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B O G A Z i Ç 1 Mecmuası: Sayı 15 
3oğazın Sonbahar hayatını gösteren en nefis tablolar, en 
yü~sek edip ve şairlerimizin çok kıy metli yazı ve şiirleri 
tle memleketimizde emsali görülmemiş nefasette olaral 

BUGÜN ÇIGMIŞTIR. Bekliy enlere müide!. 

Olgunluk 
t Aanzarası 

[Ankarcula Bulunan 
Başmuharririmizden] 

H atay itinin yeni ıafhaıını, 
bütün Türk milleti bü

yük bir heyecan ve hassaıiyet!e 
takip ediyor. Bu umumi alaka, 
milli olgunluğun güzel bir ifade
sidir. 

Hatay için yapılan ateşli tezahür
lerde hiçbir toprak iştihası yoktur. 
Hiçbir macera hevesi gizli değildir. 
Türk milleti Hatay davasmm yeni 
safhasındaki ısrarı ile her şeyden ön 
ce gerçekten bir barış istiyor. Fran
sa ile taım dostluk arıyor. Söz tut • 
manm candan olmasına taraftarlığı
nı gösteriyor. Bir de emniyete olan 
keskin ihtiyacmı ortaya koyuyor. 

Emniyet, Türk inkişaf hareketinin 
mihveridir. Çalışabilmek için bunu 
en ön ihtiyaç sayıyoruz. Başka hu -
dutlarda bunu bulduğumuz gibi ce
nup hududumuzda da mutlaka bul· 
malıyız. 

B iz istiyorduk ki, Fransa, Ra
tay hakkındaki olan sözünü 

ciddi tutsun, halkı biribirine karıştır. 
dığt ve Hatay işini Suriye hakkında 
ki fena emellerine siper ve vasıta 
yapmayı hatıra getirmesin. Milletler 
Cemiyeti heyetini de yanlış yollara 
sürilklemiye çahşmas:ın! 

Biz şuna taraftardık: 

Cenevre anlaşması mucibince. Ha
tay istiklali başlar başlamaz Hatay 
işinin bizim için siyasi ve askeri bir 
ınesele diye mesele kalmasın. 

Bunu, bu bakımdan unutabitelim. 
Hataylı kardeşlerin bütün diğer Ha
taylılarla elbirliği ederek Hatayı ya. 
kın Şarkın bir sükun ve ahenk deni
zi haline kovmalannı uzaktan ifti • 
harla takip edelim. 

Gerek Hatayla ve gerek Suriye ile 
olan münasebetlerimiz her şeyder1 

evvel iki tarafın menfaatlerine uygurı 
iktisadi münasebetler olsun. 

·,ki taraflı hüsnüniyet ve buna 
davamr emniyet olmadıkça 

vaziyetin bu şekilde ilerı~mesine im . 
kan yoktur. tktisadi .. ' .Sfıbetler; , ~-

her şeyden evvel emm 
Bir misa.1 tlzerindi?-~ 
lskenderun Um ~-

<k! 
• 
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Dünkü mitingden çok canlı bir objektif ifadesi 

Gençliğin Mitingi NOTAMIZ HAZIR . 
Kardeş Fi ataya Reva Görülen Kardeş Hatay da Menf 1 

Haksızhklar On Binlerce Ge Propaganda Yapılıyor 
Tarafından Protesto idi 

Yüksek Tahsil Gençliğinin Dün Yaptığı M:tingde 
Müstemlekecilere Hit~ben Ateş'i Nutukf ar Söylendi 
Hataym istiklalinin ilan edildigı~· 

günde Fransız müstemleke memur _ 1 .' 
tarının bayram yapıımasını yasak et
meleri ve Hatay rejiminin biif iil tat
bik mevkiine konulmasına mü.nıa _ 
naat olunması bütün memleket efkarı 
umumiyesinde derin bir nefret uyan 
dırmıştır. Meml~ket gençliğine ter
cüman olan yüksek tahsil gençliği 
evvelki gün içlerinden taşan heye _ 
canla üniversitenin önüne toplan • 
mışlar, fakat vaktin geç olması Yti
zünden bu toplantıyı düne tehir et-
mişlerdi. ,. 

Yüksek tahsil gençliğinin dün sa
at 15 te hazırladığı büyük rnitıng 
her taraftan işitilmiş ve daha sa at 
12 den itibaren Beyazıt meydanı halk 

(Arkası 9 uncuda l Gençler Taksim abidesine çe•enk koyduktan sonra 

Delbos" İkinci Seyahate Başladı 

Londradaki anlaşma 
çok müsait karşılanıyor 

Londra, 2 (TAN) - Londrada ln
giliz devlet adamlariyle Fransız dev 
!et adamlarının görüşmeleri bütlirı 
Avrupayı, hatta Amerikayı meşgul 

etmekte devam ediyor. Fransız Harı 
ciye Nazırı M. Delbosun yakında ya. 
pacağı seyahat bu konuşmalardarı 
soura, başka bir ehemmiyet almıştır 
~orkun meşhur gazetesi New · 

York Times'in neşrettiği bir makale 
yada derin bir hayret uyandır 

ınıştır. Makalede, diktatörler bloku 
na karşı de~krasiler arasında ikt1 
~adi bağlan sağlamlamak lüzumu ar 
atılıyordu. Bu makalenın intişarın 

dan sonra Amerika Hariciye Nazır 
oeyanatta bulunmuş ve B. Roosevel 
·jn Şikagoda söylediği nutuktan oah 
sederek, Amerikanın bu nutku fev 
kala.de alaka ile karşılamasından 
memnun olduğunu bildirmişti. 

( \rkası 9 ancada) 

Hakimler 
Arasında 

Adliye Vekaleti birçok tınkim
lerinılz arasında yeni terfi ve ta
}in.ler yapmcştır. Ankara muhaı
birimb:in bildirdiği bu yeni tayin 
ve terfi listesi lOcu sayfamızd~ 
ladır. 

• 
İlim lstalahları 

Dmi lstılaWann öz Türkçele
rinin hazrrlanmasma devam edi
iyor. Mekanik ıshlahlan hanr
lanmıştır. Lfıtfen ikinci sayfa
mızı açmız. .... ....................... . 

Dün Şamda Zorla Bir 
Y aptlmak istenirdi, Fakat 

Nümayiş 

Boş Çıktı 
Ankara, 2 (TAN Muhabirinden)

Hükıi.metimiz, Fransa müstemleke 
memurlarının Hatayda tatbik ettik 
leri dostluğa yakışmıyan siyaset tar
zını ciddiyetle takip etmektedir. Bu 
maksatla Fransa hükfımetıne veril
mesi mukarrer olan nota hazırlanmu 
bulunuyor. Ancak Paristekı Türk El 
çisi eliyle Fransa Hariciye Nezareti 
ne mi, y~ksa Fransanm Ankaradak 
Büyük Elçisi Hanri Ponsoya mı tev
di ed.leceği hakkında henüz malfunal 
elde edilememiştir. Yarın daha etraf
lı bir haber verebileceğini zannediyo
rum. 

Cenevre, 2 (A.A) - "Havas Ajan
sı muhab;rinden,. tskenderiye San· 
caı?ı rlı:ı hilindf' ilk ·ntiha hatm tevsik 

Kara kıs . 

ve kontrolüne memur olan heyet li.za,. 1 
sı Cenevreye avdet etmiştir. Milte.ı 
tıassıslar şimdi intihabatta tatbiki la 
zım gelen kaideleri koyacaklar ve in
tihabatın kontrolü için zaruri olan 
memur ve müstahdemler hakkında 

önümüzdeki Kanunusani ayında kon• 
sey reisine yapacakları teklifleri ha
ı:rrlıyacaklardır. Mütehassıslar, Sarra 
plebisiti esnasında tatbik edilen siste 
me benzer bir sistem tatbik edecek· 
terdir. 

Suriye tanımıyormuş! 
Şam, 2 (A.A) - Havas muhabiri 

bildiriyor: Suriye Parlamentosu, son 
toplantısında, evvelce 31 Mayısta ts
kenderun Sancağmm yeni statüsUnU 

( Arkrun 9 uncuda l 

Faciaları 

Eir-gemi kayboldu 
bir tren devrildi 

a. 

ilk kış manzarası: Ankarcula kt1T (Yazısı 9 uncu sayfada) 
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ilim 
Ucretlerı 

Matematik Terimlerin Lü~~g~.z!~.!!~,~Y~frnasm- Şileplerimizi Artırmak 
hepsi tesbit edildi ::~~i~{;}~:§f;§: için Kolaylıklar 

i Hayvan 
ezarhğı 

urulacak 
Belediye, 1stanbulda asri bir hay

van mezarlığı yapmıya karar vermiş 
tir. Bu mezarlık, şehir planının tatbi
ki sırasmda:llk yapılacak işlerden bi
ridir. 

bUslerin miktarı gUn geçtikçe de ço-

ilmi ıstılahların türkçe kartılıklarını teıbit etme iti ilerlemek
tedir. Matematik ııblahları teıbit edilmi9tir. Bunları ne9re 
bqhyoruz. Bu ıütunlarda ı.ıılahların oamanhcalarınin f ran
aızca kar9ılıklarile birlikte türkçe kartılıklarını veriyoruz. 

~;;~k~::~j =~~~s~~~:::::a ~~ Go'' sterı·lmesı· lstenı·yor 
tUn nakliyat kamyon ve otobüslere 
geçmiye başlamıştır. Bu hatta işli-ı 
yen kamyonlar 160 kadardır. Umumiyetle denfz işlerimiz Uz.erin-

D ğer taraftan, Istanbula daiınt deki ihtiyaçlan görüşmek Uzere dün 
nakliyat yapan tüccarlar da kendi he' deniz ticaret müdürlUğUnde bir top
saplarma kamyon alarak işletmiye lantı yapılmıştır. Bu toplantıya, Iktı
başlamışlardır. Komisyoncuların da sat Veki.leti başmüşavıri Fonder Por 
demlryolları vasıtasiyle yaptıkları ten, iki muavini, deniz Ucaret müdü
nakliyatı kamyonlara devretmek te- rU Müfit Necdet ile muavini Refik, 
mayülUnde olduktan görUlüyor. deniz müesseseleri müdürleri, fen he 

Mütehassıs Prost, ıamamiyle mo
dem bir şehir haline getirilecek olan 
Istanbulda böyle bir mezarlığa olan 
lUzumu da göz önUnde tutarak avan
projede buna da yer vermiştir. 

Mezarlık şehrin Beyoğlu yakasın

da, fakat şehirden çok uzak bir yer
de, belki de Şişli ile Kağıthane ara
sında yapılacaktır. 

A Cihet - Sena - Yon 
Cihetleme - Orientation - Yönet 
Cihetlenmek Orie~ter - (s') - Yö-&.aaaı aşanye - Nombrea decimaux 

- Ondalık sayılar 

Adedi - Numtrique - NUmerik sa
yıca 

Adedi faikiyet - Supertriorite nu
merique - NUmerik UstUnlUk 

Adedi kıymet - Valeur nwnerique 
- Nümerik değer 

Adedi olarak - Numenquement -
Sayıca 

Adedi silsilei alelvili. - Progerssion 
arithmetrique - Sayıl ulam 

Adedi tam - Nombre entier -Tam 
sayı 

Adedi temrin - Exescice numenque 
- Nılmerik ekzey 

Adet - Nomre - Sayı 
Adi kesir - Fraction ordinaire -

Bayağı kesir 
Abadı basite cUmlesi - Glasse dcs 

unites simp'e (la) - Birimler bö
lilğU (sade birimler, onluk birim
ler, yüzlUk birimler) 

Ahenk - Harmonie - Harmoni 
Ahenksizlik - Anharmonie - Ne-

harmoni 
Akis - Inversion - Tersbirlik 
Ak'sce nazir - Antihomologue 

Antihomolog 
Alet - Instument - Alet 
Amalı erbaa - Quatrea operations 

(les) - Dört işlev 
Amil - Facteur - Faktör 
Amudi - ı>crpcndiculaire - Dikey 
Amut - Perpendiculaire (la) - Di-

key 
Ar -Are - Arğ 
Asgari - Minimum - En küçük 
Asli adet - Nombc premier - A-

ıal sayı 

Asli tabi - Fonction primitive -
Primitif gorev 

A~arl - Decimal - Ondalık 
Aşari adet - Nombe dccimal - On

dalık sayı 

.Aşari logaritma - Logarithme de
cimal - Ondalık logaritma 

Aşerat - D;uıines (les) - Onluk
lar 

Aşere - Dizaine - Onluk 
Ayak - Pied - Ayak 
Azamt - Maximum - En büylik 

B 
Baki - Reste - Kalan 
Basit kesir - Fraction simple - Ba

sit kesir 
B sit se'iıse kaidesi - Rcgle de 

trois simple - Uçlü kaidesi 
Baskül - Bascule - Baskül 
Beyzi - Ovale - Oval 
Beyzi - Oval (1') - Oval 
Binde - Milliemes (les) - Binde

ler, 
Binler cümlesi - Clagse des milles 

(1 a) - Binler bölllğti 
Bir hadli (zuhaddivahit) - Monôme 

- Bir forimli 
Birriyaziyc - 'Mathcmatiquement -

Matemntikleyin 
Buut - Dimension - Boyut 

c 
Ca.rıibi - Latcral - Yanal 
Canibi satıh - Surface laterale -

Yanal ylizey 
Cebir - Algebre - Cebir 
Cebri - AlgC.hrique - Cebrik 
Cem - Addition - Toplay 
Cemedilecek adetler - Nombres A 

additionner ( les) - Toplanacak 
sayılar 

Cemetmek - Additionner - Topla
mak 

netlemek 
Cihetlenmiş - Oriente - Yönetik 
Cisim - Corps - Cisim 
CUmle Classe - Bölük 

Bu mezarlık yapıldıktan sonra şe
hirde ölen hayvanlar mutlaka bu me 
zarlığa gömülecektir. 

ç Devlet Demiryolları 9 uncu işlet- yetlerı azalan ve Türk armatörleriı. 
me idaresi, bu vaziyet karşısında ye- den birçoğu iştirak etmiştir. 

Çift adet - Nombe paire - Çift sa- niden bir rapor hazırlıyarak umum Toplantıda birinci mevzu olarak, 

Bu mezarlık yapılmcıya kadar, h;ç 
kimse ölen hayvanını meydana atını 
yacak, ,koku yapacak bir yere bırak 
nuyacak veya kolaylıkla ve ayakla 
eşilince çıkartılabilecek bir şekilde 
gömmiyecektir. Bu yasağa karşı sr:e • 
lenler ceza göreceklerdir. 

yı 

Çizmek, resmetmek -Tracer - Çiz
mek 

Çok vecihll ~kil - Polyedre (le) -
Çok yilzlll 

mUdUrlilğUne göndermiş ve vaziyeti zaman zaman muhtelif tesirler ara
izah edici rakamları rap:>runa ekliye sında yükseltilen •eşya navlunlannm 
rek süratle tedbir alınmasına ıuzum normal bir hadde indirilmesi görüşül 
göstermiştir. müştür. DUnkU mUzakerelerden alı

Umumi müdUrlUğUn, bugünlerde nan neticeye göre, navlunların iktı
Çok vecihli şekilde - Polyedre -

Çok ylizlü 
Çok vecihli zaviye - Angle polyedre 

- Boldüzcyin açr 

tenzili.tlı bir tarife tatbikine geçece- sa.diyatımız aleyhine olarak yUksel- maktadırlar. Bu sebeple, vapurcula
ği kuvvetle tahmin olunmaktadır. tilmesi elde ihtiyaca kafi şilebimiz ol- nmızın hariçten pek eski olmam• 
Haber aldığımıza göre, yapılacak ten ma~asından ileri gelmektedir. Kabo- şartiyle şilepler alması için hükftme
zili.tm miktarı tayin edilmiştir. Bu- taj hatlanmızm ihtiyacı ve ihraç mal tin, icap eden kolaylıklan gösterme-
gUnlerde tebliği mümkündür. lanmızın harice gönderilmesi vaziye- si kararla.ştn-ılmıştır. 

1000 Koyun ve 7o 

Sığır Açıkta 
Kandıra. (TAN> - suuııü köyün .. 

den Rasim Ozarin büyUk samanlığı 
düşmanlıkla yakılmıştır. 1000 Koyun 
ve 70 sığır ahll'SIZ ve yemsiz kalmiş .. 
tır. Hldiaeye e.it hiçbir ipucu elde e .. 
dilememi§tir. 

D 
Dahilen - Inrerıeurement - lçten Afitai Talimatnamesi 
Dahhden mersum daire - ercle ins- Tekrar Meclise Veriliyor 

erit - lçdayire Geçenlerde Şehir Meclisinde bele-
Dahilen mersum mudalla - Polyone diye tarafından hazırlanan yeni afi-

inscrit - Içpoligon şaj talimatname ve tarifesi müzake-
Dahilen mUtebadıl - Alterne - in- reye başlanmış ve dükkanlardaki 

terne - Içters (açı) mostralardan da resim alınması yazı 
Dahili, dahil - lnterieur - Iç 

1 

lı olduğu için talimatnamenin kabulU 
Dahili zaviye - Angle inUrieur - geri bırakılmıştır. 

Içaçr Belediye reısllği meclisin Şubat 
Daire - Cercle Dayire devresinde yine ayni talimatname ve 
Dairevi - Cirçulaire - Dayirevik tarifeyi meclise verecek, ve bunun 
Dakika. - Minute - Dakka kabulünde ısrar edecektir. Belediye 
Dalle - Determinant - Değtermin- yeni talimatnamenin bazı kimselere 

liyen yeni külfetler yüklenmesine rağmen, 
Dara Tare - Dara esas itibariyle şehirlilerin tamamiyle 
Darıbı müşterek - Rasion (dune menfaatine uygun olduğu kanaatinde 

progression geometrique - Ulam dir. ÇUnkU bilhassa ışılda yapılan rek 
değişmezi lam fiyatı geceleri şehrin daha aydın 

Daya - Thcoreme - Teorem lık ve daha zarif bir manzara göster 
Deka- - Deca:- - Ono- mcsi içbı fevkalade ucuzlatılmıştır. 
Dekagram - Decagramme --: Onog-

ram 
Dekalitre - DCcalitre - Onolitre 
Dekametre - Decametrc - cube -

Onometre kUp 
Dekametre murabbaı - Decametre 

carre - Onometre kare 
Derece - Degre - Derece 
Desi- - Deci- - Onda-
Desigram - Decigramme ~ Ondag· 

ram 
Desi ister - DCcistcre - Ondaisterğ 
Desilitre - Decimetre - Ondametre 
Desimetre mikabı - Decimetre 

cube - Onda.metre kUp 
Desimetre murabbaı - D~cimetre 

Carre - Ondametre kare 
Devam etmek - Continuer - Sür-

mek 
Devreden - Rotatif - Döney 
Devıi - Rotatoite - Dönel 
Devir, devran e Rotation - DönUğ 
Dılı - Côte - Kenar 
Dıl'ı kaim - Côte droit - Dikeyin 

kenar 
Dılrn ortasından çıkan amut - Me

diatrice (la) - Ortadikey 
Doğru - Vrai - Sağığ 
Dubl desimetre - Double decimUre 

Çift onda.metre 
Dubl metre (şerit) - Double 
metre (ruban) - (Şerit) çifte
metre 

Düstur - Forn ı le - Formül 

E 
Ecza - Somı - muit ple - Askat 
Ehram - Pyramide - Piramit 
Ehrami - Pyramidal - Piramidal 
Emıal - Coefficient - Koeficiyant 
Esas - Fondament - Temel 
Eaasi - Fondemental - Temel 
Esham - Action - Aksiyon 

Dahiliye ve Milli 
Müdafaa Vekilleri 

Şehri'!'izde 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek

reteri B. ŞUkrU Kaya, yanında husu
si kalem mildllrU B. z;ya Arkant ol
duğu halde dUn sabahki trenle Anka
radan şehrimize gelmiştir. 

Dahiliye Vekilimiz Haydarpaşada 
Vali Muavini HUdai Karataban, Em
niyet Müdürü Salih Kılıç ve dostları 
tarafından karşılanmıştır. 

B. ŞükrU Kayanın Bayramert~iye 
kadar Istanbulda kalacağı tahmin e
dilmektedir. 

Milli Müdafaa Vekili 
Milli Müdafaa Vekilimiz General 

Kazım ozalp, bu sabahki trenle Bay
ramı geçirmek üzere Ankaradan şeb 
rimize gelecektir. 

Muşta Herşey 
Ucuz ve Bol 

Muş, (TAN) - Bu sene villyeti
mizde umumiyet itibarele bereketli 
mahsul alınmış ve herşey daha ziya
de-ucuzlamıştır. Temiz ve 6z1U buğda 
yın kilosu 3.5, nohut ve mercimeğin 
kilosu 2,5. bulgur 4, fasulye 5, et 12-
15 yoğurt 3, sarmısak 4, soğan 2. do 
matcs 1 kuruşa satılmaktadır. Bir se 
nPden beri odun ve kömür buhranı çe 
ken halk, vali Tevfik Gürün gayreti
\e bu sıkıntıdan kurtulmuş, odun ve 
kömür bolla~mış ve ucuzlamıştır. 

ti karşısında mevcut TUrk şilebi Uçte Bir taraftan vapur miktarı artınl
bir niabetindedir. Türk armatörler e- makla beraber, diğer taraftl\n nav
linde bulunan vapurlann çoğu da. ha- lun işleri devamlı bir kontrol altında. 
rice sefer yapabilecek tonaj ve va.- bulundurulacaktır. Bu maksatla Av
sıflarda değildir. Diğerleri de k(jmUr rupdaki navlunlar gUnU gUnUne tes
ve saire nakliyatına bağlanmışlardır. pit ve takip edilecektir. 
Vapur azlığı yüJ.Unden ihraç mallan- Dünkü toplantıda armatörler gemi 
mızı ecnebi vapurlarla nakletmek Zf.- alımı, tamir ve muayene işleri Uzerin 
rureti vardır. lşte, bunu bilen ecnebi de muhtelif dileklerde bulunmuşlar
kumpanyalar, iddialan hilifına bari- dır. Vapurculanmızm bu dilekleri de 
ci hiçbir tesir olma.dan TUrk mallan- ayrıca tetkik edilecektir. 

---o-
Kand1rada Nakiller 

Kandıra (TAN) - Telgraf muba .. 
bere memuru Zeki Sayın Adapazarı 
telgraf memurluğuna, husus! muha.. 
sebe memuru Tevfik Adapazarı hu .. 
BUS muhasebe memurluğuna tayin o.. 

• nın navlunlarmı yükseltmektedirler. 
Yine vapur azlığı yüzUnden kabotaj Deniz müıfeflJn geliyor 

• 1 unmuştur. 

hatlanmız dahilinde nakliyat ta pa- lktısat Veklleti deniz itleri mUs-
hah yapılmaktadır. ÇUnkU. esasen bi-. teşan Sadullah Güney, bugUnlerde 
zim denizlerimiz için gayri kili olan şehrimize gelecektir. Bayramı şehri
vapurlarımızın iyileri ve büyükleri mizde geçirecek olan deniz işleri müs 
dış denizlerde iş bulmuşlardır. Geri teşan burada (Denizbank) a ait ha.
kalan küçük vapurlar da fazla iş ta- zırlıklarla da meşgul olacaktır. 
lebi karşısında yüknek ücret istemek (Denlzbank) layihasının ayın on 
tedirler. beşine doğru meclisi umumi heyetin-

Bu derde çare olarak herşeyden de müzakere edileceği anlaşılmakta.
evvel, 'Tnrk arme.tötlerlh b'arjçteıı şi- dır. Bu itibarla ay ortasına doğru 
repıer aıaraK ı;ıııev CionaJmrr:a ;Yun:.:ı""' -u .. ıııu c.ıuan:l. muun:rı:r-ıre .oenızucı..uA°: 
mek -siiriJreti duyulmakta4tr Fakat, bağlanacak idareler mUdUrlert yem 
armatörler son nizamnamedeki bazı vaz\yet hakkında talimat almak Uze
ağır kayıtı:ır yüzünden vapur alama- re tekrar Ankaraya gideceklerdir. 

Ayak Tedavisi 
için Ücret 
Ahnmıyacak 

Yeni Çemberlitaı 
Meydanı için 

istimlak Başladı 
Belediye dünden itibaren Çemberli 

taŞm etrafını istimlake başlamış.tı~". 

Adanada Fakir Haliler 
Kömür 

Adana, (TAN) - Belediye şimdi .. 
lik iki vagon kömür getirtm1' ve yal 
ruz fakir halka kilosunu 5 kuruştan 
satmıya başlamıştır. 

Akyazıda Bir Çocul( 
AL.lüeüldü 

Adapazan (TAN) - Akyazı nah! 
yesinde, 14 ylU}lamıda bir ~~~mı 
ölüsü bulunmuştur. Cesedi buraya 
getirilerek otopsi yapılmiş ve boğul
mak suretile öldürüldilğU anlaşılmıf 
tır. Müddeiumumi Nusret, tarldkata 
ba§lamıştır. 

Belediye gelirlerini çoğaltmak mak 
sa.dlyle hastanelerde ayakta tedavi 
göreceklerden ücret alınması hakkın
daki tarife ve talimatname Dahiliye 
Vekiletince reddedilmiştir. 

Bu mesele Şehir Meclisinde daha 
ilk defa görüşülürken birçok itirazla
ra uğramış, fakat bu usul sayesinde 
bir yıl içinde en az yirmi bin lira gelir 
elde edileceği göz önünde tutularak 
teklif kabul edilmlıti. 

istimlak işleri bu ay içınde bıtirı
lir bitirilmez meydanın açılmasına 
geçilecek, daha B.'>nı:a da Çem~rlit~- tir 
şın etrafı düzeltilecek ve zarıf bır 
bahçe haline konulacaktır. Çemberli. 
taşın yanındaki Atik Ali paşa camii 

A vrupa ekıpreıl, dlln aab~ ~ir ıa. 
atten fula rötarla ıelmifür: Ba 

ıecikme, Panale Dijon araamda makine.o 
de bir bozukluk olmaımdan ileri 1elmi1-

• 
K Kadık31 lıkele baımdan Sellmlcq. 

meye kadar manan yol, aıfalta çe• 

ile oradaki birkaç mezallık ta meyda 
rilecektir: 

Yeni vaziyete göre, her kim olursa 
olsun belediye hastanelerinde beda
va tedaVi edilecektir. 

Karaburun Feneri Bitti 
lzmir Karaburnunda yapılmakta 

olan deniz fenerinin inşaatı bitmiıJ
tir. Bu fenere, son ıcat projektör ve 
makineler konulduğundan ziyası çok 
uzaklara gitmt!ktedir. 

Provemsol adasmıiı ılmalinde ta
mamen demirden yapılacak olan di
ğer fenerin inşaatına da bir iki gün
denberi başlanmıştır. Burada ayrıca 
fener mcmurlan ıçin barakalar yapı 
ıacaktır. 

Matbuat Umum Müdürü 

om şerefiyle uygun şekilde evkafç;ı 
yeniden yapılmı§tır. Şi~d! belediy~ 
bu camiin yanındaki tarıhı çe§meyı 
de tamir ettirecektir. 

Barbaros Hayrettin türbes~ııln Ye
ni plfı.na göre açılması işi EmınönUne 
ait pli.om tatbikinden sonraya b1ra. 

kılmıştır. 
Fener Kalamış ve civanna ait 

mevzii ~rojenin tatbikine geçilmiştir. 
ÇUnkü bu proje mUtıim istiml~klen 
icap ettiriyor. Bu projede en zıyade 
göze batan şey yolların genişletilme
si, yeni inşaatın yeni esaslara göre 
yaptırılması ve Fe~erbahçenin bir kı 
sım yerinde çimenhk yapılmasıdır. 

Yollar, belediyenin beş yıllık yol 
programına alınmak suretiyle yapıla
caktır. D;ğer kısımlar da yavaş ya
vaş tatbik edilecektir. 

