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-~==------.!~~~~~~~~...:_~_J BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Başvekil ve Vekiller geldi 

Hatavın ana yasası 
icin burada bir 

toplantı yaoılacak 
Fransız Hariciye Nazırı 

Pariste dün Suriye 
heyetini kabul etti 

Hariciye Vekili Rüıtü Aras Bugün Niş Y olile 
Atinaya Hareket Edecek 

Batvelril lımet İnönü, Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Araı, ti(. 
tıaat Vekili Celil Bayar, Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Nu-

Boıvdi/ ve Vekiller Köprüye man Rifat Menemencioğlu, dün sabah Ankaradan tehrimize gel-
) 

çıkıyorlar mitlerdir . 
..___ _________ r Başvekil ve vekiller, Haydarpaşa J 

Çoc U k 
garında Cümhurreisimi.z adına başya 
ver Celil tarafından karşılanmışlar 

1( 
ayrıca istikbaline gelenler arasında 

U t vali ve parti erkanı, buradaki mebus r aran lar ve askeri erkanı da bulunmuştur. 
V Vekillerimiz Haydarpaşadan bir muş 
;J U rt la Dolmabahçe 11arayına gitmişler ve 

Atatürk tarafından kabul olunmuş -
Ahmet Emin YALMAN Iardır. 

, 'aç itlenmeıi ihtimallerine 
ifatı.;; 

Bqvekil İsmet 1nönU, diln öğleden 
sonra Perapalua giderek Maliye ve 

tia.a· d ~Yan ıetler memleke. ziyaret etnf1ttir. 
• ruıy;ı 

.._:~ c:ıclden az ••• Dünkü ya- HATAY iÇiN 
etQı· "k bu Yokıuzluktan tikiyet Öğrendiğimize göre, Vekiller bu-
"Jcıar.~ttı · l~tanbul Belediyesinin rada Başvekilimizin reisliğinde bir 
tı&t Ufq bır müe11eıeyi de mev- toplantı yaparak müstakil Hatayın 
cleıı ~- nı_ahdut vikaye .etlerin· kanunu esasisinin tesbiti hususunda 
~rı dıye göıtermittik. bazı noktalar üzerinde görÜJı"Cek-

d~ b buı ~ediyesin.in bugüne ka. lerdir. 

