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Hatayın Ana Yasası 1 ANKARA VE HATAY I 

Bu Avın Yirmisinde 
Cenevrede bir hev'et 
Anlaşma 
Kapıları . 
Açtlmadı 

Ahmet Emin YALMAN 

H aftalarca bütün dünya, 
Hitlerin 30 lkincikanun 

~tk~nu; bir kurtuluf ve barıf 
berı dıye bekledi. 

toplanacak 
Hariciye Umumi Katibi 
bu heyete iştirak edecek 

Cenevre, 1 (TAN muhabirinden) - Türkiyenin büyük davası 
~lan Hatay meselesinin halli, burada yeni toplantılara vesile ve
recektir. Bu ayın yirmisinde burada toplanacak olan bir heyet 
Sancağın anayasasını tanzim edecektir. Bu it için Türkiye Hari
ciye Vekaleti Umu.mi Katibi Numan Rifat Menemencioğlu'nun 
gelecek hafta içinde buraya gelmesi bekleniyor. 

ı, batma gelmesinin dördün· 
hü ~ıldönümü veaileaile Hitlerin 
h~rıçten ziyade Alman milletine 
~tap ettiği bir nutuk hakkında 

1 Yle mübalağalı ümitlere düt
lrıek hata idi. 

Murahhaslarımıı Dün Şehrimiıe 
Döndüler iSPANYADA 1 

li Nitekim nutuk her türlü hayalle -
lk ~uya düşürdü. Hitler, Almanyanm 

t 
tısadi ınüşkülatından dolayı hariç-

en arna dil · · · r· n eyen bır devlet reısı ro-
.. unu kabul etmemiş bilakis baksızlı-
f a ~arşı harekete ~eçmiş bir insan 1 
avrue mazinin tasfiye muamelesini , 
~?nUna erdirmiş, barış için ortaya j 

1~~k.~ın ağır şartlar koymuştur. I 
utun Avrupanın huzuruna veba. 

l"lşına taalluk eden bir vaziyeti bita- j
1 

!'af b' r ır tahlilden geçirmekte elbette 1 
ayda vardır. 

Vi!sonun J .. •· rl" .... lh auıun ugu su .• 
1'917 de VifsOn bir beyanname 

Hataym anayasasını tanzlrn hu. 
smmnda hiç bir zorlukla karşılan

mıyacağı şimdiden anlaşılıyor. 1J • 
fak tefek prensip aykınlıklan de:r. 
hal halledilecek demektir. 

Sancak davasında tezi.mi müdafaa 
etmek üzere Cemiyeti Akvam mliza
kerelerinde bulunan Hariciye Ve'd.
leti umumi katibi Numan Rifat Me • 

nemencioğlu dün sabah Cenevreden 

şehrimize dönmüştür. Numan Rıfat 

Mcnemencioğlu, Hatay davamımı 

muvaffakıyetle neticelenmesinden do 

layı memnuniyetini bildirm~ ve de -

a ne,rederek müsaviler arasın-
a ın\lzakere yolile barışa varılma • ı 

Buıdaki faydalan anlatınış ve bir ta- :::J 

miştir ki : ı 
"- Doktor Tevfik Ril~tü Aru geJ. 

diği zaman kendisinden bol bol iza • ı 

hat alırsınız, ,, ı 
Numan Rifat Menemencioğıu, dün ı 

akşamki trenle Ankaraya gitmiş, is· · 
tasyonda Hatay Erkinlik Cemiyeti 

~~ın tahakkümü şeklinde bir sulhün Madridin iddiasına göre Italyan 
~ya için felaket olacavmı ileri sür- markalı tayyareler tarafından atılan 

ınu. t " o ş u. bombalar isyandan evvelki Ispanya-
Çok gariptir ki, 1918 de ayni Vil • run hükumet merkezinde bu şekilde 

Bon bir taraflı sulh muahedelerinin 
en büyUk desteği olmuştur. 

Versayda Alman milletine: "harp· 
ten ben mestllüm,, diye kanaati hili.· 
fına cebren bir vesika imza ettiril -
ıniş, sonra kendi imzası altında cUr· 
nıünU itiraf eden bir mücrime ceza 
'\Tetilir tarzda bir muahede vücuda 
getirilmiştir. 

Versay muahedesi barış kuran bir 
Vesika olmaktan çok uzaktır. Harbi 
ıilahsız olarak bütün kin ve zıddiyet
leri]e devam ettirdi. Dar görüşlü iti-
18.f siyaset adamlarmm barış namı 
8.ltuıda kurdukları yapı çok geçme • 
den dUnyanm başına yıkıldı. İspan
ya, dahili harbi, cihan harbinin de • 
vamından başka bir şey değildir. Dün 
Yayı ikiye ayıran Bağ ve Bol kavgası 
da harbin sonunda hak~ki bir barışa 
\'arılmamasmm bir neticesidir. 

Anla~ma yolu 

Versay muahedesinin en mü -
him temelleri yıkılmıştır. 18 

lene içinde, Fransa bile dahil olduğu 
halde her tarafta fikirler o kadar 
değıişmiştir ki, geriye kalan kısımlar 
la harp mesuliyeti beyannamesini 
nıüzakere ve anlaşma yolile ortadan 
kaldırmıya bugün hiç şüphesiz im • 
kan vardı. Muahedeyi el birliği ile 
Öldürüp gömmek, Alman milleti için 
elbette da.ha şerefli bir netice olur
du. 

Ritler bunu kendi elile yapmayı ve 
ileride cereyan edecek bir anlaşma 
ln.Uzakeresinde bu mesele üzerinde 
hiç dtirulmamasıiı temin etmeyi, da 
hili Biyaseti bakımından daha tesirli, 
Pazarlık baknnmdan daha kirlı bul. 
tnuştur. Fakat dikkate değen nokta 
fUdur ki, harp mesuliyeti beyanna • 
ınesi altındaki Alman imzasının geri 
alınması, Fransızları çıldrrtmamış · 
br. 15 sene evvel bu bahse taa.llftk 
eden en küçUk bir ima karşıs~~a 
~ansız milleti hiç düşünmeden sila· 
ha sanlabilirdL 

1936 senesinin insanlık nA.mma 
husule getirdiğU en bUyUk klr, Al • 
llıanyayı müsavi hukuklu bir devlet 

da 

feci yaralar açmıştır • azaları tarafından uğurlanmıştır. 

. (İspanyadaki harp hadiselerine ait ı Kend~sin: ~emiyet namına bir bil-
en son haberler üçüncü sayfada) ket verilmıştır . 

Türkiye ve italya 
hariciye vekilleri 

yann görüşeckler 
Rüştü Aras Perşembe Günü 
Milanodan Belgrada Gidecek 

; .. 

Yann Türk ve ifa/ya hariciye Vekillerinin 
Milanodan bir görünü§ 

mülakat yapacak/011 

Roma, 1 (TAN muhabirinden) -
Türkiye Hariciye vekili Doktor Tev
fik Rüştü Ara.s, çarşamba günU (Ya. 
rm) ttaJyaya geçecek, Milanoda res· 
mi ttaJya tarafından karşılanacak • 
tır. 

