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BAŞ MUH AR R l R l: AHMET EM l N YALMAN 

Hatayın IstiklBline Karşı Sinsi 1 ahrikat Başladı 

Suriye yardakcıları birkac 1 BALKAN KONSEYiNE GiDERKEN 1 

teDheden harekete gecmis 
Bir Haftalık 
Tarih 
) 

Bir Fransız 
hataları 

gazetesi 
açıkça itiraf 

ise yapılan 
ediyor 

Halep, 13 (Hususi) - Sancağın Konsey kararile almı§ olması lazım gelen şek
lini bozmak, Sancağı yine Suriye parçası haline koymak emelile bazı tahrikat yapıl
maktadır. Bu tahrikata bazı Fransız ve mahalli hükfunet memurları da iştirak etmek
tedirler. Bilhassa Sancak muhafızı Hüsnü ve Berroyi ile Antakya kaymakamı Arap 
Abdülkadirin Sancakta Araplar tarafından bir ihtilal çıkarmıya çalıştıkları teabit 
edilmittir. · 

Tevfik Rü§fÜ Aras, istasyoncla feJyicileri arastnda 

Balkan antantı 
konseyi yann 

Atinada toplanıyor 
Hariciye Vekili Gitti, Türk Gazeteci
ler Heyeti de Balkan Matbuat Kon
gresine iştirak Edecekler 

Atinada yarın toplanacak olan Balkan Antantı Konseyine işti• 
rak edecek olan Hariciye Vel':.ili Doktor Tevfik Rüştü Aras, dün 
öğleden sonra Cümhurreisimiz Şef Atatürk tarafından kabul 
olunmuştur. 

M. Antonesfo 

AtatUrke vedamı ve tazimatını ar. 
zeden Hariciye Vekilimiz, dün akşam 
saat 20,30 da konvansiyonel trenile 
şehrimizden ayrılmış ve Yugoslavya
nın Niş şehrine hareket etmiştir. 

Te\':frk Jfü fü Aras, Sirkeci ga.

nnda Başvekil lsmet lnönU, Riya. 
scticümhur Katibi Umumisi lla
san Uı7.a ve \ 'aver Ce\'det İktrsat 
VokiU Celili Bayur \"e \•all l\l uhittin 
Ü t:ündag, Yunan BttA5konwlo • 
su 1\1. Gamos tarafından uğurlan

~ı~tı r. 

Hariciye Vekilimiz, bir muharriri.. 
mizin bu defaki Balkan Antantı Kon
seyinden neler beklenmekte olduğu 

halckındaki sualine şu cevabı ver. 
miştir: 

" - Balkan Antantı, mevcut sulh 
teşekkülleri arasında en sağlam bir 

----------------------·----ı mevcudiyet olduğunu teyit edecek 

Dün Finlôncliyaya hareket eden güreJ faktmımıı 

[Tafsilat ve güreşçııerlmizin sözle ri spor kısnumızdadır] 

.-. ....... Spor klüplerini ......... . 

tahdit için para ay_rıldi 
Ankara 13 (Tan muhabirinden) - Türk Spor Ku

rumunun, ' klüpleri 11lah ve icabında sayılarım tahdit 
için ihtiyacı olan tahsisat, Meclisin kabul ettiği mu~

S zam tahsisat listesinde 50 bin lira olarak tesbit edıl
S mittir. Kurumun spor ihtiyaçlarını kartılayacak teıi-

1 
satı ihtiva ve spor. saray lan yaptırmak için bu ıene 
hükUınetçe 239 bin 568 liralık bir yardım daha ya
pılmıttrr. 

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

ve Konsey, bu vesile ile dost Balkan 
devletleri arasındaki samimiy9tin bir 
kat daha artma.sına sebep olacaktır. 

Bu toplantıda memleketimi1.i temsil 
etmek fırsatını kazandığım için mem
nuniyetlerin en derinini, en samimisi .. 
ni duymaktayım. 

Muhterem Başvekilime ve beni tef 
yie gelen sevgili arkadaşlarmıa sami
miyetle teşekkür ederim.,. 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik RUş 
tü Aras, bugiln Yugoslavyanın Ni15 
şehrine \•armış olacak, orada Yugos. 
ıavya Başvekili M. Stoyadinoviç ve 
Romanya Hariciye Nazrn M. A nte
nesko ile buluşarak bunlarla birlikte 
Atinava hareket edeceirtir. 

tik Balkan matbuat kongresinds 
Türkiye matbuatını temsil edecek o
lan beş kişilik heyet ,dün akşam kon .. 
vansiyonel trenile yola çrkmt&tır Bu 
heyet, Basın ~nel Direktörll \•adat 

[Arkası 10 uncuda] 

Mareşal · Bado~livonun 
0 91u Buraya 

Konso!os Geliv·or 
Italyanın Istanbul &§konsoloslu

ğuna tayin edilen Habeşistan fatihi 
Mareşal Badogliyo'nun oğlu M. Kano 
bu sabah saat 8 de Loyd Triestino a
centesinin Egeo vapuriyle §e}ır-:mize 
eelecektir • 
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1 GECELEYıN RÖPORTAJ ] ı cRZiNCANıN KURTULUŞU! CE!l81 ~~-yar,_ liman 
Beyoğlunun sabahçı ~ . ışler~ uzerınde 

. tetkıkler yaptl k a h ve 1 e rl n de k u m ar .Schrim!roe bul".".'°,' lkboat Vekili Celi.! Bayar, dün saat 11 de l)OJllı 
Tıcaret Dırektorlugune gıderck muhtelıf lıman işleri üzerinde tetkıklel' 

b 1 d 
• • • • • • yapmış ve alakadarlardan izahat almıştır. Celal Bayar, Deniz Ticaret 

Ve a o on u $ u Direktörlüğün~e bir _saat kadar meşgıul ~ld~ktan sonra rıhtım tan motörle 
Ka.sımpa.şadakı fabrıka ve havuzlara gıtmış ve havuzların bugünkil \"I" 

K uru bir soğuk bur· 
nuınun ucuna ade· 

ta sivri iğneler gibi batı· 
yor.. Ellerimi paltomun 
kollarına geçirdim. Yor· 

gunluktan harap bir halde-

1 1 

yim. Bir kahve içmeden kı· 
yamet kopsa eve gitmem. 

K ocamla bera:ber ufak bır 
kahvehaneye giriyoruz. lç 

içe iki ııalon. Dörder ki9ilik kUçUk 
nuw.lar... Kenarda, içinde iştah 
verici putala.nn ka.t, kat dizildi
ği bir camekan ve camekanın ar -
kasında ayakta, matruş yUzlü genç 
bir adam ..• 

İlk salon pek tenha ... Yalnız ilcr 
de köşede, beyaz önlüklü bir gar
BOn kadın bir masanın ba~ıına otur 
muş, dirseklerini masaya dayamış, 
parmaklan saçlarının içinde ve yü 
zil kollarının üstilnde dayalı. Ve 
kapının yanındaki bir masada .. E
linde Rusça bir gazete o'kuyan el
li beşlik kupkuru bir adam ... Hiç
bir fey yapmıyor ... Parmaklan • 
nı ağzına götürmüş, tırnak yiyi -
yor. 

İç salona doğru ilerliyoruz ... Bu
rada seksenlik bir acuze ... Gözün
de bir gözlük Rusça bir gazete 
okuyor ... Daha ilerde gö7.lerinin i
çi kıpkırmızı bir kadın ... Uykusuz 
veya earhoş bir kadın oturuyor. 

Ustünde lime lime bir sincap 
ceket.r ·ar, bir de siyah eteklik. Ipek
çorapları iyi bir cinsten ... Elinde u- • 
zun bir sigara ağızlığı. Boyalı tır
rıaklı ve kocaman bir yüzükle ve 
aUslU parmaklarile bunu gayet za
rif bir jutle ağzına götUrUyor. 

1 B iraz daha ötede MÇ-

ları kesilmiye kesilmiye ce
ketlerinin yağdan parlıyan yaka
larının Ustilnc taJ?mış iki genç .. iki 
elnin de yUzU fena bir yorgunluk 

ifadesi veriyor.. Bir kenarda otu
ruyoruz. lki gençten biri konuşu
yor: 

- Mueikinin bir milletteki inki
tı! ve tekamülünün edebiyatla pa 
ralel gittiğini iddia edişin pek a
bestir .. Mesela Bach gibi mükem
mel bir musikişinasın yetiştiği bir 
devirde Alman şiiri henüz daha pek 
iptidai idi. Halbuki o zaman bu va 
ziyet Alman miincvver sınıfını da 
bUyük bir endişeye düşürüyordu. 
Çünkü bu devir Avrupa ec\tbiyatı
nın en parlak devridir. Ve ... 

Kahvenin kapısı tekrar açılıyor. 
Yeşil benizli üç genç birinci salo
na, bizim salonun yanındaki böl
meye ve bizim masaya pek yakın 
bir yere yerleşiyorlar. 

- Of monşer ... Mahvoldum bil
l!hi... Bayan Mecdet flo~ ruvayalı 
çıkarınca tiril kaldım, tiril ... Gece 
\•apur da kalmadı .. OstUndeki ge
niş omuzlu kahverengi paltosu • 
nun önünU açıyor. 

· - Camm Sami... Sen çocuk«;& 
hareket ettin? • 

l - Blöf zannettim azizim ... 
r - Blöf... Kadının yilzUne blr 
ba.kma.dın ını? •. Kocakarı, yüzti • 
ne on kat değil, beşyüz kat dUzgün 
ıürse eline iyi bir klğıt geldi mi 
aol yanağının titreyifinden işi çak 
tınyor. 

- Namusum hakkı için ben far
ketmedim. 

- Şimdi ilk yapura kadar bu-
rada plneklert!in 

- Bir de acıktım ki... Hey .•. 
Matmazel Matmazel-

- ziyetleri ile ileride yapılacak yeni tesisat i§leri üzerinde tetkiklerde bU" 

Yazan: Suat Derviı ıunmuştur. 
Celal Bayar, buradan tekrar mo

törle Deniz Ticaret Direktörlüğüne 

gelmiştir. 

- Nen var kuzum! .. 

E lli beşlik bir matmazel ( !) 
Beyaz önlüğile onlara doğ

ru ilcrliyor ... Bir elile saçlarını ka
fıyor, bir elile gözlerini uğuşturu
yor .. Ve açık kalan ağzilc de ba -
demciklerini göstererek esniyor: 

- Pajalst? 
- Üç çay ... Oç çift te susi.e ... 
Gençlerin en kısa boylusu, fa

kat şişmanı ve earı yüzlüsü birin
ci defa olarak konuşuyor: 

- Bırak beni diyor, ben bir ,ey 
btemem . .Harabım bu gece.. ö • 
lüm halindeyim. 

- Nen var kuzum ... 
- Bu akşam Koko bulamadım, 

diyor. 
Kocama soruyorum 

- Koko nedir? 
- Kokain ... 
Bunu söyliyene bakıyorum ... Şiş 

man yanakları, içi cerahat dolu bir 
çibana benziyor ... Gözlerinin etra
fı simsiyah halkalarla çevrilmiş. 

- Neden almadın bu gece ... 
- VAdettl herif, getirmedi... O 

Macar elbette yarın elime geçer. 
- Satan Macar mı? .. 
öteki sesini yaYaşlatarak bir şey 

lcr söyliiyor •.. Bana bakıyorlar. Su 
suyorlar. 

Y ine içlerinden isminin Sami 
olquğunu söylediğiın genç, 

kenarda tırnaklarını yiyen adamı 
işaret ederek soruyor: 

- Kimdir bu adam? Ne zaman 
vapuru kaçırsam onu burada gö -
rürüm. 

Şişman ve kısuı : 
- Onu tanırım, diye cevap ve • 

riyor, çok zengin bir leva.nten ai
leye mensuptur... Morfinomandır. 
Gece uyuyamaz morfini yapınca 
buraya gelir, burada sabahlar ... 

- Ya şu kadın ••. 
- O, delidir. Bir beyaz Rus .•. 

Barlardan düşen sarhoşları kandır 
mak için bekler. 

- Ya fU kılıksız delikanlılar ... 
_ !ki sanatklr diye geçinirler .. 

Biri fel8efe tahsil etmi.f bir fair .. 
öteki de müziayenmif ... 

Kahvenin kapııı tekrar açılıyor. 
Gece elbiseleri içinde dört kadın 
ve simokinli iki erkek kahka.hala.r
la içeri giriyorlar. 

Y andaki muada oturan ve 
aanatkar oldukları rivayet 

edilen delikanlılardan biri ürke -
rck soruyor: 

- Bunlar nedir? .. Bar dönUfU 
mU? .. 

- Yok canım ... Bu ak,am cu • 
mart.esi ya!.. Balo vardı. 

- Balo mu? .. 
Tuvaletleri içinde hlll birer be 

be kgibi gUzel dört bayan etrafa 
yabancı ve korkak nazarlar a.tf ede
rek bir masaya geçiyorlar. 

lhtiyar nus koca karısının elin 
den gazete düşmüş başı taşa daya
dığı kollarının üstiinde horluyor. 

Simokinli baylardan biri garııon 
kadına sesleniyor: 

- Matmazel.. MatmueJ .• 
- Pajalst! 
- Altı 11UtlU ka.hve ..• Bir biyoe 

te beraber ... 
Uzun saçtan yırtık yakalarını 

okşıyan delikanlılardan biri ya • 
vaşça arkadaşına: 

_ OL Bu akşam da daha bir 

,ey yemedim .. Öyle de açıktım ki, 

diyor. 
Kahvemltl bitirip, heu.bı gör • 

dUk. Biz ~1karken kapıdan lc;eri yi 
ne ilci süslü bayanla üç şık bay gi
riyor. 

•ı~ 
lr 

Enin<'anm 19 uncu kurtuluş ~,ldC>nUmü diin Eminönü Halkevinde kut
lnnını.,tır. l\lenuıime a.CJkc>ri bandonun <:aldığı lsttklal !larsiyle ba.'lanmış. 
tır. Açdıs süzü Sadi Gü~lii tarafından ı<>:rlenntlş, sonra Zeki Fratman esaı
ret ,.e kurtuluş. Zehra na~·oğhı tarafından ı:Weklt"r mevzulu birer hitabe 
lilÖ;rlenınlştir. Hakkı Aktiirk te F~rzin<'.andan bahsetmiş, Tamburacı Osman 
pehllnn milli hanlar çalmıştır. 

Biiyi.iklere tbimat telgraftan çekilmtsine karar \·erller8k topjant.ıya 
&f!'Ç \-akit nihayet \'erllmiştir. 

lktısat Vekilinin dünkü tetkikle
rinde kendisine .Müsteşar Sadullah ve 
Vekllet mütehB.Mısı Fonder Portcn 
ile oehrimizdeki Vekalete bağlı mües
seselerin direktörleri refakat etmiş
lerdir. 

Limanda sonda; yapıftyor 

ibrahim dün 
yaka landı 

Evvelki gece Bayazrtta Yıldız ça'J' 
hanesinde geçen hadüıenin tahkiklltl' 
na devam edilmektedir. Çayhane sa· 
bibi lbrahimi ağır ş,urette yaraJıyaO 
İbrahim, dün akrabalanndan birisi • 
nin e\inde yakalanmıştır. Cerrahpt' 
~a hastanesinde tedavi altına alın.O 
yaralının sıhhi vaziyeti iyicedir. ,re
cudündeki tabanca kurşunları dtlll 
çıkarılmıştır. Tabibiadll Ha.şim, dilJI 
hastaneye giderek yaralıyı muayeo• 
etmiştir. Suçlu kardeşi ve bab&11J 16' 
rülen lüzum Uzerine sorguya çekil • 
mişlerdir. 

ille 

ı 
i 

=---

Şiddetli 
Lodos 
Fırtınası 

At eti 
satarken 
yakalandı 
Kumkapı polis merkezine yapılan 

bir ihbar üzerine at eti keserek sat. 
tığı ileri sürülen bir adam yakalan
mıştır. Vak'a ~öyle olmuştur: 

Et kaçakçılığı ile maruf Rasim İS· 

minde biri, Kumkapıdaki kasaplar. 
dan birine gelerek: 

- Ben de nallı kuzu var, kaç kilo 

Evvelki akşam b11.şlayan 

şiddetli lodos fırtınası Kara
denizde bazı hasarat yapmış
tır. Dün sabah Ada seferlerı 
büyük teehhürlerle yapılabil
miştir. Limanda tahmil ve 
tahliye faaliyeti de tanıaınen 
durmuştur. Tophane açıkla
rında demirli bulunan Ameri
kan Eoksport Layin vapuru 
suların tesirile demirini tara· 
ırn' ve bir Felemenk ,;ıebi
nin üstüne düşerek yarala
mıştır. Amerikan vapuru bu
na rağm8(l sulardan kendini 
kurtaramamış, sürüklenme
ğe devıtnı etmiştir. H!diseyi 
vaktinde gören Liman ro
nıorkörleri derhal yetişerek 
vapuru yedeklerine almışlar 
ve dubl\larıt baalllmı,11\rdır. 

- isten;en getiririm! .. demiş .. 

....,...,.==-__ ..,. ... _._,.,...1111!'9!9iııiıı....ı-.. 

Kıdem zammı 
görecek 
Muallimler 
Maarif MüdürlilfU 

I.stanbul vilayeti içindeki ilk tedri-

Nallı kuzu tA.birinin at eti mana
ı11na geldiğini bilen kasap, Raııimin 
yakasına yapışmış ve kendisini poli!le 
teslim etmiştir. Rasim hakkında ta
kibat yapılmaktadır. 

OTURAN VAPUR GÜÇ 
KURTARILACAK 

iki gün evi•el Çanakkalede Kum

kale mevkiinde karaya oturan Frü
-n vı:Lpurunuıı k:urtanlmasına baş.ı 

lanılmıştır, Alemdar tahlisiyesi, Ça

nakkalede kurtarma ameliyesine giriş 
mietir. Havalar çok ıiddetli olduğun
dan kurta..rma işi güçleşmiotir. Va
pur gittikçe tehlikeli vaziyete gir· 
mektedir. Mürettebat ve kaptan ge

miyi bırakmamışlardır. Gemi kur

tarma şirketi Früzan vapurunu kur

tarma teşebbüsünde bulunan Anadolu 

eilebi ba.kkında tahkikata başlamış-

latanbul limanının ıslahı itini üze
rine alan Ingiliz Kip tezgahlarının 

şehrimizdeki mühendisleri, uzatıla

cak rıhtımlar işi için tetkiklerine baş. 
lamıolardır. Mühendisler, Topaneden 
GUzel San'atlara kadar ve Sirkeciden 
Sarayburnuna kadar olan sahilin de
nizden iskandillerini yapmaktadırlar. 
Limandaki diğer tetkikler ay sonuna 
kadar bitirilecek ve inşaat plan ve pro 
j~lerinin hazırlanma.ama ba.§lanacak-
tır. 

T orile komisyonunun karan 
itiraılara yol oçfı 

Tarife komisyonunun vapur ücret
lerinde hiç bir değişiklik yapmaması, 
komisyon azaları arasında olduğu gi
bi, hariçten de bazı itirazlara yol aç
mıştır. Ticaret Odası namına komis
yon toplantılarına iştirak eden Suat 
Karaosman ve Sait Ömer, ileri sür
dükleri itirazları ayrıca birer rapor 
halinde Vekalete bildireceklerdir. 

Tarifelerde tenzilat yapılacağını ü
mit eden Adalar ve Anadolu sahili 
halkı da alakadarlara müracaatta bu
lunmak niyetindedirler. 

Bu itibarla, teabit edilen aon tari
fenin VekAletQe (t!tdi'~ ediJ.ID•mesL de 
ihtimal dahilindedir. 

:aKay tarneıeı ırnıo +,.,~i\lt ;.tıyen
lerin ileri sürdükleri ndkt:a1 na.ur "u
dur: 

" Akay bilet Ucretleri, diğerle-

lstanbulda 
Dilenciler Niçin 

Çoğallyor? 

ı 
1 
ı 

i 

Ankara, 12 (Tan muhabirinden)""" 
İstanbul vilayetinin dilenciler b_., 
kındaki müteaddit müracaatleri 11' itti 
zerine Dahiliye Vekaleti bazı tedbir l,t 
ler almıştır. 1stanbuldan verilen pıt' it 
lumata ve yapılan tetkikata göre, 11' ı· 
tanbul sokaklarında sık sık ve çoW t\i 
çok görülen dilenciler Karadeniz 1i' lif 
llyetlerinden ve Trakya mıntakasIJS' tr 
dan gelmektedir. Bunlardan bir çfY 
ğunun İ!tanbula ~ bulmak için gel' 
m~. fakat bir yere kapılanmayuıe• 
dilenmeye b~lamış olduklan da tef' 
bit e-dilmi.ştir. 

LA.kin son tuttukları işin kaza.D(ll 
olduğunu görenler artık b~ka bir if .. 
aramıvor ,,.a hele nıemleketıeriıt 
dönmeyi akıllarına bile getlrmıyol" 
tar. Hatta bunl&tdan bir kısmının it 
tanbul Belediyeııi tarafından yol ~ 
raları temin edilerek memleketi.,..... 
ne gönderildikleri halde bir iki '1 
sonra yine geri döndükleri görUlrnur 
tür. 

İstanbul sokaklarını bu tufeyli " 
layından kurtarmak ve bunları bal 
ka yollarda çalışmıya eevketmek ic;ll 

ır bi Dahiliye Vekaletinin aldığı karar ol' 

ıat muallimlerinden bin tanesinin bu tır. 

yıl kıdem zammı görmesi için bir lis-

rine nazaran en pahalı olanıdır. Şir

keti Hayriye, Boğazda oturan halka 
muhtelif kolaylıklar gösteriyor, '1ör
der aylık tenzilatlı karneler veriyor, 

bilet ücretlerini fırsat buldukça in
dirmiye çalışıyor. Halbuki, Akay ta

rifelerinde timdiye kadar hiç bir ten

zilat yapılmış değildir. Kaldı ki, bi

let Ucretlerinin pahalılığı yüzünden 
f!ayfiye yerleri günden gilne sönmiye 

rın başında dilenci akınına mlni ~ 
mak maksadile Karadeniz mıntak•~ iç 
sındaki vilayetlerin nazan dikkV Çi 

celbedilmiştir. 
t 

__________ __,, t 
_ .. .a 414-ZWWUWW - 't te yapmış ve bunu Maarif Vekaleti-

ne göndermiştir. Fakat, VekAlet lis-
tede yaptığı tetkikler sonunda bütçe 

darlığı yüzünden bu miktarı 350 ye 

indirmiştir. 

önümüzdeki yıldan itibaren mual
limlerin her 3 yılda bir kıdem za.ınmı 

sönne oekli değiştirilecektir. Kadro 

yeni vaziyete göre her yıl değişmi

yecek, yalnız on senelik bir kıdem 

zammı baremi ihdas edilecektir. Bun 
dan sonra muallimler bu baremde 
yer açıldıkça kıdem itibarile otoma
tik surette terfi edeceklerdir. 

Bu ıureUe ilk mektep muallimle • 
rinin terfii de bir proıram dahilindt 
,ıulandınlnuf ve teıbit edilmif ola
caktır. 

Maaril Müdürlüğünün looliyeli 
hoUtnclaki ropo' 

lstanbul Maarif MUdUrlUğU, Maa
rif MUdUrlüğünün geçen bir yıla ait 
umumi faaliyeti hakkında uzun ve 
mUhim blr rapor hazırlamı,tır. 

Raporun bir sureti Maarif Vekale
tine gönderilmiş, diğer sureti de va
liye verilmi,tir. Vali bu raporu biz
zat tetkik etmektedir. Şehir mccli -
sinde maarif bütçesi görüşülürken 
bu rapor da okunacaktır. 

Sıhhat Vekili 
Ankaraya Döndü 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu
lunmakti olan Sıhhiye Vekili Refik 
Saydam. dün ak9amki trenle Anka
raya gitmiştir. 

İktısat Vekili Celil Bayar da dün, 
yine. lktıaat Veklletine bağlı mües
seselerin muhtelif i•leri etrafmda 
tetkiklerde bulunmuştur. 

7 aiebeLere 
yüz tutmuştur. Birçok kimseler de, pas o murat fazlahtı yüzünden kııın say
fiyeden şehre dönmek mecburiyetinde 

T "erı'Jz· .. 1107 kalıyorlar. Akay bilet ücretlerini in-
V ~ dinnek her cihetten lüzumludur." 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

K m lay Cf"..mlyetl, Taksim ~ 
ıubesl llğ\'edilmlftlr. 

• 

d 

• nhlsarlar ld&tti8i tarafmda111" 

Ge~en sene donarak 1 nıce sıgara pak~tıerine ıı°"" r 

Ölen Müddeiumuminin :;,~;:;:11;,nn lkraınıy~leri bU/I 

Tn.mvay Şirketi, bUtiln ta.Iebelel'e · 
mart başından itibaren tramvay pa· 
ıoııu vermeğl kabul etmlftir. Fakat 
bunun için blr çok kayıtlar vardır. 
Hariçte çalışan talebeler paso alamı: 
yacağı gibi diğerleri de ellerindekı 
pa.solardan tatil zamanlarında isti -
fade edemiyece\clerdir. Yüksek tah -
ıil talebeleri bu kayıtların kaldırılma 
rıı ve istisnasız olarak bütün tale
belerin puolarda.n iatifade etmeleri 
lçin tetebbüslerde bulunacaklardır. 

Şark Demiryolları 
Umumi Heyeti 

Toplanamadı 
Eski Şark Demiryollan eirkeUnin 

d
.. • 1 hı·ssedarlar he-un yapacagı umum 

yeti toplantısı geri kaı.mı;stır. Buna 
ıebep toplantıdan bir hafta evvel b9:11 
kaya teslimi icap eden yUzde yetmıe 

· · ya.tırılmamuıbet hiase senetlerının 
dır. . 

Pariateki merkezden ıel~c~k hıaae
darla.r da bu ~en ,ebnmıu gel • 

memişlerdir. 1 d" 
Buradaki şirket hissedar arı . un 

Ankaradan gelen Nafia V~klletı ta. 
rifeler müdürü Nakiye _vazıyet h~k
kında lazım gelen mlllumatı vermıe-

lerdir. ., _ _.hi bu••.n .. 
Gelecek toplantının ~' : 5 uu· 

lerd• kara.rı1.1tırılaca.ktır. 

Hatırası andacak • ~ 
Çatalca Müddehımumisi Hayri, ge· z ıra.at Yt'lka.letl tarafın<lan ~ 

çen sene \'azife başında donarak öl- Zirai Hidroloji lmtiha.nmda-" 
mü,tü. lstanbuldaki hakim ve müd- zanan Hakkı ve Rf'Şat, dUn Köstfll"" 
deiurnumi arkad~ları merhum Hay- yoluyla Berllne tahııılle gitmişlerdi'' 
ri için bir mezar taşı yaptırmışlar- • -"' 
dır. Bugün Çatalcaya fiderek ölüm B elool~e hundan &0nra f!lt'kf ...JIJ 
~,lını anacaklar ve mezarına çelenk- l'f'IM'ft1ri ldra!·a vennl~ 
ler koyacaklardır. mP\'cut ktracılar da kont~tl~uM' 

lıtanbul mtiddeiumumi.ei Hikmet mamlandrk~a mf'dreseler bOP' ...... 
Onat ta bir çelenk cöndermittir. Bu- caktır. 
gün gidecek heyet ,unlardan mUte • • 9" 
tekkildir: MUddeiumumt muavini Hik 8 f!lf!diy..d~ mU"tRkll hlr tf'l"I il' 
met Özden, Klmil, Muhlbı, hakim bılerl mUcfürlUı!ii lhdaııı ~MI 
Nef'i, Re,at. Oskildar MUddeiumumt ~Mir. Runun 1~1n Yl"ftf ~,ı hUt~ 
muavini Nazif, mUstantik Celal ve a- tah"l"at konnbnu~tur. ~ 
\'Ukat Ra•ı"m __.. - - - - - - -v-~ 

QG • ~$A.Sfa~~ ~~ 

ltAI<Vi~il~HAVAJ 
' 

14 ŞUBAT 1 
PAZAR 

Bugünkü Hava: YACIŞLI 
a--

Bastın hava, umumi1etle lcıpah ve ni•t· 
lı Ceçecelctir. Dün batlı1an lcarm baıün de 
devam etmesi muhtemeldir. RUzclrlar sert 
ve kuvvetli 11ecelı:, bilhassa Karadeniz ıa,hil 
nııntakasında $İddetli frrtma olacaktır. 

Dünkü Hava 
Dün hava tazyiki 752, hararet en çok 

12, en az 2 unticrat olarak kaydedilmiıtir. 
ltllıdr cerıuııtan 11ıtte 20 kilometre ııir'at· 
le ttmiıtir. Hararet derecesindeki ini dil-

• ıülı:lj!c ,.;aündep hdif yıJmunı kar takiıı 

J 
2 nci ay Gün: 28 Kasun: ~ 
1355 Hicri 1353 Ruıt' 
Zilhiççe: 2 1 Şubat 
Güneş: 6,58 - Oğle: 12.~ 
ikindi: 15,21 - Akşam: 17·~ 
Yatsı: 19,12 - Imalk: ~ 

etmiıtir. 
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Göbels yme söz aidı: 

V ersayı düşmariların 
suratına fırlattık!,, • 

~erlin 13 
de 20 b' _(~.A.) - Propaganda Nazın 
tniştir ~~ .kışınin önünde mühim bir siyasi 

,, ı. 

