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Hariciye Vekili Partide 

RüştU Aras son siyasi 
temaslarını anlattı 
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·Hen" H M~z afoycla Bulunan Bitaraf 
U§ohit Neyet ş~ . ıda iken ...._____ ______ , 

Yeni 
Devlet 
Teşkilatı 

Alımef Emin YALMAN 

Verdiği 
alkışlarla 

izahat şiddetli 
tasvip edildi 

Hükfımetin tebliğlerine göre Mala • 
gadaki hilkümet kuvvelıeri gayet 
muntazam bir surette ric'at etmiş ve 
asilere şiddetli zayiat verdirmiştir. 
Asilerin iddiasına göre hükumet kuv 
vetleri bozulmuş ve kaçmıştzr. Gene
ral Dellanonun tebliğine göre hüku
met kuvvetleri evvela cüz'f bir muka
vemet göstermiş, ondan sonra alabil 
diğinc kaçmış ve bütün varını yoğu
nu geride bırakmışbr • 

Sabahle)in şafakla şehre giren asi 
kuvvetler akşam beşe doğru hUku • 
met dairelerine yerleşmişler, §ehir 
halkı kendilerini nüma.}'i§lerle karşı-

lamışlardır · 

200 .MA'h"rUL 
Cümhuriyetçı m lısıer 200 maktul 

verdikten sonra yüzlerce esir bırak-

mışlardır. . . 
Bundan başka ası donanmanın lı-

mana girip iki gambotu ele geçirdik 
ten başka müteaddit nakliye gemile
rini zaptettiği, idama mahkum olan
larla dolu olan bir gemiyi kurtardığı 
haber verilmektedir · 

r Arkaaı 3 Uncüde] 

TÜRKİYE 

ADINA 

İMZA 

Holanda ile mukave e 
dün par cife edi di 

iktisat Vekili Geliyor 
Ankara, 9 (Tan Muhabirinden) -

lktısat Vekilimiz Celal Bayarın bu . 
günlerde ve ağlebi ihtimal yann ak -
şam lstanbula hareket edeceğı söyle
niyor. Celal Bayar, tstanbulda f!Dn 

şeklini alan vapur satın alma anlaşma 
sını imza edecek ve tekrar Ankaraya 
dönecektir. 

Yarınki ·! 
"TAN,, da 

lnsanllk Tarihinde 
En Büyük Sulh 

Taarruzu 

Nevyorl muhabirimizin ço/r. 
mülıim bir mektubunu yar1n 

o/r.uyacaksmız. ....... , ............... . 

Yurdumuzda yapılacak 
imar faaliyeti 28 

milyon lirayı bulaCak 
Heyet Ankaradan Döndü 

ı··········; ··:··········ı 

$ Ankara, 9 ( A.A.) - F e- ı 
: lemenk hükumeti mümes- ı 
~ sillcrile Ankarada devam ! 
İ etmekte olan müzakere • • 

i 
ler iki tarafın da memnu- t 
niyetini mucip tam bir iti- $ 
lô.lla bitmiş ve vücuda ge- f 

• tirilen anlaşmalar F ele :: ı 
$ mcnk heyeti reisi Van Cle 1 
J sen~ ile Türk heyeti reisi 
• I ktısat V ek al eti müstcşa-
İ rı Faik Kurtoğlu tarafın • i 
t dan bugün parafe edilmiş 

f .!i:: .•...••.••••••••.••• 

Hüseyin 
ahi 

Üstündağ 
davası 

fi 

Dünkü ilk Celse 
Hararetli Geçti, 

Talik Edildi 
İzmit, 9 (TAN muhabirinden) 

- Muharrir Hüseyin Cahidin 
İstanbul Valisi Muhittin Üstl:ın· 
dağla Kurun, Açık Söz ve Son 
Posta gazeteleri aleyhine açtığı 
davanın görülmesine bugün İz 

[Arkası 7 incide] 

inhisann sigara 
kağıdı kaçağından 
zaran 5 milyon lira 
Cenup Hududumuzda Yine 
Kaçakçı Haydutlar Yakaland ı 

m 

Cen~~~n Az111 l<açakçıl~r1nd~n. Bekir Oğlu Hasan Ye BeJ Arl:.odaıı 
Butun Kaçak E~yala,,yle Bırlıkfe Koçviran Ve Harapsor 

Mevkilerinde Yoka /andıktan Sonra .... 

rTrusilat1 lütfen 7 inci sayfamızda okuyıuınz . 



2 

No. 30 

~ .. 
9ııı!J4ııııll._-~M~_r-....-....... 11-... L-• r..Allll> 

ı1 s~ taı.ıesi, semanın içinde kaybolu. 
~·or. Şehir sema ile, daha doğrusu ta
blatle birleşiyor, haşroluyor ... 

Otomobil iniyor. Fakat ihtirazla, 
korku ile inıyor. Tıpkı ayakları kısa 
olduğıundan dolayı yokuş aşağt yol 

• almakta müşkülat çeken tavşan gibi 
iniyor. 

.N'usayo!naen akşam Ustu otomobil
le Mardine döndüm. Mardinde ve bu 
mmtakada artık işim kalmadı. Gece 
on ikide kalkan cenup trenile Urfaya 
doğrr.ı seyahatime devam edeceğim. 

Sordum: 
- Mardinden, Mardin istasyonu ne 

kadar sürer? 
- 13 kilometre dediler. 
- Buraya hangi vesaitle gidilir? 
- Posta kamyonu ile. 
- Kamyon kaçta hareket eder? 
- Beşte ... 
- Tren kaçta hareket eder? 
- Gece 11 i 55 geçe .. 
Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, 

on iki ... Tamam yedi saat istasyonda 
bekliyeceğiz, demek. 

- Istasyonda bari lokanta ,bira -
hane filan gibi bir yer var mı . 

GUldüler: 
- Istnsyon istasyondur. Lokanta 

lokantadır, dediler .. 
- Peki, ben yedi saat Mardin is

tasyonunda ne yaparım? 
- O halde tenezzühlc (tenezzüh 

hususi otomobil manasınadır) gider-
siniz? 

- Tenezzu1ı kaça g\der? 
- Dört lira, beş lira ... 
On Uç kilometrelik bir yol için dört 

Ura, beş lira, doğrusu enteresan bir 
şey!. Bir de Anadoluda hayat ucuz. 
dur, derler .. 

Pekala, ne yapalım, dört lira, be~ 
lira ve hatta şoförün keyfi isterse, 7 
8 liraya bir otomobil tutacağız! Ne 
yapalım? Bu işi halletmek benim e· 
limde değil ki... Her halde Mardin 
trenine geceleyin çok yolcu gelmediği 
için, ne posta kamyonunun saat beşte 
hareketi, ne de "tenezzüh,, denilen 
hususi otomobilin bu gali ,bu fahiş 
Ucreti kimsenin 'lazan dikkatini cel
betmemiş !. 

Gece saat on. TenezzUh, otelin ö. 
nüne dayandı. Biz içine yerleştik ve 
istasyon yolunu tuttuk .. Ortalıkta ne 
bir ses, ne bir nefes var .. Şehir, yarın 
sabah gUneşle beraber, uyanmak Ü· 

zere derin bir uykuya dalmış.. Mar
dinin karanlık çehresindeki ışıklar 

bile artık göz kırpmıyor, sabit na. 
zarlarla bakıyor ... 

Siyah, simsiyah bir şehir .. BUyi\k, 
geniş duvarların arasına sıkışan yol
lar, bir kömür kuyusun . ,andırıyor. 

Ve otomobil bu yollarda fenerle -
rinden fışkıran 1şrklarile karanlığı 

burgulıyarak, tozları ve pervaneleri 
iterek ilerliyor .. 
Artık şehirden çıkıyoruz .. 
Ben yolu görmUyonım, fakat şoför 

itiyatla ve adeta sevki tabii ile yolu 
buluyor. Mütemadiyen aşağı iniyo • 
nız. 

Altımdaki bir otomobil değil, Ade· 
ta bir asans6r! Her eanlye metre 
metre aşağı yuvarlandığımızı hisse. 
der gibi oluyorum ... 

Şehir arkada yavaş yavaş kaybo
luyor .. Semaya bir gtinotiz gibi yUk-

Zaten ben de bu yolda nedense tav. 
şanlar gibi ürkek oldum. Yolu bilmi. 
yorum. Fakat karanlığın bir yerde 
kümelenmesinden, bir yerde açılma . 
smdan anlıyorun. ki, bir tarafımızda 
bUyük yarmalar, öbür tarafımızda U· 

çun.ımlar var .. 
Bunu f arketmek için karanlığa bi. 

le bakmağa hacet yok zaten .. Şiddetli 
bir rüzgar esiyor ve rüzgar uçurum
ların içinde tayfunlaşıyor, sonr:ı hor
tumlaşıyor ve yalçın dağların kovuk 
lanna dolarak esrarengiz bir ıslık ça. 
lıyor. 

Bütün taş mağaralardan ıslık sesi 
ve bir tabiat iniltisi aksediyor. 

Otomobil, hala kocaman fenerleri. 
le, karanlığı yarmağa çalışarak iler
liyor. Dönüyor, bir daha dönüyor, 
tekrar dönüyor ... 

Ne sağımızı, ne de solumuzu, ne 
onümüzü, ne arkamızı b;ımiyorum .... 
Fakat bir uçuruma yuvarlanmanın 

bir saniye meselesi olduğunu da far-
kediyorum .. 

Yolun yarısına geldik mi acaba? 
Mardinden Mardin istasyonu 20 

dakika sürer demi~lerdi. Saate bakı
yorum: Daha yedi dakika olmu§. Da
kikalar bu iklimde amm~ da uzun sü. 
rüyor. Bir çengel halinde kalbimi kur 
calıya'.n korku, se.nki bir taraftan da 
saatin yelkovanınıı asılıyor .. 

Şimdi biraz düzlüğe çıktık .. Faka 
muttasıl iniyoruz. Sabahleyin güne~ 
doğarken hafif sisler içinde kaybolan 
ve dünyanın belki de en şairane man
zarasını aksettiren ovanın, gecenin 
karanlığında bu kndar korkunç ola. 
bileceğini aklıma bile getirmezdim. 

Ova, yeşil, güzel manzarası ve çıp. 
lak ensesi ile gündüz, seven ve sevi
len bir kadına, gece ise, o kadının ih
tiraslı, kindar ve korkunç haline ben. 
ziyor. 

Sinesine doğru yaıılandıkça, bu kor 
kunun, bu ihtirasın, bu kinin manası 
daha çok tadılıyor. Boşluk, karımlrk 
nekadar engin, nekadar namütenahi! 
Zaten burada insan her saniye na· 
mütenahiliği hissediyor. Çünkü bir 
saniye evvelki zaman ve mekan o ka
dar me<;hul ! Yalnız yaşadığını duy • 
mak, adamı bir parça teselli ediyor, 
bir parça ebediyetten ayırabiliyor. 

Köpekler uluyor.: 
Tabiat uluyor .. 
Otomobil uluyor .. 
Ve nihayet uzaktan tek tük ışıklar, 

gönncğe başlıyoruz?. 
Mardin istasyonu! 

Grip Salgını 
Son günlerde grip yine çoğalmıya 

başlamıştır, Havalardaki ittiratsızlık 
bilhassa mektcpli!cr arasında bu ha~ 
talığı yaymıştır . 

T ra.mvay Şirketi Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Tramvay Şirketine ait muhtelif 
meseleler ha.kkmda alakadar makam. 
}arla temas etmoo Uzere Tramvay 
Şirketi Umum MUdürU Gindrof dün 
Ankaraya gitmiştir . 

\TAkVili\S~HAVAI 
1 

ıo sue..\T'-1 
ÇARS.\MBA 

Bugünkü Hava: KAPALI 

Buglin, hava umumiyetle kapalı geçecek· 
tir. YağIJ bcklencbılir. Sark mmtakaamda 
dcrecei hararette tcnezzul cdrlilmeıi muh· 
temeldir. Ege mıntakası hafif yağ15lıdır. 
Karadeniz sahil mmtakasmda ruzgar şıdde· 
tini arttıracaktır. 

Dünkü Hava 

1
2 nci ay GUn: 28- Kasım: 95 
1355 Hicri 1353 Rumi 

ı Zilkade: 28 28 Ikineikanun 
GUneş: 7,03 - Oğle: 12,28 
!kindi: 15,17 - Akşam: 17,34 
Yatsı: 19.04 - Imsak: 5.22 Diln. buometre 7SS milımctre, hararet 

~n çok 12, en az S santıırıt olarak kayde· 
dılmış ruzgar ıımal istikametinde saatte 10 
kılometre suratle esmı~tır Hava kısmen U.- palı v~ ıiıli scçmiıtl~ 

TAN 

Garip 
bir tehdit 
hadisesi 

Kanh cinayetin 
suçlular1 dün 

tevkif edildiler 
Emniyet Müdürlüğüne garip bir 

müracaat yapılnuştır. Müracaatı ya. 
pan Tahtakalede oturan Habeşistan -
h Ekremdir. Ekrem, Fatma isminde 
bir kadını nlkii..hı altına almt§ ve bir 
müddcttenberi onunla y~amıya baş
lamıştır . 

Suçluların mühim 

herat hırsızl ı ğ ı 

meydana 

bir mücev

yaptı kları da 
çıktı 

Yapılan milracaatin şekline göre, 
Fatma evvelce bir tavcı kumpanya -
sma dahil bulunuyormuş. Ve bu kum 
panyanm elebaşıları şimdi Fatmadan 
aynlmru;ı için Ekremi tehdide başla. 
mışlar ... 

Emniyet ikinci şube mUdUrlUğU şi. 

ka.yetçiyi çağırarak malü.matmn mu. 

racaat etmiştir. Bu garip hadise et -

rafında tahkıkata devam edilmekte · 

dir • 

Sul tanhamamlı Nazım ismindeki şerir gece işçısının işlediği 

cinayetin tahkikatı tamamile ikmal edilmiş ve iş adliyeye intikal 
etmiştir. Nazım, zabıtada yapılan sorgu esnasında gene bazı iti
raflarda bulunmuştur. Katil, bundan bir müddet evvel, Ayasof
ya Müzesi karşısında, Tıbbı Adli müdürlerinden Fahri Canın 
hemşiresinin evinden çalınan 4000 liralık mücevherat hırsızlığını 
açığa vurmuş. hadiseyi anlatarak: 

"- Biliyorum, demiştir, ben nasıl olsa idam edileceğim. Bari 
size bir iyiliğim dokunsun!. Bu hırsızlığı da denizci Salimle birlik· 
te ben yaptım.,, drmiştir. 

l Bu itiraf karşısında, denizci 
ı Salim de sorguya çekilmiş, mü
' cevhcratm nasıl çalındığı sorul-

' 

muştur. 

Oiın gece gemıde yapılan resmi kabulde haıtr bulunanlar 

Lale devri bir gün 
için geri geldi 

Fakat, bugünkü Holanda, 
la elerine para istemiyor 

Son günlerde Holandadan memleketimize odalar dolusu lale ihracatı 

yapılmıştır. 

Evvelki akşam bu lalelerin hepsi lst anbuldaki HolandR. sefaret bina • 
sının büyük salonlar ı nı süslemek için kullanılmıştı. Her köşede bir lale 
küıne'si görülüyord u: Beyaz laleler veya kırmızı laleler ... 

Holandadan Türkiyeye ihraç edilen bu kadar laleyi görünce hatıra la
le devrinin gelıneınesine imkan varın ı ? 

Holanda General konsolosu ile na· zabitlerile gemideki talebe ve mtirct
zik eşinin mektep gemisıle gelen de - tebattan muteşekkil bir müfreze, sa
niz zabitlerıle denız talebesinın şere· at 10,30 da Taksime gitmiş ve Cüın -
fine evvelki akşam verdiği balo, Is- huriyet abidesine çok samimi mera • 
tanbula bir gecelik bir lale devri ya- simle çelenk koymuştur. Geminin mu 
şatın ı ştır. zikası istiklal marşını çalınış ve gc -

1 minin kumandanı kısa bir nutukla Çok samimi bir ıava içinde sabah-
lara kadar gülünmüş, eğlenilmiş • Türkiye ve Atatürke saygısını ifade 

etmiştir. Etraftaki biriken halk bu 
tir. Fakat toplantın ın vesilesi, Holan 

merasimi sclamlamışlardır. 
da denizcileriııi ağırlaınak olmak la 
beraber bu IAle bayramında, Türk 
Holanda ınünasebetlerindeki yeni ya
kın l ık dev resinin dostça karşılandığı

nı da hissetnıeınek mümkün değildi . 
Holanda enerjisi ve Holanda ser -

mayesile Türkiyenin imar hareketi 
ve istihsal hayatı arasında hazırla -
nan'büyük ve geniş işbirliği, iki mil
let için elbette böyle birçok müşte • 
rek bayram günlerinin arifesi ola -
caktır. 

Evvelki akşam Hol!nda sefaret in· 
de lstanbu l cemiyet hay atını n bir -
çok tanınm ı ş simaları, lstanbulda bu 
lunan bütün ecnebi sefirler ve sefa
ret mensupları toplanm ı ştı. 

Holanda bahriye mektebinin birin
ci sınıf talebesinden otuz genç ve 16 
kadar Holanda deniz zabiti ortal ığa 
gençlik neşesi saç ıyordu. Dansın ar
kası hiç kesilmiyordu. Bir aralık Rus 
cazcılar yemeğe inecek oldular. H.o
l aııda denizcileri bir saniye bi le ke.y
betmeden nıusiki aletlerini askeri i'
ıaı altına ald ıl ar. Dans musikisi fa • 
s ı la görmeden devam etti. 

• 
Dün akşam gemide ordu müfetti

şi Orgeneral Fahrettin, vah muavini 
Hüdai ile kara ve deniz zabitlerimiz -
den birçok zevat olduğu halde Ho -
landalı misafirlerimizle samimi ve is
tifadeli saatler geçmiştir. 

Geminin salonunda evvela Hola.n· 
dada liman inşaatını gösteren bir 
film gösterilmiştir. Bundan sonra 
18 K Holanda denizaltı gemisinin Ok 
yanuslara yaptığı yirmi bin millik se· 
yahate ait fevkalade bir film temaşa 
olunmuştur. Bu yaman seyahat se -
kiz ayda ikmal edilmiş ve seyahat es 
nasında bir Holanda profesörü tara
fından arzın cazibesine dair su al
tında mühim araştırmalar yapılmış· 
tır. 

Bir Türk deniz zabitinin, eski kral 
sekizinci Edvardın tstanbulu zlyare· 
t ine dair aldığı film de görUldilkten 
sonra Züiderse gölUnün kısım kısım 
kurutulmasına ait film bUtiln hazır 
bulunanlarda derin bir hayret uyan· 
dırmıştır. 

1nsan kuvvetinin tabiatle en bil • 
yük mücadelelerinden birini göste • 
ren film, ayni zamanda yeni başlıya 
cak teknik işbirliğinde Holandalılar 
dan neler bekliyebileceğimizi ortaya 
koymuştur. 

Denizci Salim, ne Hasan Basrinin 
evinin sovuldu~undan, ne de dört bin 

1 • 

j liralık mücevherat hırsızlığından ma-
l Himattar olmadığını. son vaka gecesi 
de Nazımla beraber bulunmadığını 

l söylemiştir. 
t Fakat, tahkikat derinleştirilince, 

f 
Salimin vaka gecesi Nazımla beraber, 

. evden çıktıkları tesbit edilmiştir. An. 
1 cak Salimin evinde yapılan araştırma 
1 larda bir şey bulunamamıştır. Sali -
min karısı Mtikerrem ile anası da sor
guya çekilmişler, isticvabı müteakıp 
serbest bırakılmışlardır. 

Katil Niı.zımla suç arkadaşı Salim, 
müddeiumumiliğe teslim edilmişler • 
dir. 

TEVK!F EDILDILER 
Bir zavallının ölümü ve beş kişinin 

de yaralanmasile neticelenen bu faci
anın tahkikatını bizıat müddeiumumi 
Hikmet Onat idare etmiştir. Suçlular 
hakkında birinci istintak hakimliğin
ce tevkif kararları verilmiştir. 

Yaralılar için verılen muvakkat ra-
por en çok 10 günlüktür. Bu itibarla 
on üç gün sonra katil ve arkadaşı, 

!IU<;larının hesabını vermek üzere a. 
ğır ceza mahkemesine gönderilecek
tir. 

Facianın adli safhası hakkında 

müddeiumumi Hikmet Onat, dün bir 
muharririmize şunları söylemiştir: 
"- Suçluların ikisi de tevkif edil

miştir. ~föddeiull')umilik ilk tahkikat
ta gösterdiği sürati, suçlular mahke. 
meye verildikleri takdirde de, idame 
ve adaletin çabuk tecellisini temin e
decektir.,, 

Asıl adı Behçet olan Nazım, 1901 
doğumludur. Nazım, kendisinin müs
tear adıdır. 

Şimdiye kadar 6 defa hırsızlıktan 
mahküm olmuş, 11 defa da ayni suç
tan zan altına alınmıştır. Karagüm. 
rUkte S~ltanhama.mında Medrese so
kağında 7 numaralı evde oturan Nit· 
zım, kunduracıdır. 

Salim, bahriyeli liıkabile maruf· 
tur. Bazan Ali müstear adını da kul
lanmıştır. Trabzonlu ve 1905 doğum· 
ludur. Hamallık yapmıtşır. Şimdiye 
kadar hırsızlıktan 9 defa•mahkum ol
muş, 16 defa ~n altına alınmıştır. 

Dün bir muharr:irimiz suGluların i· 
kisi ile de konuşmuştur. Niızım kı -
saca: 

"- Işte bir şeydir oldu. Ne yapa
lım?,, demiştir. 

Salim, polis ve müddeiumumilikte· 
ki inkarlarını tekrarlamış ve: 

"- Ben o gece karımla Gülhane 
parkına doğru iniyordum, demiştir. 
Cinayetle hiçbir alakam yoktur. Is -
mimin karışması fena bir tesadüften 
ibaret tir.,, 

IDAM MI? 
Tahkikatın şimdilik verdiği netice. 

!ere göre, Nazımın, sirkat esnasında 
rukanya çıkan ev sahibini ele geçme
mek, yani cezai takibattan kurtul -
mak için öldürdüğü anlaşılıyor. 

Katilin bu hareketi, Tilrk Ceza kanu-
nununun 450 inci maddesinin 9 uncu 
tıkrasına uymaktadır. Bu fıkra ay. 
nen şudur: 

"Suç, bir cUrmU gizlemek veya de
lil ve emmarclerini ortadan kaldır -

10 • 2 - 937 =-======~--

Fırında 
terleme 

Doktorlar, Bu T edavl 
Şeklini Sadece Gülün~ 
ve Garip Buluyorlar 

Düzceli Koca Tahir isminde biri
nin tatbik ettiği "fırında terleme usu· 
IU,, hakkında bir muharrlrimiz dliD 
tanınmış doktorların mütaleasını al • 
mıştır. Mütehassıs bir doktorumuzun 
bu hususta söylediklerim aşağıya. 

yazıyoruz : 

"- Sıcak tedavisi gayet ead bir 
usulü tedavidir. Vaktivle romatizınB 
ve nikris hastalığına t~tulanlar için 
mevzii sıcak hava banyoları vardi· 
Başları meydanda kalmak üzere telt· 
mil vUcutlan ispirto lambası veya dl· 
ğer vesait ile teshin edilmiş sıcak ha• 
va banyolarında ted°ivi edilir ve iyi 
olurlardı. Fakat bugUn tababet bil 
m;ulü hemen hemen terketmiştir • 
Fınn içerisine girerek terlemeği ilk 

defa işitiyorum. O icadar ııııcak ,·e 
yabis bir tarzda insamn yaşaya.bile • 
ceğini tahmin etmiyorum. Eğer, o 
fırından ölmeden çıkmak imkanı var· 
sa insanın bir çok dertlerden kurtu • 
lacağına şüphe yoktur. 

" Böyle tedaviye aktl ermezi,, 
Diğer bir doktorumuzun ayni nıe

sele üzerindeki düşüncesi şudur: 
"- Bu işin ta babetle temas eden 

noktasını göremiyorum, Bu; sırf ıah• 
si bir mukavemet işidir, 

İnsanların "üşütme,, dedikleri şe'/ 
henüz izah edilemiyen bir hadisedir. 

Mamaafih Uşütme hadiselerinde 
daima yapılan şey ayaklan sıcak ıııu· 

ya koyup, sıcak bir şey iç.mek ve t er• 
lemektir, ki bu ratıp tedavidir, Fırın· 
da yabis bir hararetle, üşiltme tedavi 
sine akıl ermez. Ve çok fena neticeler' 
de verebilir. Çünkü vilcude JazımolaD 
su, bu yabis hararetle uçup gidebtliı'· 
Binaenaleyh Düzceli Koca Tahirlı1 
fırında terlemesi bir nevi keramet it· 
han gibi bir şeydir. Bunun doğrulu• 
ğuna inananlardan değilim, ... 

1V1aarifte 
dünkü 
toplantı 

DUn Maarif Müdürlüğünde mUhirD 
bir toplantı yapılmıştır. Maarif Vt4 
kaleti Yüksek ve Orta ve Mesleki Ted 
risat Umum Müdürleriyle umumi 111U 
fettişlerin bulunduğu bu toplantı ~ 
\'akte kadar sürmüştür • 
Toplantıda tedris yılı başından bU• 

gllne kadarici neticeler tetkik edilnıif 
\'e buna göre gelecek tedris yılında ne 
gibi tedbirler alınması lazımgeleceğl 
görüşülmüştür. Aynca mevcut taıel>t' 
adedine göre gelecek yıl mektep ihti• 
yacını önlemek meselesi de mevıutJ 
bahsolmuştur • 

San'at mekteplerini teffiı 
tstanbuldaki san'at rnckteptertrıl 

teftiş etmek, bunların vaziyetleri 
hakkında tetkikat yapmak Uzere ?JS 
arif Vekaleti mesıcıd tedrisat mUdUril 
Rüştü dün şehrimize gelmiştir • 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

..-• 

V llaJet köy mektepleri mual • 
limlerinin terfih! için lmnlart' 

birer mesken tedarik edilmtı.Si karııt· 
la:;t ırılnıı~tır • 

• 
S aıtıt)'İ Birliği lJmnınt mıyetlı 

eltin yıll ık top1antı~m! yap • 
mışhr. Bu tophıntula idar~ heyett • 
n ln ~nelik faaliyet nıDOrl\'le bl.lttPÇo 
gözden geçlrllml tir , 

• 
C er mhpa a haı;tan~lne UA,-e 

edlle«f'.'k yeni Jl&\'tyonun ı5J 
hin lira ola rak keşfi )·apılmı tır • 

• 
E rzlncanın kurtulu gtinU otııtl 

18 'uhntta llnlke\inde 11ıt 
lmtlama merasimi yapıJa{'.nktır. J\ft" 
nı im a.at 17,4;) t.c ba..5byacaJrl11'' 

• f 

Bu s ı rada Pöti Parisiyen gazetesi 
lstanbul muhabiri Bay Speronun 11 
yaşında kızcağızı Viyolet zarif dans 
numaraları yapmıştır. Bundan sonra 
Şehir tiyatrosunun operet raks heye
ti her defada kıyafet değiştirerek 
zeybek, laz ve diğer milli oyunlar oy
namışlardır. Numaralar bittikten 
sonra operet oyuncuları zeybek kıya· 
fetile baloya ve danslara iştirak et· 
mişlerdir. 