• E kmekçiler Cemiyeti yeni heyeti idae 
re aeçimi dün yapılmııtır: Şevki 

Baı;kaya, Ibrahim Karısın ve Eyüp yeni 
heyete getirilmlılerdir: 

• 
H ava Kurumunun yıllık balosu ZG ıa

batta Perapalasta verilecektir 

• 
V ali ve Belediye reiıi Muhittin Ustüa 

dal bayram tatilini geçirmek ve i .. 
tirahat etmek üzere dün sabah Bursaya 
ıitmistir: 

• 
S igorta işlerinin ıılahı için bir kanun 

projesi bazırlandıtı haber veriliyor. 
M1111 reuilranı ıigorta tirken müdürü Re 
fi Bayar ile muavini Sait Rıza b11 it için 
Ankaraya gitmiıtir: 

• O evlet DemlryoUarı müdürü umum! 
muavini mühendis Fuat, Almanya 

da yaptıiı tetkik ıeyahıtinden dönmüt ve 
Ankaraya gitmiıtir: 

Cephe hatları - Lignes frontalea -
Oney c;izgi1er 

Esmai Adat - Numeratifs (mots)
Sayal (kelimeler) 

Etem zaviye - "Angle couvrant tout 
le plan - TUkey açı 

Faraziye - Hypothese - lpotez 
Faraziye - Supposition - Varsayı 
Fark - Diff erence - Fark 
Farklı - Distinct - Farklı • 
Farzetmek - Supposer - Varsay-

Matbuat Umum MUdUrlüğüne ta
yin edilen Sinop Valisi Naci Kıcıman, 
dün sabahki ekspresle şehrimize gel
n1iş ve akşam vapurla Sinoba gitmiş 
tir. Bay Naci, Sinopta vilA.yet mua
melelerini vekiline devrettikten ve a
Uesini aldıktan sonra tekrar buraya 
gelecek, Bayramertesi Ankaraya gi
decektir. 

Cephe müstakimleri - Droites de 
profil - Yanay dolrulan 

Ceohe mUstevisi - Plan de front -
OneydUzıey 

Cetvel - Regle - Cetvel 
Cezir - Racine - Kök 
Cezri mihver - Axe raclica.l - Kuv-

vet ekseni 
Cezri mikap - Racine cubique -

Küp kök 
Cezri murabba - Racine carrie -

Kare kök 
Oezriye, cezri - Radical - Kökel, 

kök işareti 

Evvel, birinci - Premier - tık, bi
rinci 

Evvell, birinci olarak - Premiere-
ment - llkin 

F 
Faiz - Int~rM - Faiz 
Faiz fiati - Taus - Tof 
Falzl mürekkep - lnter~t Compo
~ - Katmerli fala 

Farazi - Suppose - Varsayık 
Farazi - HVDOth@tiaue - Inotetik 

mak 
Fasıl - Chapitre - Kısım 
Fasıla - lntervalle - Aralık 
Faslı rntiştcrek - lntersection 

Arakesit 
Fayda - Benefice - Asığ 
Fazla - Abci88e - Türem 
Fazlı mtişterek - Raison (d'une 

progreuion arithmetique) - U· 
lam değişmesi 

Feza, mekan - Espace - Uzay 
(Arkası var) 

Yük Arabası Altında 
Rüstemin idaresinde bir yük ara

bası. Çarşıkapıdan geçerken Ayşe is
minde bir kadına çarparak muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. Ayşe has
taneye .kaldırılarak tedavi altma alın 
mı,tır. 

YURTI' A HAVA V AZIYETI 

Yurdumuzun Şark mmtakasiyle 
Şimılli Şarki Anadolu ve Orta Ana.
dolunun Cenup kısımlarında hava ka 
palı, diğer mmtakalan az bulutlu 
geçmektedir. RUzgir Şarki Anadolu 
ile Karadeniz kıyılarında Cenubi ia
tikameten esmiştir. 

Şehrimizde .Hava 
letanbulda sabah hava kısmen bu

lutlu geçmış. öğleden sonra tamamen 
açılmıştır. Rüzgar Cenubu Garbi istl-1 

12 ncı ay 
Arabi: 1356 

GUn: 31 Kasım: 26 
Rumi: 1353 

Ramazan: 29 Ikinciteı;rin: 20 
Güneş: 7,07 - Oğle: 12.02 
ikindi: ı4,25 - Akşam: 16,4ı 

Yatsı: 18,19 - Imııik: 5.21 

kametten saniyede 3 metre hızla es.. 
miştir. Saat 12 de barometre 764.9 

, hararet en çok 10 ve en 
altmda 1.2 santigrat ola

r. 

• 



3 • 12 A 937 =========~=====~====== TAN 3 

m =l~:l •*' :&----=-=-
fLfK 

Japonya Resmen 1 1 1İ Filistinde Bir 
"ilanı Harp .. Edince 

Mahallebiciler 
Neden Artıyor ?. 

Bir kere daha yazmıştım. U~ ay 
evveJ Bükreşte görüştü~m Roman
yalı eski bir nazır ha.na Beyoğhında 

mahaIJebici dükkanlarının hadd.nden 
fazla. artması gözüme ça.rphğmduı 

bahsetmişti. 

Gdiseler Çıkacak 
Almanyanm Tavassutu Kabul Edilirs~ Japon 

Ordusu Çin Arazisini Tahliye Edecpkmiş 
Nevyork, 2 (TAN) - Japon ordusu yarın (bugün), üç milyon 

Ç:nlinin yaf&.Jllakta bulunduğu beynelmilel imtiyazlı mıntakada 
bir zafer geçidi yapacaktır. Yabancı makamlar, Japonları bu te
şebbüsten vazgeçirmek için uğratmıtlarsa da boşa gitmiştir. Ya. 
hancı makam!ar, bir isyanın patlak vermesi veya ba,ka ağır ha·· 
diseler vukuu ihtimalini nazarı dikkate almışlardı. Fakat Japon .. 
lar bütün bu ihtimalleri hiçe saymı9lardrr. 
Japon ordusunun, önde bayrakla- ı---------------

rı bulunan taburu ile topçu ıu:a ~ı, Fra n 5an1 n 
zırhlı otomobLleri ve tanklan ımtı -
yazlı mmtakanın başhca sokakların
da dolaşacaklardır. lng.liz ve Aıne -
rikan kuvvetleri kumandanları bu 
yüzden çıkacak her hadisenin mesu
liyetini Japonlara yükliyen bir tez • 
kere göndermiş erdir. 

En son Japon tebliğine göre, Nan
kin cephesinin şimal rnmtakasında. 

Japonlar Çinli:eri takibe devanı edi -
yorlar. Japonlar bu mıntakada ev -
velki gün Lingkow mevkiini işgal 

etmişler ve buradaki diğer ınevkle
re karşı taarruza geçmişlerdir. Bu
rası Nankinden 75 kilometre mes& -
fededir. 

Bir Çin istihkamı 
Japon tayyare filoları ayın başın

da Yangtse'nin sol sahi'incleki Tien
Şeng - Çiang istihkamlarını bombar
dıman etmişler ve harap ettik!eri bu 
istihkamları tamamile susturmuşlar 
dır. 

Cenup cephesinde Çinlileri takip et 
mekte olan bir Japon grupu dün Li
yang şehrini işgal etmiş, Kwangteh'i 
almış olan diğer bir grup, iki kola 
" . 

Iometre mesafedeki Kienping'e yak
laşım~. ikinci kol ise bu şehrin 30 ki
lemetre cenubu garbisindeki lcheng 
istikametinde ilerlemeğe devam et
miştir. 

Çinliler Kwangteh şehrini istird ıt 
ederek yirmi kilometre iler' edikleri 
ni bi' diriyorlar. Çinliler Tanyaug mın 
takas nda şiddetli bir muharebeye 
girişmiş ve Japon ilerlemesini dur -
dunnağa azmetmiş bir şekilde ha;:p 
ediyorlar. 

Japonlar ise tayyarelerinden isti -
fade ederek Çinlileri sarsın.ağa çalış 
maktadırlar. 

Çin tayyareleri düşrnüf 
Japonların Teingtao'ya asker çıka 

racaklarına dair intişar eden şayia -
lar üzerine ortalığı panik kaplamış
tır. 

Japonların Çikkui adasında kara
ya e1li bin asker çıkardıljarı habe -
ri tekzip olunmaktadır. Bu adaya 
yalnız bir kaç yüz asker çıkarıl.:rıış
tır. 

Yeni Harp 
Gemileri 

Paris, 2 (A.A) - Mebusan Mecli· 
si bahriye el\cümeninde beyanatta bu 
lunan Bahriye Nazın B. Campinchi, 
bahriye programının tatbikine nor· 
mal bir surette devam edilmekte ol
duğunu söylemiştir. 

35 bin ton hacmindeki ilk hattı 
harp gemisi olan "Jean Bart,, , 1939 
da hazır bulunacak, ikinci gemi olan 
"Richeliou,, , 1940 ta taınamlanrruş 
olacaktır. 

Eski cüzütamlarm hava taarruz· 
larına karşı teslihatınrn takviyesi 
için de faaliyet sarfedilmektedir. 

Roma, 2 (A.A) - Mebusan Mec
lisi, yeni bahri inşaat için 193 milyon 
fazla masraf ihtiyarına mezuniyet 
veren kararnameyi tasdik etmiştir. 

İpekli Kumaı ar 

Hakkında Bir Tebliğ 
Ankara, 2 (A.A) - Iktısat V eki

letinden bildirilmiştir: 
15 Ağustos 1937 tarihinden itiba

ren meriyete giren ipekli kumaş stan 
dan nizamnamesi ~ükümlerine uy
gun imalatta bulunulması için fabri
kalar lktısat Vekaletince ani kontro
la tabi tutulmaktadır. 

Nitekim Istanbul ve Bursada yap
tırılan bu ani teftişler neticesinde 
beş fabrikada nizamnameye muhalif 
imalatta bulunulduğu meydana çıka
rılmış ve bu fabrikalar adli takibat 
için mahalli müddeiumumiliğine ve
rilmiştir. 

--~-

çıkacaktır. Amerika Çine silah sat -
mağa devam etmek istediği için Ja
pon1arm Çin sahillerine karşx, ablu
ka tatbik etmeleri ve Amerika gemi 
!erini teftiş etmeleri yüzünden birta. 
kım hadiseler çıkması çok muhtemeı 
görülüyor. 

Prens Starhenberg 

Meşhur Prens 
Bir Y ddızla Evlendi 

Viyana, 2 {A.A) - Geçenlerde 
karısından ayrılmış olan Prens Star
henberg bugün Viyana aktrislerin
den Nora Gregor ile evlenmiştir. 

----<0-

Bir lngiliz idarecisi 
Tetkikler Yapıyor 

Ankara, 2 (TAN) - Ingilterenin 
idare hayatında mühim mevkiler iş
gal eden ve harp zamanında milli de
niz nakliye teşkilatının başında bulu
nan Bay Hanri Bonsburi, bazı tetkik 
ler yapmak için memleketimize gel
miştir. Merkezi Amerikada bulunan 
umumi idare ilmi müessesesi namı
na memleketiml.zdelti yeni idare teş
kilatını tetkik etmektedir. Ankarada 
pek çok temaslarda bulunm~' ve bü
yük merkezleri dolaşmıştır. Süıner 
Bankın idare ettiği müesseselerin bir 
örneğini görmek maksadiyle d~ tren 
le Kayseriye gitmiştir. 

---o'---
Yalova Arazisinin 

---
Bedava Dağıtdması 

için Bir Kanun 
Ankara, 2 (TAN Muhabirinden)

Yalova arazisinin istismarı ve bu a
razinin parasız dağıtılması hakkında 
bir müddetten beri Kamutayda bulu 
nan kanun layihası Bayramertesi ruz 
nameye alınacaktır Bu kanuna göre 
Yalova kazası dah'linde olup Icra Ve 
killeri Heyetince musaddak harita
sında gösterilen hudut dahilindeki sı
cak ve soğuk su kaynaklan ile kaplı
caların ve bunlara ait binaların kap
lıcalar tes;satmm ve devlete ait ara
zin'n kullanılması, intifa ve idare 
hakkı tesbit edilen kayıtlar dahilinde 
elli yıl müddetle Akay işletmesine ve
rilmektedir. 

lcabmda harita haricinde kalan ve 
devlete ait bulunan araziden lüzum 
görülecek kısımlar Icra Vekilleri He
yeti karariyle buna ilave edileb;le
cektir. Akay işletmesi bu işler için 
kencii mürakabesi altında hükmi şah 
siyeti haiz bir idare tesiJ edecektir. 

Yangın Faciasz 
Kudüs, 2 ( A.A.) - Geçen gece Tulkerem şehrinin büyük 

bir binasında çıkmış olan yangın, hakiki. bir felaket halini 

Dışarı bir memleketteki vazifesi 
dolayısiyle uzunca zaman yurttao u
zakta kalan ve son günlerde lstan
bula dönmüş olan bir dostum da ma-

almıstır. hallebici dükkfınlarmın arttığını mü-

y ~ngın neticesinde beş kişi ölmü~tür. Beş kişi de ümitsiz şalıede ederek sebeplerini araştırmış 
ve ,şo neticeye \'armış. 

bir halde bulunmaktadır. MahalJebici ıfükkanlarmm artması, 
Yangın çıkmış olan binada tutuşacak maddeler ile dola an· mahallebi );yenlerin çoğaldığına de-

trepolar vardı. Ve her türlü imdat hareketini imkansız kıl· ı ı liilet eder. 
makta idi. Zabıta, birçok kimseleri tevkil etmiştir. 

1 
Bunu müşahede etmek için büyük 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!ıı!!!!'!!!!ıi;i!~!ii!!!!i!!!i!!!iiıi'!~~~ • bir görme kuvveti Hızım değildir. La
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kin halkın mahatlebiye olan rağbe

Madrit Önünde 
Franco'cular Agır 
Zayiata Ugradı 

lngiliz Muhalefet Lideri, Bir Tavassut için 

Cümhuriyetçi ispanyaya Hareket Etti 
Londra, 2 (TAN) - ispanyada harp yeniden canlanmıştır. Bü. 

tün Madrit cephelerindeki faaliyet göze çarpmaktadır. 
Madridin cenubunda Carabanchei mevzilerine karşı şiddetli 

bir topçu ateşi açılmıştır. 
Frankist kuvvetler, Tage'in cenubunda, Toledo'nun cenubu 

garbisinde Tage'in sol sahilinde 'iddetle taarruza geçmişlerdir. 
Frankist kuvvet1er üç taarruz yaparak 'iddetli bir topçu ateşi 
ile cümhuriyetçilerin siperlerini zaptetrniye kıyam etmi~lerdir. 

Frankistler, bu taarruzların her defasında ağır zayiat ile tarde-

dilmitlerdir. · ,-
Guadalajara eyaletinin şimalinde Atatürk, Kral 

Franco'nun kıtalan, Aragon yolunun ı 1 • • 

100 kilometre işaretli noktasında Zogu yu Tebrık Ettı 
Cümhuriyetçilerin tepelerde vücuda 
getirmiş oldukları mevzilere hücum 
Lt şet>busunde bulunmuş1ardır. Muta
arrızlar, hükumetçileri yerlerinden 
aynatmıya muvaffak olmaksızın 

dönmek mecburiyetinde kalmışlardır. 
Hükfunetçiler şiddetli bir mukabil 

taarruzla asileri ağır zayiata uğrat
mışlardır. 

Attelee Barselonda 
Ingiltere muhalif amele fırkası li

deri binbaşx Attlee, dün Barcelona
ya hareket etmiştir. Orada tspan ~ 
yol nazırlarile görüşecektir. B. Attlee 

Parise de uğrıyacak ve orada sosya
list fırkasının erkanile görüşecektir. 

lyi malfunat alınakta olan maha -
file göre, bu seyahatin hakiki hede -
fi, Ispanyadaki ihtilafta bir tavassut 
ta bulunmak ihtimallerini derpiş et
mektedir. 

Avam kamarasmda bir suale ce -

va.p veren Eden, Nyon anlama.sile a
lakadar olan Akdenizde kontrol mrn 
takalarının taksimi teferrüatmın neş 
rine dair Fransız ve tlalyan hükü -
meti arasında müzakereler yapddığx 
nı bildirmiştir. 

Ankara, 2 (A.A) - Arnavutluğun 
25 inci yıldönümü münasebetiyle Re
iıs'.cümhur Atatürk ile Kral Zogu ara 
sında aşağıdaki telgraflar taati olun 
muştur: 

Majest~ Biri!lci Zogu 
Arnavutlulc Kralı 

Arnavutluk istiklalin.in ilanmm 
25 inci yıldönümü münasebetiyle, ha
raretli tebriklerimin ve şahsi saa
detleri ile memleketlerinin refahı 
hakkındaki dileklerimin kabulünü 
Majestelerinden rica eder:m. 

K. Atatürk 

Ekseıoos Kema.1 Atatürk 
Reisicümhur . 

Bugünkü tarihi yıldönümünde lüt-
fen izhar buyrulan ve Arnavutluk ile 
Türkiye arasında mevcut ananevi 
dıJstluğun benim için yeni bir belge
sini teşkil eden hissiyattan fevkala
de bahtiyarım. Mukadderatı ekselan
smız tarafından idare olunan şanlı 

Türk milletine karşı olan derin dost
luk hislerime ve şahsi saadetleri hak 
kmdaki dileklerime itimat buyurul
masını rica ederım. 

Zogu 

ti oeden artmıştır. Asıl müşahedemi
zi buraya biriktirmek lazımdır. O 
dostum pek haklı olarak diyor ki: 

- Halle, pahalı olmasa bile ne de
receye kadar masrafı mu.cip olacağı 
sabit bir esa.'JS bağlı olmıya.n lokan
taya girip yemek yemeği bir israf te
lakki etmiye, daha doğrusu ucuzca 
karnını doyurmayı bir maişet zaru
reti addetmiye başlamış ve bir nevi 
otomatik yemek yeri sayılan sabit fi
yatlı malıallebicilerde kann doyur· 
mayı, kaç kunışla. içinden çıkacağım 
bilmediği lokantalara tercih etmiştir. 

Piyaz, ciğer gibi oe.uz kann doyu
ran yerlere gitmeyi de halkm büyük 
bir kısDlI, mevkilerine uygun görme
dikleri için, 10 - 15 kuruşla safra 
bastınl:ın mahalleblci dükk8.nlarma 
yürümüştür. . 
Şu halde bir ta.raftan şehrin en 

büyük caddesinin iki keçeli yiyecek 
dükkanlarile çevrilmesini, estetik 
uoktasmdan hoş görmezken halkm 
sıhhi, iktısa<li zaruretlerle bir sıhhi 
yiyecek sistemine te\·eccüh etmesini 
de memnuniyetle k:ı.~ılamamak ka
bil değildir. 
Yazımm sonuında, Jsmnbu1lnlara. 

ma.hallebi çocuğu Jafoabmı verenlerin 
bugün bu Jakn.nta ısrar etmiyecekle
rini de, mahallebici dükkanlarmda 
tstanbulhıdnn zi:rade dışandan ge
lenleri görerek um..~aktayJz. 

B. FELEK 

Amerikada Altı 
Milyon işsiz Var 

Nevyork, 2 (A.A.) - Milli sanayi 
konferansı bürosuna nazaran Ameri. 
kadaki işsizlerin miktan teşrinievve
le kadar 293 bin kişi artmış ve ce • 
man 6 milyon 355 bin kişiye baliğ ol
muştur. 

Bir Deniz Faciası 
Osaka, 2 (A.A.) - Bir aktarma 

vapuru devrilntlş 20 kişi boğulmuş
tur. 

Bir Yarsubayımıza 1000 
Lira Mükôfat 

Çin tayyareleri bugün Şanghay 
mıntakasma bir taarruz yapmışlar
dtr. Bu havai taarruz bir aydanberi 
flk defa vukub uluyor. Japonlara gö
re 13 Çin tayyaresi düşürülmüştür 

Almanyanın tavassutu 
Harbin en mühim siyasi safhası 

:A.lnıanyanın Çin - Japon arasında.
ki tavassutuna aittir. Bir habere gö 
re, bu teşebbüs için Alman elçisi B. 
Frautmann Hankovdan Nan.kine ha
reket etmiştir. Fakat yan resmi Al
man m.ahafili bu haberi yalan s:ty
makta ve Alınan elçisinin sefaret 
merkezinde bu unmak tizere Nanki
ne gittiğini anlatmaktadır. Almanya 
tarafından teklif olunan şartların ko 
münizm aleyhindeki pakta iştirak et
mek ve Japonya ile iktrsadi mesai 
birliği yapmaktır. Buna mukabil Ja
ponlar, Çin topraklarını tahliye e • 
deceklerdir. 

Şarki ve Garbi ispanya Karşı Karşıya 

Çankırı, 2 (A.Al - Tunceli tedip 
hareketinde büyük yararlık göstere
rek yaralanmış olan yarsubay orta 
okul Türkçe öğretmeni Muammer 
Dülgere, gösterdiği yüksek vatanse
verlikten ötürü bin lira ile mükafat
landırılma töreni ilbaylık makamında. 
yapılmıştır. 

Hariciye Vek&leti, Tebrikle· 
re Teşekkür Ediyor 

Şanghay gümrükleri mesele.si ha
la lı:ıllolunmamışt·r. Japonyanın nok 
tai nazarı üzerinde tsrar ettiği an a
şıl yor. 

ilanı harpten sonra 
Amerika kaynak armdan verilen 

haberlere göre Japonyanın Ç'ne reıJ 
men ilanı harp etmesi yakındır. O 
zaman Amerikanın bitaraıfıık kanu • 
nunu tatbik etmesi mesele.3i ortaya 

• spanya Cümlıuriyet hükU-
1 meti ile Franco htikômeti, 

lsp111Dyada:n yabancı gönüllüleri 
çekmek için Ingiltere tarafından 
gönderilen notalara cevap vermiş 
bulunuyorlar. 1ki bükiimetin de 
teklifleri esas bakımmda.n kabul 
ettikleri, ya1ruz bazı ibtirazi ka
l',tlar ileri sürdükleri ania,ştlıyor. 

Bu notalar mübadele edildiği 
sırada en çok merak edilen nokta., 

ispanyada Cümhuriye~iler ile 
Frankistler e.rasmda \"uku bulacak 
kati molıarebeye ait ihtimallerdir. 

Şimali ispanyada Cümhuriyete 
ait parçalar a'iiler tarafından ıap
t.edildilrten sonra l'ipanya iki par
çaya ayrllmış oldu. Biri Şa.rk ls
panya.qı, biri Garp ispanyası. is
panyanın garbında yerleşen Fraııı

kistlerin hedefi Cümhuriyet!lilerl 
denize dökmektir. ispanyanın 
şarkında. yerleşesı Cümlıuriye~Ue

rin hedefi ise, Frankistleri Porte
kiz hududuna sUnnektir. 

r·····~~~~~:··(;;.A~~···R~~··~~~R~t.······ .. 
........................................................ 1 

Fra.nkistlerin herşeyden önce karşı ta.arnız vukuuna müsaitir. 
Madritl za.ptetmeyi istedikleri Fakat tnarruzwı bora.dan v.uku 
şüphe götürmez. Fakat Ma.drit, bulacağı tahmin edilse de bir neti-
herşeye rağmen mukavemet ediyor. ce vermesi ihtimali uzaktır. Daha 
Frankistlerin diğer bir hedefi, ba.jka sahalardan vuku bulan tn-
Barselonadır. Bu yüzden iki arrnzlann neticesi ise, daha çok 
taraf amsmda, Aragon cephe- şüphelidir. Bu yüzden salahiyetli 
SİJ!lde. şiddetli muharebeler vukuu müşahitler bu kış mevsiminde, yıv 
beklenmektedir. En soo haberlere hat gelecek yaz mevsiminde lspan-
göre General Franco, Aragon cep- ya.da kati bir tıadisenin vnkuono 
hesine asker yığmakla meşguldür. 
Bununla beraber iki taraf ara.sıın- gayrikabili tasan'tll' saymaktadır-
daki kati muharebenin nerede vu- lar. Çünkü Saragossa'da ve Hues-
ku bulacağı henüz belU değildir. ca, Barselooadan :rüzlerce miJ me

safededir ve. aradalci yolun yan-

S alahiyet1i müşahitlerin anla. 
tı:şma. göre Jnş mevsiminde 

harp için en müsait saha, Ebro ,,.a
disini takiben uzan.an sahadır. Bu
mda arazi nisbeten düzdür. Ve 
Gualada tarafından Barselon'aya 

smdan fazalsı, Katalooyada.n ge
çiyor. Ve Katalonya.lılann yurtla
rıru canla başla miidafaa. edecekle
ri şüphe götürmez. 

Sa.lihi;\•etJi bir miişahit \'aziyet 
haklnnda ~11 sözleri ;\·azıyor: 

"Franca askerleri gelecek yaz
dan mukaddem BarseJonaya. yak
laşacak olurlarsa, hayrete değer 
birşey yapmış olurlar. Faıkat o za.. 
ma.n da Frankistıer, 1'1adrite gire
medikleri gibi, Barselona:i·a da gi
remi:receJ<lerdir.,. 

Bu miişahidin sözlerinden bir 
kere muharebenin bu kışı atlattık-

tan sonra gelecek yazı da geçire
ceği açıkça anlaşdı:ror. Fakat mu

harebe kışı, yazı da geçirdiği hal
de Frankistler kati bir netice ala
mryacaklar, ve muharebe bütün hı 
zıyla dPvam edect>ktir. 

O haJde yahar.ıcr ~önüllülerini 
geri almak ve lspan;\'8 harhini ma 
hallileştinnek için, yani lspanyol
lan tek başlarına bırakmak için 
kafi derecede fırsat ve vakit var
dır. 

Ademi müclahııle komitesi çabş

mıya inıl<an huhırsıı, ispanya har
bi, yakmda mühim safhalar geçi
recel<tir. 

Ankara, 2 (A.A) - Hatayda yeni 
rejimin başlaması dolayısiyle Harici
ye Vekaletine, memleket dahilinden 
ve haricinden pek çok tebrik telgraf 
ları gelmektedir. Bunların hepsine ay 

ayrı cevap yetıştirmeiye imkan 
mevcut olmadığından Hariciye Ve· 
kaleti teşekkUrlerinin iblağına Ana
dolu Ajansmı memur etmiştir. 

--~o---

Sıvas • Erzurum 
istikraz Tahvilleri 

\'a~tirdln Önce Sat ldı 
Ankara. 2 (A.A) - Maliye Veka

letinden tebliğ edilmiştir: 
Dört buquk milyon liralık dördün

cü tertip Sıvas - Erzurum istikra
zmm Suskripsyonu hnlkın bir defa 
da göstermiş olduğu büyük rağbet 

ve fazlnsiyle talep neticesinde müd
detinden evvel bugün mu,·affakıyet
le kapatılmıştır . 

... 
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~ahkemelerde iPEK Zonguldak 
Halk evinin 
Çalıımaları 

Bir Türlü Doymak Bilmemi§ ! Ust üst e 
Hakarette 

Bulundu 

Sinemasın• ŞEICER BA)'RAMI 
filmi BUGON matinelerden 

bathJor. 

Mahalledeki Bakkalı 
laraca Kesen Sabıkalı 

EN BUYUK SERGUZB:S'l'LEK -
EN HEYECANLI !IACERALA.R 
ve EN Ml1THIŞ HAKiKATLER filmi 

!Si GEIERILiN 
S 0.1 EMRi 

Zonguldak (TAN) - Balkevi, son 
altı aylık galışma raporunu huırla
qtır. Bll rapor çok dolgundur. Hal 

. kevl, geçen alb ay içinde avtınUlecek 
i§ler görmüş, bilhusa içtimai yardım 
ve köycO.lUk çalıpıaları çok genil ol 
aıuetur. Ayııi amanda yirmi eaer ha 
mlamnif, bunlardan onu ~
Diğerleri de tabedilmek üzeredir. Bu 
eserler dilimir.e, k8ye, kömüre, inkı
llba, Sihhate, edebiyata, aanate ait· 
tir. Halkevi namına h&IU'laııan "ka· 
ra elmas" dergisi nin tabı da bitmek 
tiJJeredir. 