Göbels, Doyçlandhol· 
nutuk söyliyerek de· 

•ııı~ liasunıarnnız, iktidar mevkiine geldiğimiz takdirde Fran

trada d' Re~~ mıntaaksına gireceklerini iddia etmişlerdri. Bu 
tllck h ıyebılınm ki, Fransızlarda da yeniden Rühr havzasına gir-

cv . 
csı uyanmıştır 

t~ . 
+ '•• ••'••••••••••••ı Teslihatımızı bitirir bitirmez, Ver. i CöBELS DiYOR Kl: say muahedesini yırttık ve hasımla· 
• ,, rımızın suratına fırlattık.,, 
• Ko ·· · · 

tlt ed L d bahsed 

TOrkiye ·Mısır ·~ .. 
•••••••• 

Mustafa Nahas Paıanın Ankaraya 

Seyahati Muhtemel Görülüyor 

ı • 
ı 
i : 

3 

Kuleli 
boksta 
kazandı 

Askeri okullar boks şampiyonası 

müsabakalarına dün Kuleli Lisesi 
Spor salonunda başlanmıştır. ünce 
dahiilye direktörü Yarbay lsmail 
Hakkı veciz bir nutuk söylemi§, 
sonra Galatasaraydan boksöı Fahri, 
boks tarihine ve "boks" kelimesinin 
öz türkçe olduğuna dair kısa bir kon· 
ferans vermiş, müteakiben de Gala,.. 
tasaraylı Kemal, Süheyli ve Fahrinin 
idaresinde müsabakalara girişilmi§o
tir. 

Teknik neticeler şunlardır: 
SiNEK SIKLET: 

Ankara, 13 (Tan muhabfrinden) - Mısır hüku
metinin, Cenevreye girmesi hu•usunda hükumetimizin 
müzaharetini rica eden teklifi Ankarada sempati ile 
karıılanmı,tır. Cümhuriyet Hükumeti, kardef Mu.ırın 
Milletler Cemiyeti azası olabilmui için diğer kom,u 
devletlere bu •ahaJa gö•termiı olduğu yardım ve mü· 
zahareti e•İrgemiyecek ve dünya •ulhünün Milletler 
Cemiyeti içinde mü,terek garantilere bağlı olarak te
min ve devamı yolundaki prensibin Milletler Cemiye
tine bir aza iltihakı suretile de kuvvetlenmeıine çalı-
1acaktır. Cümhuriyet HükUmeti, yakında Montröde 
toplanacak olan Mı1ır kapitülôsyonları konleranıına 
da iıtirak edecektir. Bu konferanstan •onra Mısır Bas· 
vekili Mu.ıafa Nahcu Paıanın bir müddettenbe~i 
mevzuubahis olan Ankara seyahatini yapmcuı kuvvet· 
le muhtemeldir. • • • 

Kuleliden Cemal, Deniz Gediklisln· 
den Hasan, Maltepeden Sedat, Deniz 
Lisesinden Müfit mağlüp. 

========================;:====================== HOROZSlKLET: 
. .................................................... : 

j munıımın ispanyayı Bundan sonra Göbels, İspanya. 
ereııt yayılmasına mu· an erek şöyle dem~tir: 

helifiz H "-Komünistliğin, gayelerine eriş-

i · arp olmıyacaktır. 
ı; 'tl mek için Garbi Avrupa ile lspanya-

Doktor Göbels 
Asiler Madrit ve 

Val8nsiya arasında 
yolu kesemediler 

MALAGAYA 10 B~N 

Kuleliden Orhan, Deniz Lisesinden 
Nejada abandone ile galip ve başka 
boksör çıkmadığı için bu siklette 
şampiyon. 

ı er Fr 1· • t ansaya e ını uza • yı llet olarak kullanmuına şiddetle 
• rııı~t 1 i ı il'. Fransa ile toprak muhalefet ediyoruz." 

i davamız yoktur. Nazır müteakıben, Almanyamn Ja. 
ponya ve Balkan devletleriyle müna-

~' '• • · , • • • • • •• • • •• ı aebetlerini teşrih etmiş ve papalık 

HAFiF SIKLET: 
Gedikliden Remzi, Maltepeden Ali· 

ye abandone ile ve Kuleliden Mehmet 
Deniz Lisesinden Feride sayı ile mağ· 
lüp. 
YARI ORTA: 

il 
hakkında fil sözleri söylemiştir: 

"Ma.10.matnna göre, Valansiyadaki 
kızıl hük\ımetin papalık nezdinde bir 
sefiri vardır. Fakıı.t Burgos hükürne
ti Vatikanda temsil edilmemektedir. 

Cevabı Bolşevikliğe karşı mücadele edecek 

Küçük 
itilaf 

zayıf mı? iT AL YAN DAHA ÇIKTI 

Kuleliden Nuri, Maltepeden Cahld49 
abandone ile galip. Deniz Lisesinden 
Kadri Gedikliden Şerafettine aban· 
done ile galip. 
ORTA SIKLET: 

l• rııilter hUkA . olan hıristiyan kiliseleri nerededir?" 
t . e umetı, g~en son Harp pyiaları hakkmda sözleri 

ltılstkı &şrın a~ı~da yeni bır Garp söylemiştir: şu 
let, b' Yapmak ıçın alakadar ~ dev .. 
ı.. •ter nota g·· d . b - Muharebe olmıyacaktrr. Bu-.. yı.-· b on ermıf ~e unun- .. k .. 1. . ı-: 
l'- .. ,, ir Car M' k kd' . · gun açı ça soy ıyebılirim ki, bu.ım 
~'l'll p ısa ının a ı ıçın 'd .1 ... ır &elen te~ebb .. 1 • • • 1 • yenı en sı ı&hlanmamız büyük bir teh 
ı iat . T us ere gırışı mesı- . . • . . . • 

lıf eınışti. o zamandanberi bu tek· lıke ıle malı ıdı. Hitler, elini Fran-
it:f~vveıt Fransa, daha sonra tel- sız milletine u.zatmı~tır. Fraruıaya 
tev il.tın haber verdiği gibi Belçika karşı arazi itibariyle bir iddiamız 

a.p ver · ' yoktur." dı&1 d k' mıştir. Bu satırların yazıl-
tıelred~~kaya kadar, notanın metni 
tilerı ~ emiş bulunuyor. Fakat ve
•tııtıiyet~l~mata göre, Belçika kendi 
dutu .,. •rıı sağlamlamak lehinde ol-

t''-ı.ı:+1 llde bilmukabele emniyet ta
tcf; .... ,"ıt.ı. 

1. r. 'farı· hıılıınmAlc idemem•k~ 
ıke1, d'' 1

• Belçıkanın emniyeti t•h· 

Bir Çek Meb 'usuna 

Göre: Evet 
Prague, 13 (A.A.) - Ihracatm art

tırılması hakkındaki müzakereler es
nasında sağ cenah muhaliflerinden 
"Milli Cemiyet" mebusu M. Spacek, 
Hariciye Nazın M. Krofta'yı beynel
milel vaziyet hakkında beyanatta bu
!unmıya davet etmiştir. Mebus demiş 
tir ki: 

Londra, 13 (Tan_ Gece yarı· Kuleliden Kemal, Maltepeden Şem-
aı) - Bir uat önce Röyterin siye hükmen ve Gedikliden Muammer, 
Madritten aldığı habere göre, a- Deniz Lisesinden Yakuba nakavt ile 
ıi kuvvetlerin Madrit ile Vala.n- galip. 
ıiya arasıncia yolu kesmek için 72 KILO: 
vukubulan tefebbüıleri bota git- Kuleliden lbrahım, Deniz Lisesin· 
mi,tir. Hükumet kuvvetlerinin den Muzaffere Nakavt ile galip ve 
gösterdikleri muannidane muka· Maltepcdcn Osman, Gedikliden Mu. 
vemet neticesinde yol kesileme- tafaya hUkmen galip. 
mittir. Fakat yol ate9e maruz 79 KILO: 
bulunmaktadır. Kuleliden Sedat, Deniz Lisesinden 

Yola hakim olan Argande mevkii ErcUmende hükmen galip. Bu siklet· 
hükümet kuvvetlerinin elindedir. A- ten başka boksör çıkmadığı için Se-
siler bu mevkii ele geçiremediler. dat kendi sikletinde şampiyon oldu .. 

MADRI'ITE KITLIK Bu suretle Kuleli 5 galibiyetle en ön-

letıer uştütu zaman ıarantör dev. 
fakat' onu mUdafaaya koşacaklar, 
'Yfli vca~antör devletlerden biri de 
~ıı. <fa :~~Yete dü,tütü zaman Belçi· 
Yace.kt •rıden gelen yardımı yapmı-

İngiliz 
silahlanmasının 
Akisleri 

Berlin, 13 (A.A) - Milli Müdafaa 
için be§ senede sarf edilmek üzere 
400 milyon İngiliz lirasına baliğ oJan 
bir itıtikraz akdedildiği hakkında ev
velki gün Neville Chamberlain tara. 
fmdan Avam Kamarasında yapılan 
beyanat burada büyük bir hey<'can 
uyandrrmıştır. Alman, gazete. 
ıeri, bu havadisi ilk sayfala:ında 
neşrederek, "sulh u.manmda tngilte
rede görülmemiş olan bu 3ila.Jılımma 
siyasetiı, dolayısile hayret göstermek 
tedirler. 

"- Çekoslovakyanm aktetmiş ol
duğu beynelmilel itil.B.flar arasında 

hakikaten müessir olan yalnız Fran
sa ile yapılmış olan iti&ftı. Küçük 
itilifın ehemmiyeti halihazırda ~k 
azalmıştır. ;::,ovyetıeı· ile yapılan iti
lafa gelince; bunu hahişlc kabul et.
medikse de parlamento itilifı tasdik 
etmiş olduğundan şimdi bu hu.susta 
uyuşmak lazımdır. Hinihacette bu i
tilafın ınüeseir olacağı pek şilpheli
dir." 

Machif • Valensiyo yolunu bu lıari
faclan fefkik eclebilirsiniı 

Bugün Madrit müdafaa heyeti tor,. de gelmektedir. Tebrik ederiz. Bil· 
lanarak iki saat müzakereden sonra hassa, boks sporuna toplu bir canlı
bir rapor hazırlamış bulunuyor. Ra- lık vermiye muvaffak olan Askerf 
por, Valensiya hükümetine gönderile- Mektepler ~por Kurumunun bUyük 
cektir. Madritte gıda maddeleri bol bir ~izmet başardığına kaniiz. Can
değildir. Fakat gıda maddelerinden dan kutlarız. 

a ır. 
, b u slyas t 

Qelçik e • bir mUddet mukaddem, 
qh ed~I K.ra~ı Leıopold tarafından i· 

b 1 mı~tı 
Qeı ' T • 

bir deçı~anın bilmukabele garantör 
llıtti "et olmak istememesinin hik

' · ıeııı· 1Çirıcı nıyeti her tarafa ayni şerait 
Çika, 't tasdik ettirmek dileğidir. Bel
tıı.f leh~arruza uğrayan herhangi ta
t'lttte 

1
"'de. müdafaa kuvvetlerini ha· 

"QIYet &eçırmemekle d&ha emin, bir 
~ır. alacağına kani bulunmakta-

!)· Doyçland Kruvazörü 
c .• llı·~~.taraftan Belçikanın M'.lletler Cebelüttarıkta 
bırı tıı •n~ sadık kalacaiı ve bır har· Lo d 13 T 
l\ıllıak'fruıyetini tanımamak veya ta· n ra, ( AN) - Alma.nyanm 
tirı, . llleselesinin Milletler Cemiye- Doyçland knıva.zörü bugün Cebelüt-
b ltıt 'kı . ~içik olıııasını dilediği anlatılıyor. ~ . resmen zıyaret etti. Alman A-
tıqu i ~ ~Ylece mütecavizin ta.ar· ~ıralı, ~~ray~ ~ıkmı.ş ve General Ha
"~ı,.•~rıı de Milletler Cemiyeti Kon· rıgton ".ıJaretı ıade etmiştir. 

Nih ırakmaktadıl'.. 
~l:t\dt ~~~ Belçika Carp Misakı hak· 
~ollftr •kır mübadelesl için ihzari bir 

Lollcfe.rısırı toplanması lehindedir. 
lltkad tada başlayarı konu,malara 
~-~•rı:r diğer merkezlerde yapılan 
tu ipti la~, Almanyanın ileri sürdü-
1•r; h daı maddeler ve müstemlek .. 
biı~ı, ~kırıdaki fikir mübadelelerinin 
01~,Y~r ihıari konferansa saik olup 

ı:-,k atı belli değildir. 
Çil, lt m"hl . ö rptıı u mce bir faalıyet ı zt 
ıı-ıu,bt 'ktadır. Belki de bu faaliyet 

r. t bir n t' · Q"tU e ıce verır. 

Ati nada "Yeni lımir 
11 

Adında Mahalle 
Kuruldu 

Atina, 13 (Hususi) - Atina civa
rmda (Yeni lzmir) nanıile teei.8 edilen 
muhacir mahalleeinin yarın küşat 
reemi yapılacaktır. Bu resimde Ati
n& • Pire umumi va.li.ai de hazır bu
lunacaktır. 

Hatip, Italya ile tekrar iyi milnMe
betler tesiı!ı etmek lazım geldiğini söy 
liyerek sözlerini bitirmiştir. 

Çayır 

için 
ve 
Bir 

Proiesi 

Mer'alar 
Kanun 

Yapıldı 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden)

Ziraat Vekileti, Türkiyeye güzellik, 

zenginlik getiren mer'a ve çayırlan 

korumak için bir kanun projesi ha· 
zırlamıştrr. Bu proje ile bu gibi yer· 
!erin zararlı otlardan ve ha.şerattan 
kurtarılması ve temizlenmesi için hü
kümler konulmakta ve bu gibi yerler 
fenni kontrol altına alınmaktadır. 

Mer'a ve çayırlarla uğraşmak Zi.. 
raat Vekaletinin esa.cı1ı işlerinden bi· 
ri olacaktır. Muhtelif mıntakalarda 
mer'alar ve çayırlar :v.etiştirilecek, 
Vek8.let lWAım görürse kontrol ve 
çoğaltma istasyonları kuracaktır. 

Mer'a ve çayır kanununun hüküm
lerine muhalif hareket edenler 10 Ji. 
radan 100 liraya kadar para cezası 
görecekler. veya 10 günden 100 gU
ne kadar hapis yatacaklardır. 

Belçika 
Beşler 
paktı istiyor 

Londra. 13 (A.A.) _ Belçikanın 
Satı paktına dair olarak lngiliz hü
kumete verdiği cevaptan bahseden 
Morning Post gazetesi diyor ki: 

"Belçika bir beşler paktının hazır
lanması için teşriki mesaiye Amade 
olduğunu bildirmekte ve fakat eski 
Lokarııo paktında olduğu ıibi diğer 
memleketlere askeri yardımda bulu
namıyacatını illve etmektedir. 

Filistinde 
Gürültü 
Korkuları 

Londra, 13 (A.A.) _ Deyli Tel· 
~~ gazetesine göre, Filistindeki ln
gılız kuvvetlerinin başkumandanı Ge
neral Dill, ayrıldığı takdirde yeniden 
karIJıklıklar çıkması ihtimalinden 
endişe ederek, mezuniyetinden mu • 
vakkaten vazgeçmeğe kara.r vermiş
tir. 

Mısır ve Irak 1•rı ko "' diplomatik kanallarla yapı· 
ttı,ler~Ufrııalar sırasında birçok me

Qu.,;rı halledilmesi de bekleniyor. 
P~}'a arın biri ve en mühimmi ls-
~'l'ldi 1 ~~elesidir. Onun süratle ve 
'lloıu • erırıe muvafık bir surette 

h ,,;ııı~ını bekliy&n taraf, ispatı· i1hv8ri 81'"'de A vrupadak i istikrar 
~~a 11.t telakki ettikleri topluluğun 

'Küçük Harf ci Haberler 
Londra, 13 (TAN) _ Irak hüku-

meti bugün Milletler Cemiyeti umumt 
katipliğine müracaat ederek Mısırın 
Milletler Cemiyetine kabulünü iste

m1' ve bunun için asamblenin Bltreti 
mahsusada davetini talep etmiştir. 

ır basmasını ummaktadırlar. 

'-..., Ôtner Rııa DOGRUL 
I)·· 
~Ya111n En Zengin 
~clGnunın Jübilesi 

~~İl:) ra, 13 (TAN) -Dünyanın en 

,~ltıllı,~~ı sayılan Haydari.had 
~<le.rt hılesi bugün bqlamış ve 

batta bU•,:;ık · ı1 • J... :merasım yap • 

M ısır Kralı Faruk anne. 
sile beraber Avrupa 

seyahatine çıkacaktır. 

• 
F inlandiya Hariciye Na

zırının Moskova seya. 
ha.ti hakkında teblii t•frin. 
den vazıeçilmiftir. 

• •1 talya Vellahdlnln bir 
çocutu dolması mU

naMbetile kral bir kısım mah
kumları affetmiftir. 

• 

A merikada sendikaya 
mensup olan otomobil 

amelesi ile sendika harici a
mele arasında k&nlı bir kav
gada on kişi yaralanmıştır. 

• 
A vustur~a .Başvekil~ Şuş

nigin ıstıf ası şayıaları 

tekzip edi&miştir. 

• 
• nıiltere muallimleri 
1 hükılmete bir istida 

vermifler, askeri tayys.recili
ğin sulh M.nıına ilgasını is
tenıişlerdir. 

Sabık Krcdın 
Kızkardesi Döndü 

Londra, 13 (T~) _Biraderi Dille 
dö Vindsör'ü ziyaret giden Prenses 
Royal ile zevci bugün avdet etmit
ler ve Dük tarafından t.e§yi edilmi§· 
lerdir. · 

Şiddetli Bir Zelzele 
Atina, 13 (Hususi) - Diln 7,45 te 

Halkidada •iddetll bir zelzele olmuş
tur. 

daha fazla ihtiyaç hissolunan bir şey, 
mahnıkattır. Bu yüzden sivillerin 
şehri terketmeleri için yeniden müra
caat vukubulmuştur. 

Halihazırda Valensiya ile Ma.drit 
arasındaki yol, 25 millik bir koridor 
teşkil etmektedir. Hadisat , belki de 
bu koridoru biraz darlaştıracaktır. 

Fakat bu da vukubulacak harekatın 
mahiyetine ve neticesine bağlıdır. 

MUKABiL TARRUZ 
Hükümet kuvvetleri Madridin ce

nubunda mukabil taarruza geçmiş 

bulunuyor. Fakat asiler bu taarru • 
zun bi rnetice vermediğini iddia et • 
mektedirler. Cenup cephesinde isi -
ler, Almiraya doğru ilerilemekte de· 
vam ediyorlar. Asiler bugün Valen
siyayı bombardıman etmişler, sahil
den mukabele görmUşlerdir. 

Hi.tkumet kuvvetleri Granadayı is
tihdaf eden taarruzlarına devam et
mektedir. 

10 BlN lTALYAN 
Müşahitler, on bin Italyan askeri· 

nin bir Italyan harp gemisinden Ma· 
lagaya çıkarıldıklarını söylemekte -
dirler. Aviladan verilen malümata 
göre, cümhuriyetçilerin dün göster -
dikleri mukavemet eşsizdir. Cümhu -
riyetçiler göğüslerini kurşuna karşı 
siper yapmışlar ve Valen.siya - Mad
zun bir netice vermediğmi iddia et. 
mişlerdir. 

ADEM! MUDAHALE 
Ademi müdahale komitesi hududu 

mürakabe meselesi ile m~guldür. 

Alman, ltalyan, Portekiz murahhas· 
lan Rus zırhlılannm Akdenizde mü
rakabeye iştirakine muhaliftirler 
Diğer taraftan Portekiz, lspanya 

ile olan kara hudutlanmn kontrol al
tına alınmasını istemiyorlar. 

Bu iki mesele hallolunmadıkça me
seleyi halle imkan bulunmanı2'J için 
bunlarla iştigal edilecektir. 

KAÇAKÇILAR 
Ankara, 13 (A.A.) - Geçen bir 

hafta içinde gümrük muhafazaa örgü· 
tU, biri ölU, 68 kaçakçı, 1033 kilo 
gümrUk kaçağı, 161 TUrk lirası, 7 
tüfek, 77 mermi ile 20 ~açakçı hay
vanı ele geçirmişti· 

Son hava 
Vaziyeti 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden)

Bugün Ankarada hava, umumiyetle 
bulutlu ve rüzgarlı geçmiştir. Fasıla 
ile şiddetid arttıran lodos rüzgarı
nın sürati saniyede 9 metreye kadar 
yükselmiş ve hararet sıfınn üstünde 
12 dereceyi bulmuştur. Y\lrdun ce • 
nup Anadolu ve Ege mıntakasile 

Kars, Elaziz ve Kırklareli çevreleri 
yer yer yağışlı geçmiştir. Yağış Kanı 
ta kar \'e diğer yerlerde yağmur şek· 
l!nde olmuştur. Sühunet bugün Dl • 
yarbekirde ve Karsta tahtesaıfıra 
düşmüştür. Buralarda 1 - 6 dere<:e 
k;ı ydcdilmiştir. 

En yüksek sıcaklıklar Antalya v~ 
Adanada 16, Manisada 17, Geyve ve 
Bursada 18, Dörtyolda 19 dereceye 
kadar yükselmiştir. 

Adanada Seylôp tehlikesi 
Adana, 13 (Tan muhabirinden) -

Şiddetli \'e sürekli bir yağmur devam 
ediyor. Seyhan nehri 1,5 metre ka
dar yükselmiştir. Nehir kenarındaki 
mahallelerde oturanler geçen seyli· 
hın acı neticesini gözönüne getirerek 
iç mahallelere kaçmağa hazırlanıyor
lar. 

YUGO~LA VY ADA KIŞ 
Belgrad, 13 (Tan) - Yugoslav .. 

yada evvelki gün husule gelen bUyUk 
seyltıp, birkaç kö~>il sular altında bı-
111kmış ve binlerce 'fıalka zarar yap-
mıştır. 

3000 hektarı aşan arazide yeni e
kim de sular altında kalmıştır. Za • 
rarlar, birkaç milyon dinara baliğ ol· 
maktadır. 

Eskimiı ve Sistemi 
Değişmiş Makineler 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden)
Pamuklu fabrikalarında olduğu gibi 
silrprodüksiyon olan cinsleri imal 
eden makinelerden eskimiş ve siste
mi değişmiş olanlann (imha olun • 
mak veya başka memleketlere gön· 
derilmek üzere) yenilerinin hariçten 
getirtilmesine tktısat VekAletinC'l 
mUsaade edilecektir. 



.M.ahk:emelerd.e . . , 

Kadının burnunu 
koparan adam 

DEVE 
OLAN 

PARALAR 
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' 
lsta.nbul yine bUyük bir filme koşuyor. GUzet ve aehhar 4 Ün CÜ A Ş f( 

KAY FRA..ı.~C!S ve RlCARDO CORTEZ'in son şaheseri. Genç ve gUzel 
bir kadın ü t (Fransızca) 

m m ~ esna romanı, hissi macerMı: Aşk, hicran, .zevk ve inkisar. Hiçbir kıı.dın bu kadar meraldi 
ve heyecanlı bır hayat geçirmemiştir. Kadınların merakla, erkeklerin heyecanla görecekleri bir film. 

Türk Sİr.t~I""I4ICl.!!iiriclcı. 
~--••••••••••- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine••••••••••••-'! 

Buıtin 1\t1.. E L E .K. Sinemuınd• Emsalsiz bir Şaheser: 
Bir sene hapis yatacak Dün ikinci ceza mahkemeeinde bir 

dolandırıcılık davasına başlandı. Da. 
"Asliye İkinci Ceza mahkemesi dün bir yaralama davasını neti- .. ·acı Osmanbeyde suculuk yapan Ce

celenclirdi. Davacı yerinde Nafia isminde genç bir kadın vardı. 18.l isminde bir arabacı idi. Suçlu ye. 
B k rinde de hemşehrilerinden İbrahim 

Beyaz perdenin en meşhur ve en büyük artisti 
BugUne kadar yarattr~ı en güzel rolde Ş A R L 

BOY EY ŞANGHAY • 
urnunun uc~ . opmuştu. Reis son sözü Unkapanında Küçükpa- vardI. Ce!U diyordu ki: 

zarda kahvecılık eden suçlu Ahmcde verdi. Ahmet: - Ben Sarıyerden au getiririm. 

ı - Bay Reis, diyordu, ben bu lstanbula geceleri inerim. Yozgatta
kadınla beraber yaşıyordum. ki aileme para gönderecektim. Bu 
Sonra ayrıldık s· ·· k Yozgatlı olduğunu ve 1.atanbulda. beş 

Netle bir aşk ve ihtiras şaheseri 8 \'e 

Aynca programa illve olara.k: 1 . Canlı film (Franl!!ızca nüshal!!ı). 2 • L ft 
Paramount dünya h~berleri, Bay Tevfik Rüştü Aras Ceuevrede v.a. v.s. Q re a 
~-•••••••••••-Bugün saat 11 de tenzilatlı matine•••••••••••• .... Babası 

meçhul 
suçlu 

• _ • •1r gun te rar dükkan ve iki hamamı da bulundu-
b~rı.şmak ıçın. ~enı çağırdı. Ben ğunu söyledi. Ben postaneye vererek #•••••••••• BugUn hoş iki saat geçirmek ve candan gülmek için ••••••••••• 

gıttım, kendısıle anlaşamafük. allcme gönderilmek Uzere kendisine S ~ .~ A R y A S •. N E M A 5 f N A 
Döndüm. Ben onun burnunu bfr defa on, bi rdefa 20 lira para ve:-
ısınnadım. Belki başka birisi dim. Ben karıma para gönderdim di- gıdinız. MAU RICE CHEVALIER ve MARI'E GLORY· tarafından 
ısırmış ve koparmıştır. İntikam ye rahat ~turu~ordum. Meğer bizim Yaratılan, neşe, kahkaha., nükte ve &'ilzel 9arkılarla dolu 
almak için ban ·rf a· paralar ~onderılmemi~. deve yapıl _ N E Ş' E Bir ay beş gün hapse 

mahkum oldu 
. . . . a 1 ıra c ıyor. mrş. Re!ıkam buraya geldiği zaman ı• L E 

Beractımı ıstenm. hakikati öğrendim. Ben dolandırıl • 

M~ut suçlara bakan Sultan&Jı • 
met sulh üçüncü ceza mahkemesi 
d~n Loka isminde on yedi y~md~ 
b~ gencin muhakemesine ba,ladı. 
Hakim kanuni sorgusunu yaparken 
suçlunun Büyilkadada oturduğunu 
tesbit ettikten sonra babasının evini 
sordu. 

Nafianm iddiası şu 1·aı· .· dım. Kendisine ceza verı"nı·z. , _ Filmini ·görUnUz Cidden memnun kalacak d 'kl · · • · ve ıev ı ennıze gönnelerini tavıiye edec~kıini.E. 
- Biz Ahmetlc beraber yaşı • Suçlu bu iddiayı şöyle reddetti: 

yorduk. Sonra ayrıldık s· il - .B.en zengin idim. tflb ettim. 

b 
. · ır g n Kendısınden borç para aldım. Şimdi. Gülha.ne Müsamereleri Her vakitten daha güzel ve daha sevimli 

arışma teklıf etm k · · · . ~ ıçın evıme ye ka~ar da vaziyetim dolayr5iyle \'e. 
geldı. Konuştuk. Gıderkcn yüzü- remedım. Allah para veriree verece. 

Gülhanenin 6 mcı Tıbbl müsamere. 
ai 5 - 2 - 937 Cuma günü Prof. 
Lutfü Aksu riyaseti altında icra edil
IIÜ§tir. 

"Margherita., nm unutulmaz yıldızı ve ,ayanı hayret muganniye 

mü öpmek ister gibi eğilerek ğim. 
burnumu k<\ptı ve dişleri ile u- . _Muh~keme, fahitlerin çağrılması 
cunu kopardı. ıçın talık edildi. Loka: l - Hat Halemi cü)1ip iltihapla.mı 

da tranf;ltimoration ile ra.diyografinin 
seriri kıymeti, 

Gret~~ .M.oore 
Bu hafta; en son ve muhteşem ve fazla musikili 

hu~ Bay h4kım, benım babam meç- Mahkeme daha önce şahitleri 
de dinlemişti. Suçu sabit gördü
ğü için suçluyu bir sene hapse 

- Nasıl meçhul. Baban yok mu 
senin? 

mahkum etti. - Yok .. Bilmiyorum. 
Hakim lhsa.n, bundan sonra suç- -===--=======:::::m:====-

lunun nüfus kağıdını tetkik etti. Bu- Kadın Hekimleri Aylık 
rada da baba sütununda (meçhul) TopJantıaı 
yazdı idi. Suçlu Yatklüp arkuındak.i Türk Ginekologi Kurumu bu avın 

Aldığı şeyler 
kendisinin mi 
değil mi? 