SPORCULARIMIZ 
HATAYA 
GiDiYOR 

~~~a.rdıgı eserlerin belki de en RÜŞTÜ ARAS 

Ankara, 12 (TAN muha
biri bildiriyor) - Buradaki 
Çankaya spor klübüne men· 
sup gençler Kurban bayra
mında, AntakytTftC9İdecek··
ler, ılrıA.1•11.....:-- lr•vuıan 
Hataylı sporcular ile kat· 
deıçe spor temas/an yapo
caklardtr. Çankaya spor 
klübünün idare heyeti bu 
hususta Hafayclaki spor fe
ıeUül/erile temas ve muha
bereye giriımiıtir. Cevap 
bekleniyor. daki Çocu olan bu müessese, Galata- Hariciye Vekilimiz, Pazartesi gün ı 

.\. klan kurtarma yurdudur. [Arkası 8 incide] 

~a:e:a:nnı Ankara sefareti müs- =================== ======= 
~ h ter Shaw eskidenberi bu ç k 1 k k • • • • k 
~!~;::~~:=: e os ova yanın uçu 
~Urdu ~dip gördünüz mü?.. itila~ftan ayrılacag"" ı 
~ ~haw memleketimizin çok 

~d "'--~ d08tudur. İnkılabonızm d 
;:..,. ::.::f!"':i!~pg=~;/n!~ şayiaları asılsız eniyor 
l'bı ~ da bu gibi içtimal müessesele-
~ ~ °?ntiyeti fenalıktan vi.kayeye 
l'tltJ1'ı \liye ait hareketlerin bir me
~ ~ .nıUtehassısıdır. lmrali ada 
"e ~ını çok alaka ile ıkarşılamış 
~ eketine yaptığı son seyahat 
~11~ r:rıda Türkiyenin yeni açtığı bu 
btrç

0
k çığır hakkında Amerikanın 

~-Yerlerinde konferanslar ver-

'~l ~ostumuzun ısrarına rağ. 
~ edıyenin bu çocuk kurtarma 
'ip 0~ bir türlü gidip görmek na. 
~ha" dı. Nihayet geçen gün ~· 
~ :?urda beraberce gitmek tekli· 

bulundu. Gittik ve gördük. 

)',,,iden cloğan çocuUar 4 rrı.erikaıı içtimai salah mer~klı
~~ 8tnı:n alakasını çok yerınde 
t'dcı · Çocuklan kurtarma yurdu 
~ıeı bir eserdir. 

lbt~etıe a. dU~üş. ailesile, evile, ce. 
~~ hıç bir alakası kalmam~ Ç<>

~ç iş alıyor. Bu çocuk ya şimdiden 
o~l}' 1E!lrniştir veya sabrkalı smıfa mal 
'~tiınai muhiti itibarile adeta 
dı ~U ur. Böyle bir el uzanmasaY· 
' ~e bulunan 83 <;ocuk ve 
~ &Jı e\1\rel tam tedavi gören ve be-
~~8.detname ile yurt tarafından 
~ hayata devredilen diğer ço. 
~' ~akkak cana ve mala ts
ltıil>et lrda buiunacaldar, kurulu ~ 
~ehedt bir düşmanı diye Y.eti->' i. Halbuki burada İ.~ta 

doğmuşlardır. ' : •• 
(Arkası 3 Uncüd~4 

Fakat, Prag'ın Bükreıteki Sefiri Ta· 
rafından Yazdan Kitap, Şiddetli Siya· 

.. .. si Münakaıalara Yol Açmış Bulunuyor 
Kuçuk Antantı teşkil eden devletler arasında ihtilaf mı var? 

Sağdan, soldan son aldığımız haberleri okuyunca aklımıza böyle 
bir sual geliyor. Fakat bu sualin cevabını yine bu haberler ara
sında bulmak mümkündür. Bunları sıralıyalnn: 

/(ü~ük • 1ıil611n müessis/erine/en 
Çekoslovôk Cümhurreisi 

M,, Beneı 

Belgrat, 12 (A.A.) - Çekoslovakya 
nın küçük itilaf zUmreeini terketmeği 
ciddi surette derpiş etmekte olduğu· 
na dair olan şayialardan bahseden 
Politika gazetesi, küçük itilA.f erkini 
arasında ayni tam tesanüdün devam 
etmekte olduğunu ve bunlann harici 
siyaset sahasında hattı hareketleri -
nin asla değişmemiş bulunduğunu yaz 
maktadır. 

Büheı Elçisinin kitabmm 
uyancltrdığı lreyecan 

Prag, 12 (A.A.) - Sağ cenah mu
halefet fırkuıı olan "Milli Birlik" e 
mensup ayan azası, Başvekile Çekos
lovakyanın Bükreş sefıri Seba'nın bir 
kitabı hakkında bır sual tevcih etmiş 
terdir. Bu zevat, bilhassa bu kitabın 
mukaddimesini yazmış olan hariciye 
nazırmm bunu yazmadan evvel, kita· 
bın muhtevir,tmı tamamen bilip bil· 
mediğini, hukftmetin bu kitabın tev
lit etmiş olduğu fena intiba karşısın
da ne yapmak tasavvurunda bulun· 

(Arkası 8 bicide) 

1 Kardeı Hatayda lstiklCil Toplantısı 1 

/stik/61ine kovuıan Hatayda geç en gün büyük bir toplantı yapılmıJ, on binlerce Hataylı ilk is#il/61 
konferanstnı dinlemiıler dir. ,,T AN,,ın Hatayclaki foto muhabirinin göndere/iği 

JU resim o toplantıyı gösteriyor 

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

Memleket 
susuzluktan 
kurtuluyor 

ingiltere 
altıncı 

Sarah 

Krah 
Jorj 
değil 

Nafıa VekCileti 31 
Milyon Harcıyacak 

Ankara, 12 (Tan Muhabirindcn)
Rivayetler tekziP ediliyor 

Yurdu kuraklıktan ve susuzluktan Kralın Hastalıiiıadan Bahseden lir Mecnı.aa 
t&m&liillç- Kanımak için ha?.TT'luuıJ'I •':I 
kanun layihuı Milıet l4eclutinde .ıca.. Dün Londrada Toplattırdch 
bul edildi. Bu kanun ile Nafia Veka· 
leti ıu işlerine 31 milyon harcaınıya Londra, 12 (A.A.) HükUınet mahafili, Kralm hasta oldufıma 
mezundur. Kanunun esaslarını bildiri dair, ecnebi memleketlerde ortaya çıkmış olan şayiaları kat'i aa-
yorum: , rette tekzip etmektedirler. 

Orta G b• A d 1 ul Bu mahafil, doktorlarm, taç giyme 
ve ar ı na o unun s arm.. m · · d ı b 

d . tif d ed' ,J. ü erasımın en evve ve sonra u me4 an tamamen ıs a e ilmt:m\ rere . . 1 w •• 

· d' k d 1 1 1 rd b ruımın yorguıı uguna tahammul ede-
§un ıye a ar ça ışı an yer e en a§ b'l k . . k 1 . t' h · 

ı me ıçın ra a ıs ıra at tavsıye-
ka ve bilhassa Marmara havzasmda . d b 1 ld ki 1• ed" . . sın e u urunuş o u anm ı R\ e ı-
Susurluk ve tabileri, Ege denızı hav- yo 1 K rar . 
zasB~~~.kBakırçay, Gedi:·

1 
.
1 
~~ayı, Malüm olduğu veçhile kralın nahif 

ve uyu Menderes nehır erı e ana olan b.. . w d k d' · 
havallsinde Seyhan. Ceyhan, &rdan. un;esı, çocuklugu~ a en ısı-
Silifkede K'·k M 1 tya havaliffinde ne pek zıya.de teyakkuz ıle ba.kılma-

o su, a a sını zaru • k l 
Horata. Tahma ve Derme. Karadeniz • rı ı mıştı. . .• 
havzasmda Yeşilırmaklar tabilerinden Kavalkad mecmuası, bukum~! ta-
Çekerek, Tcrsahan, Çeltik ırmakları, r:fından toplatılmış olan bugunhil 
Orta Anadoluda Porsuk, Sakarya ve nu~hasında şöyle diyordu: . 
tabileri, Kon ada Sille ve Niğde Ge- ~sham borsasında muhtelıf m~-

y b 1 hafılde ve hatta parlamento mahafı-
bere deresile bunlara yakın u unıuı linde hu'"k"" d "d •ar'a nö-.. d , um arın yenı en .... 
gol, nehir, dere, çay ve kolların a su. betleri geçirmiş olduğuna dair bir 
lama yapılması, bataklıkların lrunıtul şayia dolaşmıştır. Fakat bu §ayia 
ması ve hasarlarm men'i gibi yapıla. kralın etrafındakiler tarafından tek· 
cak bilumum su işlerile Iğdır ve Er- zip edilmiş ve hükUmdcrm sihhatinin 
zincan ovası su faaliyetine 31 milyon her zamandan daha çok iyi otduğu be· 
lira harcanacaktır. yan olunmuştur." 

Madrit önünde ve 
cenupta şiddetli 

muharebeler oluyor Piyangonun . 
. Yenı zerzgınlerı 

Kral Altıncı Jorl 

Dahili laorbin saymı leld ketıeJelerintlen bir grup -
(Muharebeye ait son tafailAt 8 inci sayfada) 

Tayyare piyangosunun bu seferki 
keşidesi dün tamamlandı. Yine bir • 
çok vatandaş, az veya çok, zengin ol· 
dular. Yeni zenginlerden bırisi de, 
Süleyman isminde bir küfecidir, 
50000 lir8J1Dl onda birini kazanmış

tır. Diğeri Kültür Bakanlığı hademe
leri arasındadır. 

Bu son keşideye ait iki günlük nu
maralar tam liste halinde ve sıra va 
~onulmuş olarak 10 uncu sayfaınız 
dadır. 

Hab~şistanda Japon
ya ve ltalya 

Roma, 12 (TAN) - Habqistanda 
ticaret için Japonya ile Italya arasın· 
da ticari muahede imzalanacaktır. 
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CENUP 
HUDUDUNDA 

No. 33 Yazan: MÜMTAZ FAlK 

Resülayni Türkçeye 
çeviriniz: Güzün elifi 

Resülıi.yin ! ... 
Gece yarısından çok sonra buraya 

ineceğim için açıkta kalmıyayım di
ye Mardinden Resülii.yine telefon et • 
tirmi\jtim .. Zannetmeyin ki, Resüla -
yinde bir otel var ve hatta han var. 
Hayır! Resülayinde yalnız en büyüğü 
üç odalı kerpiç evler var. Mardinden 
tPlefon ettirişimin sebebi, bu evlerden 
birisinde misafir edilmekliğim içindi. 
Ve ilk benim de Mardin istasyonun
da bekleme odasında gördüğüm sa -
kallı gibi Resülayn istasyonunu.-ı bek 
leme odasında sabahlamam lazımdı. 
Bekleme odası sa.baha kadar açık ol-

. . ' u yıne ne ıse ... 
Onun için tren istasyonda durduğu 

halde yerimden kıpırdamadım. Eğer 
telefon menzili maksuduna varmışsa 
elbette gelip beni trende ararlar ve 
öyle inerdim. 

Derken vagonda zayıf kısa boylu 
bir genç göründü? ötekine berikine 
ıoruyordu: 

- Rcsül[yinde inecek zat siz mi-
siniz 

- Hayır ... 
- Derhal atıldım: 
- Kimi arıyorsunuz? 
- Bir zat bu trenle buraya inecek 

miş te ... 
- tsmi? .. 
- Mümtaz 1'.,aik! .. 
- Hah işte o adam benim! .. 
- Öyle ise buyrun yatağınız, yeri-

niz hazır! .. 
Teşekkürle derhal bavullarıma sa

nldım ve gara atladım: Resülayin 
nahiye müdürü Orhan Gecedoğan'a 
misafir olacaktım. Ona nahiye müdU 
rU aıfa.ti\e dci;il !~kı:ı.l bir arkadaş ta 
rafından tavsiye edilmiştim. Kendisi
ni i.swyonda buldum. Uzun boylu. 
ıiyah, cevval gözlü, otuz yaşlarında 
kadar tahmin olunan bir gençti. Ba· 
ımda beyaz bir şapka var -
dı. Büyük bir nezaket ve misafirper
verlik göstererek gecenin sabaha yak 
la.şan bu saatinde uykudan kalkmış 
ve buraya kadar gelmişti. 

Hani eskiden masallarda eöylerler 

di: "Çat çat kapı: - Kim o? - Aç ... 
Tanrı misafiri! İşte ben de Resüla -
yinde Orhan Gecedoğana Tanrı mi
safiri olmuştum. Biraz hoş beşten 
sonra beraberce istasyon civarında 
bana hazırlanan odaya gittik. Bir por 
tatif karyola kurmuşlar gayet temiz 
çarşafla örtmüşlerdi. 

Hava soğuk, dehşetli ayazdı. Zaten 
cenubun bir hususiyeti de bu .. Gün • 
düz dehşetii sıcak, gece o nısbette 
1oOğuk oluyor. Aradaki farka siz ta
hammül edin gayrı! ..• 

Orhan Gecedoğanla, odada oturu
yoruz. Resüliyine göre gilzel bir ~
da ... Etrafı kerpiç, tavanı kamışla. o
rl.ilmUş ... Bir aralık siyah bir kuş ıçe 
ride dolaşmıya başladı: 

- O ne? .• 
- Kuş! ... 
- Gece kuşu galiba ... 
- Evet ... Burada yuvaları var da .. 
_Peki bir şey yapmazlar mı?. 
_ Yok canım, Kuş işte. Kuş ada-

ına ne yapar? 
Yarasa .. Odanın içinde siyah kanat 

larile mütemadiyen siyah bir halk~ 
çiziyordu ... Ben pek aldırış etmez go 
zUktüm ve muhav~rcyi başka mevzu 

lara çevirdim. 

"- Bakın şunun dişlerine! Teste
re gibi. .. Ne de sivri değil İni? 

Evet, gece kuşunun dişleri haki • 
kalen inci gibi değilse bile fil dişin 
den bir testere gibi idi... Şimdi Resü
layhıde bu odada hep o dişleri hatır. 
lıyor ve bunlar birer dişli gibi uyku 
mu kesiyordu ... Nihayet bir çare var 
dı: Cibinlik kurmak! .. 

Cibinliğin yarasaya karşı ne gibi 
bir tesiri olabilirdi. Bunu bilmiyor
dum. Fakat herhalde ilk hamlede be
ni ısıramazdı ... Bavulumu açtım. E -
mektar c;ibinliği çıkardım. ve kur -
dum ... Hava soğuk olduğu için yor
ganı da adamakıllı çektim. Fakat 
burnum, ve gözlerim açıkta idi .. 

Resülayin ! ... 
Bu kelimeyi türkçeye çc\•iriyorum: 
Gözün elifi! ... 
lki gözUmün elifi Rcsülayin ! .. 
İki gözüm birden çıkmasın Resti -

layin! 
Petrol lambasını söndürmedim. 

~lahim ya.: 
"Rencide olur didei haffaşşş ziya

dan,, 
Rencide olsun da şu haffaşşşın di

deleri de bir tarafa çarpsın ve zibar
sm ! .. 

Ben giizlerimi kapıyorum ... Uyumı 
ya staj yapıyorum. Aklıma gayet 1ü
zel şeyler, tatlı şeyler getirmiye çalı
şıyorum. Fakat imkanı yok ... Yara -
sanın odada yaptığı siyah halkalar 
helezon hnlinde göz kapııklarımın i
çinde tütüyor ... Rüyamı burguluyor. 

Yarasanın o garip kanadı büyüyor 
bUyüyor, bir kartal kanadı, oluyor, 
bir planör kanadı oluyor ... Ben bu pla 
m>rden eırtımda eiyah b\r paraşütle 
boşluğa atlıyorum ... SUzUliıyorum ı:ıü 
zülüyorum .... Galiba uyuyorum .... 

iki cinayet 
iki yarall 

Bir Genç Ortağını 
Vurdu 

Dün gece biri tabancalı, biri de 
biçakh iki cerh vakası olmuştur: 

ı _ Çarşıkapı ile Beyazıt arasındcl 
Yıldız çayhanesini biri 25 yaşında, di 
ğeri kırk beş yaşında iki İbrahim i · 
simlerinde adamlar isticar etmekte

dirler. 
Bunlardan genç olanı, ayni zaman 

da otelin sahibinin oğludur. 
1 • 

Genç lbrahım, son zamanlarda yaş 
lı lbrahimi ortalıktan atlatarak başlı 
başına idareyi eliıfe almak istemiş -
tir. Fakat yaşlı İbrahim de bir ti.irili 
\:>una yanaşmamaktadır. 

Dün akşam yine bu meseleden iki 
si arasında münazaa çıkmış ve genç 

1 olun İbrahim, tabanca He öbür lbra 
himi karnından tehlikeli surette ya
ralamış ve kaçmıştır. 

Yaralı İbrahim Cerrahpaşa hasta
nesine ka1,pınlmıştır, carih aranmak 
tadır. 

2 - Kumkapıda Nişancada bak -
kal Caferin Ü\·ey oğlu Enverle, ayni 
semtte oturan Mustafa bir rakı alış 
verişi yüzünden kavga etmişler, Mus 
tafa biçakla, Enveri yiizünden, ve vü 
cüdünUn muhtelif yerlerinden yara
lamıştrr. Mustafa vakadan sonra bi· 
çaj'.;rile beraber karakola gidip teslim 
olmuştur. · 

Bir vapur 
karaya 
oturdu 

imdada Gelen Şilep te 
Kendini Güç Kurtardı 

Evvelki akşam limanımızdan kö -
mür yükile lımire hareket eden Sa
Jık zade Nazımın "Firuzan,, vapu • 
ru Çanakkaleden geçerken Kumka -
le mevkiinde rotasını kaybederek ka 
ı"aya oturmuştur. Vapurun istimdadı 
üzerine Akdenizden limanımıza gel
mekte olan "Anadolu,, şilebi yetiş · 
miş, fakat yaptığı kurtarma t~eb -
büslerinde muvaffak olamadığı gibi 
kendisi de karaya oturmuştur. 

Bu şilep, uzun çalışmalardan son
ra kendi kendini yüzdürebilmiş ve 
F'iruzan vapurunun kurtarılması için 
de Gemi kurtarma şirketi tarafın · 
dan Alemdar tahlisiyesi dün sabah 
hadise yerine gönderilmiştir. Fakat 
henüz mukavele yapılamadığından 
Alemdar kurtarma işine başlamamış 

tır. 

Diğer taraftan Gemi kurtarma 'ir
keti Firuzan vapurunu kurtarma te 
şebbüsünde bulunduğu için Anadolu 
şilebi sahipleri Aldıkaçtı zadeler aley 
hine resmi makamlara müracal'lt et -
miye karar vermiştir. Çünkü Anad~ 
ıu şilebinin bu hareketi Gemi kurtar 
ma sirkctinin inhisar hakkına ltykırı 
sayılmaktadır. 

Sokak 
isimleri 
öz Türkçe veya milli olmıyan ma

halle veya sokak isimlerini değiştir

mek Uzere tetkikat yapan komisyon. 

çalışmasını bittirememiştir. Komie -

yon. sonradan itirazlara yer bırak. 

mamak için tetkiklerini derinleştir -

mektedir. Bu itibarla bu iş Şehir 

Meclisinin bu devl'esine yeti_şemiye -
cek ve Niaana kalacaktır. 

Sokalc isimlerini ~fü~t,.reıı ıa.vnala.. 

rm sık sık dilşup oozulmllln ~'öz önün 

de tutulmuş, bunlann emayeden ya

pılmasından vazgeçilmiştir. 
Belediye şimdi nümune olarak bir 

kaç 18.vha yaptıracak, bunlardan han 
gisi en dayanıklı çıkarsa yeni mahal

le ve sokak isimlerini Şehir Meclisin4 

ce tcsbit ediWktcn tıonra bütiln liv. 

halan bu maddeden ve yeniden yap. 

tutacaktır. -
Bir tren 
Makascısı 
Yaralandı 

Edirne - lstanbul hattı Ur.erinde 

bir tren ka1..ası olmuştur: 

Edirneden tstanbula gelmekte o

lan, 3 numaralı ekspre; treni, ÇataL 
canın Sancalrtepe istikametinde iken 

makasçı Yahyaya çarpmış, ağır su. 
rette yaralamıştır. Yahya, mahallf 

zabıtasınca lstanbula getirilmiş, Cer
rahpaşa hastanesine yatırılmıştır. 

Tahkikatın adli safhasına müddei
umumilik vaz'ıyet etmiş, yaralı adlL 
ye doktorı.ı tarafından muayene e. 
dilmiştir. 

Tahkikat devam elmclctedir. 

Bir Bar Kadını Ağır Yaralandı 
Beyoğlunda bir barda çal~an Be

dia, evvelki geee Vedat !aminde biri 
tarafından başmdan tehlikeli tıurette 
yaralanrQıştır. Polis, Vedadı yakala.. 
mış, Bediayı tedavi altına alm13tır. 

lIAkViit\il~MAVAI 
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Bugünkü Hava: YACIŞLI 

Beş on dakika sonra Orhan <?ece· 
doğan, beni istirahat etmek üzere 
yalnız bıraktı ve gitti.. Şimdi kald~k 
mı gece kuşu ile baş başa? .. Uyku goz 
terimden akıyor; göz kapaklarıma 
tonlarca yorgunluk asılıyor; bacak • 
lanm kesiliyor. Öyle uytimıya ihtiya
cım var ki ... Fakat gel de uyu! .. Ge
ce kuşu var ... Gece kuşundan bu ka· 
dar endişe edilir mi diyeceksiniz? Ha 
yır, ben de biliyorum, fakat aklıma 
bundan bir müddet evvel, Adana sıt
ma enstitilsUnde gördüğüm gece ku 
şu geliyor. HiÇ, hatırımdan çıkaramı
yorum. Enstitünün müdürU doktor 
Mahmut tecrllbe yapmak lçin bir ge 
(e ku~ıu bulmuştu. Bu kuşu ma,a. ile 
hetlnden yakaladı ve bina yakmdan 
ıösterdi. Ve bu eena.da dedi ki: 

Bucünkli havı; kapalı ve ırasrrı yaiııl~
dır. Rüzclr cenup istikametinden fazlı bı.r 
ıür'atle, Marmara mınt~k11ı~da. mutedıl 
eucektir. Kıradenizde $tddetlı hır fırtına 
beklenebilir. Yaiııın fasıla ile akpma ka
dar devamı muhtemeldir. 

2 nci ay Gün: 28 Kuım: 98 
1355 Hicrt 1353 Rumi 
Zilhiççe: 1 31 tkinciki.nun 
Güneş: 6.59 - Mğle: 12,28 
tkindi: 15.20 - Akıam: 17,38 
Yatsı: 19,11 - tmeak: l5.18 

Dünkü Hava 
Dun, hava kısmen kapalı seçmiştir. Baro· 

metre 754 mılimetre, hararet en çok 16, en 
u 2 aantiırat olarak kaydedılmiı, rüzdr 
~l'Nıatan etmiıtir 

Halkevinde Dünkü Toplantı 

ı . 

Maraszn· kurtulusu , , 

dün kutlandı 
Mara..o;;ın · kurtuhısunun 'ıldönümü diin t~ınini>nii Halkc~ inde çok kala

balık bi~ kütle ta.,,;fından. bü~iik merasinı \'e te7..a.lıüratıa kutlanmıştır. 
Hemen hemen lstanhuldaki bütün Maraıojhlann i tirak ettiği bu toplantı

)'t şair N~ip Jo.'azıl, "Ruhun galt-1.esi,, me,·zulu br hitahe ile açını!;ihr. Bun. 
dan ~onra tıbhiyedt"n Halil Giiriin söz aln11~hr. Nadir~ Palo) kurtuluş harbi 
t>Sna.~ında "Necla Girgin,, tarafından yazılan bir şiiri okumuştur. Abdul
lah Unsal, harpteki Türk gücünü anlatnu~, hukukçu Muhtar "biz ve on-
lar,, di)·e Mara.')hlardan \'e onların mezi~·etıeriıulen, fedakarhklarmdan 
bah~etmlştir. . . 

Daha "onra konsen·ahıar talebesinden bir grup ı•lyaııo \'e keman ile 
bir kon!Jer \'f'nnlşlerdir. 

Atatürke, ismet lnönüne, Kamuta)'· R:tı:-kanlı~ına. :\lnra~ l~lediyf'Sine 
,.e Saylav Ali Kılınca birer telgraf çekilf'rPk toı•lantı)·n nihayet \·erilmiştir. 

~IARAŞTA 

Mara.,, 12 (A.A) - l\laraş hu~ün kurtuluşunun 18 ind )·dcliinümüııü 
hü:r\ik bir se,·inç \'e co~kunhıkla kutladı. CiimhuriJet :\lc)·danını dolduran 
'e · ta.~ıran on binlerce halk lfü)'Ük On<lPrin kurtarıcı bayrai;'l altında her 
r.aman can ,·ereceklerine bir daha andiı;tiler. 

Vapur tarifelerinde 
tenzilat yapılmadı 

Dünkü münakaşalı toolantıda 
iki aza kdrara iştirak efmecliler 
Deniz müesseselerinin tarifelerini tesbit etmekte olan tarife 

komisyonu, dün Deniz Ticaret Direktörlüğ~n?e i~inc~. toplar:tı~ 
smı yapmış, Şirketihayriye ve Akay İdarelerının bılet ucretlerını 
kararlaştırmıştır. Dünkü toplantı çok münakaşalı olmuştur. 
Komisyonda bulunan Ticaret Odası mümesselleri Suat Kara Os
man ve Sa it Ömer Akay tarif esinde tenzilat yapılmasını ısrarla 
ileri sürmüşlerdir. Fakat Akay İdaresi bu teklif~ kabul e~memiş
tir. Bunun üzerine Suat Kara Osman ve Sait Ömer verılen ka

rara müstenkif kalmışlardır. 

Mezun talebe 
Adedı her 
Yıi art ıqor 

Istanbul 
binaları r1e 

renk alacak? 
Bazı 
cek 

Caddeler Gelr 
Y il Bir Örnek 
Boyanacak 

Belediye fen müdürlüğü lstaJ1bul 
cadde ve sokaklarındaki binalatıll 
müstakbel renkleri hakkında mUt~ 
hassıslardan mürekkep bir komisY 
vasıtasile tetkikler yaptırmaktadır· 

Yeni şehir plil:ıı tatbik edilince şe. 
hir cadde ve sokaklarındaki binala • 

rın boyaları hep bir örnek olacaıtut'• 
Fakat bu boyalar ziyanın akisleriD' 
göre açık, koyu, daha koyu gri ve)i 

bej olmak üzere ayrılacaktır. AnC.,r. 
/ 

yeni planın tatbikine daha uzun bit 
zaman olduğundan Beyoğlu, Eıni116 
nü - Ayasofya gibi daimi surette ıt1 
yalıların dol~tığı ve yeni planla "" 
ziyetlerine esaslı surette halel geı; 
yecek olan caddeler gelecek sene~_.11 
örnek boya ile boyatılacak, bu sur-
hem tecrübe yapılmış olacak, b,.ı 
bilhassa istiklal caddesindeki çir~ 
manzaranın önüne geçilmiş olacak 

Fen müdilrlüğü buna ait tetkitd' 
rinin neticesini mütehassıs Pro•tl 
bildirecek, onun tasvibinden sonra r 
sas proje hazırlanacaktır. .1. 

Şehircilik mütehassısı Prost ?rfaı· 
ortalarında şeh'rimize gelecek ve tııJ 
defa altı yedi ay kadar kı\}acaktd' 
Prost burada iken müstakbel yol ~ 
meydanların istikametleri ile meşgııl 
olacaktır. Fen müdürlüğü bu meyd,
ve yolların profillerini hazırlama1't' 
dır. 

Şoförler 

cemiyetinde 
• • 

yenı seçım. 
O'J:vnc.t \J\:llnycmn:ı yem u"'IV 

heyeti intihabı Pa~ffı~i gilnü .~~ 
yacak ve ayın 17 inci günü aqıo-:., 

bitecektir. Üç gün içinde rey sandtl' 
cemiyet merkezile, Eminönü, TakfitJ1ı 
Beşiktaş belediye şubelerinde buJurıY 
caktır. Şoförler yapılacak intiha~ 
kullanılacak rc~lerin d~ğtlmamaS1 d• 
yerinde sarfedılmesi içın aralarııt 
bir toplantı yapılmasına milsaade !fi 
tem işlerdir. 

Müsande ahnnbildiği takdirde b1S' 
gün veya yarın Taksimde TUrk ıtıt" 
masmd::ı umumi bir toplantı yapıı.ı;; 
namzetleri tesbit edecekler ve di 
dertleri üzerinde de görilşeceklerdit• 

lntaatta Çalıtacak Kimıelef 
için Talimatname 

Komisyon uzun müzakerelerden 
sonra Şirketi Hayriye tarifesinde e\: 
velce şirketin yaptığı tenzilatı kafı 
görmüştür. Akay idaresi, tarifeleri~ 
de altı ay sonra tenzilat yapmayı va 
dettiği için her iki idarenin tarifeleri 
eski şeklinde bırakılmıştır. Akay ida 
resi vadettiği tenzilatı Teşrinievvelde 
yapacaktır. 

Deniz müesseselerinin bilônçofart 
Denizyolları, Akay ve fabrika ha· 

vuzlar idaresinin 1936 bilançolarını 
tetkik için İktisat Vekaleti şehrimize 
bir heyet göndermiştir. Heyet ilk ça· 
Iışmalarına fabrika havuzlarından 
ba.şlıyacak ve bir buçuk ay sonra 
işini bitirecektir. . ~ 

Hevetin tasdikinden sonra bılanço 
ların -iktisat Vekaleti tarafından tet· 
kikine lüzum kalmıyacaktır. , 

Deniz vaslfolorıntn muayene( erı 
Deniz vuıtalarının senelik mua~~

nelerine ait talimatnamede bazı degı-

Maarif Vekaletinin alakalı dairesi 
tarafından yapılan bir istatistiğe gö 
re memleketimizde mevcut resmi li 
selerle muallim mekteplerinin ve or 
ta mekteplerin verdikleri mezunlar 
seneden seney artmaktadır. Aşl!ğıya 
yazdığımız cetvelde 932-33 ders yılın 
da bir azalış göze çarpmaktadır. Bu 
da muallim mekteplerinin o yıl altı 
seneye çıkarılmasından ve bir yıl me 
zun vermemesinden ileri gelmekte · 
dir. 

Belediye, ~nşa~t~a. çalışacak ~~ 
ler için oldugu gı~ı. ınşaatı Uze~ın:.ır 
lan mühendisler ıçın de ayn bır ..... ır 
matname hazrrlamıya atarar veru-

ti~ ~ 
Bu talimatname tatbik edilfl' J 

yalnız yapı işlerile meşgul olabil~,._ 
mühendis ve mimarlar in!Saatı def'IY' 
te edebilecekler, ondan gayn mUh~ 
disler yapı işlerinde çalışamıy~ 
lardır. 

Arnavutluğun Göndereceti 

Elçi tf' 

.,iklikler yapılması kararl~ştırılmış • 
. . h · · d bulunan tır. Bunun ıc;ın şe nmız e . 

İktisat Vekaleti erkanından mütei:k 
kil bir heyet tetkiklerde bulunma • 
tadır. Yapılacak tadilat vepurların 

. • 1 • ı'htı'\•açlan bugünkU vazıyet erı ve . . 
gözönilnde tutularak tesbit edılccek 
tir. 

Dokuza Kadar Açık Kalan 
Dükkanlar 

Bazı yerlerde diğer maddelerle ka. 
mık olarak inhi11ara taalluk eden şey 
leri de satan dükki.nlarm akşamlan 
saat dokuza kadar ac;ık kalmalarına 
müsaade edildiği görülmüııtür.' Hal -
buki, yalnız inhisar maddeten satan 
d0ick8.nların dokuza kadar ~çık ka~. • 
maJanna müsaade edilmiştır. Dun 
belediye riyasetinden şubl!Iere yapı. 
lan bir tamimde bu aibi hallere kaL 
i~n meydan verilmemesi bildiril • 

nı.iftir. 

Ders yılı Mezun sayısı 

924-25 530 
925-26 1296 
926-27 1991. 
927-28 2880 
928-29 3202 
929-30 3950 
930-31 4483 
931-32 4242 
932-33 3606 
933-34 7069 
934-35 9067 
935-36 10689 

Bu rakamların 940 senesinde on 
be~ blni bulacağı tahmin olunmak -
tadır. 

Elektrik ve Tramvay Şirket
lerinde Çahtanlar 

Nafia Veki.Jeti, Elektrik ve Tram
vay Şirketlerinden çalıştırmakta ol
dukları memur, müstahdem ve işçi. 
