

- O ma5onıar .. O dinsizler yok 
mu? .. 

Diye. bir başlangrctan sonra: 
- O ittihatçı memurlar .. Bosna 

Rerseği, Rumelii şarkiyi, Gi~di snt 
tılar. aldıklım paralarr pavlaştılar. 
Şimdi de, Trablusgarbi ttalvanla
ra satıyorlar .. yakında. (Hicaz) r 
da lngillzlere satacaklar .. ümmeti 
Muhammede haç kapılarını kapı -
yacaklar. 

Diye, aklın ve mantığın kabul e
demiyeceği yalanlarla cahil ve mu 
hakemesiz Avıam ziimresini kandır 
mıya ve taraftar kazanmıya baş -
lamışlarclı. 

H ürriyet ve itilaf fırka.sının 
(Piyer Lermit) teri, az yor 

gunlukla çok kısa bir 2'Jamanda bil 
yük muvaffakıyetler kazanmışlar· 
dı. 

Yine bunlar, frrka. klüplerinin 
kapıları üzerine asılan yesil renk
li levhayı gösterivorlar Türk mil· 
letinin m;Jli rengi olan (krrmızr -
beva7) rPT1gi . tnnıhı miiır>mf"lA i~ -
rene be?.lere ben7eterek (dindar 
mfü:ılümatılart). (dini temsil eden 
yeqil renk) in altına davet ediyor
lardı. 

Bütün memleket. tam manasile 
(Bizansm son günleri) ne benzi -
yordu. Memleket, (yeşiller) eve 
(kırmızılar) a ayrılryordu. Artık 
açıktan açığa görülüyordu ki, mem 

Her şeyin, fena olanlann bile, 
hakkrru teslim etmek 13.mn oldu
ğundan rutubetin fenaiıklarım söy 
temeden önce, iyi tarafım söylemek 
isterim. Zaten insan bir.ni çekiştir 
mek isteyince de öyle yapmaz mı? 

- Falan iyidir, hoştur ama. .. 
Diye ba.5landır. Rutubet de feıD.a. 

şeydir, zararlıdır ama, bir iyiliği 

vardll': Böbrekleri işletir, idrarı ar 
tınr. Bwıdan dolayı gut hastalığı 
ağrıları, kum sancısı çekenlere iyi 
gelebilir. Hekimlerden bazıları ru
tubet teri de artırır, insan rutubet 
li havada. d.tlu z:~ad .: ter er, diyor
lar. 

Fakat bwıa karşı bazdan da aksi
ni iddia ediyor. Terlemek bakımın 
dan rutubetin tesiri kan5 k demek, 
rutubetin az veya çok terletmesi 
başka. bir unsurla. kanşıp kanşma
dığrna göre olsa gerek ... 

Bir taraftan da. rutubet, çok ol
mamak şartile, teneffüs edeceği

miz hava için lüzumludur. Sıcaklık 
derecesi 16 olduğu vakit rutubet 
derecesi de 0,50 olmalıdır. Hararet 
yükseldikçe rutubet azalmalı, haı

raret azaldıkça rutubet de biraz art 
malıdır. 

Rutubetin zararlarına gelince, 

en büyüğü teneffüs cihazı üzerin
dedir. Teneffüs ettiğimiz ha.va ru-

tubetli olunca akciğerler biraz la

zışır. Onun içindir ki rutubetli ha.

Va.da insan sıcak yerden birlem.bire 

soğuğa çııkmea. daha çabuk soğuk 
alır. 

Hava rutubetli olunca bummnu 
zun inçideki ve boğazımızda. kırını 
zı ince deri sünger gibi olur, ifra
zatı artar. Bu ifrazatın artması da 
rutubet demek olduğundDD mikrop 
ların burnumuza. boğazımıza. gir-

mesi oradan akciğerlere geçmesi 
pek çok kolaylaşır. Havada mtu
bet az olunca havada.ki tozlan bur 
numuzdaki kıllar kolayca tutarlar. 
Rutubet çogalınca tutamazlar. Bu 
tozlar da daima mikroplu şeylerdir. 
Bundan dolayıdır ki rutubetli mev 
simde, nezle, boğaz hastahklan, 

akciğer bastalıklan pek kolay ge
lirler ve pek çoğalırlar. 

Fa.kat rutubetin pek az olması 
da iyi bir şey değildir. Bava. büs
bötUn kuru olunca buru.n delikle
rimiz havadaki tozları yine tuta
maz olur.ar. Ma.dtn il tre erin 
miıkroplan tutabilmesi için üzer
terine biraz yağ sürülmesi lazım
dır. Burnuımızda.ld kırouzı ince de 
riler de böyle işlerler, özerleri büs 
bütün kuro olursa mikroplan yine 
tutamazla.r. Bunun için, pek sıcak 
bilsbütüıı kuru havalı bir odada 
nezle ve grip hastalığı daha kofay 
bulaşır. Zaten büsbütün kum ba
va insana bir taraftan da baş ağ
rısı verir. 

Rutubetin bir tesiri de roma.tiz. 
ma üzerindedir, Eskiden rutubetin 
romatizma hastalığı hiç yoktan 
rneyda.na c;ıkar<lığı1a., m y lana. çık 
tıktan sonra da ı oma izm.ı s ncı rı 

nm rütubetten aıttığma muti k su 
rette inanılırdı. Romatizma hakkın
da tetkikler ilerlediğindenberi bu 
Jnamş haylice değişmiştir. Kimisi 
rütubetin romatizma yapacağına 

Jıi.1& inanır, kimisi i:narunaz ve 
her iki taraf ta istatistiklere da
yanırlar. Bu ilıtilaf rütubetle blr
ınrte havanın soğuk olup olmaınaı
smdan ileri gelir, bam soğak, rU
tubetli olursa. romatizma. ağnlan 

hiç yoktan meydana çıka.bilir. 
Romatizma a.ğnlarmın meydana 

çıktrkt:an artıp eksilmesine geli•:ce 
bu cihet rütubetten ziyade havanın 
birden bire değişmelerine bağlı
dır. Havanm birden bire değiştiği 
günlerde romatizma sancıları ar -
tar. Havanın birdenbire değişme-

sinde riitubet 'artıp eksilebilir, fa
kat bu de~şme rUtabet meselesi 
değil, havadaki tazyikin artıp ek
silmesi, bir de ha va.da elektriğin 

müspet veya menfi olması mese
lesidir. Havadaki menfi elektrik i
yonları çoğlllmca romatbm~ ağn

lan azalll'. faka.t havada. rö'ub~t o
hınca meofi iyonlar azaldığından 

rütabet romatizma ağr•larmı artı
nr demek te yanlış olmaz. 

Yeni Tedbirler Alınıyor 

Tütün ihracatı 40 
Milyon Kilo Olac k 

Hüklimetin, en mühim ihracat maddelerimizden olan tütünleri
mizin harice satışını artırmak yolunda esaslı bir faaliyete girit
mek kararında bulunduğu malumdur. 