Nihayet Holanda veliahtinin evlen 
mesine ait çok güzel bir film zevkle 
seyredilmiştir. 

Holandıı gemisi yarın saat onda li
manımızdan ayrılacak, boğaza doğru 
gidip geldikten sonra veda mera~imi 
ni yapacak ve Pireye Jddf!cektir. 

K mlny Be\117.Jt Şubesi UrrıTT 
mak veya kendisinin ve yahut başka- · · ıı' 

. !\tccfüıi <'Ul118 akMmı toptıın 
ı:1ının cezadan kurtulmasını tcmın et- t ' ~ 
mek maksadile vukua getirilirse faili ı t'nk ı r · ,-J 

öliim cezaıuna mahkum edılir.,, ._ .. ._.. .....,~ Dün Holanda gemisi kumandan ve 
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Asilere geçen 
Malagada katliam 

ve yangın var 
• 

Siyaset alemi 
lıpanya Harbinin Son 

[Başı 1 incide] . 
Bir gemi, hükümet erkanmı Almı

raya naldetmi§ bulunuyor • 
ITALYANLAR 

Hükumet taraftarları, şehri ltal -
yanlaraın ve Faııılıların zaptettiklerini 

Safhaaı haber vermektedir. Bu mahafile göre B Utün dünyanın gözleri bir - asilerin önünde hareket eden yüzlerce 
So denbire ispanyaya ~evrildi. ltalyan tankı hakim bir rol oyna : 

n &Ünlerde, burada vuku bulan mış, şehir işgal edildikten sonra katlı 
~l.lharebeıer, ve bu muharebeler hak i.m yapılmış ve yağma edilmiştir. 
dıl\cfa verilen malumat, her tarafta Yüzlerce kişi şehirden kaçarken su 
"•tın bir alA.ka uyandıracak mahi - lar içinde boğulmuşlardır . 
"ttted' . k li .ır. Bir kere ispanyanın dahi - Halihazırda muhakkak olan bı~ n~ 
b~d&kı bütün cephelerde muharebe ta Malaganın sukut ettiği ve i.sılenn 

tdenbi ı · ···d· Plt\ re canlanmıJ bulunuyor. s- elıne g,çtıgı ır • 
lai Yanın cenubunda vuku bulan ve ATEŞ IÇINDE ... . . 
1,,.

1
k1.1vvetlerin Mal&&ayı i'gal etme- Asi mahafiline göre şehir fecı bır 

, 1.:;. neticelenen muharebe, lsilerin haldedir. Bütün cadde ve sokakl~r ~
'-b ıy~ kadar Toledoda, lrunda, Sen teş içindedir. Hazine yağma edılmı~ 
bi, lls~ı~ende kazandıkları zaferlere ve hükiımetçiler bir çok rehinelerı 
~1 l'huhırn zafer daha il!ve etmiş yanlarına alarak kaçmışlardır. ,. 
t'lt lltıuyor. Asiler~ aylardanberi uğ- Asiler zaferi büyük merasimle tee ıt 
kıy lkla.rı halde, böyle bir muvaffa- etmektedirler. General Mola bu mü
);ı. •: kazanamamış: bu yüzden dün- nasebetle beyanatta bulunmuş ve 
tıl~· klrı lmmesi, Asilerden adeta çev Madriti zaptetmenin yakın olduğunu 
Itri 

1
Y• başlamış, ve cümhuriyetçi - söylemiştir • 

•ın: kahramanca mücadelesi karşı- Almiraıdan bildirildiğine göre bu • 
tUn: uyanan takdir hisleri büsbU • raya beş bin kadar kadın ve çocuk 

F uvvetlen.nişti. iltica etmiştir . 
•kat l • k · d tunı sı uvvetlerın, yarı ur • MUHlM HAREKETLER 

la.r .u~, Yarı fitret içinde geçen, ay- Asilere göre Malaganın işgalinden 
t\ı ~~ınde boJ durmadıkları, safları- ve Madrit ile Valensiya yolunun ke -
tı vvetıendirnıek için uğraştıkla- .

1 
. d d h N'\k mühim 

ve Y•ni b' tı . . r .. sı mesın en sonra a a ~ 
dUııu ,. 1 ır amle ıçın gece ı, gun- hareketır~in beklenmesi icap eder. 
ı ~a ıştıkları s.on hareketten an- • • h 
llfılıyor, .' " Salamangada umumı kararga m 

Asi k önünde büyük nümayişler yapılmış 
ta.Ya ka uvvetler, bir tar.aftan Mala- ve general Franko şiddetle alkışlan-
va.da.rt r,ı karadan, denızden ve ha- Ge 1 F ko 
A taarru k 1 anyanın mıştır. nera ran 

\td-.i1 u .za geçere .. s~ 
1
. "Müatakbelin yeni ispanyasını. 

tıırı ıerındekl en muhım ıma - _ . la k l 
~~,zapta muvaffak oldukları gibi Falançist ve Kralıat • panyayı 0 

~llaal tt ile V ensıya arasınC:laki mü- ıanmızı kalc1.u-ara.k eclıımlıyalım,, de 
hey· ay, kesere~ cümhuriyetçi cep- miştir. 
)ık 1 Yarmak ve böylece bu cepheyi Hükümet Valensiya - Madrit yolu
hıi hıl lk •melini &üttüklerini göster- nun kesilmediği üzerinde israr edi -

• •rdir. .... yor. 
'Yllldrit 'I · I E tnüv 1 e Valensiya arasındakı MADRIT CEPHES ND 

191'\e llıalanın kesilmesi Madridin bes- Madrit cephesinde de mühim hadi
'' d hı•ttıesı ve açlığa mahkCım olma- seler vuku bulmuştur. Maıdrit müda -
hı1Jvell'l•k olduğuna göre bu pl!nın faa heyeti asilerin şarka doğru ilerle 
'"I• affakıyeti takdirinde bu şehrin diklerini ve Aranjuez ile Valansiya 
' .. rdanı..- . . 

•rı k ~rı devam eden ve devrın arasındaki muvasalayi kesmiye teşeb 
ela. llhranıanca müdafaaları arasın- bils ettiklerini fakat muvaffak olama 
tıler alan müdafaa suya düşecek ve dıklarını, ve bu ilerleme hareketinin 
t'k~r kat'i zafere doğru adım ata- durdurulduğunu bildirmektedir. 

ardır. 
t.'ıadr't . ADEMi MUDAHALE 

''atı 1 ıle Valeınsiya arasında mu Ademi müdahale komitesinde Ital 
~tt· llfı.ın kesilmesi, Valensiyanın da 
t.ıı,~Y~t~ni tehlikeye düşürür. ÇünkU 
tıy,;'~ 1n sukutundan sonra cümhu
~ilrrı Çı kuvvetlerin Katalonyaya çe
'ıe :.ten başka çareleri kalmaz. Bu 
tıı~ı ılerin asıl ispanyaya hlkim ol-
e lrı dernektir. 

cı,, •rçi bütün bu pllnın sonuna ka 
lırı ~Uvaffakıyetle tatbik olunaca-
1\ıa~ •1llldiden söylemek dotru ol -

"""· F.ı.. ·ı a(!yı -at son taarruz dolayısı e 
L •ilen ., "''ebe ıozlere bakılırsa. son ~~. -
bir 1•rde yabancı ellerin buyuk 

roı ı 
"ı1Jv 0Ynadığına hattl kazanı 1;n 
~d'!fakıyeti bu yabancı ellerin ka

r:ı·1•1rıa hUkmetmf'k yanlıf olmaz. 
tt-ıi~'r taraftan ademi mUdahale kD 
tıı v 

1
' hlll ne zaman toplanacaiı -

llltıt' ne kararlar vereceğini kontrol 
L inil k' ;;;,• • 
11\irrııe ıttııerin iştirak edece.mı, 

~Urı ' •tmiyeceğini dü,Unmekle ve 
. alJai<"!a etmekle meşguldür. . . 
lı, be tnunaka,alar bitmeden, kımbı· 
~''ı:> ~~I de ispanyada devam eden 
"' ıtecektir. 

'-........_ Ömer Rııo DOGRUL 

1= ..... 
1( ~11sada 

ya, Rusyanın Akdenize zırhlılarını 

göndererek ispanyayı kontrole işti -
rak etmesine itiraz etmektedir. 

Italyaya göre, Ak.denizde sahili ol-
mıyan Rusyanın böyle bir harekete 
iştirakine yer yoktur. Ve bu işi yal
nız Akdenizde sahilleri olan devletler 
deruhte etmelidir • 

GONULLU MESELESi 

Berlin 9 (A.A.) - ispanya ıçın 
gönüllü toplanmuı ve silah ihracı 
gittikçe artmakta olduğundan müd -
deiumumiliğin talebi üzerine federal 
meclis memleketin tam ve bütün bi
taraflığını temin etmek için bir ta • 
takını mukabil tedbirler hazırlamak
tadır. 

Müddeiumumilikte halihazırda is
panya işlerinde bitaraflık hakkında 
federal meclis tarafından neşredilen 
emirnameye muhalif hareketten dola
yı tanzim edilmi§ yüze yakm dosya 
vardır. 

Adapzarı Halkevlnde 
Adapazarı, (TAN) - Halkevi, hiç 

okuma yazma bilmiyenlerle az bilen. 

• 
TAN 

Mi18no mülSkatlnın 
Avrupada akisleri 

devam ediyor 

3 

ftfiCK 
Bir Karış Adam = Altı 

Kişinin Canı 

Jurnal Gazetesi, 
Arasında Bir Pakt 

ihtimal Veriyor 

Parisli 
Devlet 
lanmasına 

Dört 
imza-

Tabii acıklı tafsilatını gazetelerde 
okumuşsunuzdur. Bir hırıuz Gedik • 
paşa civarında bir e\'e akşanun pek 
te g~ olnuyan bir saatinde girmiş, 

üstüne gelene\' sahibini öldürmüş, ev 
sahibinin kayın biraderini ) aralamış, 
~arken önüne !.'ikan üç mahalle 
bekçisini yaralamıı;, ~ine ayni iş için 
gelen bir polisi de yaralamış. Niha. 
yet gürültü \e feryattan sokaklara 
dökülen halkın tofine düşmüş. 

1 Tevfik Rüştü Arasın İtalyan Dışbakanı Kont Ciyanoyla yaı: 
tığı mülakattan sonra Yugoslavyaya geçer~en 1.talyan gazetecı
lerine söylediği sözleri Fransız gazetelerı ve bılhassa Le Jour
nal'ın Roma muhabiri, dört devlet arasında vapılacak bir pakta 

Ben gazetede bu tafsilitı oku 
yunca : 

BaJvelil T atareslo 

Romanya da 
Kabine 
Yenileşfi 

işaret olarak göstermektedir. 
Le Journal'in Roma muhabiri, Tür

kiye ile ltalya arasında sıkı bir mü
nasebetin devamı lüzumunu Milaııo 
mülakatından sonra daha iyi hisset
tiği zannolunan Türkiye Dış Bakanı 
ltalya ile imzalanmış olan ticare~ 
mukavelesinin iki devlet arasındakı 
münasebetlere iyi tesir icra edece· 
ği tabii olduğunu söyledikten sonra 
bilhassa şu cümleleri ilave etmiştir: 

- /falya ile Yugoslavyamn 
biribirine yalclaıması Avrupa sul
hu için yeni bir esas teılil ecle
celtir. Bu yallaımanm Ballan 

Bükreş, 9 (A.A.) - Yeni teşkil c/evletleri arasıncla hususi bir 
edilen Romanya kabinesi aşağıdaki hüsnü nazarla görülclüğünü Koni 
zevattan mürekkeptir: Ciyanoya söylec/iğimclen pel 

Başvekil ve silahlanma nazın: Ta- balttiyar1m .. . 
taresko, Başvekil muavini ve neza - Italyan gazeteleri, Tevfik Ruştil 
retsiz nazır: !ncauletz, Hariciye nazı Absın bu sözlerini, Yugoslav Başve
n Antonesko, milli müdafaa nazın kilinin Scouptchina'da buna dair söz

Yugoslavya Baıvekili Do/efor 
SfoyacJ in ov iç 

- Hepbnize geçml olsun! dedim. 
Çünkü herifi tutmasalar OO) una bı. 
çaklayacakmı~. 

Gazetelerin ,·erdiği haberlere gö-
~ re, gerçi katil sabıkalı bir hırsızmış. 
J La.kin bo~ una posuna, cılızlığına ba.
' kıı> ta bütün bu altı cana elindeki bir 

1 
tek bı~ia kıymıya munff:ık oluşu. 
na ş~mamak kabil değildir • 

Bu şeririn ilk kurbanı olan ev -... 
bibi de bir polistir. Elinde tabancası 
da vardır. Buna ra.b'lllm kendi e\ine, 
gece girmiş olan bir hırsızı öldürme
mesi belki polisi'%< do!ayısiyle istik • 
baJine fena bir tesir ~apar gibi bet • 
baht bir müliha.zadan doğduğuna 
şüphe yoktur. 

Artık adliye~·e intikal etmiş olan, 
fakat fecaatinden b~ka hiç bir feıv • 
kalideliği olmı~·an bu \'ak'ada benim 
gözüme ~arpan bir nokta vardır ki; 

general Pol Angelesko, Adliye na:-ın }erile beraber ehemmiyetle kaydet- .--------------
mümasil hadiselerde daima bu sü • 
tunlanla omlan bahsetmişimdir. 

Mircea Djurara, dahiliye nazın Diın mektedirler. . p ı • • 
Luca, maarif nazın Dr. Angelesco, ltalyan gazeteleri, Stoyadinoviçın Q J Si 
maliye nazın Cancicov, endüstri ve meclisteki resmi beyanatı içinden şu 
ticaret nazırı Valere Pop. cümlelere de dikkati çekmektedirler: 

.<üÇüK HARiCi 
HABERLER • 

•• niiliz askeri heyeti, Mı
sır ordusunun tensik vt 

tanzimine dair raporunu hü-
kumete vermiştir. / 

• • 

M islsipl ve Otıyonun sula
rı yavaş yavq çekili -

yor. Tuğyan hasarlarının ıs

lahı için bir te,kilA.t kurula -
caktır. 

• • 

Malta adasında kolera çık 
tığı bildiriliyor. 

• • 

Belçika matbuat kongresi 
gelecek pazartesiye 

toplanacaktır. 

- /falya ile bizi uıun müclclet
tenberi ayr1 buluncluran yanlıı lca· 
naat/erin, ltalyanlar1n bizim clahi
li vaıiyetimiı lıalı...~ınc/a malümat 
sahibi olmamnlar1 yüıünclen cle
vam etme/ete icli. 

"Centlemens Agreement,,den sonra 
iki memleketin Adriyatik hudutların. 
dan emin olarak hüsnü münasebetle
rini idame etmeleri için bütün sebEiP· 
er şim~-nw:outtur. Bilhassa ki, bu 
barışmayı bizzat MuMolini ileri silr
n1üştür. 

Böyle bir barışmayı reddedebilecek 
herhangi bir hUkiımet Yugoslavyada 
mevcut olamazdı. 

karısı mı 
öldürdü? 
Ankaradaki Facia 

Tahkik Ediliyor 
Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -

Dört, beş gün evvel Ankara polisle
rinden Sıddık, yatağında ölü olarak 
bulunmuştu. Akşam her günkü va -
kitte evine gelen ve karısile bir müd
det oturduktan sonra yatağına giren 
polis memurunun ölümüne, beynine 
sıkılan ve kafasını parçalıyan bir ta -
banca kurşununun sebep olduğu an -
!aşılmış, fakat kazanın mahiyeti ka
ranlık kalmıştı. 

HariCllJ.e 
vekilimizin 
Seyahati 

Roma mahafilinde, bu iki beyanaL 
tan mi.na çıkararak; Milino mülaka
tından sonra Kont Ciyanonun Anka
rayı ziyareti takip edebileceğini, Ital
yada başlamış ve ltalya, Türkiye, Yu. 
goslavya, Yunanistan arısrnda yn~ı

~~===========~- lacak bir paktın girizgahı olan dıp. 
lomatik müzakerelerin Ankarada in
taç ve imzalanacağı söylenmektedir. 
ltalyanlar, Kont Ciyanonun muhte -
mel Ankara, Belgrat ve Atina ziya
retlerini bu dört devlet arasında Şar
ki Akdenizde ademi teca\'Ü1.İ bir pak
tın başlangıcına atfetmektedirler.,, 

Polis Sıddıkın karısile arasında sık 
sık geçimsizlikler olduğunu tcsbit e
den tahkikat heyeti, geçimsizliği iti
raf ve fakat şüpheleri reddeden kadı 
nı isticvaba ba.5ıadı ve şüphelerini ka 
dında topladı. 

Yakında Atinaya 
Grdecek 

Ankıtra il l Tarı nıuh-ibil'inden) 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Arasm 
Atmadan sonra Belgrat ve Tahrana 
da birer seyahat yapacağı ve Irak, I 
r~nıa aramfzdaki nıhr.asebetıerin in. 
kıı;aı rna hadim mese!el.:?r Uzerınde an 
lar.::ııalar imzalayıt.ca:;ı hakkında sık 
sık yabancı kaynaklat"d·.ın duyulan 
haberlerin ne dereceye kadar doğru 
olduğunu Haricı.ve Vekaleti umumt 
kitibi Numan M~nemenc!oğlundan 
sordum. Dedi ki: 
"- şimdi önümüzde vekilin Atinn 

seyahati varcJır. Sorduğunw: ·mesele
leri konuşmıya, Vekil Atinadan dön
dükten sonra sır:ı. geler-.~kt:ir.,. 

SULH Ü 
TEHLiKEYE 

DÜŞÜRENLER 

BiR TEKZiP 
Belgrat, 9 (A.A.) - Yan resmi 

Vreme gazetesi, Bayş.n Tabouisin Ovr 
gazetesinde yakında bir Macar • Yu· 
goslav paktının imzalanacağı hak. 
kında yazdıklarını kat't surette yalan 
lamaktadır. 

Haber aldığımıza göre, tabibi adil 
tabancanın 70 santim kadar uzaktan 
atıldığını ve bir odanın içinde ve bir 
yatakta karı kocadan başka bir kim 
se olmadığına göre, polis Sıddıkın ka 
rısı tarafından öldürüldüğü zannı ü
zerinde durmuştur. Tahkikat derin -
lcştirilmektedir. 

Millet Mecliıi Tatil 

Devreıine Giriyor 
• • •. Vind- Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -

Avuıturya Reıııcumhuru • Millet Meclisi, ı martta toplanmak 
ıor Dükünü Kabul. ~ttı ve bütçe kanunu müzakerelerine baş· 

Viy&na, 9 (A.A.) - Reısı~u?111~r lamak üzere önümüzdeki pazartesi 
B. Miklas bugün Vinds<ir Dükü ıle günü çalışmalarına niftayet ven'.:ctk. 
prenses Mary ve zevci Kont Of Ha- tir. 
rewood'u kabul etmiştir. Reisicüm -
bur bugün öğleden sonra Vindsor 
Dükünün misafiri olacaktır. 

Kral Hinc/istana Gitmiyecel 
Londra 9 (A.A.) _Resmen bildi

rildiğine göre, kral gelecek kış Hin
distana gitmiyecektir. Fakat sonra -
dan gideceği ümit edilmektedir. 

Anka.raya Ecnebi 
Takımlar Geliyor 

Yunanistanda 
Seylc1D Korkusu 

Relgrat, 9 (fan) - Gazetelerin 
Atinadan telefonla aldıkları bir ha • 

Bizde mahalle bekçileri silahlıdır. 

Hepsinin bellerinde ~·ediı-;er fişekli 
piştavlan ,·ardır. Lakin bunlan kulla. 
namazlar. Zira salahiyetleri ~·oktur. 

Müdafaa! nefis şartlannı güç kavrar. 
lar. Zat.en hekçiler:n hu gibi hallerde 
kendilerine olan zararlarından ba.~-'ka 
zabıta hakımımlan bir faydası oldu • 
ğunada kail değilim. 

Bütün hu uzun satırlardan sonra 
varmak istediğim netice şudur: 

Bizde bir şerir nasıl yakalanır? 7.a-
rar vereml~·ecp.k sekle nasıl sokulur 
\'e bir zabıta memuru kendisini böy
le bir teca\'üze karsı na!iıl korur!' 
Bunlan hilen w öğrrten ~·oktur. Doa? 
nısu elinde bir bıç.ak ile a'tı Jdşlntn 
kanına ~lren hu Şf'rirln hu kaıfar fe • 
na'ık Yapahllmesi şaşılnuyacak ~ 

değildir • 
8. FELEK 

Yüksek Mektep 
Mezunları için Kurs 
Ankara, 9 (Tan muh~:birinden) -

idare amirliklerıni deruhde eden ylık. 
sek mektep nlt ~ımlarının 1;azifeterinl 
ıfa sırasında kar~ılaştı' an gü~!üıcle. 
ri gözönlinJe tutan hi!:{Üm 0 t, bu ~e
ne siyasal bilg'ler okulunda mart ba
şından nisan sonuna kadar Cl"Vam e
decek muvakkat k..ıriar açmıy:ı. karar 
\Crmiştir. 

Bu kurlarda memleketin sıhhat, 

nafıa, maarif ve 11ehir işleri hakkın. 
daki mevzuatı etrafında bilgiler ve • 
ril~Lek ve bilhasıJ:ı, r.ıenıleket sari has 
ta1ıkla• 1a. mücadeıe teşkilatı, diğ:».r 

memleketlerde muhtelif devirlerde ku 
rulan mücadele tez-.tıli.t ve neticeleri 
ıl şehir ve şehiıttlıJın tekanıtllü, Cüm 
fıuriyetin nafıa işh:rı, Türkiyede yol 
ınşaatı, dünya harbırıden so11ra belli 
baslı devletierdekı m:ı.:ırif s·yasetin:ie 
göze ç!'.rpan terbiye usulleri ve 
Cıır,huriyetiıı ı:ııı.ı· ıf tnrihı anlatı;.ı. 

.:uı: v~ öğt etı: •·ek ur 

Ziraat Vekili Bir Ziyafet Verdi 

'"""· :•rca111 mı? 
'l'fa 9 

~te.ıi .. ·. CA.A.) - Eko de Parl ga· 
' !1 Bır buhrana doğru,, baflığı al· 
d~. et~ttiği ma.ka.lede kabinede 

ler için Sabiha Ha.nım mektebinde Moskova, 9 (TAN) - Litvinof 
iki akpm kunıu açmıştır. Bu kurs- d" Finlandiya hariciye nazın Holsti 
lara dev~ etmek istiyenlerin ilmi. ~: erefine bir ziyafet vermiştir. Zi· 
din fevkinde büyük bir yek ün tuttu- n ş · · f k d h' · k l f tten sonra Lih ıno a e ını a 
ğu görülmüştür. ~a erak umumi sulbü tarsin, kollek • 

Ankara, 9 (TAN) - Ankaragücile 
Gençlerbirliği, Kurban bayramında 
Ankarada maçlar yapmak Uzere, Bul 
garistan ve Yunanistandaki 3-4 klil
be davetname göndermişlerdir. Ecne 
bl klüpler şartlarını en kısa zaman
da bildirecekler ve bunun üzerine 
verilecek kararla klUpler, bayram -
da.n 2-3 giln evvel Ankaraya gelmiş 
olacaklardır. 

bere göre, son günlerde ardı arası ke 
silmeden yağan yağmurlardan dola 
yı Yunanistanın birçok yerlerinde 
seyli.p husule geleceğindl!n korkul -
maktadır. Havaların yağmurlu nıtme 

sinden dolayı Atinada gripe tutulan· 
tann adedi gittikçe çoğlllmaktt.dır. 

Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, Or • 
man kanununun hazırlanması ve Ka
mutayda müzakeresi esnasındaki ça • 
lışmalanna teşekkür makamında 
Muhtelit Encümiı!D azasına ve Ziraat 
Vekaleti erkanına pavyonda bir öğ. 
le ziyafeti vermiştir. 

YEN i 

titı. ~.klik olacağını ve umumi kan&a
'- llıcet A . Fi 
~ ~ 'k urıol'un uzun müddet 
~ IUlhftnda kalmıyacağt mer· 

Olduğunu yazıyor. 

"ııltara Poliı Tetkilatı -

'), 'rıcu' 9 CTAN) - BuıUn dahi -
~ll!l ıtıeni yeni polia teşkilatı ka-

111Uzakeresine b8.§Iam11t.ır • 

Güzel san'atlar kolu namına Ba. ıra . t mıni tesı's ve beynel 
t'f mniyet sıs e -

yan Leyli. haftada bir piyano ders-
1 

•
1 
el taahhütlere riayeti takviye et -

leri vermiye başlamak üzeredir. Bu :ıe: i"in yalnız büyük devlet.terin de· 
derslere yazılanlar da epeycedir. :. ı tı de 

ğil, bilhassa küçük dev e e~ em 
Halkevi, biraz gecikmiş olmakla . t hislerini kuvvetlendirmek yo-

beraber, Adana ıeylipzedeleri için nıye · · be ı · 
il lunda Sovyet hUkfiınetınm yne mı· 

gtlzel bir m aa.mere vermiştir. Ta - lel sahadaki faaliyetinden bah8et -
mamen gençler tarafından oynanan . . düşürmek is. 
iki piyeste muvaffakıyet görillmrlş, miş ve sulbü tehhke;~ tl 1 büyük 
bilhassa Muallim Zeki, Cemal ve Ka- teyenlerin küçilk mı e er~ tını 
ır&llJJl zeYbe.ii cok alkrslanınıetır. milletler araamda hukuk m va 

kabul etmiyerek her milletin müsta -
kil hayata hakkı olduğunu inklr et
tiklerini söylemiş, ve bunların her 
yerde ajanları ve mUmeuilleri bu -
lunduiunu illve •tmiatir • 

Çocuk Ansiklopedisi 
5 inci Cüzü 

Yarın Çıkıyor 
'-...................................... , 
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Yarın akşarıt MELEK Sinemasındo 
Beyaz perdenin en meşhur erkek artisti 

ŞARL BOYER ve Kaynanasını vuran, iki sarraç 
kızını yarcihyan arasında 

EHLt SALtP MUHAREBELER1'nin unutulmaz kraliçesi 

adam mahkOm oldu geçen vak'a 
Kirkor, 15 sene 4 ay yatacak 
Ağustosun 12 inci günü Langada A rap Mesçit sokağında 50 

numaralı evde bir facia oldu. Kayana isminde yaşlı bir kadın 
arkasına saplanan ekmek bıçağının ya rasile ağzından köpüklü 
kanlar kusarak can verdi. 15 yaşında genç bir kız d a ka lbinin 

üstündeki ağır bıçak yarasile Cerrahpaşa h astanesine kaldırıldı. 
Bu suçu işliycn Kayana'mn damadı ve yaralı Matmazel H asfa. 
nuş'un üveyi babası Kirkordu. 