lerin sayısını sormuştur. Listeler 
hazırlanmaktadır. 

Geçen sene Arnavutluk hükQrne)" 
nin verdiği bir karar Uzerine TUrl<lff 
de bir orta elçilik ihdaı edilecel< 
Ankaraya bir elçi gönderilecektif· , 

Elçinin tayini bıtzı eebepler dol~ll' 
v1sile bugoüne klldar tcahhür etı:ni~1 
Arnavutluğun 1936 devlet bütçe ,,.c 
Ankara orta elçiliği için tahsl 
konulmuştur. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Y ükırek tedrisat mUdürü Ce~ 
tlnh·t>~ite \'e Güzel San'" ... Ilı 

Akademisinde-ki tetkiklerini hftll'P,.... 
dlin akşam A'nkaraya gitmiştir 

P eda~o.ii E!titfüıUndekf -:!
prof ~iir1Uklf"J'den hlrfne ~ ıf

rlf \'Aklletl ~uhe mlidiirterfndf"rt fi 
nrrahman ~it taym f'!Cfllmft~ _.. ... ~ .. 
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Baıma~aleclen Mabat 

Millet Meclisinde 

lngilterede müdafaa 
hazırlığı hummalı 

bir şekil aldı 

Çocuk 
Kurtaran 
Yurt 

(Başı 1 incide) 

Geniı görüılü sisfem 

Fevkalade tahsisat için bir 
kanun kabul edildi 

Yeni Harp Ge.mileri Denize indirilirken, Tez
gahlara Yeni Gemiler Konuldu, Hükumet Bir 

Müdafaa istikrazı Yapacak 
S uçlu çocuk yurtta tamamile ye. 

ni bir muhit buluyor. Yaşama 
şartları değişiyor. Buna mukabil 
yumruk altında tutulmuyor. Çok ga. 
riptir ki Galata yurdunda ceza yok
tur ve ceza ihtiyacı da yoktur. Çok 
geniş göriişlü ve düşünceli dimağlar 
çocuğa yeni hayatta rehber oluyor
lar. Çocuk çalışıyor ve kendi hesabı. Y ekUn birçok hizmet şu- 1 

heleri için 12 milyOn lira 
KUÇOK HARiCi 

HABERLER 1 na kazanıyor. Öğrendiği san'at, res. 
mi müesseselerde maaşlı bir öğretme
nin san'at öğretmesine hiç benr.eınez. 

/· 
~ l\nkara, 12 (TAN muhabirinden) - Millet Meclisinin bugün

\>c top~antısında bazı daireler bütçelerinde münakale yapılması 
~c~dcn tahsisat konulması hakkındaki projenin müstaceliyet 

~örüşülmesi teklifi kabul edildi. 

il Projenin birinci ma.ddetıi mucibin
ce aşağıdaki daireler bütçelerine 
7.011.700 lira munzam tahsisat k<r Siyaset aıemı 

I lokarno Müzakereleri 

Q tçerı senenin Martındanberi 
t~ıı. k Ortaya atıla.n ve o &ünden bu 
hrı b" adar klh a.levlenen, kah yatı· 
~.._,•r Lokarno meselesi vardır. 
'ıker· 8 ' Alma.nyanın Rendeki ıayri 
1'<11, 

1 ~ınt~kayı işgal etmesiyle bat
ko1111 • bır sürü toplantıla.ra ve 
lar .,:alara yol açtı. Fakat bu yol· 
bir ilet·'"•• hep çıkmaza sapıyor ve 
•raı.k ıceye varmıyordu. Mesele bir 
ll1t1.1t1.ıtnutuıur gibi olnı~tu. Fakat 
l>lda trııyan bir nokta Carbi Avru-

.. eırııı. 
bir fe •Yete mesnet teşkil edec;ek 
Ctç~~alırıamaSL idi. 

bakan, M~rde, evvela lnıiltere D•?· 
•a Ba,b •ster Eden, daha sonra Fran 
~ltıya lk~ı M. Blum, nihayet Al
•öyliye Şef, Adolf Hitler, birer nutuk 
leri"i tek Vaziyet hakkında düşünce-
tıı ll:lattılar, Fakat bu üç nutuk 
;de... '~tr devletlerin yeniden ma-

ttıedi - . , .. •--·- · : .. + ...... 
~~ evv j 'nkü arada ayrılık vardı 
dıpt0ttı et~ bu ayrılı~ı &idermek için 
'tttıek ~k karıallardan istifade 

~I •m &eliyordu. 

~ibı..~aııyarıırı Londra sefiri Fon 
.ır. --.otro · ı 
'' ttıU P 1 

• lnailtere Dı,bakanlr· 
~ .. ,.,:teflrlarından Lord Halifaks 
l&kereı a _ba,ladığı haber verilen mü· 
bir ld erırı bu yolda atılan büyük 
!lir, •trı teşkil edeceği bildirilmekte· 

ı 8"' rtı·· •rııan b~z.a~erede en önemli nokta-
ll~i ~ rınırı Çekoslovakya hakkın· 
tıııltıı ltrıan görüşü olduğu ayr ıca 
"llUıt trıakta ve lngiltere hariciye 
~,)lj~~rının Fon Ribbentrop'u bir 
lıokta •nltdikten sonra bilhassa bu 
!lir. ~·istifsar ettiği söylenilmekte
te.,'P '"ayete &öre, suale verilen 
ıı,, e~ trıeseıenin lnıiltereyi allka· 
I>' kıt ediği ve bunun yalnız Avru· 
'tıthıyll.s·ı"a ait ı,ıerden biri olduğu 

etıdtydi 
~1'11 • 

~ı.~•lan, müllkatta Alman mUs· 
~lttıl.t eıerı meselesi de mevzuu bah· 
tirıirı ~.~• Almanya sefiri, memleke· 
t)ıll~ Ustemıeke ihtiyac ı hakk ında 
~ ·· lt 'iermiftir. 

b• liltlc 
•lıı;,il .•renin neticesi, Fransaya 

'or1.ııttı l'tııt "' Fransanın ne d iyeceği 
a.. u, bulunuyor. 

' " ttı·· t"'"d Uzakerenin allkadar taraflar 
~İp ·~· lllll~ma imkln larını t eyit 

l='tL 'Ytcefi henüz belli delildir. 
h ... "'lt bUtü . . r '""liz l'tı n emareler, vazıyetın 
~. d Usbet bir semere verecek de· 

~ıı.l)oıl.lt Ozltfnıediğini ve bu ç .. it ko 
'°'ti.,1 rı~. uzun bir zaman devam e· 

C0ıtermektedir. 

'-., Ôtner Rııa DOGRUL 

t l'iirk ·Yunan 
it .l'Clrlh Temasları -
liıı,da 

l'or: çıkan Estia gazetesi yazı-
''lata 

~! ı>ı-o:~~ ~niversitesi Yunan ta· 
~ ~ eeöru Arif Milfidin, etüd yap
~lel'itıı re '?Ulla.niatanm arkeolojik 

nulm~tur: 

Kamutay azası harcirahma 338 bin 
lira, Maliye Vekileti tahsisatı mestu
resine 350 bin lira, Maliye Vekaletı 

mahkeme masrafları ve evrakı matbu 
asına 110 bin lira, Kızılay Kurumuna 
200 bin lira, Türk Spor Kurumuna 50 
bin lira, Ankara şehri imar masrafı
na 200 bin lira, Düyünu Umumiye: 
Çıkarılan bonoların bu mahiyetteki 
borçlar karşılığı olarak 1 milyon hra, 
Sümer Bank'a verilecek taksit için 
ı milyon 171 bin lira, Nafia Vekaleti 
U!veç grupu işleri için verilmiş olan 
poliçelere mukabil yapılan tediyat 
800 bin lira, lktısat Vekaleti sergiler 
masrafın:ı. 50 bin lira, Ziraat Vekale
ti muzır hayvanlar ve hastalikl~rla 
mücadele teşkilatına 263 bin lira, 
Milli Müdafaa kara kısmı melbusat 
ve techizatına 615 bin 245 lira. Milli 
Müdafaa kara nakliyatına 294 bin 
875 lira, Millt müdafaa deniz gemi ta· 

• •-·:.-•·-~ '>M 'h; ... ı; .. ., vPrile-
cektir. 

Fevkal88e faluisatlar 

Projenin ikinci maddesi mucibin~. 
ap.ğıdaki dairelerin bütçelerine 4 
milyon 512 bin 636 lira fevkalade tah 
sisat konulmuştur: 

Siyasi müete§arlar tahsisatı olarak 
Maliye Vekaletine ıo bin lira, askeri 
fabrikalar umum müdürlüğüne veri· 
tecek mütedavil sermaye karşılığı o
larak Maliye Vekaletine 100 bin li· 
ra. DUyünü Umumiye: l stanbul U
niversitesi istikraz karşılığı 239 bin 
639 lira, Maarif Vekaleti orta mek· 
tepler, liseler ve muallim mektepleri 
için fizik, kimya ve tabii ilim~er ders 
ve tecrUbe aletleriyle malzemesinin 
mübayaa bedeli olarak 300 bin lira. 
lktısat Vekaleti maden tetkik \'e ara· 
ma enstitüsüne yardım olarak 500 bin 
lira. Ziraat Veklleti zirai kombinalar 
ıcurumu murafı karşılığı olarak 3 
milyon lira, askeri fabrikalar umum 
müdürlüğüne tank imalatı için yapı
lacak tesisat. bedel ve masraftan kar 
şrl ığr olarak 350 bin lira fevk.-ılade 
tahsisat konulmuştur. 

Amerikada 
Sermaye 
istilası 
Vqington, 12 (A.A.) - Hazine na 

zD"J Morgenthav, matbuata beyanat. 
ta bulunarak demiştir ki: 

"- Sermayelerin mütemadi akını 
bize end_iş_e veriyor. Bu istilaya se~ 
çekmek. ıçın bazı tedbirler derpiş et
mekteyız.,, 

Belgratta 50 Maznunlu 
Bir Dava Görülüyor 
Belgrat, 12 (TAN) - Burada ev

velki gündenberi çok garip bir dava
nın bakılmasına başlanmıştır. ll >ve~ dolaşacağı, Iatanbuldan ba

'h. -il ıt.tıe e.ktewr. 
;11t1tı~ ~Yunan tarih tahsilinin 
lt~~l'diğ· ılerı gitmekte olduğunu 
\ Q)ttllfuın~e~, bizi memnun etmek· 
\ llttıı ~ı, iki memleket arasın· 

k)tllu ısların başlamı§ olması 
tnenuıuniyettir." 

)ı{aznun ııfatiyle celbedilen 50 ki
ıi. tahrif ettikleri evrak ile hayatta 
olmıyan harp malulleri namına hükü
metten para çekmişlerdir. Bu se • 
beple hükümet hazinesi 20 milyon di
nar zarar etmiştir. 

K udüsten Londraya dö • 
nen lngiliz t ahkik he

yeti ilk toplantısını yapmış-

tır. 

* 

Yurdun muhtelif koğuşları esnafa 
kirasız verilmiştir. Bir tarafta yeni -
den küçük bir mensucat fabrikası ku. 

1 ruluyor. Diğer taraflarda terzi, kun. 

R oma gazeteleri, ltalyan 
dostu iki lngiliz nıüs. 

teınleke memurunun azlini, 
ltalyaya karşı düşmanca ha
reket sayıyorlar. 

Dün haber verdik : İngiltere~ 

hükumeti, A vam Kamarasına ita lya 
müracaat ederek, m illi müdafaa· 

1 
duracı. marangoz, mobilyeci ve ha· 
sırcı atelyeleri kurulmuştur. Bu atel
yelere sahip olan esnaf. kendi hesap. 

* 
A vusturya Başvekili bir 

nutuk söyliyerek, Pan 
Cerınanizme karşı hükümatiı 

fikrini anlatacaktır. 

yı esaslı şekilde tanzim için D 0 n mas 1 400 milyon İngiliz liralık t ahsi- na 
sat istemiştir. B ugün d e bu mil- M d 
li müdafaa faaliyetinin deniz anevra a 

* P rusya Başvekili Cörinı cephesine ait e n yeni haberleri Roma, 12 (A.A.) - Martm onu ile 
vermek fırsatını buluyor uz. İşte 22 si arasında büyük deniz manev
en son haberler : ralan yapılacaktır. Musolini'nin de 

bu hafta Lehistana gi 
decektir. 

• 
V arşova Üniversitesin

de Yahudi ve Lehli 
talebeler arasında kavgalar 
olmuştur. 

Londra, 12 (A.A.) - Clyde dok· bizzat hazır bulunacağı bu manevra
larında hummalı bir faaliyet • göze lara birinci ve ikinci filolar iştirak e
çarpmaktadır. Yarrow tezgahları dütı decektir. Manevralar, Libya sahille
lvanhoe muhribini denize indirdikten rinde Trablus ile Tobruk aralarında 
sonra Widglon ismindeki gambotun yapılacaktır. 
inşaatına ve dört muhribin teslibine ------

başlamışlardır. Gelecek haftalar zar- BULGARISTANDA * 
P apa, ltalya Kralınnı 

Habeş imparatoru 
Unvan ı nı kısmen tanımıştır. 

tınc.ta yirmi a1tı harp gemiai daha teç KOMU .. NISTLER 
biz ve teslih edilecektir. 

* 
l
•talya veliahdinin 

oğlu olmuştur. 

bir 

Almanya 
mii~femieke 
bulacak mı? 

Clyde tezgahlan iki aa.ff ıharp kru
vazörü ile bir kruvazör ve dört torpi· 
to muhribi inşa etmek için yeniden 
emir almışlardır. Bu sipari§ler be· 
delinin yekünu on eckiz milyon Ingi
liz lirasıdır. 

MUDAF AA iSTiKRAZI 
l..r)ndra, 12 (A.A.) - Hazine, bir 

"Beyaz kitap·· ne.retmiştir. Bu kitap
ta Maliye Nazırı Çemberlayn'in ver
mi§ olduğu kanuıı layihası hakkmda 
izahat verilmektedir. 

"Beyaz Kitap", hükfunetin milli 
Londrada Çok mühim müdafaa ihtiyaçıanna medar olmak 

G ·· •• 1 Old üzere 1 nisandan itibaren yüzde 3 fa-
oruıme er u izli ietikraz tahvilleri çıkarabileceği-

Londra, 12 (TAN) - Hariciye ni derpiş etmektedir. 

Sofya, 12 (TAN) - Zabıta, ek. 
serisi Sofyada olmak üzere son za • 
manlarda birçok komünist matbaa
lan meydana çıkarmıştır. Son olarak 
Smolanska sokağında "kızıl bay • 
rak,, adında bir matbaa bulunmuş -
tür. 

Sanayide Elektrikten Vergi 

Almmıyacak 

Ankara, 12 (TAN) - Sanayide 
kullanlan elektrikten istihl!k vergisi 
almmamuı hakkında hazırlanan ka· 
nun projesi, Maliye Vekaletine tetkik 
edilmek üzere gönderilmiştir. 

mü~~eşarı ~rd Halifaks ile Alm~ya 400 m "/yon terlı'nı" oı bulanlar var 
sefın Fon Rıbbentrop arasmdakı ko. 1 s .. . . Z.ğrep Fahri Konıoloıumuz 
nuşma iki buçuk saat kadar devam Londra, 12 (A.A.) - ~u~ataa ıçın 
tmiştir. Görüşme esnasında bir çok 400 milyon ıterlinlik bir ıstık~z ak-

e t" ı · h kk -...1 tefsırlerde meselelerle beraber müstemlekeler ı mese esı a Iıv-ıa u7Jl.ln 
lesinin de mevzuu b h ld ~ bulunuyorlar. 

mese a so ugu De r T l f t i ev\'elce 
ve Almanya sefirinin İngilizler tara- Y 1 e gra gaze es•. . . 

·1 · ·· rül ·tirazı 200 milyon olarak derpi§ edılen ıstık· f ından ı en su en ı an ret ve 
1 1 hettiği ve Almanyanm müstemle- razın şimdi 400 milyona çıkarı mıt o • 

~r sahibi olmasının lngı"Itereye r.en-e mumdan dolayı hayret etmekte ve 
~e t rh yıl zarfın· k dar dokunanuyacağını temin eyle- es 1 at programmın beş . 

d~-· anlatılıyor. Sö~lendiğine göre da 1 milyar 200 milyon sterlın sarfı
ıgı nr ist·1zam ede ği · b p etmekte-Fon Ribbentrop Fransa - Rueya mi. . 1 ce nı esa 

sakının tadilini istememiş ise de lngi. dır. . 
r mehafili bu misak metninde yapı- Deyli Meyi gazetesi, 400 mıly~nun 
ı:cak bazı tadilatın Almanyanm Garp çok az olduğunu bildiriyor ve: HU· 
Lokarnosuna iştirakini t e s h i J kUmet en u bir milyar istemek ccsa· 
edecegi kanaatini ileri sürmektedir retlni göstermeliydi" diyor. 

ter. 
Milli.katta Çekoslovakya, Memel, 

Dançig, Avusturya meseleleri mev. 
zuu bahsolmuş. Almanya sefiri bu 
meselelerden herhangsinin bir harp 
sebebi teşkil etmiyeceğini anlatml§ 
. bütün bunlara muslihane bir hal 

":resi bulunacağını söylemiştir. 
ç Alman sefiri dört senelik ptin 
hakkında bu müli.k~~m A.lman~~ 
iktisadi infirada sürUklemıyeceğinı, 

fakat bazı ipti?ai madd_el~ri ithalden 
k taracağını ızah etmıştır. 

u:.ord Halifaks_~: ~u .. iza.ha_tı arka. 
daşlarına bildirdıgını soylemış ve bu 

tle mülikat nihayet bulmuştur. 
sure fil" ··ı· k t be Paris siyasi meha. ı, m~ a a ~ Y 

1 .1 1 siyasa alemınde bır salah e-
ne mı e ··ı·ktmb 
seri halinde. fakat b~ n:ıu a a u-
gUnlerde mUhi.m bır ınkışaf yapaca • 
ğını sanınamaktadıı. 

Ham demir 
Azalıyor 
Londra, 12 (A.A) - Df:lnya m~m. 

1 k tı . . gı"ttikçe sanayileşmesı ve 
e e erının ik "d 
silah yanşlarmın gün geçt . çe 11 • 
detlenmesi bu memleketlerı ham de-

. .h 'tmı tahdit etmeğe sevket-mır ı raca 
mektedir. 

Vergi 
iş!erinde 
yenilik 

Ankara, 12 (Tan muhabirinden) -
Maliye Vekaleti, bir yıla ait vergile
rin aene aonunda tamamen tahsil e
dilmiı olmasmı temin etmek ve er
te8i seneye bakaya bıraktırmamak i
çin tahailit sisteminde bir yenilik 
yapmış ve kendi dairelerinde bu eia
temin tatbikini emretmiştir. 

Birkaç aydanberi takip edilen ye
ni usuıun çok faydalı neticeler verdi
ği görülmüştür. Diğer vekaletleri • 
mizden bazdan da kendi dairelerine 
ayni uıulün tatbikini emretml§lerdir. 

Belçika Notasını 
Yerdi 

B:rUbeı, 12 (A .A) - Bildirildiğine 
göre Hariciye Nezareti, yeni Garp 
paıktmm hazırlanmaaı hakkındaki İn
giliz notuma verilen Belçika cevabı
nın muhteviyw.tı hakkında hiç bir teb 
liğde bulunulmıyacak ve bu cevap 
neşir de ediliyecektir. 

Ankara, 12 (Tan muhabirinden) -
Dokuz senedenberi Zagrep fahri kon
solosluğumuzu muvaffakıyetle yap • 
makta olan Doktor Milan Mariç Ve· 
killer Heyeti karariyle fahri başkon • 
solosluğa terfi ettirilmiştir. 

G ümrük Müfetti,Ieriııe Vekil 

Ziyafet V erdi 

Ankara, 12 (TAN) - Gümrük ve 
lnhisarlar Vekili Ali Rmi. Tarhan, 
gümrük müfetti§lerine bugün Anado· 
lu klübünde bir çay ziya!eti vermiş
tir. 

Bir Hamal Yatan· 
daı Yük Altında 

Can Yerdi 
Dahiliye Vekileti bir karar 

vermişti: insan sırtı hayvan 
yükünden kurtulacak, hamal
lık t arihe karışacakt ı. Fakat 
ıir senedenberidir ki, bu ka • 
rar tatbik sahasına intikal e • 
demedi. Ve bu&ün ana cadde
lerde bile sırtları ağır yükler· 
le dolu vatandaflar &örjjyo . 
ruz. 

i şin acı tarafı şudur ki, bir 
hamal, sırtındaki ağır yükün 
ıfmına utrıyarak can verdi. 
Dün ıeçen bu facianın haber 
tarafı kısaca fÖyledir: Hida • 
yet adında bir hamal, sı rtın

daki ağır yükle sebze halin -
den çıkmış, Karaköye kadar 
yürUmUf, orada yükünü indi • 
rirken qır yük zavalhnın 
üstüne devrilmif ve bu hamal 
vatand&f devrilen yükün al
tında can vermiştir. 

Çok acıdık. Fakat acımakla 
iş bitmiyor ki! ... 

larma piyasa için çalışırlar. Hele bun. 
dan evvel Rizede hasrr mobilye ima-
18.tiyle kendini gösteren ~ok müteşeb
bis bir vatandaşın kurduğu atelye 
çok dikKate değer. 

Yurdun çocukları atelyelerde çırak 
diye çalışarak tam piyasaya uygun 
tarzda san'at öğreniyorlar ve günde. 
!ik alıyorlar. Yani bütün bu imalat. 
haneler müesseseye tesisat, işletme 

masrafı. mal1.eme bedeli ve öğretmen 
aylığı diye bir paraya mal olmadığı 
halde hem çocukları çalıştınnıya alış
tırıyor, hem san'at öğretiyor, hem de 
para kazandırıyor. 

Çocuklann yatak yerleri, yemek
haneleri, bilhassa hamamlan çok sıh. 
hi ve muntazamdır. Cocuklarda yeni 
bir ruh kurulurken vücut temizliğine 
çok ehemmiyet ve kıymet veriliyor. 

Şeytana uymak meyilleri 

Ç ocuklarda eski hayata kaçmak 
arzusu yoktur. Çünkü ilk ru. 

hi tedavi devresini geçirdikten sonra 
gitmeİ{te serbesttirler. Pazar günleri 
bekçisiz surette büyük şehre salıveri
liyorlar. İçlerinde içtimai bataklık 
köşelerine giden, esrar içilen kahve
ye uğrıyan olmuyor mu? Elbette olu.. 
yor. Fakat yalan söylememeyi öğren. 
mi3lerdir. Pazar akşamı geri gelinC9 
şeytana uyduklarını mürebbilerine 
haber veriyorlar. Fakat maddi ve 
manevi bakımdan temiz olan yeni 
muhit, şeytana uymak hevesini az za. 
manda boğuyor. Çünıkü ortada zaten 
memnu bir fiil ~!emek gibi bir saik 
yoktur. 

Atelyelerde görülen çalışkan, gü
ler yüzlü, insa.n bakışlı çocukların, 
birkaç ay evvel buraya cebren getiri.. 
len vahşi hayvan bakışlı, cani suratlı 
sokak çocukları olduğuna kıri< şahit 
ister. 

Böyle bir yurt kurmak hu9ll.SUnda 
ilk irşadı Atatür-k vermiştir. Valf 
Muhittin üıtündağ, yurdun reamt 
müessese çer~velerine hiç uymıyan 
geniş prensiplerine karşı tam bir an. 
lavış ve himaye !i!ÖStermiştir. Müdür 
Doktor Klzım Zafir de yapıldıktan 

sonra Kristof Kolombun yumurtası 

kadar basit P"örünen, hakikatte çok 
ince. cnk mu<'r1ak bir sist~m yaratmış
tır. Doktor Recep Ferdiden ve diğer 
al'kadıu~larmdan da müessir bir yar
dım görmüştUr. 

Hapisane yerine böyle yurtlar 1 

M emleket suça karşı esaslı setle. 
re bu kadar muhtaç olduğund. 

göre Adliye Bakanlığının bu yurt U. 
zerinde ehemmiyetle duracağını Umit 
ederiz. Çocuk mahkemelerinden bah· 
sediliyor. Çocuk için böyle bir rubt 
tedavi yeri bulunmadıkça mahkeme 
ne yapar? Bugünkü "Sıbyan" hapl 
eane kovuşlarma ceıa. diye gönderilen 
her çocuk suçlu sınıfından kurtanl. 
manuş, bilakis zorlıJ. buraya yaklaş. 
tırrlmış ve atılmış demektir. Adliye
nin yalnız yaşama masrafını ödemesi 
euretile. bu yurttaki salah imkanla
nndan da.ha yüz ııuçlu veya suçlulu. 
ğa nam:ıet çocuğu istifade ettirmek 
mUmkündUr. 

Adliye Vekaletinin, Sağlık ve Jçti

maf Yardım Vek8.letinin dikkatlerini 
bu ,gU:ıel içtimai teşebbüse celbetme-
yi vazife biliriz. Çok muvaffaılnvetll 
netice veren bu teşebbüs. genişlem~ 
li. memleketin b~ka yerlerinde de 
kurulacak örnekleri, buJ?i}nkU hanL 
sanelerin ~ok çirkin çocuk koğuştan. 
nm yerini alma.hdrr. 

Ahmet Emin YALMAN 
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M.ahke~elercle 

T opkapı · dışındaki 
otobüs kazası 
DÜNKÜ CELSEDE 

Şahitler Dinlendi, Mahkeme, Mevkuf Bulunan 
Şoförün Tahliyesine Karar Verdi 

Bundan bir müddet evvel Topkapı dışında Davutpaşa kışlası 
civarında bir otobüs kazası olmuştu. 20 kişinin yaralanması ve bir 
kişinin ölümü ile neticelenen bu kazanın muhakemesine dün 
Ağırceza mahkemesinde bakılmıştır. Şoför Edip, mevkuf olarak 
dünkü celsede bulunmuştur. 

Dinlenen şahitler, otobüsün 
istiap haddinden fazla yolcu al
madığını ve 25 kişilik olan oto
büste bu miktardan daha az yol
cu bulunduğunu, frenlerin de 
sağlam bulunduğunu söylemiş

lerdir. Ve bu maliimatlarma 
ilave olarak otobüs şaf tının ani 
olarak kırılmasının kazaya sebe
biyet verdiğini söyliyerek şofö

rün sun'i taksiri olmadığını an
latmışlardır. 

Bunun üzerine mahkeme, mcv 
kuf bulunan şoför Edibin tahliye 
edilerek gayrimevkuf olarak 
muhakeme edilmesine karar 
vermiş ve diğer şahitlerin çağı

rılması için muhakemeyi talik 
etmiştir. 

· Mersin Ortamektebin-

Biletleri 
iki defa 

kullanmışlarl 
Haliç şirketinin kullanılmış abone

man biletlerini yeniden kullanmak au
retiyle sahtekarlık yapmakla suçlu 
şirketin o zamanki memurlarından 
Kemal ile bu işte iştiraki olduğu id· 
diasiyle zan altına alman Kamil Teo-

' dos ve Yorginin muhakemelerine dün 
ikinci ceza mahkemesinde ba§lanmııt
tır. 

Dünkü celsede, şirketin hat müfet
tişleri dinlcnmişler ve işin Kasımpa
şa iskelesinde cürmü meşhut halinde 
meydana çıkarıldığını söyliyerek suç 
lular aleyhinde şahadet etmişlerdir. 
Muhakeme, bazı cihetlerin tetkiki i
çin başka gilne bırakılml§tır. 

de Müessif Bir Hadise Nazım ve Arkadaıı 
Mersin - Orta mektebinde mües . 

sü bir hAdiM olmuş, talebeden biri Salim Bugün A d~iyeye 
meşhut suçlar kanununa tevfikan Verilecekler 
mahkemeye verilmiştir. Katil hırsız Nazımla arkadqı Sa-

3 üncü l!lmıf talebel!linden Mehmet, lim hakkındaki polis tahkikatı de
reei mdersinden kanaat notu olarak vam ediyor. Suçluların timdiye ka-
~ al h"d . dar yaptıkları hırsızlıklar birer birer 
..., numara masına ı detlenmış, meydana ,. k 1 tır B ·· dl" 

.,.ı arı mış . ugun a ı-

deretcn çıkan ve 0<1aeına gitmek Uze yeye verilmeleri muhtemeldir. 
re olan muallimi merdivenlerde dur- Bazı gazeteler, ölen polis Hasan 
durmUf ve: Basrinin zevcesi Nadireyi metresi o-

- Bana niçin 4 numara verdiniz? ]arak kaydetmişler8e de Nadirenin 
demiştir. merhum polisin metresi değil, bizim 

Muallim: yazdığımız gibi, nikahlı karısıdır. 
- Hakkın bu kadardı, Maamafih Diğer taraftan, a.dıt tıp işleri genel 

bu numara da az değildir. Çalıştığın direktörü Fahri Can, bize gönderdiği 
bir mektupta. Aya.sofya müzesi kar. 

takdirde vaziyeti telafi edersin, ceva şısında 4000 liralık bir mücevher hır-
bmı vermi,tir. talebe birdenbire mu sızlığma uğrayan evin hemşire8ine 
allimin yakuına ıa.rılmış ve ikL!ıi ait olmadığını bildirmiştir. 

Maarif Cemiyeti 
Piyangosu 

Kazanan Numaralan 

Yazıyoruz 

7/ 2; 1937 de çekilen Türk Maa.rif 
Cemiyeti piyangoıunda yerli malı e§· 

ya kazanan numaralar: 

No. Lira No. Lira No. Lira 
201 5 8148 5 15746 10 
293 25 8299 5 157 48 25 
460 5 8500 10 15766 10 
610 50 8641 100 16135 500 
834 25 8728 5 16287 10 
847 10 8747 5 16465 5 
952 10 8778 10 16529 25 

1143 5 8803 5 16532 5 
1529 10 8919 50 18597 5 
1538 5 9769 5 16670 100 
1649 5 9183 5 16783 5 
2105 10 94 72 10 16835 500 
2294 100 9621 5 16950 5 
2741 10 9622 5 16992 10 
2777 5 9648 200 17189 5 
2780 10 9691 10 17225 5 
2829 10 10096 10 17312 10 
2856 25 10141 5 17382 5 
2916 5 10323 5 17430 10 
2977 5 10374 10 17439 25 
3088 10 10442 10 17769 5 
3111 5 10499 5 17986 5 
3191 5 10528 50 18042 10 
3377 10 10616 50 18149 5 
3378 10 10632 50 18404 5 
3392 10 10683 10 18450 10 
3875 5 11061 5 18473 25 
:i887 5 11266 5 18485 5 
3901 10 11389 10 18521 5 
4064 5 11431 5 18773 10 
4127 '60 11566 5 19109 10 
4287 10 11567 50 19130 5 
4557 5 11689 5 19165 100 
4612 5 11903 5 19321 5 
4915 25 11918 10 19493 50 
5067 10 11964 5 19691 100 
5093 10 11999 50 19869 5 
5109 25 12267 10 19871 5 
5152 10 12495 5 20001 5 
5156 25 12519 5 20114 5 
5258 10 12594 10 20171 50 
5467 50 12804 5 20212 25 
5488 5 12852 5 20334 5 
5603 5 13210 1000 20345 5 
5797 5 13307 10 20523 5 
5855 5 13330 5 20533 10 
6079 5 13366 5 ::ıong- 5 
6143 10 13483 5 2094 7 5 
6313 5 13574 5 20966 10 
6424 5 13619 10 21022 5 
6503 5 13747 25 21090 5 
6537 10 13855 25 21103 5 
6896 5 H107 5 21289 5 
6922 5 14339 25 21321 100 
6970 5 14662 10 21430 25 
7024 10 14849 5 22019 5 
7287 10 14898 10 221~9 5 
7462 10 15030 5 22290 10 
7608 10 15088 5 22327 10 birden merdivenlerden ~ağı yuvar -

lanmışlardır. Mualllm, başından yara 
ianmıştır. 

Talebe Mehmet, mahkemeye veril
miş, 5 lira para cezasına mahkum 
olmuş, ancak ya,ı küçük olduğun -
dan ceza 140 kuru,a indirilmiştir. 
Suç k&111ılıklı işlendiği için mahke -
me, bu cezanın da ınlkutuna karar 
vermiştir. Mehmet serbest bırakıl • 
mr9tır. 

Arabacıların Bir Müracaati 7667 500 15099 5 23041 50 
Şehrimizde çalışan arabacılar ve 7728 10 15217 5 23159 100 

kamyoncular; nakliye şirıketleri ile 7769 5 15527 10 23534 5 
ticaret milesseselerinin ellerindeki 7914 5 15731 5 23632 5 