Yurtta, büyük bir köylü kalabalığının geçim vasıtası olan ve hü. 
tün dünyada şöhreti bulunan tütünlerimizin ihracatını artırmak 
ve memlekete bu yoldan mümkün olduğu kadar fazla döviz temin 
etmek tutulan müspet işlerin başında geliyor. Tütünlerimizin kali
te itibariyle yükse'tilmesi ve ecnebi alıcıların rağbetini artıracak 
şekilde hazırlanıp denklenmesi ve ihracatın artırılması yolunda 
inhisarlar idaresince birkaç senedenberi takip ve tatbik edilen 
program iyi neticeler vermiştir. 
Hlikfımet, şimdi bu programı geniş ı-

letmek ve bugün ancak 20 - 25 mil- y·· k B E k• 
yon kilo arasında oymyan tütün ihra ur orcu s 1 
catımızı en aşağT 40 milyon kiloya çı F• f D •• f •• 
karmak kararındadır. Şurası da unu ıya a uş u 
tulmama'rdır ki, komşumuz 6 milyon Paris borsasından gelen telgraflar 
nüfuslu Yunanistanm senevi ve vasa da Unitürk 222 frank bildirilmiştir . 
ti tütün ihracatı 50 milyon kilodan Bu haber üzerine borsamızda 14.,10 
fazlad•r. Bizde ise tütün ihracatı bil- liradan açılan Unitürk akşama kadar 
hassa son senelerde cok düşmüştür. 13,95 liraya düşmüştür. Aslan çimen 

925 senesinde 38784288. 926 da tosu 10,20 lirada kapanmıştır. Diğer 
46602870, 927 senesinde 359244485 esham ve tahviller üzerinde iş olma 
ldio olan tütün ihracatımız 933 sene- mıştır. Piyasada altm fiyatı 3 - 4 ku 
sinde 20664521 kiloya kadar düşmüş ruş kadar düşmüştür. Dünkü satışlar 
ve 934 de 23751422. 935 senesinde ise 11 - 11,02 lira idi. Londra borsasm 
22612069 kiloda. kalmıştır, Yalnız tn- da bir isterlin karşılığı frank 14 7.07 
hisarlar ridaresinin tütün ihracatımı- ve dolar 4,9947 dir. Merkez Bankası 
zr arttırmak yolundaki gayretleri ü- bir isterline 624 - 627 kuruş fiyat koY, 
zerine 936 yılındaki ihracatımız 26 muştur. 

milyon 324 bin 552 kiloya çıkmıştır .. 
'1~6 rekolte~in1fn ihracatcı1ar piyasa 
mızdan 53933889 kilo tütün aldıkla
rına göre 937 ihracatımız ise son se
ielerle k~vpcı edilemiyecek derecede 
~azla olacaktır. 

Fakat, hükfımet, rasyonel bir prog 
·amla tütün islerimizi ideal hale ge
~irmeve çalışırken ihracatı da yeni 
müşteri1er ve mahreçler bularak da
'1a fazla arttırmak kararındadır. Bu 
'.llevzu Uzerinde tnhisarlar insı.rı=octi1e 

;ki mi11i bankamızın ortak bulundu
~u Limited Şirkete büyük bir vazife 
verilmiştir. Şirket, bu sene piyasala
nndan mümkün olduğu kadar fazla 
"ütün almakta ve memleket haricin-
1e de t~kilat yapmaktadır. 

Keçi Kıh ihracatı 
Almanya başta olduğu halde keci 

kıh ihracatı devam etmektedir. Bu 
haftıı ic'inde kilosu cinslerine göre 
52 - 58 kurustan dört yüz balya sa
trlmıştrr. Mevcut stok azalmakta ol 
riueun~an pivasıı.ya gelen mal1arm ko 
ıııvlıkla s~hlıırc'Tr vp hatta fiyatların 
viilrqplprecJ.i sövlenivor. 

BORSA 
-11-937 

t PARALAR 

1 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 

1 Belçika Fr. 
Drahmi 
Isviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Çe. 

Şilin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron lsveç 
Altın 

Banknot 

623.- 628.-
122.- 126.-
80.- 88.-

102.- 110.-
80.- 84.-
18.- 23.-

570.- 580.-
20.-
65,-
78.-
21.-
26.-

23.-
70,-
82.-
23.-
29.50 

20.- 22.-
21,- 26,-
12.- 14.-
48.- 52.-
30.- 32.-

1102,- 1103,-
268.- 269.-

ÇEKLER 
Açılış Kapanış 

Londra 625.- 624,-
Nevyork 0,7991 0,80 
Paris 23,5325 23,57 
Milano 15,1840 15,2083 

"Brüksel 4,6990 4,7075 
Atina 87,44 87,58 
Cenevre 3,4564 8,4620 
Sof ya 64,- 64·,ıoıs 

Amsterdam 1,4372 l,44 
Prag 22,6992 22,7355 

Viyana 4,2192 4,2260 

Madrid 13,76 13,7820 

Berliıı 1,9812 1,985 

Varşova 4.2192 4,2260 
Budapeşte 4,0192 4.0256 
Bükreş 106,72 10,8910 
Belgrad 34.52 34,5725 

Yekehala 2,7486 2,7530 
Moskova 23,62 23,5825 
Stokholm 3,1040 3,1090 

\_ 

Bahkçdarla 
Birlik Arasında 

ihtilaf Çıktı 
Deniz mahsul1eri kanun projesinin 

yakında Meclise verileceği haber ve
riliyor. Bu projenin kabulünden son
·a lstanbu daki bahkhanenin ıslahı;ııa 
~"'ı:!·ım-i VO hıı ltk .ı;ıt1h~· lll'lıtllPl';P\;n 

değiştirilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Bilhassa bu nokta, balık müstahsille
rini çok sevindirmiştir. 
Diğer taraftan, fiyatların düşmesi 

ni önlemek ve istihsa1i muntazam bir 
şekle sokmak için balıkçılann kendi 
aralarında kurdukları birlikle bir kı· 
sım balıkçılar arasında ihti!af çık
mrştır. 

Bunun sebebi, fiyatlarm yükselme 
sini temin için balık tutulmaması 
'ıakkmda verilen karara bir kısım ba 
1 ıkçıların uymamrş olmalarıdır. Ba1ık 

çdar Cemiveti merkezinde diin bu iş 
cin bir tonlantı olmuştur. !htilaf, he 
ıüz halledilmemistir. 

Zahire 
Satışlarında 
Son Vaziyet 

Dün piyasamıza 17 vagon buğday, 
21 vagon arpa ile bir vagon çavdar 
gelmiştir. Evvelki gün olduğu gibi 
dün gelen mallar da iştihalı olarak 
satılmıştır. Buğdaylarda 4 - 5 para, 
çavdarlarda 3 - 4 para, arpalrda 1 - 2 
para yükseklik olmuştur. Buğdaylar 
5,38 - 6,15, Pulatlılar 6,25, sertler 
535 - 6, çavdar 4,25, arpalar 4,09 ku 
ruşa verilmiştir. Kuru bakla istekli ol 
makla beraber piyasada stok yoktur. 
ihracat için kuru bakla aranmakta· 
dır. Mısır 4,27 - 4,30, keten tohumu 
10,05, susam 16.20 - 16,30, keçi kılı 
51 - 57 kuruştur. 

Sovyetlere 500 ·Balya 

Yapağı Satddı 
Sovyet Rusya için yapılan taahhüt 

üzerine Anadolu malı yapağılarmdan 
son günlerde beşyüz balya satılmıştır 
Bu malların ki1osu 55 - 56.5 kuruşa 
verilmiştir. Almanlar henüz vapai!• al 
'l'lad klarından ve piyasada yalnız 

Sovyetler göründtiğiinden fiytlar·n 
iaha afala dilı:;memesi i~n ihtivath 
davranılmaktadır. Yerli fabrikalan
•nrz Trakva ve krvrrcık vanai!>larm ki 
tosunu 67-68,5 kuruştan 250 balya 
satm almışlardır. Uç gün içinde Zaf
ranbolu, Tosya, lskilip cinsi tiftikle
rinden kilosu 115 - 120 arasında 250 
balva satılmıştır. 
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Memleket heyecan içinde Londra B~;:ki.kr 
(Başı 1 

incide) Hataylıların şükran ifadelerini Go·.· ru·· şmesı· ·ı st·ıyo ruz 
Kayser Vayik ile görü ürken: bildiren bir tdlgral 