• J Ağırceza mahkemesi dün bu B 1 r sa b 1 kalı ~an~ı fac~a~ın m~hasebesini bi-
tırdı. Hadıse Kırkorun H asfa-

g u•• ç ı u•• kle nuştan 3 lira istemesi ve kızın 
bunu vermemesi yüzünden doğ-

Suçlu, 3 S e neye 

Mahkum Oldu 

Kanunuevvelin 13 üncü günü Uzun 

çarşıda geçen bir yaralama hadisesi 

dün ağır ceza mahkemesinde hükme 

bağlandı. Sarac Hakkı, kendi yanın • 

da çalı~an çırağı Nurinin, ayrılarak 

yine o çarşıda müstakil bir dükkan 

açma~ını ve kendisiyle rcl<abete gi.

rişmesini hazmedemediği için Nuri • 

nin dükkanına gitmiş ve tabancasını 

çekerek iki defa üstüne boşaltmış, fa

kat kurşunlar hedefini bulamamışt1r, 

t t 1 b · ıd • muş ve Kayana da buna müda-u U a 1 1 hale ettiği için öldürülmüştür. N,uri, can korkueiyle kendisini soka-
ğa atmış, ka<:;arken Hakkı arka11ından 

Kirkor aile reisi oldu&u ı·çı·n mah 'k' ı d h · · N · . . . " • - ı ı e a a ateş etmiş ve bırisı un. 
keme kendısınden 3 !ıranın esirgen • · . 
mesini hafifletı'c· t kd' b 1 . yı omuzundan yaralamıştır. Mahke -

ı a ır se ep erın • 
den saydı ve ölilmden kendisine ver- me, suçu sabit gördü. Hnkkıyı 15 
diği 18 sene hapis cezamnı 12 seneye sene hapse mahküm etti. Fakat ya§ı / 
ve kızı ölüm maks:ı.diyle öldürmeye on sekizi geçmediği için cezasını 3 se 
te~ebbfüıtcn 1:5 sene hap~ cezasını 10 neye indirdi • 1 

L ORE11A YOUNG 
AŞK - GÜZELLİK • Nefis bir mevzu - görmediğimiz 

bilmediğimiz diyarların esrarı. 

AN G H Ay Şiirle süslü ilCihi bir 
aşk Sergüzeştle dolu 

. bir hayat 
ŞARL BOY ER bu fılmde DIMITRO KOSLOF rolünde, sinema hayatının en müke mel 

rolü n ü yaratmıştır. Numaralı biletleri evvelden aldırınız. Tel. 40690 m 

Bu ak,am S Ü M E R sineması 
Senenin en büyük şarkılı ve musikili filmi olan 

ŞOV BOT 
(Tamamen yeni Fransızca kopyası) 

filmi FEVKALADE GALA OLARAK 
gösterecektir. 

Baş rollerde: En büyük Amerikanartistleri olan 
!RENE DUNNE 

Mükemmel t.l'I an Jonesve meş~ur 
tenor • · zencı 

PAUL ROBESON 
Yeni musiki, yeni şarkılı ve baş döndürücü 
danslarla büyük temaşalı, büyük üniversal süper

film. Yerlerinizi evvelden aldırınız. 
Telefon: 42851 

seneye indirdi. 11..ıı•••••ı•u••••••--•-•••••••-., 

Sariko Rifat meşhur sabıkalılar 
dandır. Geçenlerde yakalanmış ve 
polisin elinden kaçmıştır. Polisler o
nu dUn :o;abah tekrar yakalamışlar, 

elfae atelepçe vurmuşlar ve Karagüm. 
rüktcn Acıçeşme me\'kiine götürür -
)erken birdenbire polisin önünden 
kaçmış ve rastgele bir evin kapısını 

tekmeliyerek içeriye girmiş, buradan 

da bir arsaya atlamıştır. Polis kendi

sini tekrar bu arsada tutmuş. fakat 
Rif at kelepçesini polisin kafasına in. 
dirmiş. 

Bunları da tevhit ederek Kirkorun 
on beş ~ene 4 ay hapiste yatmasına 
karar verdi. Kirkor bu karan soğuk 
kanlılıkla dinledi. Ve mahkcme}i eski 
usul bir temenna ile selıimladıktan 

sonra jandarmalann uzattıkfan ke _ 
lepçeye koJlarını teslim etti ve tevki

Müddeiumumiliğe Davet 

Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Istanbulda bulunan Gördes sorgu ha

kim vekili Ramizin memuriyctimize 

müracaat etmesi. 

Bu akşam SAKAR Y A Sinemasında 
S uvare de GALA olarak 

CHEVAL1ER ve MARİE 

9 NCU S&'\1FO.N1'den sonra yi
ne bütiln lstanbulun görmek i

çin koşacağı film 

Polis tabancasını çekmiş \'e dipçi -
ğiyle Rifatı korkutmak isterken ta
banca ateş almış ve Rifatın kaba eti. 
ni sıyırttıktan sonra hadise yerine 
gelen bakçi Ha.sanın kalçasına girmiş
tir. 

Müddeiumumilik tahkikata elkoy. 
muş ve Tabibiadli Enver Karan da 
Cerrahp~a hastanesinde yaralı bek. . . .. .. 
çıyı muayene etmiştır • 

Kadın şof ô·, 
serbest 
bırakıldı 
İki gün evvel Beyazıtta Fikret is • 

minde bir çocuğu otomobilini çarptır. 
mak suretiyle yaralıyan Madam Ka· 
laskonun yakalanarak meşhut suçlar 
müddeiumumiliğine verildiğini yaz _ 
mrştık. Çocuğun babası da müddeiu
mumiliğe gelmiş, evvela davasından 

\·a~eçtiğini ,sonra da davacı olduğu
nu söylemiştir • 

Tahkikatı yapan müddeiumumi 
muavini Hikmet Sonel davacı baba _ 
nın ikinci iddiasını varit görmediği 

için madamı serbest bırakmıştır. 

faneye gitti. 

Hiç Yüzü nden D ö vdü 

Hacı i~minde bir genç, dün arkada. 

~ı İsmail bir hiç yUzünden dövdüğü 
için meşhut suçlara bakan Sult:lnah
met Sulh üçüncü ceza mahkemesine 

verilmiştir, Haldm İhsan suçu sabit 

gördüğil için Hacıyı 20 gUn hapse 

mahkum etmiştir • 

Yaraladığı için 
Mahkum oldu 

Zeytinburnu çimento fabrikasının 
bakkalı Mustafanm barakasına bir 
hrrsız dadanmış, her gece para ve 
eşya çalmıya başlamıştır, Mustafa bir 
g~ce çırağı Mehmetli barakada yatrr
mış. Gece yarısından sonra Büyük. 
çekmecenin Görice köyünden Yusuf 
barakaya .girmiş ve hırsızlık yapar -
ken Mehmet kendisini yakalamak is
tediği için tabancasiyle Mehmedi ba
cağından yaralamıştır • 

Dün, ağır ceza mahkemesi bu da. 
vayı bitirdi, Hadiı.ede ölüm kasti gör 
mediği için Yusufu her iki suçtan 4 
ay on yedi gUn hapse mahkum etti. 

Köyde böyle daha iyi soz anlar bir okur yaz.ara 
rasgelişimize sevindim. 

- Emin efendi, dedim. Köylüyü buraya toplasa • 
nız. Biraz konuşacağız. 

Katip Emin efendi Adeta temiz bir İstanbul şive
sile konuşuyor: 

Arnavutköyündeki Hndiıe 
Arnavutköyündt iki kişinin yara • 

lanması ile neticelenen hadisenin euç

lusu Latif, dün teıkrar sorguya çekil

miş \'e tahkikatın gayri mevkuf ola

rak devamına karar verilmitşir. 

Poliae Hakaret Etmit ! 
Remzi isminde birisi Polis Eteme 

vazifesini ifa ederken hakaret etnti~· 
tir. Müddeiumumilik Remziyi dün 
asliye ceza mahkeme.c;ine vermiştir, 

ÖLÜM 
Deniz Yollan Sadık Zade va

purunda vefat edip, İzmirden 

lstanbula nakledilen, Sabık Fa
tih dairei belediyesi başheki -
mi Yenişehirli Doktor İbrahim 
Şahinin cenazesi bugün Fatih 
Büyük Karaman caddesi 27 nu
maralı evinden saat 141,6 da 
kaldırılarak, Fatih camiinde na
mazı kılındıktan sonra Edirne -
kapı~ına defnedilecektir. Allah 
rahmet eylesin. 

MAURI C E GLORY 

ilk d efa olarak beraber oynadıkları en büyük ve en 
son muvaff akıyetleri 

NE$ ' E i LE 
Kah kaha, neşe, nükte, eğlence ve bilhassa 

güzel ,arkılı film. 
Yerlerin izi evvelden aldırınız. Tel. 41341 ••-•Jr 

-------------------------------------------~----------~~~~~-
ÖLÜM 

Girit Defterdarı Hattat Zade Esad! 
beyin haremi, Profesör Dr. Kazım/ 
Esat ve muharrir izzet Melihin vali-, 
desi Bayan Seniye vefat etmiştir. 

Merhume, Kandiycnin eski haneda - ı 
nından Tahmisçi Zade Melek beyin 
k:zı idi. Cenazesi bugün saat 12 de 1 
Şişli tramvay istasyonuna müvazi 
Hoca Mansur sokağındaki 48 numa
ralı evinden kaldırılacaktır. Allah 
Rahmet eylesin. 

ÖLÜM 
Kolonyalı ölü Ali bey eşi, avuknt 

Ferit Upinin annesi Bayan Miyascnin 
dUn sabah öldüğünü teessürle öğren· 
dik. Cenazesi 10. 2. 937 bugünkü çar-
9amba günü saat 11,5 ta Sultanah -
met Park karşısı Divanyolunda 52 
numaralı evden kaldırılarak namazı 

Bayazıt camiinde kılınacnk ve Edir
nekapı mezarlığına gömülecektir. Al
lah rahmet eyliye. 

, ~ 

Bugün matinelerden itibaren 

YILDIZ 
sinemasında, mevsimin en 

büyük musiki filmi ve 

JEAN KIEPURA 'nın 
fevkalade temsili olan 

A Ş K GÜNEŞi 
Şarkı, musiki ve dekor 

- harikasını görünüz. -
~--

VEFAT 
Belediye daimi encümeni azasından 

sabık lzmir mutasarrıfı ve csbak Is
tanbul polis müdürü Bay Sadettin A
car vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
saat on ikide Osmanbeyde Cabi soka
ğındaki hanesinden kaldırılarak Teş-
\'ikiye camiinde öğle namazı kılın -
dıktan sonra şehitliğe defnedilecek -
tir. Allah rahmet eylesin. 

için bunu da alın! 

4 NCO A $ K 
(Fransızca) Bir genç ve güzel 
kadının KAY FRA.ı.'iC!S dördün 
cü aşkı hakiki aşk mıdır? O ko· 
cası için katil oldu, kızının saa
deti için mahkum oldu, aşk ve 
şeref için azap çekti, fakat her 
ikisine de yetişemedi, hiçbir ka 
dm bu kadar hissi macera yaşa
mamıştır. Bu kadar fevkalade 
bir aşk macerası görtilmcmiş -
tir. Cuma akşamından itibaren 
T Ü R K Sinemasında 

----- --------•-ffM 
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Profesör Fuat Köprülünün I 
Konferansı 

Universitede serbest konferansla • 
nn on birincisi dün profesör FUllt 
KöprülU tarnfından sosyal ilimler ,.e 
tarih mevzuu üzerinde verilmiştir, 

Bu yürek titretici annagan hepimizin göğsünü 

kabarttı-

- Yaşa çoban oğlu, dedim. Senin gibi fedakarlar 
oldukça yedi düşman bir olsa bu milletin sırtını ye .. 
re getiremez. 

- Hayhay efendim, dedi. Siz istirahat edin .. Şim.1 
di .• 

Ve hemen yanındakilere emirler vererek camiden 
bir hasır getirtti. Ve önümüzde silktirerek yaydırdı: 

[HAK1KI 
Eseri ha11rllyan: 

İNKILAP 
19 -

ROlVIANI] 
Mahmud Atillô AYKUT 

Dikkat ettim. Feriha Hanımın mavi gözleri bulut
lanmıştı. Bu içli, hagsas kız bu yüksek feragat ve ha• 
miyet karşısında en samimi heyecanını yaşıyordu. 

İ - Hanımlar yorulmuşlardır. Otursalar. 
Köyün kız, erkek nekadar çocuğu varsa etrafımı

za toplanmışlardı. Kimi hayretle bakıyor, kinıi ma
nasız manasız gülUyor. Biribirlerine eğilip fısıl fısıl 
konuşuyorlar. 

I<'eriha Hanım hiç tereddüt etmeden hasıra otur
du. Bizim Seniha biraz çekinir gibi oldu. Fakat öte
kine bakarak o da yerleşti. 

Bir köylti, elindeki bakır tepsiye dizilmiş Uç bUyUk 
fincan kahve getirdi. Emin Efendi: 

- Kusura bakmayın, Ciedi. Buraya kadar Brezilya 
kahvesi gelmiyor. Yerli malı haliıı nohut.. 

Emin Efendinin Brezilyadan bahsedişi tuhafıma 
gitti. Bu adam herhalde tahmin ettiğimizden fazla 
bir şeyler biliyor, 

Sordum: 
- Kaç hane köyünüz? 
- Doksan yedi. 
- Nüfus? 
- Yüz yirmi ibeş. Yüz otuz yedi nU!ustu, on IKl 

rielikanlı teşrinde askere gittiler. 
- Mektebiniz var mı Emin Efendi? 
- Var amma hocamız yok. O işi de elden geldiği 

kadar biz yapıyoruz işte. Çoluk çocuk hiç olmazsa 
okuma yazma öğreniyor. 

Köy katibi Emin Efendi oldukça uyanık bir adam. 

Kahya halkı toplayıncaya kadar her şeyden bahset. 
ti. Milli davanın esasını kavramış. 

- Bu muharebe başka muharebelere benzemiye
cek. Milletin gözü açıldı. Tanrı bize bir de zarplı 
başbuğ yolladı. Yediden yetmişe ve saçı bitmedik 
yetimine kadar toprağını korumak için koşuyor. 
Herkes isteneni veriyor. Söyleneni yapıyor. Hiç 
jandarmaya, tah11ildara lüzum yok. Y~ını dolduran 
şubesine gidiyor. Geçen gün buradan bir manga de
likanlı yolcu ettik. Oyle sevinçle gittiler ki, düğüne 
gider gibi. Zaten Ttirk milleti efendi millettir. Sırası 
gelince boğuşmasını bilir. Namuııuna, toprağına 
göz attırmaz. Yeter ki, be.şmda İ)'; devletliler olsun. 
HMır üzerine bağdaş kuran Feriha Hanımın diz. 

leri ağrımıştı. Arasıra ayak değiştiriyor, ıbir eliyle 
yere tutunuyordu. 

Emin Efendi bana bir de sigara ~rip devam 
etti: 

- Düşman iz mirden ileri yürüyor, diyorlar, fa
k at o yUrüdükçe biz kuvvetleniriz inşalalh. Buradan 
çok haber almıyoruz amma kasabaya gidip gelenler 
bizi habersiz bırakmazlar. Ankarada çok asker top
lanmış diyorlar. Öyle mi? 

- Biitün millet asker. TilrkUm diyen silA.h ba.,ı. 
na, vazife başına koşuyor. 

- Bu milletin sırtı yere gelmez beyim, şahlandı 
mı bir kere önünde değme devlet duramaz. 

- Öyledir Emin Efendi, fakat her şeyden evvel 
el birliği ile bu muharebenin manasını bilerek anlı
yarak çalışmalıyız. 

Etrafımızdaki halka gittikçe büyüyordu. 
Köye niçin geldiğimizi Emin Efendiye anlattım. 
- Çok iyi, dedi. Köylü zaten emir bekliyor. El-

den ne gelirse kim esirger. 
Toplanan köylüye de maksadımızı onların anlıya. 

cakları dille açık açık anlattım. Emin Efendi de bir 
kaç söz söyjedi. 

Biz anlatırken köylli vaziyeti kavramış gibi başı
nı sallıyor, gözleri gülüyordu. 

Nihayet işe başladık. 
Doksan sekiz evlik yüz yirmi beş nüfuzlu köyden 

hemen bir bö!Uğün iç çamaşırını topladık. Anneler, 
tazeler, gelinlik kızlar kendi tertemiz eşyalarını ku
caklayıp önümüze yığıyorlar. Feriha Hanımla Seni. 
ha yazmıya yetiştiremiyorlardı. Bunlar arasında iş
lemeli çevreler bile vardı. Köy kızlannrn kınalı par
maklarile örülen bu yerli bezler cephedeki adlan 
meçhul yavukluların alınterini silecek! 

Hepimiz getirilen hediyeleri yazmıya uğraşırken 
köyün sığırtmacı önüme dikildi. Elindeki bir şinik · 
buğdavı yere koydu: 

• Efendi, dedi. Halimi görüyorsun. Ne ayağımda 
var. Ne üstümde .. Şu bir şinik buğdayımdan başka 
bir ~eyim yok. Çam sakızı çoban armaganı hatırım 

Onun adını sanını yazarken çoban anlatıyordu: 
- Biz de askerlik ettik. Biliriz bu işlerin ne oldu • 

ğunu! .. 
işimiz bitmişti. Kalkmıya hazırlanıyorduk. Fakat 

Emin Efendi bırakmadı: 
- Kusura bakmayın, dedi. Bir çorbamızı içmeden 

sizi bırakmayız. 
Anladım ki bu cömert insanlar bizi doyurmadan 

koyvermiyecekler: 
- Peki Emin Efrndi, dedim. Çorbanızı da içelim. 

Fakat çorba hazır oluncıya kadar bari şu defterimi· 
zi bir kontrol edelim. 

Hesaba baktık. 112 iç donu, 118 dokuma gömlek, 
25 çift yün çorap, 40 el peşkiri, 16 içlik ve çoban 
Hasanın sekiz okka buğdayı. 

- Tamam mı? 
-Tamam! 
- öyle ise haydi çorbaya! 
Köylüyü eğlendirmek için da\-u] zurnaya kÖ~' 

havaları çalmasını söyledim. Onlar, çoluk çocuk bay· 
ram yerine dönen köy meydanında eğlenirlerken bl! 
de köyün halis tereyağı tarhana çorbaı:1m1 içiyorı 

gUmeç balı ile tereyağlı yumurtasını yiyorduk. 
Köylünün bu ikramı yemekle bitmedi. 
Emin Efendi kahveleri içmek için bizi evine davet 

elti. Bize bu kadar yardım eden adamın hatınnı kıt• 
mayı doğru bulmadık. (Arkası var) 
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Zavallı, Annea.ine Bakmıyor 

Unkapanında Cebeci handa OL 
man Geuçturke: 
"- Mektubunuzu okudum. Müıkül 

vaziyette bulunmanıza rağmen mun. 
kesır olmaymız. :Sıze zor gıbı gorü • 
nen şey, şımdilik asker bulunmanız. 
dır. Yazdıgım noktalara dıkkat edi • 
niz ve o yoldan yuriıyunuz: 

t . t 

lZ ' lantiıni olmak, kariin 
eteai olnuya çalıtmaktır. Bugün A. S. Pu,kin'in 

:Slümünün yüzüncü yıl· 
dönümüdür. 

Cihan edebiyatında · bir 
Şekspir, bir Dante ve bir Göte 
gibi yer alan Puşkin bundan 
yüz sene evvel hayata büyük 
ıstıraplar içinde gözünü kapa· 
mıştır. Ve ölümünden tam 
yüz yıl geçtiği halde, yalnız 

kendi dilini konuşan milletin 
çocuktan değil, bütün dünya 
kültür aleminin çocuktan bu· 
gün ondan bahsediyorlar. 
İsmini insanlık tarihinin en kıy· 

metli sayfuına, kültür ıayf aama 
kaydettirip geçmiş olan bu büyük 
dlhinin batıruını, dünyanın her 
tarafında olduğu gibi, bugün biz 
de memleketimizde hatırlamayı, on 
dan bahaetmeyi bir vazife bildik. 

P Uf kin kimdi?.. Putkin ne • 
ler yaptı ? Eserleri hanıi • 

!eridir? Bunlan hangi ,artlar içe
risinde yazclı; onun edebi pbaiye 
ti, nedir? O naaıl içtimai ve fikri 
şartlar içinde yetişti? Bunu bir • 
kaç aatırla burada anlatmak iati· 
yoruz. 
Alekıandr Sergeyeviç Pu,kln 

1977 seneıinin 26 mayıaında Jılos
kovada dünyaya gelmi,ti. Kendisi 
çok eski ve asil bir ailenin çocuğu 
idi. Babasının iami Sergeybenoviç 
P\lfklndi. Eğlenceye biraz fazlaca 
dU,kün olan babaaı topraklarile 
uğraşmazdı. Bun un için Putkinin 
doğduğu evin mali vuiyeti yUk.lek 
dejildi. Putkinin kanında ana ta
rafından zenci kadını kan,mıftı. 

Annesi Abram Hannibl Nadejda Otu 
povna'nm torunu idi. 

L ttıenfn eon senelerine ••41· 
ği zaman •öhreti daha zl· 

yide artmı9 olan PUfkln Çonkoye 
Seloda bulunan baua alay ıubay 
larile do.it olmuttu. O zamanlar 
bu subaylar arasında hilk<imete 
muhalü bir zihniyet l&fıyanlar pek 
çoktu. 

Bunlann arasında bulunan Ço· 
adayef iamindeki genç bir subay 
o zamanlar Rusyada gizli olarak 
intifar etmekte olan oazı ıiyui 
kitaplan Putkine vermiye başladı. 
Pu9kinin üzerinde inkılapçı Çoada· 
yefin büyük bir tesiri olmu9tur. 

1817 senesinde şair liseyi bitir -
mişti. Hariciye işlerinde yedi yüz 
ruble maaşlı bir işe tayin edildi. 

Lisede bulunduğu senelerdenbe
ri güzel 9iirler yazan Puşkinin 1820 
senesinde yazdığı Ruslan ve Ludi
malla ismindeki eseri Rusyada bü
yük bir edebi hadise oldu. 
Ruıya bu devirlerde yaptığı harp 

ıerle fakirletmı, bir vaziyette idi. 
Birinci Alekıandnn mürteci siya -
seti memleketi kuıp kavuruyor • 
du. Halbuki dünyada bir Franıız 
inkıllbı Y&f&Dm1'tı. 

Birçok hUr gençler Franıız in -
kıllbının tesiri altında kalıyorlar
dı. 

Çann mutlakiyet idaresini tah· 
dit etmek için gizli cemiyetler ku
ruyorlardı. 

t.tibdada. k&l'Jı koymak iatiyen 
bu cereyanın şairi Pu9kindi. Çan 
ve avenesini hicveden tiirleri el • 
den, ele dolaşıyor. Bütün Ruaya
nın her tarafında gizli, gizli oku • 
nuluyordu. 

B irgUn Petersburğ valisi Put 
kini yanına çağırtm1'tı. Şa 

irin yanmda polis müdürüne pi • 
rin evinin ara.nılmaamı emredince 
pir: 

- Beyhude zahmet etmesin a • 
damlarmız oraya kadar, dedi. Ba
na bir kl.ğıt kalem veriniz tlirlerin 

-
Toplıyan ve Yazan: 

Suat Derviş ........ .,. ............................ . 

hepııtnı sıze şurada yaza~ım hepsi 
ezberimdedir. 

Ve Puşkin elden ele gezen şiir
lerinin hepııini muanın ba,ına otu 
rup yazdı! Onu azkaldı ya bir ma
nutıra kapıyacaklardı. Veya Si • 
biryaya ıüreceklerdi. Fakat •airin 
aynca sayıaız doıtlan da vardı. On 
lar Çara yalvanp yakardılar. Puş
kin cenuba Yekaterinoslav'a silrUI
cfll. 

nkat Puşklnin dosttan eksik de 
fildi onlar tairin daha bUyük bir 
tehre nakli için çalışWar ve niha
yet Odeaaya nakledildi. 

Fakat bir müddet sonra Ödcsa 
valisile aruı açıldı. 1824 aenesinde 
Ödesa vilayetini çekirgeler istila 
etmişti. Vali, Puşkini bu mesele hak 
kında malfımat toplamıya ve çe • 
kirgeleri imha için çareler araştır 
mıya, memur eunifti. Puşkin çok 
hiddetlendiği bu işi arkad&flarının 
zorile yaptı. Ve bunun hakkında 
manzum bir rapor vererek ödesa 
valisile alay etti. Ve iatifa etti; yal 
nız, yazılarmın getirdiği para ile ya 
şaınıya karar vermişti. latifasına 
geç cevap geldi. Ve bu cevap isti
f anın kabulü değildi. Ona uygun
su hareketlerinden dolayı i.finden 
çıkarıldığı bildiriliyordu. Ve babası 
nın topraklarının buh:nduğu Mi • 
hoylonık köyünde ikamete memur 
ediliyordu. Orada nezaret altında 
yaşıyacakt.ı. . 

oraya gıtti ve senelerce sakin bir 
bayat geçiidi. 

çar Alekaandnn ölümünden aon 
ra Rusya epey karıfmıştı. Prens 
Koıtantin Çar olacaktı. Halbuki 
yerine Nikola geçirildi. Bu ara giz
li cemiyetler de harekete .geçtiler, bir 
takım sıyaai hi.dileler çıktı. Puşkin 
her '~den ~ak. Y&f~dığı için Çar 
değifince aff ıni ıatedi. Fakat isti • 
d&11Da bir cevap gelmedi. ÇünkU 
hilktlmet onu 14 Kanunuevvel bl
diselerinin manevi mesulü olarak 
tanıyordu. 

1825 senesinde bu hadiseler 
geçmifti. 1826 senesi eylU

lUnde bir gece bir zabit köye gel
di, .PUtkini alclı. Ve doğru yola çı
kıp 1&raya götilrdU. Çar onu gU. 
ler yüzle kartı1amı9tı. Onunla gö
rUttU.PUfkin 1&111örden tiklyet et 
ti. Ve çar bundan ıonra aenin 1&11· 

aörUn ben olacağım.,, dedi. Ye o
na gfıya dostluğunu verdi. Bu onun 
dilini ve kalemini bağlamak içindi. 
Ptltkin bu dOltluğa pek te kıymet 
vermedi Ne Jila,nmı ne de hareket
lerini d~ğiştlrıni.fti. Moıkovaya dö 
nUtU bir hadise oldu. Adı herke • 
sin dilindeydi. Balolarda ıüvareler
de tiyatrolarda herkes onunla me, 
guldtl. Ve P\lfldn yeniden klh Pe
tenburgda. klh Motkovada fakat 
daima ve daima kibar aosyetelerl 
içinde rörUnmlye başl.adı .. Yalnız 
hu z&hirf bir hürriyetti ÇünlrU h11r 

hangi bir eserini Çar okumadan 
evvel dostlanna bıle okumıya me 
zun değildi. 

Bu sıra arda hayatının en bilyilk 
aşkı ve macerası olan daha doğru
su hayatına mal olan kadını tanı
dı. Bu N atalya Nikolovna Gonca. 
ronia idi. On altı yaşında tam bir 
salon kızı. İyi fransızca konuşuyor
du. lyi dansediyordu. Ve butı.in bil
gisi bu idi. 