A~ıkgöz Çırak 
Böyle Olur 

Tahtakalede Alacabamammda tel
• Çll'8.khğı yapan Htlseyin diln aa
"91a uatuı Alinin çekmecesine anah-
tar U)'durm111, içinde bulunan 295 U 
radan 243 liraamı •fll'IDJŞ. yalnız 52 

biralmuştır. Ali para bozdurmak 
• çekmeceyi açtığl zaman pa.rata
._ yerinde yeller eatiihıl görmilş 

poliae mtlracaat etmi§tir .Polis HU 
.,mi bu suçtan ~alamıt ve müd
~ma111111ı1Ufe verınlftir. Sultanahmet 
~lllCi cua hlkimi BUseyinin sorgu

Japm&f, muhakemesinin gayri 
kuf olarak devam etmuüıe karar 

prmiltlr. 

:Alllye UçUncil caa mahkemesJ, 
Yorgi Jamhlde bir iftira suçlusu 
muhakemesine balaıuttır. Ma.b

~- mçu sabit gördtlitl için Yorgl 
a .., hapla cezası vermi,tlr. 

Akpm yemeiinde Nallndı yuuna oturmllltum. 
,Jll)ıük baba, nur yüzltı, ak sakalh, aırtı biraz kam
bur~ b.r ihtiyardı. Beni olqadı, sevdi. Sivasta 
pgirdıgim kara günlerin ta.fsilAtmJ sordu. Oğtendi. 

Bu aileye hemen 1111nmııtam; bu inaanla.rm hepsi· 
ili seviyordum. 

O gece n.b&t bir uyku uyudum. Beni Nalanla Ve
lfmeıtm yattıjı odada yatırJWlı.ardı. Vesime bu evin 
elCle btlyumüt bir adamı idi. Otuzuna yaklqtığı hal· 
de .b&&l evlenmenü§ti. 

-!ialin biru fazla emıartılmı§ bir JmdL Evin İÇİD• 
4e herkea ooa bet y&f1DU& bir çocuk muamelıeıu ya
p ;ordu. Aradan birkaç giln geçince anl.Mnn ki ay• 
il.& muameleyi bu& da yapıyor.ar; hiç bir suretle 
ı,...m Naı&noan ayırt ~tmiJorlar ... 

.tialim mütebe ~orlardı. Haftada tıo 
gUıı bir hoca gelip OD& den wıiyordu. Cumadan cu
ıı. ya ge.en bir de kadın piyano hocası vardı. 

Muhip Azmi Bey bana: 
- ~ daha gok küçilkatin.. Biru bUy1ldUğflıı- za 

lDBD Nalin gibi 1en de piyano çalacaksın •• Fr&DBJZ· 
ca öjreueceUin.. diyordu. 

Eydil geldi. Bütün bir yaz alda hayale mpı&z ya
ra.mazhklart..L bahçeyi altüst ettikten aoııra, mektebe 
b admı. Artık gündüzleri Nalldaıı aynkyordum. 
Lu de3ışikllk beni epeyce tbdü. Bir ll8De önce Si
v ta mektebi yanm bırakt.ığım için burada beni Dk 
• fa yazmıglardı. Azmi Bey: 

- Bunun ehemmiyeti yok., cBıoı'du. Daha Y8flll 
t .. tık... Hem ders.eri de daha lJi R'ft'aDIJf olur-
.un .. 

ara kıt glbıleri ağır ağır gegti. BUılk bir -Jnt 
iç nde tatile kawttum. 

BlltUn ~ elebaf""DI NaJAnclı. OllnS 1ıit 
'*'81 ya~ Baan &yı. mwar oJUDiar i
cat ~U Jd, tebHlııelerini ben bile lllllJW, strit
aekta ~,........,.... bllJlk - dal-

- ... uarbJW: 

CEINET PERiSi 

IstanhuJ Belediyesi Şehir TiyatroJan 

1 
DRAM KISMI 

Sşat 20,30 
KRAL L1R 

5 Perde 
-0-

0P.t.i.tt.b:T KISMI 
AYNAROZ KADISJ 

6 Tablo 
Yazan: 

CeW Müsahipofhı 

Halkevi dereleri ve kurslan yeni
den b&flamıştır. Halkevi sineması i· 
çin alman makine kurulup işletı1mek 
tlzeredir. Sahne için Ankara Hatke· 
'fi sahne mtıtehaamı tarafmdao yapı 
lan etlt neUcıeıllnde hulrlanan pro
je buraya gtiiıderilmittl. 

Bolu Elektriği 
Kuvvet it niyor 

Bolu, (TAN) - On 89 aıene e"9l 
yapılan mtltemadi cereyanlı elektrik 
teaiJlatı ihtiyaca k&fl plmediltnden 
r8ıah ve takviyesine kararr verilmit
tir. tkincı bir lokomobil daha alma· 
cak ve her iateyene cereyaa vermek 
imUnt temin edilecektJr. 
Beledi~ bu iş için 8 bin Ura .,.. 

qtır. Aynca ldand h~ .. 
1 bin lira temin etmiftir. 

819acla iyi Bir Karar 
Biga, (TAN) - Belediye, kaiafte 

hanelerde küplerden herkeabı su alJp 
suyu kirletmesine m&ıı.i olmak Jcfıı 
bu ktlplerin açık bulundu.rutmumı 
menetmif, her kllpUn altma bir m118"t 
luk konulmaaı mecburiyetiDl kOJDlUf 
ve btı kararın tatbiltma ballaın>m•· 
tır. 

-o----ıo 

Pehllvaaköycle l lektrik 
LWeburpz, (TAN>- Peblivaııkö~ 

h ~de elektrik tesisatı bitiril· 

=D~~ · ~ ..... ICMi ÇOCd 
si akŞanu NUR BABA lahı••• 

Vodvil a perde Zonguldak, (TAN) - Çocuk nıtr 
-------- geme Kurumu, madencilerin ve bele

lznlkte Parti Binası 

. 
Y A Z A N: K E R i M E NA D 1 R -·-- Koüoca Jas oldun, hl1l ualan•m• .. JJacairD Soıdum: 

TEKOÜGME ............ .... ., ................. 
PHILIPI 

kadar çocuklara uyup türlU maakarahk yapıyorsun. - Peki, evde niç'n hiç galnııYonmı? .. 
diyordu. - ÇUnkU bUcliiim 191ler hep annemJD •Tdili 1U 

$lcak havalarda şukMelerin yalmma gidiyor, de- kıJardrr da cmdaa-
nlze giriyorduk. NalAm ıaptetmek, tuta uzaklara Gözleri nemlen&, b8ft thıtlne dOttft. O saman an• 
gitmekten alıkoymak için zavallı Vesime bağıra ba· )adım ki Nalb da beııim. g!ri yaralı.. Onu da cıepıek 
ğıra nefesini tüketiyordu. Saatlerce auyµn içinde dojnı birfey delil··· 
kaldığı içm deniz Sihhatine doktmmakta idi. Babası- Mevsim böylece geçti. Kıt geldi. Kar yapuyor, 
ı birkaç kere bu işbı lSnilne geçmek isted.L Fakat o, bava1ar çok aoğuk ve rutubetli geçiyordu. Naliaa bir 
babasına neler söyledi, nasıl gönlUnti yaptı bllmiyo- broDlit muaallat oldu. Nele ve öbtlrUkten bir turll 
nım, yine izin kopardı. kurtulamıyordu. Bu haı yas bqlangrçlaıma bclaf 

Bahçeye bir liternacı dadanc:hrmrttik. Bu bizim ttırdil. 
en bUytık eflencem·.Ji. Na,An, bütiln hqanhğma • Tatille beraber NalAnm denJlerine ifth'ak etmiJe 
rağmen lltemayı din'erken ellerini çenesine dayı· b&§]adım. O piyano çaldığmdaa. bana kenı&Ji mtma· 
yor ve da11.vordu. Bu anmzrn gelen l1lSUI ve ciddiyet &ip görWdü. Benden çok ileride olduğu lgin hem ınu· 
cada ~ deraleri &lirken de görOlilyordu. Bu ço. likide, hem de franamcada bana bazan hoc&'ık edi-
oatun garip w anlapımu bir rahu vardı. yor, yanhlarmu dibıeltiyordu. 

Kötke aekis on daldJralık bir Yerde. k11Glk bir Bu yıl bt\ytık anMBile aralarmda btıytUc bir .anta-
klt1pte oturan bir de Şeyh Kudsi Efendi 't'&l'Cb. Bu pmamaz'Jk bqg~ Zavalh bdm bot yere 
adam tok ıu-ı keman çala.Nı. Nallnla IJdmis gizli ODU erkekten kqırmü lc;hı ~ ediyor, boy.un&: 
olarak .. gl1Dk1l oraya gitmemize isin vermezlerdi - - On dört yqıMa kocaman bannnsn.. Vall&hi 
mnm kuHlbelline g=derdlk. Fakir, titrek bir ihtiyaıdJ. eIAlem.den utanıyorum .. diyordu. 
Bh- gtın Nal&n Şeyhin umenmı aldı, bir Dd teY çal• Nlha,et babumın ela bu ite mtıdahaleeDe Naib& 
aı. Benim gibi SeYtı te onu hayretle dlnJemJttL O a- bir ~ık &ildi. Artık kırlara, hattı bahçeye bat 
mm Nalla gUlmlye baflacb: &ttlsftz erbmıyordu. Bir clbı IOl'dum: 

- Ba it ..._keman del'li aldım. Piyano,_ -., - Nalln, ben4en ~. bu ,un&b defU 
11,.ıı aaak bir .. oklu... mi! .. 

diyenin geniı ya.rdmılarile deniz kıyı 
amda, htıkbıet - tehir parkı bitlfltln 
de gilzel bir oocuk bahÇelli vllcude p 
ttrmı.ttr. En modern efleiıce Uet:le
rile dolu olan bu b&h~ Jdlpt re1-· 
mı yapıbmftır. 

-Çlnecle Halbvl 
Aydın, (TAN> - Bil .ae Olnecfe 

bir Halkevi &ÇTlacakbr. Şlmc!iden .. 
za kaydma bqlalnlmlftır. 

Yine ÇIDede bir ilkokul bbıuı J1.P 
tmlacaktır. Bu maklatıa llttmlll:le
re ba41anılmlfbr. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-0-

T AN'm hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dUrUst, samimi 

olmak, kariin gazetesi olmıya 
çalışmaktır. 

-0-
- ABOl\"'E BEDELi -
Turkıycı Ecnebi 
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 

750 > 6 Ay 1500 t 

400 > S Ay 800 > 
150 t l Ay SOO ._ 

:M llctlerarası posta ittihadına dahil olmı
yan memleketler ic;ın 30-16-9-S.S liradır. 

Abone bedeh peşindir. Adres deği,tirmek 
25 kuruştur. Cevap için mektuplara 10 
kurufluk pul il4vesı 15.::mıdır. 

GONON MESELELE~ 
Bizzat 

Fransadan 

Sorahm ! 
Hadi eler ü Ui.nde duralım: llatay

daki ) eni Jt'ran ız mümessili, oraya 
geldiğindenberl, Cenevre anla~ması
nın tatbikini kolaylaştırmak değil, 
fakat onu imkansızla tırmak kasdı 
ile hareket etml§tir. Eğer bu zat, an
laşma hllkUmJerlnl yürütmek için 
Fransa Ue Türkiye arasında elblrliği 
temin etmlye memur olsaydı, gerek 
yerli ha.Ik ile temasla.rmdıı, gerek 
Mllletler Oemlyeti druegelerlaıln Ha
tay seyahatinde tamamen başka tür
lü hareket edecekti. Halbuki bu mil
mes il halka anlatmak istemiştir ki 
Fran a Hatayı terketmlyecektfr. Mil
letler Oemiyeti delegelerine telkin et
mek istemistlr ki Cenevre kararlan 

83ğtam bir e asa dayanmakta değil
dir: Karga.5altk ve tehlike, ancak on
lar Ustüııdc ı rar edllmekten çıkabi
Ur. 

Hlr elimle lle hUlfısa. edellm: Suri
ye Fran ız idaresi, sadece lafız.lanı 

bağlı knlnus görünerek, Cone\Te nn
laşrnasrrun n1Ustakll Ttirk Hatay 
devletine vücut vermekten ibaret o
lan asıl gayesini hükümsüzleştirmek 
vazifesini üstüne aJmıştır. 

B!"un, mahalli manda idaresinin 
hnw.n•I hl• t.40.tlhl ...-Pi nlduiun&iaan 
.ma. dili o ur. 

Nflıl Cetıel'l'.ı'lı !itil~ Hatayı lsttk
li"ı.le ku uştum1ak lcln Uç merhale 
düşünmüşse, Fransız idaresi dahi, bu 
anlaşmalı akim bırakmak için Uç 
merhale he ap etmiştir. Bugün ilk 
merhale~ ı biz ve onlar fq.rnamlıyoruz. 

Cenene mlaşnıasına göre bu mer
hale, Hatayda yeni rejlmln meriyete 
girmesidir. Fransız ldaresLne göre 
ayni m~rhale, bu rejimin, merasimle 
Uin edilmesi bile mtlmklln olrmya
cak kadar, Suriye ve Hatay halkı ta
rafmdan lstenmeı olduğwıu cihana 
yaymaktır. Fransızlar, bir taraftan, 
Ha.tayda taldan yıkarak, halk top
laatdaruu meoederek. halkı süngüll
yerek, bayramı yw;ak etmekle, diğer 
taraftan, Suriye §ehirlerincle nüma
yİ§ler yaptırmakla, ilk merhaledeki 
muvaf fakıl eti elde ettikleri vehmln
dedirler. Dünya matbuatı onla.nn a
Janslarmın ve l<"ransız ajansı mütte
fiklerinin telkini altındadır. llakMmt
ler Türk gazetelerinde ne~redilse blle 
bundan ne çıkar? 

Fraa&ız idaresi yanndan itibaren, 
Ddncl merhailenln hazırlığına başhya
eaktır. Ceneue anlaşmasına göre bu 
merhale, seçimdir. }'ra.nsızlar ise, 
Türlderl, bin entrika ile, yalanla, fe
..ııa. tethi~le parçalamak, )iııe bio 
entrika Ue, Hata) ekalliyetlerini ken
di casusla.rı etrafında toplamıya ça
btmak 'e bu suretle, onümUzdeki Ni
san mcrhales"ni, Hatayda bir Türk 
idaresi kurulmak imkiıınsız olduğu 
vazi) eti ile kapa.ıruık maksadını gü
den her türlü tedbirleri almıya çalı

pcaklardır. 

Frarunz idaresi Hatayın dünkü bay 
ram glİllüne, bir facianın başlangıcı 
ma.nııa.rası vermek istemi~tiı-. Bu 
tanda hareket edenler, Fransız -
Türk dostluğunu bırakınız, fakat 
b"uat kendi dettletlerini ne ağır bir 
itham altına sokmuş olduk arının el
bette farkındadırlar. Şu halde bu
gunden ıtibareo, blribirimizin yüzü
ne maskesiz bwkalım ve kati bir tes
bitte bulunalım. 

'.l'ürklye Cümhurlyetl banşçHlır; 

milli hürri~·etlerkı masunluğu dava-
8lltdadır; Mçbir milletten bir kanş 
toprak istemekte değildir. Ve işte bu 
sebeplf'dir ki '.l'ürklye kardeş Sorlye
nin IAtHdalini l'lter. Katdeş Hatay 
'l'ürklüğüniin hürriyeti ise, onun yal-

(Arkaaı 7 incide) 

Yavuzla Şah lsmailin Çaldıran savaşı harp 
tar'hi bakımından pek mühimdir. Bura-

dagömgök demirlere bürünmüt 240 bin kitilik 
iki ordu çarpıttı. "T evaribi Ali Osman,, sahibi 
Sadrazam Lutfi Pa,a iki ordunun çarpı,masını 
canlandırırken şöyle der: 

Taçlı 

••• zerindeki mUcevheratı değil, TebrJz 
deki Şarkın en buyuk hazuıeı.eı ını 

de aldı. Şah Ismail Akkoyun ula
nn ve daha birçok yendiği küçük. 
büyük devletlerin hazinelerini yağ 
malamış, Tcbrizde toplamıştı. Çal
dıran seferine iştirak eden Lütfi Pa 
şa bu savaşı çok cnnlı ve tcferrU 
atlı bir surette tesbit etmiştir. Pa
şa. Yavuzun 9 gUn Tcbrizde kaldı 
ğmı anlattıktan sonra hazineleriı
nasıl a!mdığına geçiyor ve diyor ki: 

"Ve Sultan Selim vüzeras·na em 
redip dedi ki: Cihan Şah Ebu Sa it 
ve Uzun Hasan ve Sultan Yakup. 
bu z kro u.1ar Pad"şahlann niha· 
vetsi?. hnzine'eri vardır. Onların 
cUmlesi E,.dcbil o "luna (2l deg-ilb 
dlir bulunmnk gerektir ... Rum Pa
d'ı::ıahı emrettif!i 111.ere vi.lzPrnsı an 
,.ı\ı.,ı~"~E' nl nMI·;;.; tııh~"lrrl ve VP 

din-arları 'T'<'brı.,de b\ı1d ırun hnzi· 
ne\'e tes'im ettiler ve türt'ardan ve 
ehli sanayiden iki yUz hane mikda 
n silriin f!';'ambola ~öndemHer ve 
cenk gUnUnde ~ah tsmailin bir av 
ret:ni tutl.t'P get lrdi'er Sultan Seli-
me arzet i'cr Sultan Relim şeriati 
ivi bilirdi $ah tsma.il dahi elimle 
ctba ve ec:b:ı.ı ile mu·rt~d1 er men?.! 
}('!'llndedir. avretleri beısturr. Diyip 
ol avreti ni ·ahla nişanc .. ı· Tact za
de Cafer Çe1ebiye a.vretliğe verdi." 

Yeni vesika bulunduktan son 
ra tarihin bir rivav('tini de 

tetkik etmek bu klipclerin Taçlı Ha 
tınıa ait olduğu hakkındaki ;ddiamı 

kuV".·etıendire -

atunıın 
cekttr: 
Şah İsmail şa

rabı, sazlı söz a -

lemlerini çok se-

verdi. Çaldır. la. 

"lki leskcr buluşup koçlar gibi 
vuruştular, dağlar gibi yerinden ko 
pup tokuştular, aslanlar gibi an
rıştılar, deryalar gibi akiştılar ve 
biribirine ecel kadehlerini sunuş
tular. Ademilcr ve atlar toz arasın 
da belirsiz oldular (1)" 

Bu savnşın askerlik bakimtndan 
olan ehemmiyetini bir ta.rafa bira 
kıyorum. Onu askerlerimiz tetkik 
ederler. Ben bu savaşı mUzelerimiz 
deki tarih yadigarlan tetkik edilir 

Valiut Küpeleri 
askerini harp sa· 
f ma geçirmeden 
evvel onları şa

rapla yan sarhoş 
bir hale getirmi!J 
ti. Şah Ismall bir 

ve arşivimiz kurulurken vesi- lerin müzedeki kayıt numarası 
kala.rm ve beı-glizarlana mahiyet- 32650 dir. 
Cl'U)J Ogletmit WUlln1UJgau çU• Qn-:• -\l•a•; ftA~Aft eAlttiği Ve 

yeceğim. Aakerf Müze .J9 Topkapı kimlere ait olduğu bilinmiyen bin-
sarayı salonları nereden getirildik lerce kıymetli taşlarla, süs eşyalari 
leri ve kime ait oldukları bilinmi- le, mücevherlerle doludur. Tariht ev 
yen birçok kiymetli eşya ile dolu- rakın tasnifi ileriledikçe bunların 
dur. üstlerini örten ipham perdeleri de 
Topkapı sarayında hazine daire- kalkacaktır. Yeni bulunan zabrt va 

sinin üçüncü salonunda iki inci tes rakası inci tcsbih1erle yakut küpe 
bih ve dördUncU dairede 91 numa- lerin hazin maceralarını ortaya çı 
ralı dolapta bir çift sallama yakut kardı. 
kUpe vardır. Maddi değerlerini yüz 
ler hanesini aŞan rakamların çerçe 
veliyebileceği bu tarih yadigarları
nın manevi kıvmetlerinin yüksekli
ğini müze hazinei evrak nda yeni 
bulunan bir vesika bize anlatmakta 
dır. 

O qman o~llan sınırları Av
rupa, Aşya ve Afrikanm gö 

beklerine kadar sokulan bir devlet 
kurduktan ıonra payitahtlarma 
dünyanın en kıymet1 i eserlerini ve 
tarih yadigl ;rlannı getirdiler. Ya 
vuz Kahire ve hkenderiveden (Ha. 
zinei Yusuf) u getirdi. Yavuzun Mı 
sırdakl harekatını gllnU gUnilne ve 
adım adım takip eden tarihçi lbni 

Eyas Türklerin Mısırdan neler ge
tirdiklerini pek güzel izah etmİ§tir. 
Ya vus Şarktan da Şah Iamailin aa 
ray hazine.-ıinde toplanan bütün kıy 
metli taşlar, taçlar ve tahtlarla 
beraber diğer sanat ve tarih eser 
lerini de Topkapı sarayına getirdi 
ve huine dairesine koyarak kapı
sını kendi hatemi ile mühürledi. Bu 
ganimetlere ait vesikalar da B&r& 

yın evrak hazinelerinde saklandı. 

Yavuz yalnız Şah Iamailin otağın 
daki taç ve tahtı, Taçlı Hatunun U· 

MUze idaresinin birkaç gün evvel 
bulduğu bu mühim vesika bu inci 
tesbihlerlc yakut küpelerin Şah !s 
mailin kansı Taçlı Hatuna ait oldu 
~nu gösteriyor. Bulunan vesika 
Yavuzun otağında tutulan - bugUn 
kU manasile - bir arama zabıt va 
rakasıdır. OKUYUCU 

gün sa.rayın Behremant denilen koyu 
kırmızı bir yakut bardaktan şarap 
içiyordu. Bir aralık bardak elinden 
dU~U ve param parça .oldu. Dün· 
yanın en kıymetli bir eaeri olan bu 
bardağın kınlması Şahı çok müte 
essir etti. Nedim1erinden bu hi : 

- Şahun, dooi, niç·n üzülüyor
sunuz. Bardağın kırıklarından taç 
lı Hatuna küpe yapt rırsınız. Onu 
her gtln yine görUr ve zevkle tema 
p edereiniz. 

itte saraydaki küpler bu kın
lan bardağın parçalarından yapıl

DllfU. Filhakika küpeyi tetkik edi 
yorum .. Bir tekinin iç tarafına ge 
len yüzünil oyuk buluyorum. Ka
dehin iç ve oyuk 'kısmı olduğu ilk 
bakI§ta göze çarpıyor, 

(1) Tevarihi Ali Oıman, Sayfa 230 
(2) Sah Ismali $eyh Safyettini Erdebill 

nin evl&dmdan oldutu ı,ın ona (Erd .. 
bil otlu) da deni70rdu. 

Şah Ismail yaralı olarak Çal 
dıran. Sofukır&n savaş mey 

danından kaçarken büyük bir aşk
la sevdiği ve ayrılığına dayanama 
dığı için de harp yerine kadar ya
nında getirdiği karısı ve gözdesi 
Taçlı Hatunu Türklerin eline bırak 
m1'tı. Muzaffer Türk askeri Şah !s 
mailin kıymetli tahtını ve hazinesi 
ni sakhvan muhteşem ve ipek bir 
çadırda esir ettikleri bu cevlln ba 
kışlı levent kadını Yavuzun otağı
na getirrlller. Padisah bir gl\n ev 
vel: ma.~lftp dUşman,nm dudaktan 
na zUmrUt kadehle şaran sunan bu 
suna hovlu dilberi sUzdU, onu söy 
letti. $ah bma;Jin öksüz kalan aş
kı için ~ö:rJerinden dökiilen incileri 
seyretti. sonra emir verdi Jki yeni
~ri Taclı Hatunun iistünü aradı. 
Kovnunı'la eok kıvmetli ve iri tane 
1; iki ·ııri U>ı:ıhih l"•kh Vıılıı\rlprrrıt'lıı 

MEl<TUPLARI 

da ort:tlarında iki büyük. kenarla
nntla sekiı lı;üciik yakut bulunan 
altın bir cift küpe vardı. Büyük 
vakutlar altm çerçeve içine alınmış 
ve vine birer altın telle kUçilk ya 
kutlar 1'u çerooveve sallama halin
de ba~la nmıştı. Bu doksan dokuz 
luk tesbihler ve kilpeler Taçlı Ha 
tund;-ın e.hndı. Bu arama ve müsıı
dere de biı- zabıt kağıdile tesbit edil
di.:'Işte müzeler idaresinin bulduğu 
vesika bu zabıt varakasıdır. Küpe 

Karasu Kazası Halkının Dilek eri 
Karasudan "Oğuz Koçman" imza· tden cUnnU meşhutla.rda ve resmi ra-

sile yazılıyor: porlarda da birçok müşkülata rast-
"Karasu. tabiaten çok zengin bir landığı vakidir. 

Yl1rt köşesidir. Fakat, bu ilçenin bir Disı>anser, ukerllk tube81 ve tam 
kısım köyleri Kandıra ve Hendek il· teşki Atlı mahkeme gibi mUeseesele
çelerine verildiği için bu köylerdeki rin kazamızda sUratıe teekili çok ye
Yllrttaı;ılar, mahkeme ve askerlik işle rinde bir karar olacaktır. Buraya, 
rini görmek için Hendek ve Kandıra ayrıca bir hU~met doktorunun tayf· 
Ya gitmek mecburiyetindedirler. Hal nine de ihtiyac; vardır. Bu rieamızın, 
buki, bu iki kaza da köylere 12 saat allkadarlara duyunılmasmı bekle· 
kadar uzaktır. Yol. tamamen dene- riz." 

k . 
ce kadar bozuktur. Keres+. Kurutma Fırınları 

Sonra kazada aakerlik şubesi yok· Bir okuyucumuz yazıyor: 
tur. Mahkemesi de sulh teşkilatı i· "Yurdumuzda kereste kunıtma fı· 
çindedir. Bu hal, i9i olanları, meaeli rmları olmadığmdan kereste cinsleri· 
basit bir yaş tashihi, yahut veraset ne göre yapılmakta olan ve sanayii 
ilamı için Kandıra, Hendek ve Ada- 1ını::ebiye denilen ağaç işleri mamull
pazan kazalarıJ;\a kadar gitmek nıec tının inkişafı c;ok geri kalmıştır. 
buriyetinde bırakmaktadır. Sanatklrlar, kuru kereste bulama• 
Kazanın eağhk teşkilatına da bil· dıklarından eski binalann yrkıcJlarm 

yUk ihtiyacı vardır. Halen, sağlık iş· 1an zorlukla ihtlya~lannı temin e~ 
terinin tedviri ile bir küçük sıhhat me biliyorlar. Avnınsda ve hilhaua Tn
muru meşguldilr. Fakat, bu mı>.mu· ~ilteredf' kun1 kereııtPnin PhPmmive
run klfi olmadığı meydandadır. Fren ti bUvUktUr Bu iıs icin bircok keres
gi gibi korkunç hastalıkların tahriba t.a kurutma mUesseseleri vardır. Jn.. 
tını lSnlemek ve salgm hastalıklara gilterede her istenilen kerf'st@' cimi 
karşı vaktinde tedbir almak için teş· nin elli senelik kunımuş abanoz ke
kilatm takviyesi lüzumludur. Bu yUz sllml~ olanlan bile bulunabilir .. Yur-

dumusda küçük mik)'uta tek'bir ku 
rutma fırını varc:iır. O da Iatanbul Ss 
nayi Mektebinin tecrübe fınnıdır Fa 
kat mektep yalnız kendine !Azım olan 
işleri yaptığından dışandan 13 ala· 
mıyor. Bu işe al!kalı sanatklrlan zoı 
tuklardan kurtarmak için hl~ olmaz· 
ea Sanayi Mektebinin fmnrndan is
tifade etmeleri çok yerlııde bir hare
ket olacaktır . ., 

ipotekli Emlak l~ln-
Mahmutpqada Bescilerde 12 DU• 

marada Arif Albayrak, ipotekli em
llk içm alman fail ve faizi milrek· 
keplerin ağırlılmdan bahsederek di
yor ki: 

'-Sina kiralan w kıymetleri çok 
dUfkün olduğundan ipotekli emllk 
için konulan faizler ödenemiyor. Bıı 
yüzden mal llhiplerinin çoğu, yersiz 
yurtsuz kalıyorlar. Halbuki, ahnan 
faiz miktarı indirilebilse fazla sıkın
tıya dilfU!miyecek, borçlu da bôrcu
nu daha kolaylıkla Miyebilecek ve 
malının sahibi kalacakbr. Bu husus
ta ali.kadarlann nuan dikkatini ~k 
menizi rica ederim . ., 

5 

Kiracı Devletten 

Ev Sahibi Devıe e. 
lnıpara.torJuk bir, kiracı clevicttL 

Nasıl olsa bir gün göı:iip gidcceğtnl 
blltrnılŞ gıbi, ÔZ. Xurk \Uta:ıuuda 

''müebbet yerleşme,, fıkrini aklmdan 
geçirıncmlştı. Uç beş müstesna bir 
tarafa bırakılırsa dc\•let çerçevesı l· 
9ine gıren blltün dnirelerl kırnlıktı. 

l\liışterı iz, örümcekli kah\ ~hane 
esk ı bulur, kfrnlnr, Adliye daırcsl 

yapardı. 

ofta.sız medrese artığı hulur, ki· 
rala.r, ttergl ile karışık tapu kaleml 
yapardı. \'olcusu kıt otelin alt ka
t acla poli müdurlüğü, orta kntmda 
l\lallye, mutfn,rında kara.kol oturur
du. Şehlrler:ln onda yedls nde, M>kl· 
zinde askeri garntzonlar bile ya '4fll 

da.mir bnraJmlarda, ya kiralık çatı· 

lnrda idi. 
Biz o devletin hıml{tığı anantam, 

işte bu durumda alclık. 
Hl!: unutmam, o devletin Uk pa.. 

yıtalıtı Bursa de~ll miydi'! Beo bir 
gün Bur ada şôyle il tümkörU bir .. 
rama yapmış \'e devletin tam on ıJo
kuz dair ini kiralık binada görüp 
cep defterime yazmıştlm. 