" Meclis ıçin namzetıerinızi koyu- Ankara, 30 {A.A.) - Hatayın ye-
nuz Fransa eskiden olduğu gibi mem ni rejimi dolayısile Hariciye Vekili T ı d 
leket idare edecektir .. , demiştir. Doktor Rilştil Arasa aşağıdaki tel- amam an } · (Başı l incide} 

Delege Roger Garo'nun bu sözleri graf gelmiştir: sma ve Türk milletini tenvir elme-
lskendurunda halk arasında karışık· Hataylılar namına halk fırkası mü (Başı ı inclde) sine ihtiyaç vardır. 
lıklar çıkarmak ve umumi efkA.n messilleri şimdi konsolosluğa gelerek Fransa, Hataydaki vaziyeti bilmi-
teşvik etmek gayesine matuftur. Bu ·ısukl~Uen'ne kavuştuklarından do _ ilave etmi§tlr: yorsa, öğrenmelidir. Taahhütlerinin 

u "- Herhalde bu mesele geni_ş bir i b 
sbzlere aldanan, daha doğrusu alda· j ıayı Atatu"rke ve Tü"rkiye cUmhuriye- ca ını yapmak için faaliyete geçme-

tetkike muhtaçtır." l"dir ED- b kt "' i · tılan bazı kimseler de görülmüştür. ti hilkr..met\le DUyUk Türk milletı'ne ı . 0 er unu yapma a.n uc z ıse 
u Chamber ain daha sonra konuşma b ve memurlarına söz geçiremiyon.a u 

Yeni sahtekaTlı.~lar teşekkür ve minnetarlıklarımn ibla- ıarın seyri hakkında malumat vere- da meydana çıkmalıdır. 
ğını beyan ve rica etml3 olduklarını rck Lord Halifax'm Almanya se-Şam, (Tan muhabu ınden) - Ha· 

taydaki Fransız delegesi Ga.ro, her 
bulunduğu toplant.da Sancağın ilel· 
ebet Fransızlarda kalacağı pa avra • 
sını savurmaktadır. Makamından is
tifade ederek ve bu sôzleri hUkfıme
tinden aldıgı direktife istinat ettiri· 
yormuş his ini vererek konuşmakta 
ve aynca para ile elde eftlği mahi· 
yeti §Üpheli bazı kimseleri de ayni 
propaganda içın ortada dolaştırmak· 
tadır. 

Fransız hükumetinin parasile sa
tın aldığı on beş hıristiyan, Milletler 
Cemiyetı heyetine bir istida ile mil· 
racaat etmişlerdir. Başlarında bele • 
diye reisi Anton Filipi olduğu halde 
Nikola Filipi, Edvar Non, Marsel 
Balit ve Ilyan imzalarile verdikleri 
istidada şôyle demişlerdir: 

"- Fransız mandasının Sancak -
ta 10 sene daha devamını yahut bn· 
raya bir Fransız hakiminin tayinini 
istiyoruz.,, 

Bu imzalann sahibi ötedenberi 
Fransız memurlarına uşaklık yap • 
mlf kimeelerdir. Ve içlerinde bir tek 
TUrk olmadığı gibi, hiç bir Türk te 
bunle.nn iğfalatma kapılmam1', fa· 
kat heyet azaaına hakikati anlatmı
ya bir türlU fırsat ve imkan bulama 
mışlardır. Garo, heyetin bu mınta
kada bulunduğu müddet zarfında bü 
tun faaliyetini bunlann fikirlerini 
çelmek ve hakikati başka türlü gös· 
termek noktasına teksif etmiftir. 

Bu maksatla Milletler CemiyeU na
mına lakenderunda illn edilen bir 
nutkun deleğe muavini Dönenk t& -

raf mdaıı tahrif edi.erek tercüme o
lunduğunu bUmiyen yoktur. Nutku 
tUrkçeye ve arap~y& çevrilirken ta· 
me...,an ha.llcA .nuahiııet verilznis Ve 
beyetın aklmdan geçmiyen ıözler i· 
l&Ye edllmi§tir. 

Belediye reisi bu nutuk mUnaaebe 
tile para ile birkaç adam tutmut ve 
onlara. ounu tenbih etmiştir: "Fran· 
ea kelimeei g~tikçe alkıtlıyacakıı • 
nız.,, 

lğTençe bir hitabe 
H&m&, l Tan muhabirinden) - De 

lege Roger Garonun lskenderunda.ki 
Fransız mektebinde iöylediği s~ • 
ler, aradan bir çok ay geçmesine rağ 
men, hali. halk arasında iğrenç bir 
hikaye gibi dolatma.ktadır. Garo, 
mektepte şunları söylem4;ti: 
"- Buranın Suriycden ayrılması • 

na hiç müteessir olmayın. Sancak Su 
riyeden ayrılmış olmakla Suriyelilik
ten çrkmış değildir. Sizleri Fransa -
nm daha zlyade himaye tmesine se· 
bep olacaktır. Fransa siıleri ebedi • 
yen koruyacaktır.,, 

Bu sbzler Garonun Sancak d:ıvası 
hakkında neler düşUndüğUnU ve bunu 
nasıl tellkki ettiğini en bariz şekilde 
göstermektedir. 

Ayni adam 21-10-937 tarihinde 
de SUveydıyeyc giderek hıriıstiyan • 
larla görüşmU9 ve orada da 9unları 
llÖylm ıur: 

" - Burada ne Suriye, ne de Tllr· 
kiye vardır. Fransa mevcuttr. Her 
teYi Fransa yapacaktır. Mebuslan 
biz tespit ettik. On ardan bafkaaı 
mebu& olmıyacaktır.,, 

arzederım. yahati intıbaları hakkında 
Başkonsolos son Ingiliz _ Fransız nazırları 

J<'eyruz Kesim konferansına malumat verdiğini bun 
Bütün Hataylılar Şel Atatürkü dan A.cll bir takım neticeler beklene-

minnetle anıyor miyeceğini, fakat karşılıklı anlaşma 
Ankara, 30 (A.A.) - Hatay reji- için zemin hazırlandığını sbylemiştir. 

minin yUrUrlUğe girmesi dolayısile B. Chamberlain, lspanya meselesin· 
Cilmhuriyet Halk part'slne aşağıdaki den bahsederken, Fransa ile lngilte
telgraflar gelmiştir: renin, ademi müdahale siyasetini de

Büyük Şefimiz AtatUrkün va):'lığt vam ettireceklerini anlatmıştır. 
ile Türk Hatay bugün istiklal ve is- B. Chamberlnin do.ha sonra Çin 
tikbaline filen kavuşurken halkevin- meselesine geçmiş ve iki tarafın da 
de toplanan Hataylılar bu yıolda ınan Uz.ak Şarkta vaziyetin vehametin.i 
lı ve büytık yardımları dokunan ulu takdir ettiklerini ve d1ğer devletlerle 
partimize karşı derin ve sonsuz şük birlikte menfnatlerlni h"öruyacakları. 
ranlannı sunmakla bahtiyardırlar. nı ve beynelmilel taahhUtlerini ifa 

Diyarbakırdaki Hataylılar adına edeceklerini sl:>ylemişt\r. 
Sabri Sayın Fransa ve müttelikleri . 

Yurdumuzda tatbik edilecek olan B. Delbos'un yakında A vrupada ya 

Diğer taraftan şurasının maltım 
olması lazımdır ki, biz Ce

nevre anlaşmasmm Hatnyda dlh-üst 
ve tam bir surette tatbikinden başka 
hiçbir emel beslcmiyoruz.Herhangibfr 
nevi fırsat gözetllycrck yeni toprak 
ve macera aramak Türk millt siyase
tine uzak bir şeyd\r vo da.ima öyle 
kalacaktır. 