nakil vasıtalarile kendi işlerinden (Arkası ya.nn) 
başka bir ticret nıukabili olarak di- Nihayet (62), <70), (75) ile biten 
ğer tüccarlann da mallarını taşxlık. numaralara birer liralık yerli malı ef
la.nnı ileri sUrerek alakadarlara mil. ya verilecektir. 
racaatta bulunmuşlardır Bunun 1 - Ikramiy~ler 15/ 2/ 1937 den 
men'i için tedbir almacaktrr. itibaren Anka.rada Anafartalar cad· 

- lşimize başla.sak, iyi olur, Seyfi Bey, dedi, kö
yün klhyasını, katibini çağırsanız ..• 

Her ,eyden evvel bura.da geceliyeceğimiz için ye
rimizi hazırlamak Jizımdı. Topsakallı muhtara: 

- Burada konakhyacağız, dedim, va.kit geç oldu. 
Köy odasında misafir var mı ? 

SÖZLÜ BUGVN 

l.PEK Shwnumda 
TURKÇE 

Filmlerin en ıüzeli 

HALK KAHRAMANLARI ' 
AŞK VE HEYECAN FlLMI MÜTHiŞ VE MUAZZAM SAHNELER 

Ayrıc~ ıörmiyenl~~e bir CANLI F• LM Holivutta Müe11eıemiz için yaptı t! 

cemıle olmak uzere 1 TORKÇE SÖZLO NÜSHASI '/~ 
--Para.mount dünya havadiıleri: TEVFiK ROŞTO ARAS CENEVREDE veaaire. 

Emniyet Müdürlüğü 
Son Cinayet Hakkında 

.Ne Diyor? 
Bir polisin ölümü ve iki bekçinin 

hafif yaralanmuı ile neticelenen son 
kanlı hadise münasebetile emniyet 
müdtirltiğü gazetelere bir tebliğ gön 
dermiştir. Bu tebliğde, bekçilerin ka
tili canlı olarak yakalamak istedik • 
!eri ve bu mtili.haza ile silih kullan 
madıkla.rı, esasen işlediği cinayeti ka
til yakalandıktan sonra öğrendikleri 
bildirilmi,tir. Bu hadisenin, polis ve 
bekçinin zifmdan değil, en heyecan 
lr zamanlarda bile ancak kanunun 
çerçevesi içinde çalışmanın prensip 
ittihaz edilmiş olma.sından ileri geldi 
tini anlatan emniyet direktörlüğü, 
bazı gazetelerde meselenin mübaliga 
lı röaterildij'ine i.,aret etmektedir. Bu 
tezkeresinin son kısmında da denili
yor ki: 

"İAtanbulda hırsızlık vakası hepi • 
mizin gözümüzle göreceğimiz derece 
de eksilmif ve eehrimizin büyüklüğü
ne ve kala.balığına nazaran yok deni 
lecek bir hadde indirilmif bulunmak 
tadır. Ancak arada mahkümiyet müd 
detini bitirip hapiaaneden çıkan eski 
sabıkalıların bazı semtlerde bir fırsat 
la. yapmak istedikleri hırsızlık ya te
şebbüs halinde iken, yahut ilcaından 
sonra yakalanarak tekrar adliyeye 
verilmektedir.,, 

Tezkerenin bundan sonraki kısım 
lannda bazı mUbalaralı ne,riyatm 
halkın emniyet ve i!tirahati bakımın 
dan zararlı olduğu, İstanbul polisi • 
nin her zamankinden daha çok uya • 
nrk ve tedbirli bulunduğu kaydedil • 
m~ktedir. 

ŞEHiR TiYATROSU 
ORAM KISMI ~ lıııı:~'.~~::ı:ııııl~ Bu akpm 

20.30 da 
ııımııı 1 

BAHAR ı cM&"l..101 
KOLTUKLAR: 50, 40 Kuruf 

ŞEHiR TiYATROSU Operet Kısmı 

~
1111111jjj1111lljl~ 

!il l ıı.ıl 
1 ı .Jı·ıılıı 

l 111111111 l 

Bu ak,am 20.30 a~ 
AŞK MEKTEBi 

Yazan: Yusuf Ziya 
Beste: M. Sabahattin 

Çocı.ık ı ıyatroıu 

ve 14 te 
Dolanla Selma 

deıinde Türk Maarif Cemiyeti Genel 
Merkezinden dağrtılacaktır. 

2 - latanbulda bulunar.lar ikrami· 
yelerini Yenipoatane karşıamda · Er
zurum hanında ikinci katta Türk Ma· 
arif Cemiyeti resmi illn işleri b~ 
ıundan alacaklardır. 

3 - 7 Mayıe 1937 tarihine kadar 
alrnmıyan ikramiyeler talimatname
nin 8 inci maddesi mucibince Cemiye
te bı~lulmrı aayılır. 

Bu hafta SÜMER sinemasındB 
Meşhur Zenci Bariton PAUL ROBESON un muhrik sesini 

i RENE DUNNE 
ile beraber şov B o T Fransızca sözlU 

Temsil ettiği • muvaffakıyetli fil~dl 

taganni ettiği güzel parçalarında kemali zevkle dinlenmektedir. 

" 
Radyo 
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YILDIZ 
Sinemuında mevsimin en bUyl) 

musiki filmi ve 

JEAN KtEPURA'nJll 
Bugünkü program fevkalade temsili olan 

l"tanhuJ: A k G .. 1• Öile netriyatı: 12.30 Pllkla Türk muıi- ş un eş 
kiıi: 12.SO Havad11; 13.0S Muhtelif pllk Şarkı, muıiki ve dekor harikiJııll 
neıri1atı; 14 Son. 
Akıam netriyatı: 18.30 Pllkla danı mu- ~!!!!!!!!.r~o:··ril=n~U:z~~!!!' .. ..; 

ıikiıi: ı9 Şehir Tiyatrosu komedi lı:ıımı ta- • 
rafından bir temıil; 20 Tiırk muıilri heyeti; 
20.3.0 Bay Ömer Rıza tarafmdan arapça ha
vadıs; 20.45 Münir Nurettin ve arkadatları 
tarafından Türk muıilriıi ve halk .-rktları. 
saat ayarı; 21.lS Orkeatra: 22.10 Ajanı ve 
borsa haberleri ve ertesi rünün prorramı: 
22.30 Pllkla sololar, opera ve operet parça
ları; 23 Son. 

• • 
Günün p"ogram özü 

St>ııtonlk konserler: 
20.30 Vırıova: Büyük konser; 22.lS Praı: 

Senfoni (Re - Mincur X. Wei11). 
Hatif konserler: 

13.10 Bükret: Radyo ulon orkettrası; 
14.30 Bıikret: Romen muıikiıi: 17 Kolonya: 
Karıeık ıarlulı konaer; 18 Bükreı: Aakerl 
bando; 19 Budapeıte: Çiıan muıilriıi; 19.10 
Bükreı: Eilenceli muıiki: 19.30 Bresi& v: 
Çift piyano cazı; 20 Kolonya: Küçük or· 
kutra, ıarkı; 20.lS Bertin: Warner aaati; 
20.30 Stokholm: Kliıik danı muaikiai; 21.10 
Kolonya: Eilenceli hafta ıonu; 2ı.ıo Bra
tiılava, Praıı: Operet filmi; 21.40 Milano: 
Karı,ık konser: 22.10 Roma: Ezio Carabel· 
lanm idareıinde <ırkeıtra ; 22.45 Bükreı: 
Ei1c--"' •""" ...... ,, ....... _., ._.._.,..,"' ;a.J'U"Ou.t""'f"ı.'\; 

o_..,c:ra orkestrası; 23.10 Roma: Konser: 23. 
35 Brüno: Karısılr konser; 23.40 Viyana: 
Holzer idaresinde radyo orlreatralL 
Operalar, Operetler: 

21.10 Llypzir, Stutrart: Pucciini'niıı e
serlerinden parçalar: 22 Milano - Torino: 
Verdi'nin "La Traviiata" operHL 
Uda mu"ikl!d: 

19.05 Kolonya: Oda kenteti. 
1 il. il'• 111Ulıllk18i : 

19.15 Llypziı (pllk); 21.10 Bükreı; 22 
Stokholm (kabare neıriyatı): Z3 Stokholm; 
23.15 Vareova. 

Kurban Deri veya Baraaklan 

İltanbul Üni~nıitesi Hukuk 
kültesi Ord. Profeeörlerinden 
hinı Faul Pelinin (Finans ilini 
finansal kanunlar) isimli ilmf ;.J 
nin birinci kitabı çıkmıştır. 

Eeerde bir giriften sonra 
murat ve &elirinin umumt 
na, devlet emllkine ve kamunl 
eebbUslerine, vergi prensiplerine, 
g; ıiıtemlerine ait k•mtla.r va.rdıl'· 

Prof e.ör Pelinin eeeri, m 
mali sisteminin ve ecnebi ~tertıl 
sa.alı tetkiklerinden sonra y 
tır. Çok istifa.deli ve kıymetli bit 
taptır. 

Boiaziçi 
im'- b"u.f'-*"t ~"" .... .....,j. ••• "") s' • • n.ı'-' 

ıubat nüahaaı çıktı. NUahadan n" 
haya, bası§ta, res~lerde, y 
tekamül görünilyor. Bu son nu.b' 
çinde Boğaza dair levha gibi asıla 
gü7.el reeimler ve HUaeyin Cahit 1 
~ının, Faruk Nafizin, Abidin Da ... "r-.'.ı 
yazılan, Cemal Na.dirin, Boğaza 
yuılan şiirlerin medlUlil hakkında 
karik&tUrU vardır. 

öLUM 
MUU Saraylar Kontrol meııt 

Hava Kurumuna Verilecek ıtuim Şumnunun torunu ve T ..-
Kurbanlarla xuroan deri ve bar- bina arazi şube memuru sure 

sa.klan bu yıl Kızılay, Çocukları E. Şumnunun oğlu Turgud Şumnu 
sirgeme Kurumu ve Hava Kurumu gece tutulduğu hutahktan kurt 
arasında taksim edilecektir. mıyarak vefat etmiştir. Cenazeel •1 

DUn vilayetten bütün kaymakam. at 11 de Taksim Sıruervilerde it' 
lara bir tamim yapılmı§ bu huauala man hutanesinden kaldırılarak 
allıkadar olmalan ve bu kurumlara gün ebedi medfenine götilrUlece 
bu i•te teahili.t röstermeleri bildiri!· Kederli ailesine ve Turgudu ~y-
tr.iftir. lere Allah aabırlar ihıan ~uin. -koca bir tu hotaf koydular ve etrafma koca.ıııaJJ 

tahta kqıkla.r dizdiler. 

- Kimsemiz yok efendi. Hele siz keyfinize bakm. 
Rahatınızı biz dtişUnürüz. 

- Hanımları unutma amma! .. 

~HAKlKI 
Eseri lıaı1rlıyan: 

İNKILAP 
-22-

ROMANI] 
Ualtmutl Alil/6 AYKUT 

Duadan sonra birkaç kaşık h°'af içmenin aevabl 
çokmu,. Bunu da yaptık. Her delikanlı elinde bit 
liğen ibrikle geldi. Ellerimizi yıkadık, ıünnetledik-' 
Artık yemek; bütün dint ve örfi kaidelerine göre yr 
nip bitmişti. 
Şimdi mevlnt hazırlığı ba,lamıftı. 
lmamın perdesiz, ayarBız aeıl kamet aldı. 
Dıtiyarla.r abdeAt tazelemiye gittiler. Muhtar, temkinli, hesaplı bir adam vaziyetiyle ba.-

fllll salladı: 
- Hiç UzUntU etmeyin. Hanımlar için bizim e\i 

ayırdık. Bizimkiler de hizmetlerine ba.ka.rlar. 
!çim rahat etmifti. Muhtara, teşekkUr ederken o, 

memnun: 
- Ne iyi ettiniz de geldiniz, dedi, bu gece mev-

111dumuz da vardı. 
Muhtar, sağa, sola emirler veriyordu: 
- Haydi çocuklar, Yörllk köyUnUn ~refi vardır. 

Misafirleri iyi ağırlıyalım. 
Akşamın alaca karanlığında Fariha Hanımla Se. 

nihayı muhtarın evine götürdük. Yilksek bir çitle ay
nlmı,, bahçe içinde, köyün bir tanecik iki katlı evi. 
Kalın t!esli çoban köpekleri yabancı kokueunu alın
ca tepinmiye başladılar. lki genç kız korkulanndan 
biribirlerine sarıldılar. 

Muhtann babası, dokaanlık bir ihtiyar, köpekleri 
austurdu. Babaaınm tam doksan yaşında olduğunu 
muhtar da söyledi. Gözleri az görüyor. Fakat eli, 
ayağı tutuyor. . · 

Dıtiyar, köpekleri eueturunca yanımıza geldi: 
- Kusura bakmayın, dedi, yabancı komazlar. He-

le buyurun içeri. 
Ve seslendi: 
- Kız, Fatma, kadm mleaiırler geldi. Buyuret .. 
Ben burada kalacak defilim. Fakat onlarm yata-

cakları yeri görmek istiyordum. iğreti bit tahta mer· 
divenden yukan çıktık. Uet kat içiçe iki odadan iba· 
ret. Evin tu~aleti, ta.bia.tiyle bütün köylerde olduiu 
gibi bahçenin öbür ucunda. B~inı küçük hanımlar, 
gece sıkı91rlarsa ne yapacaklar, bilmem. 

Mevlüt bu gece evin alt katında okunacakmlf. (). 
nun için yemekten ve mevlutta.n ıonra konuk oduı· 
na gideceğim. 
Kadınlan yukanya yerlettirdik. Af&ğıya indiğimiz 

vakit köylüden yaşlrbaşlı birkaç kiti gelmiflerdi. 
Alt katta büyük bir oda var. Uç köteeinde eedir· 

ler. 
Bana, kö,edeki minderi ilcram ettiler. Bağdaf ku· 

rup, oturdum. 
Ortaya bir büyük ıini getirdiler. 
Şimdi biz ihtiyarlarla hot bef ederken, köyün ben 

akran delikanlılan ellerinde çanaklar, sa.hanlar, ib
riklerle girip çıkıyorlar ve, birkaç dakika içinde ıi· 
nfnin UstU sahanlar ve kbelerle donandı. 

Konuk gelince, her evden bir hediye geliyor. 
Ayni ikramın yukarıya bqladrğınr, merdiven ba.. 

şmdan muhtarm, boyuna Fatma kıza ıesleniı>, ça
nak. çömlek vermesinden anlıyorum. 

- Buyurun, buyurun .. 
Bu küçük Yörük köyünden bu kadar çok ve bol 

yemek çıkacağını aklımdan fe(irmezdim. Sinlle.r, 
te'P8iler koyacak yer bulunamadıiı icin dellkanlıla • 

nn elinde kalıyordu. Muhtarın doksanlık babası, u
zun bir beemele çekip, alfabeye b&.flatır gibi bizi ye
meğe bqlattı. 

Bu yajlı kuzuyu ne de çaıbuk çevirmifler. Uzerine 
eUrdUkleri neftı tereyafı ile buram buram duma -
nı çıkan mübarek çevinne, da.ha uzaktan inaa -
nın midNini gıcıklıyordu. KA.eelere be.atınlmrt kay
maklı ve bembeyaz nefia petek ballan, davar yoğurt· 
lan ııra bekliyorlar. Fa.kat ben, o kadar aç olmama 
rağmen. biraz sonra meydan muharebelini terketmi
ye mecbur oldum. O kadar çok yemiştim ki, gUçlUk
le nefes alıyordum. Muhtarın ihtiyar baba~!II, dur· 
madan atıttırıyordu. 

Ben, artık önümde yiyemediğim yemekleri seyret· 
mekten kurtulmak için ka.lkmıya hazırlanıyordum 
ki, yanımda oturan bizim jandarma yavaşça dizimi 
dUrttü ve fnsıldadı: 

- Kalkma, yemek duuı olacak! 
Hakikaten biraz sonra ıini üzerinde dolu bir kap 

kalmayınca, köyttn ımum duaya batladı. Vıcık vıcık 
yağlar aıu.n ellerlnılsi ha.vaya kaldırdık. 

Bet ve bereketi. c6mertliğl, tarihin malı olan Ham 
lbrahimln duuma zamanın Rokfeller, Ağahan, Han
ri Ford gibi milyarderlerin adı çok 9UkUr kan,ma • 

dl. 
Duada, tbrahlm Peygamberin davar ıUıillerinden 

bahMdilirkeıı delikulılar bot kalan ıiniye bu lef er 

Yerlere seccadeler, kilimler serildi. Duvarlardaıd 
oyuklara, kö,elerde raflara mumlar dikildL YJ• 
yemek, ılgara ve ocak kokula.rm& mumlann kokutd 
da kanftı. 

Delikanlılar boyuna çalı9ıyorlar. Köteye Ustuıt' 
Uc: dört minder kondu. OnUne camiden bir rahle rt" 
tirdiler. 

Şimdi hep bera.ber yatsı kılıyorduk. 
O kadar çok yemekten sonra bu hareketler pe• 

zahmetli oldu. Kaç kere eğildiğim zaman midetrıİJI 
kalbimi butırdığını hiuettim. Fakat yanımdakilet'• 
maşallah çivi gibi.. Dıtiyarlıklanna rağmen sür'ati• 
yatıp, kalkıyorlardı. 

Namaz bitince herkes olduğu yerde kaldı, ima(llıO 
bulunduğu yere batlan tülbentli Uç, dört delikaııJJ 
geçti. 

Bunlar her halde hafız olacaklardı. 
Mevlüt dinlemiye gelen kadınlar erkeklere gorttıl' 

mekten sakınır gibi 6rtülerile ba,lannı dolayıp. br 
caklannı açarak aralıktan gölge gibi ıtlziltuyor, tab
ta merdivenler basamaktan durmadan gıcırdıyorc11J. 

Bir ödağacı kokuıu, mum, yağ ve tUtUn kokull" 
rma ka.n,tı. UırtUmUzdeki tavanın çıtırdadı1J11' 
duyunca yanımdaki jandarmaya baktmı. Htıse)'iO 
Çavu, rU1Um8edl: 

(Arkam va.r) 
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BAŞMUHARRiRi 
BiZDE iSSiZLiK 

~hrnet Emin y ALMAN 
l\,l.r -
· ,,'nı hed f' H rde h e 1 : aberde, f; 
''at ' er feyde temiz dü-' •anı· - ' eteai ınu 0lnıak, kariin 

olnuya çalışmaktır. 

ClJNUN MESELELERi 

~PALI TÜRKiYE 
~ethnJzd 

lo en birkaç gün aynl-
tıı :;:. \'atanlanna misafir ol. 

• t!ll!Q 
3 

ebUer kadar, siz de Tür. 
lel'bıtıı'aba.ncısı olursunuz. De\'let 

,__..__ ne-ııeslne kadar herşe,·den 
\'ardı " ı. ~ r. l'aJnız binlerce A,·. 

e ka l. size her türlü faali-
'''" !'18-makta oldu~unu bildi. 
""Utkı'· :~..ı .r enu.uen ha\'adis \'ermez. 

gt bir telgrafın haşında 
lb Veya İ!.~bul kelimesini giir. 
tı ıa.tna.n hı1'sedece~inlz kalb 

ta 
8~ Yerindedir: Çünkü bu tel

lıol'ku lr Zelzele, ya hir ~·angm \ 'e

nt bir cinayet faciası bildi. 

~ ~ 0 giinlerde le.met İnönü' -
ece ~tayda mühim bir nutuk 

. ...,, gtnJ (;~renerek vola çıkmış
""Utkh·eni J. d' · • • n ·"en ı içımle \ ' e dı-
Politlka \'eya ekonomi faaliyet_ 
f.aaılfık eden mlizakf':r~ler 

:!<luğunu biliyordunuz. Siz de 
rha.ngi bir ~·ahancı ,;hl ftlem 

'-hah ı:a1.e~inl açıp hiç ol. 

,, 
.. .;ır;:;:: ....; 

11 t .' 

I' ~hca \'llk'alar \'e alman ne
&kkıncla bir iki satır. gönnf"k 

" 'hllsinlz! Hatta hunu ı;iir
~ lçlnbe biraz öksUzlük hissi 

l1fe bir kafile ki içlerinde ekmelc parasım güç kazanan sözde İJçiler himaye mevzuu olan sakaf ve alil/er ve terbiye mevzuu 
olan genç unsurlar var 

.\ ini? 

ı:: dtin~·ayı 11~ilf>nd11'4'Cek ha. 
~ı.,:;~ \•eya diinyanm meraln
lrılld ~ resim - tf'hlitlerlmJ7 

ıı_ ır Ur! Dlier m~m1rket1er hRk
l"'tin~l'diiklerlniıle, ıııb:ln olan hf. 

lltıı k mukayese ooln"'" anhva. 
"'t.f"' 1 ''1Lrdır. A<'aha blititn hu 
! . li~ bi:dm dfüın.n1a.nmrz mı
• 1,1\J~ f'ıliı hayır! Ra.ı.an on1an 

On yedi milyonun 
kazanç vasatisini 
yükseltmek ıazım 

''11 .• '''ılk . 'l'fııa :!ıt~ m111Pttm{!"' ,.e nnun 
~~ lllaka1anlhrdıgımız olur. 

ı11 ~ler.ıen biri, Avrupa gu.et.-le
""urkıye'd 

'""8ı en, A \'rupa memleket. 
'l'tıtk· nda \·e onlardan hirl olarak. 

~· 'k'·enin davrİ"nnı kıt'a dava
.ra ında.n 
~I tema.'th Mlrlederek 
~le ahsma.mış olma.larıihr. 
"'errı~ ~~p. hilhR-'l!llfl M'll"hMt ha
~ ':"etlerinde, hatta aiamı h11-

llflıd C:in sUtun kiralamak adPt 
Ut• 'N 
~ · a"'' malınızı satmak 
~ b~~a dUkkin kiralanıanız, a. 
'Uttı lenine konlıırmak \'P. ga7.f"-

-• ..... ,c. llların l . 
tlı~ < a arze<lilmek için aym 

~llı.ı 1 rapaca]<sınız. 
'' ~mlanna gelince; hun

ı.nl"lll..ı ınetlerlnin arr.ulannı takip 
~rler. \'e kendilerile anla..,

" kolaydır: Hanı:l!ô>I haberle. 
~~"ederse onun haherlerlni 

°""- · h~sl bizden bahı1etmez 
ıc. .. _aJ:uıs t4'lhliğlerfne ıııiitunlan. 
-~ Ç\lnkti hakikatf'n Pf'Jl 
'a\•ra.ıu~·oruz n ~ok vakit 

ol'llı. etlerden bile ma.hrum ka.-

Folilı Rllkı AT AY 

"s ai .. Usulile ll' Muhabere 
Üııe . "e rnUstacel mektup tevzii 

~Yaç olduğu haJtkmdaki 

~ ~Ud lizerıne posta ve telgral 
,,'~"Un~ Urı~~den bir mektup al 
l ......_ ~ denılıyor ki : 

tleli?ı <>eta.ııeıer, trenlerin hareket 
tı~ et,~~ postalarını tanzim ve 
°'tan ırler 
de?'il~ t.:"enlere sevkinden sonra 

vltife ~tenilen mektuplar tren 
da k goren ve halkın mektup

~ ~~ abu1 ile mtikellef bulunan 

2 
lır. ar rnernurlarma tevdi olu. 

l~e~'ktupıarrn , munzam Ucreti 
. htıs i . 11.t ~ us adamla ve umumı 

lle1ı1~ anı beklenmeden nıürse
eıe ;e teslimi işine gelince: Bu 

aıı,, t~dilik İstanbul. Ankara. 
l' dab.ıı· Ve Konya ile lstanbulun 

S on birkaç ay içinde bir-
r..cı1:ı .:ı....tu LUı)I Uh T.ü•l~ 

şehirlerindeki işsizlerden bah
sedildi. Salahiyetli makamlar 
tarafından bazı rakamlar ve
rildi. Fakat mesele üzerinde 
icap ettiği gibi durulmadı. 

Türk işsizleri kimlerdir? 
Bunlar hangi çalışma sahala
rından hangi sebeplerle uzak· 
laştırılmışlardır? Türk işsizle
ri mütehassıs işçiler midir? 
Köylü mü, şehirli midirler? 

İ şsizliğin, iş sahasına ihti _ 
yaçtan fazla iş kuvveti 

arzedilmesi demek olduğuna ve 
büyilk Türk şehirlerinde de işsizler 
bulunduğuna g0re, 

Ya Türkiyenin nüfusu memleket 
menabiiyle geçhıemiyecek kadar 
fazladır; 

Yahut, memleketin iş !ahalann
dan bir veya bir kaçı şu veya bu 
sebeple kapanmıştır, 

Yahut ta; memleket menabii 
memleket içindeki nüfusa iş vere. 
cek tarzda tanzim edilmemşitir. 

Tetkikin ayni derecede mühim 
diğer bir safhası da, memlekette 
bilfil iş başında bulunanlarla işsiz 
yaşadıkları söylenenler arası~daki 
yaşama ve geçim farklandır. Me _ 
sela; İstanbul da işsiz dilenciler ve 
bunların yanında gelirleri, dilenci
ninkinden fazla olmıyan bir takım 
iş adamları vardır. Küfeciler, san 
daJcılan ayak satıcıla.rmm yüzde 
yetmişe yakını .. 1I!h ... ll!h .. Ne ka.. 
zaruyorlar?. 

T eyidi oldukça gUç bir telak-
. . kiy.e ~ö~e; _bü~k Türk şe-

hırlennde ışsızlık amıli ve bizzat 
işsizler köylülerdir ve bUyük şehir. 
!erde iş emniyetini tesis için köy
lerden şehirlere inişi en ıu bUyUk 
şehirlerin iş ihtiyacına göre tahdit 
etmek lazımdır . 

Fakat tahdit, 
Bir taraftan köylilntin para ka

zanma ihtiyacını imkansızlaştı • 
rarak, 

Diğer taraftan da şehirlerde i~ ~to. 1 rnerkezlerinde esasen ca-
~a ~ _._...,. .. -=..._,._,....,.._.._.,.....,_ 

ll'ıla.ıı 11.hsus Ucret 936 Eylulünde 10 uncu sayfasında (Sai) namı altm
ti9e1"~ 5 kuruş mukabilinde da gösterilmiştir. 

llJ ~ etbı~ halka dahi Htrlan Keyfiyeti bildirir ve bu vesile ile 
a UcretıAri,. ta,.;feı:dnin •aygılanmı sunarım.,, 

Yazan: 
Neşet Hallı Atay 

ücretlerinı şehırlinin ve işin odeme 
kabiliyetleri üstüne çıkararak, za
rarlı da olabilir. 

Esasen kazançsız köy yanında 
tam teesaü11 etmif bir devlet, mü • 
reffeh büytik ,ehirler, emniyetli 
iş eahaları nuıl tasavvur edilebl • 
lir?. 

T ahdit bir tedbir, fakat za
rarlı ve bir taraflı bir ted

birdir. Sefaleti ortadan kaldırmaz. 
Köy~ hapseder. 

Sonra, şehirlerin - nasıl bir siva
si ve iktuıadi rejim ile idare ediİir
lerse edilsinler - nüfus ve para ik· 
tidar membalarının şehir dışlan 
olduğunu da unutmamak IAzımdır 

Şehir para kazanmak için; yap • 
tığını veya lfini mutlaka şehir dışı
na satmıı.k. eın:d, ticaıi, malt, idari 
harsi binbir tilrlü milesseeelerini 
işletmek için muhtaç olduğu i• 
kuV\'etini de mutlaka şehir dı~nn
dan getirmek mecburiyetindedir. 

Şehir içindeki para, •ehir harici 
yardım et~e?en k.en~i .kend~ne art 
mıyacağı gıbı, şehır ıçındekı nU • 
!usta. siyasi. iktısadi, içtimai bir 
çok sebeplerle şehir içinde çoğala
maz. Şehirlerde doğum köylerden 
daha az • ayni sebeplerle ölümler 
köylerden daha çoktur. 

Köyler §Chirlerin yiyecek, 
işliyecek ayni zamanda insan 

depolarıdır. 
Şehri köyden tecrit ederek 

bir şehirler refahı tesis edile· 
mez. Şehirler ve köyler teşriki 
mesaisi tanzim edilerek mem· 
leket refahı - i<le;ıli realize edi-

lebilir. 

K öylil sayinin ihtivaçtan faz
la nisbetlerle şehırlere ar

zını önliyecek normal tedbir, ştip
he yok ki; köylü mülkiyeti işleri
nin halli, bir köylüye ailesi için as
gari toprak miktarının - zirai mın
takanın mahsul imkanlarına göre
tayini, miras, kredi, alat ve işleme 
işlerinin tanzimi, toprak mahsul -
leri fiyatlarının kıymetlendirilme21i 
gibi, köy kalkıını lçirı alma'°ak Uc-

TEKIL.DF _ .......... 1 
Büyük ,ehirlerde hiç it yapmıyanlarla, İf gelirleri İ 

:··········
• • 

normalin çok altında olanlardan, t 
a - Çocuklar terbiye ve aan'at müeueıelerine alı- t 

: 
ı nar ak, • 

b - Çalıtamıyacak kadar ihtiyar ve malul olanlu : 
bakım müeueaelerine yerlettirilerek, S 

c - Köyü, toprağı bulunmıyanlar muayyen iıtih- S • aal mm takalarına gönaerilerek (iç kolonizasyon), t 
ı 'Buyuk tehirlerin bugünkü ıstıraplı hayatına meı'ut ; 

i.::::~~.::~~=~~:~ ................................. i 
tısadi tedbirlerdir. 

Köylüyü emir ve idari tedbirler 
değil, köyünde hissedeceği emni -
yet, toprağının başında alıkoyabi -
lir. 

Fakat bunlar tahakkuk edinciye 
kadar da bir şeyler yapabilir. Me -
seli.: 

Büyük şehirlerde 
İş yapmıyanlarla iş gelirleri 

normalin çok altında olanlar
dan; 

a - Çocuklar terbiye ve 
san'at müesseselerine alma· 
rak, 

b - Çalışamıyacak kaclat 
ihtiyar ve malUJ olanlar ba,kım 
müesseselerine yerleştirile
rek, 

c - Köyü, toprağı bulun· 
mıyanlar muayyen istihsal 
mıntakalarına gönderilerek 
(iç kolonizasyon), 

Büyük şehirlerin bugünkü 
ıstıraplı hayatına mes'ut te
sirler yapılabilir. 

Hiç bir şey yapmamanın veya der. 
hal yapılması mümkün olan şey
leri -tahakkuku güG şartlara bağlı
yarak - yıllar arkasına bırakmanın 
en büyük zaran. • 

Memleket nüfusunun arta tema
yüllerinde, 

ikinci derecedeki zararları da: 
Memleketteki gıda ve ihtiyaç 

maddeleri fiyatlarını ve nevilerini 
gösteren iktısadi ista.tistıklerle, 

Kabahatten cinayete kadar muh 
telif vatandaş suçlannı gösteren ce. 
za mahkemeleri istatistiklerinde 
gdrUlilr. 

Nüfus, şehir hayatının pek inki· 
şaf ettiği, birde; sosyal emniyetin 
çocuğu, maıuıu, ihtiyan, çalışamı
yanı himaye etmediği memleket -
!erde artma temayillUnil kaybeder. 

Londra şehri bir günde beher 
tanesine on kuruş ödiyerek tam 9 
milyon yumurta yer. Berlinde en 
gUç L'en,.lerie tivıı.t 7 kuruştan ve 

satış. 4 mılyondaıı aşağı diışme -
miştir. 

Biz hala 30 paralık buğday, 10 
paralık yumurta peşinde hayal yo. 
ramayız. İyi yiyeceği. ve iyi giye -
ceği pahah olduktan için mi, yok • 
sa pahalı, ucuz lhtiyaçlanmıza gö. 
re kazanamadığımız için mi öde
yemiyoruz ? . 

A z kazanan , az ödeyen ve 
hayat standardını nıüte · 

madiyen düşüren bir memlekette 
ayakta pek az şeyler tutunabilir: 

lstanbulda muayven insanların 
muavven suçları. kış me\·siminl 
hapiste ~"<;lrmek için işlediklerini 
söylüyorlar. Ben iki aydan fazla 
zabıta vak'alarını dikkatle takip 

ettim, aile ihtilfıflan dahil, kaba -
hatten cinayete kadar bütün suç
ların yüzde sekeenden fazla sebe
bi ikısadi sefalet idi. 

Suçu kendine itiyat edinmiş sa
bıkalılar nasıl ıslah edilebilirler?. 

- Şüphe yok ki onlara iş, iş ve 
hayat sevgisi vererek! 

• ktısadi \'e içtimai kalkım 
1 paı:ulamız ve tedbirlerınıiz 

şu olmalıdır: 

1 - Köyde, şehirde asga
riden aşağı kazanç yoktur. 

2 - İş mutlaka iyi ödenir. 

3 - Müstahsil mutlaka iyi 
kazanır. 

Bunlan imkanlarımız mevcut 
olduğu için yalnız biz böyle yapa
biliriz.. Nasyonal sosyalistler. iş 
başına geldikten sonra. Almanya. 
da milyonlarca işsizi, iş başın
dakilerin kazancına teşrik ederek 

terfihe çalışmışlardı. İşsizlik se -
bepleri her memlekette biribirinin 
ayni olmadığı için alınacak tedbir-

ler de biribirine benzeme. 

BİZDE 1ŞS1ZL1K MESELESİ; 
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LESİDİR 