Filistin 
raporu 

Doktor Tevfik RUştU Aras çarşam Londra, 1 (A.A.) _ Gazetelerin 
ba günti Milanoda İtalya Hariciye bildirdiğine göre, Filistinde tetkikat 
Nazın Kont Ciyano ile müla'.tata baş_ 
lryacaktır. Bu mülakat esna..cımda yaptıktan sonra Londraya dönen 

t t 
komisyon, raporunu yakınlarda vere 

Türkiye - .talya a· asebetleıi ve • 
~ll; .,ı cek değildir. 

tal.yanın n rö .. 13;.,_ar anlaşma • Hatta, Morning Posb gazetesine 
sına 'iltilia .. m~ j!t;rafında m~ • 
ze.ke~ ya.pil~ n:ı~Om dem~'ktır. bakılırsa, bu rapor ancak kralın ta.ç 

· gUnU M·ı· giyme merasiminden sonra neşredi • 
Do~.+-ras ... ertesı ~ ano • 

dan lia.r~ket edecektir lecektir • 

Atatürkten 
Kamulaya 

Ankara, 1 (TAN muhabi -
rinden) - Hatay zaferi müna
sebetiyle Reisicümhur Atatürk 
taraf mdan meclise gönderilen 
telgraf, bugünkü toplantıda o. 
kunmuştur. Sürekli alkışlar a-
1"88mda okunan telgraf şudur: 

Abdülhalik Renda, Büyilk 
1l!illct lJfcclisi, Ankara 
"Hatay mukadderatının tefi· 

bitini memnuniyete şayan gör. 
müş olan Büyük Kanmta;nn 
ha1drnnızda taltif karan ver
miş olduı:hınu bildiren telJ::rafı
nızt bü~·ük m~mnuniyetle al
dım. T~ekkUr ,.e minnetleri
mi bildirmekle bahti)·ar oldu
ğumun Kamutaya arzediJmeısi. 
ni dilerim.,, 

Kama) ATATORK 

---·-----·-----... --

Hatayı evvelki gün bütün memleket, memleketin her köşesi 
tebrik etti. Ve bütün millet Hatayı kurtaran Atatürke bağlılı
ğım bir defa daha, bütün samimiyetile gösterdi. Ankara foto 

muhabirimizin gönderdiği bu resim kardeş Hatay için Ankaranm 
temiz ve candan heyecanını gösteriyor. Kürsüde nutuk söyliycn 
Hataylı bir genç 

Yeni orman kanunu
nun müzakeresi 

münakaşalarla bitti 
O rman Suçları 

Cezai hükümler var, müru
ru zaman bir ve iki sene 
Ankara, 1 (TAN muhabirinden) - Büyük Millet Meclisi bu

gün Tevfik Fikretin başkanltğında toplandı ve geçen celsede 
80 inci maddesine kadar görüşülen orman kanun proJesinın mu
zakcresine devam etti ve müzakereleri neticelendirdi. 

ORMAN KANUNU MÜZAKERESİ 
Ormanlarda çıkan yangınlan sön· 

dürmek için oraya gideceklerin mu -
ayyen tarifeli vasıtalarla hareket et· 

Manisa meb'usu Tahir Hitit 

• tikleri takdirde nakliye ücretinin ida 
re tarafından ödenecek ve söndürme 
işinde çalıştıkları müddetçe devlet 

Japonya da 
Yeni 
Kabine 
Kuruldu 

Londra, ı (TAN) - General Ha -
Y~i yeni kabineyi teşkile muvaff a.H 
oldu. General Nakamora harbiye na
zırlığını kabul etti. 

Amiral Yunay bahriye nazrrhğını 
kabul_ etmiştir. Vaşington sefiri S·üto 

hariciye nazırlığına tayin olunmuş ve 
Yuki maliyeye getirilmiştir. Mali ma

hafil bu tayinden memnun o'.muştur. 
Bu suretle Japonyada buhran her. 

taraf olmaktadır . 

2 incide : 

~ 
; 3 üncüde : 

' S incide : 

Mümtaz. Faik
in Cenup rö -
portajı. 

Son haberler, 
Felek. 
Hayvan cin• • 
leri inkıraza 
mı uğruyor? 
Spor, hikaye 
Çiçek ve bah-

6 ıncıda 
7 incide 

8 incide 
çe. 

: Memlekette 
TA N 
Ekonomi 9 uncuda: 

ormanmda orman idaresi, diğer or
manlarda alakalılar tarafından para
sız ekmek verilip başkaca ücret ve -
rilemiyeceği hakkındaki 91 inci mad 
denin müzakeresi sırasında İsmail 
Hakki söz aldı ve bizde muayyen ta • 
rifeli vasıtalar olmadığını, kamyon
larla gidilmiye lüzum basıl olursa bu 
maddeye göre bu vasıtadan faydalan 
mak mümkün olmadığından maddeye 
kamyon kelimesinin konulmasını is
tedi. Tasdikname kabul ve encümene 
havale olundu. 

Şerif lldem, orman yangınlarının 
görülmesi için kuleler yaptırılması
nı teklif etti. 

CEZA! MADDELER 
Bundan sonra projenin cezai mad· 

delerini ihtiva eden kısmının müza
Ziraat Vekili Muhlis Er~.men 

keresine geçildi. Bu fasıl konuşulur· - -----------

ken Remzi Gülez, orman işlerine ve· s ur•ıye 
rilen ehemmiyeti nburadaki cezai hü 

kümlerle mütenasip olmadığını. or- L u·· b n 8 n ve 
manda işlenen suçların ağaç kesimi 
ve ağaçlara karşı gösterilen kayıt -
sızlığın neticesi olan suçların daha Af manya 
süratle ve daha şiddetle tecziyesi icap 
ettiğini, memlekette orman sevgisi- Berlin, ı (A.A.) _ Suriye ve Lllb· 
nin son zamanlarda başlamış olması nan devletlerile Almanya arasındaJd 
dolayısile orman suçları hakkında ticaret mübadeleleri ıslah için Alnıan 
bulunması zaruri gördüğü cezalar i- ve Fransız murahhasları arasında 
çin kafi hükümler bulunmadığını, bu memleketler ile ticaret mübadP • 
bunların konulmasını istedi. 

(Arkası ıo uncuda) lelerine ve tediye usullerine aıt bir 
anlaşma imzalanmıştır. 

Lenin in 
Karısı 
Mevkuf 
Pari•, 1 ( A .A.) - Hava• ajan 

ıı bildiriyor: 
Leninin kanıı Rupıkayanın 

tevkifi haberini teyit eden Pariı
Soir gazetui, T roçki.tlerin üçün 
cü muhakemesinin nisanda ba,_ 
lıyacaiını haber vermektedir. 

Ticaret anlaşmasına göre her iki 
taraf ta biribirine karşı en ziyade 
müsaade gören millet muamelesi ya. 
pacak ve tediye anlaşması mucib!nce 
de bugüne aadar tatbik edilmekte o
lan klering usulü kaldırılarak yer ine 
doğrudan doğruya tediye usulü kona.. 
caktrr . 
Anlaşmalar muvakkat~n bir mnrt 

tarihinde mer'iyete gir ecektir. lGe • 
ring usulünün kaldmlması ve ...... Hha
deleleri ıslah sisteminin •ıı•bik" i' c 

memleketin ticaret ve ekon. '"'"ı:; ı. •., 
ha ziyade inkişaf imkanlarmı hazrrh
ya.caktır • 
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Hudut röportajlanm 
hakkında 
zaruri bir izah 

-~~~----~~--·-

Cenup hududumuzun büyük ve güzel ıchirlerinden Mardin . ... 
(San'atkar Münif Fchimin fırçasile) 

. . Cenup hududu röportc;j/arım etrafmdo Mardinde çıkan "Ulus Se
si,, arkadaıımnda cenubun luymetli muharrirlerinden Jbrahim Necdet 
Göker üc; uzun yau yazmıı ve bu yazılarını "T an,,a göndermek luHunda 
bulunmuı. lbrahim Necdet Gökerin yaulorıno serlevha olarak koyduğu 
ibare ıudur: . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ', "Mümtaz Faikten, Mardin ve cenup bölgesi hakkında yazdıkları 
bır kısım yazılarında biraz in af /ı olmalartnı isf iyebilir miyim?,, .. 
· . . Bu sual korıısında kendisine burada vaziyeti açıkc;o izah efmek za
ruretini duydum: 
Sayın meslektaşım; 
Bana Mardinde büyük misafir· 

pcrvcrlik gösteren, Siret Bayar'm 
sahibi ve başmuharriri bulunduğu ı 
Ulus Sesi gazetesinde neşreliğ'ini, ' 
yazılan büyük bir alaka ve zevkk ~ 
ve biraz da hayretle okudum. 

"T t .,, ah an gaze esı , ş sım ve yazı· 

la.rım hakkında yaptığınız iltüata 
teşekkürlerimi arzettikten sonra 
tenkitlerinize geçeyim. 

Yeni yılın 
belediye ve 

vilayet 
bütçeleri 

Belediye, 937 yılmm varidat ve 
masraf bütçesiyle, belediye varidat • 
bütçesini ve Karaağaç müessesatı, 

Konservatuvar, Dilşkünlerevi ve Şe
hir Tiyatrosu gibi mülhak biltçe ile 
idare edilen müesseselerin varidat ve 
masraf biltçelerini dün Şehir Mt:clisi. 
ne vermiştir . 