Prof. Sani Yaver 
2 - Ebert Basilil piyotorax, 
Prof. Dr. Abdülkadir ?lfoyan 
3 - Morvan Karesi, 
Dr. Necmettin. 
4 - Devra.n boıuj(luğunda muhte-

lif tırıler, 

Sahane Melodi 
Fransızca sözlü cazip, eğlenceli ve sevimli filminde 

SARAY Sinemasında 
Seyircilerin takdir alkıflarmı topluyor. tl!veten FOX Jurnal haberleri 

boş bir evin camlarını çalmaktan t.o 1 " P antısmı Prof. Kenan Tevfik in Bq 
suçlu idi. O euçunu ~öyle itiraf etti : kanlığı altmda yaptı. Bu celsede: 

DUn jandarmalar asliye üçüncü 
ceza mahkemesine oldukça fık bir 
bayan getirdiler. Bayanın ayağında 
topuklu terlikler vardI. Uzunçarşıda 
Fincancılar yokuşunda sandalya fab
rikası sahibi Recebin çekmecesinden 
390 lira ile 36 liralık bir kürk ve 8,5 
liralık iskarpin çaldığı iddia.sile tev
kif edilmişti. Muhakemesine başlan. 
dı. 

- Evde kimse yoktu. Para.sız kal-
dım !Jk U•. Dr. Ahmet Asım Onur: Rahim un. . g n pencerelerden 21ekiz cam 
çıkardım. 100 kuruşa !!!attım. İkinci ku kanserlerinin ameliyatla tedavisi 
gün de çaldım. Giderken komiser ya- prensiplerine dair tebligatta bulundu 
kaladı. ve ameliyatla çıkardı yedi piyesi 

Hakim, şahitleri dinledi. Sonra. takdim etti. Bu tebliğ ve müstahzar
suçl uya bir ay beş gün hapis cezası lar hakicında yapılan ilmi münaka.şa
v rdi ve derhal tevkif etti. ya Kenan Tevfik, Orhan Tahsin. Ah

met Asrın Onur, Hadi İhsan, Abra. 

Cevat Abbas Gürerin 
Konferansı 

Gün~ Klübünden: 

16-2-937 tarihine tesadüf eden 
önümüzdeki Sah gUnü ak~amı eaat 
18,30 da Klüp Başkanı Bolu Saylavı 
Cevad A bbuı Gürer tarafından AT. 
LET, ATİLLA , ATLETİZM kelimele
rinin öz. Türkçe hangi kaynıtklardan 
geldiğine dair bir konferans verilecek 
tir. Am ve dootlamnı~n bu toplantı
ya ~ref katmalarmı dileriz. 

Prof. 1. Fazll Pelin . 
ın 

FiNANS 
~ım ~ılımııtır. Muallim Halit 
ue Haıet (/ıtanbul • Ankara) 
fıütiiphanelerinde bulunur. 

ham Salomon iştirak etti. 

Bundan sonra Dr. Ahmet Asrrn O. 
nur, barsak düğümlenme ve tıkanma
sına sebep olan müteaddit nüveli ra. 
him miyonw piyesi gösterdi. Bu müs
tahzarlar hakkındaki fenni S?'Örüşme

lere Kenan Tevfik, Orhan Tahsin, ve 
Ahmet Asım Onur katıldı. 

Tilrk kadrn hfılrimlerin in rlavf't e • 
dildiği Amsterdam Arsıulusal Gine • 
kologi Kongresi etrafrnrla ve Nisanda 
Kutlanacak olPn Cemi~retin onuncu 
yıldönümü hakkmda eörii~meler VA

prldrktan sonra toplantıya son veril
miştir. 

lznik Gölünde Motör ltliyecek 
İznik. (TANl - Bursa. vilayeti hu

susi muhasebesi, İznik gölünde yol
cu ve yUk taşıyacak olan 12 tonluk 
bir ınotör almıştır. 

- Korkma beyim, sağlam yapıya benziyor. 
Jandarmanın mühendisliği beni pek tatmin etme. 

dl. Kadınlar yukarı katı doldurdukça biraz sonra. 
biribirimize kavuşacağımızdan korkuyorum. 

Nihayet imam yerine geçti. 

Bayanın ismi Nazire idi. 
Davacı Recep iddiasında diyordu 

ki: 
- Bu bayan benim hizmetçimti. 

Kendisine yol vermek istedim. Gi • 
derken çekmecemi açmış, pıı.ralanmı 
ve nişanlım için yeni 8.ldığım Uıkar
pin ve kürkü de çalmıştır. 

Bayan Nazire atıldı: 
- Ben hizmetçi değildim. Oırunla 

beraber y~ıyorduk. Giderken de hiç 
bir şeyini almadım. Yalnız tela~lıt a
yakkabımın içine çekmecenin anah
tarı düşmüştür. 

Halbuki, Nazire ilk ifadesinde çek
meceyi açarak kendisine ait olan yal
nız 75 lira ile, yine kendisinin olan 
ayakkabı ve kilrkU aldığını itiraf et
mişti. 

MUddeiumumlnin talebi ile muha
kemenin ıayrl mevkuf olarak deva
mı kararl~tırıldı. Ve ,ahitlerin ça. 
ğrrılması için duru~ma tehir edildi. 

Prot. Abd. ~oy:a.n .. 
5 - Molhydatüorm vak'a.sı, 
Dr. N~cati. 
Prof. Niyazi hımet, Natım Şakir, 

Sani Yaver. Abdülkadir Novan. Lut. 
fi Aksu müna.k~aya i~tirak P.tmi~
lerdir. 

lznik Postalan Gecik;yor 
t~nl\c, CTJ..N) - letanbula ve Ya.

lovaya pek yakın olan kıuııabarnıza, 

tsta.nbul postası ve gazeteleri ancak 

Bugün saat 11 de tenzillth matine 

U<; giln Mnra. gelmektedir. Bunun • 
"~bebi, postanın motörle gönderilme
me~idir. BACDAD BÜLBÜLÜ Hslk, postalıtrd& eür'at temin o • 
lunmasını beklemektedir. 

ŞEHiR TiYATROSU 
DRAM KISMI 

Bu akşam 20,30 da 
ve 

15,30 da. 
BAHAR TEMIZLICI 

KOLTUKLAR: 50, 40 Kuruf 

Bütün Şark memleketlerinde milyonlarca. halkm 
alkıı;ıla seyrettiği bir film 

Bağdad sarayları, ~k, ihtiras ve illhi bir ses 

MUNIRE MEHDiYE - AHMET ALLAM 

Konyada Umumi M eclis 
Konye - Vilayet umumi meclil!!i 

\·ali vekili Feridun Ç'.ayınn reısliğı al-
tında açılmış, Karaman azuından A
gah Ünveren ikinci reisliğe, Ereğli 
azasından· Avni Erel ile llgın aıasın
dan Şükrü Afacan da kltipliklere ı&
çilmiolerdir. 

Mersinde Et Fiyatları 
Mersin - Şehrimiz kasapları, 

yun etini 35, keçi etini 25, aığır e 
18 kuruştan 21atma.k milmkün olf 
mıyacaj'ından bahisle, narhın te' 
yidi için belediyeye müracaat etıııif 
!erdir. Ha.lbuki konulan narh, b 
itidalde görülmektedir. 

- Kusuruna bakmayın, buna Yanık Ahmet der
ler. Akıldan yana gayri milsellthtır. Dertli bir adıu:ı>• 
dır. Vaktiyle köyün değil, civarın en .zengin adıı.ıııl 

idi. Onun davarı, yedi köyün davarını geçerdi. aet 
cuma kazanın hükumet adamları Ahmet ağanıJS 
çütliğine gider, ikram görürlerdi. Ve hafızaların biriblrini tutmayan perdelerden oku 

dukla.n br .ilahiden sonra mevlüt başladı. 
Köy mevlütlan daha uzun sürüyor. Ve arada bir 

bal oerbetl dağılıyor -
Eseri hamhyan: 

[HAK!KI İNKILAP 
- 23 -

ROfıtfANI] 
Malımucl A#illö AYKUT 

On be~ yıl evvel huysuz bir kaymakam gelmişU. 
Bir meseleden Ahmet Ağa ile aralan açıldı. Ahmet 
ağanın varlıklı bir adıı.m olmuı ifi düzeltti. Kaym•· 
kamla ba.rı~tılar amma Ahınet e.ğı da. tpey hafif119' 
di. Nihayet bir cumıı., takım taklavat yine çiftlil' 
gelmişler, yemişler, lçmifler, giderlerken, kaymakaıı:I 
Ahmet ağanın g8:tünden çok sevdiği lttsrağını ı..tr 
miş. Ahmet ağa demiş ki: 

Dlhller, dualar, gözya.şlan, viyak viyak yayılan 
çocuk sesleri ve bitmez tükenmez öksürükler ara • 
emda nihayet mevlfıt bittiği zaman yediğimiz kuzu 
çevirmesi ve kaymaklı bal da külçe gibı yerleştiği 
midemizden çözUlmiye başlamıştı. 

Dk dc!a kadınlar boşandı. 
Sonra, birer lkifcr köy erkekleri sökün ettiler. 

Muhtula biraz daha çene çaldıktan sonra jandarma 
ile beraber geceyı geçireceğinıiz köyün misafir oda
sına gittik. 

• 
Akşamdıı.n muhtara haber verdlğlmiz ıçın kalk. 

tığımız vakit köylUyil çınarlar altında toplanmış bu
duk. 

Feriha Hanımla Seniha yerlerini yadırgadıkları 
için yorgunluklanna rağmen uyumamışlar. Çınar 
altına geldikleri zaman göz kapaklan yumruk yemlf 
gibi f~mlftl. Hele Seniha pek bitkin ... 

Davul zurna k~yde bir pehlivan güreşi, yahut dU. 
iüll havası uyandırmıştı. Bu davulun köylll üzerin • 
deki tesiri o kadar kuvvetıt ki o sesi duyan. ıkf ell 
kanda olsa bırakıp geliyor . 

Şimdi bütUn köy halkı çınar altırıa ılgar etmiş, 
ne olacak diye bekliyordu. 

Feriha Hanıma dedim ki: 
- istersen birkaç söz een eöyle. daha iyi olur. 
Reddetmedi. 

Ve hiç tellş etmeden bir iki adım ilerledi. 
Vilcudundan umulmu bir kuvvetle ve tok ıeıle 

s3ze b~ladı: 
- "Hemşirelerim, kardeşlerim , KöyünUıde bir ge. 

ce misafir kaldık. Yedik, içtik. Gördüğümüz ikramı 
unutmayacağız. Fakat sizlerden bir de memleket, 
için, millet için, düşmanla çarpışan askerlerimiz için 
yardım istiyoruz. Biliyorsunuz, bliyUk muharebe 
bitti, fakat düşmanlar yakamızı bırakmadılar. Şimdi 
can evimize, Anadolumuza el uzatıyorlar. lstanbul· 
daki hükumet düşmanla birleşti. Saraylarında safa.
ya dalıp memleketi kahpece düşmana teslim eden 
padişahla adamları milleti başsız bıraktılar. Fakat 
Tann bize bliyük bir başbuğ ihsan etti. BtitUn 
mlllct etrafına toplandı. Şimdi eli ailii.h tutan her 
TUrk cepheye gidiyor. Geri kalanlar da onların ek
si~lni, gediğini yetiştiriyor. şu dakikada bizim kar
nmu.z tok, sırtımız pek, rahat rahat yafarken cep
helerde askerimiz hainlerle, nankörlerle, dU9man • 
la.rla. ça.rptfıyor. Hepimizin cephede ya k&rde.fi, ya 
kocaın, ya. babası ya nişanlısı var. Asker ne demek 
olduğunu hcpinız bilirsiniz. 

Ben de nsker kızıyım. Benim de babnm düı:ımanla 
vuruşuyor. Biz geride kalanlart onlar içln çalışıyo • 
ruz. Çünkü onların bizden yardım görmeleri, bizim 
de dU~manla çarpışmamız demektir. Bunun için her 
yere yardrm kollan çıktr. Biz de bu taraf köyleri 

geziyoruz. Sizden önce uğradııımız komşu köy bize 
tamam bir bölük askere yetecek ~ama$ır verdi. A
rabamızdaki denkleri görUyorıunu.z. Şimdi l!!izi bek
liyoruz. 

Asker için ne verebilirseniz verin. Unutmayın ki 
verdiğiniz her ,ey cephedeki askerimizin eline gide • 
cek, onu düfmana karfı daha ce~~ yapacaktır. Hay
di bakalım, şimdi ne getireccksınız, başlayın, biz de 
yazacağız. 

Ferlhanm bu sade, duraksız ve lnandıncı sözlerini 
köylü o kadar iyi anladı ~i hiç ba~ka söze hacet bı. 
rakmadan bir iki saniye ıçinde dagıhverdiler. 

Muhtar bu kadar gUzel l!kırdı söyliyen genç kıza 
ne ikram edeceğini bilemiyordu. 
Beş dakika sonra hediyeler sökUn etmiye başladı. 
Ben muhtarla getirilen eşyayı istif ediyor, Feriha 

Hanımla Seniha da yazıyorlardı. Tam bu aırada e· 
llnde büyük bir soba ile ihtiyar bir adam önUme di
kileli ve bağırdı: 

- Yine mi ıoygunculuğa geldiniz, hlll almaktan, 
1atrnakta.n. çarpmaktan usanmadmıı nu herifle.r?. 

Şaşırıp kalmıştmı. 
lki kı7. sapsarı oldular. 
Jandarma silahına davranır gibi oldu. 
Fakat, muhtar tellşsız, heyecansız onun koluna 

rtriP uzakl~tJrdı. Yanımıza geldiği zaman gülüyor. 
du: 

- Onu canım gibi severim. Ondan gayri ne ilW°" 
sen al. Fakat ona 111şme ! 

Bu lafa kaymakam içerlemiş, mim koymuf. orı -
dan sonra iki taraf işi inada bindlrdllcr. Tcpi$miye 
başladılar. 

Kaymakam Ahmet ağanın zayıf bir tarafını yal<" 
lamak için gözledi. Nihayet malmildilrlUğilne bit 
takıntısı olduğunu sezdi ve hemen 8anki bafka rnal1• 

millkli yokmuf gibi adam yollayıp kıl!!rs.ğına bacil 
koydurdu. 

Hacir.ciler geldikleri zaman Ahmet ağa işi anlı • 
mıştı. Borcunu para olarak vermek il!ltedl. Knbtlı 
etmediler .Artık günü geçmlftlr dediler, Ahmet 11• 

ğanrn o gözU gibi sevdiği kıarağını göıUnUn önUnô' 
yulanndan tutuı> çake Çtke &ötl1rdUler. 

O günden IOnra Ahmet alanm a.ldma. ıorluk gel~ 
GUnleree yalnrt başma kırlarda. dolaft,ı. Yeıntd~ 

içmedi. Işini, gücünU bıraktı. Kalan malr, mUlkU d' 
zebllziyan oldu. OgUn bugiln Myle yanm akılla ge ' 
zer, dolt\ ır işte! 

Ve jandarmayı işaret ederek lllve etti: 
(Arkur var) 
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~AN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin y ALMAN 

1"AN' 
kirde ırı hedefi: Haberde, f; 
tii t ' her feyde temiz dü~ 8 

• •arn · " '- . ' ıiaıet . •mı OUllllk, kariin 
~ eıı 0lınıya çalışmaktır. 

~ MESELELERII 

~RAj REJiMLERi 
E TURKIYE 
t,"\'elki 
~·işı G'Üllkü (TAN) da Suat 
\anıa.,~ &~·oğlunun bir Alman lo. 

• ~ı:n dair bl.r yarısı \'ardı. Ar· 
lıı.ıııın tıı bl.r mUddettenberl Beyoğ. 
:t>ı., ar:~ h.a.ya.tnu tetkik ediyor n 
ıtl\t,ı:\'o •t gö:züyle topladığı intıbala.n , r. 

t,"\'ellct 
~ııİlııde .. gtinkti yn.zı, görztimüziln 

ord f<>Yle bir manzara ca.nlandın-
ll: 8i ı 

itti!]· r hlı-tni Hell IDtler diye se. 
,,: -.rt mu teriler, Almanyayı i)i 

r • .' taıı bir ıı:özle, Nazt üniforması 
· " efrik ~ f'ı<leblleceği bir kıyafette 
· k l\ fertler, A.lmahca konu~an 
llu gençten ••• 

11 
1lvha a.rkaila.,rnırzda ~4iÜl'
~nd~ ve lntıba.la.rını olduğu 
~~.,tır. 

bu • 
.: hatı Alman tanıdıklar matba-
. 1 telefonla m\İra<'.a.at ettiler \'e 

~:ı ki: "l'azdrklamıızdan bütün 
eıı ın a.r müteessir olmuşlardır
.... tler demek, bizim için bir fır-·•uma, .. 
tl\a,ha ··ışı yrpmak df"~ildir, adeta 
aı demek gibi bir şekil ve mS... 

ıııa:ıısttr. Sonra Nazi ünlferma..4iile 
~"' n Alınanlar yoktur. Herhslde 

~ a.ıı .. • 
~-.. gOlÜn\Wlen kaçmış olacak· 

lla311- h 
kııştn- u Ya:r.ı gözUm\lzdMt kaı;ma--
~ıh ta. llillld!!i Suat Dervişin ha&-sas
kıı,tl '.kdlr edilerek gazet.eye geçiril· 

I', 

klı hl 
kahut' ~ hir ntflmleketı"'n kendi için 

ettjı;.ı 
~r~in .. "'' rejimi tenkit etmek. bunu lt ... ,,,)g·°'~ım ha'kkinr ~dimi7..de 

tını .... ıJ4,, - · -- ... , ... ,_.d.ı .. 
• tlht ~\ıll~rtnı, ltiyatıarmı istedi~ 
~I hlUr. İns •ğm yükselP-bil
tlıı"'aŞU.urıa kaimdir : Kanaati ne 

.l'I ol5un, herk~bı. muhtelif mil
~ kendilert için ~~tiklf'rl re.lim
~~rn\Uı ve aaygı göstennMi 

• 
ISAFIRLERIMIZIN 
~tlFELERI ,:at huııa muk&bU bir rejimin 

l·etıertnı milli hudut içinde tut
\·e . 

l"td lllısa.ftr 1'ıfatlle ~i<Ulen mu-
, ~C' l'ia ~· 01'8.nın usul ve adabma. ta.m 
e~ ~et göst..,nne'k ~ bir aa.ygı \'C 

' et olf llQ tn~el~ldir 
teı ' \( .\ınıan blıiblrlnl gördUklflri u-
111lf& o~di aratannda hiribirine huH· 
bıd ıı. b ilen Httler diye fısddarlars& 

tı duuna bir "*'Y diyemez, ~nktt 
t1tı Ylnaı. Fa.kat bir l"Cllebl m""1· 
:\' rı 1()1'anta g\bl umuma mRhf>u• 
~~hıde, lH\~arnk Heil Hitler dl-

'tıııt ltıln.!';lna!k )·alaşık alın.M. 
~ ~trna~-a ~elince bizim yaztmn
Ull'\ 1tı 1'i arl üniformumda.n bah
~l'ı flttılşttr. Bunun bir tıı knn nn
~ ltı~\·cut olduğu ve Almanvıt:n 'a: bil' S:Ö7:iin bunu fa.rkedebile

l"len1n4tir. 

~, . 
gunı~l'de tn~ltm"f'ıdf' fnoka futl-

~tı ~ gtY'nıf!k hmnıımndaid ıntJ.ha,o 
1 "&. ll1olne trkMIRnn muhak~ 

ltııl'ıtı l'ttı. Btınlar<la:n hiç biri ta.ın 
11.\llla a ~~'lrlemlsti. Kanunla kal"· 
~ lna'k i~tn ba.zr t.ettmm.atı hartç 

e lrıı~ ~·oıunu tutmuştu. Fakat 
Y ~lı aı-ı11"unun kı"men tatmini-

,,, ~ .\~:flı~ ıtşikbdr. 
bit ~ ~~~\ia..-.ınnf7.ln Alman lo1cRntll"."m
a.l!ı 1ıı bıtıtı~ Alman da herhalde bu 
cif l'ı1 "k 11 tıll'. 

~I~ !tthl,.tt ~le mlsl\fl~rver hlr 

ıs , r.I'! ~· P'.cnehil,.rl bil'f\r ml"afir 
btıl ~İiıitt- ft \·e kf'nitllf"rlnf' hPT nE"7ake-

( 

ıı• 'tıtıt< ~Yl \'&rlf~ bl1lr. Falcat bu-
d• lııl' 111\ it kendilf"rlndt'tl (1,, heklf'fll-

n ~ k~;~'ket ve ftay,, vardır. Tür-
ı4'- "kl'a di htftfthma sulh ve inkılan~ı 

ı•dli ~ı<ıe t'' taraftan bir memlekettit'. 
1 et• • ~h "''n-ıı~·a -:al1smamıtlc şarti1P. 
ge' ~tlt:\tı~ re.ilme kaNı clıt tr:samiilı 

~U ll'lll<a.t kendi topraklannda 
'lııtl~ ~1ZT1l, ne de milli ~lllYAli'T.111 

r) ~ f r-at re.fbn taraftarlarmın 
benı etmelerine mUsama.-

YAZAN: 
ibrah.im Hakkı Konyalı BULDULAR ' T opkapı Sarayı müze· 
si ve kütüphaneleri 

ile eski Türk ve lslam e· 
serleri müzesi kıymetli ve 
eşsiz eserler itibarile çok 
zengindir. Buralarda yal· 
nız beş, altı asırlık Türk 
tarihini değil, ta karanlık 
çağlardan başlayarak dün· 
ya tarihini aydınlatacak 
pek çok yadigarlar vardır. 

Topkapı Sarayı Müzesi 
Direktörü Tahsin Ozle es· 
ki İslam ve Türk eserleri 
Müzesi müdür vekili Ab· 
dülkadir Erdoğan işte bu 
tarih ummanı içinde çalışı
yorlar ve ilim dünyasına 
her gün yeni bir pırlanta 
veriyorlar. Tahsin Oz ge
çenlerde Fatih Mehmedin 
iki vakfiyesini bulmuştu. 
Abdülkadir Erdoğan da 
şimdi Fatihe ait üçüncü bir 
vakfiye ortaya koydu. Bu 
vakfiyeler Bizans tarihi· 
nin, Türk ~ Bizans mü
nasebetlerinin ve bilhassa 
lstanbulun şimdiye kadar 
karanlık kalmış bir çok 
yerlerine projektör tutu· 
yor. 

D in hmcile yazılmı, birka~ mu· 
taa.ssıp eser daraya çıka.rılı:r 

sa Türklerin aldığı Bizansı bize anla· 
tan bir kitap yok gibidir. Bu üç vak· 
fiye bize Bizanslılardan alman lstan 
bulun siya.si, içtimai, iktisadi, dini, 
sıhhi ve topoğrafilt öurumunu, ma· 
*•<\11"- ı..cy · atınt aemtlerinj, başka 
başka din mun esıprerınnr-ıstannu -
daki dağılışlarınl e o gtin~ü dilimi • 
zi büyüJs bir cömertlikle anlatıyor. 

Bize öz türkçe ad t~ıyan Yahudi
ler ve Rumları haber veriyor. 

Ne yalan söyliyeyim garezk!r batı 
tarihçilerinin "Türkler Bizansı ve o

nun medeniyetini yıktılar.,, ışeıklinde 
ki tekerlemelerini okuya okuya ka • 
faında bir k~ku çengelleşmişti: 
"- Acaba Türkler ıatanbulu alır

larken medeniyet eserlerini yıktılar, 
yaktılar mı?,, diye zaman mm.an dü 
şünürdüm. Bu Uç vesika kazalarımız 
da.ki bu şüphe helezonlarını söküp a

tıyor. Türkler Biz.ansı tahrip etme • 
mişler, ın!neviyeti gibi maddi izerle· 
ri de harap olan bir ülkeyi açarak 
kendi yurtlarına katmakla iktifa et. 
xnişlerdir. 

T iirkler lstanbulu aldıkla.n ~ 
man içeride dejenere bir ulus 

ve Zorla ayakta durabilen be.ş, on a
nıtla sayısı bir düzineyi geçmiyen 
bakımsız mabet bulmuşlardı. Şeh
rin bedii manzarası bozulmu~, bü
yük mabetlerin, anıtların alanları 
biçimsiz yapılarla dolmuştu. İhti -
yar değirmenler şehrin ha.va.ıuna. 
kasvet ve sinirlere ürperme da.ğJ • 
tan ııcırtılar yaymakta idi. 

Ben bu vakfiyelerin üzerinde al 
tı aydanberi duruyorum. Dilimize 
çevirdim. Fihristlerini yaptım ve 
şu n·eticeye vardım: Türkler Bi ~ 
zansı harap etmemi~ler, hara.p ve 
bakımsız buldukları bir ,ehri aç • 

mı~lar ve barındırmışlardır. Bu vak 
fiyeler bugilne kadar ilim i.lemine 
ve tarihçilere, tılısımlı bir kapı ar
kasında örtülü kalan birçok haki 
katlerin anahtarlarını veriyor. Bun 
ıar tetkik edilmedikçe 1.atanbulun 
planı yapılamıyacağı &ibi tehrin 
doğru bir tarihçesi de yazıla.mu. 
Benim kanaatimce belediye pli.n
dart evvel bunlan bir ilim heyeti • 
ne tetkik ettirmelidir. 

Ben bu vakfiyelerin farklı ve 
garpli tarihçilerin İstanbul ve es
ki eserleri hakkındaki birçok yan 
1ışlarını yakaladım. Sesimin bUttin 
kuvvetile eöylUyor ve tekrar edl~ 

ha ed;rnez. Bu ndlrt.a(la her Türk v:::. 
tanda.şmm çok ha."-"8.." buhınma.~ı ıa.

zundrr. Biz de Nazi re,llminJn aleni 
bir t~ürline karşı bu h.Me.a.siyt'lti 
gMlterdfk. 

yorum ki. bu va.k. 
fiyeler okunma.dık. 
ça 1stanbulda ya. 
pılacak herhangi 
bir eski eser ara~-
tırma kazısı da bek
lenilen doğru ve 
~abuk neticeyi ve. 
remez . 
Topkapı ııınrıı:nn

daki vakfiyelerden 
birisi toma.r öte-J<l. 
si ciltli bir kitap 
halinde-dir. Birinci 
vakfiyede rno satrr 
Y&rdtr. BMında 

besmeleden sonra 
Fatihin kendi elile 
yaptığt tuğ'nısı ve 
onun altmdıı. dıı 
vakfiveyi tescil e. 
df>n Kazasker Ali 
Fenarlnin imzıtsı 

vardır. Fatih , vak. 
fivesi.ni tescil et~ir
dikten ıı.onı-a i<lR~ 
sini !!~rlr~?:ıımt M:"h . 
mut Pa~a.ya bırak • 
mıı:t:n". 

Fatih hn v .. ı.11. 

y .... c:;inrleo Ak:nı~ l<.:ns 

k•lic:;esini: iWsalin. 
d"'ki bi~ok me 
bani ile beraber 
bir imaret olara.k 

1 

tesçil ettiriyor. Ve bunun ida-
resi için de bt.anbulda ve ~u- ~l;ıı'.t:.:~~~).1.ı't~ı~ 
meli taraflarmdı birçok köy, çıft- •• • • • 
lik, çayır, han, hamam, değirmen, ·~AAPWl~ı;J~~ 
orman, çahlık prinç ve pamuk ~ar V-;'. • • - . • • ' 

laları tuzla ve fidanlık vakf edı - L.~~'~iı,~;~~'C.J~it:Jiti 
yor. Vakfiyede bütün bu yerlerin • , 
adlan zikredilmiştir. lmarctha~e ..}Jiı.PJ .. ~iıi.bh~i)~~ı 
de günde (100) okka et sarf~dil~ - • - , · 

mekte ve bu arada ~dime prıncı l ..ıı.:..{ı;~h~~ül0ütı.J;~l...i1 
kullanılmaktadır. Fat ih zamanın?~ 1 ·· .. · . · · , 
Rumelide prınç ve pamuk çok ıyı ~__..., ~ .. • . _ . _. . 

' ' \.:11 -:, L.11 ~ ·~1\,;.~ 
yetişiyordu. tUv-~ : , 

j 

• stanbulun içini anlatma~n l'.l;~~lı.şj.ı.ıj.! '-~\!~~; 
1 itibarile çok mühim olan · - · 

ikinci vakfiye on üçer ıatırlı 149 p~~~j~~~ 
sa.yfadır. Bu vakfiyenin Fatihin 
oğlu ikinci Beyazıdm emrile (H. 1 ~.~~,bf~1A:.::~1 
901) yılında aslından kopye edildi-

ği &onundaki kayıttan anlaşılm~- Ji ~wJ,' ·-~·\~ Jı~. yı~~ 
maktadır. Bu vakfiyede, birisi baş- ~ ~ 
langıçta diğeri sonunda Beyazı - M • • 
dın iki tuğrası vardtr. Fatih vak· 1 ~~·lıf.;.LıJ.v~..,,.>~ 
fiyesine, 11 inci sayfasından son- li • ~.. ,...,. .. 
ra, tstanbul ve mülhakatında ca- ~-~~p~._}...ji(;±S\.:.ı;:fı~.~' 
mi ve nıe.ıııcide çevirdiği kiliselerle 
yeniden yaptırdığı mabetlerin sı -
nırla.rını göstererek ba.şlamakta • 
dır. Bafta. (kenisei nefise) dediği 
Aya1ıofya geliyor. Ayasofyanm it

tisalinde tam (92) dükkan ve ev
le bir mektep vardır. Bunlardan an· 
lıyoruıı ki, Ayasof ya vakfedilir -
ken etrs.fını evler, ktiçUk dükkan
lar ısarınıil ve güzelliğini tamamen 
bozmuştu. Bunları Türkler yapma 
mı.şlardı. Bizıı.nstan öyle aldılar ve 
yava.Ş yava.ş açarak mabedi bu tu
feyli yapılardan kurtardılar. 