TAMiR YE iMKAN 

G ~enlerde bir gazetede Çar
~amlJa, ·~• 1''ellı1) e camiinia 

hurahisinden 'c tamirinin lüzwnua 
dan bahseden bir yazı çıktı. lSonra 
da "iızeriııden "ırk sekiz saac gt·ç. 
tiği halde,. müze Ue e\ kafm bu neş. 
riyatr cc\ apsız bıraktıklanndan şi. 
ka~ et olundu. 

falısisat ıı.lık yüzünden dalma 
"senei ati.~ e tfıUk,, oiunı.hıftı.ıu ~ a
kından hildiğım tamir i~ler;ne benin 
de içim sızlar, durur. 

Dikkat gozünü eski eserlertn 
~atlaklarma k.,dar nüfuz et1im1ek 
istiyen bir ga1Rt ... jin tamir keyfi
~ eti üzerinde neşri) atta bul•ınnıaın 
\'e bu neşri~ atmda ısrar etmesi 
hem hakkı, hem d~ 'ıızlfesidir. \'al. 
nız kırk s.•kiz saatli'k hir iiltiına

tonıla hastam11.a adi bir şifa ~i
ni mümkiin olamadığına göre cami 
a\'lularında "tamı .. isti~·oruı,. di)·e 
mütemadi ha) kımıamn -başka 

hir kasde makrun dcJli'se-- nasıl 

ı bir fa~ elası olahl1e.ct'~İ üstünde dur 
ma Jdan kf'ndimi alamadım. 

t "7.erincle ısrarla neşrı~·at yanı
lan f'f'thl)·ı- C'.nınil idn eok e\'\Plden 
hart'kef,p ~l'"Çihnlş oldu~nu \'e dt-r • 
hıt1 i"'e dr ha.,.lanmak üzere hulnn
<1ııı':'1ınıt yinP a\-ni e-a7.etf'. mii1.e mil 
itiirii Rnv Azi'lin hir ml"ktuhil~ mii.f 
<lrli~ or. Riz ise zaten mii7Mni7.in 
tli:!Pr Jıjjfiin ahiclPff'r hakkımla ffa 
R\ ni titiz ltinaYı "'İİ~tP-nnrl<tp hi7i"1 
<1ikkatimb:ilrn inha f'\'\' f'I hıırnk,.te 
t:f'<.:m·~ hnhıncluN;unu emniyt>tle hl· 
lirordu!i, 

•• 
O ) le hir sehirde y~ı~·onı7. ki 

belki Komadan fazla ablcle
lerl, eski t:Serleri \'ardır. Zira 111-
tnnlml. tarih'n en kanşık ,.e ehem
miyetli hir !öl&~ fası üzMine hina e. 
dilmiş hlr srhirclir., Her sokak ba
şında hir tarih hoC'.ası Jı:fhl bize ~~ 
miş drvirlrrin hik:h f'IPrinl anlatan 
hu e!ôikl esrrlcr içimle Fethiye cami· 
inclm ha .. ka tamire muhtaç ye,rler 
~·ok mu? dh e kafa.mm içimle dola. 
san kocaman ve wustnrip hir iti. 
tifhnmın ce,ı\lıını ara.<ıtırdım. 

Kiiçiik Ayasof\'a <'amil, ranJ011 
, · .. rlerincleıkf e!ôikl Blwn" ~li8f!1~ 
rlnden bozma camiler, Şf'hre huso
sf~·pt , .... istisnai bir mahiyet veft'll 
surlar, Slnanın t'!!'Jf'rlerf \'e hPr bL 
rinde hir tarih sa)'fası gömülü tür. 
heh~r ..• 
E~Pr bir iiltimatomla hütün ha 

hronıı;lttPn öksiiren , .e ht.r biri rüz. 
~ftr estikçe sallanan hu ahidf'if'r@ 
şifa , .,.rm.,.k müml..iin olsaydı hfon, 
hn .. tan hn"ll ",rık SP1çuk MPrlf'ri1fl 
do!ıı Anadohınun ~;mli sekiz sut 
zarfında tamirini istlwhllirim. IA
kln ,;ne ~·akınilan hiliyontm ~i fllf'
mıırlann maasları da dahil olchııhı 
halde miizPlf'"rimlzin umumi tahsi
satı st'nede yirmi cfört hin liradır. 

l'Rni A\'nırm•la .,ö,·lt' mürdfeh bir 
ailenin senelili bütçesi. 

FiLE 

Maliye Memurları 
Arasında Yeni 
Terfiler Yplldı 

Ankara. 12 (Tan Muhabirindenl
Son bir kararname ile naklen ve yer
lerinde tefi eden maliye memurları. 
ııın isimlerini bildiriyorum: 

Bolu muhasebe müdürü Reşat. İ• 
tanbul tahsilat i<ontrol memuru ö • 
mer, Urfa tahsilat kontrol memuru 
Halim. 'ekalet memurlarından Uld, 
Eyüp mal müdürü Mehmet Ramiz 
birer derece terfi etmişlerdir. 

Gazi Antep muh~ıbe müdürü Re
şit terfian fırka muhasebeciliğine. 
fırka muhasebecilerinden Sa.mi Antep 
muhasebe müdürlüğüne, veki.let mU. 
meyyizlerinden Memduh terfian fırka 
muhasebeciliğine, Adapazarı Banka
sı müfettişi Asaf Beyoğlu kazanç tet 
kik ve itiraz komisyonu raport~rlU. 
ğüne, şei<er fabrikaları Türk Anonim 
iŞrketi mUmessili Vasfi İstanbul tE>t
kik ve itiraz komisvom1 raportorlüğU 

ne tayin edilmişlerdir. 

Köy 'Kalkınma l~Jrri 

Dahiliye Vekaleti. köy 'kalkınmuı 
için valilerin neler düşündüklerini ve 
başında bulundukları villyetlerde kaç 
tane köy birliği t~kil edilebileceğini 
birer t.a:ı.-;mı,. sorınu~tır 
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Futbol f ederasvonunun 
eski reisi! e konuştuk 

Dör sualimize teker Milli Güreş 
Takımımız 

Bugün Gidiyor 
Finlandiya milli takı • 

mile 22 fUbatta karıılCJfQ -
cak olan milli güref eki -
pimiz bugün Romanya ta 
rikile ledera•yon .ekrete 
ri Seyfi Cenabın baıkan -
lığında antrenör Pelli -
nen'in iıtirakile yedi kiıi 
lik bir kcu:lro ile hareket 
edecektir. 

teker cevap verdi 
r Türk Spor Kurumu Umumi Merkezi federasyon reislerini An
karada toplamıya karar verdi. Vazifesi dolayısile Istanbuldan 
ayrılamıyan Futbol Federasyonu Reisi Hamdi Emin Çap, bu ka
rar üzerine istifa etti. Federasyon Başkanlığından çekildiği şu 
sırada kendisile konuşup, futbolümüzü alakadar eden mühim me
seleler hakkında fikirlerini almayı doğru bulduk. 
Futbol federasyonunun eski reisi • 

kendisine sorduğumuz dört suale te
ker teker cevap verdi. Bunları bura 
ya sıralıyoruz: 
BALKAı'l KlJPASI 

1 - Balkan kupası işi ne vaziyet 
tedir? Niçin 937 de bizde yapılama~ 
dı? 

1 - Sofyada toplanan kongrenin 
ittihaz ettiği karar iki ay evvel spor 
kurumu ikinci başkanlığına gönderil 
diği ve bunun tastiki istendiği halde 
bugüne kadar bu iş yapılmamıştır. 

Bu mukarrerat arasında Türkiyede 
yapılacak Balkan kupası müsabaka -
lanna iştirak edecek takımların mas 
raftan ve tazminat işleri vardır. 

Hamcli Emin Çap 

Kayak Şampiyonluğu 
Dünya kayak şampiyonluğu müsa

j bakalarının açılma merasimi dün on 

1

6 .millet ~ayakçılarırun iştirak ettiği 
bır resmıgeçitle lsviçrenin Chomoni 

1 şehrinde açılmıştır. 

Atletizm Hakemleri Davet 

Ediliyor 
İstanbul atletizm ajanlığından: 
1 - 14 şubat 937 pazar günü Fe • 

nerbahçe stadı ile Kalamış yolu iize 
rinde yapılacak kros şampiyonasının 
dördüncü müsabakası için isimleri 
yazılı hakemlerin saat 10,30 Fener 
stadında bulunmaları rica olunur. 

2 - Adil Giray, Ahmet Sait, Re • 
cep, İhsan İpekçi, M. Nuri, Hüsamet 
tin, Nuri, Cehti Ş:ıhingiray. 

Bu gibi akitlerin icrası salahivcti 
Türkspor Kurumu Genel merke~ine 
aittir. 937 Balkan kupasının Yunanlı 
larca serdedilen para şartlan Balkan 
f ederasyonlan tarafından kabul edil 
diği taktirde Atinada yapılması muh 
temeldir. r----

. İkinci başkanın bildirdiğine göre, j 
:Ankarada yapılması keyfiyeti, tahBi ı 

aat olmadığından geri bırakılmıştır. 1 
DONYA KUPASI : 

2 - Dünya kupuna girip girmiye : 
ceğimiz hakkinda hali neden karar : 
verilemedi? 

2 - Dünya futbol kupasına girip ı 
girmiyeceğimizi tayin için her şeyden i 
evvel alakadar yüksek makamlardan . 
direktif almak lazımdır. , 

Beynelmilel federasyon 15 şubata 1 

kadar cevap beklemektedir. Ben bu 
işi ikinci başkanlığa yazdım. İstifa 1 
ettiğim tarihe kadar bir cevap alama 1 

1 

mıştım. • 

MtLLt KÜME 1 
3 - Milli kUme işi ne haldedir? .U

mumi merkezle bu hususta ne dere
ceye kadar fikir mutabakatı vardı ? 

3 - Milli kümeye ayrılacak takım 
lar için 3 mıntaka da müsabakalarını 
intaç etmek üzeredir. Bunlar taay -
yün edince evvelden hazırlanmış o
lan fikstüre nazaran müsabakaları 

yürütmek kabildir. Küme talimatının 
esaslan tesbit edilmiştir. 

Milli küme fikstürü hakkında ikin 
el başkan bazı noktalar bildirmiş ise 
de bunların kabili tatbik ~eyler olma 
dığı cevabı verilmiştir. 

lST!F ANIN SEBEBİ 
4 - İstifanıza sebep olarak umu

mi merkezin bazı teknik salihiyetle
re karıştığı hakkında şayialar var
dır. Bunların doğruluk derecesi ne -
dir 

4 - İsufam için bence muhik gö
rülen sebepler mevcuttur. Bu sebep 
leri alakadar yüksek zevata arzetmiş 
bulunmaktayım. Sırası gelince bunla 
n da ayrıca bildiririm. 

Zenci Boksör intikam 
Maçını Kazandı 

iarı ağır siklet dünya şampiyonlu 
ğundan ağır siklete geçen zençi Hen
ri Le\is beyaz Amerikalı Al. Ettor i
le yaptığı intikam maçını kazanmış
tır. Zenci ile beyazın on beş devrelik 
müBabakası pek çetin ve pek sert ol 
muştur. lki hasım biribirini yere dü 
türecek yumruklar vurmuşlardır. 
Maçın sonunda ikisinin de yüzü, 

Ye burunlan kan içinde kalmıştır. 
Neticede hakem heyeti zencinin 

galip geldiğine hükmetmiştir. Henri 
Levis ağır siklette döğUşe başladığı 
zaman ayni hasımla on devrelik bir 
maçta karşılaşmıştı. Kazandığı halde 
mağlup addolunmuştu. Bu seferki 
maçla zenci ilk döğüşUn intikamını 
almı§ oluyor. 

Amerikalı ile Fransmn berabere kale/ık/arı son güreıten bir sahne 

Serbest güreş dün
ya şampiyonluğuna 

doğru gidiliyor 
Serbest güreş dünya şampiyoI\lu 

ğunun Amerikada olduğunu Amerl -1 1· ·ı · 1 
kalılar i~dia etmektedirler. Şimdiye ngı ızıer 
kadar dunya şampiyonluğu Unvanı 
da hep Amerikadaki güreşlere göre "nfı"kam J 
verilirdi. Hatta Yunanlı Cim Londos l l QTlnl 
tan sonra dünya şampiyonluğu mev- lı J j 
küne layik görülenler arasında mu a Ul ar 
sabakalar yapılmış ve geçende "Ali 
baba,, namile anılan ermeni pehliva
nının dUnya şampiyonu olmıya Uya 
kat kesbettiği yazılmıştı. 

Halbuki boğucu li.kabile Amerikalı 
larm da kabul ettikleri eski dünya 
şampiyonu leVisi Fransız Deglan A
merikada iken yenmişti. Deglanı da 
diğer bir Amerikalı pehlivan Dou 
George mağlüp etmişti. Şimdi Dou 
George Fransaya gitmiştir. Ve kendi 
sinin hala dünya şampiyonu olduğu 
nu söylemektedir. 

Fransız Deglanla Dou George,l pa 

Fransız Racing 
3 -1 Yenildi 

İzmirli Vehabın angaje olduğu 
Fransız klULü Racing lngilizlerln me§ 
hur Chelsea takımı ile Pariste bir in 
tikam maçı yapmıştır. 20,000 seyirci 
önünde cereyan eden bu oyunda tngi 
!izler 3-1 galip gelmişlerdir. Birinci 
devrenin sonunda FranBızlar 1-0 ga
lip vaziyette idiler. Fakat ikinci dev 
rede Racingin esas müdafileri hasta 
olduğundan ihtiyat müdafileri tngi -
liz hUcuınlannı kafi derece durdura 
mamışlar ve Uç gol yemişlerdir. 

Racing ayni İngiliz takımile 1ngil 
terede oynadığı bir oyunu kazanmıştı 
Pariste yapılan maç 1ngilteredeki mü 
Babakanm intikam karşılaşması ma
hiyetinde idi. 

riste güreşti. Ve ilk devreyi Amerika 
lı 53 dakikada kazandı. İkinci devre 
nin 27 inci dakikasında Fransız Ame 
rikalıyı çevirmiştir. Son devre ki, ga 
liple mağlübu belli edecektL İki peh 
livln bu devreye tutuştukları vakit 
müsabakanın bitmesine pek az kal -
mıştı. O müddet bittiği vakit iki peh 
Uvandan hiçbiri faikiyeti elde ede -
memi,ti. Hakem berabere karannı şini bili. müddet ve yenişinciye kadar 
verdi. Ayni pehlivanlar intikam güre yapacaklarını söylüyorlar. 

• 
Ml1<Av1; 
YA&AN~ 

0,HEN~Y 
. ~EVİ ll EN·. 
fAQİH ÔS'T~ L 
Gece B&at 10 ... Yağmurla ka

rışık aert bir rüzgar esi. 
yor. Nöbetçi polis, havanın teairi
le tenhalaşan caddede elindeki so
pasını sallıyarak sert adımlarla 

hem geziniyor, hem de geçtiği ka
pıların kapalı olup olmadığını 

yokluyor. 
Uzun boyu, geniş omuzla.I"I, mU. 

tehakkim yürüyüşiyle sulh koruyu. 
cusunun güzel bir timsalini an
dırıyor. Nöbetçi bulunduğu, ekse
risi çoktanberi kapanmış olan ya
zıhane binalarından mürekkep ma
hallede birkaç sabahçı kahvesiyle 
bir iki meyhaneden başka açık bi-
na yok. · 

• Polis binalardan birine yaklaşın· 
ca birden yavaşladı. Karanlık bir 
kapının önünde, ağzında henüz 
yanmamış sigarasiyle bir adam du
ruyordu. 

Polisin yaklaştığını görünce der-
hal selam verip atıldı: 

- Merhaba bay memur .. 
Sonra temin etmek ister gibi: 
- Merak etme~in, ben düşman • 

larınızdan değilim. Bir arkadaşı 

bekliyorum. Yirmi sene evvel ve
rilmiş bir söz! Biraz tuhafınıza git
ti galiba; eğer merak ettinizse an. 
!atayım. Bundan yirmi sene evvel 
şimdi şu binanın bulunduğu yerde 
bir lokanta vardı: "Big Joe,, lo
kantası .. 

- Evet, bundan beş sene evvel 
iflis etti: 

Kapının methalinde duran ya
bancı ııgaraaını yakmak i. 

çin kibritini çaktığı zaman, polis 
karşısında elmacık kemiklP.ri "'"'" 
ve )(..,.,.-.ıu ba,lı.AfU, .-ğ kaşmın kena-
rında bir yara izi olan, solgun bir 
çehre gördü. Kravatının üzerinde 
pırlantadan kıymetli bir iğne pa • 
nldıyordu. 

Adam sigarasını yaktı, sözüne 
devam etti: 

- Bundan tam yirmi sene evvel 
bu gece, Jimmy Walls ismllıdeki 
bir arkadaşımla buradaki "Big 
Joe., lokantasında yemek yemiştik. 
Jmmy en çok sevdiğim arkadaştı, 
onunla Nevyorkta ıkardeş gibi be
raber büyümüştük. 

O, zaman on sekiz yaşımda idiın. 
O, benden iki yaş büyüktü. Ben er· 
tesi sabah hayatımı kazanmak üze
re garba gidecektim. Jimmy Nev
yorkta kalıyordu. Zaten onu Nev • 
yorktan çıkarmak imkansızdı. 

Onca, dünyada yegi.ne yaşana • 
cak yer Nevyorktu. 

işte, o gece, yirmi sene sonra ay 
ni yerde, ayni saatte mutlaka bu. 
luşmak üzere söz verdik ve ayrıl
dık. 

Polis: 
- Hakikaten çok enteresan bir 

macera, fakat ayrıldıktan sonra ar
kadşınızdan hiçbir haber aıınadınız 
mı? 

- Bir aralık mektupla.ştık. Ll -
kin bir iki sene 15onra biribirimizi 
tamamiyle kaybettik. Ga~ geniş 
bir sahadır. Ben de bu genı.ş yer • 
!erde dolaştım, durduın. Eğ.er 
Jimmy hayattaysa ınutıaka gelır; 
o daima en doğru, en söztl_nd~ du
ran çocuklardan biriydi. tıu bm ki. 
lometrelik bir mesafeden sırf bu 
gece, bu saatte, bu kapmm önü~de 
verdiğim sözü tutmak için geldım. 
Jimmy gelirse, çektiğim yorgunlu. 
ğun acısını duyınıyacağıın. 

A dam cebinden etrafı pırlan
talarla sü81U, çok kıymetli 

bir a}tın saat çıkardı: 
_Saat ona Uç dakika var, dedi. 

Buradaki lokantanın kapı8Illda bi -
ribirimizle vedalaştığunız zaman 
saat tam 10 idi. 
_Nasıl garpta muvaffak oldu. 

nuz mu?. 
_ Eminiın ki Jiınmy benim mu -

vaffakıyetiınln yansını bile elde 
edememiştir. Ben hayatta en kuv. 
vetli rakiplerle karşıla,mak mec
buriyetinde kaldım. 
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Polis elindeki sopasını sallıyarak 
bir iki adım attı: 

- Ben yoluma devam edeyim, 
inşaallah arkadaşınız gelir. Çok 
bekliyecek misiniz?. 

- Yanın saat daha bekliyece -
ğim. Jimmy hayattaysa o zamana 
kadar"her halde gelir. Güle güle 

çaktığın zaman karşımda 
zabıtası tarafından aranılan 

yi gördüm. Eski bir arka 
kendi ellerimle tevkif edelll 
vazifemi bir sivil memur v 
le yapıyor~m. Seni kanun ıı 
tevkif ediyorum. 

bay memur. 
Deminden beri yağmurla beraber F 

esen rüzgar soğuk ve devamlı. El-
leri ceplerinde, paltolarının yakala- ~iififİIİİılllllı11ıı 
n kalkık, hızlı adımlarla bu karan- ~ 
lık caddeden geçen bir kaç yolcu
dan başka kimse yok. 

Yirmi sene evvel bir çocukluk 
arkadaşına verdiği sözü tutmak için 
iki bin kilometre mesafeden gelen 
adam kapının önünde, ağzında si
garası bekliyor. 

A radan yirmi dakika geçti. 
O sırada uzun boylu, par -

desUsünUn yakalan kulaklarına ka 
dar kalkık bir adam ,caddenin ö. 
te tarafından acele adımlarla, bek 
!iyen adama doğru yürüdü. Bekli. 
yenin önüne gelince durdu; şüphe 
ile: 

- Bob, sen mhıin? diye sordu. 
- Jimmy W&Ua. aeıı ha? 
~enl.gelen kal"fı&mc:lakinjn .ele

_.nna hara.relle'""l'rnratr: 
- ~. hey 8'dJ 'bey! Seni bW"&

da bulacağıma o kadar emindim 
ki! Yirmi sene, uzun bir zaman.Es
ki lokanta artık yerinde yok, Bob! 
Ke,ki olsaydı da gene orada ye -
mek yeseydik. E, anlat bakalım, 
koca adam. Garpte ne yaptın ? . 

-Mükemmel! Hayat bana bUtUn 
istediklerimi verdi. Jimmy sen ne 
kadar da değişmişsin bu ne boy 
böyle? 

- Yirmi yaşımdan sonra boy at 
tım .. 

- E, Nevyorkta ne yaptın ba -
kalım?. 

- Mütevazi bir hayat geçirdim. 
Hükfı.met dairelerinin birinde me
murum. Gel, Bob, şurada lokanta
lann birinde yemek yiyelim. Uzun 
boylu konuşuruz, eski günleri ana 
nz. 

İki adam kolkola yUrümiye baş
ladılar. Garbe giden elde -ettiği 
muvaffakıyetten mağrur, hayatı -
nın safhalarını anlatıyor, ötekisi 
paltosuna gömtilmüş alaka ile din
liyordu. 

Eczanelerden birinin önünden 
geçerken, aydınlıkta iki adam da 
gayri ihtiyari ani bir hareketle bi
ribirlerinin yüzlerine baktılar. 

Garpten gelen birdenbire durdu. 
Kolunu çekti: 

- Sen Jimmy Wals değilsin, diye 
bağırdı. Yirmi sene gerçi uzun bir 
zamandır. Fakat bir insanın göz
lerini, burnunu, ağzını, bütün çeh
resini değL,tirecek kadar uzun bir 
zaman değil! 

Uzun boylu adam Bobu ko
lundan sert bir hareketle 

yakalıyarak: 

- Zaman bazan iyi bir adamı 
fena bir adam da yapar, dedi. Son
ra ili.ve e~ti: Seni kanun namına 

tevkif ediyorum. Chikago zabıt&Bı 
seninle biraz görüfmek istiyor. 
muş. Şimdi merkeze gitmeden 
evvel nöbetçi komiseri Walls'in 
verdiği şu kağıdı oku! 

Garpten gelen adam uf ak ki.ğıdı 
.açtı. Okumasmı bitirdiği zaman el
leri titredi, yerinde sendeledi. Ki
ğıtta birkaç cUmle ile şunlar yazılı 
idi: 

"Bob; 
Sözümde durdum, eaat onda bu. 

luşacağımız yere geldim. Kibritini 

Tehlikeyi 
Büyümeden 
Önleyiniz! 
B tiylik, ldi(ü.k blrç.ok 

lar BOğuk algmhğı ile 

Mikroplar üşüyen vücude h 

ederler. Nezle ve kınkhk ~ 
terir. Hararet yükselir. A~ 
korkulacak hastalıklar tçbl 

zemin hazırlanmış deın, 

Kendinizi ii•üttüğün·· 
hisseder etmez der 

bir kaşe 

GRiPi 
alınız 

GRlP1N sizi grlpe karşı kor' 

GRİPİN en ılddetll bat ve -
ağnlanm geçirir. 

GRlPlN. üşütmekten mU~ 
llt bel ve sinir ağnlanm, ti 
tün sızı ve sancıla.n dindlrll'• 

GRiPi 

YENi ÇIKTI 
LEON TOLSTO 

KAZAKLA 
Türkçeye çeviren 

ALI KAMI AKYOZ'dilt· 
Fiatı 75 kuruş. 

Naşiri: Hilmi Kit• 

Kar Fırtına 
PUŞKİN'in eiı tatlı ve 

güzel bir hiki.yesidir. 
çeviren SAMİ SÜREYYA. 
25 Kr. PUŞK1N'in tercurııei 
le bir kıt'a resmini havidir· 

HiLMi 
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Divan 
Edebiyatı 
Gecesi 

Dün a~am Eminönli Halkevi, kon .. 
ferans salonunda kalabalık bir dinle. 
yici kütlesinin iştirakile divan edebi. 
yatı gecesi yapılmıştır. GENERAL GALİP 

AlvLATJYOR: 
Gece, Agah l::ıım Levendin divan 

edebiyatının tarihi seyri hakkında bir 
konferansı ile başlamış. sonra Perte\•-
niyal lisesi felsefe muallimi Muvaffak 
Füzuliden parçalar okunmu§tur. 

Abdülhamidi nasll 
hal' etmiştik ? 

Q en~ral Galip (PMiner) ikin
leb . • cı Abdülhamide hal'ini 
1i lıge giden heyet arasında idi. 

ti ud~~rihi vazüeyi nasıl yerine ger ı . . 
a.; gını generalin bizzat kendi 

beı:.Zilldan dinlemek zevkine ilk defa. 
ne . 

. rmış bulunuyorum. 
l'l Şıındiye kadar Abdülhamidin 
k~sıı hal'edildiğine dair, ciltlerle 
"Fı ap dolduracak yazılar yazıldı. 
~· bunların yüzde sekseni bir 
:V , hayali tafsilata dayanır. 
hak anın içinde bulunmuş olanlar, 

1 er nedense, bunu bir sır g1bi sak-
aınışlardı 

1 Gösterdiği iltifattan cesaret a. 
tıarak, general Galibe hatıraları • 
b~ bu safhasına da temas eden 
ır 8 Ual sordum. 

YAZAN: 

Sal6haddin 
GÜNGÖR 

Müstakil Hafoym ate~li gençleri: Hatay zaferini kazanıp Cenevre· 
den dönen Hariciye Vekilimizi böyle kar~tlomı~lardı 

Kardeş Hatay 
siyasi rüştünü 
gösterecektir 

Yazan: "TAN" ın Askeri 
Muharriri: Celal Dincer 

Akdeniz Boğazı ve Çanakkale bundan tam 22 yıl evvel o za
manki düşmanlarunızın müthiş deniz ve kara kuvvetleri tara~ın
dan taarruza uğradı. Bu taarruz muvaffak olsaydı Osmanlı Im· 
paratorluğu daha 0 sırada yıkılmış ve Büyük Harp, bu yıkılışla 
beraber, sonra ermiş olacaktı. Fakat, her türlü hesap ve man· 
tığm çerçevesine sığmıyan, bir harika meydana geldi, Çanakkale 
kurtuldu. 

İstiklal Lisesinden genç birl tale-be 
de. Bakiden bazı müntehap parçalar 
inşat etmiştir. 

Belediyelerin istimlak 
Edecekleri Arsalar 

Ankara, 12 (Tan Muhabirinden)
BugUil!kü imar kanununa göre bele • 
diyeler §ehirlerin güzelleşmesi için ye 
niden kuracakları ,·eya genişletecek
leri yol, park ve saire gibi yerlerin 
arsalarım bazı şartlar dahilinde pa
rasız almaktadırlar. Hükii.metin Mec· 
lise gönderdiği yeni bir kanun layiha-

sı bu gibi arsalan istimlak kanunu

nun şümulüne almış bulunmaktadır. 

Belediler bu yerleri ancak usulen is
timlak ettikten sonra kullanabilecek.. 

lerdir. 

Yeni Yıl 
Etrafında 

Bütçesi 
Hazırlık 

k Sayın general, geçmiş günlerin 
aranlıklan içinde kalan bu vak'ar· perde perde aydınlatan izaha-
ına b8.'}ladı: Abdülhamidin hal'i hôdisesini tasvir eden resmi .•. 

Bu harikayı kifayetsiz silah, vesait 
ve malzeme, fakat kahraman bir a
vuç askerle Atatürk vücude getirmiş
ti. 26 Nisan 1915 te (Arıburnu)unda, 
9 Ağustos 1915 te (Anafartalar) da, 
10 Ağustos 915 te de (Kocaçimen) 
ve (Conkbayırı)nda kazandığı üç 
büyük muvaffakıyet onun sırf kendi 
şahsi teşe1büsti, derin vukufu, vazıh 
görüşü ile emsalsiz cesaretinin eser
leridir. 

intikal safhası, 1923 ten 1936 ya ka
dar, 13 yıl sürdü. ikincininki o kadar 
da sürmiyecektir. ünümüzde 3 yıllık 
bir devre vardır. Bu devrede dahi 
tam bir dahili istiklale sahip bu · 
lunacak olan Hatay Türk devleti, 
Türke has yüksek kabiliyeti ile, ida
ri, adli, içtimai, iktısadi ve nihayet 
siyasi rüştünti meydana koymakta 
gecikmiyecektir. 

Ankara, 12 (Tan Muhabirin1en)
Maliye Vekaletinde bütçe hazırlık}&.. 
rına devam ediliyor. Maliye vekilimi
zin hastalığı devam ettiği takdirde 
müsteşar Faik Baysal bütçe çalışma. 
larını kendisine izah et.mek üzere İs· 
tanbula gidecektir. Bugüne kadar tes 
bit olunan rakamlar, geçen gün ver
diğim bütçe haberini teyit edecek 
mahiyettedir. 

w - 31 Mart ir
"'caı:nı 
ln bastır 
k ıya gelen hare. 
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1 
• Arkada~ Abd··ıı 'd b"/d' " attnıı ' Haf korannı u namı e ı uen Esaf T opfant, 

!'ek k akelele ~ere- Osman it mirlivası l<1yaf ef inde 
or ulu gunler 

~~l}'an payitahtın bozulan asayişi
~ Yeniden kurnuya çalışıyorduk.Ni
Zkı. nın 14 lincü günü sabahı, Mah
~ :Ut Sevket Paşa Merhum, beni 
lt anına çağırttı. Aıbdülhamidin hal'i 
tı arar1aşt1ğm1 bildirerek şu talima-

Verdi: 

'h. - °Yıldız sarayı civan, her ihti-
•<.Lale k ·1 · t' arşı askerden tecrit edı mış-
~~ Siı, bunların yerine polis ve 
ili .darına kuvvetleri ikame edecek-

tıı.z !. 

M alunut Şevket Pa,şa, heyecanı. 
ta ll.ı gUçfükle zaptedebiliyordu . .A 
dı~l.tda geçen muhavereden Yıl· 
e kışlalarında buh.ınan askere 
l'nniyet edilmediğini anlamıştım.. 

lla~ladığım. bir şey daha vardı: 
. esnasında çıka.bilecek herhan

ti bir hadisenin bütün mes'uliyet!, 
<ıtn 
~ Uzlarıına yUkletiliyordu. .Aldı -
ı ·lln emri derhal yerine getirmek 
a.tırnd · - · l ı. Süra'tle tedarik ettıgım 

lt~darnıa ve polis kuvvetleriyle va· 
... ~ teçirıneden Yıldıza gittim. Be-
l'ı11.t:ı., .. 
i~ln -<i karakolunun vaziyeti, o gun 

çok nılih' d ' .4.k ım ı. . 
fen<:ı· tabarndan yüzbaşı Hayn E -
lfa lYf. (şimdi ticaretle meşgul 
tiın.Yti lpar) bu karakola memur et• 

lfa,, . 
töre "rının, vaziyetin 1capıaı:ma. 
d.iın ' hareket edeceğinden eının • 
Ver · Şevket Turgut Paşa ile En -
t1ındl3ey (paşa) Hamidiye camii ya-l{,: ~ni bekliyorlardı. . . 
lıtan ndılerine, birkaç kelıı:ne ıle 
li~ lllut Şevket Paşanın emrini teb 
da ~inı. Yıldız sarayı, bu esna-

Abdülhamit, sarayında mahsur
du. Tüfekçiler Yıldızdan uzaklaş
tmlmış, hareketleri şüpheyi davet 
edenler idareten hapsedilmişlerdi. 

E mir mucibince, Yıldız etra
fını kuşatan askeri, geri çek 

nıiye başladık. Askerden tecrit edi 
len noktalara jandarma ve polis 
ikame ediliyordu. 

Bu işleri yapmcıya kadar, vakit 
te öğleyi bulmuştu. Tam bu sırada, 
'Mahmut Şevket,, imzalı bir tel -
graf aldım. 

Telgrafta, ayan ve meb'usan 
meclisleri azasından dört zatın, 
Yıldıza hareket ettikleri,. ve kendi

lerinin hemen padişahın huzuruna 
çıkarılarak, hal' kararının tebliğ 