Ancak biz haklarımızın ve bize 
karşı t.MhhUtlerin çığnenmesine hiç 
bir zaman seyirci kalamayız. Kağıtla 
halQkat, sözle hareket arasında bir 
fark yaratılmasına razı olamayız ve 
bugUn ve yarın memleketin Jçindı• sü· 
kunetle ve emniyetle çalışmamıza ınft 
ni olacak her tUrlU ihtimallere kurşı 
daima hassasız ve uyanığız. 

Ahmet Emin YALMAN 
rejimin yürUrlüğe girmesi dolayısile pacağı seyahatten bahseden B. Cham 
buradaki arkada§lar ve Hataylılar berlain, bu seyahatin sulbü sağlam· 
tarafından helkevinde yapılan muaz- lamıya matuf olduğunu izah etmiş Holanda Veliahdinin 
zam törende bize sempati gösteren ve en nihayet demiştir ki: 
binlerce halkın gösterdiği alaka ve "- lki memleketin takip ettiği si
canda.n bağlılıktan 'ile halkevinin mü yaset, hür ve barışçı konuş~alarla 
zaheretinden dolayı genel sekreterli- tatmin siyasetidir.,, 
ğe arzı oUkran etıneyi borç biliriz. B. Chamberlain'in nutkundan 
K&rdet ntrk milleUn;n bugün tarihe sonra muhalif amele lideri B. Atıee, 
yeni doğan Türk Hataya gösterdiği konuşmaların başka memlekeUere teş 
sempatiden bUtun. Hataylılar sonsuz milin'n ve bu suretle sulbü sağlam
bir şeref duyarlar. lamanın mümkün olup olmadığını sor 

Kayaerlde Hatay~ençler adına muş, B. Chambcrlain cevap ve -
Nedlın Caııkat rerek: 

(C. H. Partieine, memleketin her "- Umumt bir anlaşma en son 
kBşesindeki Hataylılar adına bu me· hedeftir. Başkalnnnı bu konuşma · 
alde telgraflar gelmekte, Hatay ve lara teşrik etmek isterdik. Fakat bu· 
Hataylıları eearetten kurtaran ha- nun eüratle mümkün olduğuna inan· 
18.skar AtatUrke sonsuz minnet hisle- mıyoruz.,, demiştir 

ri ifade edilmektedir. Aynca halkev· Roma - Berlin 
!erinden ve belediye reisliklertnden Pariı - Londra 
partiye gelen telgraflarda, bUtUn ana 
yurt çucukıarmm,!}efiıniz tuafında.n 
kurtarılan kardeş Hatayla beraber ol 
dukları, en derm samlmiyet 'Ve heye· 
canla lfade ediliyor.) 

1 skencl eri yede 
Kavuştuğumuz istiklalden dolayı 

nihayetsiz teşekküratımızı sunarız. 
lskenderlyede Ibrahim Carhoe-lu 

lskenderun 

Hatay Erginlik Cemiyeti 
lstanbul merkezinde 

Halayda son vukuagelen kanlı ha 
diıseler ve yeni ilan ed'len rejime kar 
şı mUstemlekeciler tarafından yapı
lan suikast, bütün memlekette çok 
acı ve derin akisler yapmıştır. Şeb· 
rimizdeki Hataylılara, vuku bulan M 
diaeler hakkında bazı haberler gel· 
mlştir. En bUyük bayram gUnUn 
kardeş Hataym ıııevinç ve ne e teza· 
hilrlerıne dahi müsaade edilmiyerek 
mahalli idare tarafından sil~h kulla
nılması, yalnız Hatay Türklerini de 
ğil, bütün Türkleri haklı bir asabiyet 
ve galeyana sevkctmiştir. 

"Hatny Ergınlik cemıycti,, lstan
bul merkezi son yaptığı bir tıoplantı· 
da, Hataydaki vaziyeti gözden geçir
miş, bu arada Antakya ve Iskende· 
rundan, Dörtyoldan gelen bazı ha • 
berter tetkik edilmiştir. 

Aldığımız malumata göre, "Hatay 
Erginlık cemiyeti,, reis; doktor Ab· 
durrahman Melek, cemiyetin başkan 
lığından istifa etmiştir. Doktor Ab
durrahman Melek, bugünlerde, bir· 
kaç arkadaşile beraber Hataya gide
cek ve orada vaziyetle daha yakından 
alakadar olacak, bazı , etütler yapa· 
caktır. 

Dün de birkaç Hataylı. Hataya ha 

Fransız mahafili, lngiltere ile Fran 
sa arasında noktai nazar farkının te
barUz etmemesinden memnundurlar. 

Bu mahafile göre. lngiltere ile 
Fransa, Roma - Bcrlln mihverini 
bozmak istemedikleri g'bi Paris -
Londra swasi cepl csipi de Yl\rmak i· 
çin tegcbbUslerden vazgeçmek ge
rektir. 

Franea. - lngiliz tc~riki mesaisi 
Almanya ve ltalya ile anlaşmak ar
zumınu ort dnn kaldırmış değildir. 
Bilakis Jngilt re ile Fransa bu iki 
mmeleketi infirattan c:ıka.rarak teş
riki mesai s hasına getirmek için el
lerinden ~ leni Yapacaklardır. 

Ç flkoılovakyacla 
.Pr gue. 30 (AA.) - B Ch u

ten p~'nın dlin ak amki bevanatı, 
Çeko ıovak diplomasi mahafilinde 
büyiik bir mc>mnuniyet tevlit etmiş· 
tir. Bu ınnhafil. Londra müzakerele
rinin ııctayicinden Prague'da hiç kim 
nenin şUphe etmemekte olduğunu be· 
yan etmektedir. 

A vusturyaya göre 
Vıvana. 30 {A.A.) - "Wiencr 

Montag blatt" g zctesi Londrnda 
yapılmakta olan Fransız - tngmz 
konuşmaları hakkında diyor ki: 

" A vrupada hakiki bir sulh Un ve 
emniyetin tef'sils edebilmesi için 
Fransanm takip ettiği ittifaklar !!l· 
yaset'ne Versailles muahede!!inln ge· 
ri kalan <lökUntl\lerlne ve nihayet 
Cenevred ld usullere bir nihayet ver· 
mek lazımdır .. 

RESMİ TEBLIG 
Londra. 30 (A.A.) - lngiliz -

Fransız görüşmeleri neticesinde a • 
şağıdaki resrnJ teblığ neşredilmiştir: 

Kocası Ağır Hasta 
Amsterdam, 30 (TAN) - Veliaht 

Prenses lnliana'nın kocası Prens 
Bernhard'ın sıhhi vaziyeti çok ağır
dır. Evvelki gün bir otomobil ı<azası 
geçiren Prense bu gün ameliyat ya
pılmı~tır. 

Adapaıarında Ortaokul 
Adapazarı, (TAN) - Yeni orta 

okul binası inşaaatı ilkbaharda bite 
cektir. 

liği izale ümitleri ve silahsızlanma ih 
timallleri tetkik edilmiştir. 

Bu mühim mcselanin tetkikinde 
Ingiliz - Fransız nazırları, Fı ansa 
ile birleşik kraliyet arasındaki mü • 
nasebetlcrin çok mesut vufıru teıtkU 
eden h ttı hµ.ckct ve noJs~i na.zar 
birliğinin yeni bı.irhanlarını bulmuş • 
lardır. 

Nazırlar, müstemleke meselesinin 
bütün cephelerden iptidni bir tetki
kini yapm şiardır. Nazırlar, mesele
nin yalnız olarak ele alınamıyacağını 
ve diğer taraftan birçok d ğer dev
letleri de alakadar eylediğini mUşa
hade ~tmişlerdir. Bu hususta daha 
derin bir tetkik lilzumu kabul edil -· 
miştir. 