Fatihin vakf iyelerinden birinden 

bir yaprak 

n düzeltecektir. Vakfiyedfl Ir.ta.n
bul ta.rait ve Galatıııdaki kilise ve 
manastırlar da tesbit edilmiştir İs. 
tanbulda iki de Yahudi (Sinagog)u 
görülmektedir. 

B u vakfiyenin en mühim nok 
t3.8ı Fatihin istikb11l hak -

kında keşiflerde bulunmasıdır. Mimar Sinan da bunların bir kıs 
mrnı teınizliyerek mabedin ömrünü 

destekledi ve artırdı. Türkler bu '-llllll••lll"•••ll•• bayındırlı:k iflerile hakkile öğünebi- 1 9 I 
lirler. 1 ...... 

3 

Fatih: sülalesinin uzun mliddet 
hükümdarlık iskem lesinde kalamı
yacağını ve mütereddi torunları -
nın yurda ihanet bile edecekleri -
ni isabetli bir surette tahmin et -
miştir. Vakfiyenin 142 inci sayfa
smın 10 Ye 11 inci satırlarında A
yasofyanrn vakıf şartlarını tesçil 
ettirirken bu hakikati anlatıyor. 

Bu yurtta kendi torunları kalma
dığı zamanAyasofya mabedi tevliyet 
işlerinin, memleketin reislik san -
dalyesine oturacak olan zatın uh. 
desine geçeceğini sciylemektedir. 

İşte bu vakfiye ile Cümhurreisi 
Atatürk, Ayıı.gofyayı dilediği gibi 
idare etme ve dilediği fekle !e>k
mak vazife ve hakkını bulmakta
dır. 

Vakfiyelerin en mühimmi eıııki 
Türk ve isl!m eeeri müzesinde 
(666) numarada kayıtlı olanıdır. 
Bu vakfiye tam 35 metre 85 san
tim boyunda ve 38 santim eninde 
muazzam bir tomar halindedir. Yal 
ıuz baş tarafından sekiz satırı kıs 
men kopmuştur. Bu vakfiye Fati
hin türbesinde mahfuzken türbe
ler kapatıldıktan 11onra müzeye a.
lmmıftır. Fatih bu vakfiyesile Aya 
ıofyıı. ve diğer evkafı için İstanbul 
da 2242 dükkln 917 ev, 15 mah -
zen = depo, 68 değirmen , 8 çarJI, 
1 y11.ğhane, 1 •lllhhane. 2 ka.pan, 
75 höcre ve 10 kapı vakfetmiştir. 
De~irmenlerden birçoklan atla dön 
mektedir. Vakfiyede Gül Paşa, 

Sultan Paşa, Hatun Paşa gibi ka
drn adlarına rastlanmaktııdır. Sel
çuk adlı bir de Edirneli Yahudi 
vardır. 

Bu va.kfiyede lsta.nbulda 18 ha- ı 
marnla 48 değirmen a.dı geçmek
tedir. Haınaınların on dördü 1s • 
tanbulda, dördü Galata tarafında
dır Fatih bu hamaınlann yalnız 

14 UnU vakfetmi~tir. Değirmenler-

Kütüphane istiyor! 

d de 4 7 si İstanbul tarafında-
en d ~· 
dır. Hamamların ve egırmenle-
. rleri ve isimleri de gösteril

nn ye kf. d .. 
miştir. Fatih bu va ıye ~ o~ mu 
esseıseyi tesbit ve vakfetmı,tır: A-

asof ya mabedi, zeyrek camii, Ga 
iatad& Arap camii, Silivri kaleıi

. i""indeki kilise, !stıınbulda eaki 
nın ~ .. F "h 
imıı.ret, kalenderhane eamıı. atı 
amil Fatihteki ıekiz medrese, Da 

~iişşafaka. ve i.Jnaret, Yedikule ca 

mii 
Vakfiyede Gala.ta.de.ki (Meea Do· 

menika = Arap camii) kilisesin -
den başkasmm eski edları söylen
memi!'ltir. Fakat diğer mabetler bu 
gün bile Fatihin koyduğu adlan 
taşıdıktan için 'imdiye kadar ta
rihçilerin dU~tUkleri bir~ok hatala-

Edebiyat fakUlteeindc• Guri Ka. -1 mualar var. Fakat belki ben yanıhyo 
Iantayevski yazıyor: rum. Bu işi bittabi, daha iyi bildiği· 

11
- İstanbul üniversitesi, Edebi - n.izi umuyorum. Memleketimizde 

y.at Fakültesi talebesindenim. Fakat, bütün gazete, mecmua ve kitapları 

ne yapayım ki, eski, toplanmış kitap- günü gününe, taze taze alıp okuyu -
ları karıştırmaktan hoşlanmam. Bi • culara, yani okumaya hevesli halka, 
!akis son eserlerin, aon fikirleri, içer· arıeden ve icabında bunların kollek. 
de ve dışarda cereyan eden siyasi ve siyonlarını her vatand~a açan bir 
içtimai hareketleri bir an evvel öğ • kütüphane lhımdır.,, 

renmek i!)terim. Bazan da, kaçırdı. 

ğıın enteresan bir meseleyi, röporta
jı. hikayeyi gözden geçirmek isterim. 
Bu ihtiyaç modern bir ~Unevverin 
en tabii ihtiyacıdır. Amma pek az 
kiınseler ietediklerl mecmue ve gaze 
telerl, yeni çıkan kitapları tedarik e
dt:-bilirler. Üniversite gençlerinden 
bir çokları bir gazete bile almak ik • 
tidarmda değildirler. Bunlar nerede 
okuyorlar? Benim bildiğim kUtüpha 
nelerde ancak tarihi geçmiş ba.zı mee 

• 
inhisarlar Satıt Mağazalan 

Kadıköyden, Refi Aydoğan imza
siyle yazılıyor: 

11
- Bir memur olduğum i~tn ı,ı. 

mi ve ihtiyacımı mesaJ ~a.ma.nrnm 
nihayet bulduğu ak~amlım 17 den 
sonra ve cumartesi günlt>ri de ö.~le 
zamanı 13 ten so~ra görmek mecbu· 
riyetindeyim. · 

Bu yüzden İnhisar İdaresi satış 
ma.ğa.zalıtrmdan bir aydanberi bir 

l±:ARIHIDEDIK.ÖÔÜ. 1 

ÇORUH OGLU 
AHMET HiLMi Ef. 
Malıkemei Temyiz Hukuk Dairesin. 

de llk reis olarak Çonılı oğlu Ahmet 
llllmi Elendj~i tanınm. Ahmet Hilmi 
Efendiden ıonra Öıner Ft>hmi Efen
di, ondan sonra da Kamabatlı Ömer 
Hilmi Efendi ıeldUer. 
Şlpur Çt>lPbl Salt Paşanın Adliye 

Nazırbğmda yaptığı tenı~iz ttisleorin. 
den biri de Çoruh oğlu Ahmet Hilmi 

fendidir. 
Çonıh oğlu Ahmet Ililmi Efendi 

harikulade zeki bir ada.mdı, hariku
lfule bir duygu)'& malikti. E&ki ilmiye 
ricali a.nu1mda Fatih de~iamı lisanile 
sö~·Uren, fakat Sorhon profMörii 
kafa~ile diişiinr.n hii~·iik adamlar ek· 
r-ik değildi, m~ela Cf~,·cJM: Paşa ile 
hukuk meselelr.ri ÜzPrine konuşuldu
ğu zaman vertll~I ('f",·aplar Fre.n~a 

temyiz rel,.lnln verdiği cevaplu M

rultyordu. 

• 
Çonıh oflu Ahmf't Hilmi 'F,fpın .. 1 .. e 

bir kf'llme F'ran~ru.a bllmf'dh!i bil' 
tek f'rllrp huknk..,lna~mın kltabmı eli· 
ne almadıitf halclP Gal'J) hnkuk11 t.n.t. 
blkatmrla allame kHıllmlır;tl. 1\lahke. 
mf'I t~m);7,de, Knrn ticareti . df'nlz tt. 
carf>ti karrnnlannrn f'n miiskiil ve 
nıu~lak ıthkA.mmı hir Gıuıl hnkuk-.l· 
na..~ı hııl~ R;İhl hliyiik hlr lcı:thı>tlf' tat. 
bik p(tprili. lfü ~in miir.Rkt'·rı> tirarpff 
bahriye kannm1mın r-n knnqı•k ahkL 
mı iizı>rin<' r.f'rı>yan t'tti. ~mn,kf>re 
nf>tirt>ı.inclP. \ 'Prilf"n kar~ r ,·anlrlı. Fa
kat Ahmf't Hilmi 'F,fp'"fll. kRl"an h.-. 
,-f>tP imza tattırnıRdı. 'fii .. ~ lu•rp mf'('ll. 
cıindf> ha7.tr hu'ıınım hırlstlynn ftZS. 
-lan Kftnıh.-t F.frndh·p dönerek: 
"- Si7 Frt>nkc;-E" kifal"lan kAn"h· 

nrsınız. Jtir de mÜ7.ll kf'rf' ...ttiJ!lmfz 
me.<\flle)i Frrnk~e ~rrh kitıon1nrm"A 

u'll:nnı7.. Rıt.knhm FTM•k lllmteri "e 
diyorlar? İmza şlmdllik du:nıııun, de
di. 

Karahf't 'F.fr!!d' Fr~·'""" ~Prhlt111'9 
Fran<11t1 m11hk('mf'll t4"m,-1rl kRrnrlan. 
na bftktı. llfl!n rey14"1'. fiktr1•1" A.hmPt 
Hilmi F,frmlinln rey \'f! mUtaleuı d .. 
lresinrle idi. 

Ahm.-t Hilmi Efı-nrllnin l'f"'' \'f> mU· 
ta.iMi"' o 'amanın tUUiyeslnde otorl· 
te hiikmünü a.lmı tı. 

• 
Sufa;i Oh1tn~ Eft>ııfli hı.tirı!'!f tt'""-

rt>t mahkPm*'f!I reisi lrli. !\fa hkemef 
te't'n);Z hJıtlığınfla hnhınmU!li nh\D 
Tralnonh.ı A!lirm ~\' ılr l<11tlnaf t:lca.. 
ret 7.Rhrt k:\tihl MI. İstinaf Hrl\J'et 
mahkf'lmeıııi ~PJanik l<ll\rPI maluım"a 

a.ilını Slltlrakl 1Jp bir \'a.hmll ın1t"11t· 

da tahaddns ('tml-. olan hlr tlr1trf"ff 
bahrivf> m~rtec;lmll" hlr kRrar \"f'l'
mi~ti. Karı'll' tf'm);zi!Pn nııkıen iade 
oJnnilu YenirlPn muJrnlcrmP rPre)'Aft 

etti Saatc;"i Ohan"'" Ef Pmli '"'rar re. 
nndf" huhındn. fö~kiiclarh kHçii<'iHI 
boylu l\f Phmf>t '84-~· df" ıon b.a idi. 
Ohanf"S Ef Pn<li rn·Iert tooula.drktft.n 

sonra uhıt kAtlhi """" '84t:n dönıfö: 
"Asrm Bf'~· . ttttf-.k ile ıırara ktU'8.P 

verflil<. yumız, dedi. 
Ktiçtieiik boylu. kU~U<'lik ytittkU 

Mehmet Bcııy . rımı'lıa,ını'tn ntunnalrta · 
ola.n zabıt kAtlbt Aınn Bey1.n kuJeğı., 
na eğilE"re-k: 

••- Bt"lli muhalif yuımz, di~·e ba..
fifçe söyledi. 

Se-kM'nltk Ohan,.s Eff"n<linln ku
lafl J'f'k tez tdt. \"a\'~ça ,.,., 117.aktan 
söylenmlt olan bu söz\\ duydu n he.. 

men: 
.. _ Mehmet Beyrl.-mll !., Mehmet 

Beyef Pndl ! .. Tellş bu~·urma:muı. &n 

tah·klk etttm. Nakn kararmrla Al\. 
met Hilmi EfendJ Haz.retleri bolun· 
ma.nu~ıa.r. Bulunmuş o1Hlardı beın de 
ns.kı:z ka.ranna ittlha edmim, dedJ. 

Çoruh oğlu Ahmet Hilmi Efendi bu 

çapta bir adamdı. 

Abclürrqhman Adil EREN 

şişe şarap almıya muvaffak olama
dığımı söylersem, ihtiyaca. uyı~~):an 
bir vaziyetten bahsetmek ıstedigımi 
anlamak müşkül olmaz. zannederim. 

!nhisar idaresinin satış mağazalan 
tıpkı devlet daireleri gibi ayni saat 
ve dakikada kııpanıp açılmaktadır. 
Ticaret için açılan satış mağazaları· 
nrn ~alışma şeraitinin piyasanın aı
hengtııe ve ticaret rihniyetine bağlı 
olınur lazun gelirken bu mağa.za.lJ.ıo 
rm da devlet devairirıd~ki ta.hrirıt 
kalemiyle bir anda kapanıp satışı ta· 
til etmesi. ticaret kaidesine ne dere
ceye kadar uygundur? Bunun tak
dirini İnhisarlar Umum Müdürlüğü· 
nün takdirine bıra.krrrm." 
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( SPOR ) 

Giirescilerimiz Gitti 
Hepsile konuştuk 

ekseriyet iyi 
netice umuyor 

Finlandiya Milli ta~nnile karşılaşacak olan 
Milli güreş ekipimiz Federasyon sekreteri Sey· 
fi Cenabın başkanlığı ve antrenör Pelinen'in iş
tirakile her kategoriden birer kişi olmak üzere 
dokuz kişilik bir kafile halinde dün saat 14 de 
Romanya bandıralı Recel Carol vapurile Kös
tence yolile Finlandiyaya hareket etmiştir. 

Giden güreşçilerin söylediklerine bir şey il.ive et
miyerek aynen yazıyoruz. 

KAFiLE BAŞKANI SEYFI CENAP : 

- Taknn, halihazırda fena vaziyette değildir. Git
tiğimiz yer şimal memleketlerinin en kuvvetli gü- . 
:reş ekipine malik bulunmaktadır. Futbol milli takı
mnnızın Ingilterede alacağı netice ile bizim Finlan
diya karşılaşmamız müsavidir. Onun için b:.z daha 
fazla teknik öğrenmiye gidiyoruz. Dün giclen Çoban Mehmet ve 56 kilodan Kenan 
Bununla beraber takımdan iki, üç 1 

;alibiyet ümit ediyorum. Bizim bu se- ı 
yahatten maksadımız daha fazla dün- Antrenörler arasında 
ya kupasına hazırlanmaktır. 

ANTRENÖR PELINEN: 
- Bu takım için en kuvvetli Ttirk 

ekipi diyemem. Belkı bu ka!"§ılaşma
yı Fin!3ndiya 4 - 3 kazanacaktır. Bu 
seyahatimiz için bir ay çalışmanın 

takıma az geldiği muhakkaktır. Fin· 
landiye. güreşçilerlııin takımımıza 

büyük bir teknik bilgisi aşrlı:.-acağı 

şüphesiz olduğundan bu bizim en bil· 
;)'tlr: kı?.ancımız o!:ı.r·akcır. 

Yüzme antrenörü
nün vazifesine 

niçin nihayet verildi? 
56 KlLO KENAN : 

- Kendimi çok iyi buluyor·uın. Ka
ı.arunak için elimden geleni yapaca
ğım. Olimpiyat elemanları olan bu gü
reşçilerle karşılaşacağıma memnu· 

İngiltereden hareket ettiğini haber verdiğimiz üçüncü futbol 
antrenörünün bugün yarın şehrimize gelmek üzere bulunmasına 
rağmen diğer taraftan atletizm antrenöründen sonra yüzme an
trenörünün de vazifesine tahsisatsızlrktan nihayet verildiğini 

teessürle haber aldık. 
nurn. Uç seneye yakın bir zamandır Tür-
61 KILO YAŞAR : ki yede bulunan ve bu müddet zarfın-

- Kolumun ağrıdığını biliyorsu- da Türk yüzücülerinin hepsine, ken-
nuz. Tam formda değilim. Benim disini sevdirerek yüzme ve su topu 
gitmekliğim bir emrivakidir. Da- tekniğini memleketimize sokan Alek-
ha hazırlıklı olsaydım, o zaman sandr Frensvi Peşte yüksek jimnas-
rl'ürkiyeye galibiyet haberi yollıyabi- tik mektebi mezunu olduğu için ken· 
leceğimi şimdiden söyliyebilirdim. disini beynelmilel federasyon tavsiye 
66 KİLODAN YUSUF ASLAN etmişti. , 

- Umit ediyorum ki Finlandiyada Bu antrenörün memleketimizden 
4 - 3 kazanacağız. Takımda form.de ayrılması su sporları bakımından ha· 
olan Çoban, Mustafa, SainTtlir. Ken- kiki bir ziya olarak telakki edilebi-
dimi de çok iyi buluyorum. lnşallah lir. 
iyi bir haber yollanııya gayret ede- Ciddi mesaisinin çok yakından şa-
c~ğiz. hidi olduğumuz antrenör, kendisiyle 
72 K!LO SAIM : görüşen bir arkadaşımıza demiştir 

- Bence bu karşılaşma dUnya şam ki: 
piyonasına bir hazırlıktır. Şimal tur- "-Birdenbire vazifeme nihayet 
nesi, bizim ekibi daha iyi vaziyete verilmesine çok müteessir oldum. 
getirecektir. Kendimi bu seyahatte Böyle angajmanlarda hiç olmazsa bir 
pek iyi bulmuyorum. Çünkü yirmi iki ay evvel malumat verilmesi lazım 
gün evvel bacağını incildi. Doktorun gelirdi.'' 
tedavisi müddetince çalışmadım. Se- Alakadar federasyonun bile mallı· 
yahatte istirahat edebilirsem ne iliı., matı olmadığı bu işin düzelmesini di-
aksi takdirde bacağım büyük bir !emekten başka elden bir şey gelmi-
mahzurdur. Maamafih elimden geldi· yor. 
ği kadar çalışacağım. Yüıme antrenörü ~Frensvi {sağda) Ba~anfrenör A nkoroya gifmek 
79 KIL-O ADNA..'l : - / istemedi 

- Takımımız kuvvetli bir vaziyet- 1 t bu'd .,.k• F d Umumi merkez tarafınden serian 
ted. Ol' · tlard w dı- ans 5 an · _. 1 e eraS• ı ır. ımpıya a ugra grm ş •• A karaya çağırılan futbol başaııtre-
sız mağlfıbiyetle~n acısını. inşa.ll~: y~~. ~urosu Kap~ndı n;rü Mister Bout.s ,bazı sebepleri ile.-
bu sefer çıkaracagmı. Kendimden c Dorduncu Vakıf hanında ikı odayı ri sürerek Ankaraya gidemiyeceğini 
eminim.. işgal eden federasyonlar merkezinin alakadar makamlara bildirmiştir. 
87 KiLO MUSTAFA: muamelatına, federasyonların tama- Umumi merkezin emrine itaat et-

- Takımın çalışması itibariyle çok miyle Ankaraya nakli dolayısiyle ni- memiş vaziyete giren antrenöre An
kuv\retli değiliz . .Maamafih kendimi hayet verilmiş ve iki memuru tasfi- karaya gitmemesinin sebebini soran 
olimpiyat güreşlerinden iyi hi:ıısetti- yeye uğramıştır. bir arkadaşımıza Mister Bouts şunla-
ğim için bu yabancı illkede memleke. Halihazırda reisleri t stanbulda bu- n söylemiştir: 
timin şerefini kurtaracak bir galibi- lunan Güreş ve Eskrim federasyonla- "- Spor Kurumu Umumt Merke
yet limit ediyorum. nnın muamelatına, bu federasyon re- zine; Türkiyede bulunduğum müddet 

Her halde Türkiyeye sevinçli bir islerinin Ankaraya. nakillerine veya zarfında tatbikini istediğim çalıştır
haber yollıyacağım. Bizim için Fin- istifalarına kadar muvakkaten yine ma programımı bir rapor halinde bil-
landiya karşılaşmaları bir kazançtır. burada devam edilecektir. dirdim. 

ACIR SIKLET ÇOBAN M~HMET: Sistematik bir çalıştırma tarzında 
_ Dört, beş aylık bir istirahatten Leviıki Ankarada hazırladığım ve benim de vaziyetimi 

sonra bir ay çalışabildim. Bu ha.zır- tayı'n edecek olan bu programa el'an Ankara, 13 (TAN) - Bulgarların 
lığı kendi hesabıma az buluyorum. Ve bir cevap gelmedi. 

T k 't' kuvvetli takımlarından Leviski bay-kendimden emin değilim. a ım 1 1• Bu istegime bir cevap verilmediği 
bariyle Finlandiyada. iyi derece ala- ramda buraya gelerek maçlar yapa- takdirde Anka.raya veya herhangi bir 
cak vaziyette değiliz. cak ve hasılattan 1500 lira alacak - şehre gitmiyeceğimi ve arzu ederlerse 
FEDERASYON BAŞKANI tır. istifaya hazır olduğumu bildirdim." 

AHMET FETGERİ : Üçüncü futbol antrenörü geliyor 
_ Türkün ruhunda meknuz olan de dört galibiyet kazanırsak, gidenler 

kudret ve enerjinin neler ibda ede- Türk tosunları olduğu iç'.\-ı buna d'.3. 
bileceğini kestirmek herkesin haddi şaşmamalıdır. diyerek açılan vapura 
değildir. Fakat normal vaziyette ta- mendilini sallamıya devam etti. 
kımımızın bir iki muvaffakıyet kazan Bzi de giden ekibe (yolun açık ol
ması muhtemeldir. Eğer Uç kazanır· mın ! l der ve muvaffakıyetler temen-
aa k çok mükemmeldir. ni ederiz. 

Orad1t bi rharilrulidelik g&.!terlrler StıZi TEZCAN 

Futbol federasyonu tarafından an
gaje edilen futbol antrenörlerinin ü
çüncüsü olan Coni Jones Londradan 
hareket ettiğini telgrafla bildirmiş
tir. Telgraf dün geldiğine nazaran 
antrenör puartesi veya ııalı günU 
~hrimi.ze gelmiş olacaktır. 

MO R1 OGWAİ 
C. EVİ RE~ 
,~.ARGUL 

• skele upuzundur ... Çatlakla-
1 rının ayakkabıların to

puklarını tutan, arası bazı yerler
de iki parmak, bazı yerlerinde da
ha fazladır. Tahta iskelenin yarık 
lan arasından gözüken siyah de
nizde çırpıntılı ve oynaktır. 
Şimdi artık gök koyu mavi ren-

ge boyanmıştır. Bu sabah kocasi
le birlikte hareket ettikleri zaman 
trenin içinde ona rüzgar esmiyor 
gibi gelmişti. Halbuki istasyoı ~ ın 
Yokohama iskelesine kadar araba 
ile gelirken ve şimdi iskelenin il.ze
rinde durduğu zaman martm beşin 
ci gününün rüzgarı sanki derisi
ni ısırıyor gibi yüzünü üşütüyor, 
kürkünün eteklerini de havaya kal 
dınyordu. Açık ~üşi renkteki 
kürk vücudüne ve omuzlarına bol 
geliyordu. Bu vücut kocasının çocu 
ğunu taşıdığı için bol elbise giyme 
1i idi. Dar şeylerle örtülmemeli i
di. Zaten "vakit,, gelmek üzere 
ve dışarı çıkmamak ayı da yaklaş
mıştı. 

Filizi renkteki püsküllü şemsiye
sini başının üstünde tutuyor ve yü 
rürken arkasından dört beş cariye 
de birlikte yürüyorlardı .. 

!skele upuzun! ... Upuzun!.. .. Kos 
koca vapurlar iskelenin sağına ve 
soluna demirliyorlar. Bazıları si· 
yah, bazıları beyaz vapurlar. De
mirli vapurlar rüzgara bir siper 
teşkil ediyorlar. Bunların hizası -
nı geçince kürkünün etekleri ha
vaya uçuyor, vücudüne mart rüz
garı iğne gibi batıyor. 

• ki sene evvel Üniversite -
1 den çıkar çıkmaz kocası 

kontla evlenmişlerdi. Bir sene son 
ra da bir kız çocukları; inci gibi 
bir Prens dünyaya gelmişti. Bu se 
nenin sonunda da kocası Kont sa
raya teşrifat nazırı tayin edilmiş
ti. Şimdi resmi vazife ile Londra
ya gönderiliyordu. 

Terziden yeni aldığı açık gri 
paltosu ve elinde savurduğu çar
pık saplı baston ile kocası iskele· 
nin lizerinde hızlı hızlı yürüyordu. 
Onunla birlikte giden Vikont ta 
tıpkı ayni renkte paltosu ve koca
sından bir karış yüksek boyile o
nun yanında yürüyordu. " 

Kocasının bineceği Fransız va
puru iskelenin sağ tarafında ve en 
ucunda bir yere yanaşıyordu. 

Tramvay hatlarının kopan tellerini 
ta.mir etmek için kullandıkları .a
rabayı andıran bir iskeleyi de ış
te şimdi gemiye uzatmışlardı. 
Yavaş yavaş yürürken kocasının 

ve Vikontun bu iskeleden geçerek 
gemiye girdiklerini görüyordu. 

l.skelenin üzerine toplanarak ar-
. de ko 

kalarından bakanların hepsı 
casını ve Vikontu teşyi için gcle~
lerdi. Belki de bu gemiye başka a 
rı binmiyecekti. Belki de kocas~~e 
Vikont çok mühim şahsiyetled"bı'. 

1 ·n ı ı-
Bazıları u.zaWan iske enı b' 

ne kadar sokuluyorlar, bazıları 1 

ka.dıışlannı raz alarga durarak ar 
bekliyorlardı. 

. ,enler ara-

K oc~ı teşyıe geı · kocası!11nda muhakkak kı, 
dı Bazıları 

nı çok tanıyanlar var · 
1 1 .. tan ahbapları oma ı 

da şoyle uzak .. k altında 
idi. Fakat işte ş~ ~çık.::unde de 
duranların hepsının ) B iki yoktu 
garip bir hüzün vardı. e 
da ona öyle geliyordu. 
~da bunları yavaş yav~ ve ~ay 

. d k şimdı gemı -ri şuuri takıp e ere 
. k dar sokulmuştu. Va 

nın yanına a · d 
lak pencerelenn en 

purun yuv~ ··gWu"sleri gözü • .. lerı ve go kadın yuz d .... 
kadınlar an uçu o • 

küyorou. Bu d 'b" 'dil 
arasın a gı ı ı er. 

tuzla kırk yaş b a.z kar gibi 
Hepsinin de bem ey 

1 . rdı Bunlar mutlak va önlük en va · . 
onları idiler. Bunların 

purun gars . d 
"d k es.sına hızmet e ecek 

sahı en o k 
lduklarmı sanara , bu za. garson o 

vıtlltl:.rdan bile onu kıskanıyordu. 
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Geminin küpeştesine dayanarak çıkıyorlar. O da bu yabancılar gi• 
elindeki deri çantasile güzel bir bi kocasını ve Vikontu selıimlıY6' 
manzara teşkil eden ve başında bil rak yavaş yavaş dışarı çıkıyor. 
yük şapka taşıyan başka bir ka - Vapura uzatılan iskeleden ine" 
dm da vardı. Gölgelerle boyanmış rek u.zun iskelenin üzerine bası -
bir çift parlak gözünün, gaga bur yor ve cariyelerden birine verdi~ 
nunun ve buruşuk yüzünün çirkin şemsiyesini, geri alarak hafi!~• 
liği olmasa belki onu da kıskana· havaya kaldırıyor. 
cak, onu da beyaz önlüklü garson Şimdi kocası ve Vikont kocama1' 
lar gibi tahkir etmek istiyecekti. vapurun küpeştesine dayanmışlat' 

Ne uzun iskele, bu yarabbi!.. ona bakıyorlar. O da onlara şemsl-
Yürümekle bitmiyor. yesinin altından muhteriz nazarı~t 
Nihayet kendini vapura uzatı • la bakıyor ve gitgide gözlerinin bil" 

lan iskelenin yanında bulduğu za- yüdüğünü hissediyor gibi oluyot• 
man merdivenlerini koca.sının vü - Şimdi yine kampana çalıyor v• 
cudünde taşıdığı çocuğunu düşür birkaç 1'"'ransız gemicisi vapura ~-
mekten korkar gı"bi yavaş yavaş çı 1 .. zU• 

zatılan iskelenin halat arını ço 
kıyor ve kendini geminin içinde bu yorlar. Bir Japon amelesi, iskele" 
Jarak seviniyor. Elindeki şemsiyesi nin basında durarak hareket za -
ni cariyelerinden birine uzatıyor. manı gelince iskeleyi çekmek uzr 
Kocasına veda etmiye gelenlerin a re bekliyor. Biraz sonra işte ba. -
rasına karışarak o da vapurun baş kın iskeleyi çekiyor. 
tarafına doğru yürüyor. Vapurun Yokohama'nın öğle vaktini i}ft.tı 
yatak odalarının kapılarındaki nu- eden topu atılır atılmaz kocamarı 
maralar yavaş yavaş fazlalaşıyor, 1 h k t .,.el 

vapur sanki bu top a are e e "' 
19. 21, 23 ve nihayet yirmi do - · k 1 d st1 · miş gibi yavaş yavaş ıs e e en 
k uza. kadar çıkıyor. ~-~-~~-.......... J u ~ .... ., •• J -

)'. ırm1 uo11.uı. nuuı.araıuu -0nUnde w b k"pil1' Vapurun çıkardı~ı eyaz o .. 
duran Vikont: lerle birlikte sanki iskelede yuro• 

" lşte bu oda madam!,, diyor. 1 Odanın içine bakınca iki yatak yormuş gibi oluyor. Kocasının v 
görüyor. Kocasının bavulları ve Vikontun durdukları yere bir 'i.ey 0 

eşyalarını da şöyle. bir süzüyor? nu çekiyormuş gibi sürüklemek i9• 

Kocası: tiyor; gözleri biJyüyor; içlerinde"' 
"Girip baksana, madam. O ka - bir şeyler taşımak istiyor. 

dar rahatsız değil; değil mi? ... di- Şimdi bazıları vapurun akışrtıf 
Ye onu odaya girmek hususunda 1,0"' 

takiben iskelenin ucuna doğru ı-teşvik ediyor. k . f yori 
şuşuyorlar. O da koşma ı.s ı 

O emek kocasının odMı bu. O 
halde iyice görmesi, herşeyi 

bilmesi 18.zım. Uzun seyahati es
nasında koca.sının rüyalarına de
mek ki, bu odada girecek o!... 