Genç kız Puşkine karşı alaka 
göstermedi. Fakat PU§kin genç kıza 
deli gibi i.şık olmuştu. Hatta des
ti izdivacına da talip oldu. Fakat 
ailesi daha kızın küçük olduğunu 
ileri sürerek bu talebi reddettıler. 
Puşkin bun un üstüne epey dışar 

larda dolaştı fakat genç kıza kar
şı olan sevgisi geçmedi. Nihayet 
1830 senesinin mayıs ayında Natal 
ya ile nişanlandılar ve 1831 sene • 
sinin şubat ayında evlendiler. Ev
lendikten sonra Moskovaya yerleş 
tiler. Şair ilk zamanlar çok mesut 
oldu. Fakat yavaş, yavaş bu saa • 
det söndü. Kansı yalnız silse, eğ
lenceye, i.li.yişe duşkUn olan kuş
beyinli ve böyle büyük bir adamı 
tatminden aciz olan bir kadındı. 

N ihayet bir gün bir tesadüf 
neticesi olarak Puşkinin 

kansı imparatoriçenin karşısına 
çıkmış ve onun pek hoşuna gitmiş
ti. lmparator ve imparatoriçe Na
talyanın sa.raya devam etmesini is 
tediler, onu davet ettiler. ln1para -
tor da ,aire büyük Petronun tari
hini yazmuını teklif etmişti. Ma
aşı da bu suretle beş bin rubleye 
çık&nlmıştı. 

Natalyanın hayatı artık daimi 
bir ne,e ve bir sefahet içinde ge
çiyordu. Natalya, Puşkinin kansı 
gibi değil Puşkin Natalyanın koca
sı gibi töhret alıyordu. 

Bu hayat içerisinde güzel Natal 
ya bir Fransız zabiti olan Danteı 
ile tanıttı. Onunla aevi.şıniye baş • 
ladı. 

1826 l!!enesinde bir gUn şair im
zasız bir mektup aldı. Bu mektup
ta bir "Boynuzlular cemiyeti., ku
rulduğunu cemiyetin birinci reiali
ğine: "Bir zamanlar Çar Aleksan
dnn sevgilisi olduğu iddia edilen 
bir kadının kocuı bulunan,, Naruş 
kinin seçildiğini ve ikinci reisliğe 
de müttefikan Alekaandr Puşklnin 
intihap edildiği yazılıyordu. Bu mek 
tubu aldığı zaman PUşkin bir deli
ye dönmUştU. Puşkinin kansını 
1R33 senesinden beri seven Çil!' bu 

• • 
Büyült edip Puı'ıini 
.ıösteren bir tablo, 
Pu~kinin çocukluğu 

ve refikası 

• • 
işi işitince skandalın büyümesin
den korktu, Puşkine işi tatlıya bağ 
lamasını nca etti. Diğer taraftan 
da Dantesi kendısıne mi.nevi evlit 
edinmiş olan Hekkern'in bir oyu

1 - Askerı hizmctmızı yaparken 
60 yaşındaki valdenızin bır han kuşe 
sınde oturup kalkması bahasına sız. 
den ıstenilen 20 lıra para, borcunuz
dur. Bu borcu, bugün verecek vazi· 
yette olmadığınıza gore, hancı ıle 

göruştinüz. Borcunuza mukabıl bir 
senet verinız. 

2 - Sızin için düşünülecek bir tek 
nokta, askeri hizmet esnasında ve 
bundan sonra ıhtiyar annenizi nere • 
ye bırakacağınızdır. Darulaceze 
direktörlüğüne hemen bir istida veri· 
niz. Bu istidada valdenizm çalışanu• 
) acak kadar hasta, ıhtıyar yahut ma 
lfıl olduğunu, askeri hizmet dolayısi· 
le çalışamadığınız için kendisine ba • 
kamadığınızı ve hiç bir yerden geli· 
riniz olmadığını yazınız. Buradan a • 
lacağınız cevap müsbet olursa ne A.· 
la. Menfi cevap kar\nsında derdinize 
bir tek çare vardır: Kıt'anıza gider
siniz. İhtiyar annenize sizden başka 
bakacak hiç bir kimse olmadığını ve 
kadıncağızın hususi hizmetlerde çalı
şamıyacak derecede ihtiyar bulundu
ğunu bildiren vesikalarla komutanı
nıza müracaat edersiniz. Vaziyetiniz, 
askeri mükellefiyet kanununun hiz
met tecili hakkında ki hilkilmlerine 
uyuyorsa , askerliğinizin muvakkaten 
geri bırakılması da kabildir. Bu iş, 
sevkiniz esnasında vapılacaktı am· 
ma, ihmal etmişsiniz . ., 

• 
8 Aylık Mahkumiyet 

Mersınde H. K. e: 
:'- Mektubunuzu okudum. Mah • 

ki'ımiyet 8 aydan aşağı olamıyacağı. 
na gore, maalesef, yapılacak bır şey 
yoktur. Memurin kanunu, en çok 6 
ay mahkum edilen bir memurun tek. 
rar devict hiametine alınmasını caia 
görmez. Bu itibarla, 8 aylık mahk~
miyetten sonra iadei memurcyet ça.. 
relerini araştırmak beyhude olacak • 

nile Dantes Natalyanın ablasile tır.,, 

evlendi. Ve bu suretle hayatta en 
çok nefret ettiği adam Puşkinin 
bacanağı olmuşu. Fakat Natalya -
ya kur yapmakta devam ediyordu. 
Hatta kocasının yanında sarkıntı
lık ediyordu. Nihayet Puşkin da
yanamadı. Ve rakibine hakaret et
ti. DUello nakabili ictinap oldu. 
Dantes müthiş bir nişancı idi. Dü
elloda evveli. Puşkin yaralandı. 
Fakat ikinci defa tekrar nişan al-

Yeni Konaervatuvar Binaaı 

Şehzadebaşmda yeni y~pılac&k o • 
lan konservatuvar binasının proje, 
plan ve mesaha hesaplan tamamlan. 
mıf, münakasa şartnamesı hazırlanıl. 
mıya başlanmıştır. Mart başında mü
nakasa açılacaktır . 

Hakimiyeti Milliye ve DumJu. 

dı. Dantes düştüğü zaman Puşkin pınar Yatı Mektepleri 

sevincinden: Hakimiyeti Milliye ve Dumlupınar 
- Bravo diye bağırdı. Rakibini yatı mekteplerinin yeni yıl bütçesıyle 

öld~r~~~Unü. zannetmişti. Fakat lağvedileceği hakkındaki haberler 
rakrbı olmedı. Kolundan yaralan- doğru değildir. Maanfin bu seneki 
mıştı. . bütçesine bu meketepler için yine tab 
Puşkin ise bu düelloda k~~ından ı sisat konulmuştur . 

yaralanmıştı. Evine nakledıldı. Ya 
ruı çok ıztırap veriyordu. Ve bil- ----------
tün gayretine rağmen acı, acı ba- rak mezanna kadar takip etmiştir. 
ğırıyordu. Ve bir taraftan karısı p uşkin yeni Rua edebiyatı • 
için: nın b~isidir. Yeni Rus 

- Hiç kabahatsiz yere Uzülü • edebiyatının uyanışı Pu,kinle baş. 
yor. lar. Rus edebiyat lisanını sadelet-

Diye esef ediyor ve ona: tiren halk dilinin vuzuhunu, sade-
- ÖlUmümden dolayı kendini 

kabahatli görme, bu doğrudan doğ 
ruya mesuliyeti bana ait olan bir 
iştir. 

Diye teselli veriyordu. 
Ertesi sabah uyandığı zaman ız 

tırabı bir gün evvelki kadar feci 
değildi. Ve şair de ölümüne kadar 
artık ıztıraptan şikayet etmemiş

ti. 
Evine dostları dolmuş insan ka

labalıkları da sokaktan doldur -
mıya başlamı,tı. Şehrin her bir ta 
rafından binlerce halk geliyordu. 
Halk şuurunu bulmuı,tu. Kendi ·,a
irine saygı ve sevgisini göstermek 
için oraya koşuyordu. 

1837 de büyük edip gözlerini ebe 
diyen kapadığı zaman, caddelerde· 
ki kalabalık ta, :>0,000 i bulmuştu. 

Bu alakanın daha başka, ,ekil • 
terde de tecellisinden Urknldüğil i· 
çin büyük şairin cenazesi, gece ya 
rısı basit bir araba içinde kaldınl
dı. Dostlarma bile cenazesini taki
be müsaade edilmedi. Rejime kar
tı duyulan umumi ademi memnu
niyet bu matem alayında birden • 
bire patlar diye korkuluyordu. Ö· 
lümü yüz sene BOnra bütün Sov -
~etler diyarında anılan büyük edi
bi valnız Tunzenief tek başına ola-

liğini şiire getiren odur. Muhteva 
itibarile devini gören, arılıyan ve 
devrinin içinden doğup yanna ak· 
mak istiyen ileri, yaratıcı, inkılap
çı fikirlerin tercümanı olan budur. 
Kendi memleketini memleketindeki 
içtimai durumu devrinde yaşıyan 
muhtelif membalardaki insanlann 
biribirlerine olan münasebetlerini 
gayetle iyi tahlil etmesmi, gorme
ıini ve bunu kusursuz berrak bir 
su gibi temiz bır lisanla söylemesi· 
ni bilen şair o idi. 

Cihan edebiyatına bir sUrU isim 
ler hediye etmif olan büyük Rua 
edebiyatının bir yıldızı olan Puf • 
kin bunlar içinde en güzel parlıyan 
lardan ve gözü ve gönlü en çok 
kendi ışıklarına bağhyanlardan bi· 
ridir. 

Bu büyük şairin Rus edebiyatı
na değil cihan edebiyatına bedi • 
ye ettiği eserler şunlardır: 

Liae şiirleri, lirik şiirler, cenup 
tiirleri, Eugene Ovegime, mektup. 
lar, Ruslan ve Ludwila Poltava, 
Kafkas mahpusu, Çingineler, hay
dut kardeşler, "Mozar ve SaJyert,. 
Manzum piyesler: "Mısır geceleri,, , 
"Ha.siı şövalye", "veba esnasında 
ziyafet". Boril Godunov,, 



Futbol federasyonu 
reisi niçin· istifa etti? 
Dünya kupasına yazılma müd
deti bitiyor, çabuk davranmalıy•z 

1938 senesi için Pariste yapılacak dünya futbol kupası maçla
rına hemen bütün milletlerin iştiraki temin olunmu,tur. Balkan
lardan Yugoslavlar, iştirak edeceklerini çoktan bildirmiş ve liste· 
ye geçmişlerdir. Dünya kupasına yazılma mühleti 25 Şubatta 
nihayet bulmaktadır. O tarihten sonra girmek ihtimali kalmı
yacaktır. 

Pariste yapılacak beynelmilel ser-
gi dolayısile her taraftan binlerce ec- ' 
nebinin toplanacağı bir tarihte Türk 
Milli takımının sahada gözükmesi 
propaganda noktasından çok faydalı 
olur. Denebilir ki, umumi dikkatin 
muhtelif müsa.bakalara dağıldığı o
limpiyatlardan fazla tesiri dünya ku. 
pasında bula biliriz. 

Federasyon Reisi Hamdi Eminin 
çekilmesi dolayısile yenisinin tayini-
ne kadar bu işte epey gecikerek müh
leti kaçırmamız ihtimali vardır. Fe
derasyon reisliğine bir diğerinin bu -
lunacağına kadar vakit kaybetmeden 
umumi merkezin Paristeki komiteye 
iştira.kimizi bildirmesi hayırlı olur. 
Ondan sonra gelecek Federasyon rei
•i çalışma programını tayin eder. 

Hamdi Emin ile 
Konuıtuk 

"Tan,, bir~aç gündenberi Ankara 
Satihbaratına atfen federasyon reisle-
rinde değişiklik olacağını haber ver-
mekte idi. Bu haberin ilk tahakkuku 
olarak bugün Futbol Federasyonu re. 
isi Hamdi Emin istifa etmiş bulunu~ 
yor. 

Hamdi Emin iatifumi pazarteei 
.unu tel~ um\Ulıl m.rkaze bildir
miş, ayrıca da kendisini mesai arka
daşlığına seçmiş olan Türk Spor KU
rumu Başkanı olup Balıkesirde :iııtira
hat etmekte olan General Ali Hik -
mete de keyfiyeti yazmıştır. 

lstif anın sebep ve mahiyeti hakkın
da kendisile görüştüğümüz zaman 
Hamdi Emin bize sadece: 

istifa eden Reis Hamdi Emin 

-----·---------·----------------

Kros 
Birinciliği 

lstı.nbul Atletizpı Ajanlıpdan: 
1 - İstanbul Ktoe şampiyonasmm 

dördüncü müsabakası Fenerbahçe 
stadı ile Kalamış yolu JLrasında ya
pılacaktır . 

2 - Müsabakaya üçer kişilik ta 
kımlarla iştirak edilecektir • 

3 - Müsabakaya iştirak edecek 
klüpler 12. 2. 937 akşamına kadar 
mmtaka atletizm ajanlığına atletlerin 
listelerini vermiş olmalıdırlar. - TeşrDd mesai lmkinsızlığı kar-

91smda istifaya mecbur oldum. dedi. 4 --- Müsabakaya saat 11 de baş
lanacaktır. Atletler muayyen saatte 

Bizim tahkikatmuza göre bu istif L Fenerbahçe stadında bulun.malıdır -
ya takaddüm eden bazı hi.diııeler ol- lar • 

Baıı h6cliseler 

muştur. ====-===-=-----=-=----
Esasen sekizinci spor kongresinde bulunan üç federasyon reisinin An· 

Federasyonlar merkezinin Ankaraya karaya gidememesi değildi. Çünkü 
nakli fikri münakaşa edilmez ve ka.t'. Umumi merkez on beş kişiden mü -
!leşmiş bir kanaat olarak ortaya atı • rekkeptir. Futbol Federasyonunun da 
lmca Istanbulda bulunan ve her biri Ankarada bir mümessili olduğu 1dan 
l!le!lelerce spor işlerimir.e bakınl!J [stanbuldaki iki reis gitmese bile yi. 
olan eski reislerin Ankaraya gelip ne elde 12-13 kişilik bir ekseriyet ol· 
gelemiyecekleri meaelesi doğmuş ve mak li~nn gelir. Şu halde Umumi 
bu arada Ankaraya gelemiyeceği an. merkezın toplanmamasının baska se
laşılan bir iki 'reis yeni intihap liste· bebi ve lstanbulda.ki reisleri sıkıştır
eine konmamıştı. Son dakikaya ka - ma.n~n da ayn bir saiki olmak ge
dar Hamdi Emin de yeni listede yok- rektır. 
tu. Ancak son gün kendisinin lstan. AnlaıamamoılıA: 
bulda.ki işine mukabil Ankarada bir Esasen Futbol Federaayonile Umu. 
iş bulunacağı temin olunm~ ve Gü· mt merkez bUrosu arasında birkaç za
reş Federasyonu reisi Ahmet, Iskrim mandanberi işler dolayısile bir anla -
reisi Fuat ta ayni prtla tekrar inti-
hap edilmişlerdi. şamamazlık başladığı ve salahiyet 

meselesinin de arada geçen muh:ıbe-

Son #el/il relerde mevzuubahis olduğu muhak. 
Olimpiyat ve Rus temaslan dola-

kaktır. 
yısile federasyonlarm faaliyetleri ey. 
1\ıl sonlanna kadar tstanbulda devam Şu halde Futbol Federasy1lnU reisi-
ettiğinden reisler de latanbulda kal· nin istifasının kendi dediği gibi her 
dılar. cihetten teşriki mesai imkansızlığın-

Ondan sonra bir mUddet daha bu- dan doğduğunu kabul etmek icap e
rada çalışıldıktan sonra gUnUn birin- der. 
de lstanbulda bulunan federasyon re. Geri kalan GUret Federaayonu reL 
islerine Ankaraya gelmeleri umumt si Ahmet Fetgeri de bu iş için gittiği 
merkezden resmen teklif edildi. Doğ· Ankaradan dün avdet etmiıtir. 
ruyu söylemek lazım gelirse bu zat- Asker olan gUreo federasyonu rel
lar intihap edildikleri zaman Ankara- sinin bulunacağı yeri kendinin 11t-çme
ya geleceklerine dair bir taahhütte sine imkan olmadığı iqin onun "azı -
bulunmuş değildiler. Bilakis onlar İŞ- yeti muallaktadır. 
teri Ankaraya na.kledilinıe ancak ge· Eskrim Federasyonunun atıcılığa 
lebileceklerini söylemiştiler. bağlanacağı rivayetine rağmen Fede-

Burada.ki reislere Ank:araya gelme- rasyon reisi Fuat, m~ra~ıru kl!~di~i 
Jerini teklif eden mektupta, bu dave- yapmak üzere merkez ıçtımama ıştı
te sebep olarak, Umumt mrkezde ek. rak için her defasında Istanbuldan 
seriyet hasıl olamadıifndan dolayı i1- Ankaraya gideceğini söylemektedir. 
Jerin süriincemede kaldığı gösterilmek Türk sporunun en büyük kolu olan 
te imiş . Gerçi Umumi merkez altı ay. Futbol Federasyonu reisinin bugünkü 
danberi bir defa olsun toplanamL şart ve sebepler dahilinde istifası 
mıştı. Ukin,bunun sebebi Istanbulda mühim bir hi.diaedir. 

• 

Bugün okuyucularımıza, ci_ 
han edibi Puşkin'in en

fes hikayeler inden birini nakle
diyoruz. Büyük fair bu hiklye. 
sinde, " Menzil Amiri,, ni anla
tıyor. Menzil lmirleri, hikiye
nin yazıldıiı t ar ihte Rusyada, 
posta arabalarının durak yerle. 
r indeki küçük memurlardır. Fa
kat bulundukları yer lerde dik
t at ör kesilirler. Bu sebeple bü -
t ün yolcuların nefretlerini ka
zanmışlardır. " Menzil amiri,. hi· 
kayesi çok uzundur. Biz bunun 
ic;inden bir parçasın ı , hikayenin 
aslına hiç halel gelıneden veriyo-
r uz . ., 

• 
M enzil lmiri kürküne sarılmış 

uyuyordu. Ben içeri girince 
uyandı. Yerinden doğruldu. Evet 
bu adam Simeon Virine'di. Fakat 
ne kadar ihtiyarlamıştı. 

O benim yol tezkeremi kayde
derken, ben onun ağarmış saçlarını 
ve tıraşı uumış yanakla.ıınm buru
fuklq,klannı seyrediyorum. Ve 
'ken~i kendime U~ dört senenin dinç 
bir adamdan bir ihtiyar yaratabil
mesindeki kudrete hayret ec\iyQr -
dum. 

Ona sordum: 
--- Beni tanıyor musun?. Biz es. 

ki ahbaplarız .. 
--- Mümkündür diye cevap ver

di. Yol bilyUktUr buradan bir sü • 
rü yolcular geçer. 

--- Dounia'n sıhhatte mi diye 
devam ettim. 

İhtiyar kaşlarını çattı: 
_ Allah bilir diye cevap verdi. 
- Aa ... Evlendi mi? dedim. 
Sözümü i.şitmemezliğe geldi ve 

elindeki yol tezkeresini yavaş ses
le okumıya devam etti 

Ona sual sormaktan vazgeçtim. 
yalnız ondan çay istedim. Meraık 
bana adeta azıu> veriyoidu. Ve ih
tiyar dostumu konu,turınak için 
punça sıra gelain diye bekliyor· 
dum. 

Yanılmamıştım. İhtiyar ona ik. 
ram ettiğim romu reddetmedi. Biraz 
sonra rom onun ne,esizliğini da
ğıttı. ikinci kadehte dili çözülmüş
tü. Beni hatırlallllf mıydı? Yoksa 
öyle mi görünüyordu. Bilmiyorum. 
Yalnız bana anlattığı hiklye beni 
çok ali.kadar ediyordu. Bana çok 
müessir geliyordu. 

___ Siz benim de Dounia' mı tL 
nımıyan var mıydı? Ah Dounla, 
nımıyan var mıydı Ah Dounia, 
Dounia .. Ne kızdı o!.. Buradan 
geçen yolculann hepsi onu met
hederlerdi. Kimsenin ondan bir şi. 
klyeti olmamıştı. Bayanlar ona 
hediyeler verirlerdi. Şallar, küpe
ler .. Yolcular burada öğle veya 
akf&m yemeği yemek bahanesile 
dururlardı. Fakat aaıl maksatlan 
onun güzelliğini rahat, rahat aey· 
redebilmektl. 

Yolcuların en sinirlisi onun kar. 
,ısında yatışırdı. Benimle nazik, 
konuşmıya başlardı. İnanır mısı
nız sa.rayın kuryeleri bile onunla 
kou,maktan zevk duyarlardı. E
vim onun sayesinde gül gibi idi. 
Ev toplamak, yemek pişirmek o • 
nun hüneri idi, herşey için vakit 
bulurdu. Ve ben ihtiyar sersem 
bütUn hayatımı ona vakfetmi.ş • 
tim. Biltiln zevkim o idi. Dounla 
mı ne çok seviyordum.. Evlldımı 
nasıl 9mı.artıyordum. Bir bileeniz, 

ourada ona ne tatlı bir hayat ta ver 
miştim. Fakat ... Fakat ne yapmalı? 
İnsan felakete karşı koyamıyor. 
Hiç bir kimse kaderinden kurtula -
mıyor. 

B undan sonra bana kederini 
anlattı. Bundan üç sene ev. 

vel bir kere o cetvellerini hazırlar 
ken ve Doumia bölmenin arkasın
da bir esvap dikerken kapının ö • 
nünde bir Troyka durmuştu. Ve 
başında bir Çerkes kalpağı üstün
de bir asker kaputu ve şal olan 
genç bir yolcu içeri girerek at is. 
temiş. Bütün atlar yolda imiş. Bu 
haberi işitince seyyah fena halde 
hiddetlenmiş. Bağırmıya başla -
mış ve elindeki kırbacı kaldırarak 
menzil amirinin UstUne doğru yU -
rllmüş. Böyle sahnelere alışık olan 
Dounnia da hemen bölmenin ar • 
kasından çıkmış ve tatlı 

0

bir aesle 
yolcuya yemek isteyip istemediği
ni sormuş. 

Tabü Dounia'nın görünüşü mu. 
tat tesirini hasıl etmiş. Yolcu
nun hiddeti hemen geçmiş. Atla
n beklemiye razı olmuş ve ye~ek 
ISmarlamı.ştı. Islanmış kalpagını 

çıkanp şalını açtıktan, mantosu -
nu yere attıktan sonra bütiln bun. 
ların altında güzel ve ince kara 
bıyıklı bir Hüsar zabiti çıkmış 
Bundan sonra menzil amirinin o
dasında oturup onunla ve kızıyla 
neşeli, neşeli konuşmıya be.Şlaml§. 
Ona yemek vermişler. Ve tam 
bu sıralarda da aUar gelmiş ve 
hemen menzil amiri dı.şan çıkarak 
atlarm arabaya koşulmasını em
retmi•. Fa.kat içeri girdiği za • 
man delikanlıyı srranın üstünde 
baygın bir halde uzanmış olarak 
bulunmu, delikanlı içinde bir fe_ 
nalık hissetmiş. Yola devam ede
miyeoekmiş. Ne YJlpabilirdi. İhti
yar adamcağız yatağını ona ver -
mi§ti. Ve ertesi gUnil hastalık de
vam ederse ( S l e adam yollayıp 
bir hekim getirtmiye karara alm1'· 
Judı • 

E rtesi günü Hilsar mbiti 
kendisini daha rahatsız 

hissetmiş. Şehirden hekim getirt
/ 

mif. Dunia gencin başma sirke 
ye batmış bir mendil sarmış ve e_ 
elişini alarak yatağının yanına o
turmuş. Baba odada oldukça genç 
hasta hep inlermiş. Ve hemen hiç 
konuşmazmış. Fakat buna rağ
men iki fincan kahve içmiş .. 

Her dakika bir şey içmek isti
yormuş. Dounia da ona hazırladığı 
limonatadan bir bardak veriyor. 
muş, Hasta dudaltlarıru bu barda. 
ğa değdiriyor ve bardağı her iade 
edişte Nuniaskanın parmaklarını 
te.şekkür maKammda sıkıyormuş. 

Yemek saatinde tabip gelmiş. O
nun nabzmı tutmuş ve onunla Al· 
manca konuşmuş. Sonra Rusça, has 
tanın istirahatten başka hiç bir şe 
ye muhtaç olmadığını ve iki .gUn 
sonra yola çıkabile~ni söylemiş. 
HUsar hekime vizite olarak yir
mi beş ruble vermiş. Onu yemeğe 
de alıkoymuş. Ve ikisi de beraber
ce büyük bir iştiha ile yemek ye
mişler ve bir şişe şarap içip biri. 
birlerinden gayet memnun olarak 
ayrılmışlar. 

Bir gün daha geçmiş. Hilsar ta
mamiyle iyileşmiş. Çek neş'eli imiş. 
Her dakika ya Dounia ile yahut ta 
babasile şakala91yor, ıslık çalıyor, 
seyyahlarla gevezelik ediyor, on
ların yol tezkerelerini kaydediyor
muş. İyi yürekli menzil amiri o
nu pek sevmU$. Bu kadar se -
vhnli bir misafirden ayrıldığı için 
acı bile duymuş • 

O gUn pazarmış. Dounia kili
seye gitmiye hazırlanıyor

Jm.11. Hüsarm kızağını da tam o 
esnalarda kapının önüne sürmüş. 
ler. O menzil Amiriyle vedalaşmı.e. 
Yatak ve yiyecek parasını verir
ken çokcömert davranmış, Douni 
aya da veda etmiş. Fakat sonra 
kililteye kadar ~tUrmeyi teklif et 
mU$. Kilise .köyün öbür başmdadrr. 
Dounia tereddüt etmiş, Babası 
ona: "Neden korkuy<trSun,, demiş. 
Asaletin, bir kurt değil ki Be!li 
yolda yesin. Havdi kiliseve kadar 
onunla 1t1övle dolaşa ,dol&f98 ~t .. ,. 
Dounia Hüsarm yanma oturnn,ış. 

U'!1ak arabacmm yanma,. ~ 
bir ıslık çalmış. Atlar dört nala 
uzaklaşmışlar. 

Z avallı menzil i.ıniri Do~ 
ya nasıl müsaade ettir: 

nasıl bu dereceye kadar gözle~ 
kör olduğunu ve aklını kaçıt»"' 
bulunduğunu şimdi anlıyapyat' 
du. 

Onlar gittikten . dah. ayarıJll ~ 
at geçmemı§tl 

kalbi endişe ile burkulmıya ~ 
dı O kadar tahammül edemedi~ 
kWseye bizzat gitti. Kiliseye ~ 
diği zaman dua bitmişti. Het 1 
çıkıyordu. Douniaya gelince 
meydanda yoktu. 