Fransız nazırları, lngiliz meslek • 
taşlarının, B. Delbos'un yakında mer 

kezi ve şarki Avrupanın muhterf 

memleketlerine yapacağı ziyaretten 

bahsetmişlerdir. Nazırlar, her iki hU 
kfımctln Avrupanın bu kısmında aü

kiuıun ıdamesme gbsterdikleri milş· 

terek alakayı kaydetmekle memnun 
kalmı§lardır. lspanya anlaşmazlığın
dan ve Akdeniz şeraitinden dogan va 
ziyet heyeti umumiyesi ile tetkik e
dilmıştir. BUtUn güçlüklere rağmen 

Ispanya hattındaki ademi müdahale 
siyasetinin tamamile doğru çıkmış 

olduğu ve anlaşmazlığın enternasyo 
nal akislerini anlatmıya yardım eyle
diği milifthade olunmuş ve s ya.sete 
bütün müessiriyetini verrnek için iki 
hükfımetin gayretlerinde devam et· 
mesi kararlaştırılmıştır. 

lngiliz ve Fransız nazırlar, vaha • 
metini kabul eyloo kleri Uzak Şark 
vaziyetini de tetkik eylemişlerdir. Na 
zırlar, hukuk ve menafii siyanet et
mek ve dünyanın bu kısmına ait en
ternasyonal muahedelerdeki taahhüt 
!erini ifa eylemek için ayni vazivette 
bulunan dığer devletlerle i birliği 

Aldatılan 
Bir kızın 
hikayesi 

(Batı 1 incide) 
bir kız almak iııtiyorum. Bunun için 
buralara kadar geldim,, demiştir. 

Hulasa, söz kesilmiş, çeyiz hazır
lığına glrişllmi9 ve düğünUn Istan • 
bulda yapılması kararlaştığı için yö· 

la çıkılmıştır. Adile, kayınvalidesi ve 
iki teyzesi, pazar sabahı vapurla §eh 
rimize gelmişlerdir. Müstakbel kayın 
valide, yolda kadmlardan GO---70 lira 
kadar bir para sızdırmıştır. Buraya 
gelince de, çeyiz sandıkları bir ema
netçiye bırakılmış, misafirler otele 
yerleşUril.miştir. Dolandırıcı kadın, 
bu eef cr, Suadiyedcki köşkUnU temiz 
lettiğinden, orası hazırlanıncaya ka
dar otelde kalmaları lbım geleceğin 
den bahsetmiş ve bir taraftan da e
manetçldekl çeyizleri alarak kendi 
namına bir ahbabının evtne bırak · 
mıştır. Nıhayet evvelki gUn, Hatice 
otele telefon etmig ve Adileye şun
ları soylenuşttr: 

"- Oglum Eskigehire gitmiş .. Gi· 
derken de bana bit mektup bırakmış, 

Bunda, benim bulduğum kızı aimı
yacagını yazıyor. Çok canım sıkıldı. 
Kendisini evlltlıktan reddettim. Fa
kat, merak etrne .. eeni oğlumdan dıı.
ha iylal ile evlendireceğim." 

işin bundan sonrasını tahmin ede-
bilirsiniz. · 

Tabii, büyük ümitlerle Istanbula ge 
len genç kız ve kadıncağızlar, derin 
bir sukutu hayale düşmü§ler ve kısa 
bir soruşturma neticesinde aldatıld!k 
lannı anlamışlardır. Bunun üzerine 
zabıta.ya ma ftmat verilmiş, lazımge
len tertibat alınmıştır. Hatice, <li1n 
otele tekrar telef on etmiş, Adilenin 
tek başına olarak Çcmb~rlitaştakl 
muhallebici ~ükkiinına gelmesini, o
rada kendisini bir gençle tanıştırac.'l
ğını bildirmiştir. Adile, randevu veri
len yere gitnıiş, Hatice. kendisine A
laettin isminde bir genci tanıtmrı?br. 

Tam bu sırada, memurlar meydana 
çıkarak dolandırıcı kadını v~ hMise
ye karışan genci yakalamışlardır. Ha: 
ice, dün Adliyeye verilmi~tir. 

Kul"\ln4\tl ıırogram & 

OOLE NEŞRIYATiı 
12 aoı Plikla Turk musikiıl, 12.50: Ha 

' . • 13 vadis, 13 ,0Sı Plakla Turk musıkısı, • • 
30 :$ Muhtelif pllk neşriyatı 14,00: SON 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

18.30: Pllkla danı musikiıi, 19: Blme~ 
Şen ve arkadaıslırı larıfmdan Türk mu.11 

kisi ve halk tarkalıra, 19,30: Radyofonık 
komedi (Bir vaka) 19,SS: Borsa haberle 
ri, 20.00: Mustafa ve arkadaşları atrafm 
da.n Türk ruuslklsi ve halk şarkıları, 20• 
30: Hava raporu, 20.33 : Omer Rı.aa tara 
fmdan arapça ıoylev 201451 Neıihe •• ar 
kadaşları tarafından ~urk muıııkisi ve 
ahlk ıarkıları (Saat &yarı) 21,lS : San or 
kestra refakatıle: Bedriye Tilziln tarafın 
dan, '2ı,45: ORKEST~A: 1 - G1 nka: 
Ruslan etlııdmlle uvertUr. 2 - Verdi: 
Traviata, 3 - Delly: Mcnuet Paatoraı, 
4 - Glınka: Vahı• fantaıie, 5 - Driao: 
La forct maaiquc. 

Ankara Radyosu 
OOLE NEŞRiYATI: 

12,30-12,50: Muhtelif plak neşriyatı, 
12,50-13,15: Plak: Turk musikisi ve halk 
şarkıları. 13,15--13,30: Dahili ve harici 
haberler; 
AKŞAM NEŞRiYATI : 

ıs,ao-ıg,oo : Muht,elif plak ne,riyatı : 
19,00-19,30: Turk musıkısi ve halk şar 
kılan (Servet Adnan ve arkftda$latı) 
19,30-19,45 : Saat lyarı ve arapta neı· 
riyat, l!J,45-20,15: Tilrk nıuıik ıri \fe 
halk prkıları (Haldun "• arkadııları) 
20 15- 20,30: Konferans: 20,30-21,00 
Pllkla dan.11 musikısi. 21,00-21,15 AJans 
haberleri, 21,15-21.55: Studyo Salön 
Orkestrası: 1 - Meyerber: Dans le aux 
falmbeaux, 2 - Paul Littcke: Die Muı 
terıılnıer Von Berlln, ll - Borodine: Dan 
se !es Steppes de l'Asie Centra, 4 - Le 
Coeç: La fılle de Madanıe Angot, 5 _ 

- :=:. ..... 

1 • 12 - 937 

Hükumetin Tedbiri 

Partide ittifakla 

Tasvip Edildi 
(Ba,ı l .incide) 

duğu suallere bugünkü toplantı
da :uaarif Vekili Saffet Arıkan 
cevaplarını \'erdi. 

Bu mevzuda blrka9 h t 
ha söz aldığından \C Hariciye 
Vekıli, grupa daha müstacel ma 
nızatta bulunmak teklifinde bu
l~duğundan maarif işleri hak
kındaki konu malar gelecek i!;
tima.a talik olundu. 

2 - Bundan sonra soz ala.rak 
kürsüye gelen Harlcil e \'ekili 
Dr. Tevfik RüştU Arall, Hatay 
hak.kında Cemiyeti Ak\ anı kara 
nnın tatbik safhalarına dair u
zun izahat vereli. 

Bu husu~ta söz alan bazı ha
tiı,ıer, gruııun hassasil etine ter 
cüman oldu. 