Beka bul~ğ na fnanmı)1ııı hangi 
devlet vardır \'e hangisi beka bula
cağı.na ilınnmedıltUI• onun kadar mU· 
ke nmel ispat etmiştir'? 

Geçende eski devirlerin memlekt>tl 
içecek suda.o mahrum bıraıkanlllrla• 
dan bnhsctmlştlm. Bağrı yanık vata
nın ortasına onların bir kara liıte&i• 
ni asmalı demıştim. Haksızlık etmi
şim gibi geliyor, Ö)'le ya. Adliyesi kl· 
raJık, Maliye l kiralık, idaresi ki,.._ 
ilk, asayişi kiralık, müdafaası kiralık, 
hatta tapu u klralrk blr devlettftl 
memlekete içecek su getirmesi bek· 
lenir midi f Kerpiçten temeli olmı) an 
b!ıııa.ya. gümüşten çatı gerekir mi'! Bll 
da Ciimhurt~·etln yapıcı, kurucu f!lle· 
r!ne kaldı. işe Ankara.da bir dP.vlet 
mahallesi kurmllıktan başladı. Bu,cUa 
Meriçten Van ötesine kadar. t.emeUI 
Tttrktye Ctımharlyet devletlnin te. 
metli blnalan kuralmaktadır. Beaa 
devletç.e, hem halkça.. Var nı..c.tıaa 
inannuyuıla, var olaealma lı*nu• 
ve iki devrin arumdaki fark buda 
da görüınllyor. 

Amma bugiln dahl bazı kiracı cfal. 
reler nr, de.nilecrık. E\'et \"ar. Fakat 
onla.l' bizim k\raladı~mıs yerler de
ğil. kiralanmış olarak bize kalan yel'• 
lerdir. l'organnnızı ne kadar c,ahuk 
btiyUtiil'M'i<, oolan da o kadar çabuk, 
temelli devlet blnelanna geçfr~JI• 

O mf'ıl'lfi d.-, irle bu mUsbet de\11' 
ara.,ınclaki hüylm fa.rln stöstf!ren fd'
satlan - yeni nesflt.-rfn slyuf ve 
milli ol!!tmhc;ması h,.c;ahrna • ~ıır-. 
mflnıalıdır. Bunlan onun I~ ,...,._ 

mm. 
Aka GUntllls 

Maarif Vekdletl 
Bütçesinden Yapllacali 

Münakaleler 
Ankara, 2 (Tan muhabirinden) 

Maarü Vek!lett 937 mali yılı bUtçell 
İıln bazı faaıl ve maddeleri arasın 
207,600 llrahk mUna.kale yapılm 
için bir kanun projesi hazırlamıfbr. 

Yine ayni mali yılı Maarif Vekl, 
bütçesinin leyli ve yarım leyli meale 
mektepleri masraf f ashnın altmd 1.ıd 
formül bölge sanat, meslek, öğret ., 
men, kız enstitUleri inşaat oku11arı 
şeklinde değiftirilmiştir. 

Gaziantep Mebuslut• 
Ankara, 2 <TAN) - Bay 1\um 

Menemencloğlunun lstlfaslle a 
Gaziantep mebuıluğU ic;in her defa 
olduğu gibi iş Bankur umum mü 
rU Bay Muammer Erişin namzet 
ye iami geçmektedir. Fakat Bay M 
ammerin şimdilik iş Ba.nkaaın 
vazifesinden ayrılacağına ihtimlLl 
rilmiyor. 

Sirkeci Yolcu 
Sirkeci yolcu salonunun bu sy c: 

de ac;ıJabHmesi lçln çalışılm:ıkla l 
Burada gUmrUk muamclch:rl ve 
ayeneleri için hazırlanmakta ol 
sundurma bitmek ii1<.'r<'diı Bu 
durma ayın on beşine doğru ifle 
ye ncılaenktır 

Diier tarR!tan liman işletme b 
sr önünde kırk metro genifli~nde 
çılan yeni meydanın tanzımine 
lanmı9tır. Bu meydanlıfın bir tara 
fında yapılmakta olan modem bab 
de bitmek llzeredir. 
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Spor Faaliyetindeki 
Eksilmenin Önüne 
Geçmek Lazım! 

Son iki sene içinde spor faaliyetimizin, b'rçok spor tub.,.Jer=nde 
yan yarıya eksildiğini görüyoruz. Faaliyet dereceı=n·n bu ,ekil
de ekıilme1i, sporcu tekniğimizin azalması demektir. Makıa
dmıız, bu meseleyi tetkik ederek eksi'me alametlerini ara,tırmak 
ve ortaya koymaktır. Bilhassa ten:s, futbol tubeleri, bu vaziyet
ten çok müteessirdir 

Türk Spor Kurumu Baıkanı 

B. Adnan Mendird 

Futbol Hakemleri 

Yen[den Seçildi 
L'g maçları bidayetinde 3 ay mUd

detle yapılacak maçların hakemleri 
ajanlığın isteği üzerine hep birden se 
pım!gti. 

Bunun zamanla aksaklık verdiği
ni ve bazı maçların hakemlerin gele
memesi ytlzilnden tehir edild:ğini ğö
ren ajanlık dün klüp murahhaslarını 
toplıyarak önümüzdeki maçların ha

kemMrini yenideı 1ettfnnJltlr. 

Bundan birkaç sene evvel faaliyet
i " olan tenis kortlarımızın bu sene en 
ı z yarı yarıya kapanmış olduğunu 

ve tenis malzemesinin 1thalatında es
k'ye nazaran tenakus bulunduğunu 
görmek tenis hacminin eksild ğini 
gösteren alametlerdir. Tenis glbi hiç 
bir yerden yardım aramıyan bir spor 
böyle olurken az çok bJmaye ve ala
ka bekliyen d ğer şubelerin ne halde 
bulunduklannı tetkik etmek çok 
faydalı olur. 

Vaktiyle Istanbulda birinci smrf 
sayılan 12 klUpten her b;rinin çifte 
müsabakalı fikstüre göre lig maçı 
yapmak Uzere A, B ve genç takımla
rı vardı. Geri kalan ikinci kUme klüp 
!eri de ayni şekilde lig maçı yapan 
birinci ve ikinci takımlara maliktiler. 

Bugün m'lli kümeye ayrılan dört 
klübün birinci takımlan bile bu kü
menin kesif faaliyet aylan haricinde, 
oyun bulamamakta ve bunlaın B ve 
genç takımları ;se tamamen faaliyet 

l 
sahasından kaybolmuş bulunmakta
dır. Husust sahaları ve müsabaka 
imkinlan mevcut olan bu dört büyük 
klübümüz bu halde olursa bütün bir 
mevsimdeki faaliyeti tek devreli res
mi fiksUir maçlanndap ibaret kalan 
diğer altı klübUn, hele artık saha ki
rasını bile güç çıkaran ik:nci küme 
klilplerinin genç takımları bertaraf 
bu şartlar içinde bunlarm birinci ta
kımlarının bile ne fena durumda bu
lundukları kolaylıkla tahmin edilebi

lir. 
Bu vazlyeti tenasilpleştirirsek fut 

bolün miktar itibariyle Istanbulda 

yarıya inmiş ve hele uıl kaynak <>lan 
genç takımların kaybolmak Uzere bu

lunduğunu görUrUz. 

Samp:yon gürefçilerJen Me,... 
ainli Ahmet bir haamüe 

beraber 

Finlandiya, 
Güres Anlasması 

Yapmak istiyor 
Finlandiya Güreş Federasyonu re

isliğine tay.n edilen Heykilemustz 
Finlandiya gazetelerine, yeni tatb;k 
edeceği çalışma programı hakkında 
çok şayanı dikkat bir beyanatta bu
lunmuştur. Bu beyanatta bizim güreş 
çilerden babsedild'ği için alıyoruz: 

"- Kuvvetli olduğuna şüphe edile 
miyecek o1an güreş seviyemizin bu 
kudretini her zaman mu haf aza ede
bilmesini temin iç n dUnyanm en kuv 
vetli ekipleriyle temaslar yapacağız. 
Bunun ;çin bilhassa Türkiye, Eston
ya, Macaristan ve Almanya ile bir 
anlaşma yapmıya çalışacağım. Bu 
projemi tatbik sahasına koyabildi
ğim takdide senenin muayyen zaman 
lannda bu. saydığım eıt pler a:rasın
da turnuvalar yapılacaktır.,, 

---0--

Aydında Bir Spor Sahası 
Yapıhyor Kır Koıuları 

Haftaya Baıllyor 
Beyoğlu Halkevi tarafından herse

ııe tetip edilmekte olan kır koşulan 

8nümüzdeki haftadan itibaren başlı

p.caktır. 

En feyizli şubemiz olduğu söz gö-
türmiyen güreşte ise m;lli takımrmız Aydın, (TAN) - Aydın spor ala
daki yedi sekiz senelik elemanlan de nmın fenni ve her türli.i spor yapıla
ğiştirecek gençlerin yetişmediğini b:Jecek bir hale getirilmesi için yapı
görmemek için gözU kapalı olmak la lan teşebbüslel' neticelenmişt;r, Bu 

znndır. ' işe ehemmiyet veren Spor Kurumu 

Bu mUsabakalaT her ayın ilk hafta 
m yapılacaktır. Birinci müsabaka 12 

Birine kanun Pazar sabahı Şişlide ya 
pılacaktir. Müsabakalar bUtUn klüp

Jere açık olacaktır. 
Mesafesi 5.000 metre olan koşu sa

bam Şişli - Hürriyeti Ebediye ara

• olarak tesbit edilmiştir. 

Atletızme gelince; beynelmilel Genel Merkezi. alanın plan ve proje-

maçlann hele bizim atletizm faaliye- lerini merkez fen bürosuna yaptıra.
tinin klasik ölçüsü olan balkan oyun rak gondermiştir. Ayni zamanda 
larmm verdiği teknik neticeleri na- 5000 lira para da göndermiştir. Ku
zan itibara almaksızın sadece ik; üç rum bu lş iç;n geçen yıl da 2000 lira 

sene evvel mevsim zarfında her ak- yardım etmişti. Bu paralarla birlikte 
şam sahalarımızda rastladığımız ka- hususi muhasebe ve belediyeden ve
labalık atlet sayıemm son mevsimde rilen tahsisatlarla on bin lira kadar 
(10) dan aşağı düştüğünü ve vilayet bir para elde edilmiştir. Bununla be-

Fransız Takımı 

Dayanabilecek mi ? 
Paris ve Roma bugünlerde heye

eaıi içindedir. Ayın peşinde karşılıklı 
tmtihane çıkmak Uzere hazırlanan 1-
talyan ve Fransız milli takımı oyun
eulan istirahate çek lmişlerdir. 

Geçen Pazar gUnU yapılan lig maç 
Jarmm tesadüfü ve Fransız tek seçi
eiai Barraeux'nun klüpler nezdindeki 
dostane teşebbUslerile ltalyaya karşı 
çıkacak Fransız oyunculan pek yor
gun düşmemişler ve ekserisi lig maçı 

oynamamışlardır. 

Halbuki Italyan takımma girecek 

oyuncular geçen Pazar gilnU yapılan 
pek sıkı lig karşıla9malarmda hayli 
yıpranmışlardır. 

Pariste yapılacak bu maçta Fran

mz kalesini Di Lorfbo bekliyecektir. 
Bu kalecinin Italyan şiltlerine na

•ıl göğüs gereceği ayrıca merakı cel

betmekted r. Çünkti ,talyan akmcıla 
rmm ne kadar yıpranmış olursa ol

•un pek hızlı bir oyun açacakları ve 

Adetleri veçbile uzaktan ve yakından 
ınütemadi kaleyi bombalıyacaklan 
bekleniyor. Bakalım Fransız kalecisi 
bu işte ne kadar muvaffak olacak-

lerimizde atletizm faaliyetin n tama- men ;şe baŞlanarak b'lhassa koşu pis 

men durmuş olduğunu esefle görüyo- ti ve atletizm sahası yaptınlacaktır. 
ruz. Parti ilyönkurulu da park karşı-

Kış hareketleri ise artık bir esk; smdaki natamam parti binasmı genc;-
hikayeden ibaret kalmıştır. liğe tahsıs etm·ş ve burasının genç ik 

Eskrin ve basketbol gibi, kış ve ihtiyaçlarını katŞılıyacak bir şek ide 
yaz faaliyette bulunması mümkün o- yaptırılması 'çin .~rojesinin yapılma-

. Ankarada mutehassıs mimarla-
lan spor branştan artık tamamıyle ı smı . t' 

ra vermış ır. 
durgun bir halde olduğu gibi boks ta ---n---
vaktiyle sönmüş olan rahmetli hoke- Kastamonlde Güreı 
yin yanına yatmış bulunmaktadır. 

Bütün bunlara ilave olarak, bu
günkü teşkilatın en esaslı faaliyet 

branşlarını tesls ve idare etmiş Türk 
mütehassısları da nizami, şahsi bir
takım sebeplerle teşkilattan uzaklaş 
mış bulunuyorlar. O kadar ki bunla
rın bellibaşlılanndan bugüne kadar 
23 kişinin Sp.:>r Kurumundan ayrıl
mak mecburiyetlnde kalmış olmaları 
da mütalea.ya değer. 

Bunlan gözöüne koyınayı Türk 
sporunun atisi hesabına lüzumlu ve 
faydalı gördUğümUz •çin bu satırları 
yazdık. Sözlerimizin vUsukuna hadi
seler şahitt r. 

Kastamonu (Hususi) - Evvelce 
bUtün vilayet dahilinde büyük bir gU 
reş seçme müsabakası yapıldığını 
yazmıştım. Bu seçmelere iştirak e
den 50 dan fazla seçkin güreşçi için
den 16 tanesi Bölgenin güreş takımı 
için ayrılmış ve Federasyon tarafın
dan gönderilen güreş monütörü Bay 
Kemal TUrel tarafından çalıştmlmı
ya başlanmıştır. istikbal için bir çok 
muvaffakıyetler vadeden bu on altı 
güreşçinin içinde bir iki sene sonra 
milli takıma girebPecek genç ve mUs 
tait elemanlar vardır. 

• Yurttaş 4~~~ 

F ıtramızı bir tek kiıiye 
vermek mi, yok•a milyon
lann laydaaı için kullanmak 
mı daha hayırlıdır? iyi dii
fiinelim. 

T. H. 

~Wı..'~~~~~~~~~~~'Y#/#////AW///.IY//AW////llW#///////////h.~~~~~ ~ ~~ 

L~!!"!~!:!:~~-~~~~~~~~~~~~I 
M ister Svidd.!er bana şunları 

anlattı: 

Cerom Boulz, Ikinciteşrinin do-
kuzuncu cuma günü akşamı saat 
beşte asılacaktı. Cerom Boulz, Fiet 
brok şehrinin hapishanesinde idi. 
ldam keyfiyeti de orada cereyan e
decekti. Cerom benim iyi bir arka 
daşımdı. Bunun için de, ona verilen 
bu idam cezas•nın doğ:ı.ıluğuna pek 
te kani değildim. Onu mahkum e
den hakimlerle bu hususta aramız 
da ihtilaf vardı. Cerom'un bütün 
kabahati, buna pek te lüzum olma 
dığı halde, bir Hintliyi öldürmüş ol 
masıydı. 

Mahkemenin kararından sonra 
ben birçok defalar Cerom'un affi i 
çin müracaatlarda bulundum. Fa
kat maalesef hiç bir müsbet neti 
ce elde edemedim. Çünkü efkan u
rnumiye benim, daha doğrusu Ce 
romun aleyhinde idi .. Ben bunu hal 
kımızın cehaletine atfetmekteyim. 

Fakat buna rağmen ben, meşru, 
gayri meşru her vasıtaya müraca 
at ederek C-eromun affi için uğraş
maktan yine geri durmuyordum. 

Nihayet, Ceromun asılacağı o me 
şum İkinciteşrinin dokuzuncu cu
ma günU c;atrp geldi. Ben erken 11 

yanmış, yine arkadaşım Cer.omu dil 
§Ünüyorum. Ansızm kapı çalındı. 
Gelen, valinin b:: adamıydı. Vali
nin beni acele görmek istediğini ha 
ber verdi. 

Derhal giyindim ve valiye koş-
twn. Vali, herhangi bir mukaddi
meye lüzum görmeden "bütün kış 
kafas·nm etini yentemem için" ay
lardanberi vermiye nazlandığı Cero
mun affi kararını elime tutuştur 
du. 

Bu kıymetli vesikayı elime geçi 
rir geçirmez doğru telgrafhaneye 
koştum. Maksadım Fletbrok Şeri
fini bu karardan telgrafla haber
dar etmekti. Telgrafhaneye varınca. 
telgraf memurunu kapıyı kilitler
ken buldum. Beş dakika zahmet e 
dip telgrafımı almasını rica ettim. 
Memur, idam hükmünün tatbikını 
seyretmiye gideceğini, bunun için 
vakti olmadığını söyledi Ben Srem 
Krikte bulunuyordum; buradan 
Fletbrok'a olan mesafe on bes mil 
di. 

B elgraf memuru bUtün ricala 
r:ma rağmen telgrafı ka

bul etmedi. Ben de, Fletbrok'a ya
kında tren olup olmadığını anlam::ık 
için istasyona koştum. istasyon şe 
fi kindar bir sevinçle, bütün memur 
lann idam hadisesi münasebetile . 
izinli olduklarını, ve sabah trenüe 
idam mahalline gittiklerini, ertesi 
sabaha kadar da tren olmıyacağmı 
söyledi. 

Ben. hiddetimden kudurma dere 
celerine gelmiştim. Fa.kat istasyon 
şefi ben;m bu öfkeme kulak bile 
asmadı. Soğukkanlılışla beni geçir 
di ve arkamdan kapıyı sürgüledi. 
Ben. en yakın hanlardan birine ka 
pağı attım; maksadım bir at bulup 
gitmekti.. Bilmem, işi mufassaıan 

anlatmak lazım mı?. Bütün şehir 
içinde bir tek havvan bulamad•ğı
mı söylersem, bi1mem şaşacak mı
sınız?. BütUn hayvanlar. vakti za 
manında. idam• seyretmiye g-idecek 
kimseler tarafından tutulmuştu .. 
Ve•r11hut hana bövle sövlüvorlardı. 

Ben ancak şimdi, bu hareketin 
af kararma karşı bir suikast oldu
ğunu öğreniyorum. Çünkü af mese 
lesi bütün şehir içinde duyulmuştu. 

Sabahın saat onu idi. Onbeş mili 
yayan katedebilmem için ancak ye 
di saatlik bir vaktim vardı. Fakat 
ben buna ehemimyet vermiyordum; 
çünkü yürüme kabiliye:•m mükem 
meldi. Bunun d•şmda, içimde kaba 
ran öfke kuvvetimi iki mis1ine çı
karmıştı. Binaenaleyh gideceğim ye 
Te , hatta vaktinden bir saat evvel 
yetişeb'leceğimi katiyetle umuyor
dum. 

T ren yoliyle gitmek en makul 
bir hareket olacaktı. Bu 

yol. dosdoğru idi. Ormansız bir düz 
lUğUn içinden geçiyordu. Halbuki 
şose büyük bir kavis yapıyor, ve 
başka bir şehre de uğruyordu. 

Ben, harbe giden bir Hintli kati 
yetiyle hemen yo1a çıktım. Henüz 
yanın mil mesafe katetmemiştim 

ki arkamdan birisinin geldiğini far 
kettim. Dönüp baktım. Gelen "Nu 
ve Cim" di. 

"Nu ve Cim'' ism i altında tanı
lan bu adam, herkesin sevdiği, fa 
kat berkesin de kaçındığı şehrimi 
zf.n bellibaşh şakacılarmdan, alay
cılanndan biri idi. 

t.iister Svidler'in 
Perendesi 

~····················· 
Yazan: 

Ambroz Birs 
Çeviren: f 

........ ~:.~~~ ........ ! 
Nu ve Cim benim bulunduğum 

hizaya ge ince, o, ,'ibrete şayan" 
manzarayı seyre gidip gitmediğimi 
sordu. Renk vermemiye çalışarak 
ona müsbet bir cevap verdim. Ta 
bil, milleti "o ibrete şayan" man
zaradan mahrum etmiye gittiğimi 

ona söylemedim. Maksadım ona bir 
oyun etmek, ve bu on beş mil me 
safeyi boşu boşuna yürütmekti. 
Maamafih onun ya beni geçmesini, 
veyahut geride kalmasını istiyor
dum. Fakat onun beni geçmesi, pek 
te iktidarı dahilinde bir iş değildi. 
Geri kalmıya gelince o da bunu is 
temiyordu, Bizzarur yanyana yü
rümeye başladık. 

Hava kapalı ve çok sıkmb:lı idi. 
Tren V.nlll •ı.: -- ..LJ-.C_...:>L •• 

rasına uzanıyor ve ileride, bir nok 
tada adeta birleşiyor gibiydi.. y o
lun her iki tarafı da, biribirinden 
hiç ayırdedilemiyen sonsuz bir düz 
lüktü ... Manzara o kadar yeknasak 
idi, ki başka şeraitte insanın pek 
ala canını sıkabilirdi. 

Fakat ben bütün bunlara boş ve 
riyord um. Çünkü kafam yalnız ve 
yalnız idam hadisesile meşguldü; 

' başka şeyler düşünebilecek bir va
ziyette değildiım. Oyle ya bir insa
nın hajatıru kurtarmıya gidiyor 
dum. Kolay mı?. Ayakkaplarını gı
cırdatarak bir adını fasıla ile ar 
kamdan gelen yol arkad~ımı nadi 
ren hatıruyordum. Daha, dogrusu 
onun bana kısaca soıdugu: 

- Yorwduu mu?. 
Sualinden onun vücudünU farke 

diyoı dum; o kadar dalgıudını. Ben, 
hıç şuphe yok yorulmuştum. Fakat 
bunu kabul etmedcnse olmegı ter 
cıh ederdım. 

1-ı.z bu suretle aşağı yukarı 
yo un yarısııu katettık. 

Heıu de benun ta.ilDlln ettıgırn za
manın yarısı bıle sarfetnıeaen. Bu 
suretıe şehre, epey vaktınden ev 
veı yetişmı.ş olacaktım. 

Nu ve Cim'ın sesıenışiyle ken-
dime geldim: 

- Sen galiba sirkte çalıştın?. 
Hem de orada perende f aıan atar
dın, değil mi?. 

Cimin dediği doğru idi. Bir za
manlar işsiz kalmış, karnımı doyur 
mak için akrobatik kabiliyetlerim 
den istifade etmiye kalkmıştım .. tş 
te sirkte bulunuşum. perende atı
şım bu münasebetledir. 

Fakat bu mevzu hoşuma gitme
diği için ben ona hiç bir cevap ver 
medim. Fakat Nu ve Cim yakamı 
bırakmadı: 

- Ne o1ursun, dedi, hiç o1mazsa 
şu perende atmayı bana da öğret!. 

Bu ricanın iç nde gizli duran is 
tihzayı. ince alayı farketmemek 
mümkün değildi.. Nu ve Cim benim 
iyice yorulduğuma kanaat getirmiş 
ti .. Bu itoğlu ite. demir gibi oldu
ğumu göstermeğe karar verdim. 
Şöyle bir hız alarak kurşun gibi 
ileri doğru fırladım; ellerimi kanat 
çırpar gibi bir iki defa kalçalanma 
wrduktan sonra bir sıra perende 
atmıya başladım. Ben, artık, doğ
rulup ta ba.şdörunesini Jridermek i 

çin biraz durakladığım zaman, U• 

zun boyıu Nu ve L;un bew be..uıı 
den yaKaıayınca bir topaç gibı çe
virmeye b~1adı. Tabiı ben yere. 
kumların üzerine yuvarlandım., 
Şoy1e kendime gelip te ileriye ba.k 
tığım zaman, Nu ve Cimin hem a
cele acele ilerilediğini, hem de kah 
kaha ile güldüğünü gördüm. Nu ve 
Cim benı geride bırakmak içın bu 

oyunu duşunmuş, bunun sayesinde 
onu.me geçmişti. 

F aKat on dakika geçmeden 
ben ona yetıştim. Halbuki 

Cli.ı de gayet iyi yol ylıruyen bır 
adamdı .. Ben o kadar seri yüruyor 
dum ki yarım saat sonra onu epef; 
ce geçmı.ş bulunuyordum. Aradan 
bir saat geçince, Nu ve Cim ancak 
siyah bir nokta halin.de arkada gö 
rünüyordu. 

Nu ve Cim'i bu suretle başımdan 
defedince, yine, Fletbrok hapisane
sinin bir höcresinde ida.Jll saatini 
bekliycn arkadaşımı hatırladım. Ak 
lıma, idam cezasının muayyen olan 
saatten evvel de yapılabileceği key 
fivPtL~-Cünkil .sehir ahalisi ta 
ma~aşrnınr~n::~ı····'"" --
Sonra sırf bu idamı görebilmek i
çin çok uzaklardan gelmiş kimse 
ler de vardı.. Tabii bunlar eli bot 
dönmek istemiyeceklerdi. Sonra, 
idam saati olarak tayin edilen saat 
te, bana pek geç görünüyordu .. U· 
mumiyetle idam hükUmlerinin sa• 
bahleyin yapılması adet değil ml 
dirı. Bu gibi düşüncelerin tesiri al-
tında olarak her geçen dakika adım 
la.nmı süratlendirmaye ve adeta koı 
ınaya başladım. 