Şimdi üniformalı ve kaptana ben 
ziyen biri gelerek kocasına bir şey 
ler söylüyor ve onu alarak salo
na doğru götürüyor. Kocasını ve 
Vikontu takiben hep birden teşyie 
gelenler salona giriyorlar. 

Geniş, ferah, çok güzel bir sa -
lon ! Birkaç masanın üzerinde se
peLerle, çiçekler dolu. Kocasını teş 
yie gelenler yavaş yavaş ve birer 
birer salona giriyorlar. 

Kaptana benziyen adamın emri 
le bir garson ağzı yayvan bir sü

rü bardak getiriyor ve bardakların 
içine şampanya doldurarak birer 
birer misafirlere ikram ediyor, bir 

başka garson da, dondurma ile 

yenen pastalara benziyen san renk 
te pastalar dağıtıyor! 
Şampanya kade~lerini ellerinde 

tutanlar teker teker ve biribirleri
ni takip ederek kocasının bulun -
duğu yere kadar gidiyorlar ve hem 
onun hem de Vikontun önünde ha 
fif surette eğilerek bardakların-

dan birer yudum alıyorlar. 

O, bir masanın başında küçük bir 
sandalyeye ilişerek tebriklerin so· 
nu gelmesini bekliyor. Herkesle 
ayrı ayrı meşgul olmasına rağmen 
kocası ara sıra gözlerini onun ta
rafına çevirmiye de vakit buluyor. 
Ne iyi koca! ... 

Fakat bu kadar kalabalığın için
de tabii ona bir şey söyliyemiyor. 
O da sükut ederek önüne bakı -
yor. 

Ş imdi artık kampana çalıyor. 
Teşyie gelenler birer birer 

kocasmıt veda ediyorlar ve dışarı 

fakat kocasının hoşuna gitmiyece" 
ğinden korkarak koşmak istiyen • 
yaklarını güç zaptediyor. 

V apurun güvertesinde koca • 
man şapkalı bir kadın, çaı:ı 

tasından çıkardığı beyaz bir meO 
atı· dili sallıyor. İskelenin ucunda ·ıı· 

ran uzun boylu bir erkek te cebı Ul 
den çıkardığı büyük bir men~ri• 
sallıyor. Anlaşılan bunlar da bı 
birlerinden ayrılan iki insan! 

Mendil sallama vapurun ve l! ~ 
kelenin iizerinde duran herkese • 
rayet ediyor. Büyük küçük ıne~blr 
diller sanki bir gey oluyormuş g-1. _ 

sallanıyor, ara sıra gözlere sürll 

lüyor. .. .. . il 
Fakat o bu şekilde teessurunU 

hardan da nefsini a1ıkoyınak mee· 
buriyetindedir. Belki kocasının ııo 
şuna gitmez diye korkuyo_r. rff• 

Vapur iskeleden tamamıle aY. 
w rcı· -· ic;ıtl lınca başını biraz saga ve ıgı 

artık şimdi kocasını ve Vikontu d9t 
. ı· ,;J' 

göremez olmuştur. Fakat ha a 
e -purun kıçında mavi renkte, g 

· ·ı d'. rt on ııeŞ mici iş elbısesı e on o 
-un11 

yaşlarında bir Fransız çocug . 11" görebiliyor. Acaba onu hangl _ 
retli ana Fransada bekliyor! fıı. 

. kitrı• 
kat belki de zavallı öksüzdür. 
sesizdir! Hiç bekliyeni yoktur. • 
Yavaş yavaş dönerek cari)'.cti· 

• • w• ıs 
!erle birlikte vapurun gıttıgı . ,, 

"'rU'' Jlll~ kametin aksi istikamette yu tll bit 
baslryor. İskele ne uzun! ... J:l.'ç 

mek tükenmek bilmiyor... iti 
Biraz evvel siyah renkli geJYlİJl 

demirlediği yerde şimdi sular. b~ 
lığın kanatları pırıldıyor; çı~ ~ııt 
iskeleye vuran dalgalar donuk. oeŞ 
lerile ruha kasvet veriyor. GU 
sanki solmus gibidir. 
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:···················· KURTULUŞ ................... . 

J 
SAVAŞI HATIRALARI 

Makedonya, Balkan harbi, Yemen ve Hicaza ait 
zengin hatıralarını okuduğumuz General Galip; bugün 
de Abdülhamidin hal'ine ait, şimdiye kadar hiç biliruni· 
yen sırları ortaya koyarak sözünü bitirdi. "Tan,, okuyu· 
cuları yarından itibaren Kurtuluş savaşına ait çok kıy· 
metli ve heyecanlı hatıralar okumıya başlayacaklardır. 

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

YAZAN: SALAHADDiN 
"" 

GÜN GÖR 

Abdülhamit 

Yıldız kalesi, kolayca fethedil
mişti. 

F a.kat daha yapılacak işler 
vardı . Redü askerleri, Ab_ 

dUlhamidin tahttan indirilmesinin 
şenliğini yapıyor, durmadan hava
ya silah boşaltıyorlardı. Birtaknn 
masumlara, bu atılan · silahlardan 
zarar erişebileceğini düşünerek, 

emir zabitlerinden birini gönder. 
diın: soruvor: 

Ben ne olacaR~re:E~~~~~ 
E 

~ Ağa, bu sıra.da 

&at To~tani ~aşa A:bdülhami- . y a n ı m a g e ı m i ş t i . 
,__ de dogru ilerlemış ve hatı- "Kessinler! .. diye \Jerdiöim em· 
- "'•da kald w .. b' o.e· ır, la ıgma gore sert ır ta.vır- zavallı habeı:ıiyı' fena halde ürküt 

aYnen "yl d . . .,. -şo e emişti. müş olacaktı. Gözlerini devirerek 
let-.~ucibi fetvayı ~eri!. mil- şimdi anlatamıyacağım bir ter ' 

' •ızı hal u· Mal · · aş evı& e ı. ınız, canınız, ıçınde ha~iordı: 
ut Ve alimi · h · lltrnda ıy zm ayatı, emnıyet - Aman af andım, dedi, gene 

1
.._.'od:rr. km1i kesecekler? 

hafif lhamit, belirsiz bir halde, Benim cevap vermeme vakit kal-
hitap~ •arardı. Fakat, bö~~ bir madan. emir zabiti yanıma g'eldi: 
deıı ~ısında ~alacağını, once- - Kestiler efendim ... dedi. 
Jta~m e.~ . olae~ ~i hal . Abdülgani ağanın telişı büsbiL 
i .... kkanııı:.ligını, bUyux tiır ~o- tün arttı. Neoeı. sonra, kesilenin 
l'elc: karşıladı. Başını ege. ateş olduğunu anlayınca; geni§ bir 

.. - Ne Yapalım.. Mukadderat 
l>öyıe imiş !.. dedi. .... 

u esnada teessUrUnU gizliyemi. 
;ecek bir hale gelmişti. Fakat ha.
Vat kaygusile, birdenbire toplandı. 
~ e kısa bir kaç cümle ile, ayak u~ 

ri kendini müdafaa etmek istedi: 
d - Yemin ederim ki bu vak'ada 

a.hIU tesirim yoktur. Düşmanla.. 
tnn bana isnatta bulundular Maa
.t?ıa.fih, kaderime razıyım. Yalnız. .. 
tı ~i burada titremiye başlamış. 
: Sözterinin bundan sonrası biribi
~i takip eden ya.lvarmalardan 
. arettt. nldn gayet yavaş, fakat 

Citgide teli.şlı sordu: 
~ Hayatnndan emin olabilir mt. ... 

lieYet az.uma ayrı ayrı, ve he~ 
::hı &crklı bir ta.rma gözleri içine 

ka.raJt tekrarlıyordu: 
- Hayatmıdan emin olabilir mi 

ı11n .•• 
Arif Hilmıet Paşa. Esa.t Topta.

fti, lCaruu, Aram Efendi, birer bL 
~ teminat verdiler. İttihat ve Te
~ki hUkCımetinin mahlCı ha.kanın 
~a.Yatnn kat'l surette tekeffül etti
l)lllf tsöylediler. 

A bdUlhamlt bu seter de bana 
döndU: 

~ - Askerler!. stzin namusu as
. l'ini7.e dehalet ederim. Hayatmt
l!arı enıin olabilir miyim, ordu, ha
)abrru: muhafaza edecek midir'! 

~ de cevap olarak kendisine: 

1li - Hayatınızdan emin olabilirsi
~ Ordu, hayatmm mtiha!azaya 
ı vermiştir .. dedim. 

c\bdUihamit, ancak bundan son!:d bir dereceye ika.dar müsterih 
U ve heyet azasına: 

tıı- Sizden ricam şudur; dedi, be
d ~an yalısına geçiriniz! Ora.. 
..:ı devlet ve milletime dua ile meş 

Olayını. .. 
t ~e.Yet, bu al'ZUSUnun da ~rine 
"~eceğine eöz verdiği halde, 
lt Ulhamit, kendini evhamdan kur-

~rdu. 
~ enıinat istemeler, daha bir müd 
~devam etti. Biraz sonra, vazife>
~ bitiren heyetle, birlikte salon.. 
'-' C:tkttk. Dışarda toplar, tüfe«
~ a.blı:yordu. Yıldız saraymm yıl-

IÖnerken öteya.nda. Dolmabah-

Hafuafartn sahibi General Galıbin 
eski resimlerine/en biri 

'AbcJüllıamicli Selôniğe götüren 
Binbaıı fethi ( lonclra Büyüle 

Elçimiz) 
çe l!la.rayrnm bir köşesinde, haya. 
tının en heyecanlı daldkalarnıı ya
eıyan Mehmet Reşadm talil parla. 
makta idi. 

Abdülhamid.in titrek gölgesi 
ı>arava.naıım arka.anıda kayboldu. 

nefes aldı: 
- Ooh .. Ooh .. Pek doğru .. Pek 

münasip.. Kessinler kessinler! 
diye söylendi. 

Abdülgani ağanm yanıma gelişi 
sebepsiz değildi. İki kölesi varmış. 
Hal ıkargıışalığı ara.,mda, bunları 
alıp götürmUşler; ağa hazretleri, 
kendinin de bir köle olduğunu 
unutmuş: 

- Aman Beyefendi.. Köleleri
mi. bana iade edin.. diye yalvan. 
yordu. 

Koyuna can kayguı:ıu, kasaba mal 
kaygusu .. Efendisi canile uğl'8.şır
ıken. Ağa Hazretleri de kaybolan 
kölelerin peşinde geziyordu. 

H il gününün akşa.mı, alaturka 
saat Uçte Ferik Hüsnü Pa

,a merhum. berı ve Erkanıharp 
Binbaşı Ali Fethi Bey (Londra Se
firi Fethi Okyar) Yıldız saravına 
gittik. Vazifemiz, mahl\ı Padişa
hı, Seliniğe sevketmekti Abdülha
midi ayni salona çağırttık. 

Gündüzkünden daha fazla telA.ş. 
lt idi. Artık, korkusunu açığa \'Ur
muştu. Hayatına kMdetmiyece
~mize dair. bize yeminler ettiri
yordu. Salimen sabah"ı bulabilece. 
ğine inanmıyor: 

_ Ah, bu geceyi bir ge<;irebil-
aem.. diye söyleniyordu. Nihayet 
sert mua.ınele yapmağa, ağır söz.. 
ler söylemeğe mecbur olduk. 

o zaman biraz yatıştı: 
_ peki ... Hemen §imdi gidecek 

miyiz? di~ sordu. 
_ Derhal ... dedik. 

Z aten. bütün hazırlıklar ya
pılmıştı. Saat altıya doğru 

(yine alaturka) Sirkeci istasyonu. 

na geldik. 
Abdülhamidin yanındakiler o ka-

dar da.L,,,oın ve perişan halde idiler 
ıki, o tarihlerde henüz üç dört yaş
larında bulunan. kUçtik bir şehza
deyi istasyonda unuttular. Çocu
ğu, kucağını& alarak, trene yetiş-

tirdim. 
Ali Fethi Beyin kumandam al-

tında bir jandarma müfrezesi de 
Abdülhamidin hususi trenile bir
likte Seliniğe hareket etmişti. 

İşte Yıldız saraymm son gün
leri! 34 sen~k istibdat kita:bmm 
son yapraiı bövle kapanm.ıstı ! 

Yangın 
tehlikesine 

karşı 
Şehrimizde mevcut bir çok bina· 

!arda, bilha~a han ve apartmanlar
da oturanların yangın tehlikesine 
maruz bulunduklan anlaşılmıştır. Bu 
gibi binaların çoğunda tek bir mer -
diven vardır. 

lniş ve çıkışı tek merdivene mun· 
hasır olan binaların üst katlarında 
oturan aile, bir yangın zuhurunda, 
hayatlannı kurtarabilmek için üst 
katlardan itfaiye çadırına atlamak 
mecburiyetindedirler. Bu itibarla, bu 
hususta kat'i tedbirler almıya karar 
veren belediye, bu nevi binalarda o
turan halkın yangın tehlikesinden, 
kurtulması için bir talimatname ha· 
zırlıyor. Bu talimatname, ancak Şe
hir meclisinin nisan devresine yetiş
tirilebilecektir. Talimatname, tatbik 
mevkiine konduktan sonra, bu kabil 
bina. sahipleri binalannda yeni terti
bat yaptırmıya mecbur olacaklar -
drr. 

Dahili kuruluşu mUsait binalarda 
a~ansör tesisatı yapılacak. bu kabil 
olmazsa üst katlann arka ve yan ta· 
raflarından aşağıya uzanan birer de
mir merdiven konulacaktır. 

Para için 
Yeni hır 
~Karar 
Türk tabiiyetine ait vapur idare

leri, hariçte bulunan şahıslar ve mü
esseseler lehine ifa ettikleri nakliye· 
cilik hizmetinden memnun olarak 
Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki kararnameden evvel, tah
sil ettikleri ve bundan böyle tahsil 
edecekleri navlun bedelleri dövizle -
rinin emirlerinde bulunan kısmını el
de ettikleri tarihten itibaren nihayet 
on beş gün içinde döviz olarak mem· 
lekete getirip bir bankaya satmıya 
veya kendi namlarına Cumhuriyet 
Merkez Bankasına tevdi etmiye ve
yahut ta Maliye Vekaletinin tayin e
deceği e§,bam ve tahvilatı hariçte sa. 
tm alıp memlekete ithal etmiye me<:
bur olacaklardır. 

Yukardaki mecburiyeti koyan ka
rarname Vekiller Heyetince kabul e· 
dilmiştir. 

Seyyahlara kolaylık 
Ankara, 13 (TAN) - Tµrist ge

milerinden alınan resimler hakkında
ki kanunun tatbikatına ait olmak ü
zere Dahiliye, Maliye, lktısat ve Sıh
hiye Vekaletleri tarafından müştere
ken hazırlanan talimatname bitiril
miştir. Yeni talimatname ile seyyah 
lara birçok kolaylıklar göı:ıterilmek-· 
tedir . 

Şehrin Ağaçlandırılacak 
Semtleri 

Belediye, şehri ağaçlandırmak için 
bir program hazırlamaktadır. Bu 
program şehircilik mütehassısı Mös
yö Prost'a da gösterilecek, ondan son 
ra tatbik mevkiine konulacaktır. Bu
nunla beraber evvelce ağaçlandırıl -
masına başlanılan mmtakalarda f aa
tiyete devam edilecektir. 

Bu maksatla yetiştirilen bir mil -
yon fidan ağaçlama sahalarırıa nak -
!edilmektedir. 

1 

Köylüye Dağıtılan Arazi 
Halk Partisinin teşebbüsiyle "Me

nekşe ÇifUiği" nin Halkalı köyüne 
dağıtılmasına başlanılmı§tır. Yine 
ayni teşebbüsler neticesi Turan çift
liği de Firuz köyü ·halkına dağıtıla
caktır. 

Bir Kitap Toplattırıldı 
Müddeiumumilik, (İğnelifıçı) adlı 

yeni çıkan bir kitabı cemiyetin muh. 
telif sınıflannı umumun emniyeti i· 
çin tehlikeli bir tarzda kin ve adave
te tahrik edici mahiyette gördüğü i· 
çin toplanttınlmasına karar vermi..ş 
ve sahibi Rif at Rıza hakkında da ta
kibata başlamıştır. Polis. dün bu ki
tabı toplattırmıştır. 

Adliyede Tayin ve T erfi L istesi 
Adliye Vekaletinin yeni hakimler 

kanununa göre, şu gilnlerde yeni ta· 
yfn ve terfi listesi hazırladığı yazıl
mıştı. Bizim öğrendiğimize göre, bu 
nste ancak ni!ıanda hazırlanacak ve 
alakadarlanna tebliğ edilecektir. 
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Almanyayı ve onunla beraber A 

bütUn Avrupayı meşgule- Lmanljanın 
den en mühim mesele, onun eski 
müstemlekeleridir. Almanya, Ver- J'stedıg"'z 
l!lay muahedesi mucibince kaybet-

tiği müstemlekeleri geri istiyor. J1 Au··sfem feke ier 
Bu müstemlekeler nedir ve nere- l VJ j Lı 

dedir? Almanya 

bunları nasıl el- SarkAı Afr·ıka 
de etti? Ve nasıl 
kaybetti? 

te!:::~riı~nüse~ ve garbi Samua 
mühimleri Afrika.dadır. Diğerleri, 

Büyük Okyanusun garbine dağıl
mış birtakım adalardır. 

Afrikadakiler, Togoland, Ka
merun, Alman Şarki Afrikası, ve 
Alman Cenubugarbi Afrikası. 

Togoland ile Kamerun müstem
lekeleri parçalanmış bir haldedir. 
Bunlann büyük bir kısmı Jı"'ransa, 
küçük bir kısmı da İngiltere man
dasına tabidir. 

Alman Şarki A!rikasmm bu
günkü adı Tangauikadır. 

Ve İngiliz mandasına tabidir. 
Alman Cenubugarbi Afrikıuııı, 

bugün Cenubugarbi Afrika adını 
taşımaktadır ve Cenubi Afrika
nın mandaJ!lı altındadır. 

Togoland ile Kamerun, sıcak 
mıntakaya dahildirler. Burada ya
şayan Avrupalılar, birkaç yüzil 
geçmezler. Yerlilerin sayısı ile 5 
milyon kadardır. 

En mühim mahsulleri kakao, fil 
dL']i, kobra, hurma çekirdeği vesa
ir Afrika mahsulleridir. Senelik it
halat ve ihracatları 1,400,000 ln
giliz lirası tutar. 

Tanganika da sıcak mıntakaya 
dahildir. Yüksek kısımlarında Av
rupalılar ile Asyalıların yaşamala
rına imkan vardır. Büyük Harp
ten önce burada yaşayan yerliler 
5000 kişi idiler. Bugün 8000 den 
ibarettirler. 

T anganikanrn en belliba.şh ti
caret maddeleri, pamuk, 

kahve ve altındır. İhracatı 3 mil
yon, ithalatı 2,5 milyon kadar tut
maktadır, 

Alman Cenubugarbi Afrikası, 
Cenubi A.frikaya benzer. En belli
ba.şh serveti, otla.klan ve elma.sla
ndır. Fakat buradaki elmas saha
ları Kim berley etmal!llarile rekabet 
etmemesi için tamamile kapanmış 
bulunuyor. 

BUyük Harpten önce buradaki 
Avrupalılann sayısı 150 bindi ve 
bunlann 12 bini Almandı. Bugün 
31 bin Avrupalının 2 bini Alman
dır. Elmas sahalarının istisman 
yasak edilmeden evvel, 20 milyon 
sterlin değerinde elmas ihraç olun
muştu. 

Büyük Harpten önceki Alman
ya İmparatorluğunun en mühim 
müstemlekeleri bunlardı. Geride 
kalanlar Yeni Gine, Bismark ada
lan ve Sulomon adalan A vustral
ya mand~ına tabidir. Bunlar he
nüz keşfolunmamış, inkişaf etme· 
miş, seyrek nüfuslu yerlerdir. Fa
kat esas maddeleri altın ve kopra 
olan 2 milvon dış ticaretleri var
dır. 

M a~ .:fası Yenı Zelan<1aya ve
rılen Garbi Samuva, iktı

sat bakımından tamamile ehemmi
yet.sizdir. Fakat küçük bir ada o
lan ve Britanya İmparatorluğu 
mandasına verilen Nauru ihtiva 
ettiği fosfat madeni bakımından 
dünyanın en zengin adacığıdır. 

Bunlardan başka eskiden Al
manlara ait olan ve hali hazırda 
Japon mandası altında bulunan 
Marşa!, Karolin, Maryan adalan 
grupları vardır. Japonlar buradan 
pirinç, şeker, balık ve fosfat istih
sal ediyorlar. 
Almanyanın kaybettiği mUstem

lekeler bunlardır. Almanyanın bun
lan nasıl elde ettiğine gelince bu
nu da şu şekilde anlatabiliriz: 

Almanya, müstemlekeciliğe en 
geç atılan devletler arasındadır. 
Alman hükümdarlan daha fazla 
Avrupa ile meşgul olmaktan ve 
deniz maceralarına girişmekten çe
kinmekte idiler. 

BilyUk Fredrik: "Uzak yerler
deki arazi devlet için bir yUk teş
kil ediyor,, demişti. Bismark ayni 
arazi hakkında ':Bunlar sUrü sürü 
milnazaalara yol ac;:ıyorlar,, demiş
ti. 

Almanyantn Şarki AfrikacJaki 
eski müsfemlelceleri 

H er Hitler 1923 te ayni fikir
de idi. Kendisi "Mein 

Kampf,, adh eserinde müstemleke 
imparatorluğu vücude getirmeyi 
en büyük ha.makat ve bunları gerl 
almak için uğraşmayı boş 19.:f say
mıştı. 

Fakat hAdiselerin, iktısadi şer&• 
itin ve modanın tazyiki Bismarkı 
mtistemlekeciliğe sevketmiş, o da 
Afrikada genişlemeğe başlamıştı. 
Bu sırada İngiliz ve Fransız k~ 
şifleri birbirlerile yanş edercesine 
çalışıyorlardı, Alman efkarı umu
rniyesi de, ayni yola girmeyi iste
di. 

Bismark, yavaş yavaş fikrini de
ğiştirerek faaliyete girişti ve 1884 
nisanında Cenubugarbi A!rikaya 
sokuldu, daha sonra ayni vadideki 
çalışmalar devam etti ve birkaç 
ay içinde Alman mUcıtomloko ı~ 

paratorluğu çloğ4u ve otuz sene
ye yakın bir inkişaf devri geçirdi. 

Fakat Büyük Harp bütün bu 
limitleri yıktı. Çünkü Al

manyanın denizlere hakim olma.
dan mUstemlekelerini mUdafaa et
mesine tmkan yoktu. Harbin kop.. 
ması Uzerine iki ay içinde İngilte

re, Fransa kuvvetlerine domin
yon kuvvetlen Almanyanın bütUn 
müstemlekelerini işgal ettiler. Yal
nız Şarki Afrikadaki Alman müs
temlekesi Von Lettov Vol'bek ta
rafından müdafaa olunmuş ve mü
dafaa mütarekenin imzalanmasına 
kadar devam etmiştir. 

Sulh müzakereleri sırasında es
ki Alman müstemlekelerinin man
da altına alınması kararlaştırıldı 

ve Almanya bu mUstemlekeler li

zerinde hukukundan müttefikler 
lehinde feragate mecbur edildi 

Almanya gerçi protestoda bu • 
lunmuş, fakat protesto hasır altı 
edilmiş ve Alman mUstemlekelcrl 
yukarda gösterdiğimiz şekilde pay 
laşrlmıştır. 

Bugün Almanya, eski mUstem
lekelerini istiyor. bunlan alabile· 
cek mi veya alamıyacak mı? Belli 
d ğil. 1 e .. 

Fakat meselenin tarihçesi budur. 

Biri Gözünden, 
Öteki Yüzünden· 

Y aralandllar 
1 - Sultanahmette Gilngörmez so

kağında oturan 17 yaşında Malik, 
evde eline geçirdiği saçma tüfeği ile 
bahçede atış yaparken saçma geri 
tepmiş ve yüzUnün sağ tarafından 

yaralanmıştır. Malik, tedavi altına 

almmışbr. 

2 - Eminönünde Hildavendiglr 
caddesinde 11 numaralı evde oturan 
48 yaşında Cemile, mangal yakarken, 

küller arasında bulunan ve mahiyeti 
henUz anlllJ}ılmıyan bir madde patla. 
mış, gözlerinden yaralanmasma sebew 
biyet venniştir 

• 
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Manisanın toprak 
Mahsullerinden 
Temin ettiği gelir 

Bilecik 
belediyesi 
çalışıyor 

Bilecik (TAN) - Havaların ıyı 

2 3, O 6 2, 031 11
. ra gitmesinden istifade eden belediye, 

çalışmalarını arttırmış, şimdiye ka· 
dar kaldırımsızlrktan bat.ak ve ge· 
çilmez bir halde olan Akmeecit ca-

Y alnız Tütün Mahsulü Bu Yd Manisaya 8,5 Mil· mii. ha.marn. eczane, tayyare cemi-

yon Lira G t • d. ç·f+ · B d K + ld yeti sokaklarına kaldırım yaptırumı§, e ır ı. 1 çı orcur. :1n ur u u 0

kasabanm en işlek yerlerinden olan 
Dedeoğlu cardesinin kaldırımı yeni· 

~ l den tanzim edilmiş ve noksan olan 
1 kanalizasyon işi tamamlanmıştır. 

1 Geçen sene açılmış olan Vali Os· l kay caddesinin ikl tarafına ve kal!!&· 

1 
banın münaaip olan bütün ca.ddeleri-

1 
ne iki sıralı ağaç dikilmiştir. 

Manisacla Borsa binaSI 

Manisa, (TAN) - 935 tenberi Manisanm iktısadi vaziyetinde görül
mekte olan kalkınma hareketleri, geçen yıl inki1'af ederek verimli ve is
tifadeli neticeler doğurmuştur. 

Bil tün mahsul değer fiyatlarla satılmış, harpten evvelki senelerde blle 
çok gôrillmemiş derecede yüksek randıman temin edilmiştir. Elde bu 
lunan rakamlara göre, ilimizin son ihracat kıymeti, harpten evvelkine nis
betle yüzde 15 kadar artmıştır. 

Bilhusa 36 yılı üzüm ve tütün pi- ı---------------
yasaııı bütün müstahsillerin yüzünü 
&iildürdüğü gibi aenelerdenberi bi
rikmit olan birçok ağır bor~lan da 
•ilip ıııüpilnniittiir. 
1st~ edilen 11,5 milyon kilo tü

tün, çok kısa bir zaman içinde ve 
değer fiyatla tamamen elden çıka -
rılmış, bundan ilimize 8,5 milyon 
lira girmiştir. 

OZOM 
Dünyanın en nefis çekirdeksiz ku

ru üzümlerini yetiştirmekte olan 
ManiJıa; 41088 hektarlık geniş bir 
yer kaplamaktadır. Bu sene Eğede 
65 bin ton olarak idrak edilen rekol
tenin 40718 tonu Manisa ilinde i.stih
aa.l edilmiş ve kilosu 7 ile 24 kuruş 
arasında satılmıştır. 