Belediye masraf bütçesi henüz da
imi encilmen tarafından tetkik edil -
mektedir. 

Diln meclise \'erilen bütçeler mecli. 
sin bütçe encümenine havale edilmiş

tir. ~ıeclisi umumi heyetinde mUza • 
keresine ancak on giL'l kadar sonra 
başlanacaktır. 

Daimi encümen ile maka.mm be-ra. 
berce hazırladıkları bütçe esbabı mu
cibesine göre, vilayetin !l37 adi lıüt -
Çf'Si varidat yekunu 4.592.585 lira, 
adi masraf bütçesi yekunu 2.352.152 
lira. fevkalade masraf bütc·esi yekiı. 
mı 869.8i5 lira, belediye kısmı vari -
dat yekiınu 6.449.334 lira 22 kuruş

tur. 
Belediye ve vilayetin adi ve fev • 

kalade ,·aridatmın umumi yekunu 
11.011.921 lira 22 kuruştur . 

Mülhak büt~e ile idare edilen bele
diyeye bağlı mües~eselerden Kara • 
ağaç mUcssesatının 937 y11 ı varidat 
ve masraf bütçeleri yekunu 1.607.001 
lit'a, Konservatuvarın varidat ve 
mnsı·af bütçeleri yeitfınu 84.~61 lir:\, 
DUşkünler evinın varidat ve masraf 
biltre1eri yekunu 167.50" lira ve Şe. 
hir Tiyatrosunun varıdat ve masraf 
hütçderi yekunu 14\J. 77 5 liradır . 

B•ı müesseı:elcrden Konsen·ntuvar 

h!itçesine belediya·;:~.76:) l:ra, Düşkün 

lerevi bütçesiM 21.505 lira ve Şehir 

Tiyatrosu bütçe::;iM 49.775 lira yar -
dım etmek llzere bıı bUtc;elerin açık -
larmı kapatmakta ve muraflariyle 

\Bridatlan arvsrnda ancak bu şekil:le 

h:vazün elde edılınek1.edır . 

Sinemalarda F ilmlere istiklal 
Martile Baılanacak 

Mardin çok kısa ikametim esna
da beni teshir eden bir şehirdir. Bu
nu zannedersem yazılarımda bütün 
açıklığı ile ifade etmiye ve Mardinin 
güzel peyizajını kalemimin yettiği 

kadar çizmiye çalıştım. Eğer bu sa
tırlar arasında Mardinde gözüme 
çarpan bazı kusurlar hakkında bir 
kaç "nokta,, koymuşsam, bunu, Mar 
dinin iyiliği ve Mardinlilerin daha 
çok refaha kavuşmasını temenni et
mek için yaptığıma emin olabilirsi· 
niz. Belki bu roportajları dalgın ve· 
ya yorgun bir zamanınızda okudu· 
ğunuz için, bana karşı haksız yere 
bazı tenkitlerde bulunuyorsunuz. 

1 Bütün memleket sinemalarında 
1 filmlerden evvel küçük diğer bir fil

imin gösterilmesi kararlaştınlnuştır. l Evvela gösterilecek olan bu filmin 

f müziği Istikliı.I marşımız ve mevzuu 
1 da Türk bayrağının çekilişi olacaktır. 

Diyorsunuz ki: "Mardin ve cenup 
hakkında daha mühim şeyler yaz
ır.ak kabil ıken Murra ısını verilen 
bir acı kahveye ve güzel kadın vesa
ire gibi ehemmiyetsız şeylere uzun 
yerler verilmesini ben anlıyamıyo-
rum ... 

Evvela şunu söyliyeyim ki, ben ce 
nup hududunda buyuk bir kaçakçı
lık röportajı yapmak için dolaştım. 

Yazılarımı bir daha dikkatle okuya
cak olursanız mevzuumun bütün bu 
mihver etrafında toplandığını göre
ceksiniz. 

Binaenaleyh, kaçakçılığı izah e
derken evvela röportajımın şahı!i
yetlerini okuyucularıma tanıtmak ve 
bunların tıynet ve ahlaklarını tafsil 
etmek mecburiyetinde idim. 

.Mardindeki güzel kadın telliı.lhğı 

yapan herüten, ve para mukabilin
de zevk satan, kadınlardan bahsedi
fimin sebebi budur. 

Nasıl bir mühendis bir elektrik 
aantralı kurarken elektrikle alaka
dar olan feylerle, mesel! voltmetre 
veya ampermetre ile meşgul olur ve 
diğer bütUn unsurları ihmal ederse, 
kaçakçılık röportajı yapan bir mu
harrir de kaçakçılığa ait unsurları 
toplar ve onlan tahlil ve terkip edc.r 
ve onlarla meşgul olur. Benim de 
bu sefil herifle beraber bu maddi 
kadınlarla göı-üşmem sırf bu mak
ıatla. yapılmıştır. Yoksa buyurduğu
nuz gibi, llıtanbulda da, daha başka. 
bUyUk şehirlerde de bu gibi sefil a
damlar, ve adi kadrnlar olduğunu 
ben de inkar edenlerden değilim. 

Ji göçebe kadınlarmdan bahsedişi
min sebebi de röportajımın dekoru
nu, havasını, figtiranlannı ve bütün 
teferuatını vermek içindir. A aziz 
meslektaşım muayyen bir mevzu et
rafmdaki bir röportajın nasıl yazıl
dığını veya yazılması lti.zım geldiği
ni bu sütunlarda ben mi size izah 
V(: ifşa edeceğim? .. 

Yoksa lstan bulda da, sizin söyle
diğiniz gibi elbette hır çok gizli fuhuş 
yapan kadınlar bulunabilir. \' e hat
ta Mar<linin nüfusuna nisbetle bu, 
çok pek çok olabilir. Maksadımız bu 
değil de kaçakçılığı izah etmek ol
duğuna göre elbette ki, kaçakçılık 
yapan bohçacıları, kadınları, serse· 
rileri ve eerarke.şleri mevzuumun içi
ne almak zaruretinde idim. 

Sonra, bütün cenubun giydiği 
kıi.hke bezi, yediği bulgur ve yufka 
ekmek,, sözlerime hiddet buyuruyor 
sunuz. Evet, elbette Mardinde lo
kanta vardır. Elbette fırın ve hatta 
francala vardır. l<'akat size sorarım. 
Ma.rdinde herkesin frarıcala yediğini 
iddia edebilir misiniz? Aziz meslek
taşım, size şunu hatırlatayım ki, 
sosyal bir mesele tetkik edildiği za
man onun heyeti umumiyesi na.zan 
dikkate alınır. O sosyal hadisenin 
karakteri bariz vasıflarına göre ta
yin olunur. Sonra ben bu satırlarda 
"Mardin, kelimesini kullanmadım. 
Cenup dedim. Cenup, bütün Cizn!, 
Nusaybin, Urfa, Midyat, Savur gibi 
merkezlerile, kasabalarile, köylerile, 
bir bütUndür. Ve kahir ekseriyet da
ima ka.hke bezi giyer ve yufka ek
meği yer. Ben bile kaç defa bu se
yahat esnasında yufka ekmeği ye
dim. 

Bütün sinemalara verilme.si mukarrer 
\,ulunan bu fılmin provaları Ankara. 
da yapılmakt.adıı. 

--
"H:maye H eyetleri Birliği,, 

Mekteplerdeki yoksul çocukları 

korumak için tedbir almak i.lzere ku
rulan komisyonlar çahşmalarmı bitir_ 

miştir. Bugün Halk Partisinde vali -

nin b~kanlığında umumi bir içtima 
yapılacak ve bu toplantıda bir hima • 1 

ye heyetleri birliği kurulmtisı için 
icap eden kararlar verilecektir . 

kir - Mardin yolu hakkındaki ten
kitlerimi ileri sürüyorsunuz. Diyor
sunuz ki: 

"Mümtaz Faik, yine bu yazıların
dan birinde de Diyanbekirden Mar
dine kadar geçen şose yolunu eline 
almış, onu da biraz mübalağalı bir 
lisanla tenkit ediyor. Fakat ayni yol 
dan bahseden buna dair diğer bir ya 
zısında bu sefer de bu yolun Mardi
ne yaklaştığı yerlerin düzgünlüğünli 
methede ede bitiremiyor.,. 