Bundan onra kürslil e gelen 
Oe18.J Bayar, bu mevzu üzerin~ 
deki hllkfi.met"rı noktal na.zannı 
ve hllkUmetln alacağı tedblrlerl 
iuh etti. 

B&.5\'ekllht ve Harlcll e veklli
nfn izahatı Rilrekll alkı Jatla kat 
~ılanarak hUkQmettn Ha.tay hak
kındaki .tııklp ettiği harek~t tar. 
zı ittifakla tM\ ip ol n ıtu. 
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h, _____________________ _ 

e SOLDAN SAGA; 
1 - Gaga ile vurmak 
2 - Erkek - lçki 
3 - Ağaç klrış - Kara nakil va

sıtası 

4 - Horozun tepesinde vardır -
lrz 

~ - Blrtbirlne dUşmck 
6 - Sol el kullanan - Adalar de-

nizi nuntaka!lı 
7 - Yerde biter - ltık yapm&k. 
8 - Eksiksiz. 
9 ~Hatıra gelmemek - Nota 

10 - Beyaz - Sorgu edatı 
e YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Yeni evlenen kadın - Sayı 
2 - Şapdenlzl sahilinde sıca.k bir 

memleket 
3 -·Bulaşık bir ha.tıtalık - Intk 

vruırta!lı 

4 - llgili 
r5 - Gitme! - Yarım elma 
6 - UstUnden geçen - Fevkalade 

fkaba) 
7 - Milli veya askeri hava 
8 - Ermeni erkek a.dı - Emir 
9 - GöğUs Jtemlklerl - Nota. 
10 - Maden kiri - Limonun tadt 

Ürbach: intermezzo Machtliche, 21,55-
22.00: Yukarrki pro~ram ve istiklal marıı 

Delege Roger Garo her gittiği y~r 
de ayni fikırleri başka başka ~ekillcr 
de ıfade ctmğe ça ışmatkadır. Bır 
gün de yanında askeri kumandan ol
du u h .de, Ermenı lideri Der Kol of. 
yan nın evme nusafır olmuştur. Er· 

menıler kendi ini ı-;rmeni ve l! ransız 
bayraklarılo karşılamış ardır. Bura • 
da bir mudJet oturduktan sonra Mu 
sad gın cıkılmıştır. Garo öğle ye -
m gıni Musadağında ve oradaki a . 

reket etmek Utere hazırlığa başlamış 

laı-drr. 
Doktor Abdurrahman Meleğin is· 

tif ası, Hataya hareket etmek vau
yeti karşısında, idare heyeti yaptığı 
toplantıda, cemiyet umumi rcisli~ne 
önyüzbaşılıktan malf.ılen mUtekait Ha 
taylı Zlhn;yi intihap ctmistir. 

29 ve 30 teşrinisanide Londrada 
ikametleri e nasında BB. Chautemps, 
Delbos, lngiıtere Ba1Şveklli, harlf"lye 
nazın ve Ingiliz kabinesinin diğer 
muhtelif aznsile müteaddit görllş • 
me'erde bulunmuşlardır. 

yapmıya hazır olduklarını müşahade , _ _. 
hususunda mutabık kalmışlardır, 1 Şişman Yanko ·-

bıd onunde yemiştir. Bu iib de Türk 
dll.9manl gının b~r scmbolüdiır. Bura
da Garo Ermenilere bir nutuk soy e-

m ıtır. Sonradan Iskenderunda btıle· 
dıye önünde de tekrar ettiği bu nu • 
tu ta ezcümle 9u hezeyanları savur· 
mu tur: 

" - Ne korkuyorsunuz? Fransız 
manda!!! ikı ı ne d ha sürcektir. On
dan eonra da Milletler Cemiyeti ta
rafından Fransaya tekrar manda ve
rilecektir., 

Baıkanlıktaki değişikliğin, cemi · 
yetin cenup hudutlarımızdaki dört şu 
besine bildirilmiştir. 

lzmltte Dilenci Çoğaldı 
Izmit, (TAN) - Son zamanlarda 

burada dilenciler çoğalmıştır. Bllhas 
sa aralarındaki Çingeneler halkı çok 
rahatsız etmektedir. Belediyenin bu 
hale mani olması bekleniyor 

Halifax Fransız nazırlarına yakın
da Alma.nyada yaptığı götil melerini 
anlatmıştır BB. Chautemps ve Del
bos Lord Hnlffax'ın hususi ve gayri 
re!lmf mahiyeti dolayısile derhal bir 
netice çıkması beklenmiyen ziya
retinin beynelmilel suitefehhUm se· 
ben1 rlnl bertaraf etmevl istihdaf ev 
lediltini ve havavı lyilcıştireoek mahi· 
vette bulunduğunu mliijahede eyle • 
mekle memnun olmuşlardır. 

Avrupa umumi meseleleri, gergin 

Fransız ve IngUiı nazırları bun -
dan Mnra karşılıklı bir emn;yet zih
niyeti ile her ;kf memleketi de ali.kfı 
dar eden enternasvonal meselelerin 
di~er safhalarını da gözden ge<;irrniş 
terdir. 

Enternasyonal işbirliği hakkında 

teyit eylemekten hiçbir zaman fariğ 
olmadıklan dUsUncelerinden ayrılma 
mak suretile nazırlar hUkiımetlerinin 
serbest ve sulhperver müzakereler U· 

sulil ile gerginliğin umumi blr izale· 
11ine varmak mii~terek eseri yolunda 
bUtUn memleketlerle işbirliği yap -
mak arzusunu teyit eylemişlerdir. 

EMNlYET MA(SAZASI 
lstanbul, Yeni Postahane caddesi No. 89 

Mevıimlik son moda; mantoluk ve ropluk yünlU kuma,Iar, 
İpekliler, pamuklular ve ketenlilerin envaı. Her cins patiska 
ve çartaflıklar. 

Tulıaliye tlaireıinde en :zengin çeıit ha:zır ve ölçü üzerine 

ıömlak, pijama, Ropdöıambr, hGvlulGr. Her cinı ıolr" veci
laas takımları. 

NEFASET - METANET - UCUZLUK 
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ILAÇLARINIZI ::::. SAL i H NECAT i ~7:!~ fOSf ATIN NECATI 
Çok kıymetli bir bebek pluı
dır. Bununla beelenen yavrular 
tombul. kuvvetli ve neşeli olur. 

YENi NEŞRIY AT 1 
MUGLA - Muğla Halkevi dergi-

Einın 9 uncu sayısı çıkmıştır. 

• 
AR - Bu resim, heykel, dekoras

yon ve arkeoloji mecmuasının 11 in
cı sayısı inti9ar etmiştir. 

• 
19 MAYIS - Samsun Halkevl ta-

rafından çıkanlan bu aylık derglnin 

23 üncü nüshası inti,ar etmJttlr. 

• 
KONYA - Konya Halkevi tarafın 

~an çıkanlan bu derginin 11 inci nu

marası intifar etti. 

Ba ı 81rıdan 
çat ıı•c•k ı bl 

NEVROZIN 

ZENIJH 
1888 Moclell 

En eül ve btlttbı Amerika 
da eıı tul& nlbet bulan rad
yodur. Satlf yeri: %almz, 
Be10ilun4a BADR mata-
1111ıan. 