Elde Çok az stok mal vardır. Bu
nun da pek yakında tama.men satı
lacağı muhakkaktır. 

Yürütillen hesaplara göre, Manhıa 
ve havalisi bağcıları bu yıl üzümden 
' milyon 861 bin 890 lira almIJlar
dır 

PAMUK 
Yeni mensucat fabrikalanmız için 

elverişli iyi cins pamuk yetiştirmek 

hususunda iki yıldanberi ziraat direk 
törlüğünün bakımı altında burada 
yapılmakta olan tecrübeler, müsbct 
netice vermiştir. Bu sebeple pamuk 
ekimi gittikçe art.arak bazı kazalar 
halkının A.deta belli öaşlı kazanç kay 

nağı haline gelmiştir. Bilhassa Kır· 

kağaç ve Turgutlu pamukları; kali
te itibariyle Çukurova ve Mendirel!I 
havzalarında yetiştirilen cinslerden 
daha yüksektir. 

Bunun için vilayetimiz pamu'cla
rı her tarafta aranmaktadır. Bu 
yıl, 13 bin 378 h'ktarlık araziden İ!· 
tihsal edilen 6159 ton safi pamuk 
ve 11 bin 923 ton pamt.n< çekirdeğl 
nin 2 milyon 196 bin 520 lira getire
ceği tahmin edilmektedir. 

Dl(iER MAHSULLER 
Bu suretle, 28346 ton palamut, 

5226 ton meyankökU, bef ton af yon 
sakızı ve 503 ton afyon tohumunun 
kıymeti olan bir milyon 116 bin 123 
lira ile beraber bu sene yabancı ül
kelerden ilimize giren paranın tuta
n 16 milyon 452 bin 821 liraya baliğ 
olmaktadır. 

Bu yeknna dahilde satılan diğer 
ürünlerin kıymetleri dahil değildir. 
Bunlar da katılınca 936 yılında Ma
nisa vilayetinde istihsal edilen top
rak ma.sullerinin umum geliri 23 mil
yon 62 bin 31 liraya çıkmış olur. 

Bu neticeden bütün tüccar, mfüı
tahsil ve halk çok memnundur. Hal
kın istihlak kudreti artmış ve seneler
den beri sönük gitmekte olan imar 
ve inşaat işleri de yoluna girmiş • 
tir. 

1 Sun'i ipek fabrikası 1 
i nşaatı 1 

• 

Miistakbel mesire mahalli olan 

1 
Kırklar tepesinde tarhlar yapılacak 
ve burası ağaçlanacaktır. Buraya 
mfintehi olan yol ile Cümhuriyet 
meydanı etrafına da ağaç dikilmi9 • 
tir. 

l E. 

1 
Çocuk sırgcme Kurumunda .. 

M. Kemalpaşa, (TAN) - ilçemiz 
Çocuk Esirgeme Kurumu yıllık kon-
gresi Parti salonunda yapılmıştır. 

Yıllık çalışına raporu okunduktan 
sonra yeni idare heyetine ,unlar se • 
çilnıişlerdir: 

Başkan: Manifaturacı Mustafa Bü 
ke, Sekreter: Öğretmen Sadiye Yas
rı, Veznedar. Halil Gündüz, üye: 
Öğretmen Muhterem Demren, Mü· 
nevver Kiper, Mes'ut Başik ve Tev
fik Tokel. 

İzmit Sokaklarına Bakılmıyor 
İzmit, (TA...'\T) - Burada sokak

ların temizliğine pek o kadar dik.kat 
edilmemektedir. Yalnız demiryol~
nun temizliğine itina olunuyor. 

İzmit belediyesinin ,ehir sokalda
rına, mahalle .aralarına ve bilhassa 
yukarı Pazar mahallesinin temizli
ğine biraz gayret sarfetmesi isten • 
mektedir. 

Akhiaarda Bir öküzün Cinayeti 
İzmir, (TAN) - Akhisarın Çift· 

lik köyünde çok feci bir kaza olmuş, 
Ömer adında 22 yaşlarında bir de. 
likanlı öküz tarafından sörüklen
miş, zavallının husyeleri parçalan • 
mıştır. Ömer, şehrimiz memleket 
ha.stanesine getirilerek kendisine a • 
meliyat yapılmış ve hayatı kurtarıl· 
mıştır. 

Urladaki 
cinayetin 
tahkikatı 

Urlada. Mehmet is.miııde bir gencin 
ölilmü ılc neticelenen cınayetin tah
kikatına devam edilmektedir. Hadise
de adı geçen doktor Nebil, bize gön. 
derdiği bir mektupta cinayetin sar • 
hoşluk neticesi olarak i§lenmediğini 
yazarak diyor ki: 

••- Mehmet, Urlanın tanınmış ve 
sevilmiş bir çocuğudur. inhisar mad
deleri bayiidir. Tatlı dilli olduğu için 
hemen hergün pek çok kimseler dük
kanına uğrar, kah ahı:ıveriı:ı, kah has. 
bihal ederler. 

Hadise günü de memleketin temiz 
tanınmış ve sevilmiş memurlan ile 
halktan birçok kimseler burada top
lanmışlardı. Bu arada ben de var
dım. Bu sırada Ali de dükkana geldi. 
Ali Mehmedin teveccüh ve itimadını 

ı kazanmış genç bir rehberdir. Bir ot0-
ı mobile binerek gezinti yapmağa ka • 
rar verdik. 

• 
-~ 

Fabrilo inıaatmaan bir görünüı 

Gemlik, (TAN) - SUmer Bankın yaptırmakta olduğu sun't ipek fa.b
rikası tamamlanmak Uzeredir. Gelen işçiler, kasabada alış verişi çoğalt
mı,. kazancı arttırmıft,ır. Ilıcak suda fabrika için tuğla yapan ocaklarda 
büyük bir faaliyet görülüyor. Bir Alman şirketi tarafından yapılan fab
rika binasının idari i4Jerini mütekait zabitlerden Nafiz, teknik i~lerinl 
Milhendis Mehmet Ali, umumi kontrolti de MUh~Tlrllıl NA.zım ~örmek· 
tedir. 

Otomobil hareket ettiği mrada Ali 
birdenbire dönerek Mehmede bir el 
ateş etti. Belediye reisi, Alinin üzeri
ne atılarak sili.hını aldı ve hemen ad
liye işe vıu: ıyet etti. 

Adliye doktoru, muayene netice • 
sinde sarho!Sluğun amil olmadığını 
tesbit etti. Binaenaleyh, mesele alell. 
de bir katil hldisesidlr. Sarhoeluk ve 
niza netlce11i tahaddUs etmıı değil • 
dir.,, 

- ·- lif' J§i@l 

ı 

tdremıdin guı el bir manıara·ı 

Edremit köyleri için 
yapı~an beş yllhk 
çahsma programı 

Kasaba, Bu 
İçme Suyuna 

Yıl İçinde 
Kavaşacak 

Edremit, (TAN muhabirinden) - Edremitte köylerin imarı 
için canl bir çalı~ma töze çarpmaktadır. Köylerin en mühim ihti
yaçları inceden inceye tekik edilmek suretile hazırlanan beş sene
lık çalışma programı yılbaşından itibaren tatbik sahasına girmiş
tir. Bunların ep mühimlerini bildiriyorum: 

Kasabadan itibaren Tahta köyüne kadar yapılan ve Araplar · 
Zeytinli • Kı.zılkeçili, Göre · Tahta köylerini yekdiğerine birleşti
ren 25 kilometrelik yolun tesviyei turabiyesi ikmal edilmiş ve bu 
yol üzerinde 9 ehemmiyetli köprü yaptırılmıştır. Çamcı köyü 
köprüsü de köylülerin ve kısmen evkafın yardımile yeniden inşa 
olunmuştur. 

Edirnede 
Hamit 

• 
gecesı 

Edirne (TAN) - Büyük Şair .Al>
dillhak Hamid.in 86 yaşına girmesi 
münasebetiyle Edirne lisesi son sınıf 
talebesi erkek muallim mektebi sa
lonunda bir toplantı yapmışlardır. 

Edebiyat severlerin iştirak ettiği bu 
toplantıda büyük şairin hayatından 

ve eserlerinden bahsedilrnit,tir. 
İlk sözü felsefe ve edebiyat mu

allimi Ziya Somer almış, büyüklerin 
millet ve gençleı üzerinde yaptıkları 
tesirden ve onların unutulmaması IU.: 
zumundan bahsederek şimdiye kadar 
bizde ihmal edilen büyüklerin anıl
masına bu lstimaın bir adım teşkil 
edebileceğini söylemiştir. 

Bundan sonra Galip söz almlf• 
gençliğin büyükleri unutmıyaca.ğını 
söylemiş; Mehmet te Şair Hl midin 
hayatını en ince teferrüatına kadar 
anlatmıştır. 

Kemal ile Rıza, büyük şairin şah• 
siyet ve eserlerini tahlil etmişlerdir. 
Tarık ve Feriha, Hi.midin vatani iki 
şiirini okumuşlar, Sırrı da Abdülhak 
Hi.midin eserlerindeki yüksekliği aıı• 
11.tmıştır. 

Muammer ile Fatma "E.pber,, den 
bir parça oynamışlar, Yavuz "M&Jl.o 
ber,, den birkaç satır okumU1tur. 

Tokatta Feci Bir Kaza 
Tokat, (TAN) - Halit mahalle • 

sinde oturan İshak oğlu Avrahıımm 
karısı, evinin üçüncü katından soka 
ğa düşmüş, ölmüştür. 

Geçenlerde teftiş için kazamı
za gelen Vali İbrahim Aykut 
yollar ve köprüler üzerindeki ça
lışmaları memnuniyetle tetkik 
etmiştir. 

On beş bin lira gibi birçok kaza 
belediyelerine nasip olmıyan bir büt
çe ile idare olunan Zeytinli köyü ken 
di bütçesinden 12 bin bedeli keşifli 
büyük bir mektep inşasını ikmal et· 
mek üzereair. Vali, teftiş sırasında 
bu köye de uğramış, binayı gözden 
geçirerek, muhasebei hususiye tah. 
sisatından 1000 liralık bir yardım va
dinde bulunmuştur. 

Keskin elektriğinin 
bu yıl içinde bitme· 

sine çahşdacak 

Kadı ve çıkrıkçı köylerinden plana 
uygun olarak başlanan köy odaları 

ve meydanları da yakında bitecek
tir. 

Edremidin en büyUk ve bellib~lı 
ihtiyacı sudur. Birçok arızalardan 

sonra nihayet tabii mecruına giren 
bu su iaale işi bir aya kadar müna
kasaya konul~aktır. Kaaabanın bu 
eene içinde auya kavutmaaı kuvvet
le mUmkündür. 

Halkevimiz mühim f aaliyetıere 
sahne olmaktadır. Gösteril kolu ta
rafından temsil edilen "Bir Kavuk 
Devrildi., piyesi büyü& muvaffakıyet. 
kazanmış ve 3 defa tekrar edilmi.ştir. 
Bulunduğu bina bütün kolların ser· 
bestçe çalışmasına imkan veremedi· 
ğinden yeni bir Halkevi binası inş~ı
na karar verilrl\if ve yeri tayin edıl· 
mi.ştir. Keşif bedeli 13 bin lira olan 
binanın inşasına yakında ba.şlanacak· 
tır. 

Gemlik Sinemaıında 
Kemlik, (TAN) - Burada.ki sey

yar sinema halka epey istifadeli ol
maktadır. Çarşamba gtinleri talebe· 

ö- tici ye beş kuruş mukabilinde gre 
filmler gl>sterilmekte. bu paranın ~ir 
kuruşu fakir talebe için ayrılmak " 
on kişiye muka.bil bir fa.kir yavruya 

,..:ı ...... kte. 
da para.sız sinema seyrettıcı.u--

dir. n 
Yakında ıinemada Kızılay me · 

faatine bir müsamere verilecek • 

tir. 

K .. rüler 
Bartmda Y ıkdan op .1 Bartın - Aınura - Kuruc&fl e 

Yolu üzerinde Göçkün ile Cumayamlla
k .. rUyü ee er 

rasmdaki iki ahlf&P 0~ k . 
k Ça ma nahıye mer ezı. 

yı mıştır. ycu k"' .. 
ni istaayona bağlayan ahtaP. opru 
de sellerden geçilemiyecek bır hale 

gelmietir. 
MUnakallt sallarla temin olunmak. 

tadır. 

Kedin belecliyesinin bulunduğu bina 
Keskin, (TAN) - 1150 rakımlı bir yayla üzerine kurulmu" 

1000 haneli ve 6000 nüfuslu olan kazamızın havası ve suyu çok 
güzeldir, 

u~ ıenedenberi kasabamızda canlı bir faaliyet göze çarpmakta. 
bu yolda Belediye Reisimizin himmetleri görülmektedir. 

Üç lene evvel belediyenin otuz dö- .----- -------- 
nUmlUk arazide açmı, oldufu fidan- e • d 
lıkta bugUn tohumdan yetlftirilme, ıga a 
8f1lı ve 1..tıaız, meyvah ve meyvuız 
belki yUz bin tane ataç bUyUmu, bu numaralı 
lunmaktadır. Şimdiye kadar halkı 
ve kaza, köy mekteplerine buradan 

on binden fazla fidan dağıtılmı,tır. bı·r kuş 
Kasabada bir Akasya ormanı, beledi 
yenin önUnde de, fiskiyell gUzel bir 
havuzla sUslenmı. uri bir park vü
cuda retirilmi.9 bulunuyor. 

Bu ıene içinde kasabanın elektrik 
le tenvtrı için belediyece te9ebbUsle
~e rtrı,um~tlr. Keıkinln çah,kan 

1 Yln&kanu belediyeye her tUrlU yar
dımda bulunmakta, böylece güzel ka 
aabamızm lmanna çalı9ılmaktadır. 

Bira Çocuk Eıirıeme Kurumu 
Biga (TAN) - Çocuk eeirgeme 

~ur~nıu senelik kongresi toplanmış. 
~e.~ı .~apılan intihapta başkanlığd 

uftu Mehmet Hamdi Erdem, azalık 
tara da Noter Hikmet Serimle mani
faturacı Klzım lJnveı seçilmittir. 
Hikmet Serim, ayni zamanda vezne
darlık vuifuine de bakacaktır. 

Biga (TAN) - Kaaabamızın ara• 
ba alanı muhtarı Emin tarafında!J• 
aağ ayağına. takılı uf ak bir madeni 
halka Uzerinde 17773 raka.mlan ya• 
zılı bir sığırcık ku9u avlanmıştır. B1' 
halkanın bir yanında Sofya - Bul • 
garya, diğer yanında da P A I A N 9 
harfleri yazılıdır . 
Kuşun halkalı olan bacağı ekiın lf 

leri memurluğuna gösterilmiş ve a'I' 
lıyana bir kutu av cephanesi mUki' 
f at verilmiştir. Bu halka, Sof ya si• 
raat direktörlüğüne gönderilmiştir• 

Adanada Parke Tatı Yok 
Adana - Belediyemiz yollara d&

,emek üzere 200 bin adet parke ta.fi 
almak lstlyoru ela atıcı bul~ 
tadır. 
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1 
EIKONOMö 

Karstan lstanbula 
Buğday Geliyor 

9 

1 

No. 40 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Kars ınıntakasının bug
dayları lstanbula gelnıiye 
başlıyor. Dün Zahire Borsa
sında 350 ton Kars buğdayı 
Kilosu 6,35 paradan satıımış. 
tır. Bu buğdaylar Polatlı a. 
yarında beyaz ve yunıuşaıo.. 

cinslerdendir. Clüten itiba. 
rile de Polatlı yüksekliğinde 
bulunmaktadır. Kars ve ha· 
valisinde mevcut buğday 

miktarı, halkın ve civar mın. 
takaların ihtiyacını karşıla 
dıktan sonra lstanbula da bin 
tondan fazla mal gelebilecek 
kadardır. Ceçen senelerde 
gelmiş olan miktar pek az. 
dır. Nakliye vasıtalarının in· 
tizaım sayesinde Kars mınta. 
kasından her sene şehrimize 

binlerce ton buğday gönderi· 
lebilecekti r. 

Fransa ve Almanya 
petrol ithalat.nı · 

Azaltmağa çahşıyor Kapıların De~ir Sürgüleri Açıldı, Asiler Bir 
An İçinde Çil Yavrusu Gibi Dağıldılar. 

Almanlar sun'I petrol ve benzin 
sanayiine ehemmiyet veriyorlar 

. Müslim Tek Başına Kalmıştı 
.. Bu halden asiler b .. b .. t.. b. ·· kunr· .' e us u un ır ur 

fe , u gelrnışti. ÇünkU, pencereden 

b ryl at eden Kü.f e eı:ı.r:.fı · asilerin ba· 
aarı y ' 

ak • dayıları gibi yakın hısım ve 
rabalarında.n mürekkepti 
~·ı . lb . 1 er, O korku ve tel8...ş arasında 

di nı Ziyadın hilesini farkedememisler 
· Pencereden atılan başları K,Ufe 

eşrafı b 
buki. 0.ın. aşları zannetmişlerdi. Hal 
1 • asılerin ayakları altına yuvar 
d~a~ ?u dört baş; hilekar tbni Ziya 
ı. ' .a.sılere korku vermek için derhal 
ile.stırd' ~ . 
d ıgı masum kölelerin başlarm-
an ibaretti. 

Kufelilere ikinci hitap 
b .. 13~ ka~h tehdit karşısında, asilerin 
d Uyuk bır ürküntü hissetmeleri .. Ve 
k erhal ok yağdrrmayı durdurarak bir 
u:\~dını geri çekilmeleri, !bni Ziyat 
et .1r kısım KUfe efradını memnun 
Ş tnışti: Bunlardan, Kesir tbni Şahap, 
1 eınr, ıbni .Eşas gibi Emevi taraftar 
~ tekrar pencerelere gelmişler: 
ta.b Y Rufe halkı! .. Ey hısım ve ak • 
ha alarımxz! .. Bizlere acıyın.. Mer -

met edin lşte 1b · z· t · di eı:n. ... • nı ıya , şıın 
k ır "eriyor. Bizim de başlarımızı 
ıı~Stirecek. Bizim başlarımız da suç 
şi.i z :ere yerlerde sürüklenecek ... Hiç la: e etmeyin ki, ondan sonra da fe
haı et sırası size gelecek ... Eğer, der 
iliz btıra_dan dağtlır evlerinize giderse 
s· '. Eınır tbni Ziyada yalvaracağız. 
ğızı. .a.ffettirmiye çalışacağız. Yok; e· lt:t lllat ve ısrar ederseniz, hepinizitı 
~.tan geçirileceği muhakkaktır. o 

.A.?e seslenmişlerdi. 
ti. ~ılerin kalbin pir korku girmiş· 
tni .enı.aı bir mtinak&§a hMı göster
W~tı. 'rihe 8:Siler arasından oir ses 

Selnıişti :. 

nı":"" .Rimin kanını dava ediyoruz? .. 
tt anı) nin mi?. Zaten; o, bir bunak 

Muhalefet meıeleıi 
"'~aşka bir ses, bu sözleri ikmal et
.... ıışti: 

de- Bunak olmasaydı, Müslimi evin 
<le ~ak~amazdı ... Mademki, işin için
ler lnirilmüminine karşı bir muha· 
~~ ıneselesi vardır. 

ti· lrdenbire Müslimin sesi işitilm4ı 

de- Ey, Küieliler ... İçinizde, kalbin 
hu korku ve şüphe besliycnler varsa, 
~i;ad~. bir an bile durmasınlar .. Ha
~ 1 tnurninlerin iman ve itikatlarını 
lı'ı ltna.sınlar ... Biz; hak yolunda, canı 
~~I ".e .ba.şımızı fedaya karar verıni· 
aı · Bızımıe olanlar, bu tarafa geç • 
k ltler ... Neticenin vehametinden kor 
ill'ılar, aramızdan çıkıp gitsinler. 

~i ~Üslirnin bu sözlerini bir fısıltı ta
ttı tı etmişti. Ve sonra, oradaki kar· 
~ea ~arışık insan kütlesi, bir an için 

Çozülüvennişti. 

la ~iler, bölük bölük ayrılmıya baş· 
tn~tşlardı. Aralarında, hararetli bir 
la Unakaşadan sonra, derhal dağılmış 
k(~1• Müslimin yanında, ancak otuz 
ş kadar kalmıştı. 

~iiılimi kim sağ getirirse .•• 
~· 'ltt ır I>encerenin ipek perdesi arka· 

k dan, cereyan eden hadisatı dik • 
llı~tıe takip eden lbni Ziyat; Müsli· 

~ böyle otuz kişi ile kaldığını gö· 

~U görmez, derhal odanın revaka a· 
to~ll Penceresine koşmuş... Orada 

anan muhafızlara: 
liı' ~Y. Emirülmümininin askerle • 
~~Asiler .. Dağıldılar. Yalnız içle · 
~I be, tnecnun olanlardan beş on ki· 
~t'lllt~da kaldılar ... Kapıları açın. Ü· 
tııu.reı_ı~e atılın. Müslim denilen o 
~Qı Sıdı kim sağ olarak getirirse, bin 
~r ntükafat vereceğim. 
ı?e bağırmıştı. 

~ z~liınin etrafında toplananlar, tb 
~t' 'Yadın bu bağırmasını duymuş -
~'! ·b l{orku ve heyecan ile birlbirleri 
tqlt- akmışlardı. Ve .. Kapıların de • 
~~tı 11Ütgillerl, şangırdıyarak çekilir· 
~· bunlar da, biran içinde çil yav
~ ~· gibi dağılmışlar .. Müelimi, ora 
\{·~ ~ek başına bırakmışlardı. 
~ 

11
1i.slun, şaşırmıştı ... Ellerindeki kl 

, e kalkanı havaya kaldırarak: 
liey, ka.clir Allah! ... F.ier su an 

da vazifemin bitmiş olduğuna kani j Dem.iş .. Süratle ilerlemişti. 
olsaydım; elimdeki şu kılıç kırılınc1 tbni Ahnef, Müslimin önüne düşe
ya kadar çarpışır .. Ehli beyit aşkrna rek onu. (Muhammet Kesir) in kona. 
fedakarlığın ne demek olduğunu, şu ğına getirmişti. Bu zat ta ehli beytin 
KUfelilere anlatmıya çalışırdım ... Fa hararetli muhiplerindendi. Kendisi, 
kat ne çare ki, a,mca zadem, (İmam Birkaç büyük kaıbHenin reisi olduğu 
Hüseyin) i kurtarabilmek içn yaşa- halde, bazı mevsimlerde gelir, Kiıfe
mıya mecburum .... Ya, Resulü Ek - de ikamet ederdi. 
rem! ... Ya Ali! ... Medet sizden... Müslim bir parça ıevinmi,ti 

Diye bağırmış. O da Küfenin dar so tbni Ahnef Müslimi, Muhammet 
kakları içine atılarak, bütün kuvveti- Kesirin huzu;una çıkararak vaziyeti 
le koşmıya başlamıştı. kısaca hikaye etmişti. Muhammet 

Müslim, bir müddet, böylece koş- Kesir, bütün bunları dinledikten son-
tuktan sonra birdenbire (Ibni Ahnef) ra: . 
ile karşılaşrnıştL Ve onu görür gör- - Ya Müslim!. Müsterih ol. Ben 
nıez; sağ oldukça, senin bir kılma bile ha-

- Ya, tbni Ahnef! .. Gördün mü.. ta gelmez.:. Hele şu vaziyet biraz sü 
Hal. ne şekil aldı?.. ktın bulsun, (İmamı Hüseyin)e adam 

Diye bağırmıştı. göndeririz. 
Demişti. 

lmam Hüseyine haber Müslim, bu vait karşısında. büyü!< 
röndermek .., bir sevinç hissetmişti. Fakat, daha 

!bni Ahnef te, ehli beyte karşı, sar bu hislerini, Muhammet Kesire söy. 
'lrlmaz bir aı,k ve iman vardı. Derhal lemeden, işin rengi değişmişti. 
Müslimi, göğsünün üstüne bastır - Müslimi şiddetle takip eden İbni 
mış: Ziyadın adamları, derhal Muhammet 

- Söyle, ya Müslim. Sana, nasıl Kesirin konağını abluka etmişler. Ka-
yardım edebilirim?.. pılara dayanarak: 

Diye ağla'mrya başlamıştı ... Müs • - Emirilmüminine karşı halkı is-
lim, acı acı gülerek cevap vermişti: yan ettiren Müslimi isteriz. 

- Bana yardım zamanı geçmiştir. Demişlerdi. 
İbni Ziyat tarafından, benim öldü - Muhammet Kesir, derhal yerinden 
rillmem mtikarrerdir. Ancak, benim fırlamıştı. Pencereye giderek: 
düşündüğüm bir şey varsa, o da; (!- - Ey, tbni Ziyadın adamları!.. Gi
mamı Hüseyin) e haber göndermek .. diniz. Efendinize söyleyiniz... Ben; 
Ona, KU!enin hal ve ahvalini bildir-

Hani değilim ... Bana dehale: eden bir 
mek .. Büyük bir felaketin önüne geç 
mekten ibarettir. adamı şimdiye kadar kimseye teslim 

il BORSA 
............ ,,. __ ..........,.... ........... ~.......... ..-
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Paralar 

1 

A 1 ı f Satı f 

Sterlin 
1 Dolar 

20 Fransa Fr. 
20 Liret 
20 Belçika Fr. 
20 Drahmi 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 
20 Çekoslovak kro. 

2 Şiling 
J Mark 
1 Zloti 

Pengo 
20 Ley 

Dinar 
İsveç kur,,nu 
Altm 
Banknot 

615.-
123.-
114.-
120.-
80.-
18.-

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

1034.-
245.-

620.-
126.-
117.-
125.-
84.-
22.-

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

1035.-
246.-

Fransada petrol ve petrolden çıkarılan muhtelif yaofarm isti
mali gitgide artmaktadır. 1936 senesinde bu maddel:rden dört 
b~çuk milyon ton kullanılmıştır. Yalnız turist otomobilleri için 
b~r sene içindel,709,024 ton csasns sarfedilmiştir. Bu kadar mü· 
h~m sarfiyatın üç buçuk milyonu Fransız petrol kuyularından ve 
bır milyon tonu da hariçten ithal edilmektedir. 
Sur!yeden 189 bin ton, Filistinden ı 

188 bın ton, Cenubi Amerikadan 385 
bin ton ve Romanyadan 101 bin ton 
petrol getirilmektedir. Fransız pet
rollerinden çıkarılan muhtelif yağlar 
ve petrollü maddelerin mühim bir 
kısmı da ihraç olunmaktadır. 1936 
senesinde ihraç edilen bu maddelerin 
yekunu 130 milyon franktrr. 

Almonyanm petrol isf ih · a/ôfı 
Almanyanm 1936 senesindeki pet-

rol istihsalatı 444,642 tondur. Bu 
miktar istihsalat ancak 4770 amele 
ile temin edilmektedir. Almanyada 
dört petrol hav?..ası mevcuttur. Bun. 

Hint yağı 
fabrikası 
açılacak 

tbni Ahnef. kısa bir dli~Unce geçir
mişti. Sonra Müsfime dönerek: 

etmedim ki, şimdi size MUslimi vere-
Ç ekler yiın. 

lardan en mühimmi Nienhagendir. 
Bu havza senede 330 - 332 bin ton 
arasında petrol vermektedir. Diğer 

havzalar nisbeten küçüktür. Bunlar 
da 30 - 40 bin ton mal verirler. Bu 
miktar Almanyanın ihtiyacını karşr
lıyamadığmdan Almanlar hariçten 
ve bilhassa Romanyadan ehemmiyet
li miktarda petrol ithal etmislerdir. 
Son zamanlarda Romanya hükumeti 
serbest döviz temin edilmedikçe pet
rol satmamıya karar verdiğinden 

Almanya sun'i petrol ve benzin imali 
sanayi~ne fazla kıymet vermiye baş
lamıştır. Almanya ıenede 4.5-5 mil. 
yon ton istihlak etmektedir. 

Hintyağı ziraali memleketimiz i· 
çin yeni bir sanat şubesi canlaruna~ 
sına sebep olacaktır. Memleketin 
cenup mmtakalarında kendi kendine 
yetişmekte olan bu nebattan ziraat 
usulleriyle ıslah edilmi3 cinsler yetiş
tirilmesi sayesinde Türkiyede geni§ 

mikyasta Hintyağı istihsali mümkün 
olabilecektir. Hintyağı (Reçineyağı) 

Ricinüs adile tanınmış (Hubüssala· 
tin) denilen nebatın tohumlarından 
çıkarılmaktadır. Bu yağın son za· 
manlarda tayyare motörlerinde isti· 
mali çok iyi neticeler vermiştir. Hint. 
yağı ziraati taammüm ederse memle
ketimiz hem srhhat noktasından, hem 
de sanat itibariyle kıymetli bir mah· 
sule daha sahip olacaktır. HintyağI 

nebatatını Izmit, Bursa, Karadeniz sa 
bil vilayetlerde ve Al<<lenız nımta-

- Arkamdan gel! .. (Arkası var) 

--~ ...... --................. ~ 
SAGLIK Ö GÜTLERi 

LOKMAN HEKiM ..... ~ -1 
Müzmin 

Müzmin hastalıklardan bazıları 
insanın kendi ihtiyatsızlıkları, yan
lışlıkları neticesile meydana çı
karlar. 1 nsan lüzumundan fazla 
yer, tahamınülünden fazla içer, 
çok yorulur, az uyur, hastalığa kar
şı mukavemet edecek uzuvlarını 
kendi ke.ndirıe bozar. Midesi tem
belleşir, .karaciğeri iyi işlemez o
lur. Akcığerleri bozulur. Böbrek· 
Ieri lüzumu kadar işlemez. Mesa
nesi sık sık mütessir olur. Her sa
at başında kendini hatırlatır. 