Ceketimi çıkardım. Yakamı c;ös 
düm. Yeleğimin düğmelerini açtım. 
Nihayet bir lokomotif gibi nefes &• 

larak şehrin kenanna ulaştım. Şeb 
rin kenannda, uzaktan, bir küme 

insan farkettim. Hemen cebimdeki 
zarfı çıkararak uzaktan onlara göa 
termiye ve sallamıya başladım: 

- Hey divaneler, diye bağırdım, 
öyle sersem sersem duracağınıza 
hemen koşup idam sehpasını yıkın! 
Fakat bu bir küme insanın hiç ses 
çıkarmadan hayretle bana bakma· 
lan dikkatimi çekti .. Etrafıma ba 
kındım .. Şimdiye kadar hiç görme 
diğim Fletbrok şehrinin bildik man 
zarası beni de hayrete düşürdU .. 

lleriledikçc, evler. dükkanlar. cad 
deler. kahveler, velhasıl herşey ba 
na bildik geliyordu. Bir kelime ile: 
Ben gerisin geriye Suon - Krik şeh 
rine ge'miştim. Artık yanılmama 
imkan yoktu .. 

A iitün bunlar Nu ve Cim'in işi 
idi. Bu hergele, şuurlu ola 

rak, bililtizam bana Salto - morta
le yaptırmış, ba.cıınu döndürerek, 
kendisi aksi istikamette yürümeve 
başlamış. beni de ayni istika.mette 
yürUmeye sevketmişti ... 

Havanm kapalı bu'unuşu man· 
zaranın yeknasak oluşu, hr \ n her 
iki tarafında uzanan telgraf direk 
leri gibi şeyler de bu suikasde yar 
dım eden ami'lerdi .. 

O ak~am geç vakit Pletbroktan 
hususi trenle yolcular döndüğü za 
man, onlara benim baş•mdan geçen 
!eri. gülüne: sergüzeşti anlattılar. 
O "ibrete şayan" manzaranın onlar 
da uyandırdığı sinir gerginliğini a 
zaltmak ic;in bu gülünç havadis bi· 
rcbir geldi .. 

Benim bir perendem, zavallı ar 
kada.şmı Cerom Blouz'un öltlmüne 
mal olmuştu .. 
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lstanbul İtfaiyesinde Gaz Tatbikatı 

1 

BAŞMAKALEDEN MABAA'.r 

An 
··n Soguk 
Yanımda 

- 1 

Varllgını Her 1
1 

liissediyorum 

Zehirli gaz tehlikesine ve hava hücumuna karşı tedbirler 
almak hususunda coşkun bir çalışma başlamış bulunuyor. Ze
hirli gaz kursları açılması, mekteplerde talebeye gaz hakkın· 
da malumat verilmesi gibi çalışmalar bu cümledendir. Bu 
arada l!.tanbul itilaiyesi de hava hücumu karşısında kurtar
ma vazifesini üzerine almıştır. Bu maksatla lstanbul itfaiye 
çalışma faaliyeti başlamıştır. Resimlerde bir kurtarma tecrü- 1 

besini a:ıra ile görüyorsunuz: _l J 

Olgunluk 
Manzarası 

(Başı 1 incide) 
tınuz için istifade edebileceğiz. Ora
da bir transit sahamız vardır. Bu sa 
yede biz, bilhassa, maden ihracatı • 
mız için kolayhk göreceğiz. 1.skende
nın limanı da, güzel bir Hinterland 
sahibi olacak, yüz binlerce tonluk 
madenlerin, diğer ithalat ve ihracat 
eşyamızın transit işlerinden fayda gö 
recektir. 

M emleketin her yanından ge
len hastalar, burada ömlırle 

r ... ı..ıe karşlaşmadıkıarı bir disıpıin
le karşılaşırıar. Köyünde mazbut 
bir istirahatin, muntazam vakitler
de yemek yemenin cahili olan has
taıar için verem tedavihanelerı ay
ni zamanda birer mektep sayılır. 
Hayatında diş fırçalamanın ne ol 

duğunu, haftada bir banyo yapıla
cağından bihaber, friksiyon .. ve sıh 
hate dair diğer medeni şartları bil 
miyen köylü burada hepsini öğreni 
yor. 

Her hasta, Sıhhat ve içtimai Mu 
avenet Vekaletine müracaat edebi
lir. Fakat müracaat eder etmez has 
tahaneye alınmaz; çünkü binlerce, 
hatta yüzbinlerce hasta tedavisiz 
bir halde beklemekte. 

Tedavisini istiyenlerse pek mah 
dut ve muhitinde açıkgöz ve bilgi
li geçinen takımdır. Bunlar da beş 
altı aylık bir bekleyişten sonra has 
tahaneye girebiliyor. Uzun müd
det sıra bekliyen hasta dört ay ya 
tırılır. Pek istisnai vakalarda, bu 
müddet arttınlmaktadır. 

B lnlerce hastaya mukabil - kl 
lstanbulda yıı.lnız kırk elli 

bin veremli mevcut - memleketim.iz 
de ise topu topu meccani olarak 
iki yüz - iki yüz elli yatak var. 

Bu vaziyet insanm yüreğini pek 
acı bir surette burkuyor. Bir gün 
hastahane katibiyle konuşuyordum. 
Mevzu sıra beklemiye gelince ka
tip kafasını teessürle salhyarak : 

Son altı ay içinde, dedi. Sıra bek 
Jivenlerin varısı tedavi imkaruarını 
ka vbetmiş ! .. 

Bu yara öyle ~enis ki .. onu kapa 
tı:ı hilmek icin bir sıhhat seferber
ı;c;.i ta"m. tstanbıı1un hangi soka- . 
y•nıt ~rseııiz. mutl::ıka . VeT"em va
k., cıile karşılaşırsınız. Küçük bir mi 
Bal : 

RE>yoz1unun arka semtlerinde o;; 

turduğum küçük sokakta aşağı yu
kan sekiz hane bulunmakta .. Bizim 
binada dört kat mevcut. Bu dört 
katta on beş ki~i oturmaktadır. On 
beş kişinin içinde beşi veremden 
mm:hı.rin .. Bund-ın ba.c;ka ge~en kış 
iki de1ikanlı bakımsızlıktan dolayı 
veremden öldü. Srıka~m bütün sa
k;"'leri giineşsizl;kten, havasrzlık

tan sansıın.. ve !?ece giinnfüo: h"'r 
pencerenen bir ök~ilT"ilk ~i lmhığı 
nızr trrmalar, yüreğinizi burkar. 

H .,stahaneve va+ah bir ay ol
mn~u . Ha!'Jtahanenin eksik 

!erine ramnen mef'buri istirahat ne 
ticesinde kendimde bir iv:lik his8et 
nıive ba.c:lam•cı+rm . A7. krnmcını11k . 

gezinmemek ilah .. hareketlerden ss. 
k·nmak ahnan gTdaVT teraküm etti
r:.,l"lr. Bn it:h~T"1~ hir av ?'ı>rimA., 

iki buqnk kilo katlar artmıştım. 
OksürUğiim aıı;almıştı bira7.. Fakat 
buna mııkabil a~ı:ıh•m miithi1'1 h"•ml 
muş, ürl\el\'., korkak ve her an n1ü
nıfi'1 snğukhı"ıınu v"nrhM·nda h:s. 
se-""'TI blr mRnvalr halirıP P"İrnılcıt;nı . 

7,iMI. . l?iin VP l?'e~e P'f'l'mhrn .. tiıı 

le; vıu·,.1'ııcı ·mr"'1" V",'tl ,;ı;;:.o,. trn~ıcı 

1 .... ~ll H~; ii,. ldd XlmHcı "1.....,.,cı,.., .. 
J3'tıı,. !=(O"'Qlı n'~"'tıf"',..:"";.,~ ""f.•ğımızda 

bu h,.,.,,.. .. , ., .. ,., 1,. .. ,..,,.1aşırız: 

- Rizeli ölmüş! 

- Hangi füzeli? 

- Canım, gırtlaktan yatıyordu 

hani.. 
_ Ya. zavallr .. çok ta gençti.. 
_Sonra Süleyman ölmüş .• 

_ Tütün amelesi Süleyman mı? 

- Evet! 
_ Allah Allah. dün bahçede be

raberdik. Bir hafta sonra ç·kacağı 
r1 ve tekrar iŞe gireceğini söylüyor 

du. 
Gece yarısı birden kan boşan 

ınış ağzından .. 

E rtesi gün de yine buna ben
zer haberlerle karşılaşırsı· 

nız. Musluğa yüzünü yıkamıya gi
den arkadaşınız dönünce_ size doğ 
ru eğilir, yavaş, fakat boğuk ve kı· 
sık bir sesle: 

- Bursalı Mehmet gitmiş .. der. 
Bursalı Mehmet on sekiz yaşm

d ., dır. Ve yirmi gUn onmıla ayni ma 
aada yemek yemiş, konuşmuı,, Bur 
aadan, şeftaliden, Çekirgeden ve al 

--- .. ··=-~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

hazır vaziyette 

Modern bir Avrupa ıanatoryomu • ""'~~; 
Yazan: · ; 

Faik Berçmen 
yanaklı yavukludan bahsetmişsiniz 
dir. 

Bu sabah, on sekiz yaşındaki ar
kadaşınız, sizin de pek yakında gi
deceğiniz yere gitmiş .• 

Karacaahmet zaten çok yakındır. 
Ve erimiş genç vücutleri dört kişi· 
nh taşımasına lüzum bile yoktur. 
Bir mezarı ve sedyeyi tutacak iki 

. kişi kafi .. 
Işte bonden iki karyola ötede ya 

tan Trabzonlu Muhs•n .. yirmi ya
şmd::ı.ydı. Liseyi bitirmiş ve Tıbbi
yeye yaZTlmıı:ı. Fa""at tam o s•rada 
a~mdan bir kan boşanıyor ve o 
yatış. 

lki senedir sanatoryomdan sana· 
toryoma.. Memleketindeki bütün 
mallarım satmış.. Nihayet parası 
tükenince meccani hastahaneye düş 

müş .. 

H "'"hlt..,ne ve sıın11tl"lrwımda 
g-ördHö-iim en feci ölüm, o

nunki olmuştur. Tam bir ay uyu-

Çin papazları 

Nasd Çalış~yor? 

maksrzın ve durmaksızın bağırdı. 
öyle bir bağırış ki en sert kaya
ları bile yerinden oynatır. Ve onun 
la beraber tam bir koğuş sabahla
mıştı. 

O vakit sertabibe yaptığımız bü
tün ricalar boşa gittiydi. Ve Muh
sini bir tek odaya nakletmediler. 
Hepimiz uykusuz kalmıştık. Yirmi 
hastanın hastalığı o ay uykusuzluk 
tan ve sinir bozukluğundan arttt. 
tçinrlzde, ellerini kaldmp ya ken
di!'liııin veya baif.rıın hı:ıcı+a ı:ı~1-ıına 

şmm bir ~n evvel ölümünü dileyen 
ler bile oldu .• 

Muhsin, nihayet bir sabah kah
valtt tepsisinin ba..cımda son kuvve
tini knı:ıtu. O ~ı:ıbah ıı.nasr Trahzon
da.n gelmişti. Bayıldı ayıldı. Çare
siz .. 

Oiflunun bUtün habralarını. saa
tini, fotoğraf makinesini, piiam::tla
rrnr elbiselerini eline verdiler. Za
va11r anne. bir tanesinin mezarını 

katbhıe yerleştirerek ve gözva.sla
rını, Karaden;?.in kara sularına gö 

merr.k Trahzona döndü. 
"Havat bir trııierlirlir'' dlw•n1Pr 

haklı mı? Ve bi:r.1er bu traiedinin 
birer art~stiyiıı; .. Her birimizin rolü 
bir noktada nihayet buluyor. 

Bizzat Fransadan 

Sorahm! 
(Başı 5 incide) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

nrz isteği değil, prensiplerinin tabii • 
icabı de*il• faıkat bimat taahhüdü ve 
vazifesiclir. Türkiye, vazifestni yap- • 
mayı bilir.' 

Fraınsız lele.resi Suriyeyi Hatayla 
meşgul ederek, ona kendi istikla.Jinl • 
unutturmak istemiştir. Yüzde yüz 
Suriyeli olan Lübruım aymp Suriye- • 
yi pa.rçahyım ayni idare, Hatay me
selesini, Suriye \11a.hdetl meselesi ad-

i 
dettirmiye, bu suretle hürriyet ve • 
vahdet iı;;tiyeın Suriyelileri Hatay 
tehlikesi ile önlemiye niyet ebnlştir. • 
nu o~'Una Surive vataınperverliğ"nin 
isyan· etti<rini bllmekteyiz. Bize gelin-. " 
ce, 

Bizim iç'ın Cenevre arJaşmasmro • 
tatb:k edilmesi oemek, • 

Bugi~mlen itibaren Hatay halkının 
serbestçe kE'ıtıdi seçim hazırbklarını 

tl'.unamlamalanna kayıtsız şart.'IJZ il 
mi.isaade etmek, 

Anla.5mnınm kaydettiği idarenl~ ı • 
kurulusunu tem1n edecek bir mecli-
sin seçİmi, hazırlıklannr, lıi~hh' suret 
le, ne sözle ne fiille, kanştırmamo.k, • 

Fraınsanm ergeç Hatayda.n çıkace-
ğı ve Hatavın mutlaka. kendi mfü;ta- • 
kil devletin~ ~ahip olaf'-S·İtl kaına.ati Ue 
hareket etmek, Denı<''ktir. 

Paris veya Beyrut, karşımızda tek • 
salahiyet ve mesuliyet olarak trunıdı
ğımız Fransanın idaresi bunu yapa· • 
cak mıdır, ya.pmıyacak mıdır? 

Muallim, can kuıtarma hakhınduki izahata başlıy9r, 

iki itf..t'ye neleri 

:: _:-.;, 1; sıazcl en bcıyılmı~ bir adam a)•ıltı 'ıvor 

ilk müdavattan sonro. sedyeye konmaktadır. 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hatay işi pürüzlü bir iş manzara
sı gösterir göstermez, iktisadi hesap 
larimızda bir boşluk peyda olur. Bü
yük taahhütlere giren Türk mües • 
seseleri kargaşalığa maruz bir saha· 
yı transit yol diye göze alamazlar ve 
hesaplanna sokamazlar. Bu suretle 
bizim Ankara iti18.fını ve Cenevre an 
laşmasını yaparken temin ettiğimiz 
haklar hükümden düşmüş olur. Is • 
kenderun limanı da bir hayat kayna,. 
ğmdan mahrum kalır. 

B ugün bütün Türk milleti itti· 
har verici bir olgunlukla hÜ· 

kfımetle iş beraberliği ediyor ve ya • 
kın şarkta kurulan barış emniyet ~is 
temindeki yegane boşluğu doldurnu 
ya çalışıyor . 

Biz Fransızlardan ümidimizi kes -
miş değiliz. Hala zannediyoruz ki, bu 
günkü entrikalar, eski fena huylaun, 
itiyatlann şuursuz bir şekilde deva-

• mından başka bir şey değildir. Ve 
Fransa, vaziyetin iç manasını şu-.:ırlu 

IJ bir gözle görünce bize samimi suret 
te el uzatmak ve emniyet t emelini bi 
zimle beraber kurmıya çalışmak ih
tiyacını duyacaktır . ·• Fakat, bu ümidim iz tahakkuk et-

• miyecekse ve Fransa menfi ve iki 
yüzlü bir rol oynamakta ısrar göste
recek olursa bunu bir an evvel bil-

• mek ve anlamak isteriz, hiç değişmi· 
yen ananeye, yakın şarkın bu cephe 

• sinde de tam emniyet kurmaktır. Bu 
gayeye de şu veya bu yoldan mutla· 
ka varılacaktır. 

• Ahmet Emin YALMAN 

• 
• 
• 
• 

• 

Sürmen ede 
Yetiştirilen 

Portakallar 
Sürmene, (TAN) - Bu sene kaza 

mız içinde yetişen portakallar ge<;en 
yıldakine nisbetle azdır. Fakat, kali• 
te itibarile daha mükemmeldir. 

Karadeniz portakalları her sene 
vaktinden evvel koparılarak sevkedil 
diği için bozuk ve ekşi olmakla ta· 

• 
nmmıştır. Halbuki Rize ve Sürmene 
portakallan da ağaçta kemale erdiği 
zaman Alanya ve Döryot portakalla 

• rı kadar lezizdir . 

Karadeniz portakallannın iyi şöb 
• ret kazanmasını temin için bu sene 

toplama zamanı muhtelif mıntakala 
ra göre tayin edilecektir. • 

• 
• 
• 

Aydında Bekçi 
işleri Tamamen 

Düzeltildi ... 
Aydın (TAN) - Bekçi işleri esas 

• lı bir surette yoluna konulmuştur. 

Bekçilerin aylıkları artık muntaza
man verilmektedir. Bunun neticesi o-

• larak yalnız geceleri 18.yıkile ça • 
Jışıyorlar. Bekçiler aylıklarını doğ· 

• rudan doğruya kendileri topluyorlar. 
Tahsilat, 936 da 6800 lirayı bulmuş, 
bun un 400 lirası tasarruf edilerek 

• 937 ye devredilmiştir. 
Evvelce bekçilerin elbise bedelleri 

• maaşlarından kesilirken şimdi maaş
larına dokunulmamakta ve elbisele
ri bekçi tahsisabndan verilmektedir. • Geçen yıldan beri belediye emrine 
verilen kır bekçilerinin de munta-

• zam maaş almaları için 1000 lira av-
rılmıştır. 

• Yandaki Bando 

• Van (TAN) - Halkevinin tstan• 

• 
bula sipariş ettiği bando aletleri CUm 
huriyet bayramından bir gün evvel 
gelmiş, buna rağmen kısa bir zaman 

Bu adam bir Çin papazıdır. 'Mini 
Çin kuvvetleri hesabına halk aı asın 
da propaganda vazifesini üzerine a~
mıştır. Harpten kaçmak istiyenlerı, 
harbe teşvik ediyor, Japon istilasının 
tehlikesi hakkında halkı tenvir edi
yor. Fakat buna mukabil de Japon -
lar, harp propagandasını modern bir 
şekilde yapmaktadır. Bilhassa halkın 
askerliğe heves etmesi hakkındaki 
prop!lgandaya Japonlar çok ehem -
miyet veriyorlar. 

Bugiine kadar yaprlmryaırun. bile- • 
rek, L"ltenerek yapılmamış ol8ıllm, 

bundan sonra, iyf niyetle, samimi
yetle yapılıp yapılmıya.cıağmı som- • 
yoruz! 

Falih Rıfkı ATAY Sedye bulunmadığı zaman bayılanlar böyle nakledilecekler. 

• da Halkevi bandosu bir~ok parçalan 
bilen ve çalan güzel bir takım olmu9 
tur. 



TAN 
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10 Bedin kısa dalıası: Çaykovakinin 
(Senfoni patetik) i, 19 Varıova: Senfo 
Dile orkestra, prkı. 

Jl&F1F KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalcası: Eilenceli mu 

ıiki (8,15: Devamı). 9,ı5 Berlin ima dal 
qsı: Opera ve operetlerden düiün ıabne 
leri, 9,20 Paria Kolonyal: Plik musikisi. 
10,30: Kez 11,45 Berliıi kısa dalgası: 
Pazar konseri, 11,50 Paris Kolonyal: 
Plik, 13: Keza. ı3 Bedin kısa dalagsı: 
Hafif musiki (ı4,ı5: Devamı). 13,ıo Biik 
ret: Tandın orkeıtrası (~4,25: Devamı) 
14,30 Paris Kolonyal: Konser nakli, ıs: 
Keza, ı6,., ... ~rüno, Bratiılava: Vals ve 
operetler, 17,30 Berlih kısa dalıası: Al
man marşları, ı 7 ,45 Berlin kısa dalgası: 
Hafif musiki, ı8,02 Bükreş · Askeri ban
do ı8,45 Berlin k11a dalacaı: Alınan halk 
aıarıları, ı8,50 Bedin kısa dal1a11: Hafif 
musiki, 20 Berlin kısa dalaısı: Pazar kon 
aeri, 20,10 Liypziı: Eski Yunan efsane 
leri ve şarkıları. 20,20 Peşte: Ciıan or
elı:strası. 21,30 Bükreı: Koro, 22 Berlin 
ima dalgası: Akşam eğlenceelri, 22,ıo 

Bukreş: 'uppe, Strauss, Moskov .. ıti, 22,15 
Tokyo kısa dalıası: Plikla milli Japon 
muskisi, 23,05 Vartova: 50 sene evvele 
aıt leh dansları, 23,30 Layp7 i · Eğlenceli 
musık· 23,35 Prag: lro ~ı<;ık proıram, 

OPERALAR, OPERETLER 
21 'Prag, Brun~ vesaire: Tzer et le 

,Charpcntier operası, 2ı Peıte: Granichs 
tadten'in Orlov opereti, 2ı,05 Vıyana, 

Graz: Opereti~ jen sahneler, 23,45 Bük
reş: Opera parçaları 

ODA MUSIK!S! 
lS,05 Praı, Brüno vesaire: Kentet or

kestrası .. 
BF.SITALLER 

10,45 Bedin kısa dalga"ı: Brahms'm 
prlrıları, ı7 Berlin kısa dılıası: Şarkı 
resitali, 20,35 Viyana, Graz: Piyano refa 
k · ·ı ., şarkılar 

D~~S MUSiKiSi 
ı9,ıS: Bukreş (Plikla), 23,30: Viyana, 

Graz. 23,40: Peşte, 
HUHTELIF 

19,20 .r'eşte: Fınlandiya akşamı. 

Pazarte.si, 6. 12. 1931 

SENFONiLER 

dalıa11: Japon askeri bandoıu, 22,15 
Praı, rilno: Orkestra. 23,30 Kolonya: 
Eilenceli cece konseri, 23,45 Pqte: Çi-
can mwıikili, 

20,30: Peşet: Opera heyetini"I ırala sil 
varesi, 21,15 Bükreı: Operet musikisi, 

ODA MUSiKiSi 
22,25 Viyana: Havaym triryo (Şarkı re 

faaktile), 
RESJTAJ,1.ER 

17,40 Praı, Brlno: Finlandiya halk tar 
kıları, ı9,ıO VarfOVa: Lolo ve diio zenci 
prlı:darı (Pltkla), 20.30 Berlin kın dal 
ııı: Zimbal ıolo, 2ı ,40 Viyana, Graz 
Piyano ile hallı: maıikiai, 

DANS MUSiKiSi 
ı2: Bertin ima dalcası, 15,15: Bertin 

kısa dal1a11, 
MUHTELiF 

lS,30 Berlin bsa
0 

dalp11: Kısa dalp 
amatörlerine öiütler, 22,05 Viyana: Ei 
lencel ikısa hikiyeler, 

l'lıı __ Sal_ı, 1. 12. 1s_ıa_,, __ 1 
SENFOND..EB 

22 Varıova: Senfonik konıer (Pfitzner, 
Brahıııs, Sauer, Liazt). 

HAFiF KONSERLER' 
6,45 Paris Kolonyal: Pllk konseri, 7, 

10 Berlin kısa dalıası: Sabah konseri, 
(S,15 Devamı) 9,20 Paris Kolonyal: Pllk 
konseri, 10,15 Berlin kısa dalıaaı: Genç 
ve ihtiyar için eılenceler, 10,30 Paris Ko 

myal, Keza .. 11,50 : Keza 15: Keza, 13 
Serlin ima dalıası: Haffi musiki (14,15 
Devamı) 13,10 Biikret: Karışık pllk ma 
sikisi (14,15: Romen muaikiai) ı4,15 Pa
ris Kolonyal: Pllk koııaeri, 15: Devamı. 
15,15 Bertin kısa dalpsı: 'Cüçük akşam 
eilenceleri, ıti,45 Berlin bu dalıaaı: Or 
kestra konseri (17,45: Devamı) 18,15 Var 
ıova: Orkestra (Verdi, Kockert, Lanner) 
18,50 Berrlin lı:ıu dalaısı: Hafif masiki 
ı9,0S Berlin kısa dalıası: Hafif musiki, 
19,0S Peşte: Radyo orkestrası, 19,45 Bük 
reş: Büyük beıtekirlarm pliklarmdan 
20,10 Liypaiı: Eıki danslar, 20,15 Bük 
reş: Radyo orkestrası (Şark tabloları), 
20,40 Viyana - Pqte: Müıterek n91riyat 
(Hafif muıiki) 21.20 Brüno, Praı: Kan 
ıık koro konseri, 21,35 Bükreı: Yelli Fran 
sız muıikiai, 22,45 Bükreş: Hafif musiki 
nakli, 23,30 Llypziı: Koro konseri, 23, 
45 Peıte: Mendelssohn, Schubert, Vidor, 

OPERALAR, OPERETLER 

1 ç....,.....ba, 8.12.193'1 1 
.SENFONiLER . 

20 35 Viyana Bükreş: Viyana senfonik 
kon:er (Hay~). 21 Laypzig: Senfonik 
orkestra, koro ve saire, 2ı,os Prag, Brü 
no: Çek filharmonisi (Haendel, Brahms) 

HAFiF KONSERLER 
6,45 Paris Kolonyal: Pllk konseri, 7,10 

Berlin kısa dalıaaı: Eilenceli popuri kon 
ıeri, (8,15: Devamı) 9,30 Berlin kısa dal 
ıası: Aida operasından sahneler, ı0 ,30 
Pariı Kolonyal, Plik. 11,50: Keza. 12 
Berlin kısa dalaısı: Karışık konser 13: 
Paris Kolonyal: Pllk, 13 Berlin kısa dal 
aısı: Hafif musiki, 13,ıO Pariı kısa dal 
tası: Konser nalı:li, 15: Keza. 17,2S Peı 
te: Radyo orkestrası, 17 ,45 Berlin kısa 
dalıaaı: Hafif muıiki, ı8,50 Berlin kısa 
dalıası: Hafif musiki, 19,03 Bükreş: Ro 
men musikisi, ı9,35 Viyana, Graz: As
keri bando. 20,10 Llypziı: Şarkılı musiki 
li neıriyat, 20,15: Va.rıova: Sileı:ya şar 
kıları, 20,30 Peşte: Orkestra (Massenet, 
Hamerik, Brahms). 22,15 Berlin kısa dal 
agsı: Eğlenceli konser, 23,20 Bükreş: Vi 
yana musikisi, 

ODA MUSiKiSi 
11 Bertin kısa dalıası: Schumann'dan 

Yayli sazlar kuarteti, 

RDITALLER 
15,30 Berlin kısa dalgası: Zimbal solo. 

16,30 Berlin kıaa dalıası: Şarkılar, 19 
Peıte: Çipn orkestraS11 refaaktile Ma
car tarkıları, 19,20 Llypzic: s.Arııar. 21, 
45 Berlin kısa dalıası: Bavyera köylüsü 
tarkdarı, 22 Varıova: Chopin'in eserle
rinden piyano konseri, 22,15 Tokyo kısa 
dalpsı: Halk ıarkıları ve orkestra, 

DANS MUSiKiSi 
14,30 Biiluq (az tanınan valsler), 20, 

20 Praı: Kabare neıriaytı, 22,50: Viyana 
(23,20: Devamı) 23: Peşte, Vartova, 23, 
20: Prag, Brüno vesaire. 23.35: Liypzic. 

l l'erıembe, 9.12::::::1 

SENFONiLER 
20,10 Llypı:iı: Drest fılharmonisi (Ros 

ıini, Verdi Yeaaire) 21.,30 Biilueı: Senfo 
nik konser (22,45: Devamı), 23,SO Peı 
te: Senfonik konser (Schubert, Erkel, 
Eysler, Lehar vs.) 

HAFiF KONSERLER 

va: Oda musikisi triyosu, 
RESiTALLER 

1 ı Berlin kısa dalgaaı: Bavyera halk 
ıarkıları, 17 ,30 Berlin kısa dalgası: Ar 
monik solo, ıs.ıs Varşova: Piyino re
sitali (Saint - Saena, Oluk va.) 18,30 
Bertin kısa dalırası: Mozartm piyano so 
natlarmdan 1S,30 Peıte: Şarkı - piyano 
20 Bükreş: Piyano konseri (Beethoven) 
20,50 Bükreş: Martha E11erth, Gitta Al 
par, Erna Sack'tan pllldar, 22,25 Tokyo 
kısa dalgası: Garb mu<1iki lletlerile Ja
pon havaları, 22,30 Oatrrova, Praı: Beet 
hovenden pi~no varyasyanları. 