Sayın arkadaş, e\"Vell şunu size 
hatırlatayım ki, bu satırlar da )'ine 
dalgın bir zamanınızda yazılmıf. E
vet, Diyanbekirden gelen yol Diya
nbekir hududuna kadar bozuktur. 
Mardin hududunda düzelmişir. Bu 
demektir ki, Mardin vilayeti yollara 
·ıdaha çok ehemmiyet vermektedir. 
Bunun tezat neresinde? 

Size yegiı.ne tavsiye edeceğim şey 
yazımı bir defa da daha açık bir zi
hinle okumanızdır. 

Murra denilen acı kahveden, yol
lardan, ~hrin ma.nzarasmda.n, uçı 
&rg{llU delikanlılardan, yüz.il dövme-

Aziz meslekt.a,.ım, ikinci yazınız • 
da, muhıı.kkak benim röportajlarım
da bir tezat bulmak için Diyanbe-1 

Diğer bir nokta da cenup hudu
dundnki kaçakçılığı fazla mübalağa 
ettiğim hakkında yazdığınız satırlar 

dır 

M ümfaı Faik . 
(Arkası va.r) 

GÖZE 

ÇtRKiN 

GÖRÜNEN 

MANZARA 

10 tobüscüler, belediye ile 
gene uzlaşamadllar 

Belediyenin otobiis sahiplerin· 
den muayyen btr res;m almak 
t5temesı uzerine çıkan ıhtilfıf, 
ikı tar;ıfuı diinkü tı}plantı .. mda 

1 

tekrnr görüşülmüş) ra:~at yine 
bir itil:ifa varılamamıştır. Oto -
hüsçülerin itirazları ·rnrşısımb 

Belediye dün kendilerine ~ıe:~ı 

bir teklif yapm;ştır .• 

Y ukarıki resinı, şehrin 

nisbeten işlek, fakat. 
ikinci derecede sokaklarından 
birisinde alınmıştır. Ve dol • 
oıuş bir çöp sandığından et -
rafa dağılan yığınları gösteri
yor. Şehrin tenıizlik işi ile el
deki imkanlar nisbetinde aza. 
mi derecede meşgul olan bele
diyemizin, gözden kaçan bu 
çirkinlikleri de ortadan kaldır 
ıııak üzere vaktinde tedbir a
lacağını üıııit ediy.oruz. 

ı~~~~~~~~-

Ote l lerde 
garip bir 
hırsızlık 

Bu teklifte, bilet başına mmtakaya 
ve bilet fiatına göre daima değişen 
bir resim almaktansa gayrisafi ha· 
sılat üzerinden ytizde on resim alın -
ması ileri sürillmüştilr . 

ŞEHiR 
MECLiSi 

TOPLAN Dl 
Şehir meclisi, şubat içtima devre -

sinin ilk toplantısını dün yapmıştır. 
Ayaspaşada Masraf Nazırı sokağı

nın kapatılmasına şehircilik mütehas 
sısı Prostun muvafakat eylediği hak
kındaki fen müdürlüğü tezkeresi mül 
kiye encümenine gönderilmiştir. 

Bundan sonfa, Çubukluda sabık 
Hidiv Abbas Hilmi (Paşa) nın Kuleli 
köşkile korusunun yanındaki diğer 

iki köşkUn de ve bu köşklerle bUtün 
mtiştemilatınm 60 bin liraya istimlak 
edilmesi hakkındaki teklif takriri o
kunmuştur. Belediye reisi tarafından 
yapılan bu teklifte belediye namına 

istimlak edilmesi istenilen bu köşk -
!er için pazarlık yapıldığı ve iki tara
fın 60 bin lira üzerinde mutabık kal
dığı yazıldıktan sonra bu 60 bin lira 

dan 20 bin lirasının 936 bütçesinde 

mevcut tahsisa ttnn tediyesi, müteba

ki 40 bin liranın da yirmişer bin lira
dan iki yılda ödenmesi icap edeceği 
bildirilmiştir. Makamın bu teklifi ait 
olduğu encümenlere havale edilmiş
tir. 

:Mezarlıklarda hususi yer almak is
tiyenlerdcn alınacak ücret tarifcsile 
Çeltik çiftliğinin müstakil bir köy ha 
tine getirilmesi teklifi encümenlere 
gönderilmiş, perşembe günü toplantl
mak iizl're celseye nihayet verilmiş-
tir. 

Ölü Olarak Bulundu 

Fener caddesinde 9 numaralı e\'de 
oturan ve sandalcılık yapmakta olan 
KiLşif isminde biri, dün yattığı odada 
ölü olarak bulunmuştur. Kaşifin ölü
münün sebebi araştırılmaktadır. 

iki Kahve ~apatıldı 

Beşiktaşta Hasfırın sokağm<fa İ
ranlı Alinin kahvesinde şerbetçi Ha. 
san ile İbrahim kumar ovnarken ya • 
kaJanmışlardır. Bcyazıtta da Ali. 
nin kahvesinde bir kumar ciirmü 
meşhudu yapılmıştır. Her iki kahve 
de kapatılmıştır . 

,........_....., n n n n n 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

..... 

Ş ark Demiryollannm hiikuınc • 
timi:ıe geçmesi üzerine e\' -

vele~ bu hatta !:ahı;;mış ola.n bazı rc
nebiler memhmetlerine av,ıet edecek
lerdir. Bu münasebetle 1st.an.buldaki 
Framıı:ı kolonisi tarafından serefieri. 
ne bir veda. ziyafeti , ·erile<'ektir • 

• 
K ıumnpa.şada Zenclrlikuyu cad-

dM ln<le ohıran Leyla, yediği 
balıktan zehirlenmiştir • 

ıu----··· o o ........ 

Zabıta ,otelle!'.~ d .. ctan:l:t garip bir 
!ursızı yakaııı.: .. t~tı::- • 

Ömer İ.'lrninjı.:ı{i bu adam; otele 
ıı:iişteri sıfat:y·t birkaç gün devam 
etmekte, kendisine emniyet telkin 
ettikten sonn da otelde elıne geçire. 
b:ldiği yükte r. ..ıilf, bdhada ağır şey· 
.~ri alıp savu~·aakt:.adı':'. 

Ömer §Ö~·le yaknlnr.mıştrr : 
Ömer, Sirk~ ·.iı.lc Büyük Kar~dcn!z 

·teline misafir o!a.~·:ık gelmiş ve bir 
kaç gün bu 'e'<•' je devam etmiştir. 
:·1ihayet, dün Ömc:?r, otelin ambar 
} ısmma girmış ve bura<la otel yolcu
t. ı'lna ait bavıı,ınrı bırer birer ka • 
rJ~tırmıya ba~ı'!,mytır. Bu sırada o • 
tı>lci işin fark! ı-ı v~rmış \'e katip ile 
birlikte, öme. ı iş i.izcrinde yakalıya • 
r~ k poliı:;e tes'i.'1 etmışlerdir. Ömer 
r.akkıni\w.ld tark: 'at devam etmekte. 
nır. 

Bakayaya 
Bırakılan 
Vergi'er 

Hususi idarelere ait vergilerin sc. 
neleri içinde tamamen tahsil edile • 
miyerek diğer yıllara mütemadi su -
rette baknyaya devredilmesi ~faliye 
Vekaletinin naz:ın dikkatini ctlibet -
miştir. 

Maliye, vilayetlere gönderdiği bir 

tamimde bakaya bıra.kılmamasına 

dikkat edilmesi ve bunun ıc;ın her 

türlü tedbire başvurulması bild:ril -

miştir. Bu arada bilhassa tnhsildar. 
!arın devir muamelelerini gayet mun 

tazam yapmalarının temini •.re ver.c;ı 

ve resimlerin muayyen taksit müddet 

!eri zarfında behemehal tnhsili için 

tahsilchrların iyi surette sevk ve icia

re edilmeleri kararla.ştınlmıştır . 

Cümhuriyet Merkez 
Hisseleri 

Bankası 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 
Şubatın dördünde Ankarada toplana· 

cak olan umumi meclisinm vercreği 

kararlara borsa mahafilinde §İmdi • 
den ehemmiyet verllmiye başlanmış
tır . 