SUratle kilisenin içine girdi. t" 
pas orada dolafıyordu. Ve çörJJfl 
mumları söndürüyordu. KUçUk 
pılı iki ihtiyar kadın bir köş~e_., 
ıa dua ediyorlardı. Zavallı ~ 
çömeze Douniayı görüp görm ıl 
ğini sormıya güçlükle cesaret 
bildi. Çömez onun kiliseye ge 
diğini söyledi. Eve dönerken ıJ. 
o diriden daha fazla bir ölü fı' 
Fakat bir ümidi daha kalmı9tI· _;.; 
ki gençliğı"6e çocukluğuna ka~ 
Dounia bu kızak gezintisini v~ 
anasının oturdtığu ilk menzile 
dar uzatmak istemişti. ~ 

Onu götüren kızağın avd rl 
bekledi. Arabacı dönmüyordu._, 
hayet akşama doğru arabacı -
hoş, yalnız olarak şu mütııW....., 
berle döndü: Dounia Hüsarla iP" 

tı.,, ~---
•• htiyar bu felakete ~, 

mül edemedi. Hastaıaııcll 9' 
kızı ):>aştan çıkaran çapkının A 
gün evvel yattığı yatakta Y-/ 
Geçen hadiseleri teker, teker-' 
zilnden geçiren adam HUsarD'l..,,, 
talığının uydurma olduğunu 

mıştL "' İhtiyarın yüksek ateşi otdu • .,,1. 
S ... e naklettiler ve yerini ırıu, 
katen bir başka insan işgal ~ 
Ona Hüsan tedavi eden tabip ";,,il 
tı. Ve kendisine işi anlattı.~ 
yatmış olan Hüsar zabiti h~ 
mamıştı. Ve tabip onun fena 

(A~kası 10 uncud•) 
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[Başı 1 incide] 
mutenevvi yükleri hafifletecek ve e
meklerin muayyen gayeler üzerine 
teksü edilme.sini kolaylaştıracı:ı.ktır. 

Muameleler ve imza usulleri 

$ urasma şüphe etmiyoruz k~ 
hüküm.etimiz bütün bu yenı 

projelerle beraber muamelenin kuru
luşunda ve mes'uliyet ve imza usul -
!erinde de esaslı değişiklikler yapa -
caktır. Eskidenberi devam edip gelen 
bir takım kırtasi usuller vardır ki, in 
ktlap idaresi içinde yeri olamaz. Kay. 
bettirdiği zamana ve israf ettirdiği 
kuvvetlere mukabil hiçbir hakiki 
faydası yoktur • . . 

D erken, düşman mevzilerinde 
iki obüs topu daha peyda 

bO~du. Bu toplar, Mısır ordusundan 
ı.r 'k taz mı tar piyade muhafızı mun-

la anı ~k.~rle getirilmi§ti. Top -
k rın, buyuk maddi zararlan do
k unıııuyordu. Asiler, bunların çı-
lrdığı gtirültü ile askerlerimiz U-

1erinde ruhi teair yapmıya çahş
~ta idiler. Ancak, bizim Mehmet 
çıkferin umuru bile olmadı. 

Benim karargi.hımla fırka ku
lhandanlık karargi.hı kışlada ku
i11ın~tu. Düşman topçusu, bunun 
arkına vardığı için, kale ve kışlar. baflıca hedef tutmuştu. Gün

tı Uz\ert, ~Uşman topc;usun~n. yap.. 
ığı tahribatı, yüzbaşı Muhıttın E
ı::· gece sa.lbaha kadar çalışarak 
d r ettiriyordu. lnşaat bölüğü, 
cli.Urınadan çalışmakta, açılan ge
~ klere hemen yama vurmakta idi. 

izi endişeye düşüren, düşma -
:ın n.e kUçük çaptaki tüfekleri, ne 
e bllyük çaplı toplan değildi. A

~l belimizi büken iaşe noksanı idi. 

1 ı.da. ~adeleri, gitgide azalmak~ 
di. Bız de gündelik tayını, ona go
~· kısrnıya başlamıştık. Dışarı gi
l en 'l'aif halkının evlerinde ne bu 

1~~k, birer senet mukabilinde ~-
6'.YOrduk. Ancak bu tedbirden bu-
~k bir istif ade:niz olmadı. Çün
b li, evlerde dişe dokunur bir şey 
Ula.ınıyorduk. Halk ta bizim gibi, 

Ye\rtntincedid, nzkuncedid geçini
f0rdu. Harbin ıbaşladığı günden 
tibaren tayinleri üçte bire, daha 
lorıra, dörtte bire indirdik. Mevcut 
~ develerini, top hayvanları. 
~ tırıarı kesip yemiye ba,ıa-

B afi~ ahçelerde, yenebi-
lecek ot ve sebze yaprakla. 

~ kalmadı. Bizim frenk inciri dedi 
&iıniı, Araplann Berşumi adını 
"'?dikleri kaim sütlü yapraklan, 
~Yelerin bunları lezzetle yedikle
line bakarak, biz de yemiye başla· 
~k. Bu frenk incirlerinin yaprak
~rını, Buda iki Uç kere haşladı~-

n sonra şalgam gibi, pişirip yı
~0rduk. 

Bir gün fazla vakit kazanabil
lbıek için ne mümkünse yapılmak· 
~ id_i. Erzak gibi, cephanemiz de, 

el'gün, bir daha yerine gelmemek 
~ere azalıyordu. Gerek beden ~u 
'~erneti, gerek cephane. itibarile 

ı.tUtenıadiyen zayıf düşüyorduk. 
)( 8?Ylece haftalar, aylar geçti. 
te edineden beklediğimiz kuvvet • 

11 bir haber olsun alamadık. 
.\air mutasarrıf ve kumandanı 

)(Uhittin Paşadan iki Uç defa Nec
tap geldi. Muhittiri Paşa, Neccap 

~'-it.asile kendi vaziyetini ve Ye
ıneıı alıYallni bildirmekte idi. Biz 
'1e, haı ve mevkiimize dair haber 
1011derdlk. Fakat Medine ile mu
lıabere tesi8i için müracat ettiği
lbıia vuııaıann hiç birinden fayda 
lörernedik. 

'l'aiften çıkan Neccap bir daha 
ltrt dönmüyordu. Bir tesadüf e
~rt olarak kaydedeyim ki, ben 
lhri ve Muhittin Paşalarla sınıf 

trk&da,ıyım. Bu bakımdan, her U
ttıınUıün de biribirimizden yar
dıın bekleme~i ta1iin garip bir te
teııiaı 'dl l • 

[) Üfnıan, Temmuzun 10 uncu 
llıı gUnU, -Mefl"Utiyet ~~: 
le - dört istikamete yerleştirdiği 
•tı kia kadar topla Taifi tiddetli ve 
k !'ekli bombardımana tutarak ak-

lrla kadar taciz etti. 
bı l!:rte.ı g\inü, bir bedevi, elinde 
d.i r fllrna ile ileri hatlarımıza gel
e .. Şerit Abdullahtan bir mektup 
etU,nı,tL 

bo Şerit bu mektubunda, dünkU 
•la ltı.blrdınıanın 'iddetinden mevzi
"aı kalan topçularımızın, mU9kUl 
~ete düştüklerinden, bombar
tidd 111 devam ve bunu urb~m 
«etı etıı hUcumlan takip edeceğin
ti bahsederek teslim olmamızı 11-

l'Otodu. Bı.ı nıektııba.. lbtm rel"i-

Düşmanın top mermileri, kışla.. 

Y1· hükümet konağını ve k!l8aba
nın şimal kenarında bulunan Muh 
sin Paşa konağını delik deşik et
misti. Yalnız Muhsin Paşa kona. 
ğıda isa.bet eden mermiler dört 
yüzden fazla idi. 

Buna rağmen, konağı müdafaa. 
eden 128 inci alayın üçüncü tabu
ru kumandanı birinci mülazım Ga
lip Efendi, büytik bir metanet ve 
sarsılmaz bir cesaretle, mevkiini 
muhafaza etmiye muvaffak oldu. 
Dilsman toplannm tahribatı gece. 
lerl tamir edilmekte idL 

Bugünkü vekillerimizin her bırı 
modern bir tarzda çalışacak zihni
yette, çok münevver vatandaşlardır. 
Fakat "v~i.letler arasında ,gidip ge
lecek kağıtları bizzat vekil imza et. 
meli,. diye mevcut bir Jcaide, soııı:a 
umumi muhasebe kanununun iti. a
miri sıfatiyle icap ettirdiği bir çok 
imzalar, vekili ,kendi kendinin i.deta 
mühürdarı mevkiine düşünnektedir. 
Vekilin yüzleroe kağıt arasında tabü 
hakkiyle tetkik edemeden bir takım 
kağıtlara imza basma.Bı. vekil!n mi : 
haniki surette birçok kıyrnetlı vaktı
ni aldıktan başka geride tam yapıl
mamış bir vazifenin, körükörUne al~: 
mış bir mes'uliyetin rahatsızlık vencı 
izini bırakıyor. 

Cenupta Yakalanan Kaçakçı Hayc/utlarc/an Uçü Eıyalar. 
Ve Sil6hlariyle Birlikte 

D üşman topçusu, askeri has
taneyi de üzerinde gerili o

lan Hili.liahnıer bayrağına rağmen 
ateş altına almış, ik.i ~aralı ile bir 
hastamızı şehit etmıştı. Bu mu. 
harebelerde şehitlik mertebesine 
varan zabit ve neferlemizin feda
karlıklarını, biribirinden ayırt et
miye imki.n yoktur. Hele şehitler 
arasında bulunan 129 uncu alayın 
üçüncü tabur, üçüncü bölük ku. 
mandam yUzbaŞı Cemil Efendinin 
kahramanlığını, anlatmakla bitire-

lnhisarın sigara 
kağıdı kaçakcılığından 
zararı 5 milyon lira 

Urfa, 4 İkincikanun (Hususi 
muhabirimizden) - Cenup hu
dudumuzda kaçakçılığa karşı 

açılan mücadele bütün şiddetile 
devam etmektedir. 

buralarda gezerek Jrnçakçılık bakı. 

mından araştırmalar ya,ptı, 

Hicaıda bir kasabantn sofok köıesi 

ği şekilde cevap vererek teklüi 
kat'iyyetle reddettik. 

Şerif Abdullah ta sözünde dur
du. Topçusu ve bedevi müfrezele
ri, bol bol cephane ıtarfediyor ve 
yüzlerce urban şuradan buradan, 
fakat kendi usullerince, kütle ha.. 
linde hücumlar gösteriyorlardı. 

Bütün bu hücumlan bizim Meh
metçikler ağır ayiatla tardetmek
te idiler. 

Bir motGr 
kazası 
oldu 

Geliboluda.n LA.pskiye gitmekte o
lan dört tonluık bir motöre Iimanımı
r.a gelmekte bulunan Felemenk ban· 
dıralı (Artemis) vapuru çarpmıştır. 
Bu çarpışma neticesinde motör der -
hal batmış ,tayfası Hilmi ile Meh -
met Felemenk gemisi tarafından 
kurtanlmıştır • 

mem. 
Bu genç yüzbaşı, nıalümatile 

tanınmış, yUksek, temiz bir asker
di. Saflan arasında, hiç yorgun. 
tuk duymadan, bir nefer ~ibi calış
mıştır. 

...... 
Temmuz ayının sonlarına kadar, 

asilerin taarruzu vakit vakit şiddet 
leniyordu. 

(Arkası var) 

Beyoğlu 
Halkevinde 

dersler 
Beyoğlu halkevinden: 
1 - Evimizde tercüme usulü 

(Türkçe • Fransızca) dersleri verile
cektir. 

2 - Fransızcayı oldukça ilerletmiş 
olan talebelerle, bu derecede Fran· 
sızcayı bilen her yurttaş bu dersle -
re iştirak edebilir. lstiyenlerin kayıt
ları yapılmak üzere evimize 01;iraca

atlan. 

Sonra işi çok veki.letlerde vakti 
devlet makinesi için çok kıymetli o
lan bir çok mütehassıs büyük me • 
murlar imza alacağız diye saatler -' . 
ce hususi kalem odalannda beklemı -
ye ve memlekete ait krymetli bir vak
ti israfa mecbur kalıyorlar • 

Son günlerde Urfada birçok ka -
çakçı yakalanmıştır. Memleketin 
varlık membalarını kemirmeğe çalı

lışan bu seciyesiz insanlardan bazıla
rmı, kaçırmıya çalıştıktan eşya ile 
bir arada gösteren birkaç fotoğrafi 
leffediyorum. 

Son günlerde lnhisarlar Umum Mü 
dür muavinlerinden Münir Hüsrev 

Hiç şüphe etmiyoruz ki bir taraf
tan yeni teşkilat kun.Uurken. bir ta · 
raftan da idare ma~dnemizin mes'uli. 
yet. salahiyet ve imza hususunda~i 

usulleri daha verimli. inkılap idaresı- Holanda ile 
nin ruhuna daha .yakm ve daha la-

YJk bir hale çıkarılacaktır. M k ı d 11 

. Ahmet Emin Y ALMA~ U ave e Un 

Hariciye Vekili Parafe edildi 
[Başı 1 incide] 

p a rt ide Dün verdiğim bir haberle, bugünlerde 
biteceğini bildirdiğim Türk - Holanda 

[Başı 1 incide] 
ttalyan Hariciye Nazın Kont Ciya
na ile yaptığı mükiılemeleri anlattı. 

ticaret müzakereleri, bugün sona er -

mi§, hazırlanan esaslar akşam üzeri 
lktısat Vekaletinde iki tarafın mü • Tevfik Rüştü Aras, avdetinde Bel

gratta Yugoslavya Başvekili ve Ha - mümeSBilleri ha.zır olduğu halde pa • 
riciye nazın Dr. Stoyadinoviç ile yap ra!e edilmiştir. 
tığı görüşmelerin esaslan üzerinde Türk heyeti reisi lktısat Vekaletı 
parti grupunu tenvir etti. . . Müsteşarı Faik Kurdoğlu ve Hollan

Doktor ArMın beyanatı şıddeili 
alkışlarla tasvip olundu. 

Hariciye VeUlimiı TeıeUür 
Ediyor 

da heyeti reisi M. Van Klefens bu 
münasebetle karşılıklı ve dostça te

mennilerde bulurumışlar ve anlaşma. 
nın iki memleket ticareti için de ha-

Artemis vapuru limanımıza. gel • 
mi§, ali.kadar daireler kaza hakkın · 
da tahkikata başlamışlardır • Ankara, 9 (A.A.) - Hariciye Ve

Beyoğlu Halkevinde Müsamere kili Dr. Tevfik Rüştil Aras, ~na~olu yırlı neticeler vermesini te~enni et -
mişlerdir. 1 •ı• Beyoğlu Halkevinden: 13. 2. 937 Ajansına aşağıdaki tezkereyı gon • 

ftfJI il mühendisleri cumartesi gUnü saat 20,30 da evimiz· dermişlerdir: 
Tetkiklere bacladdar de bir toplantı yapılacaktır: Milli Hatay davamız hakkmd; (e-

s K f L nevrede varılan neticeden ° ayı 
Lima.nımı7.da yeni tesisat yapmaM 1 - on erans: (utikli.l :~: CUmhuriyet Halk Partisi ve J:Ialkev-

Uzere tehrimize gelmiş olan İngiliz hakkında) Evimiz Başkanı teri riy!l8etleri, muhtelif cemıyet ~e 

Holanda heyeti bu akşamki trenle 

Istanbula hareket etmi§tir. Heyet 

mensuplan orada bir gün kaldıktan 

sonra memleketlerine döneceklerdir· 
HEYET REISI "TAN" A DlYOR Kl: mühendisleri dUn Kuruçeşme civarın- Tur tarafından: teşekküller ve dahil ve hariçten ~.ır 

tk.kl 2 - Temsil: (Babaların günahı) d 
da te 1 erde bulunmuşlar, Liman çok zevat ve teşkilat tarafın an gon Istasyonda Hollandalıları Türk he· 
idaresinin hazırladığı projeyi gözden Evimiz gösteril §ubeai üyeleri tara· derilmiş olan telgrafları Ankaraya 
geçirmişlerdir. tından; avdetimde aldım. Bu suretle hakkım 

Bugün de tetkiıklerine devam ede- 3 - Bu toplantı ariu eden yurt - da gösterilen samimi hislerden do-

yeti reisi ve azalarile Holanda elçili. 
ği erkanı teşyi etmiştir. Ticaret he-

oeklerdir. taşlara açıktır. layı çok mütehassis ve nıinnettanm. yeti reisi M. Van Klefens, bir ayı 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Şükunvemuha~Uerimini~ağına müte~vizzamandanberimem~keti-

1 M 1 
Anadolu ajansının delaletini dilerim. miı hakkında edindiği intibaları şöy 

Anlepte Hatay iti ng i Hataytn Anayoyası için Haıırlık le anlatmıştır: 
Ankara, 9 (Tan muhabirinden) _ "- Son derece mühim ve radikal 

Mnletler Cemiyeti Konseyinde yakın olan bu anla§lllalar esas ve teferrü
da müstakil Hatayın anayasası ve atı üzerinde ıimdiden malf.ımat ver
son anlaşma etrafında diğer tefe~- mekte mazurum. Yalnız her iki mem
at tesbit edilecektir. Konseyde Türk leket menfaati bakımından bu anlaş. 
murahhulannın müdafaa edecekleri 
tezin esulan hazırlanmakta ve Kon 
sey içtiamlarnıda müzakere mevzuu 
olacak Hatayın anayasası hakkında 
Türk noktai nazan alakalı makamlar 
ca tesbit olunmaktadır. 

Hariciye Vekaleti umumi Katibi 
Numan Rifat Menemencioğlunun tezi 
mizi konseyde müdafaa etmek üzere 
yakında Cenevreye hareket edeceği 
'hakkındaki haberimiz kat'ileşmiştir. 
Hatırlarda olduğu üzere, 3-4 gün ev 
vel memleketimizden geçerek Cenev 
reye giden Suriye baş delegesi Cemil 

' MUrdUm ile Hariciye nazırı Sadullah 

malann ihtiva ettikleri esaslar, bura
da kaldığımız müddetçe Türkiyede 

gördüklerimiz ve kısaca Atatürk Tür 
kiyesinin reel btiytik varlığı hakkın
daki fikirlerimizi bir kelime ile üa-
de etınek li.zım gelirse, her surtle ek. 
selin demekliğimiz icap eder. 

Memleketimize kareı yalnız hakiki 
muhabbet hislerile değil, daha çok 
hayret kelimesile ifade edebileceği • 
miz büyük ve samimi takdir duygu • 
larile dônmekteyiz.,. 

Hatay zaferi münuebeti J l ketin her tarafında olduğu gibi An - Cabiri d~ Suriye hükftmetlnln bu. mev 
. Y • mem e . . miting münasebeti - zu ftzenndekt noktalnazarmı üade 

Trenin hareketinden evvel heyete 
mensup bir zat, Holanda iktısat ve ti
caret nazırlannm yakın bir atide Tür. 
kiyeye geleceklerini sövlemiştir. teptede büyük merasim yapılmıştır. Yukankı resım. ~ . eden ı,;" nrojevi Jıtmiltlilf'" 

te r.tııJıhurivet l"\e~IUlJJ't\a tt-olaııQn m.ııuzaın )Uıhlba.hb ~~ .ııınvor. 

Cenup Hududundan sigara kl • 
ğulı kaçınlmasr 3 üzünden tütttn 
inhisar nridatıncla hu ule gelen 
zarann beş milyon lira tahmin e
dilebileceğini söyledi. 
yalnız bir nevi kaçakçılık beş mil

yon liralık bir yekuna varırsa bütUn 
kaçak eşyanın gümrük ve inhisar 
varidatmda açtığı rahnenin deh§eti -
ni anlamak mümkündür. 

Son günlerde elde edilen kaçak si
gara kağıtlann çok ne\i olduğu gö
rülmüştür. 

Hüseyin Cah.t 
Üstündağ 
Davası 

[Ba~ı 1 incide 1 
mit asliye mahkemesinde başlan 
mıştır. 

.Mahkemede riyaset makamını Ah
met Kemal, iddia makamını da Ham
di Doğu işgal etmişlerdir. Salon, da
vanın görülmiye başlanmasından ev· 
vel kesif meraklı bir halk ktitlesi ta
rafından doldurulmuştur. 

Duruşmada İstanbul valisi Muhid
din Üstündağ ile avukatları Refık ve 
Necati, Kurun neşriyat mudürU Re • 
fik Ahmet, ve Son Posta gazetesi 
sahipleri Selim Ragıp, Ali Ekrem. 
avukat Esat ta bulunmuşlardır. Su~ 
lulardan Açık Söz sahibı Etllem 1z -
zet gelmemiştir. 

Hüseyin Cahit avukat tutmadığı 
için davasını bizzat teşrih etmiş ve 
hadiseyi olduğu gibi anlatmıştır. \ a 
linin vekillerı. Hüseyin Cahide mek 
tupla verilen cevabın memur bulu • 
nan Muhiddin üstündağın vazifesi 
ıcabı olduğunu, binaenaleyh memuri-
ni muhakemat kanununun verdiği 

hak ve sali.hiyetlere göre, davanın 

temyiz mahkemesinde göriılmesı li 
zımgeleceği kanaatini ıleri sürmüş • 
!erdir. Mahkenfe heyeti, kısa bir mü
zakereden sonra bu talebi reddetmif
tir. Bunun üzerine Muhiddın Üstün
dağ da Akşam gazetesıle Hüseyin 
Cahit aleyhine mukabil bir dava aç -
mıştır. Hüseyin Cahit aleyhine açılan 
davaya ait istidanın lstanbul müddeı. 
umıumiliğine verilmiş, olmasını, yer • 
siz bulduğunu söylemiş, bu esnada du 
ruşma safhaları hararetli olmugtur. 

Muhakeme, şubatın on altıncı gü
nüne talik edilmiştir. 

Eıki Paliı Müdürü Sadettin 
öldü 

Daimf encümen a.ıasmdan eski İs
tanbul Polis Müdürü Sadettin dün sa
bah ölmüştür • 

Biga Köylerinde de Kağıt 
Oyunları Yasak 

Biga, (TAN) - Bir mUddet ön
ce şehir kahvehanelerinde kağıt o • 
yunlan yasak edildiği gı'bi şimdı bu 
yasak köylere de teşmil edllmif ve 
bu husustıl. muhtarlara "'mir v 0 .. ıl
mlştir. 
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Geçen yııın ıirai istihsalôtı ile 14 küsur milyon liralık kar temin ec:len 
Manisanın umumi gÖrÜnÜ§Ü 

Manisada önümüz
deki yılın büyQk 

kalkınma hareketi 
Yeniden Beş ilkmekfep Daha 
İnşa Ediliyor, Büf ün Köy Yol
ları Ana Şoserere Bağlanacak 
Manisa, (Manisada tetkik yapan İzmir muhabirimizden) -

Manisa Vilayeti halkının büyük bir kısmı ziraatle uğraşmakla 
beraber Demirci Gördes ve Eşme gibi kazalarda halıcılık, Mani
sada da dokumacılık san'atile geçinenler çoktur. Son senelerde 
bir durgunluk devresi geçiren halıcılık, şimdi büyük inkişaflar 
göstermektedir. Vilayet merkezine inhisar eden dokumacılık ta 

günden güne terakki yolundadır. Bugün, Manisada üçyüze ya
kın el tezgahı vardır. 

Bundan başka, merkezde un, pamuk ve zıeytinyağı, çeltik; Kır
kağaç ta pamuk, zeytinyağı; Salihlide pamuk ve un; Turgutluda 
P~1:1uk. ve un; Kolada büyük mensucat fabrikaları; bundan başka 
vılayetın her tarafında motörle müteharrik müteaddit un, arpa 

ez~ne değinnenleri ve tabakhaneler mevcuttur. 
• 
Zirai vaziyet 

Vilayetin ekim sahası 315650 
hektardır. 936 yılında 270505 
ton istihsalat yapılmıştır. En mü ~ 

hiın istihsal ve ih1\'lcat maddele

ri üzüm, tütün, pamuk, meyan

kökü, palamut, bostan (karpuz 

ve kavun), arpa, buğday, bakla, 

6Usam, ve mısırdır. 
Bu maddelerden 936 yılında on 

dört milyon altmış dört bin dokuz 
yüz seksen lira varidat temin edıl. 
miştir. 

Ziraat mrntakalannr kaza itibarile 
şu suretle taksim etmek mümkün
dür: 

Manisa - Bağcılık, tütüncü!Uk, 
pamuk, arpa, buğday, bostan. 

Akhisar : En çok tütün. 
Kırkağaç: En çok bostan (kavun, 

karpuz) ve pamuk. 
Turgutlu: Pamukçuluk, bağcılık 

ve tütün. 
Salihli: Palamut, kısmen bağcılık. 
Alaşehir : Palamut, meyankökü, 

bağcılık. 

936 yılı mahsulü çok iyi şartlar 
ve fiyatlarla satıldığından, kuru ti -
zilmden başka hiç bir maddenin sto. 
ku kalmamıştır. Mevcut beş bin ton 
kuru üzüm, daima daha iyi piyasayı 
beklemeyi tercih eden zenginlerin e
linde bulunuyor. 

Köylü, banka ve kooperatiflere o -
lan borcunun yüzde seksenini öde • 
miştir. Bu vaziyet dolayısile, geçmiş 
senelerdekine nisbetle daha kolaylık
la kredi temin edileceği umulmakta
dır. 

Ziraat sahasında 937 mahsul yılı 
için geniş faaliyet göze çarpmakta . 
dır. Bilhassa müstehlik pamuk ve tU
tün ziraatine fazla ehemmiyet verdi
ği görülmektedir. 

Manisa vilayetinde ticnri vaziyet 
gittikçe inkişaf etmektedir. 936 yı • 
hnda hiç bir iflas ve terki ticaret 
vak'ası olmadığını söylemek, bu ha. 
ki.kati açıkça göstermiye kafidir. 

Yeni halkevi açılocalc 
Son aylarda Manisa Halkevinde 

bariz bir canlılık göze çarpmaktadır. 
Evvelce, devamsızlıktan geceleri a -
çrlmıyıın Halkcvine şimdi her gece 
asgari 100 azanın devam ettiği j?;Ö· 

rülmektedir. Halkevi içtima salonu 

Manisanın meşhur Muradiye camii 

güzel bir şekilde tanzim ve tefriş e • 
dilmiştir. 

Vilayet dahilinde halen beş Hal
kevi vardır. Yakında bir Halkevi da
ha açılacaktır. Mevcut Halkevi bina. 
lan. ihti:, ıtcı tatmin etmediği için bu 
sene Manisa Halkevinin genişletil· 
mesi ve Akhisarda 30 - 40 bin lira 
sarfile büyük bir Halkevi binası ya . 
pılması mukarrerdir. Bu maksatla 
Akhisarm hamiyyctli halkı daha şim 
diden 15 bin lira tPberrü etmişlerdir. 

Köy kalkınma hareketleri 
Dahiliye Vekaletinin köy kalkın • 

ma hareketleri hakkındaki progra
mını tamamile tatbik için büyük gay 
retler sarfolunmaktadır. Halkevi ço
cukları her hafta bir köye gitmekte. 
dirler. 

Bu seyahatlerde köylünlin en kil . 
<;ilk bir külfete katlanmaması bil. 
hassa göz öni.inde tutulmaktadır. 

Köylüdeki maarif aşkı iftihar edile -
cek bir derecededir. 

Bu yıl yirmi köyde yeniden mo. 
dern mektepler inşa edilmektedir. 
Bu 20 mektebin önümüzdeki Cüm
huriyet Bayramında açılm~lan mu • 
karrerdir. 