DANS MUSiKiSi 
18,45 Bükreş: Danı pllkları, 19,30 : 

Pe~te, 23,30: Viyana, Graz veuire, 

1 Cuma, 10. 12. 193'1 1 
SENFONiLER 

21 Varıova: Senfonik konser (Beetho
ven). 21,40 Llypziı: Senfonik orkeıtra, 
sopran, 

HAFiF KONSERLER 
6,45 Pariı Kolonyal: Pllk konseri, 7,10 

Bedin ima dalgası: Sen sadalar (8,15: 
Devamı). 9,20 Paris Kolonyal: Pllk. 10, 
30 Berliıı ima dalcaaı: Şarkılı konser. ıo, 
30 Faris Kolonyal: Plik, 11,SO: Keza, 
ı3: Keza 13 Bertin kısa dalıası: HafÜ 
musiki, (l4,15: Devamı), 13,10 Bükret : 
Plik (14,30: Devamı), 14,15 Pariı Kolqp 
yal: Konser nakli, 15: .n.eza, • 11,10 Bra
tislava, Brüno, Marılar ve valslar, ı 7 ,45 
Berlin kısa dalga11: Hafif muaiki, 18,02 
Bükreı: Motoi orkestraıı, 18,lU Peıte: 
Radyo orkestr sı, ıS,50 Bertin ima dal 
agsı: Hafif musiki, ı9,20 Laypziı: Orkes 
tra, flat, piyano. ı9,3S Peşte: Çiıan or 
kestrası, 20,30 Varşova: Koro (Silezya 
havaları), 21 Viyana: Yeni balladlar. 21 
Peşte: Opera orkestrası, 21,30 Bertin kı 
sa dalgası: Orkestra, ıarkı (cenubi Afri-
ka musikisi). 23,30 Viyana: Radyo orkes 
trası, 23,35 Peıte: Seıli film musikiai 
plakları, 

OPERALAR, OPERETLER 
12 Berlin kısa dalgası: (Das Kactchen 

Von Heilbron) isimli radyo opereti, 15, 
15 Berlin kısa dalgası: (Aida) operum 
dan sahneler, 20,35 Bükreı: Operet tem
sili (Opera binaımdan nakli) 

ODA MUSIKlSl 
17,ı5 Varıova: Triyo tarafmdan vals 

vals ve serenadlar, 
RESITAU.ER 

9,30 Berlin kısa dalgası: Eski sofra 
şarkıları. lO,ı5: Mozart'm piyano sonat 
lamıdan konser, lS,15 Varıova: Piyano -
sopran - bariton, ı8,15 Berlai kısa dal 
aııı: Piyano sonatları (Beethoven) 

DANS MUSl.KlSl 
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Gripinin Faikiyeti 
Çabuk tesir ederek ağrlları geçirmesine mu· 
kabil uzviyette hiçbir zarar yapmamasıdır. 

Bu fena ve kanıık hava· 
larda en büyük yardıtmcı· 
nızdır. Baı ve romatizma 
ağrllar1nızı geçirir, nezle 
ve grlpi önler. Kadınların 
muayyen zamanlarındaki 

rahatsııhklarına da iyi 

icabına göre 24 
saatte 3 kaıeye 
alabilirsiniz. 

Bütün bunlara rağ1J1e 
mide ve böbreklerinize 
sıkıntı vermez ve kalbi 
katiyen yormaz. 

" GRi P iN,, i ısrarı a isteyin izi -
K A Ş E 1 

iDi .. LtdlNl 
Bat ve Dit Atrılan, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma 

20 Bükreı: Senfonik danslar (Plakla) 
I0.25 Viyana: Viyana filharmoniai (Bru 
ııo Valte'r idaresnide). 21,05 Laypzic: Sen 
fonik orkestra (Jean Sibeluis). 23 Varıo 
n: Senfonik musiki şaheserleri (Fitel
-ber• idaresnide), 

20,15 Praı: Operet uvertürleri, 22.15 
Berlin kın dalıaaı: Verdinin (Aida) ope 
raamdan ıabneelr, 

6,45: Paris Kolonyal: Plak musikisi, 7, 
10 Berlin kısa dalpsı: Kar11ık mıssiki 
(8,ı5: Devamı), 9,20 Par.il .Ko~on;ral: zus .. ~ . .Pestc....23.SO: LbıWL ~----'--'- _J(o111isy011unclaa: 

lF KONSERLER 
B,JIJ Pal'is Koloıır.a).: Plilı: konıeri, 7,10 

Berlin kısa dalıası: Küı;ük musiki par 
caiarı (8,15: Devamı) 9,20 Paria Kolon.. 
781: Plik konseri, 10 Berlin kısa dalca 
aı: Operetlerden havaalr, 10,30 Paris Ko 
lonayl: Plik konseri, 11,SO Keza. ı3 : 
Keza,, ı3 Berlin kısa daleası: Eilenceli 
musiki (14,15: Devamı) 13,10 Biikreı : 
Staneıco orkestrası (14,25: Devamı) ı4, 

80 Parlı Kolonyal: Konıer nakli, l S: Ke 
sa, 17,45 Bertin kısa dal1a11: Hafif aıu 
lilı:i, ı8,02 Bükreı: Kar11ık parçalar ve 
c1anslar (19,ıS: Devamı) ıS,15: Varıova: 
Pinlandii.a musikisi 18,30 Peşte: Pllk kon 
Itri, 18,50 Berlin kısa dalgası: Hafif mu 
tiki, 19,15 L&.ypziı: 8arlulı konser 21 
V&l'IOva: Hafif musiki, prlu, 21,30 Ber 
ini ima dalgası: Amatörlerin iamarladık 
lan parr lardan konser, 2ı,30 Prac: Ya7 
lı enstriin"~~ıarla ıerenadlar, 22,15 Btik 
r-.: Motzol orkestrası, 22,15 ToQc> ima 

ODA MUSiKiSi 
18,15 Bertin kısa c1atar11: Yaylf trio 

(Şuman) ı8,15 Blikreı: Oda muıikiıi ku 
arteti (Beethoven) 19,20 Llnıziı: Triyo 
konseri, 22,10 : Bükreı : Düo opera mu 
ıikiıi, 22,3S Praı: Piyano triyosu ve ku
artet konseri, 

RUITALLER 
9,15 Bertin kısa dalpsı: Zimbal solo, 

ı2,30 Bertin kısa dalıası: Piyano (Ro
bert Schumann), 18,20 Peıte: Batı Ame
rik tarkdarı (Plak), lS,30 Pra&, Brüno, 
Bratiılava: Otto - piyano ile· sonatlar, 
19,10 Praı: Küçük ıolist konseri, 19,25 
Blkreı: Romana prlı:darı, 19,45 Bertin 
kısa dalıası: Şarkılar, 21 Llypziı: As
ker tarkıları. 23,15 Varto••: Şarkı pllk 
tarı. 

DANS llUSll'JSI 
23,15: Prag, Briino vesaire, 23,20: Vi

yana. Gru, 23,30: Vart0·.a. 

Plak. 10 Berlin kısa dalgası: Eflenceli 
sahneler, ı0,30 Paris Kolonyal: Pllk kon 
ıeri, 11,50 Keza, ı3: Keaa, 12 Berlin kı
sa da'!saaı: Romantik m11sild 13 Berlin 
kııa dalcası: Hafif musiki (14,15: Deva 
mı) 13,ıO Bükreı: Predesco orkestrası 
(14,30: Devamı), ı1,ıo Brüno, Graz : 
Marşlar ve valslar, ı7,45 Berlin kısa dal 
ıası: Hafif musiki, ı8,15 Bükreı: Karışık 
musiki plikları, ıS,50 Berlin kısa dalga
sı: Haiif musiki, 19,45 Berlin kua dalga 
ıu: Aıkerl bando, 20,25 Vi7ana, Gru: 
Sarkı ve musikide dört mevsim, 21 Varşo 
va: Sesli film ve Operet maıilı:isi, 22,30 
Peşte: Çigan orkestrası, 12,30 Bertin kı
sa dalıaın: içki musikisi, 23,ıo Bükreş: 
Eilenceli plik konaeri, 23,30 Llypziı: 
Koro konıeri. 

opERAL.AB, OPEBETLEB 
20,30 Bükreı: Fauıt'tan prkdar, 21,40 

Oıtrova, Prag: Operet musikisi, 
20,lS Praı: Triy0 konaeri, 23 Varıo-

Cumartui, 11.12. 193'1 

SENFONiLER 
21 Prar: Smetana salonunda verilecek 

aıla lı:onaerlerrini nakil, 
HAFiF KONSEJU.ER 

6,4S Paris Kolonyal: Plik musikisi, 7,10 
Berlin kısa dalagsı: Hafta sonu konıerl 
(S,1S: Devamı) 9,20 Paris Kolonyal : 
Pllk. 9,30 Bertin kısa dalpıı: Hafif ma. 
siki ve arada artiıtik sahneler, 10,30 Pa 
ris Kolonyal: Pli.k, 11,50: Keza, 13: Ke
za. 13 Bertin kısa dalrası: Hafif musiki 
(ı3,ı5: Devamı) ı3,ıo Bükreş: Eileoceli 
operet musikisi pllklan (14,25:: Plik) 
14,ı5 Paris Kolonyal: Konser nakli 15: 
Devamı, 17 .45 Berlin ima dalaısı: Hafif 
musiki, ı2,50 Briino, Graz vesaire, ope
ret, marş ve vatalar, 18,02 Bükreş: Kristal 

Yazanı 

ALI RIZA SEYFi m Ak DENiZ kAPLANLARI 

Salman tspanyollarm önünde başını göfitlne etmif, derin derin dtl
eUnür gibi duruyordu, Fakat biraz IO!lra onun zinCirini çıkardılar ve 
kilek çekmekten kurtardılar. Hasan dayı, buna içerledi ve Salmanın btl
tUn bildiklerini İspanyollara söyledijiııi sandı. 

Tannyar gUkredi: 
_ Ha.san dayı!.. Salman kalıbının bir kere delil, yUz kere &damı• 

dır. Dilini, dudaklarım ateşte kerpetenlerle aöbeler elin gAwruna tek 
ez. Zaten biz burada ne biliyOl'UI ki .a liyelim f 

de sanki k9r, paslı bir bıçak varmış gibi bir şeyler duymkta idi. ÇU.n
ktl saıman vardiyanba.tı ve teretımanla beraber güle güle bir ıteyler 
konuşarak, baştarafa aaker koğuıuna geçip gitmiş, geçerken Tanrı
yar ile Basanın olduğu tarafa bile bakmamıştı ..• 

Forsa Hasan, ak saçlı ba.tmı manalı manalı salladı. 
Bugün Tannya.r da dudaklan dikilmiş, dili tutulmuş gı1>i tek söz 

ıöylemedi. 
Ertesi sabah gUn açıldı~ vakit, ispanya donanmasından hep bera-

Ok»lumuzun llayıs ~38 sonuna kadar Ekmek ~~tk artığı &Y.hfı 
27 liradan 162 lira ile Pazarlıkla arttırmaya konulmuştur. lateklilerin 
24,5 liralık ilk kat'i teminat makbuzu ile birlikte Birinciklnunun 8 inci 
Çar§a.mba gllnü saat on beşte Kültür Direktörlüğü binasında. toplanan 
Komisyonumuza baş vurmalan illn olunur. (8144) 

orkestrası, 1S,50 Bertin ima dalpsı: Ha 
fif musiki, 20, Bükreı: Lokantadan kon 
serr nakli, 20,20 Liypzig: Şarkılı proı
ranı. 20,30 Viyana: Askeri konser, 21 Var 

' ıova: Küçük orkestra (lı:arı:tık maliki) 
21,05 Liypzic: Orkestra, sopran. tenor, 

kuartet, senfoni vesaire, 22,20 Pette: Çi 

gan orkestrası, 22,15 Tokyo kısa dalıra 
sı: Yeııi Japon muıikisi, 22,45 Bükreş 
Hafif musiki nakli, 23 Varıova: Popüler 
konser (Çaykovıld, Grieg va.) 

OPERAIAR, OPERETLER 
ıS,40 Peşte: Opera orkestrası. 19,45 

- No. 46 m 

Berlin kısa dalıaıı: Operet musikisi ·(Be 
etelstudent) 21,30 Viyana: ',Hofball'iQ 
Schönbrunn" opereti, 

RESf.fAJJ,ER 
10,45 Bertin kısa dalpsı: Halk ıarU. 

ları, ıı Beethovenin (Valdıteinsonate) aı 
(Piyano) 17,lS Vartova: Şarkı - piyano, 
19 Viyana kısa dalpsı: Halk prkılan,. 
19,55 Peşte: Piyano • oarkı, 20,15: Brll 
no, Praı: Şarkılar, 

16,30: Berlin kna dalgası. 21,15: Bük 
ret. 21,30 : Berlin ima dalgası, 23,25 ı 
Peıte, 23,30: Praı, Brüno, 24: Viyana 
vesaire, 

Ressamı: 

MON1F FEHiM 

lunuyordu. Orada geçirilen gecede kadırgalardaki forsalar öl1l gibi 
yorgun uyudular. 

İspanyol donanmasmm Calais önUnde yattığı pazar gUnU Bayram 
Reitı amiral Direyk'in gemisine gitmiş, orada onunla uzun uzun ko
nuşmuştu. O gUn Türk reisile İngiliz amirali Calaia limanı açığında 
orsa alabanda yatarak gece ~ vakte kadar durup dinlenmeden uğraş
tılar, İngiliz donanmasmdan ayırmış oldukları bir takını küçük gemile
re bir şeyler doldurmakta, onl&rm içinde kendi ellerile bir şeyler ha• 

.ı • ..,a .. • •a l"\ 
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Notamız hazır 
(Başı 1 incide) 

tanrmamak hakkında aldığı kararı te 
yit eden yeni bir karar almıştır. 

Miistemlekecilerin uşakları 
propaganda yapıyorlar 

Payas, 2 (Hususi) - Şamdan gön 

derilen dört dokLor Reyhaniye ve Ku 
sey r köylerini dolaşarak halkı mec
canen tedavi ve ilac; verdikleri ve bu 
fırsattan istifade ederek ahaliye "S;z 
arap ekseriyetini intihapta temin e
decek olursanız Suriye s"zin için ya
kındır. Ermenilerle Aleviler ekseri. 
yetsiz kalırsa siz hii.kim olursunuz. O 
vakit Pransı1lar da burada kalırlar . ., 
tarzında propaganda yaptıklarını is
tihraç ediyorum. 

Kara kıs Faciaları 

[ ir gemi kayboldu 
bir tren df vr ildi 

Kıaç gUn.dür hrrçm bir fırtına ile 1 kadar şiddetli yağmurlar yağdı, her 
çok bozuk giden hava, lodosJamış ve tarafı su bastı. Toplanan sular 
dünden itibaren açmıştır. Havanın memleket için bir seylap felaketi do 
bu değişmesi üzerine KaradeniW.eki ğurdu. Seller bilhassa civar köyleri 
fırtına da sükunet bulmuştur. Fırtına basmış ve halk kendisini kurtarmak 1 

nın civarda vukua getirdiği kazalar ic;in yüksek tepelere ve bir krmsı da 
hakkında liman reisl'ğine her gün kalın ve yüksek ağaçlara tırmanmış 
mallı.mat gelmektedİr. lardır. Sellerin ani hücumundan ken 

Gençliğin Mitingi 
9 

Delbos ikinc· 
~ eyahate Başıadı 

ıBaşı ı m:ıd 

Alman gazetelerı New - York Ti
mes'in makalcsıne mukabele etmekte 
ve "Almanya. Italya ve Japonyaya 
karşı iktısadı harp ıstenıyor,. serlfiv
hasr altında yazılar yazmakta. bu gi
bi yazıların Amerika gazetelerınde 

çıkmasına karşı gelmek lazım geldi
ğini anlatmaktadırlar. 

Diğer taraftan Kuseyrin Firifiri a
halis1nden ve Fransrz ist;hbarat fah
ri zabitlerinden Sadık Hacı lsanm oğ 
lu Mustafan n Arap hamisi sıfatmı 

takınmasından dolayı teşci mahiye
t"nde olarak delege Garo tarafından 
taltif edildiği de öğrenilmiştir. 

Büyükadaya mensup 223 numara- dilerim kurtaramryan 4 kişi boğulup 
1r 4 tonluk taka, Büyükçekmecenın ölmüşlerdir. Sellerden kaçarnıyan 
Kaldırımburnunda kum yüklemek birçok koyun ve sığır korkunc feryat 
üzere demirli dururken fırtınadan de· larla kaçmıya kovulmuslarsa da su • 
mirini taramış ve denize a~ılmıştır. lar 3 000 kovun 500 stğır 86 kısrak 
Takanın içinde 17 yaı;ılarmda Sülev- ve dört deveyi alıp götürmüstür. 
man isminde bir tayfa bulunuyordu. BunJarın bir kısmı bir müdrlet suJa
Riizgarla karışık yağmur arasında rin icinde vüzmive ça halam1şlarsa da 
taka bir müddet bocalamış, ondan biraz sonra bo~uımuslardır. 

Paris gazcte'er de Londra müza
kereleriyle ıneşguldü.rler. Epeque ga
zetesıne göre. son konuşmaların yap
tığı bir değişiklik, Ingillcrenin Mer· 
kezi Avrupada sulhün idamesmde a
lakadarlığını göstererek Fransayı te
yit etmcsid r Echo de Paris gazete
sine göre konuşmalar hakkında neş-

( flaşı 1 İD<'İlle) ·-- ·- rol un an resmi tebliğde Mil ei:ler Ce-
'a dolmağa bac:ılamıştı. ı At tu··rl"'e miyetinden bahsolunmaması dikkate 

Saatler ilerlt.!dikçe büyüyen ve ka i' d -eger. 
!)aran insan kalabal~ğı saat 14 e doğ Telgraf I Populaire gazetesine göre. Londra 
ru son haddini bulmuş, altı bini ge konuşmaları Delbos'un Şarki Avrupa 
çen Üniversite ve yüksek mektepler Dü.nkü miUngteıı sonra Uni· , 1 da ve Balkanlarda yapacağı seyahat 

Buna mukab;l Türklük lehine <;a
hşan Hatay ileri gelenlerine fena mu 
ameleler yapılarak bunların her ve
sile ile ezilmeler'.nin Fransızlarca ka
rara alındığı muhakkaktır Bu suret 
le Hataydaki Fransız memurları şa
yanı hayret bir gayret göstererek 
g{ıya Sancağın Fransaya ilhakı yük
sek menfaatleri icabından imiş gibi 
hareket etmektedirler. Hatta Isken
derunda intişar eden Ech'o de Alex
andrette gazetes;nin 6 ve 13-11-
937 tarihli nüshalarında delege Ga
royu meth ve Sancağın Fransız hi
mayesinde bırakTl.masma dair vaki 
neşriyattan delege memnun olmuş 

ve gazeteye mükafaten elli lira ver

sor1ra gözden kayıbolmuştur. Bugüne Bu sırada pek çok evler de yıkıl-

talebsinin meydana gelmeleri üzeri i versite genc:liğ"ınin Büyüık Şefr için iyi bir başlangıç olmuştur. Bu 
ne heyecan büyümüş ve miting , sa- tazimlerini bildiren telgrafın su-

1 
seyahatin Varşova ve Belgrat merha 

ati gelmeden evvel bir yan_ardağ gibi i 1 reti şudur: , leleri bilhassa zor olacaktır. Petit 
kadar, bu takanın akıbeti hakkında mı!"!tir. 
bir ma1funat alrnamamıştrr. Mezruata fazlıt zarar geldilH ve h:ı 

patlak vermiştir .. Genç' erin heyecanı ' "- Atatürk. _An.kara., ' ; Parisien· gazetesine göre. Delbos. se-
karşısmda yerlerınde duramıyan rek Hatayda tstıklal Bayramı ı yahati esnasında yalnız Fransa na-

Ayni yerde bulunan Nuri isminde sarat miktarmrn on binlerce lira ol
birisine ait bir kum kayığı da demiri duau tahmin edilivor. 
ni tarıyarak kaybolmuştur. Pazarte- Vali Bav Sahip örg-E' fevezan ile 
si günündenberi kaybolan, batmasın- vakmihın alakadar olarak sevlllnze
dan ve tayfasmrn da boğulmasından deleri baf'T'l"rı,.,.m,vıı Nth~aktadir. 

~ör. fakülte dekanları ve bir çok prcı 1 yapmak istiyenlerİl!l göğsüne u- 1 : mma değil, Ingilt'ere namına da söz 
feaör1er de bu sırada mevdana ge1e 

1 
zatılan süngü hepimizin kalbine 

1 

söyliyecektir. Delbos. bugün münta-
-ek ~encliğe katrlmrşlardır. 

1 

saplandı. Şuurlu heyecanlamm- hiplerine. bilhassa Alman genişleme 
Evveli\ üniversite bahcesıne ta ·e- zı bütün bağbhğmuzla ula.5tm- ' 

11 
temayüllerinin tehdidi altında bulu-

beler tarafmdırn kurulan kürsü, ka- yoruz, Büyük Atamız. nanlara teminat verebilecek vaziyet-
şüphe edilen bu kayık dün geç vakit Bir de Facia 
Davut Paşa açıklarmda görülmüş . Ankara. 2 (A.A.) - Siddetli ve 
ve sahile çekilmistir. K.ayığ'ın içinde siirekli vıu?murlerrn te~ri ile Osma
bulunan sahibi Nuri achk ve yorgun nive ilP M::ımııre ar::ı.smd::ı C11 mus ı:a
luktan baygın bir halde bulunuvor - yr rıenilen dere tasmı$. sulı:ı.r rlf'!mir -
du. Derhal tedaVi altına alman Nu- voJunun otuz metre uzunluğundaki 
ri tam Uç gün üc ~ece ftrtına. soğuk ~ir kT!'lmmı v:;ıl•varak ba'ı:ıstlan sü
ve yağmur ile boğuştuğunu. Marma- ..ı;1(1em;R ve hı:ıttr ıH~l{·nı:ı hrrıılrmr"ltrr 
rada azğm dalgalar arasmda birkaç Gece varrs• oradan gecmekte olan A
defa kayığmrn batmak tehlikesi ge- •fanıı-Divarb::ıktr tereninin lnknmot.ifi 
çirdiğini, açlıktan ölmek üzere ikPn hattan Clkarak suva vuvar1anm1ştrr. 
sulann kendis;ni tekrar sahile doi?ru Lokomotifin arkasındaki furgon ile 
att·ğmı ve hiç ümit etmediği bir sı- nosta vaP"omı rla. lokorr.ntifin üstüne 
rada kurtulduğunu sövlemiştir. düsmiistiir HRnisede valmz bir maki 

labalrğ'rn azameti kars•s-nda derhal ' Y"'k k T h •1 G l"" 1
' te bulunmaktadır. 

Beyazrt mevn~_nmı:ı. getir~lmi~tir. _ ı __ u s~ a sı e~ç rgı I 

miştir. 

Şamda neler de neler 
yapıyorlarmıf ! 

Kudüs, 2 (Hususi) - Şamdan bil
dirildiğine göre, Hatay rejiminin baş 
laması münasebetiyle Sultan Sellin 
meydanında büyük bir kalabalık hu
zurunda bir nümayiş tertip edilmiş
tir. Bu içtimada aöz a!an Hariciye 
Veziri Sadullah Cabiri Suriyelilerin 
noktai nazarını anlattıktan sorira ez
cümle demiştir ki: 

"Fransızlar imZa. ettiğimiz son mu 
ahedeyi tasdik etmiyecek olurlarsa 

Diğer kavıkı:ı Sülevmanm taka.si· nist ölmüstUr tki ateş~i ile i.ki kon
le batıp boğulmuş olmasından endi- düktör ve bir garrlnfren h~fif RUret 
şe edilmektedir. te yaratanmıııtrr Yarahlarm tedavisi 

lstanbul ve civarmda lıava düzel • van·lm•ştrr Yo1cuhrrlR.n ö1ii vP yara 
diği halde memleketin: birçok taraf lı yoktur Tertip edilen diğer bir 
tannda şiddetli yağmurlar yağdrğı, trenle votr.ıılar yollarmR devam et -
nehir ve rrmaktarm ta<1hğT baklnnda mislerdir. Sel bu mmtaka.da hala de-

biz hakkımızı başka hükfımetlerin ra ile ya?.lvoruz: edilincive kadar bur~d~ tren1Pr ak -
yardnniyle de temin edebiliriz. tarma euN>thrlp tı>""'h-' 00.ilecektir. 

haherler l!elmektedir. Bunlan da sı- vam etmektMir Sel tRhribatt tamir 

Bugün karşılaştığımız fela'Keti da- M en"ilire• tafh 
ha birçokları da takip edebilir. Fakat Aydm (TAN) - Şehrimize ve el- U~akta kar 
biz hakkımızı müdafaadan vazgeç- varma bir hafta, bazan dinerek ve Uşak. 2 <AA.) - Dün sürekli yağ 
miyeceğiz.,, ekseriya şiddetli yaihnurlar yağmış murlardan sonra şehrimize kar yağ-

Sancak meselesin'n aldığı şekil Su- tır. Bu yüzden Mendires nehri ~ • mrştrr. Hava1arrn soğumasr üzerine 
riyede hükumet 1rrtisi aleyhine şid. miş, demiryolu münakalatı kesilmiş- odun ve kömUr fiyatları birdenbire 
detli cereyanlar açmıştır. Diı?er parti tir. vUkselmiştir. 
}erin bundan istifade ederek bükü- Elbüstanda 

Aydın_ Nazilli arasmd::ı1d hattın A) Elb"" t . .ı 
ınet aleyhinde propaganda da bulun- Maraş, 2 (A. . - us $ITiua 

birçok yerlerinde uf ak tefek 3.nza. v d 
dukları anlaşılmaktadır. Hurman suvu dnnmlı w~murlar an 

tar olmuşsa da en mühim tahribat tasmış, Til kövündp birGok zararlara 
Garip bir ıö:r.1 Çifte kahve - Sultanhisar istasvon sebep olmuştur. Köyde on beş ev yı-

Mitinı?e biitıın gcnr1erın hır agız- ~~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!'!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!J 
rtan ~X"lPdikleri t!'ltn\1 ~ 1 Mıro:ı, ile baı:ı zuubahsetmiş ve bu ismi duyan bü-
1.andr Bevazıt mevda.Tl• da1dka1arca tün kütle hep birden "kahrolsun Ro· 
bu g-Ur sesi aıfu~unda toplıyarak ger Garo,, diye bağ:rmıştır. Tıbbi -
memleket dısma tasrrdt. yeli genç sözlerini şöyle bitirmiştir: 

Dk defa hukuk fakültesi adına s 5:2. ' '- Başımızda Atatürk, damarla· 
alan muharrir arkadıısımız Aslan Tu rımızda Türk kanı bulundu}cça Türk 
fan. Hatay davasını devletler umumi milleti her istediğini yapar.,, 
hukuku bakımrtıdan inceliyerek hu- Uçüncü olarak kürsüye gelen Hu-
lasaten sunlarr şöylemiştir: kuk son sınıftan Osman, heyecan1 ı 
"- 29 ikinciteşrin günü Hatavın bir nutuk söylemiş ve Hataydaki 

istiklalini tanıvan yasanın ilan edil- müstemleke memurlarını iına ede -
mis olmasr la:r.nndı. Bu yasa Mi1Iet- rek şöyle demiştir: 
1er Cemivet;nden e;ecmis. 'F' .. ansı:ı. ve "- Türkün milli bislerile oynan
Surivenin rrza ve muva.ffakıyeVJe maz. Dikkat, ateşle oynuyorsunuz!" 
\mzalanmıs bevnE'lmile1 bir akittir. Tıbbiyeden Reşat, "20 yıl var ki 
Bu açık 0f'lttk·aı beratı arsıulusal ga Anayurdun bağrından bir parc;a kop 
ranti altındadır.,, tu" cümlesile başhyan hitabesinde, 