Bankanın muamelatındaA•1 karlı 
vaziyet dolayısiyJe iyi temettü vere • 
ceği tahmin olunmaktadır. rC'meltü -
ün sermayeye ilavesi veya ihtiyata a 
lınması şıklarından hangisi takarı-ür 
ederse etsin. banka hisselen:ıir yiik • 
selemesiııe iı.mil olacağı söylenmekte
dir . 

Ancak bu teklif otobüsçüler tara
fından eskisinden daha şiddetli bir i
tiraza yol açmıştır. Bu arada murah 
ha.alardan ekserisi içtimaı terkatmi§· 
lerdir. 

Ancak her hat namına ikişer kişi 
olmak üzere toplantıda bulunan oto· 
büscülerden Emirgan - Sirkeci hattı 
mümessilleri ile belediye nizamlarına. 
riayet etmedikleri için ellerinden ruh 
satiyeJeri alınan ve garajlarda bkli· 
yen otobüslerin mümessilleri, bu ruh 
satiyeler kendilerine iade edilmek şar 
tile, belediyenin teklifini kabul ettik· 
!erini bildirmişlerdir . 

Ekseriyeti teşkil eden otobüs sa • 
hiplerinin mümessilleri ise, benzin ve 
lastik masrafları ile şoför, biletçi ay· 
lığı gibi mühim bir yekun tutan za
ruri masrafların da dahil olduğu u
mumi hasılat üzerinden yüzde on re
sim vermenin lamamile imkansız ol
duğunu, belediye bu fikrinde ısrar e
derse kendilerinin işlerini terketmiye 
mecbur kalacaklarını iddia etmişler· 
dir. Bu kısmın murahhasları, kat'i bir 
karar verilmeden önce iddialarının 

doğruluğunu tesbit için belediyenin • 
muhtelif hatlara işfiyen otobüslerin 
hasılatlarını mürakabe' eylemesini is· 
tem işlerdir. 

Belediye. bu mesele hakkında bu .. 
gün kat'i bir karar verecektir. 

lnekçiler de Ayrı Bir Cemiyet 
Kuruyorlar 

İnckçiler Esnnfı. Sütçüler Cf>mf. 

yetinden ayrılarak başlı'taşma bir 
cemiyet teşkil etmek içlli esrıaf mu
rakabe idaresine müracaat etmişler • 
dir. 

Murakabe idaresinden gönJerilen 
bır müfettiş , bu_ üd cemiyetin ayn 
birer teşekkUI meydana getırmelerl • 
ni muvnfık bularak raporunu \'ermiı,. 
tir. 1nekçiler Cemiyeti vilayete nıU· 
racaatla yeni nizamnnmeteıini vere • 
ceklerdir • 

Bakrrköyünün Suyu için 
Çalı,malar 

Bakırköyünde, Hnznedar Çiftlt • 
ğindeki istimlak muamelesi tanıam • 
lanmıştır. Arte?.iyen ile su istihsall 
için çalışmalara dün fiilen başlıUlıl • 
mıştır . 

Darünafakanın 64 üncü Yılı 
• Darüşşaf akanm 64 üncü yıldönü • 

mü münasebetiyle bu akşam Framnz 
tiyatrosunda bir müsam\!re verile • 
ceklir. 

Yanan Çocuk Öldü 
Mosas isminde bir çocuk tehlikeli 

suretle yandığı -için Yedikule Rum 
hastanesine kaldırılmıştı Çocuk dün 
ölmüştür. Tabibiadli Enver Karan ce
ı;:edi muayene etmiştir. Veı"?reğı ra
pora göre müddeiumumilik tahkik~ 
ta de\·am edecektir. 

lTAkVi/.\iJJ~HAVAI 
1---ı·ş~ğj7 \ 
•. ____ s_A_L_I ___ , 

Bugünkü Hava : BULUTLU 

1 
Bugiın memlekette hava, umumiyetle bu· 

utlu ve kapalı geçecektir. Garbi Anadolu· 
da ~ağış biraz fiddetlcnecektir. Sarki ve 1i· 
m:lı ~nadoluda da yağış beklenebilir. Rüz-
1 r 1lmal istikametinden hafif kuvvette 
esecektir. 

Dünkü lıovo 
Dün, havı tazyiki 767 milimetre, hııraret 

•n çok 6, en az -4 santigrat olarak kay
dedilmiştir. Ruzılr yıldızdan mutedil ıÜ· 
raUe eamiıtir. 

1 2 inci ay Gün: 28!{a;ım: 87 

l 135~ Hıcr l::i5~ 
Zilkade: 20 20 Birincikfir•ı• 
Güneş: 17,11- Oğle ı~•"'' 
lkin.di: 15,09 - Akşam: 17,!!f 
Yatsı: 18,58 - imsak: 5 .30 
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ingiltereye göre: KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

TAN 

Orman 
keçiye tercih 

e dildi 

3 --

Suç Fabrikatörleri 

Hitler, lngiliz ve Fransız 
tekliflerinden istifade 

etmek istemiyor 

B erlinde Alman • Yugos
lav ticaret müzakerele

rinde hazır bulunmak üzere 
bir Yugoslav iktisat heyeti 
Beri ine gitmiştir. 

• * 

Y ugoslavyada 1500 çi
mento amelesi ücret • 

!erin azlığından grev yapmış
lardır. 

Ankara, (TAN muhabirinden) - Millet Meclrsi, bir haftadan
beri Orman Kanunu projesini görüşmektedir: Bu proje iki sene 
süren uzun ve devamlı bir çalrşmanın neticesinde hazırlanmıştır. 
Eldeki Orman Nizamnamesinin tarihini hiç sormayınız~ 57 ya-

Küçükler yaramazlık etmesinler 
d.iJe kor.kutnıa.k i~·in insanlar unıacı:rı 
yara.t.mı~lardır. Umacı her çocuğt~ 
hayalhanesinde kendi muhitine göre 
çehrelenm.iş alelacayip, elle tutulnıa.ı: 
bir varlıktır. Ben küçükken unıarıyı 
elleri, yüzü, giizü kara, uzun tırnaklı, 
eciş bücü.5, kılıl<sız kıra ft>tsiz, dedi~i 
an~ılmaz, umulmadık yerl~rden, o
dunhık, könıürfük gibi karanlık kö~e. 
lf'rden ~·kar naho;. \'e kötü bir mah • 
lfık sanırdım . 

duton~ra'. 1 (TAN) - Siyasi mahafilin Her Hitlerin nutkundan 
~.1Ydugu ınkisar teeyyüt etmektedir. Çünkü nutuk Avrupa me-
Q\; el . . ' 
t erının halline zerre kadar yardım etmediği günden güne 
CVazzuh ed' s·· . 1 1 -tik ın . ıyor. urprız er yapı m:y~cagmı anlatan nokta, pra-

d 
ahıyette sayılmamakta ve salahiyettar mahafil bu noktayı 

a tee ··fı ssu e karşılamaktadır. 

Siyaset . alem 
-il (Taymis) e göre Hitler İngiltere 

Fransa tarafından yapılan teşriki 

mesai tekliflerinden istifade etmek 
istemiyor. 

Hatay ve Suriye Delbosun dün söylediği nutka Al
manya gazetleri tarafından iki mem 
leket arasındaki mübayenet namma 
bir delil olarak ileri sÜrülmektedir. 