Bazılarında insanın kendi kaba
hati yoktur. Mesela had bir roma
tizma hastalığı, yahut bir boğaz 
ağrısı, hatta bir grip hastalığı kalp 
üzerinde bir tesir bırakır. Kalbin 
deliklerini kapayan kapaklardan 
biri bozulur. Kalbin bu deliı7inde o 
ya darlık olur, yahut delik iyice 
kapanamaz. Bundan kanın damar
lar içinde l!yıkile dönmesine halel 
gelir, fakat insanın her vakitki iş
lerile meşgul olmasına mani de -
ğildir. insan uzun seneler ya.faya
bilir de ... 

Müzmin hastalık tabiri eıı ziya
de bu türlü hastalığa yaraşır. Has
talık geçmez, fakat ilerlemez de, 
halile devam eder. Böyle insanın 
kendi kabahati olmadan, mikrop
ların tesirinden kalan müzmin has
talıklarda hastanın işe karış.ma
ması daha iyi olur, işe karışınca 
tehlikeli olabilir. 

Birinci türlü, yani insanın kendi 
ihtiyatsızlıklarından ileri gelen 
müzmin hastalıkları idare etmek 
daha güçtür. Halbuki ikinci türlU
den olanlar kendi hallerine bırakı
Jrrsa daha kolay idare olunur. 1.n
sanın iradesi, içtimai hayatta ya.ıı
lıf neticelere sebep olduğu gibi, 
hastalık hayatında da ters işler 

gördürür. 
Meseli romatizmadan kalmış bir 

kalp hıı.o:talı~ı hemen hemen zarar· 

Hastal ı klar 
sız bir hastalık sayılabilir. Vakti!e 
bu hastalıktan hekimler telaşa dü
şerler, işe karışırlar, müzmin has· 
taya ters işler gördürürlerdi. Şim· 
di müzmin hastalığı kendi haline 
bırakırlar, ancak - hastalık aksi 
bir şey yaparsa hemen müdahale 
etnıek üzere - Hastayı sık sık mu
ayene ite iktifa ederler. 

Böyle, sık sık muayene edilmek 

şartile, bir müzmin kalp hastası 
her vakitki hayatına devam edebi
lir, uzun yıllar yaşayabilir. Böyle
leri için yalnız bir muhatara ihti
mali vardır: Müzmin kalp hastası 
tekrar bir mikropla hastalığa ma
ruz kalır da mikrobun tesiri yine 
kalp üzerine gider. O vakit çok 
dikkat etmek lazımdır. Bu· seferki 
mikrop öncekinin cinsinden değil· 
se can sıkacak bir netice çıkmak 
ihtimali vardır. Bunun da önünü 
almak hekimlik işidir. 

Sık sık muayene müzmin hasta
nın, aksi bir şey yapmamak için, 
sağlık kaidelerine riayet ederek ya
şamasını, o kaidelere riayet edip 
etmediğinin kontroliinU teınin e· 
der. Bu kttideler de, zaten pek 
karışık değildir: Fazla yorgunluk, 
hele spor müznıin kalp hastasına 
hiç yaramaz. Yemekleri, içecekle
ri daima mutedjl olmalıdır. Uyku
su sekiz, hatta dokuz saatten az 
olamaz .• Ateşli herhangi bir hasta· 
lıkta hemen yatakta istirahat, sı
cak ıhlamur, süt, yoğurt, ateşi dil· 
şüren ilaçlardan bilhassa korun • 
mak IA.zımdır. Bunlar uyumuş o
lan müzmin düşmanı uyandırrrlar. 

SözUn kısası, mtizmin kalp has
talığı. kendisile uyuşulması kabil 
olan bir düşman demektir. Yalnız 
onu iyi edeceğim diye uğraşmama
lı, hastalık bir aksilik yapmadığı 
zamanlarda insan kendisi tercı iş 
2örmP.ktP.n cAkiıımefidir. 

Londrı 617.50 
Nevyork 0.7926 
Paria 17.02 

Milano 15.055 
Brüksel 4.7025 
Ati na 88.42 
Cenevre 3.4733 
Sof ya 64.2925 
Amstcrdartı 1.4546 
Praıı; 22.7975 
Viyana 4.239? 
Madrid 11.3325 
Berlin 1.9708 
Var~ova 4.195 
Buda peşte 4.3725 
Bükreş 08 34 
Belgrat 34.3750 
Yokohama 2.?825 
Moskova 24.97 
Stokholm 3.1485 

T ahvifit 

Anadolu 1 ve 11 kupon kesik 

E •hanı 
Merkez Bankasr 

ı atikrazla-r 

Türk Borcu 
Ergani A. B. c. 
Sıvas • Erzurum 

.. 

619.-
0.79275 

16.98 
15.0175 
4.69 

88.2068 
3.4650 

64.1357 
1.4510 

22.6865 
4.2294 

11.3250 
1.9664 
4.175 
4.3618 

108 0775 
34.4910 

2.77.SO 
25.05 

3.1332 

39.15 

97.50 

22.05 
99.-
95.50 

Borsadaki 
Muameleler 

Dö.rtqol 
ve PalJGS 
Portakalları 
Portakal ihracatçılarının sandıkla 

yolladıkları mallar hakkında yapılan 
anlaşmalarda yanlışlık olmaması için 
Dörtyol ve Payas portakalları hak
kında şu usul teamül olarak kabul e
dilmiştir: 

Bu mmtakaların 150 lik, 100 lük ve 
seksenlik portakal sandığının Payas 
top fiyatı 440 kuruş olarak tayin 
edildiğine nazaran, beher sandığın 
150,,.00, 80 portakalı havi iki paket· 
ten mürekkep olacağı. yani her san· 
dıkta 300 veya 260 adet portakal bu· 
lnnması tea miildl"n bulunduğu alaka
darlara bildirilmiştir. 

Paris Sergisine Gidecekler 
Ilkbaharda Parist.e açılacak olan 

beynelmilel sergiye iştirak etmek Ü· 

zere Fransaya gideceklerin pasaport
larından vize ücreti olarak yalnız on 
frank alınacaktır. Eğer Pariste on 
beş gün kalmak için gidilecek olursa 

Dün öğleye kadar borsada TUrk bu vize ücreti beş franktır. 

borcu üzerine satışlar devam etmiş -
Dokumacılarm Geirtecekleri 

tir. Fiyatlar ~1,95 liraya kadar in- İplikler 
miş ve tekrar 22.05 liraya çıkmıştır. Yazmacılar V'e dokumacılar koope-
Satışlar piyasanın kuvvetli olarak de ratifi ihtiyaçları olan 12 numaradan 

vamını göstennektedir. YUzde oh 24 numaraya kadar iplik getirtmek 
faiz temin eden bu plasmandan ala- ve ayrıca kooperatif namına Mances

kadarlar memnun görünmekte ve her terhen ihtiyaç nisbetinde tülbent ge
vakit düşmek ihtimali olan frank ile tirtmek ihtiyaçlarında olduğunu tes
ecnebi kuponları almaktansa Türk bit ederek tktısat Vekaletine müra-

tahvilleri almağı tercih etmektedir- caat etmişlerdir. 
ler ---

Bahk Tutulamadı Dahili istikrazlarda fiyatlar daima 
sabit ve faizleri de sağlam olduğu i- Evvelki gece başhyan şiddetli lo
çin Türk kağıt lirasını Türk altını ka- dos yüzünden Marmara ve Boğazlar
dar kıymetli ve istikrarlı görmekte- da hiç balık tutulamam.ıştır. Fakat 

son hafta içinde 60 - 70 çift kadar 
dirler. Dün borsa muamelelerinde torik yakalanmıştır. Limanımızda 

~kalariyle Istanbul dahil olduğu halde 
~eniş sahalarda yetiştirmek müm
kündür. Bu nebatın tohumlan ge~ 

kemale erdiği için Anadolwıun mer· 
kez yayla mmtakasında yetişmesi 

_güçtür. Yağ istiqsali için kurulacak 
fabrika ve bı:oıfiyehanelerin de bu mm 
takalara yakın olma~ı lazımdır. Ilk 
fabrikanrn T?.mit vilayetinde tesisi 
riii~ünülmektedlr. 

ZAHiRE 
BORSASI 

tu?cw•-----~ ...... ,__..., 
1 - ithalat: Buğday 180; arpa 35 

çavdar 15; yapak 67,3/ 4; kepek 15; 
mısır 75; un 45; razmal 15; keten to
humu 48,1/ 4; B. pe.}'nir 1,3/ 4; tiftik 
5,1/ 2; fasulye 1,3/ 4; zeytinyağı 3 ,1/ 2 
pamukyağı 21,1; 2 ton. 

lhracat: Buğday 510,3/ 4; merci· 
mek 7.1 / 4; tiftik 10; yapak 231,1/ 4; 
iç ceviz 11,1/ 4 ton. çakal 369 adet. 

2 - Satışlar: Buğday yumuşak ki
losu 6 kuruş 18 paradan 6 kuruş 28 
paraya ka<lar; buğday sert kilosu 6 
kuruş 25 paradan 6 kuruş 37.1/ 2 pa
raya kadar; afyon ince kilosu 520 
kuruştan: iç f mdık kilosu 66 kuruş 
20 paradan: tiftik oiflak kilosu 165 
kuru~an: tiftik mal kilosu 145 kuruş 
tan 150 kuruşa kadar; yapak Anadol 
kilosu 62 kunıştan 71 kıuruşa kadar; 
pamukvağı kilosu 49.1 12 kuruştan 50 
kuru~a kaıiRr: susamv:\!h kilosu 5·i 

kuruc::tan 55 kuruş::t kadar. 

İngiltere ve Almanyanın 
Peynir İthalatı 

İngiltere ve Almanya senelik yağ 
ve peynir ihth·açlarmı karşrhyama
dıklarından 1936 yılında Finlandiya· 

1 dan 273.132 fıçı yağ ve peynir ithal 
etmişlerdir. 

1 LiMAN HAREKETLERi 

Bugün limanımıza gelecek vapur
lar: Saat 12, Ege Karadenizden. 8 
Kemal Ayvalıktan. Merkez Bankası hisseleri 97.50; As- hılla bahk yükliyen yedi Italyan ge

lan Çimento 14.55, Sıvas 95.30, Er- misi mevcuttur. Balrk fiyatlarında 
gani 99, Anadolu Aksiyonları 24.5, bir hafta evvelki yükseklik devam 
Mümessil 42, tahviller 39.25 lira üze- etmektedir. Toriklerin cifti 27 - 30 
rindP.n ıs eöriilmü.;tür. kurııs ar~•rrndadır. 

Bugün limanımızdan gidecek va
purlar: Saat 8,30, Bursa Mudanyaya, 
9,30, Kocaeli lzmite, 12 Vatan Kara

' deni~. 9 Tavvar Imroza. 
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Hatayın 
istiklaline 

karşı tahrikat 
{Safı 1 incide) 

Mazbatalan mühUrlemiyen muh • 
ta.rla.ra derhal azil emirleri tebliğ e
dilerek resmi mühürler ellerinden a
lınıyor. Kendi adamlan muhtar ta
yin edilerek mazbatalar yeni muh
tatlara mühürlettiriliyor. 

Bu cümleden olarak halis bir Türk 
köyü ola.n Kubeyaz muhtarı Molla 
Durmuf, bu suretle azledilmiş ve ye
rine meşhur Arif ağanın oğlu veka
leten m).lhtar tayin olunmuştur. Maz
bata bu şahsa mühürlettirilmi§tir. 
Üç gün evvel Babutturun Arap kö
yil ve Hayno muhtarlarının da bu 
suretle azledildiği anla,ılm)ftır. Su
riyeli Arap memurlarının ve bilhıuı
ea muhafızın ve mutasa!TI!ın bu ha
reketleri, Franeız delegeei vekiline 
mUk~rreren anlatılmıftır. 

Düriyö toltrik6t yapıyo,. 
Llzkiye, 13' (Hususi) - Şubatın 

ilk haftaamda Sancaktaki Fransız 

delegesi Düriyö, lskenderundan An. 
takyaya gelmış, son ıntihapta mebus 
çıkan Hacı Mehmet, Kuaeyri zade 
Mustafa Musee ve Şeyh Davut Efen· 
dilerle belediye reisi Hacı Etem, Sa
lih, Sancak maliye reisi Ha.san Ceb
bar ve T&fnaklann ele başılanndan 
avukat Karabet, İzmirli Yaniye vazi. 
yet ha.kkı.nda izahat vermif, demışili' 
ki: 

"- Biz, 18 senedenberi sizi me
eut etmiye çalıştık. Son günlerde 
Türlriyenin Sancak hakkında aldığı 

vaziyetin hakiki 'llebebini biliyorsu · 
nuz. Fransa, her tehlikeye göğUs ger
di ve menfaatini ayaklar altına aldı. 
Sizi müdafaa etmek, rahatınızı ve 
~fahınızı bozmamak için çaliftı. Ni
hayet ve anc&k böyle bir anlqmaya 
muva.ffak oldu. Bu eon anlqmanın 
ne demek oldufunu biliyorsunuz. Biz, 
bu kadar yapabildik. neroe elimizden 
geleni yine yapacağız. Vaziyetin e
hemmiyetini ,nezaketini ıöylemiye 

hacet yoktur. Bu i9in klr ve zararı, 
ıizin alacağınız vaziyette, ıizin gös
tereceğiniz ba.airettedir. Bağlı gözU-
11U11U ..agmız.. Yanl19 hareket edcrae
niz ezilirsiniz.,, 

T altrik6f Aumpanyası iı• baılaaı 
Humus, 13 (Huauai) - Halepte 

Vataniler tarafından tetkil edilen bir 
btlro faaliyete reçnıittir. Bu büronun 
va.zifeei lakenderun Sancağına ait 
letibbarat ve Vataniler aleyhindeki 
tefekktiller ile mücadeledir. Gizli su· 
rette tefekkül eden bu mUeesesenin 
başında Halep m~uslarından ve Va
tanilerin ileri gelenlerinden Cemil ve 
doktor Hua.n İbrahim P~a bulun~
yor. 

Kavgalı nümayiı ., 
• Halep, 13 (A.A.) - Havas: Suriye 
milliyetperverleri dün öğleden sonra 
tehlrde bir nümayif ~ertip etmitler
dir. Bölıe zabitlerinden birkaçı ala
ym ortasından geçmek iatemeei Uze
rine kavra çıkmlf ve jandarmalar 
müdahaleye mecbur kalmiftır. Bir 
jandarma yaralanarak hastaneye nak 
!edilmiştir. 

Bir Fıonsıı gaıefesi hafa/o,, ifirol 
ediyor 

Paris, 13 (A.A.) - Anadolu ajan· 
•mm huausf muhabiri bildiriyor: 

lnformation gazetesi, Hatay dava
sının halli suretinden memnuniyet 
beyan ediyor ve Suriye heyetinin te
tebbilalerinden bahsederek diyor ki: 

"Alıl ha.ta Suriye itillfı yapılırken 
hka.ra itilltı t&ahhiltlerini hatırla
ma.makta olmuttur. Suriyenin teşeb· 
bU&erine rafmen her halde Türk • 
Fra.nıu; çetin mUna.k&fUI tekrar a
çılmamalıdır. Suriyenln te,ebbUsU 
kendi zararınadır. Zira Cemiyeti Ak· 

Boımala/eden Mabat 

Bir Haftalık 
Tarih 

Balkan antantı 
Konseyi yarın 
Topla nıyor 

İtalyan 
Gazetelerinde 
Okuyoruz: 

(Başı 1 incide) c12 •• 1 lnclde) 
~ı (Ba.fı 1 hıcide) Halifaks, Almanya ile anlqmanm Nedim Tör, Aja.na Genel Direktörü . . . . 

sıcak bir taraftan diye tarunmıştır. Muvaffak Menemencioflu, 'Tan,, 1!18.hılle~r_me müteveccih ıl~n kar~ol
Almanya ile ilk müzakerelerin Lord Başmuharriri Ahmet Emin Yalman, lar degıldir. Bunlar, Inrılterenm ol
Halifdcsla olması belki de bir tesadüf Muharrir Ercüment Ekrem TaJu ve duğu fibi, Italyanın da imparatorluk 
eseridir. Fakat Fransızların tabiatin- "UJua,, gazetesinden Neşet Halil A- ile münakalat ser~tisini temin eder-
de çok müvesvis bir taraf var. Her taydan mütefekkildir. ler. Biz Akdenizın garp v~. şark~-
i,te mutıaıka ü.etü kapalı ihtimaller ZİYAFET daki milletlerin deha ve kabıhyetlerı-
aramıya meylediyorlar. Atinada intifar etmekte olan Vra. n.i serbestçe inkip.f ettirmele~ni ve 

lngilfereae claltili cereyanlar dimi gazetesinin tetanbul Muhabiri bu denizin mukadderatını yuk8elte-
• ngilterede son zamanlarda n.i- M. Naum, dün a.kşam İstanbul KIU- cek bir kardeşliğin vücut bulınaemı 
1 yabet kanunundan rok bahse. bünde Ba.sm Genel Direktöıii Vedat istiyoruz." 

dilmiştir. Kralın hastalığı, uzun se. Nedim Tör'~e Atinaya gidecek diğer 1928 Siyaseti 
yahati veya tahta geçen yeni bir TUrk gazetecileri ,erefine bir çay zi. Giomale d'Italia gazetesi, Adaların 
kralm küçük yaşta olması gibi vazi- yafeti vermiştir. Ziyafette Yunan~e. hiç kimseye müteveccih bir va~ifesi 
yeller göz önünde tutularak niyabet tanın İstanbul ~era.l Khonbsoirlıo:: dile olmadığını tasrih ile Akdeniz havuı-
kanununun bir kat daha tekemmül bir çok ecnebi aJ&nS mu a -· e . 
ettirilmesinde bir fevkalldelik yok- hazn' bulunmuşlardır. nm fayduız ıUphelerden temizlenm.e-
tur. Dikkati celıbeden yegane taraf, BALKAN MATBUAT BlRLlGl sini ve Italyanın Türkiye hakkındaki 
bu kanunun hükmünün yalnız lngil. PROO'R.AMI siyasetinin 192a siyasetinin ayni ol-
tereye münhasır olması ve domin. Balkan Matbuat Birliği Konrr-i- duğuna Türkiyenin kani olmasını is-
yonla.rın ayni mesele ha1Wcında başka nin programı ter.bit edilmiştir. Bu tiyor. Gazete diyor ki: 
türlü kanun yapmakta serbest ·bıra- progra.ma göre, Pazartesi sabahı ~- 'Tü k _ Italyan münuebatı sür'· 
kdmuıdır Görülüyor ki BUyUk Bri- tinaya gidecek olan Balican pzetecı- r . . 
tanya İmparatorluğundaki münue- leri, 11,30 da Meçhul Asktr Abid~i- atle dilzelmiıtir. Mılano mUl1kaU 
betlerin müphem şekillerinden kur. ne çelenk koyacaktır. Saat 12 de Yu bunun bir delilidir. A.'<deniz millet
tu\muına ve bütün dominyonlann nan matbuat müsteşarı akademi bi- !erinin müna.seba.tındaki tekemmill 
reyine kıymet verir yolda bir taaz. nasında ~ongreyi açacak~ır: Saat l7 Avrupa nizamını takviye eder, bunu 
zuv:ı ~dilmesine doğru sarih bir ce- de umumı bir celse akdedıldıkten ton. temin hususunda her millet kendi uh
reyan belinniştir. ra Yunan komitesi tarafmda.n. Bal- . d" liyeti takdir et • 

zet ., . f' bir zıyafet tesıne uşen mesu 
lngilterede görülen diğer bir cere- kan·1 ga_,_ eeı rı ttere22 3ı0neda da Yunan melidir Türkiyenin hak ve menfaat-

yan da liberal ve amele gibi sol taraf ven CCt:"l'\ ve saıı.. • • 
fırka!annm müşterek bir terakkiper- hültümeti tarafmdan bir resmi kabu! lerini müdafaada büyü~ euur ıöste· 
ver fırkası teşkiline teşehbtis etmele. tertip edilecektir. ren Türk hükümet ~amlarında bu 
ridir. Teşebbüs ilk hamelede mUsbtt Salı günU, saat onda ve on altıda mesuliyet hi.uinin bulunduğu şilphe
netice vermemiştir. Marksist s<>f!ya. encümenler toplanacaktrr Gece mat- sizdir." 
listıerle serbest inkılapçı sOl'lyafüıtler buat nezareti tarafından verilecek 
kolayca birleşemiyorlar. Fakat libe- ziyafetten sonra ecnebi muhabirler Maarif Cemiyeti 
rallerle serbest inkılApçılar arasın- birliği bir resmi kabul tertip edec~k. p• 
da birliğe doğru gidileceğine ihtimal tir. ıyangosu 
verilebilir. Çarşamba günU de öğleden evv.-ı Kazanan Diier N um aralar 

/spanyol vaıiyefi encümenler toplanacak ve saat 16 da Tıirk Maarif Cemiyeti piyangosun-
kongre kapanaea.ktır. Ogün 20,30 da l da bi kıemı 

• ıpanya iti hld bir devreye gir- bir ziyafet verilecek, onu takiben de da kazanan numara ar. nd rli .. 
1 m~ ... 1• ... Malaga asilerin eline nı dUn yazmıttık. Bugtın e etenın 

uı .. • bir resmi kabul yapılacaktır. bildiri' 
geçmiş ve bu ıırada da insanlık tari- ROMANYA HARiCiYE NAZIRI sonunu yoruz: 
binin en kanlı facialarından biri daha YOLDA No. Lira No. Lira. No. Lira 
cereyan e-tmi§tir. Madrlde karşı da 13 TAN) M Antenee 23703 5 23773 5 23867 25 

ad Bükref, ( - . • 23943 5 23945 100 24227 10 ıiddetli bir taaınız ba,ela.mııtır. M • ko, Balkan konseyinin mesaisine itti-
24242 10 246

86 5 
ridi harice bağlıyan son yolun kesil- rak etmek üzere Atinaya gitmiıtir. 2457' 10 
diğinden bahiı vardır. Hariciye Vekili~ muht:4'lif iatizah· 25792 50 24885 25 25054 25 

28 Eylülde G. Varela Madride karşı lara cevap vererek, Montrö mukave- 25310 5 25429 10 25544 10 
ileri hareketine başladığı zaman şeb. Jenameeinde ooğuda 11eyrüsefer nok- 25610 1100 25741 ~ '25862 5 

26364 26509 5 26971 5 
rin normal bir yürüyüşün icap et- tasından Romanyanm menfaatleri. 27221 10 27231 50 
tirdı.gwı· kısa zamanda alınacağını söy- nin muhafaza edildiğini, Bulgar - 27028 5 

27300 50 27346 5 27648 5 !emişti. Hal'ıuki Madrlde 40 kilomet- Yugoslav paktının, Balkan anlafJn&• 
re yaklaşmak için 40 gün vakit ıar- ımın Romanyaya bahşettiği temin&· 27648 lO ~::~ : ~:! ~ 
!edilmiş, sonra da boğaz boğaza ıi- tı müteessir etmediğini söylemi4tir. 28304 5 28616 5 28678 10 
per harbi ba.tlamıştır. M. Antenesko Çekoslovak hükfıme- 28562 5 28976 25 

Askeri münekkitler bu neticede asi tinin gt>8terdiği yakınlığa işaret et- 28810 5 28840 : 29081 l5 
tarafın bir tabiye hatasını görüyor- miı ve Titüleskonun takip ettiği ha· 29001 lô 29048 30146 10 

ricl siyasetin devam edeceğini ilave 29164 10 29834 l5 
lar. Asi taarruzu Madrit şehrine de- 20l82 ıı:: 30241 10 30268 5 

eylemştlr. ~ 
ğil, Madridin münakale hatlarına ATINA ELÇiMiZ 30347 5 30424 5 30644 5 
karşı yapılsaydı, Madrit çoktan düş- Atina, 13 (Tan muhabirinden) _ 30657 10 30711 5 30791 25 
müş bulunacaktı. Türkiye Elçisi Ruten Eşref buraya 30882 5 3090A 10 31207 l5 

Şimdi Madrit belki de asilerin eli- gelmekte olan TUrkiye Hariciye Veki- 31248 5 31471 10 91596 10 
ne düşecektir, fakat yarı harap ha- li Tevfik Rüştü Aruı karşılamak ü. 31e1e 5 31MO 5 31739 10 
tinde... zere diln akşam GUmülcineye hare· 31943 5 32213 10 32578 5 

Madrit düştükten sonra İspanya ket etmittir. Ayni trende Yunan ma~ 32&33 5 32674 l5 33039 5 
harbi bitecek mi? • buat mUıt:eprı da bulunmaktadll'. 33082 5 33278 10 33285 5 

Hariçten mU.terek bir tavuıut 33379 l5 33394 5 3.1557 SO 
ıelmezse böyle bir fey beklenemez. 338()5 5 33798 S 33817 5 

Hükumet milia yerine muntazam or- Güzel, Sağlam 33838 10 33MS 5 33884 5 

du kurmak hususunda ııon zaman- l h 33891 5 33945 S 33961 5 
tarda çok ileri gitmiştir. Hattl ilkba- ve şta b ! 34114 5 34158 S 34174 lSO 
har için umumi taarruza geçmek 34323 5 343M 5 34361 10 
hakkında bile hazırlıklar vardır. Bu- 34377 5 34466 10 34567 5 
nunla beraber Madrit düşerse, İspan· 

348
00 25 34857 10 35002 5 

ya dahili harbi her halde daha mev-
35011 5 35

269 10 35340 5 
zil bir safhaya girmiş olacaktır. 

35357 5 3543
9 5 35487 10 

Ahmet Emin YALMAN 3584'5 10 35973 25 36161 3000 

38177 10 36681 5 36759 5 

Telefon 
Şebekeleri 
Genişleyor 

Çünkü: 

36911 5 37094 10 37364 25 

37373 & 37582 s 31001 10 

37785 50 37932 10 38132 5 

38398 5 88"4 5 38453 5 

sMOG 10 38526 5 38575 15 

38691 10 39068 5 39275 10 

39559 10 39686 5 39741 . 5 

139785 10 39967 5 •0032 5 Ankara, 13 (Tan muhabirinden)
!stanbul otomatik telefon ,ebekesi-

vama girince davasını açmak ve ne- nin tevıilne karar verilmiştir. Bu 
ticelendirmek imkanını bulacaktır.,, 

40316 10 <i0404 5 • 0546 5 

40647 5 40670 5 40709 10 
40762 5 .0877 10 40907 10 Radyolin hususta hazırlanan 3 proje, tehrimiz-

Suriye neler isfiyecelcmiı? d~ bir komiayon tarafından tetkik 
Excelsior ruetesi: "Suriye, Türk- ediliyor. Komisyonun vereceği karar, 

Fta.nıı.z ltillfınm tatbikat tarıma iti· önümüzdeki hafta içinde belli ola • 
ru edecek ve Sancak ıtatUıUniln Su- caktır. 

riye kanunu eauiaile hemahenk ol- Yine bu arada, Ankara • htanbul 
mumı latiyecektir. Cenevre anlat _ telefon hatlannın ren1'letilmeai ve 

bU(Unkil prtlann uami bir randı
masmdan fazlaamı letemek zorlukla man verebilecek hale getirilmeai mu-
vanlan Ttlrk • l'ıuma itillfmı aka- karrerdir. Bunun 1'hı Ankara ve 
met• uiratm&k ve Suriytuln zara.n- ı.t.nbul telefon lstatyonlannda ~ı. 
na hareket etmek olur, Prensiplere f&D memurlann lise mezunlanndan 
dokunmıyan bazı teferrUata ait tas- intihap edilmeıi ve bilhassa çok mU
hihler 25 JUbatta mütehauıalar top- him müki.lemeler arasında vasıta o
lantısında yapılabilir. Suriyelileroen lan bu elemanlarm aranılan vuıflan 
J'ranıanm vuif eıini kolaylamak bek ta.,ryanlardan seçilmesi temin edile· 
lenir.,, diyor. celctir. 

Kullanıyor! 

Çocuklannm küçükten Rad
yolin kulla.nmağa, Radyolinle 
rUnde Ud det& dltltrtnl fır. 
çilamafa alıttmn11. Gürbüz 
·etifmelerini temin etmif O· 

lursunuz. 