Arkadaşrmrz nutkuna devam ede- Atatürkün "Hatayı kurtarmak na -
l'ek Fransız LotUs vapurunun Türk mus borcumdur" demiştir. 
Bozkurt vanuruna çarptıktan sonra Beşinci olarak söz alan Trp Fakül 
Fransa hüklımetinin. kaptan Demo • tesinden Lebit Fehmi irat ettiği çok 
nu tahlive etmemiz icin vaki olan heyecanlı nutkunda ezcümle şöyle 
<>idaetli nota!lrtıt mevzuu bahsetrr is. demiştir: 
1'ürk hilkftmetinin bu nota.va verdi-
€i tarihi cevabı hatırlatmTştır. Halayın al yıldızı 

Türkive hükfımeti o zaman bu teh " - Bir Türk mütefekkiri der ki: 
~itlere ~rhr1e cı>v~n verm;c:tl: Bir yerde bir Türke bir iğne batırıl-
"- Silaha silahla mukabele e.ie- sa bu iğnenin acısını bütün bir Türk 

riz!', lük dünyası hisseder. Hatayda batı
rılan süngülerin acısını biz kalpleri
mizde duyduk. Hatayrn al yıldızına 
bir gölge kondurmağa bile taham • 
mill edemiyen Türkler, Hatay istilda 

Çünkü haklıyız! •• 

tinden nasıl vazgeçerler?.,, 
Kudüs, 2 (Hususi) - Şamda bu- ları arasrndaki 158 · 159 uncu kilo- kılm•ştrr. Sulı:ırm cYXfürdilöii eı:wa ve 

ıunan Fransız yüce komiser delegesi metrelerde vukubutmuştur. Seller pu zahire lnymeti 4600 lira tahmin edil-
Sancakta Suriye bayrağının Türkiye rada 1.5 metre derinliğinde ve 12 met mektedir. miştir: 
tarafından vaki ısrar üzerine çekil- re uzunluitu.nda bir kısmı alil> götür Sular avnca, iki yüz dönümlük e- _ Türkiye haklı olmadığı yerde 

Bundan sonra Devlet er u.mwni hu 
im.kundan birçok tarihi misaller alan 
hatip, Lozan muahedesini, ve Mon -
trö zaferini hatırlatmış ve şöyle de-

Lebit Fehmi, bundan sonra bir 
mısra söylemiş ve bütün kütleyi bu 
mısrar tekrara davet etmiştir: mediğini söylemiş, ve Mille1;\er Ce müştür. Bu yüzden. ayın SO uncu nk ,dli bir arazi nıı.rl'ı:ı~nır !la kaplamıştı. hak araınaz. Hakkını, haklı olduğu 

ıniyet:!nin Sancağı bazı kayıt ve şart- C\B.mı Ankara ekspresi gelememiş, Cankında için arar ve kuvvet.i olduğu için zor 
larla Suriyeye merbut telakki ettiği- tzmir-Nıı.zilli treni de Ayd,nda kal- Cankırı. 2 (AA.) _Vilayetin her la alır. Hat.ayda bu bayramı yaptır-
. u· eylemiştir mıstrr. Erte~i wün saat ondan itib~ A f 

Dl ave · "' bırafma kar y$1Pmrstır. mıyanlar na artalardaki büyük ku 

B l d b ren münakalat temin olunmu$tur. 1 I , L • d mandanr iyi tanırlar. lşte büyük" ku-
ey an a ayram Mend'res Uzerinde de fevezıınrlan Konyada sev Ô.f' P li1?etın en 

mıuıdan diyor ki: 
Payas, 2 (Hususi) - Son aldığım sallar islivememis, karşı taraf köyle kim muul? "- Ha tayda istiklfil başlamıştır 

haberler 29 Sonteşrin Bayramının rile irtibat kesilmicıtir. Konyada çrkan .'Babahk,, gazete- ve başka türlü olamaz ... ,, Bu son 
Beylanda çok güzel geçt;ğini ve ka- Mendiresin tııı:1ttğt yıllarda pamuk ei, bıırayt basan sel felaketi hakkın· cümleyi bütün gençlik hep bir ağız-
saba Ermenilerin:n kamilen bayrama 1re ıiii!er mııhsulat ivi ve be"eketli ol da 11Kim mesul ? .. serlevhalı bir ma- .. b 

, dan ve gur ir sesle tekrar ettiler. 
iştirak etilderiıri, halkın bayram mü- duğu iGin cift~i sevinmektNtir. kale yazmıştır. Bu felaketin önüne Gaziantep, Adana, Urfa ve Mara-
nasebetiyle 41 inci alay Abidesine gi- • ~eçmek, hiQ olma:::sa felaketi hafif-
derek çelenk koyduklarını göstermek Sey~anın vaziyeti letmek mümkün oldu~u halde i.ptida şın tarihe geçmiş kahramanlık des~ 
tedir. Adana, <TAN) - Seyhan bu saba dan tedbirler almmadığt iddiasını ile ta.nıarını hatırlatan hatip, bundan 4 

ha kıır<tı vtlksPldi, fakıı.t şimdi ini - ri Ur uh • zcüın1" e diyor ay evvel Ata.türkün şimdilik Konya-
Garo'nun oyunlarınd,,.~ kiy:e s en m arrır e k d b" ah - · 

_, & yor. Hiçbir tehlike yoktur. ya a ar ır sey at yaptıgına ışa-
p Yas 2 (Hususi) lstihbarımı ret etmiş ve bu "şimdilik" kelimesi-

a ' - - Antalyada "Gelen sel gökten ansızm boŞ'an -
azaran delege Garo Hatay reJ1·· - nın· ne demek oldugun-u anlattıktan za n madı. Belki gelece~ni on saatten faz 

minin ilanı dolayısiyle mücrimlere u- Antalya, 2 (Tan muhııbirinden) - la süren bir yağışla haber ver~.i. Bi- sonra, Konyanm Hataya çok yakın 

Bunun üzerine binlerce genç hep 
bir ağızdan tempo i!e şunu tekrarla
mışlardır: 

lstiklô.l Türke haktır 
Hatay b.-urtulacaktır 

Edebiyattan Abdülkadır Karahan 
ve 'l'ıp takilltesi beşinci sınıftan '!'a
rığın söyıedikleri müheyyiç birer hi
tabeden sonra son oıarak edebiyat 
fakilltesinden lzmirli Şükrü Murat 
kürsüye çıkmış ve dakikalarca aı.luş 
ianan kendi yazdığı şiiri okumuştur. 
Bu şiirden bir mısra alıyoruz: 
Kurtardı Türk Hataym erkinlik ök

süzü.nü 
Kalbimizde Atatürk, başımızda Ata

türk 
mumi af ilan ve Halkevlerinin açılma Şehrimize ve civara tufan denecek naenaleyh hadisenin tahakkukunu olduğunu söylemiş ve Hatay anaya.-
ama müsaade edileceğini bildirmiş ise tZ!2 _ .. _.. 1:ahmin ey,emek gü<: değildi. Gelme sasında "Hataym istiklali ve tama- Taksime doğru gidif 
de bu sözün f!1Üsbet semereleri görül giderek Kara Omerle göriiştügu :~a- yerleri Uzerinde müstacel tedbirler miyeti Fransız ve Türk ordulan ta- Bu sözlerden sonra durulmaz bir 
memiştir. man şunları söylem.iştir: alinabilirdi. NE'<len, nicirı ı:ılmmadı?,, rafından garanti edilir" fıkrasına sel gibi coşan yük.sek tahsil gençli -

J. l u_ Merak etmeyiniz. Ekalliyetfori temas ederek şöyle demiştir: g-i Beyazıt meydanından caddelere 
Garo'nun propaganua an Fr Konyadaki ıevlabın 

ve Çerkesleri himaye edeceğiz. ~- - Ha.:.aynı istiklali tehlikede tse loğru taşmış ve Taksim yolunu tut-
Halep, 20 (Hususi) - Garonun sızlar Hataym yeni rejiminin tatbı- yeni talı!lah ve Fransızların buna müdahaleye muştur. Gençler, önlerinde Türk bay 

Hatavda Türkler aleyh'.ne yaptığı kın· den sonra da Sancakta kalacak- Konya (Hususi) - Yaşlı Konyalı tl . ks k h ld • h ld illi 
J 1 cesare erı yo a işi Sakarya a - ~ı o ugu a e m · marş.ar so) 

Almanya ne diyor? 
Almanya Propaganda Nazrn bu

gün beyanatta bulunmuş ve Alman
yanın infirat siyaseti gütmediğini, 

çünkü bugün her sahada kuvvetli bu 
Iunduğunu söylemiş ve demiştir ki: 
"- Bütün dünyanın düşmanı o'an 

Bolşevikliğin bugün karş1sına diki
len müdafaasız bir Almanya değil, 

Bolşevikliğine kanmamıya azmetmiş 

bir devletler blokunun mevcut oldu· 
ğunu anlamıştır.,, 

Almanyanm Londra sefiri Fon 
Ribbentrop dUn öğleden sonra Mister 
Edeni ziyaret etmiş ve Londra ko
nuşmalarından Eı:mra neşrolunan teb 
liğ hakkında mütemmim malumat al 
m.ıştır. 

Belçika memnun 
Almanyanın Belçikaya ait Kongo. 

dan bir parca alacağına dair neşrolu 
nan şayialara mukabil Almanların 
neşrettiği tebliğ Belçikada memnımJ.. 
yetle karşılanm1ştır. 

Delboı yola çıkh 
Paris, 2 (A.A) - Hariciye NaZil'I 

B. Delbos bu akşam şimal ekspresi 
ile. Merkezi ve Şarki Avrupa tume
sin;n ilk merhalesi olan Varşovaya 
hareket etmiştir. 

Polonyanm Paris B~yük El\f;si B. 
Lukasieiwtez de ayni trenle hareket 
etmiştir. 

Romanya ve Avusturya 
Bükreş, 2 (A.A - Havas) - Ro

manya efkarı umumiyesi Fransız -
Ing"liz görüşmelerinden memnundur. 
Sı.ılhü müdafaayı istihdaf etmiş olan 
Fransız - Ingiliz cephesinin kuvvet 

bulmuş olduğu ve Fransanm mütte
fiklerinin menfaatlerinin muhafaza 

edileceği hususunda teminat almış ol 
duğu ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

Viyana, 2 (A.A) - Havas Ajansı 

Muhabirinden: 
Iyi malumat almakta olan mahafil, 

Fransız - lngiliz tebliğini mem.nuni 

yetle karşılamaktadırlar. 

Macar~tanda 
Budapeşte, 2 (A.A) - Muhafaza· 

karların naşiri efkarı olan Pesti Hir
lap gazetesi diyor ki: 

"B. Delbos'nun Merkezi Avrupayı 
ziyaretindeki ehemmiyet, Fransız -
Ingiliz görüşmeleri neticesinde bir 
kat daha artmıştır. Bu ziyaret, Mer
kezi A vrupada vazıyetin selah bulma 
sına Fevkalade medar olacaktır.,, 

tı:ıhrikler çeşit çeşittir. Rıristiyanları d ar, şimdiye kadar şehrimizi bu ka-
• lar ır.,, d b raınanlarına havale etsinler; Türk liyerek ve Anta.Kya, lskenderun ke-
nasıl ve hangi usullerle elde etmek Delege 11_11_1937 t"..ıbinde de. ar üyilk bir selin basmadlğmı, çün Mill 1 . b h t ilin t" 

n1 cw.• 1<ü H ordusu · etler C-emiyetinin kendi - limelerini tempolu bir şekilde tekrar ~eki mesi ıçın U" eye seç ış ır. 
istedigı-"ni daha önce a atmıştım. Ga Kırıkhan ile Reyhanı· ye arasmds.kı amamdaki müftü gediğinde za- w 1 . d k ı· tal be , sine verdigi vazifeyı· herkesten dalı~ ederek tramvay yolunu takiben Be- Mektep erın en çı an ıse e • 
r onun Hat.ayda Kürt er ve Çerkezler · ·t manmda tertibat alınmasile sellere 

Yeniköy ve Topboğazı köylerıne gı • ba iyi tatbik etmek kuvvet ve kudre - yog-luna çıkmış ve burada caddenin len bu sırada ytiksek tahsil gençli-
arasında yaptıgı· tahrikat ta ayrı bir ı~ ska istikamet verilmesi mümkün 

miştir. Yeniköyde Çerkesleri ropu:ra- tindedir. Hatayın istiklal bayramına iki tarafını dolduran binlerce halk ğine katılmış olduğundan Taksim 
tetkl. kmevzuu olacak şek'lded:_r. Ga- ·· de oldu~nu ve dııima bövle yapılagel -rak: "Bir heyet; temsiliye vucu mani olan müstemleke memurlarını tarafından çılgınca alkış anmıştır meydanını taşıran binlerce Türk gen 
ro muhtelı·r tar"hlerde ekalliyetlerin ....,;.,, o1<1ııi>unu sövlüvorlar. 

getiriniz Hariçte adamlarınız vaısa S 't\netle anıyor ve bütün cihan önün· Taksim abidesine gelindiği zaman ci buradan dağılmak üzere tstanbu-
bulundug· u sahalan ziyaret etmiştir. ul • ehrimi?:oP su bask1nmdan 25 ev çafurmrz. Kend"lerine iş b acagım. de bu haksrz'ığı protestn P<l'unruz!.. "üniversite Gençliği" adına hazırla- la doğru hareket etmiştir. Bir ucu 
Bu Sevahatlerı"nde mesela Çerkes ve tamamen 60 ev kTsmen yıkilmıshr. 

J Intihapta haztr bulunsunlar.,, z o•v l · t ki nan büyük bir çe enk abideye kon Galatasaraya ge en kafilenin öbür u-
K.t'ırtlere tu··r'u·· tu··rı;; vaıt'erde bulun arar vtiz bin lira tahmin edilivor. tı?er genç erın nu u an 

.. B b. · r ç d - Bundan son il Tı tan Cen muş ve beraber getirilen Türk bay- cu henüz Taksimden kalkmamış hu-mustur Revhaniyeye geldiği zaman Of ır nümayıf• umra a da şiddetli yagmurlar ra sxras e P -

Çerkes ko 
.. yti olan Yenişebirl l6-10- .Aıdana, 2 (TAN r-. ... uhabirinden) vağnns ve köylerine birçok yıldırrnı giz. Hukuktan Osman, Tıptan Reşat rağı da meydandaki direğe ağır ağıt lunan bu büyük ve şuurlu kütle ni-

d d.. ·· t- Lebit Feh i Ed b" tt Abdül çekilmiş, bu srrada hepbirden İstik · hayet marş söyliyerek, Hatayın a-
19 ... ,, .... , tar hı"nde Zl·yaret etmiş ve Çer- Gelen haberlere göre, bugün Şam a u~muş ur. ve m, e ıya an -

Cu b 1 d d · ld k dir Karaha tz · ı· ş··krü· ue T p lal Marşı söylenmiştir. Bundan son- dını anarak lstanbul tarafına dön -
keslen. Tür" klerden ayrt bir grup 'aa- zaptiyeler çarşıda halkı, dükkanları- mra e e iyesine lışen yr ırmı a n, mırı u • ı 

· · t ı f k · şt t Tank s.. 1m ı dır ra bir çok hatipler söz almışlardır. müş, bu asil ve vakur toplantı bu su linde intihabata hazırlamıya davet nı zorla kapatarak Hatay rejimını e e onu ya mış, yangın çıkarını ır. an oz a ış ar . 
etmiştir. KUrtleri de Türklere karşı ret maksadiyle nümayişe teşvik et Yangın, halkın yardımile söndürül • Bunlardan Cengiz, Hataydaki bay Bu meyanda büyük şefe gençlik a- retle. şimdiye kadar emsaline az te-
cephe almıya teşvik etmiştir. 8-10- mişlerdir. Fakat nümayişçiler iki ytt- müştür. Merkeze bağlı Dereköyünde rama mani olan Fransız müstemleke dına çekilmek üzere birlikte bir tel- sadüf edilmiş bir şekilde çok heye-
1937 tarihinde de Hedrike _k_ö~yUn ___ e __ zll--=g~e_ç_m_e_m_i~şt~i_r_. __________ ~------ik--i _e_v_vı __ k_ı1_mı __ şt_Ir __________________ m_e_m __ u_ru __ R_o_g_e_r_G __ ar_o_n_un ___ is_m_m_· _i_m_e_v_· __ gr __ a_f_s_u_r_e_ti __ h_a_zr_r_ıan __ m_ı_§ __ ve __ A_t_a_t_ür_k_e ___ ca_n_1_ı _g_e_ç_m_i_şti_·_r. ________________ ~ 



1ikim'erim·z aras'nda 
·eni tayin ve terfiler 

Birçok Hakim ve Diğer Adliye 
Memurları Terfi Ediyorlar 

DZiPEK PALAS' 
OTEL ve LOK.ANTASI 

SiZ 
. . 

E Sureti mah.uada otelde GıbrtLan 
balia TEREY AQJ ile J&Pıbmt· 

HIU. 
~ 

En nefis yemekler haZ1rlamaktadır. LGtfH tecrübe ediniz. 
. Pi 

sırkecı Oı han·ve caddesi "o. 7. Tel 24394 ı ıınmm.• Ankara, 2 (Tan muhabirinden) - rü mtlddeiumumlsi Şahlnoflu, 40 Ura 
ÇA..Jrye VekAleti bir kararname ile maaşlı Çerke11 ceza hlkl.m1iğine U • 
'1iıdm, müddeiumumi ve diğer adliye zunköprtl cea hlkfml CeWettin Alp 
eller arasında gen.it terfi ve tayinler Aralan, 40 lira IDUfll Bor hukuk af... 
.)apm!ftır. Listeyi aynen bildiriyo- kimJif.ine Bodrum hakimi Sabri Se- Ökılrenlere ve 
rdm: rıer, 40 Ura maqll lJzunk6prl ceza KATRAN HAKKI EKREM 

80 lira maqh Erzurum reisf.ğine hllrlmliğine Yozgat bası Şefik Oz, töilı aalelerlne 
terfian ikinci 8IDif adliye mUfettifi 40 tin. maqh Kütahya balrğma Me Uıldldar icra memurluğundan: ------------~----------------------
temzi Töreci, 80 lira maaşh Gireswı nemen hulruk hlkiml Ziya Gökalp, Saadete borçlu Erenköyüııde Sultan 6J••-------••!lml _________ : HAYAT t M 1 N 
lıukuk hlkimliğine terfian Ankara 40 lira maqh .Kelkit b&kimliğine Bi sokağında 118 No. lı hanede mukim 
\ıcaret Azası Etrettin Akşit. 80 Ura tecik eski lza muavini Mustafa Hit- Hatice Behicenin haczedilen kıymet-
ıQ&aşlI Kaatamonu ceza hakimliğine mı. 40 lira maaşlı Derik bA.kimliğine tar ve antika müteaddit halı. çini va En B u·. y u·. k 

rfian Kütahya Azası Emin GUrçay, Mazgirt hl.kimi Veli, 40 lira maaşlı zo, takımları ile antika tabak: gil • 
JO Jfra maq1ı beşinci derece temyiz Edremit Hukuk hl.kimliğine Kemah mtif takımları, büfe, yazihane kol • 
ınahkemeai raportarıu.ıı.n-e terfian hl.kimi BU.yln Kuıdoğlu, 40 lira ma tuk kanape ve sair etya ıo.12.937 ta H E y E c A N 1 6

1.&M rihine milsadif Cuma günil saat 13 ~ylz raportörlerinden Mibıilr Al· qlı Cib!k mtlddeiumumlliğine F.dre-
~k, 80 lira maqtı beşinci derece mit mtıddeiummntal Refat Bayramoğ ten 16 ya kadar Erenköytlııde Sultan 
temyiz mahkemesi raportOrlUğUne tu, 40 Ura m&afh Aksaray ceza hl • sokağıuda 118 No. ıu hanede deru • 
'tertlaıı temyis mahkemesi raportör- kimliğine Arapsun hlldmi Kemalet- Dunda bllmtlzayede satılmlsma ka

=•-c-L-den Şilkril Esen, 80 Ura maaşlı tin YalıD, 40 lira maqh Meçka hl- rar verilmif olduğundan talip olanla 
l»ellDcl derece Alanya hakimf4ine kimliğine Zara hl.kimi Abdurrahman. rm mahallinde hazır bulunmaJa.n l· 
terfian o yer hakimi Fikri, 80 lira Sami Eytıpoğlu, 40 Ura maaşlı Yoz- lln olunur .. 
maııJı beflnci derece Ellziz relsliii gat balığına Ankara IUllı hA.ki.ıni sn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

terfian o yer reisi Atıa Bllglll, 80 leym11n Sabri Otakoğlu, 35 lira maaş 
!ita-maqb beflnci derece Adana CP.za 1ı başmUddefumumr muavinliğine An 
JaaldmHlbıe terfian o yer ceza haki· kara ıulh hlldmi Mürvet Tilzilnkan, 
et Nuri Anm, 70 Ura maaşlı altmcı 35 lira maaşll Muğla mtıddeiumıııml· 
4e1'ece ordu hukuk hlkimlfğiııe terfi Jiğine Suruç möddelumumtsi Seyfet;.. 
• o ,.. hukuk hlldmJ Fehmi Er~ tin Yamao. 85 lira maq1ı Uzunköprü 
fO Ura 1DUfJı ll&rdin hukuk hl.kim- mtlddeiumumlliflne Bafra mUddef11-
tltıne terfla:a 'l'anwl hukuk hakimi mumlli Sahir Kurutluoğlu, 35 lira 
llmall l'als Ulttbı, 70 lira maqb Ur llUUlflı 8aJllı1l CM& hlkiınıiifııe Ardi 
ta reisUIJne terfian Dmiıli milddel· han mftddeiumUJll8i Omer Tallt Erk ....,w Mlılılf Tevfik Salcıoğlu, nen, 35 Ura maaeJı Bodrum hlkimli 
fO Ura maq11 aıtmcı derece Ordu ğine Salihll ceza hakimi Cevat Ak • 
amldclelumumlii!De omu mllcldeiu- soy, 35 Ura mUfh Bllvan, IUlh hl • 
smımtsi tmıail Unten. ldmllline Bahçe hl.kimi Mehmet Faz 
il Ura maa,1ı llenelllell hukuk hl b Canga, 85 U'ra maaşlı Boztlytık 

atmUilne terftan Muatata Kematpa· mtlddeiumumlitiJıe Anamur mtıddej 
.. 1m11ıat h&kimi Şemlletttn Bakbl umum!ai Sami Tevfik Ozgen, 35 Ura 
i,1111. iRS J1:ra maatlı Söftlt cea blldm maqh IstanbaJ mtıddetumumt mua • 
~rme terfian Ça.nkm azası Rami Er- 'inlifine U,ak mtıdde!umumt muavi 

m Uta m&a111 Yedinci derece Dl Fethi Sezal Tnrkmen, 3S Ura ma
baJar mUddelumumtıiğine ter • aşlı Utak mUddetumumt muavinliğı 

ilan o 1fJ1t mtkldeiumumllt Bidayet ne M:jon sulh hl.kimi Enver Dam, 
· Dlllirlmı. 115 Ura IDUflı yedinci de- 36 lira maaflJ Nuaayb'n hlldmllğiat 

Harikulade güze! 
Yeni bir 

Pudra b· lunmustur 

Bu yeni pudra terkı"bine 
altın kremi kanştmJan ve 48 a-. 
at bavalaadinbq VEm}S ~ 
ramdlr. Snıaıaa ........ Uijiııe- a.rıu h"-Jtnl ~-noı. 15 • 

'O ,er m11:1<18i1"til1mfal AWul maqJı saray 'blkiıtıD~ Ahlat !ti1!i Fevkallde ince ve hafif bu 
M •x..tl ~ "illa -- re- ldmtM~ıt~ma, ms 11 llsmcl derece ~ auJh hlkiırd'ji ra maqlı Gerze hlkimli~ne Anc; w VENUS pudrasile tuvalet gören 

tertl&ll OaaJl:qı 81dlı hlldnd Rem- za hl.kimi Hayri T09Ulloğl11, 35 111'11 bir cDd d1lnyanni en taravetli 
~ e 1lra maqlı 1ekizincl 111&qlı Ermenak ceza hlkimilğhıe gtlzelllllnl ifade eder. Okr, jon 
~ hukuk hlkimHfl • Derik h&klmt Mustafa Erdurak, 35 okr, Rafel, bej, Roze, pembe ve 

terfian o yer hukuk h&kiml Feh· lira nn&flı Bünyan ceza hlkimli.ğine beyaz renkler 8&11f1D, kumral ve 
W. '° Un m&8flı •kizinci derece Ermenak Ceza hl.kimi Tahir Kuşça, esmerlere tanmınıyacak güzel-
P.n:ek hukuk lı&kimJiiine terfian o 36 lira maaelı Karaman hukuk hl· lik ve caaibe verir. Bütün ilk ve ·r.r hukuk bAldmi Mehmet, 45 Ura l:imlitkıe Bünyan ceza hlldnrl Ha • kibar familyaıar ·'-di Venüs 
••ılı HkfrJnct derece Orhaneli mtl:! ıan lJıllıD Arar, 35 llra meqlı Urktlp p.u 

!litiUia111111U1lne terftan o yer mtlddei mtlddelumumtliğine Bulanık mtıd - pudrasını terciban kullanırlar. 
~ '1'edfk Dlncel, il Ura ma- deiumu.mlsi Mehmet Zabit Tokıian, Umumi deposu: Nureddin EY-
M Elbil Kadutro blkimliitne )la 35 Ura ıııaaşh Ankara müddekunumt liya Zade ecayı ktmyeviye a1ltı 
llQa bdı.tro blklml Ekrem Ka. ıtauavbıliihıe Kalecik mtlddelumuml- bbbiye ve ıtriyat deposu, Istan-
-. il Ura m&aflı llu.tda Kemal- al Sami Alaç&.Ql, 3:S lira maaşlı Göy· buL 
,.... hukuk JWdmUllne Adana hu • nUk h&khnllltne Çemlfpzek hlkbni r..---~----.. 
lit hA1rw.t l'uat YUICI, 45 ıtra llUUlf r.mt 0r)lan, 9tS Ura maqb Mersin 

iç ve dıt basur memelerinde. basur memelerinin her ttlrll 
ilfhaplarında. cerahatlenmit fiıtüllerde, kana,u basur m• 
melerinin tedaviıinde daima muvaffak'1etle tifa11 temin eder. 

lsanbul Nafıa Müdürlüğü nden: 
22. 12. 937 Çaraeamba gtıntı sadt 16 da lstanbulda Nafta MftdilrJUflhı .. 

de (2498,8!5) Ura keşif bedelli tstanbul Sıhhat 've İçtimai Muavenet Mtl· 
dOrıqa yanınm. yapılacak Sıpak bılaatı a~k eluıntmeye konulm~. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık ifleri Genel, Buswıt ve fenni, proje, 
keş'f hulbasile buna mUtefeni diğer evrak daireeinde görtllecektlr. 