B iz, Suriyenin istiklalini sevinç 
laıı b ile karşıladık. Komşumuz o
ka u memleketin istiklal hayatına 

1 
"1.ışırıası b' · 

1 
.. b t Londra, Hitleri Blıuma cevap ver • 

e · ızıın e onun nıunase e - . . 
k:ırıde yeni bir devir açacak, bizi ı memış s':yıyor ve bu yüzden inkısarI 

1'l'l"'uı""'u ı . . . . . hayale U2'rıyor ç· T " z a en ıyı dostluk şeraıtı ı· ~ · · 
d~tıde Yaşatacak bir hadise idi. Bu lngilterenin bu nutuk dolayısiyle 
cıı stıuktan bilhassa bizim koınşunıuz bazı noktaların tenvirini istemesi çok 
ti an ~ı..ıriya kazanacaktır. Çünkü Su muhtemeldir. Fakat nutkun silahsız • 
ttı~~ ıstiklaline yeni kav~an bir lanma ve iktısadi teşriki mesai~·e ait 
gUv:~eketti. Tecrübesizdi. En son kısımları inxisarı hayale sebebiyet 
biri' ecek arkadaşı; dostu, asırlarca verrıiştir, bu takdirde diplomahk 
da ;~te yaşadığı, mukadderat arka- yollarla hareket edilmesi çok muh • 

d
. ş ıgı Yaptı~ı Türkiye idi. Onu ken- temeldir 
ırıe 6 • 

" 
1 

rehber tanıyacak onun tuttuğu 
,,o da y" .. ' k \ı . uruyerek muvaffak olaca 
e ıstikı·ı · · · ı a ın mana ve mahiyetını an-
1Yacaktı. 

Ol Suriye siyasileri idealist adamlar 
saı ' 

tet . ard.ı yapacakları iş bundan iba-

• • 

A merikan nıesai federas
y.onu reisi Green büyük 

bir miting esnasında bütün 
sendikaları Alman eşya ve 
mamul atına boykota davet 
etmiştir. 

• 

M arsilya ve civarındaki 
bütün çimento fabrika

ların amelesi grev ilan etmiş
lerdir. 

şındadır. 
Hükfunet çok fa

------- kir olan Türkiye 
ormanlarını, mat
'up dereceye çı

kartmayı, yani yüz 
·le on nisbetini nor 
na lalan yüzde o

.. uza yükseltmeyi, 
asg!Lri bir ideal di

ye kabul eylemiştir. Yeni orman 
kanunu 137 maddedir. Her maddesi 
muhakkak bir mü-
nakaşa açıyor. Pro-
jenin Kamutayda 
i 1 k gö~ldüği. 

- -- gün, 35 saat için-

beyana tı samimidir. ÇünkU tarihi za. de 40 m.a~d~i mü
ruretlerin mah&1.11tidür. Ve Fübrerin zakere edıldı, fakat ~;i!Sii~~ 
Fransa ile anlaşmak hususunda bes. tam 16 hatip sfü 
lediği iyi temayüller.den şüphe etmi • söyledi. Mecliste bu 
ye mahal yoktur . kadar orman mütehassısı olduğunu 

BELGRATI'A hiç bilmiyorduk .. 
KEÇi MI ORMAN MI. 

Belr 4' t, 1 (A.A.) - Vreme ga.ze • 
tesi Führerin nutku hakkında ezelim. Projenin 41 inci madeainde şu hü 
le şunları yazıyor: küınler vardır : "Devlet ormanlarının 

"Bizim nazarı dikkate aldığlm ağaçlı, yahut ormandan c.çılmış çıp
cihet bu nutkun Avrupada asıabiy:~ l:..k yerleri!ıde~i y:ıy;nk, ;;.ışhı.k, otlak 
ve endişeleri izale eden sulhcüyan~ ve sulama gı~ı hakları olanlar, bu 
toniyle Yugoslavyanın dostane bir li h8klarmın alakalı kısımları ormanlar 
sanla bahsetmesidir .. , içinde bıılunuyorsa orman idaresi ta · 

Politika ga1,etesi Hitlcrin. Alınan • rafm<lan gösterı:e, P,k yoll::ı.rtlrn ginp 
yanm bazt menafi elde etmek için si- çıkmıya ve ağuçıark. fid::ı.•ılııra zarar 
vasi imtiyazlara muvafakat edeceği y, P' marnası tç.n idare taro.fı 'dan a
hakkmdaki hayalleri kabili izah bir lınr.~k aığer tı'!r nevi tE:dlıirlere rh· 

ıeı tı. Nıtekim Mısırlılar içinde yük
~se?. ç.~k .samimi, çok dirayetli, bir 
laı b Turkıye, dahili ve harici istik-
2111 akımından bizim örneğimiz, bi
ıö;/~ayeınizdir • ., demişti. Hakikati 
t iy ?en bı..ı sesi herkesten evvel Su
I e •ler işitmeli. ve Suriyeliler an 
an~alı idi. Suriyeliler bu Mısırlının 

şekilde izale ettiğini kaydediyor yete nıf'cburd1ır1 e.':'. Du lıa k sahiplerı 
================ t :tik keçisi, ICd~·..ı keçı ve d1,;\' h:ıy-

Varsova, 1 ( TAN ) Hitlerin unt 
ku Lehistan matbuatmı surd! malı 
susada me~gul ediyor. Lehistan nınt
buatma göre Alman de\'let şefinin 
sulhcüyane lisanı ehemmiyetle telak 
kiye değer bir haldedir. Bir Leh gaze 
tesine göre Führerin sulh lehbıdrılci 

sesın · . 't isf 1 ışı nıenıekle biraz da hakiki 
. ıklale yabancı olduklarını ve is • 

tıkıa.ı ~ . namına bırtakım gösterişlere 
:apınaktan başka bir şey yapnıadık
~rını anlatmış ve göstermiş oldular. 
t'ka~buki biz, Türklerle asırlarca teş-

1 ı nıes . d \ı aı e en, asırlarca ya.şıyan, 

e tam nıanasile müstakil, tam ma
nas · ı 1 e vatandaş hukukunu haiz ola-
tak Yaşıyan Suriyelilerin istiklal rna 

bhasına daha çok aşina olmalarını 
eklerdik. 

b' ~akat Suriyeliler içinde bu nıanaya 
•hakkin aşina olanlar yok değildir. 

~ar~ır, .Pek çoktur, ve ~iz b~nla~ı~ 
ahır bır ekseriyet teşkıl ettıklerını 

~ek Yakından tanıyoruz. Hele sahil 

hpanya clahili haribin1n ae1klı görünü§lerinden 

ispanya nrn her tara
fında sükOn var 

1 

vanlarını bu yerlr.re sokamazlar.,. 
lşte bu maddenin son fıkrası, bu -

l gün Kamutayda tam bir saat müm
kaşa edildi. Nihayet; orman kanunu 

1 

muhtelit temyiz mazbata muharriri 
Raif Karadeniz (Trabzon) şu tl!kiifi 

I ileri silrdü: 

1 

"- Ya keçiden vazgeersiniz, ya 

ormandan ... ,, 

1 

Tahir (Hitit (Manisa) bu ha. 
disenin ormancılık tarihinde hayvan
ların tehciri olduğunu söyledi: 

"- Bu hayvanlar 40-50 milyon 
liralık bir sermayedir. Memleketin en 
mühim gelir kaynağıdır. Bu keçileri, 
develeri kime köylü saısm ? .. 

Rifat (Zonguldak) - Yerinden 
seslendi: 1, 

"- Herkes alır, etini yer.,. 
Ve ... Işte böylelikle Keçi - Orman 

münakaşR..!ı başladı. 

Müihış hır 
Sah tektir 
Atina, 1 (Hususi) - Bu sabah A

tina A~ır ceza mahkemesinde Anto
nios Kukulas isminde maruf bir sah· 
tekar ve doland.ncınm muhakemesi
ne başlanmıştır. Bu sahtekar Amcri
kada Teksasta ölen P. Kukulasın terk 
ettiği 30 milyon doları ele geçirmek 
için birçok sahtekarlıklar yapmış, fa. 
kat neticede yakayı ele vermiştir. 

Muhakemenin bugünkü celsesinde 
suçlu11un daha birçok sahtekar1ıklnrı 

daha meydana çıkmıştır . Muhakeme
sine devam edilecektir. 

Yunanistan Tasdik Etti 
Atina, 1 <Hususi) - Balka n An

tantına dahil devletler arasrnda Bük
reşte imza edilen posta, tel~raf ve 
telefon mukavelcnamesi hükfınıctçe 

tasdik edilmiştir. 

Sellüloz 
Mübayaa 
Edildi 
Ankara, 1 (A.A. ) - Sümer Bank, 

lzmit kağıt fahrikaS'I u;in lüzumu o
lan sellüloz Avusturyndan mübayaa 
etmiştir. Bedelleri klering yo!u ile, 
yani Türk parası olarak ödenc-:ektir. 

Karaden izde 
Fı rhna 
Sinop, 1 (A.A.) - Iki gün açık gı

den hava bugün tekrar bozmuştur. 