4.0945 rs <illOO fS 0119 5 
41191 5 "1786 5 0857 25 
42224 10 <i22M 5. "2510 5 

42M2 f5 <i27S8 10 <i2796 5 
42901 5 42978 s 42995 5 
430M ıo 43098 10 43100 200 
'3317 ~ 43328 1000 43368 5 
'3421 10 43'22 10 <i3517 10 

~' ıs '-'TOS ş '3122 S 
43830 5 U1&3 S ' 4:50e ~:S 
44642 5 44R25 5 4488.'5 5 
45027 lO 45565 25 45612 5 

2K 45908 100 45962 5 4~ ~ 
48027 s 46077 10 46113 5 
48193 5 46210 10 '6374 10 

Şark Demiryolları Türk 
Anor1im Şirketi 
ikinci Davetname 

Birinci llln 
13 Şubat 1937 tarihinde fevkalade olarak toptanmıya davet 

edilen Heyeti Umumiye için Ticaret Kanununun 386 ncı madde
sinde gösterilen ekseriyet hisıl olmadığından Meclisi idare, Şark 
Demiryolları Türk Anonim Şirketi hissedarlarını 19 Mart 193 7 
tarihinde istanbulda Sirkecideki m erkezinde saat 11 1/2 ta atağı• 
da tafsilatı gösterilen ayni ruznamenin müzakereıine tekrar da
vet eder. 

R uznam ei Müzakerat: 
1) İştira mukavelesinin tasdiki, 
2) Büyük Millet Meclisi tarafından i'tın mukaveteıinin ta .. 

dik edilmesi şartile Şirketin vaktinden evvel fesih ve tasfiye mu• 
amelesine mübaşeret edilmesi, 

3) Likidatörler tayini ve bunlara verilecek ıalahiyet ile tahsi· 
ıat miktarının teıbiti, • 

4) 1935 senesi dividantma ait olup 30 Mart 1936 tarihinde 
inikat eden alelade umumi heyetçe ittihaz olunan kararın iptali. 

Ticaret Kanununun 385 inci maddesi mucibince, velevki bit 
hisse sahibi olsun her hissedar malik oldu!u hisse adedine göre 
r eye malik olmak üzere ifbu içtimaa İftirak etmiye hakkı vardır. 

işbu içtimaa iştirak etmek iıtiyen hissedarlar Şirketin esat 
mukavelesinin 54 üncü maddeıi mucibince malik olduktan hisse
leri en geç 11 Mart 193 7 tarihine kadar aşağıdaki yerlerden birine 
depozito etmek mecburiyetindedirler: 

Türkiyede : lstanbulda, Sirkecide Şirketin Merkezinde. 
Avuaturyada: Vienada, Oesterreichiıche Creditanıtalt Weiner 

Bankverein müessesesinde. 
Belçikada : Brükıelde, 48 r. de Namur'de, "Banque de la 

Socicte Generale de BelgiQue" milessesesinde. 
Fran1ada : Pariıte, 16 bd.deı İtaliens, "BanQue Nationı'• 

pour le Commerce et l'industrie'' müesseaeıinde. 
Holandada : Amsterdamda, M. M. Teizeira de Mattoı milff-

sesesinde. 
laviçreıle : Balde, "MM. Spciser, Gutzwiller et Cie" mile .. 

sesesinde. 
Balde, "Banque Commerciale de Bale" mile .... 
sesinde. 
Zürich, Bal, Geneve ve St-Gall'de "Credit Su. 
isse" müe11eıeıinde. 

İçtimaı kanunen muteber olmut prtile itbu içtimada ıeretc 
asaleten ve gerek vekaleten temıil ftdilecek beher hisse için 5 
Fransız frangı tediye edilecektir. 

§_ark Dcmiryollan 
Türk Anonim 1rket! 

idare Meclisi 

DıYlıl D1111fryollır1 ıı llmıılır1 1tlıl1111 U. ldıreıl Dinlı. 

Muhammen bedeli 3818 lira olan 2500 adet mağnezyumlu me .. 
alc 2/3 937 salı günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası da• 
hilindeki 1 inci işletme komiıyonu tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu ife girmek iıtiyenlerin 286 lira 35 kuruşluk muvakkat temi• 
nat venneleri ve kanunun tayin ettiği veıaikle birlikte ekıiltm• 
günü saatine kadar komiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komiıyondan parasız olarak dafrtılmak
tıadır. (838) 

İstanbul L i manı Sahil Sıhhiye Mer· 
kezi Eksiltme Komisyonundan : 

1 ,_ Anadolu Kavağmda sabık ıahil ııhhiye merkezi binala• 
nnrn tamiri açık eksiltmeye konulmuttur. Keşif bedeli 1667 lira 
50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname şunlardır. 
A - i<lari 1fartname 
B - Fenni şartname 
3 - İstekliler bu fartname ve evrakını parasız oıarak 1stan• 

bul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından alabilirler. 

4 - Eksiltme 2 Mart 1937 Sah ıünü saat 14 te Galatada Ka• 
ramuıtafapaıa sokaimda mezkiır merkez ıatm alma komisyo
nunda yapıl~caktır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 125 lira 10 kuruı muvakkat te
minat paraeı ile en az 3000 liralık bu ıibi işler yaptıklarına dair 
bir ehliyet vesikası g6ıtermeıi flrttır. {860) 

4.6539 
47063 
47209 
47474 
47824 
48441 
48871 
49530 
49769 
!50102 
l50422 
!50601 
81218 
51768 
52358 
52481 
52605 
52920 
53116 

10 46793 5 
5 47125 5 

50 47240 25 
10 47486 10 
5 47864 100 

10 48753 5 
5 48895 5 
5 49557 l50 
5 49926 l5 

10 50267 10 
5 :50478 10 

10 B0917 IJ 
10 mm ıo 

10 MOSS :S 
5 !52438 25 

10 52498 10 
10 52585 25 
5 52928 10 

10 53250 s 

46888 50 153489 5 53499 10 
4 7180 5 53630 5 53707 100 
47416 10 54035 10 54099 5 
4 7576 5 54298 10 54363 10 
48404 10 54692 10 54890 5 
48859 10 55512 5 5M29 5 
48959 25 155723 10 S::S7 48 25 
49765 25 55943 10 55958 10 
49913 25 56143 5 56179 25 
50372 5 l56390 10 56493 5 
C50515 100 5M29 5 56575 50 
50982 ıs &6792 & 56853 100 
BlMt 10 IS91ö 15 15109' 100 
mt8 8 81230 fJ &TUS IJ 
5247'7 ft MlM 10 ft8218 10 
52592 5 M399 l50 5841 o 5 
52902 10 58865 10 591M 10 
52941 10 59447 5 ~13 10 
5333T 10 59888 25 59921 5 

53548 5 
53923 5 
54158 6 
54657 5 
55378 2S 
5.'5668 ~ 
55936 5 
56107 10 
56189 10 
56527 10 
56592 ş 
56909 1oO 
mıs 200 
STalT : 
158.183 10 
5M99 
59215 10 

1§9792 10 

M980 50 
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Siyah benler 

A~ık mesameler 

lı.r.. Zail olmuş•ur. 
'1 rengindeki (Ya~ız) Tokalon 
fite ' ~.erkibinde taze krema ,.e tas
~IUtl:ıiJrniş zeytü ,rağı me,·cuttur. 
l'eJc d r, rtlf'Sama.t da.hlUne nüfuz ede.. 
u~ eJiııltkJerinde gizlenmiş \'e su 

SablJJıu h' ll'ıO(iiği n ıçbir \'akit ih~ ed~ 
barı AAYtisal maddeleri eriterek 
l<J l'~--tard ederler. Be~·az rf'ngl'ı:ıde-
h tUtlon kre ..... ; .. ;_ d'. ı~,fttll .. tı~\U'l ....... ....,, ıger '"'·' ıwı: 
lel' . art, cildi beslf'r \'e O'en,.lestiril'. 

' s1:rah ... ' . 
&a .... 1· ~nlert aı1tınr ve .. ~rk me-·••e eli ...,,,. 
te .... 7.a~'lflatrrJar \'e en esmer .• ""'rt ·ı 

TAN 

5ıhhi 
dişCe~e 

maCik 
o[mak 
için .... 

Samsun İcra Tetkik Merclllğinden: 
Samsunun Ulu Gazi mahallesinde Ka 
dı caddesinde 50 No. lu evde Hakkı 

kızı Ayşenin Sa..rnsunun Hançerli ma
hallesinde Postane sokağında 23 No 
lu evde Ha.cı Tahir Za.de Mehmet 
zevcesi Zehra aleyhine yaptığı icrai 
takipte borçlu Zehranın itirazı üzeri. 
ne çıkarılan davetiye zahrma müba
şirin verdiği meşruhatta Zehranm 1s 
tanl:rula gittiği ve oradaki ikametga
hı meçhul bulunduğu bildirilmiş ve 
davetiyenin ilanen tebliğine karar 
verilmiş ve duruşması da 4-3-937 
tarihine rastlıyan Perşembe f!Unü 
flaat i4 de bıraktlmı& olduğundan 
yevmi ımezkiırde de borGlu 7,,ehra du. 
ru~mava gelme<liği bı krlirde ~yabnı
da tetkikat yapıılacağı ilan olunur. 

lsta.nbtıl V~üncii İcra. l\lcmurhı.. 
ğundan: Mahcuz ve paraya çevrilme
si mukarrer ve tamamına 5200 lira. 
kıymet takdir edilen İzmir limanına 
meru;up ve kaayıth ve 94 sicil No. ll 
ve 135 gayrisafi ve 102 safi tonll&to
lu buharlı gemiden dökme saçtan ma
mul ve 90 beygir kuvvetinde çift si. 
Jindirli (Elve) markalı mazot ile mü
teharrik Dizel motörlü Silrat isimli 
deniz motörünün dört hisse itibarile 
iki hissesi a.çrk arttırmstya konmuş o
lup 21--4-937 tarihine mUsadif 
Çarşa.mba günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde açrk arttrrnıası ic
ra kılmacaktrr. Arttırma bedeli mez.. 
kur motörün tanıamrna takdir olunan 
kıymete nazaran satrlığa .;ıkarılan 
hisseye ifıabet eden kıymetin yüzde 
i5 şini bulduğu takdirde alrcıı:ır uhde
sine ihalesi icra kılınacağı aksi hal· 
de son arttıranm taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma on beş gün müd. • 
detle temdit olunarak 6-5-937 ta-

11 

A vrupaya T a!ebe 
Gönderiliyor 

~llatı rı di Uç @n 7'Jlrfrnda 00-
kt ,._. p ruınuşatrrlar. 50 yaslannda-

~Ttıl . . 
eıl~e~ llr, ~enç kr:r.Ja.rm htlf't JtTPta ,----- Y eni çıkan ••••••••••~ rihine tesadtif eden Perşembe ~nü 

saat 14 ten 16 ya kadar yine daire-
Maden T etkık ve Arama Ensti
tüsü Genel Direktörlüğünden. bft ... _ t.8.7...,., ,.e kailtte ~bl yum~ak 

""1\fı rna.lik ~ olabllirler. 

ls~h 
lt~ :u.ı Asliye Mahkemesi Blrlncl 

'irkett l>aı~lnden: Viyana.da Fuke 
fınd. "ekili avukat ~lal Derviş tara 

Haş·yeli TÜRK CEZA kanunu 
Derllyen: YUSUF CEMAL Köseoğlu 

Bütün tadillerile birlikte esbabı mucibe layıhaları ve 
Adliye Encümeni mazbatalarile: İkinci basılış 

Fia.tı lOOKr. Ciltlisi 125 Kuruş. 

an Gaı 
?bat-ad atada Boğa?Kesende 90 nu ' 
\>end· a mukim ve Rrhtmıda Huda- 1

•••••••• 

Satış yeri: İstanbul Ankara Caddesi 

Cihan Kitaphanesi ------
lgarh -------------------------------------------------------l'iktıt<J anmda 9-10 da Kutu Fab 

aleyhi~ A l'Usturyalı Siğmont Fin.gel ·~-~Nafıa 
tıtr ..... e. 937 -29 sayılı dosya ile aç-
•- "1akınel · ~.,,ı 

Vekaletinden : 
"<lhrıu· erın iaaesini ve alacağın 
da ı. .. 1 davasında ınilddeaJeyhin baIA-

..,agterU 
tittiğ" en Y'eı"lerderı çrkıp nereye 
hUe dı l'naJftrn olmadığı mUb~rin şer 

a"a l.2'ztı iaqe edi hali sureti billtebliğ 
~ 

11 
lnıtş ve tahkikat için tarafla.. 

1 - 20 Mart 1937 Cumartesi günü saat 11 de Ankarada Ve
kalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda üç grup 11 parça atölye 
tezgahının grup grup ve kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cıns, muhammen bedel 
ve muvakkat teminat miktarları: 

Muhammen Muvakkat 
~el)ern~l?37 tarihine mUsadif 
k~ gilnij eaat 14: davetleri te
Ci 'trıadde~4' olmakla usulün 141 in- Grup Adet 
le da" t~ne tevfikan dava arzuhali. 

Cinsi bedeli teminatı 

Lira Kş. Lira Kş. 
di"ll.tıhe ıye~in ntishalan mahkeme 2 
deaı.ey:eaıne talik krlındığı ve miid- I. 

3 
225/1000 Torna 20.000,--ısoo,-
250/1500 Torna ~ftt.tıa ın berayı tahkikat tarihi mez 

'ie geırnrna?kemede ha.zır bulunması II. 1 
~dird ~ıği ve V€ıkil göndermediği 1 

11SOX350Ufki fr-e-ze---·---------
l lso x 3 

11.000,-
25 Şakuli ., 825,-

tıl'abene tahkikat ve muhakemeye 1 
ltann oı-~~ktlacağJ tebliğ makamına 

200 Silindir honik 

........_ ~ Ur.ere UA.n olunur. tezgahı 
~ III. 2 500 X 60 Takım zımpara 13.000.- 975,-

tonr tezgahı 
deıı,. a. ~llye Hukuk Hi.k:lmllğin- 1 500X200 Üniversal takım 

'itı.~11 ~0~Ya.nm Şerefşirin mahalle- ---::----=::------- bileme tezgahı. 
2-atltldan U terzi Naim kızı Seher ta- 3 - Her grupa ait eksiltme şartname ve teferruatı parasız 
tlı.ı.ıkirn Mersinde Silifke hanında olarak Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
1ıtıı iht 13alıkes±rli Salih aleyhine açı- 4 - İsteklilerin her grup için ayrı ayrı tanzirn edecekleri tek
'tı:ıe~ ar davasmm mUddealeyhin ika lif mektuplarını Resmi Gazetenin 7 / 5. 936 tarih ve 3297 sayılı 
~abl:?ı.d 1 .rneçhuı olma.sına. meb=ıi gı. nüshasında çıkan talimatnameye göre Vekaletten alınmış 1937 

t.icegiııcı~ ~cra .. kılman mıuhaıkemesi ne. senesi Malzeme mliteahhitliği vesikası ile birlikte 20 Mart ı 93 7 
~k h • rnuddealeyh Salihin, müş- Cumartesi günü saat ı o a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Mü· 
hp~Yatrn tahmil ettiği vazifeleri dürlüğüne vennele:ri lazımdır. (216) (570) 

~~km~~~ha~~~-----~------~-~----------
~:dan~ ~=~~';' •. 8:": Askeri Fabrikalar Ticaret 
b.efer ha.sıı Ve davacıda.n doğma iki K a 1 em i n den ,· 
Qlc!ı.ıc;..~°CUkla kansına bakmamakta 
t" ~~ "e lı 0ııliel'Jn ~~aka cinsinden bir şey 
l oıll'lad :<11gı ve nereye gittiği de bel 
elitı ş ~gy Yeminle dinlenilen şahit
' k a adetıerile sabit olmasına bL 
:eaı ~ an~~u ?nedeninin 132 inci m!'ld-
a,.~ bu:ıbıncf'! tebliğ tarihinden iti-a0 ıra .. 

1. ~~ııi IU Y ıç1nde müşterek hayata 
~~ ihta ZUnıunun müddeııaleyh Sa
~ b!iğ ~a dair sadrr olup ber&YI 
3~ tari~nderilen 31 Kanunuevvel 

~a.~l . "~ 843 karar ve 887 esas 
ti ~ilan~ IUreti, müddeaaleyhin 
~'illet "e r;ıara.k elyevm mahalli a
~~tı hahıııı arnetgahı meçhul oldu~n 
...:1~litind. e ~let-sin Aslive Hukuk Ha. 
•ılı..· en tebl'. . · 
ltQ'tlş <>ld • ıgs1z olaraık geri çev-
~ :ıt-ı ~bli~8'Undan işbu hülasai hü-
~ illn g l'rlaka.nuna kainı olmak 

oı~. 

Fabrikalar ihtiyacı için miktarı ne olursa olsun "levha, horu, 
çubuk veya külçe halinde,. hurda kurşun satın alınacaktır. Bu 
nevi kurşun satmak istiyenlerin pazarlık için İstanbulda Fmdık
hda Askeri Fabrikalar yollama amirliğine, Ankarada Ticaret ka
lemine müracaatları. (672) 

İstanbul AsUye Altıncı Hnkıık Nah 
kemesinden: Emriye tarafından ko

cası Etyemez Kaup nyas mahallesi 

Kadem Tekke sokak 14 n'llillaralı ev

de iken ikanıetga.ıu belli olmıya.n 

Mehmet Hidayet aleyhine açılan t€s.. 

cili talak davasmda: Müddeialeyhin 

ikametgahının meçhuliyetine binaen 

davetiyenin on beş gün ınüddetle ila-

nen tebliğine ve tahkikatın 1-3-
937 tarihine müsadif Pazartesi günü 
ıaat ona. talikine ka.ra.r verilmi§ ve 
davetiyenin bir nüshası da mahıkeme 
divanhanesine astlmıt bulunduğun
dan muayyen gün ve saatte İstanbul 
Asliye Altmcr Hukuk mahkemesinde 
bulunulması aksi takdirde gıyabınız
da tahkikata devam edileceği tebliğ 
yerinde olmak üzere ilan olunur. 

Sahibi: Ahmet Enıbı YALMAN. Umumi neşriyatı ida.re eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Ba.stldığı yer TAN matbaası 

mizde yapılacak olan ikinci açrk art
tırmasında satılığa çrkanlan mezkur 
motör hiss?.si en çok a.rttıran uhde.

1 sinde brrakrlı:ı.caktrr. Arttırmaya gir
mek istiyenlerin mukadder kıymet

ten mezkiır hisseve musip kıymetin 

yüzde yedi hıtır;u~ı nisbetinde pev ak
<;aı-.ı veva ulusal bir bAnkanm temi. 
nat mektubunu verme!Pri JHzrmdrr. 
Haklan deniz ticAret Ririllerile ı:;~hit 

olmıyan ipotekli alacR kla diğer alaka 
darlarrn bu h::ıklarmr ve hmmsiJe fa
i:r. ve mAr-ııı.rif P d::ıir olan iddiı\larmr 

ilan tarihinnen iHhıın-n 20 gün T.~r

frnda evrıı kr mi.iRhitl'lf'rile birlikte 
dair6mi:u> blldirmelm ik~iza edeor. Ak 
si takdirde haklan deniz ticaret sicil
lerile sabit olmryanlar eatıa bedelinin 
paylaşmaı:ımdan hRriı: ka1rrl::ır. Mez. 
kiır motörün n~fsinden doı?an ve sa
tı~ nihayetine kadar terakilm E'de
cek olı:ın hilr.Umle vı>rgi mUkc-llefi ve 
re!".mf tclJAlive horr;luvR ait olmak fi. 
zere fı::ıtrş b<'df'linrlen i~tifa olunur. 

Mezkur motörün evsafı ve avan. 
tarvası. 

Bir adPt 110 voltluk dört bevı;cir 
kuvvethııi" elPıktrik dinamosıı. iki a
det 1200 k~loluk vağ sahnıcı, bir ıı<let 
300 kiloluk va~ denoı:ıu. bir Eırlet tPııı
\"İyeci te?.g-ahı menE:"enesi. bir adet 
yangın söndürme a.Ieti, 8 adet muhte
lif kuturda demir Sômun anahtarı. 
iki adet demir el çekici· iki adet iki 
yilz ellişer kiloluk a.dmiraltı sistemi 
demir çivi, 5 kilit zinciri, bir dinamo. 
ya merbut irgat, iki anbarlar için el 
vinci, ~ eski kaporta muşambası bir 
eski garanti yelkeni, bir filok yelke
ni, bir kaptan pusulası, iki borda fe
neri, bir purava feneri, bir hava dü
dUğü, bir paraketa, bir dört yüz elli 
kilo tatlı su sarnıcı, 17 adet muhte. 
lif eb'at ve şekilde seyir haritası bir 
tane el dümen dolabı. 10 adet can ye
deği. 4 adet ca.n simddi, bir adet çift 
kürekli eıandaldan ibaret olan ve me?.
kıir evsafı haiz bulunan oıotör hak
kmda daha faı.la maliımat almak is. 
tiyenler 5-3-937 tarihinden itiba
ren dairede açrk ve astlı bulundun.ıla
cak arttırma şartnamesinin ve 936-1 
No lı dosyasında mevcut ve mezkur 
motörün vaziyet takdiri kıymet rapo. 
runu okuyup anlıyabilecekleri ilan o
lunur. 

Müsabaka günleri uzatılmıştır. 
Taliplerin dikkat nazarlarına 

1 - (20) Maden Mühendisi ve (10) Jeolog yetiştirmek üzere 
müsabaka ile Avrupaya ( 30) talebe tahsile gönderilecektir. İstek• 
lilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır. 

A - Türk olmak, 
B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati 

tam olmak (Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır). 
C - Lise mezt' u olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerin· 

den birisini okuy~p yazabilmek, 
D - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 
2 - Maden Mühendisliği için müsabaka imtihanı 26 Şubat 

1937 ve Jeologluk için 2 Mart 1937 günlerinde Ankarada M. T. 
A. Enstitüsünde yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanların
da kazanmış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz et•· 
tikleri derece it'barile Maden Mühendisliği için (20) ve Jeolog· 
luk için ( 1 O) arasında bulunmak şarttır. 

3 - Maden Mühendisliği için imtihan: Hesap Hendese, Ce· 
bir, Mihanik, Fizik, Kimya ve yukarıda yazılı dillerden birinden, 

4 - Jeologluk için imtihan: Riyaziye. (Hendese, Cebir), Hay
vanat, Nebatat, Jeoloji, Fizik, Kimya ve yukarıda yazılı diller

den birinden yar.·tacaktır. 
5 - Tahsile göndırilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri 

kadar mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükelle
fıyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bu
nun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

6 - Maden . Mühendisliği için: Son müracaat 20 Şubat 937 
Cumartesi öğleye kadar, 

Jeologluk için 

Sıhhi muayene 26 Şubat 937 Cuma 
İmtihan 27 Şubat 937 Cumartesi 

: Son müracaat 27 Şubat 937 Cumartesi 
öğleye kadar 
Sıhhi muayene 1 Mart 93 7 Pazartesi, 
İmtihan 2 Mart 937 Salı 

günleri olarak tesbit edilmiştir. 
Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakası, mektep 

şahadetnamcsini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıt'a 

fotoğraf ve dilekçelerini son müracaat tarihlerine kadar Ankara
da M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve 
sıhhi' muayeneleri için de tayin edilmiş olan günlerden öğleden 
evvel Bay Hasan Apartımanmdaki Enstitü Dairesinde bulun· 
malan ilan olunur. (89) (318) 

Osmanlı Bankasına 
Memur Ahnmak iç·n 

Müsabaka ilanı 
Osmanlı Bankasınca bu kere yeniden hizmete alınacak Türk 

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

zetliklcrini kaydettirmek ve kabul şartlarını öğrenmek üzere Şu. 
bat ayı zarfrnda her hafta Sah ve Cuma günleri saat g ile 1 o 
arasında Osmanlı Bankasının Galatadaki Merkezinde Kişi işleri 
Servisine müracaat edebilirler. 

Talipler hüviyetlerini ~ü~bit evrak ile beraber tahsil tasdikna. 
me yahut şehadetnamelerını ve şayet bir vazifede istihdam edil
miş iseler. hizmet şehadetnamelerini birlikte getirmelidirler. 
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atranHakkıEkre~ ~~~11~~-~~~ ~G~R~i~P~i -~~ 

dar Beyoğlu, Tokatliyan oteli ya- ? KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERi 

Oksürenlere : 

Londra, Paris ve Nev-York Berlin'de güzellik enstitülerinden takdirname ile 
taltif edilmiş olup beynelmilel sergilerin alim madafyelerini haizdir 

nmda Mekteb sokak 35 numarah N . . d . t . h d . 1 . r 
nuayenehanesinde tedavi eder. • ıçın aıma ercı e 1 ıyo . 

İst.a.bul Altıncı İcra Memurluğun
Ç 0 N K 0 .\F/ln~ J 

Esmer, ıantın kumral, her tip için muvafıktır. Güzellik ve 
cazibeyi arttırır. Burutuklukları, çil ve lekeleri kat'iyyen izale 
eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıklan Bal-

samin kremlerinin 4 nev'i vardır. 
1- Krem Balsamin yağsız beyaz gündüz 

İCjin 
2- Krem Balsamin yağh pembe gece İCjin 
3- Krem Balsamin Acı Badem gündüz 

iCjin 
4 • Krem Balsamin Acı Badem gece İCjin 

Balsamin kremindeki haaaa hiçbir kremde yoktur; Balıa · 
min maddesi meaameleri kapatan cildi gençlettirerek beyaz, 
yumutak, mat ve nermin kılan besleyici bir cevherdir. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - lSTANBUL 

ZARAFET 
· DEGiŞiKLiK 

· Asri parıömen abaiurlu elek
trikli duvar 

LAMBALARI 
Kordonu, fişi ve 60 wathk ICimbasile 

Peşin 295 krş. 
SATiE DE 

Tel. 44963 · 
Şubeler!: Beyoğlu, Tünel meydanı 

İstanbul Beyazıt, Elektrik 
Evi 
Kadıköy Elektrik Evi iske
le cad. 

Üsküdar iskele geçidi 
Büyükada iskele meydanı , ........................................... , 

PHILIPS 

---• 

Ampullarını \ 
kullanınız. 

ELEKTRiK TAHSILDARI GELiNCE YARI 
YARIYA DAHA AZ PARA VERiRSiNiZ 

DHILIPS 
~er-CR~ 

CIFT ISPIRAL.LI 

LAMBALA Al 

AZ MASRAFLA 

lilOL IŞIK VERiR 

Türkiye Umumi Mümessilliği 

HE L i O S . Müessesatı, 
İstanbul - Galata, Voyvoda Cad. 124 - 126 - 128 (yeni binada) 

----------------------------' 

~~ borçtan dolayı mahcuz ve pa- Evvelki gün soğuk almıştı, 
raya çevrilmesine karar verilen muh. dün yatıyordu, bu sabah 
telif cins ev eşyası 16-2-937 Salı dipdiri ayağa kalktı 
günü saat 13 den 15 e kadar birinci 
açık arttırma ile satılacağından talip 

olanların gününde satış mahalli olan G R İ p 1• N 
Ni.şantaşmda Sadajcat apartnnanmm 
önünde ha.zır oulunan memurumuza 
milracJat etmeleri ilan olunur. 

, ' Zührevi ve cild hastalıkları 
•• 

or. Hayri Omer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 313 Telefon :4S58~ 

Daimon Fenerleri. lllf!C:::..~ 
Meraklılarına Müjde: 

200 ila 600 metro ışık veren 

• 
Fenerleri Gelmiştir. 

İyi ışık almak için yalnız 

O A i M ON Pilleri 
ile 

DAiMON Ampullarını 
Kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz 

Size para kazandırır, çünki : 

benzer. 
' 

Perakende satış fiyatı: 

Maktuen yalnız 1 O Türk Lirasıdır. 

Bütün ağn, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk alkınhğına 
nezleye, gripe, diş, 

bel, sinir, adale ağ
rılarile romatizma
ya karşı bilhassa 
müessirdir. 

•• rıuıouıı; 

br.ımun 
11•t....W.ır.!fl ~ 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Bundan yüz Bene evvelki tstanbulu tekmil abideleri, sarayları, cami 
1 

leri, çeşmeleri, sokakları ve mesirele rile nazarlarda canlandıran (eski İl" 
tanbul albümü) meşhur ressamların tablolarından alınmış birçok resiıll' 
lerle doludur. Müverrih Ahmet Refik, yazdığı bir mukaddime ile a.l· 
bünıdeki tabloların hangi devirlerde ve hangi ressamlar tarafından ya 

1 

Pıldığmı çok güzel tasvirlerile anlat maktadır. 

Y E D .• G u·.. N İdarehanesi tarafından gayet pe' 

fis bir surette hazırlanmıttıf• 

Satı, yerleri: Ankara caddesinde YEDIGON ııatıt mağazası, -tf 
Anadoludaki umum YEDlGON bayileri. 

Fiyatı 25 kuruıtur. 

İstanbul Ankara caddesinde YEDIQ ON gazetesi idarehanesine 25 kU 
1 

ru~luk posta pulu gönderenlere derhal bir albüm gönderilir. 
/ 

------------------------------------------~-· _ .......................... ! ........ .. 

SAÇ 

BAKiMi 
Güzelliğin 

En birinci §artıdır. 

Petrol NiZAM 

c 
)' 