Muvakkat teminat (188) liradır. 
isteklilerin en az (2000} liralık bu ile benzer. it )'8.ptıfma· dair idare

lerinden almJI olduğu vesika1ara istinaden htna.bul Nafia Mtıdtirltlğthı
. den yazılmış ehliyet ve Ticaret Oda" vesikalarile gelmeleri. (8091) 

HELLA 
. PITT 
YENi SiNEMA 

DiZi 

Uç merasiuı gUntln(le adi bir put
ra kullanmak mecburiyetinde kaldim. 
Pudra, cildimde parça par~ yapıp. 
yor ve ytlstım "makiyajlı,, bir tekil 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfmuar ettim ve havala.ndn'1lmıt 

'

--------------------.. ve krema köpUğU ile karıttmJmıt ye. ni ve tamamen rörtınmea bir pudra 

SIRKETI HA YRIYEDEN: , 
Bayramm ikinci Pazar günü müstesna o'mak lzere adi iln

kullanmağa başladım. Beni görenler 
.. plıyofdu. Çllnk1 beD artık ayni de-

tlldlm. 

ler tarif esi tatb 'k edilecek ve yalnız o gün K_!P~riı=" n::;:ü::::n~ao;.:;.n:;:...1:;.::.:;,.~1---~ 
taran: 182 ve UJ4 numarili seferTeri 25 er Te 188 numara 
sefer de 15 dakika sonra yapılacaktır. · 

lstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 
Bakırköy Emrazı Akliye, Asabiye Hal!ltanesine ~ olan 1500 takım 

,Aba Basta elbieeai kapalı zarfla e~siltmeye lçonulmuttur. . 
1 - Ekıiltme Cağaloğlunda S·hhat ve tc;tima!- Muavenet MMttrlftftln• 

de kurulu Komisyonda 15--12-987 Çarşamba gtıntı.. saat 15,30 da ya· 
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Beher takım e!biıse f çin 450 kuruştur. 
3 - Muvakkat Garanti: 506 lira 25 kuruıptur. 
4 - lıtekliler Şartname ve nünıuneyi her gUn Komisyonda garebil~rler. 
5 - İstekliler\ cari etmeye ait Ticaret odası vesikaslyle 2490 sayılı ka-

nunda yazılı belge~er ve bu ite yeter muvakkat garanti makbUZft veya 
Banka mektubu ile birlikte tekliflerini havi zarflarını ihale saatinden bir 
saat .evvel Komisyona vermeleri. (8042) 

Pudra Aleminde kçtfedilmiş en bil· 
yük 8U'dır. Bu yeni pudranın formilll 
ve iafmal hakkı btıytık maU fedakAr 
hklarla hemen Tokalon müesseseeı ta 
ratınd~ sathı almmıetır. Şimdi roka 
lon pudram na.mile ve hergtln daha 
tue. daha nernlin, daha ıtızel görtl
uibıflz. · 

it~ ba1ılma GUmtPaae buı IAdh hltdmttllne Baakfl ıuth hakimi 
~ Andlg. 46 Ura maqh tat.ublll Hikmet Mamikoğlu, 35 lira maa.şb 
llaJllma ı.tant.ı mtlddetum.111111 au 'lekirdal mllddeiumuinl muavinliği
llrfllil J'erbat D6meke, 46 Ura maqJı ne Fmnıe mUddeiumuml muavini 
J;r1ıaa _. h&kimUiUıe Mustafa Ke. Fatma. Bidayet Tünay, 35 lira maaşlı 

tstanbul dördUnctı icrasından: Dai· 
remizin 34:/3444 doeyalite 13.12.931 
tarihinde satışı mukarrer Kmalıada
da Agaei BOkafmda es)rj 24 ve yeni 
81 No. lı ev~ lcra kanununun 13S el · _ • . •--• Dlf Tabibi ••• 

:':ı~~; ·::r ::ı: ı· BAYAILAR BILIYOllU UIUZ T • I y A K 1 v A mUddıelumumlsi Htlseylzı Edirne aulh hlkimlliine Edirne hl -
••ımç, 46 Ura malflı Eretıl Koç- 'kim muavini Abdtııkadir Topuzlu. 
tdlar hukuk h&JdmJtlfne lldremit hu 35 liıa ma&flı Edremit mUddeiumu-
- 11AJdmt Hamdi 08by, 46 Ura ma ml1lğine terfian Izmir lza muavinJ 
Ntı ır.ıtltehlr sulh hllrlmlliizıe lılllil Abdullah Kandemir, 35 Ura maaşb 
:1111mk bf.kimi Sabri Atay. O.OUDOll derece kulp IOJ'IU hlldmllti· 

40 Jir& IDl&fll clobmıloa derece ne terfie o yer IOl'gU b&kiml Tev • 
Sanpl haldmllgine terfian o yer tik Ulldt1 3G Ura maqlı onuncu dere 
MJrhnl Sabit, 40 lira maqh )(Ula ce ilenin milddeiumu& muavbı!igf 
rtmltuk hA1rimUlbM t.rtfa Faldfehir ne tertlan o yer milddetumuml mua 
tıılllll ll&kfml S.W.addba Beıbn, 40 'tini Taki Ogel, 35 lira m.aa,1ı bq • 

ira lllUflı dolnmmau. deNce Tat • mllddeiumumt muavlnlltbıe terfian 
Oprll ceza hllrfmUllae Wfian o yer bq mtıddelumumt muavhli Payende 
.- h&klmi Mahmut Nedfm Oztan. :!ora, 85 Ura mu.flı bqmöddebımu 
40 Un mutı. dokusmıeu deNOe Ki· nıl muavtnuttne terfian bqmtldılei 
.. eti& h&kbnHiiDe ~ o ~ umumi lllUavinl Bekir Sıtkı Kunt. :m 
- hlkimi Kemal T8rel, .O Ura ma lira maqlr bqmtıddehunuml muaTlo 
_. c1olmlmıcu dereoe Karacabq • llğine terftan mqmUddeiumuml mu· 
• h&ldmllibı• terfiall o .,. Cila b& aviai ır.t MUltec&bl, 31 lira maaşlı 
llml JDl&d, '° Ura maaflJ dokuluncu ommau d_... Balıkesir mtıddeiumu 
.._. Hafik milcldeiamnmhfiiae wr mi muavintilbıe terfian o yer m4cı. 
illa o yer mtıdclelumumlli JılUltafa detamuml muavüd Necmettin YllA 
,addık CebeloY. '° Ura IDUflı doku 311 Ura maq1J oamıcu clerece lıfer • 
:...- derece Hendek milddeiumuml ıtmi8 mllddeiumumlliible terfian o 
mtsıae terfian o yer mtıddeiumumltl J• mlc1dliamumtal Mehmet Halit 
;ID Aktay. 40 Ura ma&fls dokulmıcu Acarbya, 81 Ura mUfb onuncu de 

r11e1.ce Ayq mtlddef.umumlJtğine ter rece Tavpnlı mtlcldelumumflf~ :er 
ı;an o yer mtldcleiumumtlt Nafii Ta. Uaa o J8I' mtıdclelumumlai Ibrah1m 
uo~~. 40 lira maqb lzmlr balı • Memdü Karuencir, 815 Ura maatll 

fQıa Menln llUlh blldml Abdurrah· OlllDlC1I ürece 81YU mllddeitımuml 
man. 40 Ura m&lflJ Ankara ~ bl.- muavidilDt terfian Slvu mUddei1ı· 
ldmHttne Sivrihil&r Ktlddeiumumlat mum! -.vmt kuatafa Cmteldn . 
1kJıa tJ]kticU, t() Un maafh B.Uia 30 Ilı& maqh OD blrlJıoi cJetece JCr. 
lDldıtelumumhijlM Urgtlp mtıdcleiu elek 8cqa ~terfian o yer 
~mllll Sabit Y&ıev, 40 lira JDUfb toıp lllkbn ve)bl lblan Yegb.. 30 
~kear mtıddemm.umhtğlne Uzun\dSp lra 1D11fJı ÇOlemrek aorgu blJdmU 

llAn edllmlt ise de aıtttrmanm mev- Beynelmilel Kadml&r Cemiyeti tarafm<1aıı A.det samanıanmscıa kul- • 
zubahl kanunun 138 el değ1J 133 ct1 • J.lnmak için ,ahım • BeJotlu, Altmm Daire 

='="~:!:.' ~2t~unacatı tulıi p e 1...-.11 ve 1:> El g 1 1 9alv1l apt. No. 2 ·--ı• 
kabul edllmı,ttr. Kadınlık llemlnl lbya eden (FEMİL} mucidine bü- E k" HAY DEN 

ğbıe terfian Erbaa llOl'gU hA.ldm ve- tUn clhanm aart Bayanları binlerce tetekldlr mektubu ıöndermekte- S 1 
kili Fahri Slziroğlu, 30 lira 1Jl&q1ı Er dir. Bayanlan bir çok bıktırıcı, UzUcil dertlerden kurtaran CFEM!L) 
gan1ı Osmaniye llOl'gU hlkimtffine gayet aıhhl, yumupıt, ufak, kanı hem emen w helll de muhafaza 
terfian :eeypazan eorgııı hlkfm wldJi edep hunll bir elns pamuktan yapılmıt bir tuvalet besidir. Her ec .. 
Necati Ongan, 80 lira maa,ıı on bf· sanede, parftlm&'f ve tuhafiye mqualarmda, kadın berberlerinde 
rlnci derece Zara I01'g'U. hlkhnJitbıe Jrutuau 65 kuru.ıur. Umum! deposu.: lamet Escan•l ve llboratuvan, 
terfian o yer eorgu hlktm Yeldli Ga.f ____ ..,.. ___ .tet_an..,b_uı.._GaJ_ata_~_e_ıe_ıon_: _•_924_7 _____ ..__·ı 
tar Kayahan. 80 lira maatb on bll'ln • 
el derece Bolvadin sorgu hlkimtifiue 
terfian Akhisar eorp hlldm wki!l 
Ruhi Nural, 80 Ura JDaqb on blr.ncf 
derece Tokat eorıu hlkhalillne To • 

İstanbul Vakıflar Direktör16tü tl&nlan 

kat IOI'IU hakim vekili Bamcli Kan· Kıymeti Pey p&l'UI 

ttlrk, 30 Ura maifb onbfriııcl derece Lira · Kurut Lira KUl'Uf 

Yeni IAKER 
ma.r.u&ıanm zıyaret ecti· 
mz. Mobilya hU1uaunda 
"EMSALi ~RASINDA4' 

en · iyı ve- ze~ Ç8fitleı 
bulacaksınıZ. · 

· SALON, YEMEK ve 
• YATAK ODA akımla 

nm HER YER EN lYl 

ve UCUZ Ş~ " Fi 
ATLARLA ~•b1-
llrslnbı -~ 

KmıJC&haınam IOl'IU ~ m 
f1an o yer IOJ'IU hlJdm YekiJi ıı~ 9854 00 214 SO Calalolfu: Atemu!ar mahalleeinde Ti ---
fa Aktan, 80 llra maqJr on birinci de caret.1Jane ve Qatalgeame soka.ıdann· 
rece Buna eorp hlldmJilbıe Buna da 12 No. lu 261 met.re murabbaJDda 
~ hlkirn vekili ara BeJUrt, 30 bu'unan ıııtıtrez bit kıta ana. 402 
llOrgll hlldmliffne terfian o JV IOJ'w aoeo 00 229 l50 caıaıotıu: Alemdar ~ de Ti-.· 
gu hlkim 'vekili Burhane.ldin, 80 Un rethane ve ÇatalÇ8fllıe ~ 
maaşlı on birinci derece ÜS&ra)' 'lor '8 No. ıu 225 metre dlurabbamda bq 
~ hA.kimlif'ııe terfian o yer sorgu lunan müfrel bir lnta ana. 204 
hlkim vekili Muhiddin. 30 lira maıt · 
ıı on birinci derece 1nedl IOrp hl- 198 79 H 80 Lllell: Balab&lıala mah. eski t>er-
Jdmliltn• tertJan o yer eorp hlktm bent nnl Kurult&J 10kafmda 21 No. 
vekili Refik Anadolu, 80 Ura IDa&flı iu n 8T metre ana. 10581 
on blrbıcl derece Yalova eorgu hlldm Yukanc!a yuıh emtlk 1&tdmak u_.. (lS) gUıı mUcldetle • uttır-
lijine terllan o yer aorıa ~ 98 maya çıkanlnuttır. thaltli 10-12-987 cuma gllntl eaat 1D ele yapıta .. 
kili Saip Atepnen. caltbr. Jsteklllerbı mahl61lt kalembae gelmeleri. (7919) 
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BiR BAYANIN 

AŞK VE 

GÜZELLiK .. 
R UYASI 

L. • 

ESANS, LOSYON 

PUDRA, SABUN 

PA ıs 
PARfOMORI L.T. PİVER lstanbul Şubesi. 

Osman Bey, A~mct Bey aolalı No. 56 ISTANBUL 

Nafıa V ekale i den: 
10-1-938 Pazartesi günü saat 15 de 3200 lira muhammen bedelli 20 

ton Lama Demiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muvakkat teminat 240 liradır. Bu işe aid şartname ve ekleri parasıı 

olarak Vekalet Malzeme MüdürlUğUnden alınabilir. 
!steklilerin 10-1-938 Pazartesi günü saat 15 de !{omisyonda hazır 

bulunmaları lazımdır. (7886) 

Doktor Aranıyor 
Mühim bir milcssesenin Şarki Ana doluda şimendifer güzergahında bu
lunan işletme idaresinde çalışmak üzere bir doktora ihtiyacı vardır. Bu 
doktorun birinci sınıf emrazı d:thiliyc mütchassıslanndan olması ve 
icabında operatörlük ynpabilmcsi lazımdır. Talip olanlar yaşlarını, 

r 938 Vı.lbaşı'' 
,1 HAVA KURUMU BÜYÜK PiYANGOSU 

1 

1 Büyük ikramiyesi 
:· 500, 00 Lir dır 

• 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 Yapılacaktır. 

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

1 Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız .•• 

lstanbul Jandarma 
Mikdan Cınsi 

Satınalma Komisyonundan : 
Tahmin bedeli llk Lt.ıııwutı 

adet Lira Lira Kuruş 

2088 Nöbetçi mu§ambası 25056 1879 20 
1 - Jandarma Birlikleri için cinsi, mikdan, tahmin bedeli ve ilk temi· 

nat mikdan yukarıda yazılı 2088 adet nöbetçi muşambası kapalı zarf ek
siltrnesile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 9 Birincikanun 1937 Perşembe günü saat 15 de Gedikpa-
şadaki .Jandarma Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. • 

3 - Şartname ve nümune hergün komisyonumuzda görülebilir ve şart
name 123 kuruş mukabilinde aldırılabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme günü nihayet saat 14 de kadar 2190 sayılı ka· 
nunun tarifatı dairesinde teklif mektuplarını ve ilk teminatlariyle kanun 
da yazılı e,•rakı komisyona vermiş bulunmaları lazımdır. (7877) 

De laf Demirvoll r1 ve limanları işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 4500 lira o'.an Afyon Döner köprUsü Çukur lksa mal
zemesi 28-12-1937 Salı günii saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
ldare binasında satın alınacaktır. 

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

muhtasar tcrcümei hallerini ve istedikleri ücret mikdarını bildiren • • • 
talepnamelerini (Posta kutusu 216 Ankara) adresine göndermelidir. İleride makinist yetiştirilmek üzere, san'at okullari tesviyecı, tornacı, 

Şnrtnameler pa~asız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. Haydarpa
şada Teselli.im ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (7990) 

., demirci, kazancı ve buna mümasil demir işleme kısımları mezunların
dan şimdilik 4·50 W..şi alınacaktır. İsteklilerin mektep şahadetnamesi 
aslını veya tasdikli bir suretini istidalaı1na bağlayarak Ankarada Dev
let Demiryolları cer dairesi reisliğine mi.iracaatları. ( 4371) (8053) İnhisarlar 

1 - Şartname • 
tın ..almacakt:Ir. 

Umum Müdürlüğiinden 

lıkla sa-

11 - Pazarlık 9-Xll-937 tarihine rastl•yan Perşembe gUnU saat 16 da 
J{ bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

III - Şartnameler parasız olarak hergün sözU geçen şubeden alınabi
lir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü
venme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8020) 

Tesiri kat'I i~imi kolay 

en iyi müshil ıelieridir. 

.... Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 ----... --. ., 
s s e 

• • ve e me t ısyo n~ . .. . 
Haydarpaşa Nümune hastanesinin dahili hastalıklar servısı ıçın lazım 

olan 45 kalem alnt ve malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 15-12-937 Çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğlun

da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kuı ulu komisyon-
da yapılacaktır. • 

2 - Muhamen fiyat 632 lira 20 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 47 lira 48 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait ticaret vcsikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (8043) 

,-------~ A Z 1 . S 1 Z 1 K 
Hayatın 1.evkinden insnm mahrum eder. 

. a komprimeleri~ 
Çok temiz bl • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mü küliit gu7. 

()nılndr tutulamk yapılmı~tır. 
LG!ı:?J;z~::::m~~~ Her ee7.anede satılır. Utlilim•••••-U 

A 

1 r rtt r 
n: 

J{uduz Tedavi müessesinde mevcut 31 kalem eşya pazarlık suretile 
satılacaktır. 

ı - Arttırma 10-12-937 günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla· 
caktır. 

2 - Kat'i garanti 15 firadır. Şartname ve satılacak mallar kuduz te
davi müessesesinin Canadaki eski binasında her gtin görülebilir. (8154) 

• • • 
Muhammen b :deli ile miktar ve evsafı a.şağıda yazılı 1 gurup malze-

m.e 5.121937 çarşamba günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar binasi 
içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile saUn alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesikalar ve hizasın
da yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatıari lazrmdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki komisyon 
tarafından para.<sız olarak dağıtılmaktadır. 

'ı - 7000 kilo pis gaz 7000 kilo petrol muhammen bedeli 1610 lira 
muvakkat teminatı 120 Ura 75 kuruştur. (8066) 

Muhammen bedeli 15010 lira oİan.dingil değiştirme verenleri 17-1-193~ 
Pazartesi günü saat 15,15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada Idare bina 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125,75 liralık muva~kat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesıkası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (8119) 

• • • 
Yo1cu vagonlan Elektrik tenviratı işlerinde yetiştirilmek üzere San'at 

Okulu Elektrik Şubesinden mezun 15 Elektrikçi imtihanla alınacaktır. 
Taliplerin mektep şehadetname aslını veya tasdikli suretini istidalarına 
bağlıyarak Ankarada D. D. Yolla71 cer Dairesi Reis!iğine müracaat et
meleri. (4428) (8133) 

• • • 
Devlet Demiryollan ve J ,iman lan birinci işletme Müdürlüğü tarafın

dnn Haydarpaşa garında yaptırılacak aş:ı !ıda Muhammen bedel ve mu
vakkat teminatı yazılı ampilifikatör tesisatı kapalı zarf usuliylc eksilt
meye konmuştur. 

Eksiltme 20-12-937 Pazartesi günü sant 15,5 da Haydarpaşada Gar 
binası içinde birinci İşletme Komisyonunca yapılacaktır. 

1steklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektubu 
ve kanunun tayin ettiği evrak ve vesaikle teklif mektuplarını eks:ltme 
günü nihayet saat 11,5 a kadar Komisyon Reisliğine verilmiş olmaları la-

~h l 
Bu işe ait mulmvcle Projesi ve Şartname ücretsiz olarak Haydarpa-

şada Yol Başmüfct işliı:; nden alınabilir. (8156) 
Muhaınnıcn bede'i Muvakkat teminatı 

Lira 
Ampılıtıkatör tcsısatc 1500 

Lira 
112,50 

.. .. 
Muhammen bedeli 7500 lira olan 3000 metre Kahverengi hareli peğa-

moit 23-12-937 persembe günü saat 15 de Baydarpaşada gar binası da· i 

hilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Bu 
işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 
7·-5-1936 G. 3297 veya 1-7-1937 G. 3645 No. lu nüshalarında intişar 
etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ehliyet vesika ile 562 1/2 li
ralık muvakkat teminatı muhtevi teklif zarfların eksiltme günü saat on 
dörde kadar Komisyon Reisliğine verilmesi lazımdır. Bu işe ait şartna
meler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8157) 

Ashri Müze Direttör!üğün~en: 
Askeri Müze Bayramın ikinci ve üçüncü günleri açıktır. On kuruşa gi

rilir. (636) (8153) 

Sahibi: Ahmet Emin \' AL~IA~. Umumi Neşriyatı ldare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Tilrk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 
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..................................... 
Soğuk algınbğı • Nezleye karşı 

iSEPTiK 

Teneffüs yollarile geçen 

hastalıklara karfı koruyucu, 

tesiri kat'i paıtillerdir. Nez· 

le, bronşit, grip ve boğaz ra· 

hatrızlıklarında, ıes kunkh

ğında pek faydalıdır. Biitün 

"'CZanelerde bulunur. 

tNGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU, IST ANBUL 

stanbul Liman işletme 

· daresir1den: 
ı - İstanbul ve Trabzon Limanları için muhtelif tip. evsaf ve kabili-

yette vin~ler ısmarlanacaktır. . . . . 
u - Bu işle alakadar ve tam bir ~tısası ol~ _müesseselerın lda.remıa 

fen heyetine müracaatla şartnameJen almaları ılan olunur. 
m _ İşin Yüksek teknik hususiyeti itibariyle, İdaremiz, alakadar mtl• 

esscselerin b'Jhassa Mühendislerinin ve fen mümessillerinin müracaat 
etmelerini bildirmeği faideli bulmaktadır. 

JV - Müracaatlar en son 15. Birincikiı.nun. 937 Çarşamba gününe ka• 
dar yapılmak Iazımdır. 

V - Müracaat edecek müesseseler şimdiye kadar diğer başlıca limaıı
lada vücude getirdikleri mümasil tesisat cetvelini ve mezkf.ır limanlar [ .. 
darelcrinden aldıkları muvaffakiyet vesikalarını ve bu işteki ihtisaslarını 
tesbite yarayacak diğer vesaiki müracaatlannda tevdi edeceklerdir. <7961) 

·i . . l • !" .. i ~ ·.r..~=i.... . -~.. """ 

Bavramda Yalnız 

iZ LA Y GAZETESi 
Cıkacakt•r 

llanlarmrzı vermekle hem kendınize ve hem de Kızılaya 
yardım etmİf olacaksınız. 

Müracaat yerleri: lıtanbulda, Postahane kartııında Kı· 
zılay ıatıt bürosu. Telefon: 22653. 

lıtanbu·da, Postane arkasında Kahraman Zade Hanında 
ı.;.,;" .. ; tottA tı;."r't,lt f( ntt.,.t,t;f c::; .. ~ .. t; TPl-fnn• ?flt)q4.Qı: 

Bayramıç J. 2 A. Satınalma 
Komisyon Başkanhğından: . 

Tahmin bedeli 658.'50 lira, mikdarı 439.000 kilo. muvakkat temınab 
4938 lira 75 kuruş, lhale günlemeci 13-12-937 pazartesi günU saat 15, 
Ek. unu kapalı 7.nrf usu'ile. , 

1 - Bayramiç Jandarma Alay 1, 2. 3, taburlann ihtiyacı için 10-11-937 
de ihn!esi yanıimnk üzere knpah zarf usulile eksiltmeye konulmuş olan 
yukarıda miı...:an ile muhammen bedeli ve muvakkat teminatı vazıh ek
meklik unun eksiltme gUnUnde gelen isteklilerin verdikleri teklif fiyatlan• 
nın il.mir= tb\!a yüksek görülmesinden yeniden kapalı zarf usulile eksilt
meye kvıı..:lmuştur. • 

2 - \fuvakkat teminnt yukarda yazılıdır, komisyon Ba}Tsmiçte 2 nci 
JJ":::u..ııı.rma Alav gr"'n unda toplanacak, ihale salahiyettar makamın tas
vıni ile :ı:apıı<ıC'aktır 

3 - İsteklilerin ka uni bC''gelerile teklif mektuplarını ihaleden bir saat 
evvel mnl·bu1 mulrnb rndr komisyona .rererektir 

4 - Şartnamelerin komisyonda görülebilece,:-:; ilan olunur. (7848) 

----------
s: ayram ık Hed· • eern z 

• 

~E~~ 'H, ., . 
, ; .. .. ~ . 

ltriyat fabrikası mamulatından tercih Ediniz 
Haftalarca sabit esanstan 
Zarif şişelerde 
Necip Bey kolonyaları 
Necip Bey kremleri 
Necip Bey briyantinleri 
Necip Bey dit macunu 

-.. .. -... ---P"' ---

Necip Bey pudraları 
Necip ~ey rujları 
Necip Bey rimelleri 
Necip Bey sabunları 
Necip Bey 
tıraş sabunlan 

Tuvalet takımları; en canlı ve zaril her türlü hediyeler ~ ..... İn· 
önünde 41, No. lu Necip Bey Itriyat MağazcuınJa bulunur 

Sular idaresinden: 
Yapılacak tamirat dolayısile 7/8-12-937 Çarşamba geoesi Usktldat 

iskele dvarile İhsaniye semtinde suyun kesileceği sayın ttskUdar hal
kına ilan olunur. (8140) 
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GENERAL 
Türkiye Umum Satış Yeri: ELECTRIC 

D K RADYOLARIMDA 
BUL UMUR 

lstan!>ul. Be1·0;'.u1 lstikl at caddesi No. 28 • Telefon: 43849 • TelCJraf: • Dekawe • lstanbul 

TESKiN EDiCi ILAÇLARIN EN TESiRLiSi 

Sıhhatınızı ve hayatınızı arakadar eden iş'erde faza DiKKAT e~me~ z laz'md r, 

"SEFALIN.. Kaşeleri GRiP • NEZLE • SOGUK 'SEFALIN .. . Kaşeleri BAŞ • DİŞ ROMATİZMA 
ALGINLIGI ve ÜŞÜTMEKTEN Husule Gelen Has· ve 'MAFSAL AGRILARINA Karşı Tesiri Şayanı . 

tahklara Karşı Tesiri 0 / 0 100 Kat'idir. Hayret Derecede Anidir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Mideyi, kalbi yormn z. r-1 aklitlerinden sakınınız ve eczane.erden ısrara 1-12 amb la ilarını aravı r ız 
• • 1 "· 

' • ' ' " . G/. ' 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: ı:atbah ve hasta bakıcı odalannın üzerindeki 
t r. ısanın demir camekanla örtülmesi. 

Keşif bedeli .... : 2282 lira 62 kuruş. 
Muvakkat garanti. .. : 171 lira 23 kuruş. 
Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesinde yapılacak 01an yukarıda ya

zı'ı iş açık eksiltm('ye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 15-12--937 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda 

Slhhat ve İçtimai :Muavenet MüdUrlüğünde kurulu Komisyonda yapı
lacaktır. 

2 _ Mukave1e, Eksiltme Bayındırlık işleri genel Hususi ve fenni şart-
nameleri, Proje, keşif hfilasasiyle buna müteferri diğer evrak Komis
yonda görfüebilir. 

3 _ tstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka-
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 

lstanbul Denız Ticareti Mi:djrlüğünden: 
Cinsi Adet Teminatı Muh. E ksiltme Ta. Saati 

Dürbün 20 97,50 13-12-1937 10 
Ya7.ı Makinesi 50-55 188,62 ,, ,, ,, 11 
Yazıhane 52--55 103,12 ,. " " 14 

Dosya Dola br 50-55 68,75 ,. " ,, 16 
Müdürlüğümüz için almacnk dürbiin, Portatif yazı makinesi, yazıhane, 

dosya dolaplan için 2-12-937 ta.rihind e yapı'an açık eks:ıtmede Dürbün ve 
portatif yazı makine'erine veıilen fiat haddi itida'de görülmediği ve ya
zıhane ve Dosya dolaplarına da talip zuhur etmediği cihetle keyfiyet 10 
gün müddetle ve ayni şerait dairesinde 13- 12- 937 tarihine temdit edil
miş ve ihale saatleri yukanya yazılmıştır. Taliplerin mezkur gün ve sa

atte Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğüne ve şartnameyi görmek isteyen-
lerin de ldare Şubesine müracaatları ilan olunur. (8163) 

Banka mektubu ile bir likte bu işe benzer 2000 liralık iş yaptığına dair 
Nafia Müdürlüğünden almış oldukları müteahhitlik vesikasiyle birlikte 
belit saat te Komisvona 2'elmeleri. (8044) 

'

r ...... ~ ....... ı..-..._...._ ......... ______ .... - • 
YUksek musiki hcveskarlarının arzuıar 

üzerine bu kere Bayramın birinci günün 

~:~l~~~~en Bi M E N ş EN r~:: 

ALATURKA SAZ HEYET.N 
Beyoğlunda lstiklfıl Caddesinde 

salonunda saat 18 den itibaren her gece dinliyeceksiniz. Düğüı 
'-T: ... ~ ,.,..~ .. ir ziyafetler için otcllmizin lüks rnlonları Alaturl-r-1 .. ,.. Al" 

franga musiki takımları ile beraber kiralanır. 

Üsküdar Birinci Ortaokul Direktörlüğünden : 
Okulumuza ait resmi mühür, 10-11-937 gfinü !stanbulda zayi olmuştur. 

Gaip olan bu mührün hükmü kalmadığı ilan olunur. (8014) 