Posta vapurları denizin şıddetınd~n 

limandan kalkmıyorlar. Kar tipi ha
linde yağmaktadır. Kara yrıllaruıda 

karın yük.:;c~ :iği ikı .netreyi bulmuş 
tur-. 

Ankarada Tarih Fakültesi 

Binası 

Ankara, ı (TAN) - Maarif 
Vekaleti Enstitü ile Köprü ara
sındaki sahada Dil, Tarih, Coğ
rafya Fakültesi binası yaptır
mıya karar vermiştir. 

0Yı..ınca yaşıyan ve bugün Suriye • 
den başka bir devlete tabı olmak 
~ecburiyetinde kalan Suriyeliler, ha 

~~. İ~rk olduklarını s~y.liy~c~k ve 
IJrkun, hatt~ himayesını ıstıyecek 

derecede buaünkü şeraitten bizar ol-
c!ukı "" k •• arını anlatıyorlar. Bu~un .açık, 
atı, sarih vesikaları elimızdedır. 

. Hakikat bu merkezde olduğu hal
de, biz Şamda mektep çocuklarıııı, 
Haı .. · epte esnaf güru'ıunu nuınayışe 

Hava şartlarının fenalığı iki 
tarafı da · kımddatmıyor 

Londra, ı (TAN) _ Bugün ispanyada en mühi mhareket Va
lensiyamn şimalinde vukubulmuştur. Bununla beraber hava şe· 
raiti, muharebe üzerinde azami tesir yapmakta ve her tarafı kı
mıldanmaktan menetmektedir. 

General Naci {Seyhan) bir hatıra
sını anlattı: Ermenakm nüfusu kıı,ın 
30 bin, yazın 80 bin olurmuş. Arada
kı 50 bin kişi dağlardaki aşiretlerdir. 
Bunlar yağ ve bal istihsal ederler. 
Kendilerinde deve ve keçiden başka 
bir şey yoktur. Keçi ve develerini eL 
!erinden alırsak ne ile geçinirler? .. 
dedi. 

• ORMAN CELLADI 

haline müteahhidin baltası getirdi. 
Ayni balta, makıneleş. üş ve elektrik
leşmiş olarak, Sinop, Ayancık ve ha
valisinde yeşil Türkiyenin son gü. 
~elliklerini, Avrupa sermayesine fa.. 
ız olarak harcamakla meşguldür: Or~ 
maı< kaı1ununu rej;.n.in en güzel eser
lerinden biri olarak selamlamahyı·,, , ,, 

•evkeden Şaın politikacılarını dinli
Yenıeyiz ve dinh~menin manasız oldu 
~IJnu biliriz. Havanın bozukluğu ac:;:ıere ait tay.~ k K l T 

1 . . Antones o ra arafından 
yare enn bır şey yapamamalarına 
sebep olmuştur. Asiler, havanın bo- ı Kabul Edildi 

KEÇININ UYUZU 

Yaramazlık eder, söz dinlPnwz. hu. 
la!oıa çocukluk denilen tabiat kanunu. 
nun hükümlerine kt"lıdimi kaptırır • 
sam hemen öniimf' bu umacı çıkar ''PJ 

doğnısunu sö~·liyeJ im, çok defa ha
~,rlı tesiri ola<'ak bir ta.lum hızlı ha. 
refo•tlerime st"<l ct>ker<lj • 

Böylece \'O('tJklut;ım umardardan 
ürkmc-kle g«>c:t i ... 

U~landım, ;rnslan<lrm. Umnrsmrz 
ki aı1rk ~·akamı ıımacmrn mr\htım 
l'llnincll.'n kurtardım. Ne nıüııase • 
brt? l. • 

O ;ralnrz hın·a!hanPmitrki l:r;afc • 
tini hira7: dalı; cliizeJtti. fakat tehdit. 
kar tı\\'nm , nmnlma•lık z:1manlarıfa 
~·ohl'nn kesi.;ini. hn'ii..sa artık c;oruk 
olmallı:~mıı hiJclii!;i halde hrni iirkiit
m,.l{ ltipHlını fl,,ğj,.tinnPıli. 

İşin garibi şu ld; çocukla~uncla u • 
nıacı t.anmıı!:' olanlann hepsi de he. 
nim ~ibi ha'~ı ondan ~· aJrnlarmı kur. 
taranmdıklarını söylü~·orlar. 

Bu umacı nedir? Do~nısıı onun 
11ih·iyetini ta~ill etmiye, hatta ona. 
iyire c:iıilıniş bir hlh-iyet verUliH ldl. 
la inıldin ~oktur. Yalnız es!dde~ n•h .. 
na umacı d«>nir ken ~inıd.i saç .fabrika
törii diyehiJf'Cl'ğİZ. 

Bu suç fabrikatörl"ri amatör ol • 
sun, profrsyonel o1ı.;un, Allah ri:nHn 
lç!n in..,anı ZN)('leın.i~·e çalışan san at: 
ka:·lardır . 

.. Bu~ılar en ehemmiyetsiz ~ördli,ı!ii
mız lafların ardında (i:\ le su<:lar. (i~·?e? 
k:ıbalmtler bulurlar ki .,iz <le t'I ça 

bukluğuna s~arsınız 1\lec;;ela "odn~ 
fiyatı yiist'ldi., deseniz , ·eya "sokak • 
!ar ne kadar c:umır !., dh:l' rlPrtle-;."t"· 
niz \'e :\ah ut "hı:walar da pek 
i t t i r a t ., ı z !,, diye kf'ndi kt>n • 
'liniw söyl«>"scniz. ' hunu tt"f • 
leyip pullı~-aralc katmerli bir sn~ 
~·a.rıarlnr ki değınP '"t>r•a mütehas<iiıs • 
lan bil"' ma..<oum siizlerin n..ısıl bu klft• 
~a ı:;rtl i ıHni nnlı.,.a'llıtzhu. Allah cilm 
lenıiri suç fabrfüatörlcrinılc.-n kom • 
sun!. 

B. FELEK 

'ş Bankasının 
2000 liralı k 
ikramiyesi 
Ankara , 1 (Tan muhabiı'iıldcn) -

'l'urkiye. iş Bankasının şubat 1U37 ta

rihine ait ikramiye keşidt!Sİ bugün 

1 dün) saa t on birde noter huzuı unda 

Banka Genci DiwJ.ttörliiğünde yapıl • 

ınıştır. En az 25 lira mevdm.tı bıılu· 

nan kumbaralı kiiçtik cari hesaplar 

arasında yapılru1 bu k<!şidedc iki bin 
!ı ralık ikranu yey. bankanın Kars şu. 
IJtıı;ı müşterilerinden 1139 No. lı h~ 

rap sahibi Ihsan kazanmı~tır. 

Afgan Başvekili 

Londrada 
Suriye halkının A.k:I, müdebbir, ile· 

tlyi düşünen halkı, Hatay meselesinin 
blJgUnkü şekilde hallinden memnun
dur. Ye bunu Suriyenin bugünü ve 
istikbali nfünına bir hayır saymak • 
tadır. 

.. Bunu başka türlü sayanların hüs
~IJ niyetinden şüphe etmek ve bun • 
arın bulanık suda av avladıklarını 

g" 

zukluğu yüzünden hiçbir hareket vu. • Bilkreş, 1 (A.A.) - Kral kendisi
kubulmadığını bildirıyorlar. ne Cenevredeki mesaisi hakkında i-

Londra, 1 (A.A.) _ Daily Tele· zahat veren Antoneskoyu kabul et -
graf gazetesinin bildirdiğine göre Ce miş ve öğle yemeğine alıkoymuştur. 

Tahsin San (Aydın) - General 

Nacinin sözlerine itiraz etti. ' 'Bizim 

gilmrtiklerimizden geçip sofraları. 
mızda yer alan peynirlerin ihracat
çısı Holandanın ne göçebe halkı, ne 
aşireti, ne de ormanlar içinde keçile. 
ri vardır,. dedi. 

Remzi Güres {Antep) Kara keçi 
ile deveye (ormanın celladı) dedi. 

General Naci tekrar söz aldı: 
belüttarık boğazından gPçerek Va -

lensiyaya gitmek üzere bulunan hü· 

kfımetçi İspanyol Arnahan-Mandi 

gemisi, asiler tarafından yakalan. 