ettirilmesini, bu formalitenin i.k _ 

mali esnasında, bUtUn tedbirler alı
narak, en ufak bir hadiseye mey

dan verilnıemesi,-sıkı sıkıya tenbih 
ediliyordu. 

İşi, bizzat benim idare etmekli
ğiın de a)Tıca tasrih edilmişti. t. 
cap eden tedbirleri alarak heyetin, 
Yıldıza muvasalatını beklemiye baş 
ladık. 

Bir saat şonra, ayandan bahriye 
feriki Arif Hikmet Paşa, ayandan 
.Aram Efendi, mebuslardan Kara
su Efendi, Esat Paşa Toptani (son
radan bi:· aralık Arnavutluk Kralı 
olmuştu) geldiler. 

Heyetin, kendisini görmek iste • 
diğini Abdülhamide, başkatibi Ce
vat Bey vasıtasiyle tebliğ ettirdim. 

Bizi, bir müddet sonra, küçük 
nıabeyinde bir salona aldılar. Ara: 

dan, ancak iki dakika geçmişti. 

A bdülhamit, yanında, o za. 
manlar ancak 15 - 16 yaş. 

larında bulunan oğlu Abdürrahim 
ile birlikte içeri girdi. Arkasında, 
siyah bir kostüm ve koyu gri kaim 
bir palto, bruşmda geniş tablalı bir 
fes, ayaklarında siyah iskarpin 
vardı. Beyaz boyunbağı takmış. 
tı. Babayani, fakat temiz giyin -
mişti. 

Elleri cebinde idi. Dikkatlice, sa. 
kalının boyalı olauğu tarkediliyor
du. Yüzü oldukça sararmıştı. Göğ
sü sıksık kalkıp iniyordu. Bunun.. 
la beraber, bütün metanetini top. 
lamıya çalıştığı, içinden geçirdik • 
lerini, halinden belli etmemek için 
büyük gayretler sarfettiği de görü
lüyordu. 

Hal'i tebliğ için gelen heyet sa
londa, sağdan sola doğru şu sıra 

ile yer almışlardı: 
Başta ayandan Arif Hikmet 

Aradan yıllar geçti. Bu yılları dol~ 
duran muazzam hadiselerle onıun bu 
hadiselerdeki hakim ve şerefli rolü 
hepimizce ve cihanca malfımdur. 
Mevzuumuz dışında kaldıkları için, 

bunları geçiyoruz. 
Geçen yılın temmm:unda Montrö'· 

de imzala~an ve son Boğazlar rejimi
ni doğuran muahedenamenin tesbiti 
için cereyan eden çetin müzakereler 

1915 te Gelibolu yarımadasında vu
kuagelen kanlı muharebelerin şu. ka
dar yıl sonra, siyaset sahasmda1?. t~
k .. .. d n baska bir şey deglldı . errurun e t.. kün 
Bu çetin mücadeleyi de, Ata ur 

. 'lh nı bu dehadan eşsız dehası ve ı aını . . . 
alan Cümhuriyet hükiı.metiınızın sı • 

ya.seti kazandı. 

Hatayın askerlikten tecrit edilmiş Türk dostluğuna büyük kıYınet ver· 
bir mıntaka olarak kabulü büyük bir mekte olduğunu söylemekte bulun ~ 
ehemmiyeti haizdir. Bu ehemmiyeti muş olan Fransa.nm önUmüzdelti üg 
tebarüz ettirebilmek için • Loz.ı.nda 

yıllık devre esnasında da bize karşı 
bir intikal safhasına gipni_ş ve Mon-

tam bir dv::ılluA ve IIa.to.:r a.ıılo.~a"'' treux'de o safhadan çıkmış bulunan -
Çanakkale ve Boiazlar davasile Ha- nm tatbikatında da kamil bir dürü&ti-
tay davasını, bu intikal safhaları ba- lük göstereceğini bekliyebiliriz. 
knnından, biraz yukarda biribirine Akvam Cemiyetinin tasdik etmi§ 
benzetişimizdeki esaslı bir farkı bil- bulunduğu, Hatay davamıza müteal
hassa kaydetmek gerektir: lik esas prensiplerden pek mühim O• 

(Lozan) muahedenamesinin, o za. 
man zaruri sebepler altında kabul et
miş bulunduğumuz, Boğazlara müte
allik olan mukavelenamesi bizimken· 
dı öz yurdumuzun en hassas bir mm
takasmı, adeta can evimizi, silahsız 
ve müdafaasız bir hale koyuyordu. 

lan bir tanesi de "Türkiye ve Suriye 
ülkelerinde diğer memleket rejim ve 

emniyeti aleyhindeki her türlü teşki

lat ve faaliyetin men'i,,ne dair olan 

maddedir. Bu suretle hayli zamandcı.n 

Paşa, onun yanında Karasu Efen -
di, Esat Paşa Toptani, Aram Efen
di, ben ... 

.... Cenevre-
27 Kanunusani 937 gunu Halbuki Hatay davasında, bu bakım-

- davasının da h d tl 

beri cenup hudutlarımız civarına yer

leşmiş bulunan fesat unsurlarının da 
bu sahadan tamamen uzaklaştırılma.-de kazandıgımız HataY . dan, vanlan netice cenup u u arı-

çana.kkale ve Boğazlar meselesıne mızdan ve lskenderun körfezi şark lan artık bir emri vakidir. Bunun bil
.. •"k Haır Başkatip Cevat Bey, biraz arka

mızda duruyordu .. 
Cevat Beyin yanında İstanbul 

jandarma alay kumandanı Menlik· 
li Tayyar Bey, erkanıharp kolağa
sı Haydar Bey vardı. Kapı önünde 
de, diğer zahitler, bekliyorlardı. 

benzer bir seyri vardır. Bu:vu 1 k sahillerinden herhangi ani bir tehli- yük ehemmiyetini takdir etmek mü§-' 
· B kumandanı k - · · tadan içinde • o zamankı aş . . .d eye ugramamız ihtimalını or . ve ı a- · kül olmasa gerektir. 

vekaletinin uzağı görerneyışı kaldırmaktadır. Benzetiş yerinde ıse 
rd l rıınız se- A lskende,...,, n limanından "en geniı,J 

resizliği yüzünden • o u anra !ngı'. denilebilir ki, Hatay devleti. Ke~~- • ....... 
kiz cephede yıprandıktan so 

20 
isli Ust Türkiyenin cenup hudutları ıçın bir mikyasta,, istifade etmemiz şartı· 

liz orduları, bizimkinden 15, m h. manevi bir (ileri karakol)dur. nın kabulü ise milli, harsi. iktısadi ve 
Abdülhamit, içeri girince, telaşı

nı saklamıya çalıştığı bir bakışla 
heyeti süzdü. Sonra, birkaç adrm 
atıp durdu. 

"t na ı k ti üstün, modern silahlı ve naınu e . . Cenevredeki son müzakerelerde ni- ilh ... bakımlardan son derece ıyme 
teçhizat ve malzemeli kuvvetlerl~· 1Fı- ha.yet uysallık göstermiş ve ha.len de haizdir. 

·· klenmış er. 
listindeki ordularımıza yu t 

Heyet arasında bulunan Esat Pa 
şa Toptani, Abdülhamide doğru 
ilerliyerek sert bir sesle söze baş-

ladı. 
(Arkası var) 

di. Bu yüklenişe aylarca muka;em:ı. 
ettikten ve birçok ta muvaffa fıyel ' 

. k etli za er er muharebeler verıp ıyın . . . 
dahi kazandıktan sonra Fılıstın cep-
hemiz mukadder akıbete uğramış ve 
nihayet 1918 eylfılünde yıkı~~ış~ O 
zaman ordusunun birliklerını oz-
crund~ kurtarıp etrafı düşman. sü

Ziraaf Bankası ile ;arileri tarafınd~n çevrnmiş arazıden 
geçirerek, bugünkü hudutlarımıza ka 

Çiftçi Arasındaki dar getiren bir tek ordu ku.man~anı 
M 1 1 çıkmıştı. Bu kumandan Atat~rk-

uame e er t" ç kk l d k" harikayı dogu -u. ana a e e ı .. 
Ankara, 12 (Tan Muhabirinden)- ran emsalsiz deha burada ~~ e~erım 

Ziraat BankMmm çiftçi ile yaptığı ortaya koymuştu. tşte Ataturkun o 
elelerin mahiyeti eskidenberi muazzam felaket içinden kurları~ ge

muanı . , hal' d 'd' Tem· tirdig· i ve daha sonra 5 fırka halmde 
·hn·rıı bir meseıe m e ı ı. . . B" '"k 
ı . ı ~ . al eden bu mesele hakkında tensik ettiği kuvvetlerdır kı, ·.ıyu 
yıze ıntık . . . . . . Harp sonunda anayurdumuzun da 
te yız. mahkemesı hır tevhıdi ıçtihat d" . t ' l• g-ramasına mani m . . . uşman ıs ı asma u 
kararı çıkarmış ve banka. ile çiftçı .a.- oldular. Yine Atatürkün tertip ve t:· 
rasnıdaki nıuamelelenn tıca.ri ma.h~ • sis ettiği, Katma tepelerinde ınevzı· 

t' haiz olduğunu tebellür ettirınış. !erinde bir kısmile yerleşerek yurdun 
~e ıB dan sonra bu yoldaki ihtilaf- müdafaası vazifesini alan bu kuvYet-
tır un • ··dl 
1 

· ticaret kanunu hükümleri daire- ler daha sonra da l~tik!al m~ctaifede-
ax . . mizin güvenip dayandıgı ve ıs a e 

sinde halledilecektir. ettiği başlıca unsur olmuşlardı. -
Lise Müdürleri Toplandılar 

. . d k' bütün lise müdürleri 
Şehnmız e 1 •· d'' .. 

.. ·rte orta tedrisat mu uru 
dun maarı · to lantı 
Avninin başkanlığında bır p 

yapını lardır. 

Bliyük Harbin Çanakkale ve Bo
ğazlar davası (Lozan) da nasıl bir 
intikal safhasına girmiş idise, Hatay 
davası da bugün öyle bir intikal eaf
basıruı. zirmis bulunuvor. Birincinin 

Güzel bir Sinema 
ylldızı Amerika f e
yezanında boğuldu 
Şimali Aınerikada başlıyan feye -

zan dehşetini ve sirayetini artırarak 
ilerlemektedir. 

Su hticuml84'ı karşısında canları • 
nı kurtarmak üzere kaçışanlar ara
sında 35 sinema artisti Kaliforniya 
daki Kerneville şehrinde coşkun su 
!arla kıstırılmış ve sarılmış bir halde 
kalmışlardır. · 

Judith Allen iki arkadaşile çadı • 
rında uyurken coşkun suların etra -
fını kapladığini dehşetle görmüştür. 
Diğer artistlerin bütün gayretleri 
boşa çkmıştır. Güzel sinema yıldızı 
iki arkadaşile coşkun suların anafor 
lan arasında boğulmuşlardır. Judith 
Allen pek küçük yaşında iken artist 
liğe başlamıştır. Güzel artistin sine
mada parlayışı 1933 senesindedir. 

Pariste çevirdiği "Mavi gözler., fil 
minde de çok takdir edilmiştir. Kü -
çük Şirley Tampelle beraber çevirdi 
ği bu filminde Şirley Tampel kendi· 
sini oek sevmist.i: Zovalfı yıltlıı Juflifh Ailen 
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Zehirli gaz~ karşı 1 

en esash korunma 1 

çareleri rlelerdir? 
lnönü, Relil Saydam, Rüıtü Aras 

Ş chirler için büy~~ .~ehlike tahrip bombalarından değil, 
onlardan çok kuçuk ve gürültüsüz olan yangın bomba

lanndan gelir. Bunlar 1 - 5 kilo ağırlığında olup tutuşturma 

maddeleri yağ, fosfor ve en ziyade kullanılan da elektron - ter
mit'tir. Bu bombalar durmadan yanar ve 2, 3 bin derece hara
ret neşreder. Bu hafif bombalar her tayyare tarafından Çok 
miktarda taşınabilir. Mesela Viyana üzerine (30) tayyarenin 
taarruzunu ve 20 bin yangın bombasmm atıldığını tasavvur 
edersek bunlardan yüzde birinin hedefe isabet ettiğini kabul 
etsek bile, 200 yangın çıkmış olduğunu düşünebiliriz. Halbuki 
hedefe düşen bomba miktarı o/o 1 den daha çok olur, ve bir 
fehirde evlerin işgal ettiği saha nekadar fazla ve boş saha 
nekadar az ise o nisbette evlere daha çok bomba düşer. 

Bu sebeple bombaların yüzde 
bir değil, hatta onda biri evlere 
tesadüf edebilir. Bundan dolayı
dır ki şehirler için en büyük teh
likenin yangın bombalarından ge
leceğini keşfedebiliriz. Böyle u
mumi yangınlara karşı en mü
kemmel itfaiye bile hiç bir iş gö
remez, ve umumi felaket baş gös
terebilir. Bunun neticesinde bütün 
tehir halkının açıkta kalması fe -
caati ortaya çıkar ki mütearrızın 
da maksadı budur. Halk bu cihet
ten gelecek tehlikeyi iyi görmez 
ve zamanında tedbirlerini alma:ı:

aa netice buna varır. 

Gaz telıli~esi 

Z ehirli gazların tehlikesl o -
tedenberl biraz fazlaca mü

balağa edilmiştir. Her ne kadar 
çok tesirli gazlar varsa da tesirle
rini tamamen yapabilmeleri için 
fazla miktarda ve topluca atılmak 
lizım gelir. Meseli. bir kilometre 
mura:bba.ı yer için 10000 : 12000 
kilogram gaz atmak icap eder ki 
bunun için de 8 - 10 tane gece 
bombardıman tayyareaine lüzum 
var~ır. Bu "uretle mesell Viyana
yı gazlamak için 1000 tayyareye 
ihtiyaç vardır. 

Başvekil 
Ve vekiller 
Geldi 

(~ı 1 incide) 

kil Balkan Konseyi içtimamda bulun 
mak üzere bu ak9amki trenle, şehri -
mizden ayrılacaktır. Doktor Aras, 
trenle Yugoslavyanın Niş şehrine gi 
decek ve orada Yugoslavya Başveki 
li M. Stoyadinoviç ve Romanya bari 
ciye nazırı M. Antcnesko ile buluştuk 
tan sonra hep beraber Atinaya hare 
ket edeceklerdir. 

Atinada Balkan konseyi toplantı • 
ama M. Stoyadinoviç riyaıet edecek 
ve toplantıda yeni Yuğoslav, Bulgar 

1 daimi dostluk paktı da konuşulacak 

1 

tır. 

1 kt11at Vekilinin T etki.ki eri 

j iktisat Vekili Celiı.l Bayar, dün öğ 
leden sonra deniz müsteşarile birlik 
te denizyolları idaresine gitmiş, Al -
manyanın krup tezgahlarına ismar -
!anan yeni vapurlar hakkında izahat 
almış ve inşaat projelerini tetkik et 

1 miştir. 

ı 
lsmarlanacak 13 vapura ait ııatı, 

muk~~elesi hazırlanmıştır. Mukavele, 
1 bnugunlerde şehrimizde imzalanacak 
tır. 

Sıhhat vekili doktor Refik Say • 
dam da dUn vilayete giderek valiyi 
ziyaret etmiştir. 

P ARISE GiDEN SURiYE HEYETi 

Paris, 12 (A.A.) - M. Delboe, dUn 

1 öğleden sonl'.a Suriye Balyekili Cemil 
ı Mürdilm ile Dahiliye NUJn Sadullah 
1 Cabirl,yi kabul etfiştir. 

MeraiııliJer Hataya (ffdiyorla r 

Bir şehir halkının az bir zaman
da gazla imhasından bahsetmek 
kadar mantıksız bir şey olamaz. 
Zira bu kadar çok tayyareyi bir 
defada kullanmak mUmkün değil
dir. Gaz elbette kullanılacaktır. 
Ve buna karşı ihmalden çok bU
yUk zararlar doğar. Fakat gazın 
ancak mahdut yerler için ehem -
miyeti ziyadedir. Bundan başka 

ötede beride ancak halkı tedhiş 
etınek ve maneviyatını kırmak gibi 
bir rol oynar. Hele eğer halk en 
teeirli gazın bile ancak mahdut 
bir zarar verebileceğini ve hava
dan, güneşten ve bilhasa rüzgar
dan çok müteessir olduğunu bilmi
yorsa o zaman gazın yapacağı ma 
nevf bozgunluk ve ürkütme çok 
büyük olur. Bununla beraber her 
nevi gaza ka~ı gene gu tekniği 
kadar terakki etmiş olan muke • 
lerle kat'i çare bulabiliriz. 

Menıin, - nk okul muallimleri 
toplanarak, Kurban bayramında Ha-

Gaı feltniği ltaclar feraUi efmiı taya gitmiye ve bunun için timdiden 
olan masltelerle, en mües·ir zehirli müsaade almıya karar vermiflerdir. 

Hava tehliltesinclen nasıl 
•orunabiliriz? 

T aY?'arelerin kullandığı tah· 
np, yangın ve gaz bomba

larından gelecek tehlikeleri ve de
recelerini söyledik. Şimdi bunlara 
karfl korunma çarelerini anlata
bm: 

Her silaha ka~ı korunma çaresi 
nrdrr. "2000., kilo ağırlığında 

bombala.ra k&l'fl ~ - 5 metre ka
lmlığmda beton örtü ile korunu· 
lur. Fakat, bunu her ev yapamaz. 
Buna lüzum da yoktur. Böyle bom· 
balann atılacağı yerler aakerlikçe 
ehemmiyeti olan belli yerlerdir. 
Bu gibi yerlerin hemen yakınında 
bulunan evler de harap olur. Tay
yarelerden atılacak bombalan tam 
hedefe dü9ürmek epey güç bir iş
tir. Hele tayyareye karfı tayyare, 
yahµt dafi toplan ve makineli tü
fekler kullanılıyorsa o zaman bom 
bayı hedefe dUtUrmek daha çok 
,Uçleşir. Ve atılan bombalar hede
fin yakınındaki diğer evlere dü9e
bilir. Bu aebeple evvelce de saydı
ğımız aakerlikçe mUhlm fabrika 
lstaayon, köprü mühimmat de~ 
lan: devlet binaları, 11ilolar ve aa
lrenin yakınlannda evler yapılma
aalı, mevcut evlerde iae ağır bom
a,,ı.la.ra lıA?1I Wbir alın!'>lalıchr. 

gaılere ltarıı ltaf'i feclbir o/malt -------------
mümltünclür. 

Zehirli gazlara ltarıı ltorunma: 

Z ehirh gazlara karşı emniyet
li mukeler ve zehirli ma-

yilere kar~u da koruyucu elbiseler 
vardır. Fakat eğer bunları kullan 
manın usulleri bilinmiyorsa mil
yonlarca gu elbisesi ve maske 
vermekten bir fayda beklenmez. 
Esasen gaz elbiseleri' ancak ma • 
yi gazlarla doğrudan doğruya te
masa gelecek olan insanlara, da • 
ha doğrusu sivil korunma esnasın
da fiilen çalışan mücadele teşkili
tına verilir. 

Tayyare taarruzlan sırasında 

halkın en çoğu cadde ve sokakları 
terkeder. Bunlara (Pasif halk) di· 
yoruz. Her evin bir bodrumu oldu 
ğuna göre bunu korunma bodru· 
mu haline koymak ve oraya sığın
mak sivil hava korunmasının te
melini teşkil eder. Bu takdirde 
düşman kendi bombalarını daha 
geniş sahaya serpmek mecburiye _ 
tinde kalır ki böyle geniş bir saha
yı hiç bir zaman tamamen bom • 
balarla dolduramaz. Her evde bod 
rumun kor?,nma bodrumu haline 
konulmuından ışu fayda elde edi
lir: Herkes, tayyare taarruzu e.ıma
sında olduğu yerde kolayca sığı
nacak yer bulmuş olur, uzaklara 
gitmiye mecbur kalmaz, gece ise 
evinin bodruıınuna, gündüz ise he
men çalıştığı yerin bodrumuna gi
rer. Tabii bodrum o suretle hazır
lanmalıdır ki, tam emin bir sığına
cak yer olabilsin. 

Her ıey tehliltecleclir: . 

H erkcsin yalnız kendi canını, 

kendi malını ve kendi iş va
sıtalarını koruması kiı.fi değildir. 

Kendi korunmasını temin eden her 
insan, derhal eq. yakınının korun
masını da düşünmeğe ve ona yar
dıma mecburdur. Şehirli, köylü, 
memur, amele, tüccar herkes ay

ni derecede tehlikeye maruzdur ve 
herkes ayni derecede alakalıdır. 
Elbirliği ile çalıfmalıdır ki hayat 
ve maişet mümkün olduğu kadar 
v taci•P. V" az ""-rı.r- ufrsotna1r'• 

kurtulsun. Ev sahibi evinin başına 
yıkılma.ması ve yanıp mahvolma
ması ile ne kadar ilgili ise kiracı 
da o derece allkalıdır. Bir ,ehrin 
yanması ve harap olması demek 
bütün şehir halkının derin bir fe • 
il.kete dilşmeai demektir. Zayıf ve 
aciz vaziyete dilşmemek, serveti 
muhafaza, çalı9mayı koruma ve 
yurd istiklalini muhafaza halkın 
vazifesidir. 

Şahsi korunma~ 

B ugUnkU ileri ~arp tekniği öyle 
gösteriyor kı, tarihe karıflllıt 

olan ve bizim ancak tarih kitaplann 
da okuduğumuz (şahıl müdafaa) 
yani herkesin kendi malını ve ca
nını kendi gücüne ve kendi kuvve
tine dayanarak koruması ve ya.km 
lanna yardım etmesi mecburiyeti 
tekrar ortaya çrkmıştır. 

Bütün halkın, bütün sınıf ve ta
bakaların elbirliğiyle çalıması, bir 
sivil hava korunması kurumunun 
temelini te,kil eder. <Aün politika
larını ve fikir ihtillflarını bir tara
fa bırakarak yurdumuzun ve mil
letimizin ya,aması ve ullmeti için 
elzem olan hava korunnıuında he 
pimiz elele verelim. Bu hususta 
herkesin hava korunmaııını bir va· 
zife diye kabul etmesi kafi değil

dir. Her ferdin diğer birisinin yar
dımına muhtaç olmadan tehlike 
zamanında bilfiil hazırlanmayı ve 
tehlikeyi cesaretle karşılamayı bil 
mesi ve yapabilmesi lazımdır. 

Hükumetçe yapılmıyan ve her 
ferdin mutlaka kendi yapması icap 
eden bütün işler (şahsi korunma) 
aıruına girer. Bunun temini ile 
ancak esaslı öğretme ile olur. Bu 
yazılar her 9ahsın hava korunma
sında ne yapacağını ve ne yapmı

ya mecbur olduğunu ana hatlariy
le gösterir. Daha esaslı ve mil • 
kemmel surette öğrenmek için bu 
maksatla açılmış olan hususi öğ -
retme kurslarına i,tirak llzımdır. 
Umumi fikirlerle iktifa caiz değil
dir 

Madrit önünde ve 
civannda şiddetli 

muharebeler oluyor 
Madrit • Valensiya Yolu Kapall, Asile r 

Malagadan Almiraya ilerliyorla r 
Londra, 12 (TAN) - ispanyada asiler, Madrit ile Valensiya 

arasımfaki yolu kamilen kestiklerini bildiriyorlar. Artık hüku
met kuvvetlerinin. bu yoldan istifade etmelerine imkan kalmamış 

bulunuyor. 
Bu yoldan geçmiye teşebbüs eden 

yirmi hükümet arabuı yolu zorla
mak istemio ,fakat eiddetli mitralyöz 
ateşiyle karşılaşmış, kısmen yolda 
kalmış, kısmen geri dönmüştür. 

Hükumet kuvvetleri üniversite 
şehrine birkaç kere taarruzda bulun
muş, fakat lailerin anlatııına göre, 
bütün bu taarruzlar boşa gitmiştir: 

HUkfımet tebliğine göre, milisler U· 
niversite mahallesine hakim olan 
Kasa Ganayı itgal etmiılerdir. Her
kes umumi eeferberlik ilanını bekli
yor. A.ailer mahafili lee Madride gir- • 
meden dunnıyacaklarmı ihaaa etmek
tedirler. 

ALM1RAYA DOGRU 
C-enupta biler, Malagadan prka 

doğru 50, 60 mil ilerlediklerini haber 
vermekte ve hafta tı0nundan evvel 
Almira.ya gireceklerini söylemekte • 
dirler. 

Almira, Granadanın tabii bir lima
nıdır. A.ailer, burasını ele geçirdik • 
leri takdiı;Ae istedikleri ;saman Gra • , 
nataya imdat kuvvetleri gönderebi • 
lecekler ve buradaki vaziyeti kurta • 
rabileceklerdir. 

Asiler Malagayı ele geçirmekle çok 
bliyük bir silah fabrikuını zapteyle
mekten memnundurlar. 

GRANATAYA KARŞI 
Hükumet kuvvetlerinin Kordovaya 

karşı hareketlerinden maksatları Gra 
natayı tehdit etmek ve bu suretle a
ıileri bu mıntakadan atmaktır. F&kat 
lailer, hükumet kuvvetlerinin he !e
fini anlıyarak daha çabuk hareket 
etmi§ler ve Almirayı tehdide giriş • 
mf4lerdir. Diğer taraftan hükfıY\let 
kuvvetleri de Grana.tayi istihdaf et
mekte devam ediyor ve Kortiyi ta
rafında muvaffakıyetler kazandıkla

nm bildiriyorlar. 
Bugün asi tayyareler Valensiyayı 

ve Almirayı bombardıman etmişler -
dir. 

ITALYANIN YARDIMI 
ttalyanın uilere yardımı bir h:ı.yli 

münakqalara sebep olma.ktadır. A.ei 
General Dellano bugünkü beyanatın
da, kumandası altında bulunan ve 
Malagaya giren kuvvetlerin yüme 
yüz Iapanyol oLduğunu söylemiştir. 

Fakat alınan haberlere göre, Ma
lagaya bugün 1000 Italyan çıkmış bu
lunuyor. Bunlar, Almiraya karşı ya
pılan ileri harekette kullanılacaklar
dır. 

ASiLERE SEFiR 
Almanyada Italya gibi Borgoııı hil

k<ımeti nezdi.ne bir sefir göndemıie 

ve ıimd_iye kadar ma11llhatgi.1zar Un· 
vanını taışıyan mümessilini sefir rUt· 
besine yükseltmiştir. Bu ıuret!e Ge
neral Fanpel 8efir olmuştıur . 

ADEMIMUDAHALE 
Ademi müdahale komitesi Porteki

zin hududunu kontrol ettirmemesi yii
zUnden tahaddüa eden vaziyetle me§· 
guldür. 

Balkan Matbuatı 

Atina, 12 <Hususf) - Balkan mat
buat konsreei puarteai giiftU Atina 
Ticaret Odaaı aa.lonunda açılacak-
tır. 

lnıiliz Hava Atateai 
Ankara, 12 <TAN) - Buraya ge

len İngiliz hava ataşesi Elmhirst bu· 
gün Milli Müdafaa Vekili Kazım Oz
alpı ziyaret ederek bir mUd~et konuş
mll§tur. 

Yunani:standa O telcilik Mektebi 

Atina, 12 (HwmsO - Turizm ve 
matbuat mUste.,.rhğmca Yunanistan 
da 11on sistem bir otelcilik mektebi 
eı.c;ılması dUşUnUlmektedir. 

Tarihi A rat tırmalar 
Ankara, 12 (TAN) - Kaytıerl nin 

GUltepe mevkiinde tarihi tetkikler ya 
pacak olan tarih fakUlteai arkeoloji 
enıtittıatl talebeleri yarın N.ba.h An
brı\da.n 1\1.J""!kflt 4!d~P"'Ciir. 

Bombardıman harabeleri arasından 
lcaçan le/8/cetıecleler 

Metaksas 
kahines·nin 

attı ayı 

Yunan Gazeteleri 
Kabinenin icraatını 

Sır.alayorlar 
Yunanısı.a.n~ ~Y.ı.a~ kabinesi 6 

ayı doldurmuş oltiuguiıcfan, ~tün Yu· 
nan gazeteleri, bu müddet içinde ba
p.nl&n iıleri saymaktadırlar. 

Eski Venir.elist gazeteler de dahil 
olduğu halde, yazdıklan makalelerde, 
M. M.etakaaaı alldşlıyarak diyorlar 
ki: 

1 - Anarşi ve ihtilalin önüne ge
çildi; 

2 - Memlekette asayiş ve emniyet 
teeııaüa etti ; 

3 - Devlet, sermaye ile mesainin 
arasına girdi; 

4 - Finans itleri düzeltildi; drah
mi kurtanldı; 

5 - Teslihat ve tahkima.t i§i ta· 
ınamlaıunaktadır; 

6 - lçtimai yardım i.§ine milyon
lar tahsis edildi · 

' 1 - Her sınıf balkın meseleleri 
halledildi; 

8 - Çiftçiye yardım edildi; bol to
hum verildi; 

9 - Ekilen arazi miktan 600.000 
dönüm arttı. 

10 - 1.s00.000.000 drahmilik ta
sarruf yapıldı; 

11 - Millet baygınlıktan uyanarak 
yeni hayata girdi; 

12 - Hepimizi bu yeni doğuşun 
heyecanı sardı. 

Ve gazeteler şunu ili.ve ediyorlar: 
"Bu hakikatleri körlerle münafık

lar görmez. Millet yaptığı mitingler
le M. Metaksasa karşı beslediği sev
gi ve itimadı meydana koymuştur. 
Yapıla.nişler (4 Ağustoe) inkılabının 
ehemmiyetini göııtermiye kafidir. 

Çekos!ovakya 
Ve küçük itilaf 
_ (Başı 1 incide) 

dugunu ve nihayet Romanyadaki ~ 
koslovak diplomasi mümessili hak
kmda ne gibi tedbirler ittihaz edilmi§ 
olduğunu sormaktadırlar. Bu mesele, 
sol cenah gazetelerinde büyük bil' he
yecan tevlit etmiştir. 

Lehi·tanr:/a 
Varşova, 12 (TAN) - Mebuslar

dan biri, Çekoslovakyanın BUkreş el 
çisi tarafından yazılan kitapta. Lehis
tan aleyhindeki yazılar hakkında ha
riciye nezaretinin neler düşündUğUnU 
~J'f"lllf V .. ÇekJPT tanıfmdAn iJ,.ri Sil-

Tokat belediye 
Reisi berat 
Kara rı aldı 
Toat, (TAN) - Tokat beledl1' 

meclisi tarafından belediye reisi Mut 
tafa Gökçe hakkında verilmiş oldU
ğunu evvelce bildirdiğim ademi iti• 
mat ve kifayetsizlik kararı dahiliY• 
vek\letince yersiz görülmüştür. Di• 
ğer taraftan, belediyenin elektrik ts 
sisatından başka yerlere para sarfı 
bir ihmal eseri telakki olunarak ş0." 
rayi devletçe Mustafa Gökçenin bU 
suçtan Amasyada muhakemesine ki 
rar verilmiştir. 

Arnasyada başhyan muhakeırıe-

sinin ilk celsesinde beraet kararı a· 
lan beledlye r~isimiz, buraya döııilP 
vazifesine devama başlamıştır. 

• Sıhhi iıler 
Kayserinin Pınarbaşı kazası sıb• 

hat memurluğundan Tokat belediyi 
si sıhhat memurluğuM. tayin olunaD 
Kadri Doğan gelmiştir. 

Mumaileyh bütün kahvehane ~ 