Manisa vilayetinde 161 ilk mektep 
ve Manisa ile Akhisarda birer orta 
mektep vardır. Bu mekteplere 25 
hin çocuk devam etmektedir. Bu ka
dar mektep ihtiyacı tatmin etmedi • 
ğinden, vilayetin bulduğu formül mu 
cibince bu yıl bıri merkezde \'e dör· 

' 
.· 

Kadın 
yüzünden 

cinayet 
Tokat, (TAN) - Erkilet köyün _ 

den imam oğlu Hüsevin ile metresi 
Fatma ve Hüseyinin ; • ıdaşları, da· 
vetli oldukları Kat kövune Vehbiniıı 
evine misafir gitmişle~. içkili bir a -
lem yapmışlardır. Bundan sonra köy 
.erine dönen misafirler, daha evvel 
hazırlanmış oldukları anlaşılan ev ve 
davet sahibi \'ehbi ile arkadaşları
nın karşılarına çıkıp yollarını kestik. 
terini görmüşler, bunlar ErkiletliJe
re: 

- Fatmayı bize verin! Yoksa bu. 
rada bir bela çıkarırız, demişlerdir. 
Hüseyin: 

- Metresimi \'ermem! Cevabını 
vermiş, bunun üzerine iki köy halkı 
tabanca ve bıçaklarla biribirlerine 
saldırmışlardır. 

İki taraftan da ağır yaralılar var
dır. Bu arada Vehbi, tabanca ile Hü. 
seyini muhtelif yerlerinden yarala
mıştır. 

Tokat memleket hastanesine kal • 
dırılan Vehbi ölmüştür. 

Suçluların hepsi yakalanmıştır. 

lnönüne Gelen Muhacirler 
Bozöyük, (TAN) - Bundan bir 

müddet evvel Inönüne gelen 23 hane 
göçmeninin, İnönü ile istasyon ara. 
smdaki araziye yerleştirilmesi ı:ım -
rolunmuştur. 

Somada Kudu2 
Soma, (TAN) - Burada bir ke· 

di kudurmus ve bir talebeyi ısırmış· 
tır. Ayni kedi başka kedileri ve kö -
pekleri de ısırdığından, köpek ve ke
diler zehirlenmektedir. 

Talebe hastaneye kaldırılmıştır. 

dü kazalarda olmak üzere beş nfek. 
tep daha yapılacaktır. 

Kula, A.khiısar ve Turgutluda şim
diden bu mekteplerin inşasına baş _ 
lanmıştır. Turgutlu ve Salihlide bi . 
rer orta mektep açılması için de bü. 
yük hahiş vardlr. Halk şimdiden bu 
mektebin binalarını hazırlamakta

dır. 

Köy yolla" ve meyvecilik 
Köylüyü asırlardan beri çektiği 

yolsuzluk istırabından kurtarmak 
ic:in vilayette umumi bir yol inşası se
ferberliği açılmıştır. Program muci· 
bince kısa bir zamanda bütün köy 
yoları -tekerlekli vesait geçebilecek 
vıiziyette- ana yollara bağlanacak

tır. Y ollarm güzergahı fen heyetine 
ı tesbit ettirilmektedir. Köylünün ya-
pamıyacağı hususlarda nakdi yar. 
dımlarda bulunulacaktır. 

Manisa vilayetinin bir çok yerleri 
meyveciliğe çok müsait bulunur. Vi· 
layet, Horozköyde büyük bir meyva 
fidanlığı vücude getirmiştir. Bu fi. 
danlar yetişinciye kadar işin durma· 
ması için İzmir. Bursa ve Kastamo
nudan meyva fidanları getirtilmekte 
ve parasız olarak dağıtılmaktadır. 
Vilayet meyvacılığa bilhassa çok e. 
hemmiyet vermektedir. 

Manisa vilayeti içindeki çıplak 
dağların en kısa bir zamanda ağaç . 
landırılması hususuna çok ehemmi· 
yet verilmektedir. Yakında büyük 
bir ağaı! bayramı yapılacaktır. 

Dikilecek ağaçların şimdiye kadar 
olduğu gibi kendi haline bırakılmı • 
yarak muhafazalarını temin ıçın 
icap eden tedbirler alınmıştır. Muh • 
telif fidanlıklara büyük miktarda 
mütenevvi ağaçlar ısmarlanmıştır. 

!ki yıl evvel yapılmıya başlanan 
büyük memleket hastanesinin ta· 
mamlanmasına çalışılma.ktadır. Has 
tanenin Cümhuriyet Bayramına ka • 
dar ikmali ve Cümhuriyet Bayra
mında açılma resminin yapılması mu 
karrerdir. 

Manisa, Atatürkümüzün heykeli . 
ne yakında kavuşacaktır. Heykelin 
yeri ile tahsisatı temin olunmuş ve 
iş, modelinin Dahiliye Vekaletindeki 
imar komisyonu tarafından beğeni!. 
mesine kalmıştır. 

Manisada her türlü ihtiyacı karşı
hyabilecek bir Parti binası inşası 
için hazırlanan keşif evrakı ve pro
je Parti Genel Sekreterliğince tasdik 
olunmuştur. İki nafta sonra inşaat 
başlıyacaktır. 

Aydın 

Umumi 
Meclisi 

Aydın, (TAN) - Ale . 
lô.de toplantısmı 15 martta 
yapması mükarrer olan 
umumi mecli•, vali Salim, 
Gündayın tekli/ile daha 
evvel fevkalade içtimala
rına başlamış; ikinci baş
kanlığa Ethem Mendres, 
katipliklere de doktor Sal 
ri Akın ve Sami Kutluğ 
teçilmişlerdir. 

Bütçe encümenine, Ne . 
,et Akkor, Sami Kutluğ 
Emi.n Arkayn ve T evlik 
Bilgen, Maarif encümeni. 
ne ômer Lutfi, Hakkı Si. 
ber, Hulü.si ve Riza Fitil; 
Nafia encümenine Sabri 
Akın, Mehmet Şahin, Ra· 
il Günaydın ve Ayşe Yaz
f{an; Mülkiye encümeni . 
ne de Dr. Şakir, Atıl Çi -
ner, Behiçe Ozkan ve lsa 
Ruhi ıeçilmişlerdir. 

Balyada Çocuklara Y ardını 

Balya, - Çocuk Esirgeme Kuru . 
mu bura şubesi 80 yoksul mektepli 
çocuğa yemek vermiye başlamıştır. 
Bu yardım, ders yılı sonuna kadar 
devam edecektir. 
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Türkiyenin en iyi 
portakallannı 

Finike yetiştiri11or 
Yeni mahsul iyi fiyatlerle 

ve tamamen satıldı 

ı91nikeaen güzel bir manzara 

Antalya, ('fAN Muhabirindn) - rilmiştir. Yeni mahsul tamamilt 
Bu sene Antalyanm bilhassa Finike satılmıştır. Finikede portakal bahç .. 

ve Alanya kazalarının portakal ve 

limonlarına büyük bir rağbet göste-

Z le Halkevinin 
bir sen~ içinde 
gördüğü işler 

!eri büyük bir ihtimamla ıslah edil -
mekte, ve bir çok yeni bahçeler y .. 
tiştirilmektedir. Finike, elyafının a.z
Jığı, tatlılığı ve hususi bir kokusile 
Türkiyenin en nefis portakallarJJll 
yetiştirmek şerefini kazanmıştır. 

Finikenin ihracatı çok olmasını 
rağmen vapurlara tahmil ve tahliye 
iskelesizlik yüzünden şimdiye kadar 
birçok müşkülata sebebiyet vermiş· 
tir. Belediye, bunun önüne geçınek 
için beton bir iskele yaptırmış ve bu 
sahile rıhtım inşa ettirmiştir. Rıhtı.. 
mrn kenarlarına da demir parı;naklık 

Zile, (TAN) - Bir yıl evvel açı
lan Zile Halkevi kasabanın merke
zi bir yerinde, betondan yapılmış, 

bir salon ve iki odadan ibaret bi
nada çalışıyor. Kasabanın kütüp -
hanesi de buraya taşınmış ve oda
ıardan biri kütüphane haline geti
rilıniştir. Diğer oda, ev idare heye
tine tahsis edilmiştir. 

Halkeviııin muhtelif şubeleri, C. 
H. Partisi binasında çalışmakta -
dır. 

Dil Şubesinde 
280 kayıtlı azası olan ve nıüze 

şubesi nıüstesııa olarak diğer şu

beleri açılmış bulunan Halkevinin 
bir yıllık faaliyetini şöylece hula
sa etmek mümkündür: 

Dil şubesi, programlı bir konfe -
ranslar serisi takip etmektedir. Bir 
yılda 15 konferans verilmiştir. 
Müstakillen neşriyata henüz başla· 
nılaınaınıştır. Mahalli tarih ve folk 
lor tetkikatı yapılmaktadır. Bu 
tetkikat bitince broşür halinde 
bastırılacaktır. 

Ar Şubesinde 
Ar şubesi, kasabanın bando ta -

kııııını da teşkilatı içine alarak ça
lışmaktadır. Ayrıca müzik dersleri 
verilmekte, 17 talebe keman dersi 
görmektedir. Bir yılda 6 konser 
verilnıi.,tir. 

Kültür ve Beden Çalışmaları lar konulmuştur. Belediye, kasabayı 
Kurslar şubesi, Fransızca ve u- güzelleştirmek için yeni kararlar al· 

sulü defteri dersleri vermektedir. mıştır. Rıhtım boyunda yazlık bir ga 
zino inşG.Sına başlanılmıştır. Hapisanede de bir okuına yazma 

dersaııesi açmıştır. 

Gösteri şubesi bir senede 2 
nıüsanıere vermiş, Akın ve Zor 'Ni
kah piyeslerini oynamıştır. 

Beden şubesi, gençleri beden ha
reketlerine, güreş ve koşulara ha
zırlaıımaktadır. Yakında futbol ve 
voleybol takımları teşkil edilecek
tir. 

Kasabalrlara ve Köylülere 

Yarrlım 

Antalyadan hububat ihracına de -
vam edilmektedir. En fazla ihracat 

Alman vapurlarile Hamburga yapıı.. 
maktadır. Yalnız son hafta içerisin .. 

de 80,500 liralık hububat ihraç edil
miştir. 

Antalyanın ilk mektepleri talebesi 
Adana felaketzedeleri için araların .. 
da topladıkları parayı Adana Kızı}.. 

ay cemiyetine göndermişlerdir. BıJ 

para Dumlupınar, Gazi ilk, Gazi M. 
lçtiınai yardım şubesi, sıtma mü Kemal, !smet Paşa, İnönü, 1stik1a.l, 

c~d_elesiı1e yardım etrniş, bir kilo Cümhuriyet mektepleri talebesi ara.· 
kının dağıtmıştır. Kasabada iane smda toplanmış ve 10307 kuruş tut.. 
toplıyarak, kışın şiddetinden ınü-' muştur. 

teessir olan fakirlere mahrukat, 
elbise ve erzak dağıtmıştır. 

Köycülük. •.ıbesi de sıtma mü
cadelesine iştirak etmiş, bu şube 
de bir kilo kinin dağıtmış ve azası
nı köylere göndermiştir. Yakında 

Halkeviııde bir köy bürosu açauk 
ve fakir köylülerin işlerini takip e
decektir. 

Kitap saray şubesi, umumi ka
tiplikten gönderilen kitaplarla. kü
tüphaneyi takviyeye ve tanzime 
calısrnaktad ı r. 

Akçakocada Kı, ve Şekersizlik 
Akçakoca, (TAN) - Bir kaç gUıı 

içinde karlar eridiği halde yenidell 

hava bozmuş ve yine kar yağmıya 

başlamıştır. 

Istanbuldan 15 gün evvel halkan 
motörlcr hala buraya gelmemiştir. 

Akçakocada şeker sıkıntısı vardır· 
Kar devam ederse Düzce yolunun 

tekrar kapanmasından korkulmakta .. 
dır. 

[ Acdlanacdla Hatay Mötüngö 
1 

Anadolu muhabirlerh~fz Hat:!y zaıerı munasetJetııe yapııan mıı:mgıt:ruı m:c yerde ntiyülC 

tezahürata vesile verdiğini bildiriyorlar. Yukarıki resim, Adanada yapılan toplanuyı ve Ata· 
.. ;irk P;Jrkı karşısındaki mevdanlığı dolduran muazzam kalabalığı gösteriyor. 
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( EK O NOMi 

Sınai müesseselerin 
Bir ydllk faaliyeti 
iyi ıekilde · kapandı 

Mersinin ihracatı 
Geçen seneden az 

KULAKLAR 
Güzel sesleri işittiği 

EJİbi, bazan parazitleri 

de alır. Her ses sizi 

oyalamasın. 

j No. 36 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

''D eğil Hüseyin, Şarkın, Garbin bütün hüküm-

ls~ aııbulda çalışan sırı ıi mües-:es··
!.::rin is bakımından Hı~ri senesi plan 
çolarıru iyi bir şekilde kapadıktan ve 
1937 başhıngıcrnda ıuı ıli'ttın nıühirn 

bir lm;mının sarfolu:ıduğu anhı..~ılıııak 

Mersin - Mersin Liman İnhisar 
Şirketi. 936 senesi içinde 150 bin 

ton ithalat ve f.05 bin ton ihracat 
maddesi taşımıştır. Bu sene tahmil 

ve tahliye olunan emtianın yckünu 

böylece 255 bin tondan ibarettir. 
ve geçen senekinden 26 bin ton ek
siktir. Bu noksanın sebebi, Çuku
rova mahsulünU.n geçen sene pek az 
olmasıdır. 

KREM PERTEV 
Hakkında dinlediği • 

niz ve duyduklannı

zın en büyük temina

natı, onun kararmıyan 
parlaklığı ve hüdiseler 
kar151sında unutulma • 
yan adıdır. 

d_arları bir araya gelse Yezit ile başa çıkamaz, 
bu~1~:~ bir ?1ektup yazmışlar .. En ça raf, derhal lbni Ziyada gelerQ,k Ye· ı tülmüş olan lbni Ziyadı görür g~r
dı. ıta ıle (Şam) a yollamışlar- zide olan sadakat ve ubudiyetlerini mez, derhal onun etrafını ihata et _ 

,, . Mücadele baalıyor 
.ı.ezıt K" T 

Cörur '.. üfeden gelen bu mektubu 
tnişti. gormez, fena halde öfkelen • 

yemin ile teyit etmişler.. Böyle bir mişler; 
fesada iştiraki akıllarından geçirme- - Esseıam, ya İbni Resulullah ... 
diklerini ve geçirmiyeceklcrini temin Hoş geldin. Safa geldin. Varımız ve 
eylemişlerdi. canımız senin olsun. Buyur, gidelim. 

t ·dır . , , 
l\:•ş.1k imalattan ::>h.ıı n~rns\:f':ıt sa 

ney:ine ait çorap, trikn~<ı. j, pn:m:ld•J 
nı.?rc;tıcat istokları herne:ı kjnıileıı 

sa :ıl'fııs gibidir • 
Y:,1m7 deri sanayıi c\· 1ılık gfo:;leri'· 

miyor. Bunun da sebebi Ahmıny'i gi
bi yüksek fiyatla deri alan bi!' n1em -
leketin iyi derilerimizi satın alması -
dır. Istanbulda ancak kaba ve ağır 

mallar kalmaktadır. 
Derhal h'·k.-. 

~arak: u umet 

lbni Ziyad, bunları bir araya top- Diye, konaklarına ve evlerine gö _ 
meclisini toplı . lamı§: Yezidin malik olduğu me- türmek istemişlerdi. 

hip ve muazzam ordunun kuchetini • 
Cö~ Ben size, Medineye bir kuvvet anlatmış: Fakat kumaz lbni Ziyad, 

~ekerli maddeler san'lyii ima:atı 

h:ırcı alem bir hale gir:rıi"jli!". Yalnız 
bunla- fabrikalar yüzde elliden fazla şekeri 

)1ersin Liman Şirketi heyeti u~ 
miyes~ toplanmış ve müddetleri bi· 
ten meclisi idare azasından doktor 
Muhtar Berker ile Sait Arif Akın
cının yerine yeniden intihap yapıl
mış, neticede bunlar tekrar azalık· 
!ara seçilmişlerdir. 

Müddetleri biten mlirakipliklcrc 
de eski miirakip I<'uat ~ıorel ve Hak· 
kı Cemal üçer intihan C'dilmişler
dir. 

Istanbul üçüncü icra memurluğun
dan: Yeminli tiç ehlh·ukuf tarafından 
9000 dokuz bin lira kıymet takdir e
dilen l!'alıhle Zincirlikuyuda Atik A. 
li Paşa mahallesinin Çukur Bostan . 
caddesinde eski 12, yeni 8, 8 1, 8 :! 
numaralarla m.ırakkam ve tapu kay
dinc nazaran sağ tarafı dava ~ekili 
Mehmet Ali hane ve bahçesi ve ba
zan Mehmet ve biraderi Hakkının 
bahçesi arkası dülger Recep hanesi, 
sol tarafı mukaddema Hüseyin el. 
yevm veresesine intikali icra kılınan 
hane cephesi, Çukur Bostan caddesi-

izaıe ererek (Hüseyin) in tehlikesini - Yezit, böyle bir ordm·a mali\( ra hiç bir şey sezdirmemiş: 
düt etme.nizi aöylemiştim. Tered - iken, değil (Hüseyin) gibi kuvvettch - Hele, evvela Dartilemareye gi
dar ': acız gösterdiniz. Şimdiye ka mahrum, ve tek başına kalmış b:-r deyim. Vali ile görüşeyim. Sonra mi
din~ u ~.ususta hiçbir karar verme adam .. Hattiı., şarkın ve garbın bil · safiriniz olurum. 
dı ı~" ~useyin, bundan cesaret al • tün hükümdarlan bir araya gelse; Diye cevap vermiş .. Arkasına ta _ 
dere e Şlmdi de, Kufeye adamlar gön yine Yezit ile başa çıkamaz ... Büyük kılan Küfelilerle hükumet konağına 
ladı. rek orada da fesat çıkarmıya ~aş babasının ismine güvenerek bir ta . gitmişti. 
ğitn.' ;rtı.k, bizzat harekete geçece - kım safdilleri kendine uydurPıak hul- Bu konakta ikamet ede?l \ali Nu. 
Ilı a 

1 
ledıne, Mekke ve Kiıfe valileri yasma kapılan (Hüseyin}, Küfeliler· man, vaziyeten haberdar olur olmaz, 

diıtı z e~eceğim. Hüseyin ile de ken - den bazılarını da baştan çıkarmış ... derhal kapıların sımsıkı kapanması-
tı rn~cadeleye girişece<Yim. Şimdi ben, Yezitten aldığım emir ü. nı emretmiş.. Kendisi de pencereye 
~ ernışti, b zerine, Kılfeyi tedib.:? gidiyorum. Ve gelerek, kafilenin konağa yakla9ma • 

~İdd:~~erden bazıları, Yezidin bu sizin başınıza da, biraderim (Osman sını beklemiş .. Ve onlar kapıya gelir 
cek . hareketinden husule gele - Ibni Ziyadı) vekil bırakıyorum ... gelmez: 
det ;eticeyi düşünerek onu bir müd Yezide ve bana, nasıl itaate mecbur _ Ya Rcsulullahın torunu.. Ya, 
?n~e ah.a sa'bır ve sükuna teşvik et • iseniz, ona da ayni inkıyat ve muta. Hüseyin! .. Bu kapılar, sana açıla-

rdı t. ·· t k · · "k 1 _ :M · vaa ı gos erece sınız. En küçu mu- maz. Ve bu bina, sana me ce ola-
deulll. ekke ve Me~ine valileri.ni. azle• hale!etin cezası, katil ve idamdır. . maz ... Yanlış yere geldin. Ye boş ye. 
bıt,,. Onlann yerme, o havalının ra Dıyerek, Basra halkını büyük hır re zahmet ihtiyar ettin .. Üç beş ki
fı:onae za~tıııa müktedir başka valiler korku ve dehşet içinde bırakmıştı. şinin sana itaat ve mutavaati ile bir 
idar e:e~ım. Ayni zaman<ia Küfenin İbni Zeyyat, ertesi gün, büyük bir şey yapmıva kadir olncağını sanma .. 
ibnı e~~nı do, Basr~ hakimi < '.llbe:·it kuvvet!e Basradan hareket etmiş.. Bunlarla, Yezidin kuvvetine ~alebe ça 
\ıasıta Ynd)a verelım. Oradakı fe::ıat Kısa bır zamanda Küfe ch·arına gel. Jamazsın. Nihayet. babanın ve karde
Cliüsela.rını imha ettirelim ... Fak~t, mişti. ll'akat doğrudan doğruya KÜ· şinin akıbetine uğrarsın. Beni dinle. 
§idde/ın) hakkında, açıktan açı~a feye girmiyerek oradaki vaziyeti an- Geldiğin yere avdet et. 
tinap ve .husumet göstermekten ıç- lamak için şöyle bir hileye müracaat Diye seslenmişti. 
Ve ııUk~~nelı~. Bir .mliddet daha sabır eylemişti. 

ll rroste ı M iithi• galeyan 
betni 1"' re ım. Kufe kapılarında ..• 

tından§ er .. (lmamı Hasan) ın vefa- Ibni Ziyyad; maiyetindeki kuvve- Orada bulunan Küfeliler, bu söz • 
~ı efk· dolayı b~bası M~aviyeye ~a~- ti, Kufeye yakın fakat sapa bir yer· terden öfkelenerek kaynll.J}mıya, ve: 
ili \'e ~ Umumıyede hasıl olan ınfı· de bırakarak kendisi elbisesini tebdil - Ey melfıun!.. Ey Yezidin köle -
Um~ b1ı:arı ilen sürerek, Yezidı etmiş, maiyetindekilere de birer si! .. Sen, böyle kime hitap ediyor
len .. 1 Büseyin aleyhine hareket - Mekkeli elbisesi giydirmiş.. ı]t'.:cenin sun. Karşındaki, Resulü Ekremin to. 

~.~çlUkle Vazgeçirmişlerdi. karanlıkları içinde sessizce Kı'.ifeye runudur. Ona karşı, hiç bir kapı ka-
:S Uslimin idamı için ferm an girmişti. panmaz. Onun hiç bir arzusuna mu-

fetrrı asra Valisi lbni Ziyada derhal bir Bu sıra.da, Küfe eşrafı (Imamı halef et olunamaz.. Kapılan açtır. 
''{~~ gÖ?derilmiş; Hüseyin) in gelmesini beklemekte _ Yoksa kırarız. Senin kafanı da kopa 

l((ıf useyın)in amcası {Müslim) in, lerdi. Onun için sabah namazına çı . rırız. 
tıa ~Ye geldiği; ve (Hüseyin) namı· kan Rfı!eliler; başında (Seyyit) lere (Arkası var) 

~at alkı biata teşvik ederek bir fe· mahsus bir sarık bulunan, sol omu • 
h Çıkarmak · d. v· • Tl · f d (!) Seyitler sarıkl•rmın uçlarını ıol o· 
'-'erh 1 ıste ıgı ışı 1 mış ır... zun an tıpkı Haşimiler gibi taylesan muzlarına sarkıtırlardı. Buna telay.m1 deni-

• 

line a~ ku~ey.e hareket et: !da.reyi e· (1) sarkan, ve yüzü bir nikap ile ör- lirdi. 

k-.n· <Mu~ım) iclegeçı~Kafaınnı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
bi Uraya gönder.,. 
\ •. ~e. emir verilmişti. 
<llUsl' \tıni ırn, Rfıfe eşrafının verdikleri SAGLIK ÖGÜTLERi 

LOKMAN HEKiM 

ıhtiva eden mamulattan rıı:..ıamelc ver 
gisi vermemeleri liı.zımgek'iği halrlc 
kendilerinden vergi istenme::: "den şi
kayet ediyorlar • 

Bu nisbetin yüzde <>lli mi, yok:;a 
yüzde eiliden eksik mi oL'111.SI lazım • 
geleceği tetkik edilmiye b:ış1anımştır. 
Şehrimizde çalışan altı tane mukav\·a 
kutu fabrikası bulunm:ıkta<lır. Bun
lar da vaziyetlerinden nı\!mnıı.1du: • 

Yunaniatanda Zeytin Fiyatları 
Yükseldi 

Atina, 9 (Hususi)- Zeytinyağı fi. 
yatlarının yükselmesi üzerine hükü. 
met ahaliye ucuz fiyatla polis mer -
kezlerinde yağ sattırmaktadır. 

·-----
lar BORSA 

Comuz KllJarın•n 

Fiyatları Yükseldi 
Almanya fırça imalinde kullanılan 

domuz kıllarının fiyatlarını yükselt· 
mitir. Bu )'Üz.den tıraş fırçalarını ya· 
pan fabrikamız kıl tedarikinde mü~
külat çekmektedir. Nebat elyafııda!ı 
yalnız tahta fırçalan yapılmaktıodır. 
At kılı da Almanyadan ~etfrilrrıel, te 
olduğundan elbise ve saç fırçalan ima 
latı. kılların pahalılığı yüzündf'n a7.al
maktadır. Memleketin at kıllan ihti
yacımızın ancak yüzde ikic;ıini temin 
etmektedir . 