-!atanbu1 blrind tııAa memurıu-
tuncıan: 

• 
HAŞIYELI CEZA MUHAKEME-

Ktltlla Veli o1tu llUllt&fa Faik ma.
aama ait 40Qa ~Henmtı ve ev
velce reddeclDell llıctlr mahkemece 
k&Jd '" bbUHlne brV verilen Ke 

En ılddetll baı ve m1t Zadenin Ab4Un'ahm&nm &laca-
tı Mtımtuuı w hutne taratmduı 

LERi USUW KANUNU ve TATBI· 
KATI - ı.taııbul Müddeiumumi mu
avinlerlDden Cemal Köaeoğlu tarafın· 
ün bamllUU!bfbr. Kitabe Temyiz 
ma•kenıesfnin Ceza kanununa ait içti 

Jaatlan, ctlrmtt mettıut kanunu ve • 
babı mucibe llyihur, TunçeU vil&ye-

dl• aiirılarını latenllen aıacattaD bir kısmı mtım-
S' ~ tu ve bir Jmmı adlyen kayıd ve Jr&. 

dindirir. ~ ~kldar sıra def-

N EVROZIN -~ım::e:=:ı~ 
mlracaat etmek icap eden ala.cak-
Jdarm 7-12 881 1&1J cUntı saat 
ı• buçukta dalrem4e huır bulun • 

tiııin idıdli hakkındaki kanun da Ul 

ve edilmie ve bllttln bunlann tatbl· 
katma dair notlar ve izahat ~ 

Bütün ağrı, ııırve -1111.lan~-lllll-ol~--~· <~2853-> __ 
ı.tanbul JedlDel icra memurıu-

SGftCllan keser. landan= Kira beClellD4en c1oıa11 malı - pu1 olup .uımuma karar vertıen • NEVROZIN mot6r wı et mkl,,.t 3-12-9a7 SiHHI cuma gllntl ..ı 12 den 13 e kadar 
YE llECKUASç - Sıhhat Gaıatada Topeular caddesinde 108 

ve içtimai Muavenet Veklletl tara- numaralı cltlkHnm htlnde ham ba-

fından netrolunan bu meemuanm 81 N ) . Jun&cü maıar tarafnıdan açık 
inci 1&)'181 çdmııftır. ez e, gnp ve ro- arttırma llll'8tDe •tııatatı llb olu· 

OOnya muhutirlerbul•• 
Terc:iimeler .W 12-13 

nur. (23M) 

matizmaya karşı ........... ,.v~v.-aT-•ıiiiiiiii 

TURGENiEF 
Babalar ve Çocuklar 

lla8all Ali Edls - v ...... 
2 cilt birareda 100 kurUf. 

çok müessirdir. 
lcabmda ..... 3 
......... hilir. 

b1m Ye marlcap dikkat, 

taklitlerintl• •kmms. 

• 

-· Remzi Kitabevi -• •--------- KAYIP - Emm&ıtı MalmtıdUrlU. 
-------------------- flbıden m&al almakta kullandıtım 
-------------------· llebmet Ali adıma yudmıt mtlhrtl bybettlm. Bu iti badema imza ile g6 

Balecliıeter inıaa 

,, 
DEMiR BORU LIMiTEO ŞiRKETi 

Fabrikasının imal etmekte olduğu 3/8 ... 3" kutruııdald demir ve pı. 
vamz boruları; BU, kalorifer ve havagazi tesiaatmd& ktıJJanılablllr. 
Jhtlyacı olaıılarm mileueeemize müracaatleri menfaatleri le&bmdan
dır. Telefon: 42093 • Po9ta kutu IU: Galata: 1115& 

Bayramlık Hediyelerinizi 

ıtriyat fabrlka11 •••• .. ll•d•• terci• lcll•lz 
Haftalarca ahit ın•lan Necip S., padralan 
Zarif tifelerde Necip le7 rujları 
Necip Bey kolon,.Jarı Necip Bey l'lalelleri 
Necip Bey kremleri Necip Bey~ 
Necip Bey bripndnleri Necip Be1 
Necip Be1 dit-ama • bNf abunlan 
r.-et ltılıunlan, • canlı oe ..ı1 ,,_ lllrfli Wf7tl• Emin
iinanıle 47 No.111 Neı:ip Bq llrQtol Jl.,_ın4o lnılrınrır. 

....,,mdıln mlhrlln htumıtl kalma,. 

~-l:illt otelbade illllekH ~ 
rwıtilWıft A!t1'1iider. 

YVA TUZU 

IOD1Ja .,_Wa 1ı1r tea ....

,allja '•• fee,n• Wdlll ...... 
iıllMI ........ dellklr. Rwıw44ı .... ,......, .............. 
ar =ld ""nb•n pterlr. AP u 
• •• - eder. tnıımml ... ,... 
.. ,. -4 ............. ..... 

Bayramda Yalnız 

IZILAY GAZETE~-
Cıkacaktır 

lllnlumm •ermekle 1lem 'bn•inlM 
JUClnn etmİf olacaluımz. 

Müracaat yerleri: lataöalda, Poat•hane b,rtıunda ~ 
aıla1 •bf bürom. Telefon: 22853. 

letaınbalcla, Pomne arbanMla Kahraman Zade Han•cla 
birinci katta lllncılılc Kollektif Şirketi. T eWoaı to0M M 

SOMER 8A 
Genel DlrekttSr.UQUnden: 

MOTERCiM ARANIYO 
Genel ~e ietilrclam edilmek üwe T...,.ıerı 

Ye ıa.u~ 'ib•k\m bilir .. ba llan1artla wu. ....... .. 
......ıan terdlme edecek bbili,.ue bir m8tercimrlbtl11e 
•ardır. Alm•cak memura iktidarma a&e 200 • 2IO lira lcNıl 
•e •J'l'IC& muanen Aabra pahalılık •••ı •erilecektlr. T• 
liplerla 1 Birinci Klmm 1937 tarihine btl•• .......... 

1 - ŞaıtnamNI ve ntlmuwt mucibince 8'000 kilo IDlioP omberl wl Sem.ine Ye,.lmt l•nW ..._.,ize tahriren Yef& ~ 
puarlıJda sabit aJm•calrtır. ..._ ____ Iİllİ ____________ ._.. l•--lllli--• hen mdrac:aatlan. 4 

D - Pazarlık 14/Xll/93'1 tarihine rutlayan Salı gUntl .at 1' de Ka- • 
batqta levumı ve miibayaat §ubelindeki alım koıniaJmunda ~ 
aktır. 

m - Şartnameler param olarü: llÖall PÇ8ll Şubeden aJmabllir. 
iV - isteklilerin puarhk için taıin lillltD 1b w 1Utte '# T.1 il· 

\'ellllle paralariyle birlikte adı geçen KomiaJOD& p1me1erl db olunur. 

Ank .. a nyarto Okuluna 
K11 Talebe Ahn1Jor 

()1.) (8000) 

Ankara Tiyatro Okuluna kıs talebe aJmacakta. Ana ec1en1erlD lflli· P A T 1 
dakı şartı~ haiz olmalan lbmıdır: • ·-- cdlllllan. .ı ve qak pu"DliklarlmD .,...." bfmtdar, dola-

t - En u orta, okul maunu olmak. -. meme Uahalıl n catJıklar, tllpnaıw. ,.,.., .. , tirit JU'llt.n. 
2 - Tiyatroya latldat ft kabiliyeti olmak. ırpınllkler, koltuk aiti ~ 

hteklilerin 2 Birlnciklnun Per,embe glnll .. t 11 "8 ı.tu1dda le· TedaYlllnt • etkm ve • •la fit _.. tıemla eder. 
bir nyatroaunda tmt4bantan ,.pr1aea1ınc1an bu tarifle Udar 1e1ı1r .,,,. r1c ı nclv•rl llbo tuven T. A. 
,ur.ına m'tıracaatıan Ye o cttn tlJatroda bahmmalan Din olu· -------------------· ... (4342) ('1980) 

lstanbul Liman _işlebn 
idaresinden· 

1 - latanbul w Trabsoll IJmanJa.n için muhtelif tip, evsaf ve 
yette vinçler ~. 

ll - Bu ifle a•lbdar ve tam bir olan mtıe1111e'erin J.GU• 
fen heyetine mtlracaatla earbıameıie1'J .,.,an ilb olumar. 

m - itin Ytlbek teknik h....,.. ltibariyle, ldal~lıt'llllbdlar 
ı••eleriD bilham MilhendlıllerlDI ve fen mtım.11.ım11"91111 
etmelerllli b1ldlrmeli fai4eli balmütacbr. 

iV - Ktlracaatlar en - 11. Birlııciklnun. 937 Çarpmba cmıa. 
clar ,apdmak llzımdır. 