kıraatanelerle hamamlann sıhhi va• 
ziyetlerini tetkik etmekte ve bunla• 
nn matlup duruma gelmelerini te • 
mine çalışmaktadır. 

Serseri bir halde sokaklarda dola 
şan köpekler öldürülmektedir. 

T oltaffa yol parası 
Tokat vilayeti umumi encümeni 

azası ilçelerden kasabamıza gelmir 
ler, vali Faiz Ergunun riyasetinde 
c;ahşmıya başlamışlardır. 937 yılı yol 
parasının da evvelce. olduğu gibi 6 
liradan tahsiline karar verileceği talı 
min edilmektedir. 

Edirnede Sular 
Çekiliyor 

Edirne, 12 (TAN Muhabirlnden)
Son günlerde yağan süre~li yağmUJI" 
lar yüzünden nehir sulan kabarıd 
ve tqmıştır Evvelki akşam birdenb~ 
re kabaran suyun yükselmesi, saat~ 
20 - 25 santimetreyi bulmuştur. 

Meriç doksan santim kabarmıp• 

da bir iki saatliık bir durgunlukt&JS 
sonra yavaş yav&§ çekilmiştir. 

Bazı mahalleler, su altında ka.lm~ 
tır. Sabahleyin Edirne \reni hareket 
edememiştir. Karaağaç - Edirne 
münakalatı muvakkaten durmw, ,-e 
yol tqma durduktan eoMa açtlabil .. 
m~r. Tren yoUarmda bozukluk yok 
tur. Boiulan. ölen olrnamıştrr. 

FELAKETZEDELERE YARDIM 

Edirne, 12 (A.A) - Sular çekil• 
mekte devam ediyor. Hava açtığı içill 
ıularm yilkaelme tehlikesi azalnıll'" 
tır. Fellketzedelere yardım edilmek. 
tedir. Bosnakoye erzak gönderilmit • 
tir. Zabıta büyük gayretlerle çalıt" 

maktadır. Hillliahmer yardmı etme
yi kararlqtırm1'tır. Zarar miktarl 
henüz belli değildir. Dört cami de ld 
altmda kalmış fakat va.ktinde boşal • 
tıldıkları için eşyaya bir zarar ge!M• 
miştir. 

Osmanlı Bankasını 
Sovanalar 

Buna, 12 (TAN Muhabirinden l
Beş aene evvel Osmanlı Bankaııı:d 
güpegündüz ıoya.raık 3450 lira ald 
İnegöllü Süleyman ile Ahmedin mu. 
hakemelerine ağırcezada başlanmıt
trr. 
Duruşmada, maznunlar zabıtaya 

verilen ifadeleri kabul et.medikleriıd 
söylemişlerdir. 

lzmitte Arıcılık Kurumu 
· lzmit, 12 (A.A.) - Vilayetimizdi 
Adapazarında KöylU gençlere mali 
ıus bir ameli ancılık kursu açılın• 
ama karar verilmiştir. Be.f sene dl 
vam etmek Uzere açılacak olan bG 
kurs için köycüler bUroıu taraf ınd&JS 
2000 liralık bir tahsisat konulmUf 
tur. 

Doluda Kaymakamlar 

Konıreıi 

Bolu, 12 (TAN) - Kaymakaıil 
ve Nahiye MüdUrı~rl 
kongre11i bir hafta çalışdıktan sonr• 
dün mesaisine nihayet vermiştir. Bil 
munasebetle dün gece parti tarafııt 
dan 120 kişilik bir ziyafet verilmiştir• 

Palamut ihracatı 

Ankara, 12 (TAN) - lktısat Vr 
kaleti palamut ihracatını tanzim et
mek Uzere bir palamut nizamnametl 
hazırlamıya başlamıştır. 

tiilen Lehistan dolrt.lufunun bundaJl 
ibaret olup olmadıfma da cevap istr 
m;stir 
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HEaYatl~rının Tehlikede Olduğunu Anlıyan KUfe 
Şrafı, Kesilen Başları Görünce Pencerelere 

Koşuştular, Feryat Etmiye Başladılar. 
~la~ adedi, elliyi geçtiktrnı &bloka altma almış., İbni Ziyadın 
ita.~ liAninin ağzı, ıiddetle açdmı,, kuvvetlerini, bunaltmıştı.. tbni Zi. 

tbıde .. a.ksaıkalı, kıpkızıl kan i. yad, bu korkunç galeya.'"l kan;ısm • 

kltla; kalnu,tı. Mütemadiyen kırbaç da acı bir inhiza.ma uğarayacağmı 
lan cellat : anlamıştı. Derhal, me\'lkuf bulunan 

din, yer götürmez askM"e malik ol. 
duğunu unutuyorsun 12, Burada, he. 
pimizin başının üzcri:ıde bir kılıç 
bekliyor .. Eğer on dıtkikııya ıkadar 
dağılmazsanız, tbni Ziyad şimdi bi
rer birt:!r kafalarmı7J kestirecek .• A. 
yaklannızm dibine attırac;a1<,. - YA. Seydi' Cen wt......:~n ltı1lJn ' "•• &bthak, .rMIUrW• 

"er. inine .. ve sen efendime öİnU:-ler 
l:>i irı. Bu adam dilnyada.n el çekti. 

Ye h • .;._ __ tı o ~ırınış •• 
ı:.1,__ 18.tnan, İbni Ziyat yerinden 

~·· Ağır ağır yandaki odaya 
•"lıl!tke.ı : 

- Götıı .... _ l>i <U-un., Bir çukura atıverin,. 
Ye IDnıldanmıştı • 

'-. 'baruıerna.rede işlenen bu feci ci • 
ei,.et., derhal şehre yaytlmı~t.ı. Hani 

~ ' ILrbk dünya ve maaevadan el 

~~ olan bir ihtiyarm, böyle kır
~tmda öldUrUlmesi, Ehli Beyt 
~ olan bau genc;l~rın kalbin. 
det &e.J>tolumna.z bir heyecan ve vah· 

~Y&n~tı 

~ar, derbal.
0

bir araya toplan • 

Kf1fe eşrafmı huzuruna. getirtmiş: 

- Şu hali beğeniyor trm.sunu7.? 

Bunun neticesi, hepinizin mahvil he
laki demektir, Size, on dakikl 

mühlet,. Eğer bu on dakikll M.rfm • 
da bu halkı dağıtırsanız. ne ili . Dli

ğrtmadığınız takdirde hepinizin kd

lelerini . burada keetir~eğim. Birer 
birer &silerin önUne attm1.cağtnt, 

Dedikten son.."&, kapıda duran a. 
damlarına: 

- Yalın krlıç!ı yirmi &dam hazır 
olsun. 

Diye bağırmıştı. 

Kufe eırafının ıözleri 
KUfe eşrafı, korkıtlarmdan rlona 

k:ılmışlardı, Ve derhal pencereler<? 

kotUfarak: 
- Ey halk!,. N~ yapıyorsunuz? 

Bu hareketinizle, bUtli ı Kufe şehriiıi 

kanlı bir f eli.kete 91ifrüklilycr,;unuz ... 
Burada lbni Ziyadı ve onun adam. 
larmı mağlQp etmekfo ne ka7..a.nmış 
olacakamız.? •. EmirUlmtıminr!ı Yezi • 

Diye, feryat etmiye başlamı~lar • 
dı ... 

Ve, daha bu feryatlar bitmeden, 
pencerelerderı iki kafa f;rlamı~. Et. 
rafa kanlar saçard< isilerln ayaklan 
dibine yuvaxlarunıştı • 

Bu kanlı ve kesik başların pence. 
relerden atılması. korkunç biı't'r gül. 
leden daha büyUk tesir yapmıştı. A • 

siler, derhal hücumlannı durdunmış 
lar, dehşet içinde kalarak birdenbi. 

re a.ralanmışlardt., 
Kapalı bir penceredPn vuiyeti 

tetkik eden lbni Ziyat ta. memnu

niyetle gülümsemişti. Yanmd.t duran 

~er kumandanına : 
_ Çabuk .. iki kölenin dııha ha§. 

lannı kestir, Pencereden attır. 

Demişti... 

Bir dakika evvel olduğu gibt. şim. 
di de iki masum kölenin başları birer 

saniyede kesilmiş .. bunlar da ıiailerin 

önlerine atılıvermişti, . 

(Arkası var) 

"e ~ İbni Ziyat, Hani gibi yaflı 
~te ıayan bir ad:ımcl böyle 
~) .onun evinde saklı olan (~üs 

ttu ~maz? •• Bari gidelim. o
~ • lcap ederae, 1bııi Zi. 

~ ldaınıa.nnada~d.l"lık~yalım. ================================================ 
lhUh tiıllhıanmıeıar .. Hl.,icin evini ..__......,_._..,..._.._. ... ._...__, ,_ ..... ._._ -.-..ı 

~ ~edenkuvvetleriyarmışlar.. SAGLIK o·· Gu·· TLERi 
r:.:~ . d&Y&Dmışlar, M:ialiınl allp 
\iı -111ıe& için otM....ha.ber yollamışlar-. • 
~Uaıinı ~ • Hlninin uğnı.dtfı fellketi 

'-tYa duYJnaz, htlngUr hUngür ağla. 
bqıa.rnıı : 

.; l!:y, Ehli Beyt muhipleri!. Hlni 

~ lkaaıkaUı bir ihtiyar, Ehli Beyt 
!\, da. hayatını feda ettikten son· 

r._ lttık ben kendi h:ıv:ıtımı muha • 

~ ~ IUzuın görmtiy~rum .. Madem 

' kurtarmak için hP.rşeyi göze 
~ Ben bu f edaki.rlığtnız, daha 

' _bir İfe aarfolıunsun .. G'ideıım. '1 Zıyaı mel'unundan Hbiııin 
~ iatiyeıtm. 

haiımuttı ..• 
a..,_ barülemareye akm . 
~~ içinde bulunan E°ııli Beyt 
---~.Müslimin bu llicena.ba • 

...._-..qrtnt derhal kabul etm~ler: 

'lt, MUalim!,. DUı öntımllze •. ö. 
~ ~ seninle beraberiz • 'erdi., 

l'fh ~ Müslimin çocuklannı, (Şe-
t"-_ ---~ iaminde bir atın evine 
,~erdi. Sonra da, Hlninin 

~ 111Ubaeara eden lbni Ziyadm 
,.~ Uzerbıe hücum etmişlerdi. 
tr, ~tıf kuVVetier, derhal dıığılmlf. 
' lıa.ıden ctlr'et alan ~Meli genç 
:\Je, ~14edi, 'birdenbire çofallt'.ışb. 
~ l'Man KMeli, Mtıalimin ku • 

...... ola.rak : . 
~~ 4ıı.h Zalimleri kahretsin .• Kır-
' altında can veren ihtiyar Hl· 

bt ~ isteriz • 
~ '-Yat ederek DarlllemareY8 

~ &ltnı etmiye bqlaın!Jb, 
' ıtYat, bunu haber alır aL 
~~ iaıvvetlerini içeri alimi .. 
~in bpdarmı SJl""''ln ka. 

"~ lllUdafaaya hurrlanm.J9b· 

'~ o sırada yanmda bu· 
'ltnte eerafmdan ~ da 

~: odaya bpamJlb. 
\ ~-~ kapılan önilnde, 
~"l'ları dibinde, ıidcletli bir mu. 

..._~. 
~~ Zenat lcıorku içinde 
l ~ kumanda ettiği kuvvet • 

' ~- tamamlyle 

• 

LOICMAH 41EKIM 

~ ....... ..-~....-....-.....r~_....._....-.--.-......ı 
Göğüs veremi iyi olur mu 7 

Hekimlik mesleii her türlü 
hastaltklarda hizmetlerinden baş· 
ka. verem hastalıiında iki şeye şa· 
hitlik hizmetini ifa eder. Biri ve
rem hastalıfının çocuk olmıyanla· 
ra bulatmıyacajını isbat için .. Ve
rem hastalıiının çocuk olmıyanla
ra bulqıp tıulqmıyacqı hususun
da biribirinin zıddı iki fikir bulun
dutunu belki bilirsiniz. 
Bulqmıyacajını iddia edenlerin 

en kuvvetli . delili dünyada daima 
hekim bulunmasıdır. Verem hasta. 
ıııı çocuk olmıyanlara bulqmıf ol
saydı • hemen her hekim, hemen 
hersün veremlilerle yqadıiı için. 
dünyada sailam hekim kalmaz • 
dı. 

öteki tahitliil de verem hasta. 
ıııının iyi olması kabil olduiunu is 
bat için ... Verem hastalıiı hıkim
lırı bulqmaz ama, aralarında da
ha çocuklularında vereme bula'9 
mıf olup ta, hastalıkları hekimliğe 
b .. ladıktan 10nra meydana çıkmıJ 
hekimler vardır. 

Bunların da çoiu kendi huta • 
lıklarını iyi ıderlır. Niçin? Hasta
lıklarını ırkındın tıthiı ettirerek 
vı verem hastalıiının iyi olabile. 
cejinı kanaat ııtirerek tedavisine 
erkenden ba,ladıkları için... Hem 
de, böyle kendi kendilerini iyi et
mit veremli hekimlerin misalleri 

·yeni delildir. Böyleleri pnömoto • 
rakı cibi çok tffirli oldukları sabit 
olan yıni usullerin klffinden çok 
önce vardı. 

O zamanlarda kendinin veremli 
oldu&unu anlıyan bir hekim, daha 
hutatıiının iptidasında bulundu. 
ju yerden çıkar, veremliler için iyi 
havalı bir yırı • en çok defa yine 
vırımlilerin arasına • ıidır ve, yi. 
yecık hazır ıkmeti yoksa, • ora. 
da hıkimlilini yapmıya da devam 
ederdi. 

En iylıl biraz yUksekçe bir yer
de, tfailar aruında oturmaktı. An. 
cak hekim olan bu hutalıiın sa. 
bırla vı sebatla iyi olacqına da 
kanaat ıetirmit olduiu için bir ta
raftan çalıtmakla beraber, bir ta. 
taraftan da istirahat etm•lcten hık-

mamasını ve lüzumu kadar yımek 
yemesini bilirdi. 

Veremli heklmlerin kendilerini 
iyi etmek için yaptıkları feyi hekim 
olınıyan veremli hastalar da yapa
bilirler. iyi olmanın birinci tartı 
hastalıktan yeis ıetirmemektir. 
Bu hastalık batlanııcında anlaşı • 
ıınca tedavisi kabildir. llerlemif 
veremliler arasında bile hastalıkla· 
rı duranlar çoktur. Hekim olanlar 
ıibi hekim olmıyanlar da buna ka
naat ıetirmelidir. 

Verem hastalıiının iyi olabilece
line en kuvvetli delil, verem olduk 
ıa.rı hiç bir vakit &nlqılmamıft sa 
dıce sinirli ve zayıf diye tefhiı .. 
dilmiJ bir çok kimseler de, sonra • 
dan röntcın fotoiraf ında, iyi ol· 
muş, kapanınıt verem yerleri · ,a . 
rülmesidir. 

Veremli oldukları anlqılamadık 
ıarı içi.n verem tedavisi yapılmadı· 
iı halde kendi kendilerine iyi olan· 
ıar bulunduğu halde, vaktinde t8'
his edilerek verem tedavisi ıörın • 
lırin iyi olacaklarına fÜphe edile 
bilir mi? 

Bu hastalığın erkenden. daha ilk 
başlanııcında tıthiıini yapabilen 
hekimler ıittikçe artmaktadır. O· 
nun içindir ki iyi olan veremlilerin 
sayısı da ıittikçe çotalıyor. 

Vaktiyle veremli hastaya huta
lıiı söylenilmez, söyliyen hekimler 
de kaba sayılırdı. Bu türlü tıllkki 
• bereket versin • çoktanberi de 
iifmi,tir. Doğruyu ıöyliyın h .. 
kimden daha ziyade memnun ol· 
mak ıAıundır. Hır hastalıkta. hu
talıtın mahiyeti ~· kadar erken 
anl&Jılır vı tedavıyı ne kadar ır· 
ken bqlanılıraa muvaffakıyet o 
kadar emin olur. 

Verem hastalıitnda iyi olmanın 
bir tartı da tedaviden b~mamak • 
t Hele istirahatten hıç usanma-
ır. h k ıs· mal< IA.ıımdır. Zaten are ı ız • 

lik ilk zamanlarda sıkınt~lı olsa da, 
rahat o kadar tatlı ftydır k!• az 
çok uzun bir mUddet sonra ınsan 
harıkıtsizliie de alıtır. Ba~~u• 
istirahatten sonra veremden ıyı 01: 
mak gibi tatlı ve tahakkuk etmuı 
sünhesiz bir Unıit olursa! 

1 

ingilizler bir8hk 
arpa istiyorlar 

Arpa fiyatları bir haftada 
7 - 8 para yükseldi 

İngilizler biralık arpa istiyorlar. 1936 yerli İngiliz arpaları 
renk ve kalite itibarile bozuktur. Bol arpa ithali için İngiliz Bira
cılar Cemiyeti Birliği arpa resminin indirilmesini hükumetten 
istemişlerdir. Anvers pyasaımda yakın zamanda teslim vadeli 
arpa bulunmadığı gibi Arjantin rekoltesinden de ancak uzak va
deli teklifler gelmiştir. Lehistanda da fazla mal yoktur. Arpala
rnnız para edecektir. Dün Zahire Borsasına 19 vagon çavdar ve 
dört vagon arpa gelmiştir. 

Değirmencilerle stokçulann 
elinde fazla miktarda yumuşak Frank 
buğday mevcut olduğundan bu 
cins mallar gevşek satılmakta· gene 
dır. Sert buğdaylan ihracatçı-

lar 6,30. 6,35 kuru, arasında aı- dOşecek m·ı 
maktadırlar. 

Arpa fiyatlan 7 - 8 para yüksel- Franaanın hali hazırdaki mali va • 
m.iştir. Bu hafta arpa yt.Wdiyeceık va. ziyeti hakkında bir inceleme yapıl -
pur olduğundan fiyatların bir miktar m!ftır. Bu incelemiye göre cihan pa 
yükseleceği tahmin olunmaktadır. ra vaziyetinin tanziminden evvel 
Merkezi A vrupanm arpa ibtiyacmı Fransız frangının kıymetinin ham 
Lehistan temin ettiği halde bu sene madde f acialanna nazaran fazla yük 
arpa ihraÇ edemiyecek kadar şiddetli sek bulunduğu halde devalüasyondan 
kış olmuştur. Buralarda yemlik arpa sonra dahi iç pazarlardaki fiatleri:ı 
kalmamif gibidir. Biralık arpa da pek birdenbire yükselmesi karşısında 
azdır. Bu itibarla bu hafta içinde ar- frank kıymetinde bir müvazene elde 
palarm Avrupa.da iyi fiyatlar bula- edilmediği anıa,ılmaktadır, frangın 
cağı tüpheeiz gibidir. Arpa istiyenler aatm alma kabiliyetinin devalüasyon. 
lngiltere, hviçre, lekandinavya mem- dan evvel olduğu gibi hariçte dahil
ldcetleridir. lyi arpala.rnmz ~.10 - den daha yüksek bulunduğu kaydedil 
5,15 kurtlftur. mektedir. 

Yunanistan Bu,day . ... . ve Zeytınyagı 
Alıyor 

Ayni zamanda bütçe açığının ka • 
patılmaaı için vergilerin arttınlmuı 
ve paranın bir kat daha kıymetten 
düfUrülmeal tehlikesi mevcut görül-

: mektedir. 

Atin&, 12 (HUSU8ll - Yıunaniata

na yeniden aerbett dövizle 200.000 
ton buj'aay ile 10,000 okka zeytinya
ğı ithaline mü..-4e edilmittir. 

Yunaniıtana ithal Edilecek 
Maden Kömürleri 

Atina, 12 (Huauaf) - Yunanista. 
nm mübadele mukaveleaile merbut 
ve klering hesabmca alacaklı bulun. 
duğu memleketlerden ithal edilecek 
ma:den kömüründen on misli gUmrUk 
rrsmi almmamaama karar verilmiş
tir. 
~~4•wrs•..._... 

Meyva 
ihracat 
Şirketi 
Meyvacdığımızm inkişafı için yilz 

bin lira sermaye ile kurulacak meyva 
ihracat ıirketinin resmi teşekkUI mu 
amelesi bitmiştir. Şirkete Ziraat Ban 
kası elli bin lira ve ÇekOBlovakyalı 
Omnipol ıiııketi de 49,500 lira hisse
dar olacaklardır. Şirket yerli meyva.. 
larunımı kurutulması ve ihracatı ile 
meşgul olacak merkezi Ankarada bu. 
lunacaktır. lsta.nbulda ve Çekoslo
vakyada da birer ıubesi olacaktır. 
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1 
Son karar 
piyasada 

iyi karşılandı 
lhracatçılanmıza gösterilecek ko • 

!aylıklar hakkında hükumetin sıkaık 
kararlar ittihaz etmesi piyaaada çok 
iyi tesirler bırakmaktadır. Para far
kı dolayısile ihracat tUccarlannın za 
rar görmemesi hakkında son verilen 
karar, ihracat tüccarlarını sevindir .. 
miştir. Bu karardan büyük küçük 
birçok ticaret milesaeseleri istüade 
edeceklerdir. Yaptığımız tetkikata 

nazaran şehrimizdeki ticaret müessc 
selerinden yedi sekiz kadarı bu ka .. 
rardan istifade etmek üzere derhal 
faaliyete geçmişlerdir. Evvelce An .. 
karaya gönderdikleri evrak ve mu • 
kavelelerini takip için salahiyettar 
vekillerini tekrar Ankaraya göndere 
ceklerdir. 

Sanayiin Kontrolü Kanuuu 
Sanayiin kontrolü hakkındaki ka 

nunun hazırlanmış olması piyasada 
çok iyi bir tesir uyandırmıştır. Ali.

kadarlar bu sahada iş ve mahsul re
kabeti uyanacağını ve iyi çalışan te
miz ve ucuz mal yapan müesseselerin 

her vakit müşteri bulabileceklerini 
ta.bil görmektedirler. 

Almanya • Çekoılovakya . 
Belgrat, 12 (TAN) - Çekoslovak 

Alman ticaret mUzakereleri muvaffa 
kıyetle neticelenmiştir. 

BORSA 
ı2 ŞUBAT CUMA 

Paralar 

Alı t sat 1 f 

lterlia 
l Dolar 

ZO franıu Fr. 
20 Liret 
20 Belçika Fr. 
20 Drahmi 
20 bviçre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 
20 Çekoslovak kro. 

2 Silinı 
1 Mark 
1 Zloti 

Penır 
20 Ley 

Dinar 
laveç kuronu 
Altm 
Banknot 

615.-
123.-
114.-
120.-
10.-
ıa.-

565.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.-
11.-
41.-
30.-

1030.-
245.-

620-
126.-
117.-
125.-
14.-
22.-

575.-
23.-
66.-
76.-
23.-
21.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1032.-
246.-

CVRu.........._sru ...... ... Yunaniıtanda Tütün Rekolteıi Çek 1 er 
Yunanistan ziraat nezareti tarafın 

dan yapılan tahmine göre geçen ae 
nenin tUtUn rekoltesi 1935 yılının 
34.500.000 okkalık rekoltesine naza • 

1 - İthallt: Buğday 285. Çavdar 
75, Arpa 60, yapak 53, tiftik 15 Af· 
yon %, Keten tohumu 19, Kepek 30, 
KU1yemi 15, Beyaz peynir 4, Musır 34, 
Fa.lt,ıulye 33, Zeytin yal 43, iç ce~ 
1, iç fındık 2 Ton. Ça.k-1 900 Kedi 
651 Kokarca 9, Kunduz. 76 Sana&r 
1~70, TaVfan 67132 Tilki 5255 var. 
tak 8 Zerdeva 168 adet. 

thra.cat: Tiftik 47 Yıı R&ZJ110l 107• 
Mercimek 24 %. Ton Sana&r 1114, 
Zerdeva 201 Tilki 148 Adet. 

2 - Sabflar: Buğday yumllf&k lri
loeu 6 kurut 17 1h paradan 6 ~ 
25 paraya kadar. 

Butday Beri kiloeu 6 kurut 30 pa
radan 7 kurut 5 paraya kadar. 

Arpa çuvallı kiloeu 5 kurul 10 para 
dan. 

Arp& Anadol kil09U 4 kurut 35 pir 

radan 5 kurup. kadar. 
Çavdar kiloau 6 kurut. 
Muıtr 18.n kilOIU 4 kurut ~ para. 

dan 5 kurup. kadar. 
Kuşyemi kilOIU 14 turul 10 para. 

dan. 
SWllL!ll kiloeu 17 kurUt 15 paradan 

ran 55.150.000 okkadır. 

Ruıya ile Almanya Araamda 
Müzakereler 

Rusya ile Almanya arasında mev • 
cut siyasi anlaı,mazhğa rağmen iki 
bük\ı.met arasında iktisadi sahada ve 
mütekabil menfaatler temin yolunda 
giai müzakereler cereyan ettiği ha.. 
her verilmektedir. Bir mUddettenberi 
Moskovada bulunan Alman milli ban 
kuı müdürlerinden ve doktor Şah
tm samimi arkadaşlarından mUrek 
kep bir heyet mali ve iktisadi müza 
kereleri idare etmektedirler. 

İtalya Pamuk Alıyor 

Londra 
Hevyor• 
Pariı 

Milano 
Brüksel 
Arina 
Cenevr• 
Sof ya 
Amıterdar-

Praı 

Viyana 
Madric! 
Berlin 
Vartova 
Budapeıt• 
Bükreı 

Bel ırat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm . 

Tahvil& 

Dl&.-
0.7947 
17.0~25 

15.1025 
4.7125 

11.6363 
3.4117 

64.4410 
1.4565 

l2.7975 
4.25 

11.3717 
1.9750 
4.195 
4.3830 

108.605 
34.6590 

2.7881 
24.93 
3.1415 

t 

İtalya hUkflmeti Amerikadan 500 Anadolu ! ve tt kupon knik 
bin balye pamuk ithal edecektir. Bu- E 1 b a m 
na mukabil İtalya banka.lan Uç bu • 
c:uk milyon dolarlık bir kredi açacak Merkez Bankaı 
ırdır lıtikrazlar a . 

1 UMAN HAREKETLERi 1 
Ti.irk Borcu 
Erıani A. B C 
Sıvaı - Ernram 

619.-
0.7930 

16.91 
15.0175 
4.6890 

aa.2011 
3.465 

64.135 
1.4490 

22.6865 
4.2294 

11.3250 
1.965 

. 4.175 
4.3615 

108.0775 
34.4910 

2.775 
25.05 
3.1331 

) 

St,SS 

99.50 .• 

22.35 
91.50 
95.50 

17 kuruı 35 paraya kadar. 
Tiftik kiloeu 140 k\lfUltaD 150 Bugün Limanımmlan gideçek va-

kuruta kadar. purlar: 
Peynir beyaz adlOIU 42 ırunıt 37 Saat 18 Antalya Bartma, 20 Saa. 

paradan 43 kurut 20 paraya kadar. det Banc:hmıaya, 15 lznıir lzmire. 

Borsadaki 
Muameleler 

Zerdeva derisi çltt.l 4800 kunJt. Bugün ıtmanmnıa gelecek vapur. Dün bora 
Sansar derisi çltt.l 3000 kuruttu lar: ada TUrk borcu Uzerhıe 

3900 ıruru.., kadar. Saat 10 Anafarta Bartmdan, 15,40 bea binden fula satış muanıeleei oı. 
Kunduz derisi çifti 1400 kurUfWı Kocaeli Mudanyadan, 6,30 Saadet muştur. Sabahleyin Paris bonuı 

1700 kuruta kadar. Bandırmadan. . 289 frank olduğu halde burada 22,35 
Tilki derial çifti 500 turuttan 800 Bugün Iimanuıa gelecek ecnebi va- liradan satışlar bq}&mlf ve akşam 

1runıf& kadar. purlar: 288 fra.nkta. kapanan Parla banası 
Tavp.n derlsl .ıecıt 22 ınırupıan 25 Odewtan Jan Rumakı, Port Saidden tiyatma rağmen 22,M liraya kadar 

kurul& kadar. Burgar. Pireden Vesitsı.. muamele devam etmistir. 
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1 ayyare Piyangosu 

Kazanan Numaraların 
tam listesini neşrediyoruz, 
Tıyyare piyangosunun c;ekiliıi dün 

tımımlınmııtır. Evvelki gün ve dün 
kazanın numerılerı sırıyı kinulmuı 
olarak tam bir liste helinde ıııöıdı 
bulacaksınıı. 

50 bin lira kazanan No: 
36367 

12.000 Lira kazanan No: 
25264 

10.000 Lira kazanan No. far: 
27321 38042 

3.000 Lira kazanan No: 
21718 

1000 Lira kazanan No. /ar: 
1795 4002 14840 39699 

500 Lira kazanan No. lor: 
805 1378 2805 3975 

4086 4332 4396 6902 
764 7 7821 7972 7806 

10001 10257 1058.5 10837 
10885 11196 12291 12298 
12301 12468 13411 13591 
13676 13915 14677 14 765 
15062 15703 16360 17987 
18002 18838 18922 19022 
19179 19317 20465 20644 
20886 21007 21345 21908 
22135 22739 23344 23609 
24141 24266 2 015 25189 
25860 25959 26204 27234 
29053 30670 31147 31561 
32034 32337 33565 34565 
36536 37816 38819. 

200 Lira kazanan No. lor: 
636 2429 3525 7159 

8040 8240 8948 9249 
10206 11936 12589 13065 
13143 14063 14724 14871 
15114 15216 16373 16992 
17114 18399 18454 19224 
19944 21990 22095 226M 
22839 23453 24251 24795 
24880 25007 25939 26177 
264 79 27903 28689 28808 
29024 29292 29480 30273 
31468 32486 "33375 36056 
36207 37807 37810 37976 
38.578 38909 38911 38969 
39746 39803. 

100 Lira kazanan No. lor: 
1869 2659 3038 3160 
3269 3283 3991 5045 
5160 6296 6939 6977 
7142 7170 7878 7923 
7928 8000 8488 9751 
9464 9~65 9997 10144 

10239 10253 12934 13916 
14580 17121 17238 17344 

"17469 17495 18.561 19239 
19251 19820 20387 20685 
21215 21335 21388 21913 
22721 22819 22993 23445 
23755 24044 24454 24656 
24919 24919 24972 25096 
25112 25246 25490 25904 
25988 26120 26519 26565 
26771 26953 27168 27467 
27855 28225 28371 28784 
29355 29372 29372 29407 
29529 30359 31564 31866 
32054 32288 32443 32550 
33055 33140 33305 33600 
35664 36845 37674 37787 
384 77 38675 38719 39002 
39439 ' 39517 39691 39783 
39781. 

50 Lira lazanan No. far: 
124 
374 
924 

1273 
l:J66 
1879 
2230 
3304 
3429 
3727 
4225 
4679 
4973 
5266 
5561 
6170 
6730 
7081 
"1322 
g154 
8566 
8903 
9269 

l0106 
10734 
11033 

197 
532 

1009 
1321 
1636 
1932 
2645 
3376 
3467 
3728 
4278 
4774 
5154 
548:5 
5644 
6504 
6906 
7093 
7371 
8309 
8682 
8904 
9329 

10528 
10781 
11061 

241 
744 

1018 
1462 
1725 
2027 
2662 
3390 
3513 
3729 
4548 
4831 
5175 
5506 
5731 
6530 
7050 
7115 
7707 
8315 
8735 
9047 
9437 

10580 
109M 
11226 

243 
802 

1065 
1491 
1775 
2202 
2866 
3432 
3551 
3745 
4636 
4935 
5222 
5560 
6118 
6550 
7056 
7256 
8125 
8388 
8799 
9787 
9533 

10612 
10999 
11674 

11732 
12510 
12902 
13484 
13606 
13855 
13961 
14654 
14969 
15269 
J5442 
15833 
16190 
16690 
17079 
17938 
18661 
18957 
19357 
19810 
20175 
21019 
21455 
21976 
22282 
22600 
23148 
23866 
24329 
24519 
25104 
25473 
26071 
26176 
26484 
26603 
26885 
21104 
27699 
28189 
28736 
29294 
29642 
36420 
30860 
31136 
31326 
31616 
32323 
32484 
33037 
33430 
34172 
34507 
34845 
35486 
36460 
36969 
37286 
37987 
38436 
291030 
39313 
39400 
39698 

11849 
12533 
13104 
13531 
13633 
13856 
14322 
14697 
15056 
15272 
15482 
15940 
16298 
16764 
17270 
18283 
18722 
18987 
19469 
19844 
20373 
21121 
21517 
22163 
22297 
22954 
23249 
23982 
24408 
24645 
25262 