9 ŞUBAT SALI 

Paralar 

Sterrn 
l lJo!ar 
20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Belçıka Fr. 
20 Drahmi 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva 

l Florin 

A 1 ı f 

619.-
123.-
114.-
120.-
80.
ı8.-

20 Çekoslov.ıılc kro. 
2 Siling 

565.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.-
11 .-
48.-
30.-ZAHiRE 

BORSAS! 

l Mark 
1 Zloti 

Pengo 
20 Ley 

Dinar 
İsveç kuronu 

Altın 
Banknot 

Çekler 

~-·=== Sa......,.....,......, Londra 
1---IUıalat: Buğday 391, kPpek 15. ~;~~ork 

arpa 60, çavdar 45, mercimek 32, ~:~~~~ı 
mısır 15, tiftik 8 12. susam 17 1,4, Atina 

ıV: Cenevre 
un 96, fasulye 26, iç ceviz 8 :!• pa. Sofya 

muk 9, iç fındık 38 1 ~,"yapak 24 1 :! , Amsterdam 
Prag 

nohut 5 ton afyon 146 kilo. Viy:ına 
• rı • Madrit 

2- Ihracat: Tiftik 33, iç ccvız 1 1 2• Berlin 
}{ · 2 Varsova 
uşyemı O. Budapcşte 
Satışlar: Buğday yumuşak kilosu Bükres 

Belgrat 
6 kuruş 20 paradan 6 kuruş 30 pa· Yokohama 

raya kadar, buğday sert kilosu 6 ~~~~~~~ 

1020.-
245.-

6ı6.-
0.7945 

17.0625 
15.0975 

4.71 
88.63 

3.4775 
64.4480 

1.4510 
22.7675 

4.25 
11 31\75 

1.975 
4 . ı95 
4.4642 

Satı f 

619.
llb.-
117.-
125.-
84.-
22.-

575.-
23.-
66.-
76.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1025.-
246.-

616.-
0.795 

17,0625 
15.0910 

4.7090 
88.63 

3.4784 
64.4480 

1.4512 
22.7675 

4.25 
11 3675 
1 97 5 
4.195 
4.4642 

108 71i62 
34 6590 

2.7888 
24 cıı 
S.1485 

le mahdut tahtında cedit 8 1, 8/ 2 nu 
maralı iki bap dükkan müştemil ce
dit 8 numara ile murakkam çifte ha .. 

marn gediğinden munkalip ve kadın

lar hamamı tariki amda olan kapısı. 

nm içeri kapısına varınca 350,,?.ira a

tik teı:-bian 56 zira tariki has havası
na 120 hisse itibarile kadimen tevsii 

intikalli 58 hissesile biliı. tevsik 36 his 
sesi ki ceman mezkür hamam tamamı . 
ve mezkur derununa cari kanavat ve 

2lıek tlatı Umamı Hüseyin)e birkaG 
(~~Upla bildirmiş.. Temas ettiği 
~l r~) hlann da (ehli beyt.) e karşı 

edıkı · · t ~tl d erı muhabbet ve merbutıye 
ttıen : bahsederek, onlann da tama. 
l-aya ara~tar kazanılması için, Ba~· 
bi ta d~ hır iki mektup gönderilmesı· 

111_.._ ..... _.,.. .. _. ....... ~ .. , .. _ .. -.. _-.-ıııııı_ .. -ıııııııı.ı.__..._ .. _._, ... _._, ... _._, ... _.. .. ...._ ... ~ .. ._ .. _1111111.__ .. 1111=:...ıııı-•--ıııııın-_1111111._~ .. ıııııı~ ... 11, .. 0 ... -ıııııu ... nııııı_ .... 1111111 ............ _u_a_., kuruş 35 paradan 7 kuruş 4 paraya T ah v i I a t 

h 
kadar, arpa kilosu 4 kuruş 32 para- ----

108.7662 
34.6590 

2.7888 
24 91 

3.1435 

mesannatma tabiiyetle 3 masura bir 

çuvaldız mayi lezizin 8 hisse itibari. 

le 3 hissesi açık artırmaya vazedil

miş olduğundan 2 Mart 937 tarihine 

müsadif sah günü saat 14 ten 16 ya 

kadar dairede birinci artırması icra 

edilecektir. Artırma bedeli kıymeti 
muhammenin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde müşteri üzerinde 

bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
artıranın taahhüdü baki kalmak üze

re artırma on beş gün müddetle tem. 
dit edilerek on yedi mart 937 tarihi

ne müsadif çarşamba günü saat 14 

den 16 ya hatlar keza dairemizde ya
pılacak açık artırmasında artıınıa 

bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde sa
tış 2280 numaralı kanun ahkamına 
tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. 
Artırmaya iştirak etmek istiyenlerin 
kıymeti muhammenenin yüzde yet -
miş beşi nisbetinde pey akçası veya 
milli bir bankanın teminat mektu -
bunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılar da diğer alakada. 
ramn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masari
fe dair olan iddialarını evrakı müs
biteleri ile birlikte ilan tarihinden i. 
tibaren nihayet yirmi gün zarfında 

birlikte dairemize bildirmeleri lazım
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicil
li ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. ~!üte. 
rakim vergi, tenviriye, Uı.nzifiyeden 
mütevellit belediye rüsumu ve vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olu
nur. Daha fazln malümat almak isti
yenlcr 2 Mart 037 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açık 
bulundurulacak artırma şartnamesile 
35-1614 numaralı dosyaya müracaat
le mezki'ır dosyada mevcut vesaiki gö 
rebilecekleri ilan olunur. (30056) 

1 vsıye etmişti. rtıa.nıı u.. . ı' bin "~useyin, bu tavsıye muc -
<:e B l ~~ ' asra eşrafına da mektup ar 

U:ıeı tak e.n itimat ettiği kölelerinden 
~ag ?nan) isminde bir Habeşi ile 

~ göndermişti. 
~it Valisi lbni Ziyad, Yezitten 
dt, ~aki emirnameyi aldığı esna · 
qıll:n· 1~anın da Basraya geldiğini 
~l'tı lfti. Buna binaen Yezidin bu e· 
~ete aınesini alır almaz derhal hare. 
başıa geçmiş .. Yapacağı kanlı icraata 
~ 1 tlgıç olmak üzere evveli Basra 

l~~·glr4ımişti. ' 
daın ı ZıYad; gayet kurnaz bir a.-
du.?'trı Olduğu için, Selmanı aratıp bul· 
~Cıley~kta gecikmemişti. Ve bu saf 
lı'ıartı 1 ~eharetıe isticvap ederek (İ. 
ltitnı liUseyin} tarafından Basrada 
(ltr~re. mektup getirdiğini kolayca 

~1.1lll~u. 

() g Keaik kafalar 
leı,.kif eee,. biltUn bu eşrafı se!lfiiıce 
lılaıt U ettirmiş .. Başta (Selman) ol
~iş., ~ere hepsinin kafalarını kestir· 
~ın ~ u kanlı kelleleri birer mızra -
1eli11a:una ?eçirtmiş .. Ertesi ~n ön· 
faıa... tellal baöırtarak bu kesık ka· • , b" b 
clit-tlll· Utün Basra sokaklannda gez-
~11~ ": teşhir ettirtmişti. 

lılhtıı erınden ve şakaklarından kan 
~ol'k:rı earkan lbu kesik başların 

1 
.......... ~:manzarası: ve tellalın: 
ll'ıitı, "t ı~Uminin ve Halifei Müs

~denı . ezıt Hazretlerine muhalefet 
0ine ('~· Onun aleyhine fesat terti· 
b1:~Şl'nlerin hali budur. 

~et bağırması, bir anda halka 
"ertnist.i., Bir çok ~alk _va ~-

Yatakta 
Rahmetli Namık Kemalin yazı

l arı bizim gençliğimizde şinıdikin • 
den daha çok okunulduğundan ve 
şinıdikinden pek çok ziyade t esirli 
olduğundan onun: 

Mevta yaraşır, var ise, rahat dö
şeğinde! 

Mısraı aklımızdan hiç çıkmaz ve 

hasta bile olsak yatakta kalmay ı 

hayata karşı büyük bir ay ı p sayar. 
dık . 

Halbuki fikirlerile çal ışanlar için 
yatakta ist irahat daha ziyade ve 
daha iyi iş çıkarmıya, hem de öın. 
rü uzatmıya çok iyi bir vasıtadır. 
Doksan yaşına kadar durmadan 
yazı yazan büyük romancı Paul 
Bourget'nin sabahleyin uyand ık. 
tan sonra, öğleye kadar yatakta 
uyanık yattığını bi lirsiniz. Bir gün 
Akademi arkadaşı Duc de la Force 
un köşkünde misafirken yine 
ldeti üzere yatakt a kaldığından ev 
sahibinin içi sıkılır: 

- Ayol, bu ne kadar tenbellik! .. 
diye misafirin odasına girer. Bü. 
yük romancı : 

- Yatıyorum amma çal ı şıyo • 
rum! .. diye cevap verir. 

Pek hakl ı söz. Hayali işletmek 
için en iyi vaziyet şüphesiz yat. 
maktır. Bunu herkes bilir. Çünkü 
hayalleri işlek olm ıyan lar bi le uy • 
kusuz kalarak yatakta sağa, sola 
dönüp çarpındıkları vakit türlü 
türlü hayaller kurnııya başlarlar. 

Hele viicutça, sinirlerce zayıf 0 _ 

tanlar i~llt~ta ~mak fikri -- - - -

İsti r a at dan 4 kuruş 39 paraya kadar, çav- Anadolu ı ve u kupon kesik 39.50" 

dar kilosu 6 kuruştan, mısır kilosu E s h a m 
düzgün işletmek. layıkiyle çatışa. 
bilınek için tek çaredir. 

Jean • Jacques Rousseau'nun 
c onfessians kitabını okumadınız • 
sa, çok tavsiye ederim, okuyunuz. 
Bu büyük adamın ölmez eserleri • 
nin hep yatar vaziyette meydana 
çıktığını orada görürsünüz. 

Rousseau filozof olmakla bera -
ber. bir bakımdan şair de olduğu 
için onun yazılarını belki hayal ese 
ri sayarsınız. Fakat Darvin, lngi. 
!izlerin ve bütün dünyanın en bü
yük aHnılerinden olan bu tabiat fi. 
ıozofuna hiç kimse şairlik isnat e
demez. Bütün eseri uzun uzun yıl . 
lar ve nıüşahedeler üzerine yine u
zun uzun düşünce neticesi. O da e
serlerini bir kanape üzerine yattı
ğı halde dikte ederek ~azdırmış, 
çünkü nıasa başına, hatta. ka~a~e
nin üzerine oturduğu vakıt duşu -
nemez olur, zihninden f ikirler ka • 

çarmış. 

Yattığı yerde çalışan fikir adam 
!arının büyük bir misali de Vol
t aire'dir. onun da seksen şu kadar 
yıl yaşaıııası, hiç ölmiyecekJ heııı de 
daima t aze kalan. eserler meydana 
çıkarması hep yatarak çalışması 
sayesinde olmuştur. 

Yatakta yatmakJ rahmetli Na. 
k Kemalin dediği gibi, ölmek de-

mı • . k 
ğildir fikir adamı ıçı n yaşama ' 
çalışr:ıak, daha gUzel, daha sağlam 
. .. k deıııektir. Namık Kemal 
ış gorme . . . 
k d. 1 b··yük bir şaırdı, hıkınet 

en ıs u .. 1 d' 
söylüyor sanırken ş.i.ir .. soy er ı: 

Aldanm!,_ki şair~ .... _ 

4 kuruş 38 paradan, iç ceviz kilosu 

37 kuruştan, pamuk kilosu 51 ku-
ruştan 53 kuruşa kadar, güz yünü 

kilosu 79 kuruştan 90 kuruşa ka -
dar, yapak .Anadol kilosu 62 kuruş

tan, yapak Bergama kilosu 73 ku· 
ruştan, zeytinyağ yemeklik kilosu 
52 kuruştan 62 kuruşa kadar, Zer
deva derisi çüti 5100 kuruştan 5300 
kuruşa kadar, Sansar derisi çifti 
3400 kuruştan 4225 kuruşa kadar, 
Kunduz derisi çifti 1200 kuruştan 
1500 kuruşa kadar, Tilki derisi çifti 
500 kuruştan 900 kuruşa ka.dar, Por
suk derisi çifti 625 kuruştan 650 ku· 
ruşa kadar, Çakal derisi çifti 225 ku 
ruştan 240 kuruşa kadar, Tavşan de 
risi adedi 21 kuruştan 25 kuruşa ka
dar. 

3 - Telgraflar 8-2-937 
Londra Mısır Laplata Şubat tah

mili korteri 24 Şi. ki. 3 Kr. 40 
santim, Lpndra keten tohumu şubat 
tahmili tonu 11 ster. 15 şi. ki. 7 kr. 13 
santim, Anvers arpa Lehistan şubat 
Mart tahmili 100 kilosu 125 B. frank 
ki. 5 kr. 31 santim, Liverpul buğday 
Mart tahmili 100 !ibresi 8 şi. 8 3/ 4. 
pe. ki. 5 kr. 93 santim Şikago buğday 
Hart.vinter mayıs tahmili buşeli 135 
1/8 sent ki, 6 kr. 25 sm. Vinipck buğ
day Manitoba mayıs tahmili buşeli 
129 3/8 sent ki. 5 kr. 99 santim Mam
burg iç fındık Giresun derhal tahmil 
100 kilosu 155 R. Mark ki. 78 kr. 61 
santim, Hamburg iç fındık Levan 
derhal tahmil 100 kilosu 154 R. Mark 
ki. 78 kr. 10 santim. 

Merkez Bankası 99.-

1 s tik r azlar 

Türk Borcu 
I·. ı<ıını \ R C 
Sıvas • Erzurum 

22.275 
91 'ıO 
95.50. 

Hangi yağLa·r 
Karışık 
Satıiabiıecek 
Zeytinyağlarına yüzde yirmi beş 

nisbetindc susam veya pamuk yağ -
!arından birinin karıştırılabileceği ve 
sadeyağının kal'iyyen mahlüt olını 

yacağı hakkındaki kararın dünden ---------~----
itibaren tatbikine geçilmiştir. Gerek Istanbul Asliye Mahkemesi Birinci 
toptan, gerek prakende yağ satanlar, Hukuk Dairesi Ticaret Kısmından: 
yağlarının üzerine mahlüt olup olma- lstanbul Tahmis sokağında Akşe. 
dığmı ve mahlütsa içinde ne miktar hiı' han 2ıi numarada tüccardan Ha
ve hangi yağdan olduğunu gösteren san lşmenin Löbct Biraderler ve şü
etiketler asmak mecburiyetindedir. ı l'C'kiısı tarafından Doyçe Oryant Bank 

Belediye mcmurlan toptan ve pera Cizelşaft Istanbul şubesi üzerine em
kende yağ satanlan sıksı:k kontrol rine verilen 16 T~rinievvel 936 ta
edeceklerdir. Ve bu kararlara aykırı rih ve 40096 N. lu 00 lirayı muh. 
şekilde yağ satanlar şiddetle cezalan· tcvi çeki zayi ettiğinden bilbahis mez
dınlacaklardtt' • '\ kfır senedin iptali talebinde 'bulundu

Atina Sergisine iştirak 
Eden Heyet 

Atinada açılan resim ve neşriyat 
sergisine iştirak eden Maarif Ve • 
kaleli derleme bürosu müdürü Selim 
Nüzhet, dün heyetle herıt.ber şehri • 
miz.e döumhstür · 

ğundan Ticaret Kanununun 638 mc:i 
maddesi mucibince 800 lirayı muhte
vi bulunan mezkur çekin her kimin 
yedinde ise kırk beş gün zarfında 
mahkemeye ibrazı lüzumunun ve ib
raz edilmediği takdirde mezklır müd
detinin hitamında çekin iptaline ka· 
rRr verileceği ilan olunur <29672) 
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Hikôyeden mabaaf 

MENZ iL AMiR i 
(Başı 6 mcıda) 

sadını anlaaığı haJde kamçısından 
korktuğu için susmuştu. Bu Al. 
man yalan mı söylüyordu- Kendi 
kusurunu mu örtmek istiyordu. 
Ne olursa olsun onun sözleri ba
bayı teselli edecek mahiyette de -
ğildi. 

1htiyar, iyileşir iyileşmez dirdr 
törden iki aylık bir mezuniyet is
temisti. Ve kimseye bir şey söyle. 
med~n kızını bulmak için yola dü
zülmüştü. Yol tezkeresinden yüzba 
şı Minsky'nin Smolen~ık üstünden 
Petersburga gittiğini biliyordu. 
Onları götüren posta arabacısı 

Dounianm kendi arzusile gitmesi
ne rağ.ınen; bütün yol boyunca. 
ağladığını anlatmıştı. İhtiyar "bel
ki kaybolmuş kuzumu evime geti
ririm., diye düşünüyordu • 

Bu ümitle eski mütekait bir 
küçük zabit olan bir arkadaşının 
yanma indi. Ve hemen onları 

araştınruya başladL Yüzba§ı 

Minsky Petersburgda otel De 
ınoutta oturuyordu. Menzil lmiri 
gidip onu görmiye karar ~rdi. 

Bir sabah erken, erken ona git. 
ti ve asaletliıya ihtiyar bir askerin 
kendini görmek istediğini haıber 

vermelerini rica etti. Çizme boya. 
yan bir emirber efendinin uyudu
ğunu ve saat 11 den evvel kimseyi 
kabul etmediğini söyledi. O gitti 
\'e söylenilen saatte tekrar döndü. 
Minsky onu kabul etti. üzerinde 
bir ropdöşamrJr ve başında dtımuzı: 
bir kalpak vardı. 

- Ne istiyorsun? diye sordu. 
Kıılbi titriyen ihtiyar yaşlı göz -

lcr ve kırık bir sesle ancak: 
- Asaletlum... Allahaşkına .. 
Diyebildi. Minsky onun yüzüne 

şöyle bir baktı. Kızardı. Onun eli
ni tuttu. Kendi odasına götürdü. 
Kapıyı kilitledi. İhtiyar tekrarla. 
dı: 

- Asaletlum.. Kaybolan şey 
kaybolmuştur. Hiç olmazsa bana 
biçare Dounia mı iade ediniz .. 0-
rıunla kafi derecede eğlendiniz .. O 
nu beyhude yere büsbütün mah • 
vetmeyiniz. 

Delikanh: 

- Olanı değiştirmek imkanı 
yoktur diye cevap vermişti. Senin 
karşında kabahatliyim ve senden 
af diliyebi1diğim için' de bahtiya -
rım. Fakat Douniadan ayrılabile

ceğimi zannetmiyorum. O mes'ut 
olacaktır; sana söz veriyorum. O. 
na ne ihtiyacın var. O da beni se
viyor. Eski hayatını tamamile u -
nuttu. Ne sen, ne de o geçeni ha. 
tırla.mamazlık edemezsiniz . 

Sonra. ihtiyarın kol kapağı -
na bir şey sıkıştırırarak kapıyı aç
mıştı. Ve menzil amiri birdenbire 
kendisini sokakta bulmuştu. 

U zun zaman hareketsiz kal. 
m1ştı. Sonra kol kapağının 

arasına sıkıştırılmış bir kağıt gö
rünce onu çekip çıkarmıştı. Bu bir 
çok elli rubleliklerdi. 

Yeniden gözleri yaşlarla dolmuş 
tu. İsyan ya,şlarile ve paralan 
yere atarak ayağı ile itmiş iler
lemişti. Fakat bir kaç adım atınca 
düşünmüş, durmuş geri dön • 
rotiştü. Fakat döndüğü zaman pa
ralar yerinde değildi. lyi giyinmiş 
bir delikanlı onları almıştı. Köşe. 
de duran bir kira arabasına doğru 
koşarak binmi~ ve arabacıya: "Ifa 
çalım., diye bağırarak oradan u -
zaklaşmıştr. Tabü menzil amiri de 
onun takibini düşünmemişti. Ar
tık kendi memleketine dönmiye 
karar vermişti. Fakat dönmeden 
evvel, bir kere için bile olsa Dou. 
niasmr görmek istiyordu. İki gün 
sonra yine Minsky'nin evine gitti 
emirber efendisinin hiçbir ziyaretçi 
kabul etmediğ'ini sövliyerek onu 
kapı dışarı etti. Ve kapıyı da 
bunmna kapadı. 

Ayni günün ak11anıı kilisede dua 
ettikten sonra Litsnoya eokağm 

da ilerlerken güzel bir arabanın 

geçtiğini görmüş ve bunun içinde 
Minsky'yi tanımıştı. Araba üç kat 
1ı bir evin önünde durmuştu. Ve 
HUsar merdivenlerden koşarak içe 
ri girmi~i. 

Bunu görünce ihtiyarın aklına. 
iyi bir fikir gelmişti.. Arabacı. 
nın yanma gelerek şöyle sormu,
tu: 

- Arkadaş bu araba kimin 
J.Iinsky'nin mi? 

Arabacı: 

- Evet fakat ne lstlyot11un ne-

- Senin efendin bana Dounia
sına götürmek üzere bir mektup 
verdi ... Fakat ben Donianzn nerede 
oturduğunu unuttum. 

- Burda ikinci katta oturuyor 
amma geç kaldın mektubu getir
mekte. Kendisi içerde bile. 

- Ziyanı yok. Ben yapacağımı 
yaparım demiş ve bunu söyledik
ten sonra da merdivenleri çıkmı
ya başlamıştı. Kapı kapalıydı: Çal 
mrştı, bir kaç müthiş dakika 
beklemişti. Sonra anahtar çevril • 
m~ kapı açılmıştı. İhtiyar: 

- Avdotia Simeonovna burada 
mı oturur. 

Diye sormuştu. Hizmetçi: 
- Evet demişti. Ondan ne isti

yorsun .. 
Cevap vermeden: Menzil !miri 

içeri girmişti. 
Hizmetçi kız: 
- Girme .. Girme diye bağrn

yordu. A vdotia Siınenovnanm misa
firi var. 

Fakat ihtiyar onu dinlemeden 
ilerlemiş iki salonu geçmişti. üçün
cü salon aydınlıktı. Aydınlık salo
na yaklaşmıştı. Ve açık kapının 
öntinde durmu~tu. Bu od~ çok pa
halı eşyalarla dösenmiş olan bir o
d:> idi. Minsky düşünceli bir ta
v·ria bir koltukta oturuyordu. Dou. 
nia modanın bütün M.i~lliği. içinde 
f{iyinmiş olara.k koltuğun yanma 
ilişmişti . 

O na muhabbetle bakarak pa.r 
maklarma za.bitin siyah 

saçlarını dolayordu. Kızı ona hiç 
bir zaman bu kadar güzel görün
memişti. Ona hayran olmamak e
linden gelmiyordu, Genç kadın 

arkasını dönmeden: 
- Kim var orada ? Diye sordu. 
O susuyordu. Cevap alamayınca 

Dounia başını kaldırdı. Ve bir ke
re bağırarak halının üstüne yuvar 
landı. Minsky telaşla genç kadının 
üstüne atılmıştı. Fakat birdenbire 
kapının önünde duran ihtiyarı iar 
kedince Douniayı bıraktı. hiddet
ten titriyerck ve çeneleri kilitlen
miş bir vaziyette ona yaklaştı: 

- Benden ne istiyo~un '!.. Ne
den bir haydut gibi peşimde do 
]aşıyorsun ? Beni öldürmek mi is
tiyorsun defol... 

Ve ihtiyarın yakasından yakah-
yarak onu kapıdan dışarı atmıştı. 

M enzil amiri eve dönmüştü. 
Arkadaşı hükumete şikayet 

etmesini nasihat etmişti amma o 
dinlememişti. Omuzlarını silkmiş 

ve ortadan tamamile çekilmiye ka 
rar vermişti. 1ki gün sonra da işi 
nin başına dönmüş ve çalışmıya 
başl&mıştı: 

- İşte üç senedir Douniadan u
zağım ve ondan en ufak bir ha
ber bile alamadım diye sözünü bi
tirmişti. Yaşıyor mu? Öldü mü! 
Allah bilir. Bu kız ça pkm bir yol
cunun baştan çıkardığı ne ilk ne 
de son kızdır. Onlar bu biçareleri 
baştan çıkarırlar, bir müddet eğle 
nirler sonra bırakırlar. Pcters -
bu~da dantel ve kadife ile süslü 
böyle nice budalalar vardır. Yarın 
onlar en pis serseril<>rle birlikte 
~okaklara düşect>ı'<lerdir. Dounianm 
da böyle bir akıbete uğrıyacağını 
düşündükçe gayriiradi olarak o -
nun ölümünü istemek 

0

künahını iş-
, liyorum.,, 

i ki T ramvay Durak Yeri 
Belediye .Kuruçeşme ve Arnavut -

köyünde üstü kapalı birer tramvay 
yeri yaptırılmasına karar vermiş, bu 
hususta Tramva yŞirketi nezdinde te 
şebbüslerde bulunmuştur . 

, ~ 

Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Öme 
'.)ğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
kal"fısmda No. '313 Telefon : 435~: 

............... ~, 
,...- Soğuk ve Rutubetli havalarda "- # 
1 GRlP, NEZLE, BOCAZ OLMAMAK Bayram Yaklaşıyor 

Galatada meşhur 1 Radyo 
Bugünku proaınun 

l<ıtanhul: 

öıle ne~riyatı: Saat 12,30. Plakla Türk 
musıkisi; 12,50. Havadis; 13,05. Muhtelif 
plik netriyatı; 14,00. Son. 

ve soğuk algınlığından korun· 
mak için 

AKRiDOL 
kullanınız. Akridol, bulafICI 

Akıam neşriyatı: Sut 18,30. Plakla dans 
musikı!!i; 19,30. Konferans Doktor Kemal 
Cenap, İnsanda his ve ruhiyat dünyası; 20. 
Nezihe ve arkadaeları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk şarkıları; 20.30. Bay Ömer Ri
za tar.afmda~ Arabça havadis; Z0,-45. Türk I 
mus kı heyetı, ıaat ayarı; zı.ıs. Orkestra; 
22,10. Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı; 22.30. Pllkla ıololar, ope
ra ve operet parçaları, 23. Son. 

hastalıkların alınmasına m ani 

olduğu gibi boğaz ve bademcik 

iltihaplarını da pek çabuk geçi· 

r1r. 

Her eczanede bulunur. 

Küçük kutu 35, büyük kutu 

70 kuruştur. • • 
Günün p.-ogram özü 

S.-ııtonik konserler: 
20.35. Viyana: Osvald Kabasta'nın idare

sinde Viyana senfonik talı:unı; 22 Varıova; 
Radyo senfonik orkestrut. 
Hafif konserler : 

13,10. Biılı:reş: Karışık konser (plik); 
ıs.Eindhovcn: Filip l~boratuvarlarından ka
r11tk musikili ne,dyat, ı 7, 10. Bratislava, 
Prag: Hafif muıilı:i; 18. Bükrce: Romen 
Halk muııikisi; 18,30. Budapeştc: Radyo 
salon orkestrası. 18,30 Mo:ıkova: Karışık 
konser; 19,20. Kolonya: Plik ile ciddi mu
siki; 19,30. ·Buda peşte 100 üncü ölüm senesi 
münast>betilc Puşkinin eserlerinden; 20. 
Var•ova: Bahriye bandoıu; 20.20. Liyp
ziı: Yeni Alman musikisi; 20,-45. Roma: Ka
rışık konser; 21.15. Bükre~: Eski l~alya!l 
mu~ikisi; 21.-40 Ml!ano, Torino: Straırnııki, 
Mourt, Klohtti, Falla vıı.; 21,45. Münih: 
Radyo orkestrası tarafnı<lan akljam konseri: 
22. Llypzig: Kıırı~ık kabare ncoıriyatr: 23,10 
Romıı.: Büyük konser; 23,lS. Bükreoı: Rad
yo salon orke~traı<r: 24. l\t"r\ir1: Eğl~ı:c~li 
musiki; 24,10 Buda peşte: Çiğ an musıkısı. 

O~ralar. Operetler: 

20.20. Bükreıs: Operet pırcaları (plSklar
la); 20.30. Prag: Çavkov~kinin "Eugene 
Qnf'!l'Uİnf!,. operası: 20.30. Budape~te: Flo
tov'un (Martha) operası; 

'l<tı:ı mıı~ikisi: 

16.30. Praı: Kentet konseri: 18.15. Ro
ma. Milano: Od~ musikisi; ZZ,30. Viyana: 
Eski Viyana musilı:iıi. 

Reıııitallf'r: 

18,15. Var~ova: Bach'm 198 No. k&ntatı; 
21.10. Var~ova: Leh halk ,arkıları; 23,30. 
Llyptig: Pu~kin mu&ikisi. 

Konser ve Konferans 

Yeşilay genel Sekreterliğinden: 
üvelerimizin tanışmalarını temin 

cemiyet işlerini görüşmek ve bu hu
eustaki dileklerini öğrenmek maksa
dile 13-2-37 cumartesi günü saat 14 
de İstanbul Eminönü Halkevinde Ye 
şilay genel birliği ü'yelerine mahsus 
olmak üzere bir toplantı yapılacak: 

Konferans ve konuşmaları mütea -
kip cemiyet üyeleri tarafından teş -
kil edUen bir heyet tarafından bir 
konser verilecektir. Bütün Yeı;ilaylı
ların bu toplantıya gelmesini dileriz. 

YENi NESR IY AT 

Sağlık Ağızdan Ba,Iar 

Tanınmış diş hekimlerimizden dok 
tor Malha.s Düz, yukarıdaki isimle 
bir diş hıfzıssıhhası kitabı neşret. 
miştir. Dişe müteallik bütün hasta -
lıkları ve mevzuları toplıyan bu esere 
yüz elli resim ve bir renkli tablo ila 
ve edilmiştir. Bu resimler, herkesin 
anlıyabileceği bir ifade ile yazılmış 
olan eseri gayet kolaylıkla takip ettir 
mektedir. 