V - lılUraeaa.t edecek mn .. eaeıer ıimdiye kadar diler ballıca 
lada vtlcude getirdikleri mtlmaail .taiaat eetve1iDl ve mak6r Hmuı. 
4arelerillden aldıkları muvaffaJdyet veeikalarmf ve bu itteki Dltilıulal'ltl 
teablte yarayacak diler veMlki mlraeaatlarmda tevdi edeceklerdir ' 



BLAUPUNKT 
RADVOLARı 

1938 
Modelleri 
9 Ldmbah T. L. 350 
1 Ldmball T. L, 240 
6 Ldmbah T. L, 200 
9 ~amball T. L, 180 
5 Ldmbah T. L, 180 

BLAUPUNKT 
N. ve S. Nihad, lstanbul-Karaköy Palas 16, Tel. 42023 

Taşra Satış Şubeleri: 
i ll'.dlll'lle: Safa Ozgen, Tllrk Bfllftr mağarası 
.... .11ı-JDit: Fehmi M ne, Fot.o Mine 
W.ma: Hakkı Kunt, Kunt pazan 
Sllltlr: lllmıet Güven, 1 inci Belediye cad. 15 

Ordu: Mut.ata Hamdi, Osman ve kard. 
Tokat: Uysal kardeşler 
Trabzon: Abdullah Sezgin 
Sams•: AD Akçan, Şık Teraldd ~ 

BiR KAŞE 

NEOKALMiNA 
3RıP e BAŞ ve DıŞ AGRILARI 9 NEVRALJi 

ARTRıTiZM e ROMA TiZMA e KIRIKLIK ve 
BÜTÜN AGRILARI D•ND•R•R 

--------•• Dünyanın Meıhur Şekercisi •---------. 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 

• 

AZ PA'2A iLE 
iYi GiYiN/f\EK 
i5TERSENiZ 
l-l~R~ll~ 
KU~LARINI 

Akide Kaymaklı lokum 120 Kuruı 
Fıs+.klı lokum 120 n 

60 
Bayram Şekeri 80 YERLIMALLAR PAZARJ.ARINDAHALINJZ 

• 
1 • Satıt yerleri: BAHÇEKAPI - BEYOCLU -KARAKöY - KADIKöY · 

Tqradan ıiparit için: ALI MUHiDDiN Bahçekapı, latanbul __ ... _______ lllİIİİİİİlllliiiiiiiıiiii ___ ._ _______ .. I =ııııı -• FARUKl'nln-~ ................................... 
D k A ' • n Birinci Zevl• 

O tor . ranıyor tsfe~ ~~= 
lliihim bir müesaeHn~Şarld Ana doluda ljimendifer güzergiıımda bu· lar ki:.<Adet zamantarmıız için 
lunan illetme idaresinde çalışmak üzere bir doktora ihtiyacı vardır. Bu icad etmiş oJdufllıııuz (FEMlL)i 
doktorun birinci B1!Uf emrazı dahiliye mütehasSISlanndan olmaaı ve ya.tnız ayb8.flarunü.da değil her 
icabmda operatörlük yapabilmesi lA.zıİııdır. Talip olanlar yaşlarını, zaman kullanvak hayatm en 
muhtasar tercümei hallerin{ ve istedikleri Ucret mikdarnu bildiren lezzetli anlannı: y&flyOnız. Bu 
talepnamelerini <Posta kutusu 218 Ankara) adresine g8ndermeıtdir. sıhhi. yutnllf&k, temiz, ufak,. 

• • mcak misli IÖl'Ulmemif ihtira
mızdan dola11 llr.e candan te
tekldlr ederiz.) 

ESANS 
LOSYON 

PUDRA 
SABUN 

l'Plmnl~ 
~'WJ-~iıi 

orlMvr .. 

MüeMe&emiz bu iltifatlarla 
müftehirdir. 

F EM 1 L 
ve BAGLA RI 

fükikaten Bayanlarz bir çok e
ziyetlerden kurtaran ve beynel
milel K.admlar Cemiyetinin tak
dirini kaaıınan tuvaıet bezi.eri
dir. Her eczanede, parfümöri 
ve tuhafiye m~. ka
dın berberlerinde kutuau 85 ku
l'Uftur. 

tJMIDı{I DEPOSU: Jamet ec
zanesi ve L&boratuvan, Iatan
bul, Galata. Telefon: 49247 
ın••••ı•ı--ııi 

Istanbul Befinci icra Menıurluğun 
dan: Bir borcun temini için borçlu 

Şifli osmanbey Halisklr Gazi cadde 

smde 285 No. da bakkal Aııutas • 

. '• .. :ı ·,_~, •' > ·._.·' ~ ' ', (.,..:_ ~,,, ;~ 
. ' . ' .. .... 

.. ·.~ •• ~i.,<- .... .t' 

··~ "tı:r .• ~,..., , .. 
;:'~ ' , , 

CiCi SORMESI 
Avrupa rimellerinden üstündtir 

Yakmaz 1 
Dökiilmeı ! ! 
Leke yapmaz ! ! ! 

Her yerde arayınız. 

t4ERYiM 
---·- ..._ ____ 4 

Tek FakatKat'i Çaıe 

~ 
~' 

Tecrübe edenlerden sorunui 
S.,, dit, adale ajnlarile ütütmekten mütevellid bütün ıstıraplara 

kartı Yerine müessir tedbir bir kate 

Ebarhoeun bu dflkkinmda haciz al- Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 
tma alman bir adet fir.ijider buz dola ----------

.T. PIVER PARIS 

,_...., L.T. PIVER fllll6il .... . 
..... Bey, ..... _.., .lilirli. lllir .... 

bı ve bir adet bir buçuk beygir kuv- ESKi OSLOPTE MOBiLYA icabında günde 3 kaıe allnablltr 
vetinde kahve değirmeni~ bet kilo YE HER NEYi ANTiKA Taklitlerinden "akınız ve her verdP tArarla GriDi11 iıtt~V:n;z. 
luk te . daha 40' kalem bakkali- Eski Türk eserleri, gümüş, tahta 

razı ve .... _ '--- Be k · · l le --1• • -• ua.AU", y oz vesaır ış er ~ı yag 
ye malı 8-12-987 tarihine mttaadif çar hboya tablo, gravür, porselen, fa-
şamba günü saat 10 da yukarda adı yans vazo ve biblolar, bronz heykel
geçeıı borçlunun dükklnmda açık art l.er, her nevi salon tezyinat eşyası ve 
tırma ile ll&blacaktır. Sabf bedeli pe. Lui Kenz, Lui Sez, Ampir gibi eski 
findir. Talip olanlann 0 gUn eaat 10 UaUlplarda mobilyalar alıyorum. 

Beyoğlunda Polonya aokajnıda 
da mezkO.r dültklnda 88.bl memuru- ;Merkez apartmıanı (2) No. ya miln.-
na. nıtıra.cat eylemeleri ilAn olunur. caat. 

Denizcilere ilan: 
İstanbul Deniz Ticareti Müdür üğünden: 

Haydarpaşa mendireği şimal ucun da 283° cihet ve takrlben iki gomine 
mesafedeki batık gemi üzerinde bµlu nan ankaz eamandırası fırtınadan 
kopmuştur. (8063) 