25657 
26091 
26324 
26489 
26765 
26959 
27316 
17715 
28227 
28831 

29352 
29177 
30493 
30990 
31165 
31392 
31642 
32342 
32682 
33209 
33563 
34275 
34682 
35170 
3:>511 
36559 
36999 
37668 
37994 
38832 
39140 

39322 
39545 
39737 

11850 
12685 
13204 
13539 
13649 
13934 
14600 
14809 
15061 
15294 
15671 
15970 
16456 
17040 
17314 
18.540 
18861 
19076 
19532 
19974 
20772 
21244 
21558 
22210 
22320 
23036 
23676 
23983 
24499 
24655 
25407 
26023 
26102 
26465 
26496 
26804 
26972 
27566 
28053 
28317 
29112 
29383 
30069 
:womo 
31017 
31206 
31517 
31748 
32348 
328.54 
33247 
33651 
34328 
34803 
35421 
35776 
36582 
37011 
37694 
38033 
38918 
39148 
39324 
39618 
3978:5 

12172 
12817 
13368 
13577 
13849 
13940 
14620 
14867 
15173 
15350 
15743 
16132 
16555 
17044 
17746 
18645 
18867 
19269 
19684 
20161· 
20957 
21314 
21751 
22228 
22442 
23091 
23759 
24259 
24504 
25039 
25417 
26034 
26108 
26468 
26505 
26830 
27073 
27680 
28061 
28556 
29208 
29402 
30128 
80709 
31113 
31301 
31559 
31848 
32456 
32959 
33321 
33841 
34342 
24830 
35461 
36134 
36816 
37235 
36819 
38099 
39076 
39160 
39378 
39657 
39877 

30 Lira laıonan No. lor: 
30 

335 
665 
814 
936 

1131 
1287 
1599 
1756 
2136 
2374 
2734 
2898 
3179 
3595 
3810 
3945 
4331 
4596 
4739 
4868 
5161 
5413 
5755 
6143 
6541 
6920 
7162 
7586 
8405 
8802 
8966 
9308 
9529 
9624 

10038 

103 
386 
760 
876 
989 

1149 
139l 
1626 
1770 
2249 
2519 
2810 
2938 
3259 
3610 
3825 
~ 
4524 
4672 
4780 
4877 
5171 
5{83 
5910 
6229 
6571 
7002 
7275 
7835 
8583 
8918 
9058 
9395 
9544 
9707 

loııs 

-213 
439 
762 
907 

1015 
1191 
1405 
1699 
1793 
2338 
2616 
2844 
3077 

3410 
3707 
3870 
414:0 
4532 
4711 
4829 
4970 
5237 
5522 
6025 
6267 
6629 
7088 
7312 
7996 
8677 
8919 
9166 
9455 
9546 
9793 

101S7 

332 
158 
773 
912 1 

1126 
1237 
1413 
1743 
1890 
2359 
2666 
2848 
3081 
3591 
3716 
3919 
4263 
4576 
4735 
4842 
5128 
5299 
5739 
603(5 
6346 
6643 
7097 
7342 
8387 
8787 
8927 
9270 
9515 
9Ml 
9991 

10172 

10224 
10605 
10666 
11162 
11676 
11967 
12280 
12588 
13016 
13279 
13686 
13867 
14040 
].4254 
14546 
14749 
15019 
15574 
15817 
15900 
16282 
16486 
16855 
17336 
17564 
17841 
18383 
18510 
18685 
18960 
19217 
19395 
19&80 
19969 
20164 
20458 
20893 
21397 
21603 
21721 
21799 
22228 • 22801 

23032 
23237 
23607 
23875 
24060 
24170 
2~394 

24720 
25898 . 
25220 
25352 
25552 
25707 
26064 
26218 
26M2 
26815 
27122 
27441 
27987 
2827' 
28615 
20041 
29278 
2950 
29670 
29918 
30131 
30370 
30519 
30930 
31190 
31520 
31757 
31880 
32010 
32380 
32564 
32708 
33886 
33961 
34083 
34672 
35046 
35225 
35336 
35801 
35936 
36171 
36371 
36646 
387SO 
36991 
37456 
37908 
38043 
38239 

10378 
10607 
10824 
11199 
11803 
12063 
12:)()() 

12656 
13113 
13285 
13763 
13917 
14098 
14305 
14606 
14795 
1:5024 
15604 
1~8 

16094 
16357 
16780 
16923 
17493 
17571 
17955 
18395 
18535 
1878:5 
18967 
19231 
19454 
19782 
20027 
20269 
20566 
21176 
21484 
21631 
21733 
21832 
22253 
22439 
22569 
22811 

23049 
23396 
23663 
23974 
24071 
24278 
24442 
24732 
24945 
25261 
25370 
2558 o 
25830 
26136 
26472 
26767 
27021 
27311 
271565 
28048 
~ 
28720 
29124 
29330 
29554 
29690 
29979 
30134' 
30391 
30595 
31033 
31223 
31598 
31795 
31930 
31102 
32415 
32616 
32711 
33912 
33974 
34245 
3474'0 
35060 
35238 
35541 
35853 
359'i8 
36215 
36432 
36676 
38788 
37097 
37487 
37948 
380M 
38335 

10563 
10619 
11002 
11479 
11837 
12091 
12521 
12871 
13151 
13618 
13770 
13977 
14163 
14483 
14612 
14879 
15120 
15632 
158n 
16199 
16401 
16843 
17180 
17499 
17869 
18151 
18501 
18547 
18797 
19089 
19238 
19560 
198&1 
20113 
20290 
20800 
21193 
21488 
21868 
21715 
22124 
22309 
22454 
22409 
22864 
23085 
23423 
23770 
24006 
24120 
2'339 
24'493 
24845 
24992 
25276 

2M18 
258.11 
25840 
28150. 
28M9 
26779 
27070 
27325 
27594 
28050 
28396 
28905 
29174 
29489 
29810 
29735 
29990 
30187 
30422 
30640 
31090 
31315 
31714 
31828 
31077 
32124 
82"9 
32831 
32780 
33922 
3t058 
34389 
34948 
35077 
Sft283 
35678 
3M05 
35970 
36240 
38412 
86888 
36118 
87124 
37491 
37989 
38099 
3A3M 

10599 
10655 
11103 
11609 
1196f 
12102 
12527 
12924 
13249 
13668 
13773 
1•005 
14250 
14517 
14732 
14899 
15515 
15798 
15882 
16213 
18481 
18850 
17232 
17534 
17783 
18201 
18482 
18616 
18924 
19204 
19341 
19845 
19941 
201'4 
20378 
20695 
21384 
21541 
21&88 
21740 
2221T 
22335 
22518 
22851 
23030 
23143 
23573 
23819 
24036 
241'5 
24345 
24553 
24898 
25048 
25347 

2M24 
25&&8 
26042 
28157 
26595 
26802 
27097 
27398 
27870 
28100 
28457 
29003 
29239 
29l502 
29613 

29• 
3010. 
30276 
30ü8 
30727 
31145 
3142& 
31751 
31879 
32006 
322&1 
32S19 
82668 
33788 
33946 
34063 
3•536 
34957 
Sft180 
3530e 
35763 
35919 
3CHMM 
36284 
86696 
11710 
38882 
37281 
37687 
38039 
38109 
38521 

-----------------------
A!clanmamak için 

Verilen f8YI• alınan kar,ılık 
arasında, büyük bir mübade -
le farkı bulunma11na dikkat 

etmek llzımdır. 

Krem Pertev'in 
deterini onu sevenlerce evvel 
ölçülmü' ve kullanmqa karar 
vermit olanlardan sorunuL 

lstanbul ikinci icra 
Memurluğundan: 

Lukyenin tasarrufunda olup Emniyet Sandıfma birinci d 
de ipotekli bulunan ve tamamına (3852) lira kıymet takdir 
len Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde eaki Fener yeni 
sokağında eski 25 Mü. yeni 35 No.lı ıırf mülk bir tarafı Haça 
arsası ve bir ta!'af ı Dalyan ıokatı ve bir tarafı Dikran arıall 
tarafı rabii yol ile mahdut maabahçe hanenin evsafı aıağıda 
zıhdır. 

Gayrimenkulün iki cephesi olup duvarla mahdut Daly4J1 
kağı ciheti bahçedir. Bahçede muhtelif cinsten meyvah me 
ağaçlar mevcuttur. Binanın zemin katı, zemini mermer bir 
treden aynca bir kapı ile zemini malta olan diğer kısma g . 
burada bir musluk iki dolap ve bir merdive3 altı dolabı ve z·...m11Prr• 

taş olan alafranga ocaklı bir mutfak vardır. Birinci kat, aıı 
den çifte merdivenle çıkılan iki dolabı havi bir sofa üzerinde 
odadır. İkinci kat, bir sofa üzerinde dört oda bir heli olup nıet' 

diven başında camekan vardır. Uçiincü kat, bir salon halinde ol 
aydınlık fenerini havidir. DahiH ahfap kısnnla harici kısım 
hboyalı olup içinde elektrik, havagazı, ve su tesisatı mevcu 
Bina cephesinde bir ıahniş vardır. Umum mesahaıı 172 M2 olrl 
bundan 74 M2 bina 98 M2 bahçedir. Evsafı yukarda yazılı ,ar 
rimenkul tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vaz 
miştir. 

3M29 38701 3872 4 38728 Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin 
38793 38898 38904 38923 meti muhammenenin o/o 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
39014 39044 39072 3915T bankanın teminat mektubunu himil olmalan icap eder. Art~--
39241 39314 39444 39481 şartnamesi 1/ 3/ 937 tarihine müsadif pazartesi günü Dai 
39597 39620 39670 39880 mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 29/ 3/ 9S 
39884 39995. tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 

Küfeci Süleyman kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muh _ ... ,,. 

Zengin Olclu nenin o/o 7 5 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirci' 
son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş 

Tayyare piyangosunun aon keeide-
sinde (50) bin liralık büyük ikrami- daha temdit edilerek 13/ 4/ 937 tarihine müsadif Salı günü 
yeyi kazanan talihliler ıunlardır: 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesi 

1 - Göztepede Kayı§dağı cadde- en çok arttır anın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra 
ıinde 125 numarada Fevziye. 2 - iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu si 
Ankara Killtilr Direirtörlüğtlnde ha· lerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alikadaranın ve! 
deme Fatma. 3 - Gölcük fabrikasın- tifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masaıv-
da modelci Mehmet Ali. 4 - Yağka- dair olan iddialarım ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında& • .....ı 
panında komuıyoncu Tekirdaflı ~ rakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri liznndır. ~ 
ho~yük ikramiyenin bir parÇUl takdirde hakları tapu ıicillerile sabit olmıyanlar ıatıf bedel~ 
Sunada u.tılmıştı:r. Altıncı parçaaı paylaşma~mdan hariç kalır_1ar. ~ütera~m ve~g~, tenviri!e ve~ i7 
da •atılmadan iade edilmiştir. zifiyeden ıbaret olan Beledıye ruıumu ıle dellalıye resmı ve ~~ 

15.000 Lira Jcazananlar icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur. Daha fazla malUJPP"' 
1 - AkQd.ba.t elektrik ba.tmemu· almak istiyenlerin 934 12573 numaralı doeyada mevcut evrak f#I 

ru Mebmedin kızı Hadiye. 2 - Çor- mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu gÖrüp anhyacald"' 
luda 9mıim ıirketi muhuebecisi ilan olunur. (844) 
Nedim. 3 - Ankara Küçük Yozga~ _ ..... _________ _.;.;.;~------------
ta kahveci Cemal. 4 - Kumbaracı 

yokuıuhda Kapıkulu aokağında Anas 
t.aa Trifonidea. 5 - Adapuan Adli. 
ye memurlarının müıterek bileti. 

Söke Malmüdürlüğünden : 
Söke kazası dahilinde hazineye ait (7000) lira muhammen bl' 6't 

delli Karinederin göl sahil dalyanınm 1 Mart 93 7 tarihinden '! 
yei Şubat 940 tarihine kadar üç senelik balık avlamak hakıdl' 
yüzde on iki ıaydiye resmi açık arttırma ile 4 Şubat 937 tarihid 
den itibaren müzayedeye konulmu,tur. 19 Şubat 937 cuma ·· 

12.000 Lira kaıananlar 
1 - Marq alayı ikinci tabur ku

mandanı binbaıı Kemal. 2 - Beya
zıtta. Hamdi. 3 - Maliye Veki.letı 
na.kit itleri mildilrlüfünde 13 orta.k. 
t - Sultanahm.et Akoam kız 1&11&t 
mektebinde MUZi.ffer. 5 - Ha.kaim

ıaat on dörtte ihalesi icra kılınacaktır. 
Talip olanların yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçe 

de Talimhanect. Cuya. 
Söke Malmüdürliiğüne miiracaatlan ilin olunur. 

10.000 lirolıl ilramiye loı•nonlor ~ . 

1 - UıkUdarda YenimahaUede 1 O · y lları 1 
bakkal Boyacıoğlu. 2 - Çanakkale e n 1 z o 
jandarma komutanlığında Teğmen l Ş L E T M E S 1 
~ap. 3 - Esk.hir tayyare fab- Acenteleri: Karakö Kö rtıba§ı 
nkasmda Sım. 1 T y p 

10.000 litolıl mükMat laıananlor el. 42362 - Sirkeci MUhUrdar 
ı - Mersin ilk okul mtlfettitl Or- - zade Han. Tel. 227 40 -

han. 3 - Edime Osmanlı Bank .. • 
tkinei direktörü Dorfanl. 4 - Kııleh ı rabzon postaları_ 
Aakerf Me~bi imamı km. 1 Pazar, Salı 12de Per,embe l&da 

• 1 
Evvelki gün çekilen tayyare piyan 

jt>ıundan (50000) liralık bUyUk lkr&
aıiye, SUleyman adında gen~ bir kil· 
feeiye çıkmıftır. 

izmlr slr'•t 
postası 

Cumartesi 15 te 

Mersin posbaları 
Talili SUleyaıa.nın bu piyangoyu 

kazanıfı, çok gariptir: Tafkaııapta 
Bahtiyar efendi ı&okağında marangoz 
Ahmedin evinde pturan Süleyman. 1 .3alı, Peffembe 10 da kalkarlar. 
geçende, yUkUnU taşıdığı bir bayanın 
kendistne hediye ettiği bir piyangc· D lf)er postalar 
bileti yilzUnden zengin olmu,tur. Bu BARTIN 
bayan, küfeci SUleymana öteberi ta· 
frtırmış. O ,Un de, kendialne it ver· 
mif. Sonra da: lZMtT 

- Cumarte.i, Çaı 
f&llba 18 de 

Pazar, Salı, 

Pqembe 9,30 
da 

- ~nin elin ufurlu mudut! Diye 
eormuttur. SUleyman, eUnln uturlu 
oldufunu eöyleyince, lrilfeciy• iki bt 
ıet çektirerek bir tannlnl kendUıine MUDANYA - Pazat, Salı. 

hediye etml,tir. . 1 

5o'ooo liralık ikramiye, itte bu hedı 
Pe1"9embe, Cu . 
ma8,30da 

Ye edilen bilete çıklll1'tır. Kllfeci S~· o A. """' 

l in Eminö- u.ıw.·u..ıIRMA - Pazarteai, Salı. 
leyman, paralan almak c; 1 
nündeki lf~ye glttiji saman, bUt~n Çarp.nba, Per • 
heyecanı üzerinde idi. önünde latif f8Dbe, Cumarte-
edilen paralara bakıp: . . •i 20 de 

- Bunla.ruı hepai benim mı, diye KARABtQA. - Salı, Cuma 19 
~ro~rd~ ~ 

Süleyman, (50000) Ura ile ne 1, 

Güzelliğin 

en birinci ıarhdır• 

Petrol Nizanı 

1 _ eu GUN NI l<ADAR GÜu 
- TA9İ •• POKER.PLAY .. TIAf 

b.I ftAf O&.DUM t. 
yapacaimJ henüz keetir_!'~em:~· AYVALIK - Salı, Cuma 19 

rant Wr iti küfeyi aırtm- a a da. Zllhrnt " cild hutaııkl-" 
olmllflur. "MROZ - Pazar 9 da •• 

smeyman, kuand•lt parayı ,urac1a o Hayrı· Ome 
burada yemeye hiç niyeti olmadığını, l'rabzon ve Mersin postalarma r . 
yakmda Be~j'luna tqınacatmı ve kalkif günleri yUk almmaz. öğleden 90l1l'& Beyoilu 
yapacafl 141er ll&kkmcla karar vere- 834 k&l'f11mdı No. 313 Telefon: 

eetmi söylemiftir· ·'~--------•_, ı .. -------~ 
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DiNLEYıNiZ. AVRUPA, AMERiKA - ·-ADEMi DKTDDAR 
GÜZ ELLiK PROFESÖRLERiNi 

VOG kremi ve pudraın 138 milyon 
Avrupa ve Amertkalı bayanlann 
meftun olduğu krem ve pudradır. 
Amerikalı ınilyal'der Hugh Brad
ford tarafından inıaniyete biz -
met maksadile yanm milyon li
ra aarfile VoG mUeıeaeaini vücu
da getirmit ve bu mUeaaeıeye 18 
milletin güzellik prof eaörlerini blr 
araya toplıyarak genç hayvanatın 
vitamin haaauını hab cevheri 
aslilerlni kat't uıullerle alllllflar 
VoG krem ve pudra formülüne 
ithal etmitlerdir. VOO kremi ve 

ve BELGEVŞEKLIGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tuhletlerl - llt'!I' eczanede arayw:ı - <;ıoıta kutusu 1255, Homıobin l, 

haaaaa pudrası güzelllk ve beyazlık yara-
e ınr haizdir. Dünya kibar bayanlan yalnız VOG Mileaeaeaf mUata.hzaratını kullanm~k~dırlar. 

k tlınizln her tarafında VOG krem ve pudrası arayınız. Yağlı VoG kremi gece için, YaPu gUndUz için 
'tn reın köpUğU ile yapılmış pudr aaını isteyiniz. Her mağazada arayınız. 
• 1 

1~tanbul Gayrimübad.ller Komisyonundan: 
• No: Semtı ve mahallesı Sokalı Emllk Noı Cinsı ve hıunl Hisseye &ört 

Aksaray Katip 
Kasım 

Boyacıköy 

Y: Kunuıal 

Koru cad. 

E: 27 Y: 31 
Ada: 833 

Plll'llel: H 
E: 157-159 

Y: 81 

1~ metre arsanın 
~ hia.. 

105 metre arsa 

muhammen K 

250 Açık ar
tırma 

30 .. 
Yedikule Sultan 
Mehmet 

E : Yedikule caddesi 
Y: Belgrat kapıaı 

Demirhane yolu 

E: 27 KAgir maa ahır ku • 
Y: 1-1 1 1Ubeyl milftemil çif

te dolapli boetanm 
20/ 120 hisaeai tam 
ve blr aehmin 3,50 
ve ıilmün pul 

Krnahada Bah~ecik 
ve Lodosluk 

Fener Tahta 
IDinare 
liaskoy Hahcıoi;lu 
Turşucu 
Boğaziçi 
Boyacıköy 

Y ~ilköy E : Şev
ketiye Y: Muradiye 

kadıköy Caf erağa 

Kuyu ve 
Ağa yazar 

Tahtaminare 
caddesi 
E: BükücU 
Y: Büklüm 

Koru cad. 

E : Bulvar 
Y: Dofru 

Yeni 

t~öy E: Muradive 
Y • MütevellJ 

Y~Ikö;>ı'o,keto E: Meclisi Mlll! 
mevkii Y: An delip 

E: 1-1-3 
15-7-9-11-

13 15-17-19 
E : 80-82 

Y: 66 
E : 11 

E : 79-81-83 
Y: 81-83 

Bil! No. lu ve 
mahallen H No. 
lu evin aa.l;,nda

kl ana 
E: 18 Y: 3 

17 

fa 

hlMeai 600 " 
8181 metre on bir 
parça arsa 

Ki.gir hane 

86 metre arsa 

Ah,ap dUkkln ve ar
aanm 3 5 hiaaeainin 
tekrar on altı his
se itiba.rile 3 hiueai 
135,50 metre arsa. 

97 metre araanm 
3 8 his. 
73 metre hane arauı 

57,50 metre atu 

1000 Kapalı 
zarf 

2020 .. 1 
86 Açık ar

tırma 

30 
140 

150 
80 

30 

" .. 

.. 

.. 

" • 
Galata Kılınç E: Dibağhane E: 34 Y: 32 187 metre lll'lla 1870 Kapalı •A 0' A pı /\. Z A r-'\ f • 
Ali paşa y: MUrakip ili 38 zarf ~ ~ 1--<-

'tukl.rrda evıafı yazılı gayrimenkuller on gün mUddetle aatışa çıkarılmıştır. !haleleri 1-3-937 tarihine -.rftau •T.=I ~ ... ••& y • B a. 
11 Pazartesi gUnU saat 14 tedir.Satrf mUnhuıran gayrlmUbadil bonosiladır. • 9ı1 ~ fil.,,.... ~ 

~-------------------------------,! 
i~rnrt Belediyes'nden: 

't leitıt fabrikasından ıehir tenviratı için alınacak elektrik 
nıuktezi tesis malzemesi 2490 sayılı kanunun hüküm

. ~ikan kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu, ise de 
~ nıukarrer günde istekli olmadığından 45 gün müddetle 

Ziri usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
· ; 23 Mart 193 7 tarihine rastlıyan Sah günü saat 1 S de 

Jieıediye Encümeninde yapılacaktır. Kapalı zarflar kanu
t&aterilen ,ekilde tanzim edilerek ihaleden bir aaat evvel 

)t)e tevdi edilmi' olması lizmıdır. 
s~n bedel (11000) Türk lirası .o~up ~uvakkat teminat 
o~~~· Alınacak malzemen~ c_~nsı .. ıle mıktaı:ında ~eği,~k· 
ıt~ı. ancak şartnamenin dordun~~ maddesındeki teslım 
'ti ihaleden itibaren iki ay olduğu ılan olunur. (833) 

., 
Ungercilik Türk Anon:m Şf r-
ti idare meclisinden 
~Umumi Heyeti 15 Mart 1937 tarihine müsadif 

. · &ünü saat ( 14) de Galatada Si:1111er Bank binamdaki 
· Zde adiyen toplanacağından . Şırket ~su mukavelena

""1cibince en az kırk hisseye malık olan hı11edarlann mez
~ •e laatte Şirket merkezinde asaleten veya vekileten ha-
11~an ve içtimaa takaddüm eden on gün zarfmda malik 

hiaae senetlerini Sümer Banka veya lı Bankasına tevdi 
"'Ukabmnde duhuliye varakası almalan ilin olunur. 

l RE RUZNAMESi : 
~36 yıb muamele ve hesaplan hakkmda idare Mecliai 
~ P raporlarının okunması, 
~ lıttzkfir yıla ait bilanço ve kir ve ~arar heaaplanıun tas-

a......_ lttbuİiyle idare Meclisi azalannm ıbrası, .. 
'tı?ıettüün sureti tevzii hakkında İdare Mecliıınce yapı. 

~ l tetkiki, akl . • 
1 dare Meclisi azalarına ait huzur h armgı tayınt, 

'«Uddeti biten mürakipliie bir münasibinin tavini ile Uc
teab· . ıti. 

-............................................ ,, ,... 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zen1rin etmiıtir. 
S. ci ke,ide 11 / Mart 937 dedir. 

BDyDk ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 16.000, 12.000 10.000 Llrallk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) Ura· 

ilk iki adet mOklfat Vaıdır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkeı 7 / Mart/ 937 aünü aiqanu-
na kadar biletini deiittirmit bulunmalıdır. Bu tarih· 
ten sonra bilet üzerindeki hakla aakıt olur ..• 

1 

P. T. T. lstanbul Vilayet 
Müdürlüğünden: 
1 _ Boğazlar mukavelesinin imzalanması hatıraıı olarak sür

aarj ettirilen poıta pullan seri halinde bütün posta merkezleri
mizce satışa çıkarılmıştır. 

2 _ Her seri altı puldan mürekkep olup bedeli 95 kuruş olan 
bu pullar münhaeıran ıeri halinde satılır. Seri harici yalnız 6 ku-

ruşluk pul satılır· 
Sayın halka ilan olunur. (839) 

Sabtbı: Abmel EQ1b1 y~. Um uml neşnyatı ıdare eden 8. ~A ı 
Gazetecilik ve Netrlyat TUr]( Llmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Kimyager alınacakbr 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden : 
Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimyager almacaktlr. 

Askerliğini yapmış isteklilerin istida ve veaikalarile Umum Mlıt 
dürlüğe müracaatları. (692) 

Türkiye lı Bankası Galata Şubesinden: 
Bay Nail (Topçu Binbaşısı) Şişli Koca Mansur sok. No. SO 

Derya Apartıman kat 3. 
Bayan Anna: Beyoğlu Büyük Parmakkapı telgraf sok. No. 1 

(vekili ayni adreste Bay Lodovik Heller) 
Bayan Zehra: Fatih Atpazarmda Türbe sokak No. 41 
Bay Memduh: Ankara Adliye Vekaleti evrak Müdürü. 
Bayan Mehpare Taki: Beyoğlu İstanbul oteli 
Bayan Thereae Sparaveç: Cihangir Yeniçeşme sok. Uğurla 

apart. No. 3 (vekili Bay Edip: Maçka Kağıthane cad. 122 No. 3) 
Bay Ahmet Necati: Fen Fakültesi Tıp talebesinden No. 1911 
Bayan M,ihriban: Osmanbey Afitap sok. ömer Şerif Apart. No. 

5 (vekili Samsunda tütün tüccan Bay Sarim Kibar) 
Bayan Jozefin Sirotkova: Oısmanbey Şafak sok. Nur apart. No. 

70 daire 10. 
Bay Turgut: Küçük Çamlıca Avcı Kiznn sok. No. J 
Bay Nerses Berhudar: Pangaltı Turna sok. No. 22 
Yukarda isim ve adresleri yazılı müşterilerimizin bizzat veva 

vekilleri vasıtasiyle derhal şubemize müracaat eylemeleri lüzumu, 
vaktinde kendilerine yapılan ihbanmızı teyiden, bildirilir. 

Muayyen adreslerini 'ubemizi haberdar etmeksizin, değiştir
miş olan müşteriler de bu ay sonuna kadar müracaat etmedikleri 
takdirde ilişiklerinin tesviyesi için kanuni yollara tevessül oluna
caktır. 

larınızı .... ~. kapıda SALiH NECATI 
den alınız. Reçeteleriniz 
bUytllı bir dikkat. ciddi 
bir fatikametle hazırlanır. Keskin Ka eleri 

Grip, Nezle, bq ve .lif ağnlaruu 
muannit sancılan blr anda lceaer. 
Kıymettar bir lJlçtır. 



Sigara da içseniz 

RADYOLiN 

• • 
1 1 
N N 

Diı macunlarının en tesirli ve en nefisidir 

Daima Radyolin 
Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Muhabere Şubesi laboratuvarı için lüzumu olan 
bazı aletler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 /2/93 7 Çarşamba günü saat 15 de 
Gümüşsuyunda mektep binası içindeki komisyonda yapı
lacaktır. 

3 - Munammen bedeli "18,000,, ve ilk teminatı 
"1350,, liradır. 

4 - İstiyenler şartnamesini mektep idaresine müraca
atla parasız alabilirler. 

5 -Teklif mektuplan 2 inci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet 2 inci maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bu
lunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. "3 7 56,, 

11--- ARABACILARA MÜJDE 
Çoktanberi beklediğiniz dünyanın 

HAS.lG 

Arabıcıla.ra 

malı us 
LıUIBA 

1 Lüks ve arabacı 

Lambaları 

gelmiştir 
Umumi sahı; yeri: İstanbul, Tah.' 

ta.kale caddesi 51 numaralı 

LÜKS 
LAMBASI 

POKER TIRAŞ BIÇAKLARI ' deposudur. 

,_Tramvay, Tren, vapur, sinema ve mektep gibi-~ 1 

kalabalık yerlerde başkalarından 

GRiP, NEZLE, DiFTERi, KIZIL 
gibi mikropları ağız, ve boğaz 
yolile giren bulatıcı hastalik-

AKR ill Ont 

Tüccar - Terzi 

J. iTKiN 
En gÜzel kolek· 
siyonunu te§kil f 

eden 

MEVSiM 

T!~ke MAZUT ile 
Küçük kamyonet 140 kilometro yapı 

Kısa şası kamyon 115 ., ., 
Uzun şası kamyon 90 ., ., 
Koca kamyon 80 ,. ,, 
1 kişilik binek 150 ., ,, 

Rakiblerimize kanma. boş lafa ina11 
ma; tecrübeye gel, hcı:abını bil, baş· 

ka araba alma, emret kata.loğ gönde
relim. Taksim Bahçesi karşısı 25 tel· 
graf adresi, Dizel • İstanbul. 

ZA YI - Kamyonumun 3514 bele -
diye plakasını zayi ettiğimden yerine 
yenisini alacağımdan, eskisinin hlik· 
mü kalmıyacağının bildiririm. l 

Soğonıon 

'-

21 / l2/ 36 da Ankara HALK PARTiSi GENEL SEKRETERLIGI tarafın -

dan tertip edilen fenni müsabakada P H l L C O radyoları 12 rakip arasında 

BIRINCILIGI ka."":andı. Daha aşağı fiyatlara teklifte bulunan başka marka
lar olduğuna rağmen P H 1 L C O radyolarının YUKSEK EVSAFI nazarı 

itibare alınarak sipariş PHILCO'ya verildi. 

Umumi mü·messillik : 

HELiOS MUessesalı 
Yeni teşhir salonlarımızı ziyaret ediniz. Galata Voyvoda cad. No. 124- 126 • 128 

Yeni Telefon numaramıza dikkat: 44616 

~ ............................................. .. 

KABZUJ< 

1 

Haricen kullanılır. Es.ki ve yeni 

ROMATiZMA 
\LUMBAGO 

SiYATiK 

Sinir ve soğuk 
algınllğından ileri 

gelen ıiddetli .. 
ağrdarı teskin 
ve izale eder. 

arayınız· 

bulundurunuz. Akridol ağız ve 
boğazı mikroplardan temizle- En hoı meyva tuzudur, lnkıbazı def eder. Mide, Bın· 
diği gibi boğaz ve bademcik sak, Karaciğerden mütevellit rahatsızlıkları önler. 
iltihaplarını da pek çabUk ge- Hazmi kolaylaştırır. Canlılık verir. 
çirir. Her eczanede bulunur. 
Küçük kutu 35. Büyük kutu INGILIZ KANZUK ECZANESi 
70 kuruıtur. 
~-~~~~~~~~~~~~f' BEYOGLU-ISTANBUL.~~~ lıtanbul, 

Kebaocı karaııında PAZA~I 