Doktor Malhasın eseri. açık bir ifa 
de ile yazJlmış olduğu iqln, hepimiz 
için çok f aydah bir kitaptır. 

T ASFIYE HALiNDE 

Türkiye Milli 
Sigorta Şirketi Hiuedarlarına: 

Tasfiye halinde Türkiye Milli Sigorta 

Şirketi hissedarları şirket esas mu. 

kavelenamesi ve ticaret kanunu hü

kUmlerine tevfikan 4 Mart 1937 tari

hine rastlıyan perşembe günü saat 16 

da Galatada Türkiye Milli hanında 

kain dairede senelik hissedarlar top-

lantısına davet olunurlar. Hissedarlar 

toplantısına asaleten veya. vekaleten 

en aT. on hisseye sahip olanlar iştir&k 

edebilir. Hissedarların içtima tarihin. 

den bir hafta evvel malik oldukları 

hisseleri yukarda yazılı mahalde tas

fi~ memurluğuna tevdi ile mukabi

lin.de makbuz almaları lazımdır. 

Müzakerat ruznamesi 
ı - Murakıp raporunun okunma-

SI, 

2- Bilanco ve kirü.zarar hesabının 

tetkik ve kabulü, 

3 - Tasfiye memurlarının raporu. 

nun tqtkik ue tuvibi. 

Taafive ıne?llurlan 

, __ .... ________________________ ı 

Kızday Is+. Aksaray Kamunundan: 
a-Senelik kongramızın 11-2-937 ye rastlıyan Perşembe günü akşamı s 

at 20 de Aksarayda 64 üncü okulda yapılacağını ilan eder, tekmil üy e-

!erimizin teşriflerini saygı ile dileriz. 

istanbul Jandarma Satınafma 
Komisyonundan : 
Etyanın cinsi: 

1 25 portatif demir sehpa 
2 - Caz yapmak için biri tenor diğeri alto iki saksifon 
3 - Bir tane tulumbalı ve beyaz tromba 
4 - Bir tane tulumbalı beyaz trambon 
5 - Bir tane caz davulu. 

Tahmin bedeli 
Lira Kr. 
640 00 

1 tlk te.minat 
Lira Kr. 

48 00 
-Jandarma Genel Komutanlığı bandosu için yukarıda cinsi tah 

min bedeli ve ilk teminat miktarı yazılı ( 5) kalem caz malzemes 1 

müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlrk 17/ 2/ 1937 Çarşamba günü saat (15) de Gedik . 

paşadaki Jandarma satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname ve evsaf pusulası komisyonumuzda her gün 

görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılr kanunda yazılı evrak ve ilk temi 

nat makbuzları ile belli gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. 
-

1 İstanbul Belediyesi İ lanları 
il 

1 
Makinist Muav. nl iğ i imt hanı 

. 
e 

İstanbul Belediyesi Karaağaç Müessesatı buz fabrikası için ah 
nacak bir makinist muavinliği için aşağıdaki şartlar dahilind 
bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

t ı - Talip olacaklar bir sanayi mektebi tesviye ve makinis 
kısmı mezunu olacak ve hiç olmazsa bir sene işçi olarak bir yerd e 
çalışmış bulunacaktır. 

2 - Talipler askerlik hizmetini bitirmiş olacaklar ve yaşlar I 
otuz beşi geçmiş olmıyacakur. 

k 3 - Talipler hüsnühal varakası, sıhhat raporu ve askerli 
vıesikasmı verecekleri istek kağıdına bağlıyacaklardır. 

4 - Talipler nazari ve ameli olmak üzere iki imtihana tab i 

olacaklardır. 

p 
. 

5 - Gerek amell ve gerekse nazari imtihanda iyi bir ceva 
ile birlikte cevap verme müddeti meselesi de nazarı dikkate alma 
caktır. 

6 - İmtihanlara 2/ 3/ 1937 Salı günü saat onda başlanacaktı r. 
t 7 - İmtihana girmek istiyenler 19/ 2/ 1937 Cuma günü saa 

on beşe kadar arzuhallerini Müdüriyete vermeleri lazımdır. O 
saatten sonra vukubulacak müracaatlar kabul edilmez. 

t 

ti 
8 - İmtihanı kazananlar hakkında alelUsul tekrar tahkika 

yapılacağı gibi, ahvali sıhhiyeleri hakkında da Belediye heye 
sıhhiyesince tekrar muayene raporu alınacak ve ondan sonra iş 
başlattırılacaktır. (762) 

Omniom Şark Sınai 

Anonim Şirketinden : 
ILAN 

e 

(Daimler - Benz) arabaları 

T~~:ke MAZUT il e 

apı 

•or 

Ticaret kanununun 361 inci mad- Küçük kamyonet 140 kilometro y 
desile şirket mukavelenamesi ahka - ~ 
ınına tevfikan Omniom Şark Smai A- Kısa şası kamyon 115 ,, ,, 
nonim Şirketi hissedaranı 1937 sene- Uzun şası kamyon 90 ,, ,, 
si Martının 17 nci çarşamba günü Koca kamyon 80 ,, ,, 
saat 10 da Galatada Unyon hanının 7 kişilik binek 150 ,, ,, 

an 
aş-

beşinci katında 57, 58 ve 59 numa.r~- Rakiblerimize kanma, boş lafa in 
h odalardaki şirket merkezinde ını.. ma; tecrübeye gel, hesabını bil, b 
kat edecek adi heyeti umumiye içti- ka araba alma, emret kataloğ gön de-
mama davet olunıurlar. relim. Taksim Bahçesi karşısı 25 tel-

Ruznamei müzakerat: graf adresi, Dizel - İstanbul. 
1 - Meclisi idare raporu ile mura- -

kıplar raporunun kıraati, . murakıbın mazereti halinde ifayı va-
2 - 1936 senesi muamelatına daır zife etmek üzere diğer bir zatin t:ı. yi-

hesabatın kabulü ve meclisi idare "- ni. 
ta 
is.. 

zasının ibrası ve senei mezkiıre neta. Laakal 50 hisseye malik olup 
yici muamelatına dair meclisi idare- mezkur içtimada hazır bulunmak 

nin teklifi, tiyen zevat ticaret kanununun 371 in-
3 - Umuru şirketin idaresine me- ci maddesine tevfikan içtima tarih 

mur edilen aza aidatının tayini, 
in-

4 - Müddetleri hitam bulan azanın 
yerine intihabat icrası, 

5 - Ticaret kanununun 323 üncü 
maddesine tevfikan şirketle muame
lei ticariyede bulunmak üzere meclL 
si idare azasına mezuniyet itası, 

6 - 1937 senei hesa.biyesi için mıu

ralrıp tayini ile aidatının tesbiti ve 

den bir hafta evvel hisse Renetler ini 

şirket merkezine tevdi etmelidirler 

se-Bankalara tevdi edilecek hisse 
nedatı makbuzları şirket merkeZl 
tevdiat mahiyetinde olarak kabul 

ne 
o-

lunacaktır. 

İstanbul, 8 Şubat 1937 
Mer.liei klare 

1 

EKSELSYOR 
elbise mağazasının 

tekmil dairelerindeki 

TENZ i LAT L I 
satışından istifade ediniz. 

Şu cetvelden bir fikir edinebilir· 
siniz. Liradall 

Kumaştan pardcsüler 

Trençkot pardesüler . 
Gabardin pardesüler 

Mandleberg pardesüler 

Muşambalar 

Erkek kostümleri 

Kadın mantoları 

11~~ 

12 

Kadın muşambaları 10 

Ismarlama elbiseler iki prova i}e 

28 ~~ liradan itibaren 

Yalnrz birkaç gün için 

EKSELSYOR'da 
Bulacaksınız. 

' ----~~----~----,_,,,/-
KOZLU 

KÖMOR lŞLERI 

Türk Anonim Şirketi: 

le 
5. 2. 1937 tarihinde intişar edell •: 

lade heyeti umumiyemiz ruzna.ın' 
ndcki 3 üncü fıkra: si 
Müddeti hitam bula~ meclisi id~ 

zalıklarile münhal azahk.lara intib8 

rası. 

a 
ic 

Şeklinde yazılmıştır. 

Aşağıdaki şekilde tashih olunur ' d 
Müddeti hitam bulan idare mecI1• 

:f 
zalannm yerine intihap icrası \ a. 
uvakkaten tayin edilmiş azalar~ m 

as diki t 

~ ................. .. 
• T ürk genci aranıyor 

Türkçe ve 1ngilizceyi mükenl· 
melen bilen ve tercüme ve da.1'· 
tiloğrafide tecrübeli olan bir 
Türk genci aranıyor. (N. A. ru· 
muzile 1.stanbul 176 No. Postll 
kutusu adresine tahriren mü • 

,_ racaat olunması. 

ı ktısadi ve Sınai Tesisat ve Jf' 
etme Türk Anonim Şirketindeı:: 
lktısadi ve Sınai Tesisat ve Işle. 

1 

~o me Türk Anonim Şirketinin l ti 
enesi hesaplarile idare muamelli. 

1 akkında tetkikat ve müzakeratt~ 
ulunmak üzere ticaret kaıı~un~ 
61 inci ve dahili nizamnamenın 

s 
h 
b 
3 .. 

1 
k 
n 
s 
l 

uncü maddelerine tevfikan hiss~~ 
arın davetlerine meclisi idarerniı.;l 
arar verilmiş olduğundan içtima 11· 
ü olarak tayin ettiğimiz 1937 seJ1~ 
l martının 12 inci cuma günü sıı•1 
O da şirket hissedarlarımızın şir1'e 

merkezi idaresi olan Galatada Kar& 
öy Palasta 4 üncü katta 2-3 nunl1' 
alı dairei mahsusasında hazır bull}P' 
maları bildirilir. 

k 
r 

p 

Müzakere Edilecek Maddel"' 
1 - Meclisi idare ve murakıp r&' 

s 
r 

d 
t 

t 

orlarının kıraati, . O' 
2 - Hesabatın tetkik ve tasdı1< 

meclisi idare zimmetinin ibrası ve Jıe' 
ap neticeleri hakkında meclisi id'-' 
e teklifinin tetkiki, ~ 

3 - İdare azalığına l!!Cçilen yeni 
are e.zamızın intihap keyfiyeti# 

asdiki, ıf 
4 - 1937 senesi için bir murat< r 

ayini ve tahsisatının tesbiti ile icllr 
görüldiiğü takdirde bir de mura.l'

1 

muavıninin tayini hususları, JC1 

5 - Idare heyeti azasından hıtl< f 
huzurlarile şirket işlerini idareye ";ı~ 
mur edilen azaya verilecek ücre 
t 

1 
s 

ayini. cd 
6 - Ticaret kanununun 323 UJ1 t' 

maddesine tevfikan şirketle muııJ1'111, 
atı ticariyede bulunmak üzere ~eC I 
i idare azalarına mezuniyet verıl.J1'1 

s i, t'ıtı 

l 

Asaleten ve vekaleten laakal f 

hisse senedini hamil olan hisse~srl~ 
mezkur içtimada hazır bulunabılect' r· 
erdir. İçtimada hazır bulunmayı ~·· 
zu eden zevatın, hamil oldukları l1ı1~ 
e senetlerini veya mezkur senetle.

1
, 

bankalara ~evdiini bi~d~re.n banka ;,. 
mühaberlerıni, yevmı ıçtımadan l~ 
kal bir hafta evvel yani 4: mart l ~ 

g 

t arihine müsadif perşembe gi.l~ii ~ 
şamına kadar şirketin merkezi ı.d!l ıı' 
sine emaneten tevdi etmeleri 1Aı1 

dır. 

Meclisi tdarB 

.. .. 
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'Cocuk 
YEN i 

Ansiklopedisi 
' -

Bütün çocukların, bütün öğretmenlerin. herkesin 
mu'1taç olduğu bir eserd1r. 

f 

~i ~Sütün dünya dillerine çevrilmiş o!an Yeni 
~~ t 0cuk Ansiklopedis'.ni Profesör Salih Mu
~ ~at, Faik Sabri ve M. Zeker: yadan mürek-
~ ti~P b:r_ heyet vasıta.sile dilim.ize ç:_virtmi~
k~ 4 · 'fenı Çocuk Ansıklopedisı on gunde bır 
~· t 8 büyük sahifelik cüz er halinde çıkmak
"" badır. TAN bu eseri her eve ve her mekte-
;. t'~ sokabilmek için Türk Matbuatında gö

Ulrnem !ş b:r fiyatla TAN okuyucularına · 

7,5 Kuruşa 
~~ \t 
~·1 J) ernıektedir. 7 ,5 kuruş çocuğunuzun şeker 
·~ arası bile değildir. 

Beşinci Cüz 

YARIN CIKIVOR 
• 

1ı~tanbul Gayrimübadıller Komısyonundan: "1' 
D. No: Senıti ve mahallesi 

1928 Üsküdar Yenimahalle 

2269 Yeşilköy Umraniye 
2362 EdirnekapI Hacı Muhit-

tin 
2422 Beyoğlu Kamerhatun 

2468 Edirnekapı Kariyei A-
tik Alipaşa 

2936 Galata Kemankeş 

3235 Boyacıköy 

l856 Ortaköy Ayazma 

)013 Usküdar Altuni zade 
13666 Beyoğlu Pangalti 

'3464 Kumkapı Şebsuvarbc! 

7424 Kadıköy Osmanağa 

069 Beyoğlu Hüseyin ağa 

~570 Kadıköy Caferağa 

Sokağı Eml!k No: Cinsı ve hıssesı Hisseye göre: 

E. FIÇICI 
Y. Dümbelek 
Bostan 
Yağhane 

Kurdelya 

Bahçıvanoğlu 

Leblebici ve kahveci 
çıkmazı 

E. Maslak Katya ve 
caddesi ve Boyacıköy 
Y. Boyacıköy Maslağı 

Pişmişoğlu 

muhammen K 

E. 59 Y. 55 Ahşap hane 200 Açık 
mahallen 10 artırm 

E. 106 Mü. 108 metre arsa 220 
" E. ve Y. 26 61,50 metre arsa 189 
" 

62 71 metre arsanın 1/ 2 
his. 360 

" E. ve Y. 11 64,50 metre arsa 

E. \'e Y. 3 3 No. Iu dükkanın 
ve 32/ 2 sırf millk, Şerbet

hane ve Berber ge
diklerinden yalnız sırf 
mülk Berber gedi. 
ğinden ınünkalip ma
hallin 1728 sehim i
tibarile 346 sehmi 
ile bedele inkılap e-

200 ,, 

den vakıf mahallinin 1000 fütp1.ı 
17 / 30 hissesi zarf 
Içinde kagir odası 

E. 10 Y. 4 ve ahşap ahırı olan 
No. taj 23 mukaddema iki kıt'a 

bağ clyevm bahçe. 410 Açık 
nin 2/ 6 his. artırm 

E. ve Y. 76 lçinde kulubesi olan 
mahallen 124 145 metre arsa 200 

" Mütevelli çeşmesi 10 918 metre arsa 184 ,, 
Baruthane caddesi ve 6201 metre arsa 3110 Kapt> 
Ferah ve Kokino E. 137 l\fU. zarf 
Sarayiçi E. 29 Y.25 Kagir hanenin 1/ 2 

his. 2000 
" K Bahariye Y. Çanak- Kagir hane 1800 

<ale mahallen: Ca- E. 17 Mü. Y. ·10 
n:m mahallen 44 
E . Ziba Y. Büv;;ı. 57.50 metre nrsamn flO Ac;ık 

Ziba E. 58 Y. 76 JO 16 his. artırın 

Br.demaltı E. 4-7 337.50 metre yanmış 2030 Kap::>' 
ve Ağabey Y. 20.17 iki hane ar:ısr zarf 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün miidcletle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 26. 2. 937 tarihine' 
·lü~ı>n cuma f!ÜnÜ saat 14 tedir. Sa~I!'; miinhasır::ın (!avri mübadil bonosiledir. 

,, 1 

Fransız Kcd:nlarının 
Bütün dünyada me~hur 

GÜZELLİKLERİNiN 
S 1RR1 

Parisli şık kadınlar, "Makynj .. sa

natinde biitün dünyanın en büyük 
eksperleridir. En son güzellik sırları, 

havalandırılmış bir pudranın istima

lindedir. • Müthiş bir hava t:ızyiki 

tahtında dönen bir tulumbanın sür· 

atle ezilen - husuP.i usulle .. istihzar e
dilen ve mümkün olmadığı zannedL 

~ood~a~~~~~~~~r·--------------------------
Bu usul sayesinde pudrayı o derece 

inceltir ki - yüze bir makyaj manza

rasını veren modası geçmiş adi ve a

ğır pudralardan bUsbUtün başka bir 

tesir bırakarak . cilde gayri mer'i 

bir güzellik tabakası halinde munta 
zam ve yeknesak olarak yapışır ve 

tene tabii bir şekil verir. Bu yeni ha

valandırma usulü Tokalon pudrasınnı 

istihzarında kullanılmaktadır. Toka. 

ton pudrası , ayni zamanda terkibin. 

de taze krema mevcut olduğundan 

bütlin glin sabit kalır ve ne y;ığmur. 

ne rüzgar, ne de ter tenin "fini mat,. 
güzelliğini tağyir etmez. Siz de Fran. 
sız kadmlannm güzellik sırrı olan 

"Havalandırılmış,. Tokalon pudrasını 
1mlldnmız. 

Dr. İHSAN SAMI--• 
GONOKOK ASiSi 
Belsoiukluiu ve ihtilltlarmı karşı 
pek teıiTli ve taze a~ıdır OıvanYO· 

lu Sultar Mahmut türbesi No 113 

Osmanlı Bankasına 
Memur Ahnmak iç· n 

Müsabaka ilanı 
Osmanlı Bankasınca bu kere yeniden hizmete alınacak Türk 

memurların intihabı için yakında bir müsabaka açılacaktır. 
Yaşı otuzdan aşağı olup bu müsabakaya girmek istiyenler nam

zetliklerini kaydettirmek ve kabul şartlarını öğrenmek üzere Şu
bat ayı zarfında her hafta Salı ve Cuma günleri saat 9 ile 1 O 

arasında Osmanlı Bankasının Galatadaki Merkezinde Kişi işleri 
Servisine müracaat edebilirler. 

Talipler hüviyetlerini müsbit evrak ile beraber tahsil tasdikna. 
me yahut şehadetnamelerini ve şayet bir vazifede istihdam edil
miş iseler, hizmet şehadetnamelerini birlikte getirmelidirler. 

İktisat Vekaleti !ç Ticaret Umum Müdürlüğilnden: 

Türkiyede nakliyat sigorta işleriyle çalışmak üzere kanuni hükümler 
dairesinde tescil edilmiş bulunan ecnebi sigorta şirketlerinden Badise A
sekürans sigorta şirketinin Türkiye umumi vekili bu kere mürac~atla 
şirketin 1 - 1 - 937 tarihinden itibaren yeniden poliçe tanzim etmemeğe ve 
bu tarihten evvel yapacağı işleri tasfiye etmeğe karar verdiğini bildir _ 
miştir. Bu şir~ctle alilkası ol

1

anlarrn ~stanbulda .Galatada Hüdavendigar 
hanında mukım S. Rosolato va ve ıcabında İktısat Vekaletine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 
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Günün 24 saatinde hasta 

Bat ağrılarına kartı 

GRIPIN 
katelerini kullanınız. 

GRlPlN: Bütün ağrı, ıızı ve 
sancıları keser. 

GR1PIN: En tiddetli bat ve dit 
ağrılarını ıüratle din
dirir. 

GR1P1N: Nezle, grip ve roma· 
tizmaya karşı çok 
müeaairdir. 

İcabında günde 3 kate alınabilir. 

Ambalajlarda 
GRtPlN kelimesine 

dikkat ediniz . ....................................... 

ÖKSÜRENLERE 
KANZUK 

Öksürük 
Şurubu 

Göğüs nezlelerile had n müz
min kasa.bat Utihaplarmda, za
türree, zatülcenp \'e boğmaca ök. 
sürüklerinde çok faydalı bir ili.ç. 
tır. Göğüsleri zayıf olanlara aynca 
tavsiye olunur. Bir r;ok profesör· /} 
Jerin takdirine mazhar olmuştur. 0 :. 
Kanzuk Öksürük şurubu maruf 
eczanelerde bulunur. " 

Umumi deposu : 
1NGlL1Z KANZUK ECZA.NESİ 

BEYOOLU. İST.Aı~BCL 

Grip çoğaldı. Hergün bir N EVROZ!N alırsanız kat'iy
yen Gripe tutulmazsımz. 

lstanbulda Cakmakçılarda KUSTÜYÜ fabrikasından: 

Mühimdir, Mutlaka Okuyunuz 
Bu uzun ve soğuk kıt gecelerini ııcak ve rahat bir yatakta ge
çirmek hem ııhhatiniz için faideli ve hem de keseniz için elve
ritlidir. En ucuz yatak kuttüyü nden temin edilir. Kuttüyü ya
tak takımlarımız çok ucuzdur. Tecrübe için bir kere Çakmak
çılardaki Ömer Bali Kuttüyü fabrikasını ziyaret kafidir. Tel. 
23027 Ankara Satıf Merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

---------------------------, IŞIC~A TAHViL OlUNMlYAN 
CERVAN iÇiN 

PARA 
·v ERME y 1 N iz 

PHILIPS AMPULLARI 
Türkiye Umumi Mümessilliği: 

H El I O S Müessesatı 
fstanbul • Galata, Voyvoda Cad. No. 124. 126. 128 

(Yeni binasında) 

• 

TA. ... 

ZARAFET 
DEGiŞiKLiK 

Asri parıömen abaiurlu elek· 
trikli duvar 

LAMBALARI 
Kordonu, fişi ve 60 wathk lcimbasile 

Peşin 295 krş. 
s AT; E 'DE 

Tel. 44963 
Şubeleri: Beyoğlu, Tünel meydanı 

İstanbul Beyazıt, Elektrik 
Evi 
Kadıköy Elektrik Evi iske· 
le cad. 
U sküdar iskele geçidi 
Büyükada iskele meydanı 

VENÜS gibi güzel olmak istiyorsanız; daima: 

Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Allığı 
Venüs Ruju 
Venüs Rimeli 
VENÜS Sürmesi 
Venüs Briyantini 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 
Venüs Gliserinli ve Tu -
valet sabunu Çam koku

iu Eren Kolonyası 
kullanınız 

VENÜS müstahzaratı nam ve şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, ma

lını bütün dünyaya beyendirmek sure tile isbat eden şayanı itimat yegane 

markadır. Evliyazade Nureddin Ecza, Alat ve Itriyat deposu, İstanbul. 

Deıtıt Demlryollın n limanları 1$1etme U. idaresi lllnlart 

1 - Malatya istasyon binasının Malatya şehir cihetindeki 
(3814 M2) üç bin sekiz yüz on dört metre murabbaı mahallin 
plan ve şartnameleri mucibince parke ve levazımının temini ve 
ferşi işi 26/ 1/ 937 Salı günü eksiltmeye konulmuş ise de talip çık
madığından 2490 No.h kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli ( 10344,11) 
on bin üç yüz kırk dört lira on bir kuruştur. 

2 - istekliler bu işe ait plan, şartname ve mukavelename 
projesini Ankara, Haydarpaşa, Malatya ve Adana veznelerile 
Elaziz istasyonundan (52} kuruş mukabilinde tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme Malatyada 5 inci işletme Arttırma ve Eksilt
me Komisyonunda ve işletme binasında 15/ 2/ 937 Pazartesi günü 
saat ( 15) de yapılacaktır. ,. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat parası (775,81} yedi yüz yetmiş beş 

lira seksen bir kuruştur. 
6 - İstekliler 2490 No.Iı kanun ile 3297 sayılı resmi ceri

dedeki ehliyet talimatnamesi mucibince muktazi ehliyet vesika
sını ve işe ginncğe kanuni bir mani bulunmadığına dair beyanna
meyi ve teklif mektuplarım eksiltme günü ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Malatyada 5 inci •işletme Arttırma ve Eksilt
me Komisyon Reisliğine vermiş veya göndermiş bulunmalıdır
lar. (239) (616) 

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

L ON • 
1 

ŞIK BAYANLAR MAGAZASININ 
DUYULMAMIŞ 

MEVSiM SONU SATIŞI 
BU c ·uMARTESI 

BiTiYOR 
EN GÜZEL MALLAR 

EN UCUZ FIY ATLAR 
istiklal caddeıi 

• 
~ .............. I ...................... ,. 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden: 
10/ 2/ 937 çarşamba günü saat 13,30 da başlanacağı 29/1/ 937 

tarihi~de ilan edilen gümrük komüsyonculuğu, maiyet memurlu
ğu ve tüccar müstahdemliği imtihanlarının, 10/ 2/ 937 çarşamba 
günü sabah saat 9,30 da yapılacağı ilan olunur. (757) 

10. 2 - 937 

HASAN 

• 
Saçlannızı kepekten ve dökülmekten mutlaka kurtarabilirsinil· 

1 • Haftada bir kere mutlaka Hasan sof 
sabunile yalnız sa~larınızı yıkayınız 25 
kuruştur. 

2 • Haftada bir kere mutlaka Hasan sat 
şampuanile yalnız saçlarınıİı yıkayı118' 
paketi beş kuru_ştur. Şişesi 70 kuruş. 

3 • Her sabah saçlarınızı Hasan o dö ki 
ile ıslatınız ve tarayınız. 

Hasan deposu: İstanbul, Anka ra, Beyoğlu , Beşiktaş , Eskişehir 

.......................................... J 

P. T. T. lstanbul Vilayet 
Müdürlüğünden: 
1 - Boğazlar mukavelesinin imzalanması hatırası ola' 

sürsaj ettirilen posta pulları seri halinde bütün posta merkeP' 
rimizce satışa çıkarılmıştır. 

2 - Her seri altı puldan mürekkep olup bedeli 95 kuruş 01' 
bu pullar münhasıran seri halinde satılır. Seri harici yalnız 6 JOf 
ruşluk pul satılır. 

Sayın halka ilan olunur. (337) 

•• U :Dl llUll 

l•raftnı:t•" ......... .,, ... 
Bundan yüz sene evvelki İstanbulu tekmil abideleri, sarayları, cJ. 

.

1 

leri, çeşmeleri, soka klan ve mesirele rile nazarlarda canlandıran ( esıd 
tanbul albümü) meşhur ressamlann tablolanndan alınmış birçok I 

1 !erle doludur. Müverrih Ahmet Refik, yazdığı bir mukaddime ile i" 
bümdeki tabloların hangi devirlerde ve hangi ressamlar tarafından 

pıldığım çok gtizel tasvirlerile anlat maktadır. 

y E O İ G U N ldarehaneıi tarafından gayeC 
fia bir ıurette hazırlandl' 

Satıt yerleri: Ankara caddesinde YEDIGON &atıf mağaz•tJ' 
Anadoludaki umum YEDIGON bayileri . 

Fiyatı 25 kuruttur 

İstanbul Ankara caddesinde YEDIC ON gazetesi idarehanesine 

ruşluk posta pulu gönde~nlere derhal bir albüm gönderilir. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi neşriyatı idare eden: S. 
Gazetecilık ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığl yer TAN tJl• 