Hava Kurumuna 50 Bin 
Liralık T eberrü 

"- Memleketin keçi, deve hayva
natını ve bunlardan istihsal olunan 
faydaları bu derece istisgar edilmiş 

Erzincan, 1 {A.A.) - Merhum ge görmiye ben tahammül edemem.,, de. 

Ziya Gevher Etili, "Refik Ince ar. 
kadaşunm buradaki keçi müdafaasın
daki belagatinden sonra nasıl aley -
hinde bulunacağım?,, dedi. Besim A
talay, "Keçinin uyuzu pınar ba4ından 
suyu içer,. ata sözile ~öze başladı ve 
Refik Ince arkadaşım keçinin mcrsı
yesini okud·u ve Kamutayda bugün 
Keçi günü yaptık. Bu melun hayvan, 
ayağının altındaki otu yemez, Gider 
taze fidan yer. Türkiyenin yi\zde unu 
ormandır. Geri kalan yüzde doksa -
nmı keçiy-e ayıralım, ama bu yüzde 
ona onu sokmıyalım,, dedi. 

Lopdra, 1 (TAN') - lngi!ter" hat 
vekili Mister Baldvin bu akşam Af • 
ganistan başvekili Ha§im han şcre • 
fiııc bir zyafet verdi. Afganistan 
başvekilinin bu ziyareti, hususi hıç 

bir maksadı istihdaf etmemt!ktooir. 
0Ytenıek kat'iyyen yanlış olmaz. 

Suriye, hakikati anlıyan evlatları· 
tıa fırsat vermekle bütün bu anlaşa
h'ıanıazlıklara son vermiş olur. 

Ömer Rıza DO~RUL 

Cürnhuriyet Merkez Bankası 

Fevkalade T oplantııı 

~nkara, 1 (TAN) - Cümhu .. 
liYet Merkez Bankası umumi 

heyeti esas nizamnamesinde ba· 

tt değişiklikler yapmak üzere 

• Şubatta fevkalade bir toplantı 

neral Bahaettıin eşi bayan Ayşe Nesi 
h k 

di. 
be Atasev ava urumuna elli bin li 

Hü'-u·mef ·ı aff · f Hukukçu Refı'k Ince. {1lanisa) : 
11; çı er ve muz enye ra kıymetindeki 94 parça tarla bir J. 

Valence, ı (A.A.) _ Kortes Mec- konak bir handan ibaret olan emla • "Keçinin içtimai hayatımızdaki ro-

nııştır. 

t"'il t b · 1li hepimizin malümudur.,, diye b~la 
!isinde aldığı itimat reyinden sonra kini vasiyet sure e e crrü etmiştir. 

Bundan başka Bayan Ata.sev ölü • dı. Ve keçinin faydalarını anlattıktan 
Kabellero · demiştir ki: sonra b ı · ·ı k l münden sonra kalacak para ve eşya ravo ses erı ı e arşı aşan ve 

"Hüktı.met prensip itibariyle gö • yı da vasiyetnamesine yazdırmıştır. alkışlanan şu sözleri söyledi: 
nUllülerin kontrolUnü kabul etmiş, "- Bence Tilrkiyeyi ormansız bı-
fakat bu kontrolün yalnız asi tarafa "-Harici havanın lehimi7,e olarak rakan dört ayaklı değil, iki ayaklı ke-
nıtinhasır kalması kaydını ileri sür • değişmekte olduğunu sizlere tebşir çilerdir,, dedi. 
müştür. Hükfunet bundan b'lşka heT etmekle bahtiyarım. Hiç kimse hatta Eğer Falih Rıfkı Atayın ateş ve 
hükfımetin kendisine 18.zrm olan silah asilere ınütemayil olanlar bile nıuzaf. balta adlı seri makalelerini okumuş 
ıarı satın almak hususu~daki sarih j feriyetimizden ?üp~e .etmemektedir isen~z, ateşi: ı_nüteahhidin baltasına 
hakkını muhafaza edecektir., , ve bu muzafferıyetın bır an evvel el- tercıh edersınız. Refik Incenin teşhis 

Kaballero şu sözleri ilave etmiştir:' de edilmesi elzemdir., · çok doğrudur. Orta Anadoluyu step 

• NIHAYET ORMAN ... 
Ve Kamutay, tam bir saatlik mli

nakaşadan sonra ormanı, keçiye ter
cih etti. Şimdi keçiler ve develer or
man mmtakasından uzaklaştırılacak· 
tır. 

Kara keçi, yerini koyuna terkede
cek. Bu istihale devrinde fazla hay. 
van kesilecektir. 

Acaba Istanbul halkı, hiç olmazsa 
bu vesile ile, Anı;ıdoludaki vatandaı:; 

kadar ucuz et yiyecek mi dersiniz ? 

Ankaroh 

Amerika da 
feyezan 
felaketi 

Nevyork ' 1 (TAN) - Ohio neh • 

rinin yükselmesi devam etmektedir. 

Tehlikeye en çok uğrıyan mıntaka 
Kayrodur. Çünkü burası Ohio ile Mis 
sisppi arasındadır ve sul'lrm yilk : 
sclmesi yüzünden azami tehlikeye ma 
ruz bulunmaktadır 



-- .. 

.Mahkemelerde 

i• Gemiciyim, içerim. 
Türk şarabı kuvvetli 
olacak ki, dokundu,, 

Bir İtalyan gemici, bir gün 
hapse mahkum oldu -

Meşhut Suçlara bakan Sultanahmet Sulh Üçüncü Ceza hakimi 
dün bir sarhoşluk suçlusunu bir gün hapse mahkum etti. Davac; 
yerinde Sirkecide kahvecilik yapan Aziz bulunuyordu. Dedi ki: 

- Ben dün gece kahV'ehanede nöbetçi idim. Bu adam çok 
sarhoş olarak geldi ve camekanları kırdı. Camları tazmin etsin 
davamdan vazgeçerim. Davacının adı Civano idi. İstanbul~ 
balı~ almak için geldiğini söylüyordu. Türkçe bilmediği için 
tercuman vasıtasile kendisini şöyle müdafaa etti: 

- Ben gemiciyim. Her gemi
ci gibi içerim. Fakat taşkınlık 

yapmam. Türk şarabı fazla 
kuvvetli olacak ki bana dokun
du. Camekanlan kırdım. Öde
mek isterim. Fakat param ge
minin kaptanındadır. Gideyim 
ne istiyorlarsa vereyim. 

Hakim bundan sonra suçu sa
bit gördü ve Civanoya bir gün 
hapis cezası vereli ve derhal tev
kif etti. 

Terfi edecek 
hakimler 

Satılığa 
çıkarılan 
fabrika 

Karaköyde Y cnişehirli Mor soka -
ğında bulunan 68 numaralı konser • 
ve fabrikasının firarilerden Mığırdıç 
Ohanes Arama ait olduğu anlaşıldı
ğından milli emlak müdürlüğü tara
fından vaz'iyet edildiğini yazmıştık. 

Bu hadisede adı geçen avukat A. 
Pirim, bize gönderdiği bir mektupta 
meselenin esasını şu şekilde anlat -
maktadır. 

"- Ohancs Aram me\•hum ve ha 
yali bir şahıs olmadığı gibi firari de 

değildir. lki sene evvel fabrikayı sa-

TA~ - - ==================== ı . 2 • iMt 

Sinema ve filmcilik aanayiinin son 10 MDe içinde yegi.ne 

iCADI ve 

SON KEŞFi CANLI Fi L M 
Bugünkü program 

Amerikada ve Avrupada nihayetsiz mesaiden sonra yapılan TEK FİLM 

lstanhul: 
ONUMUZDEKI PERŞEMBE AKŞAMI iLK DEFA OLARAK 

Öğle neıriyatı: Saat 12,30. Plakla Türk 
musik11i, 12,SO. Havadis; 13,0S. Mrhtelit 

_l\11.ELEK. Sinemasmda sayın halkımıza takdim edilecektir. 
Aynca ayni programda: Neşe - Zevk - ve güzellık şaheseri: 

plik neıriyatL 
Akşam netriyatı: Saat 18,30. Plakla dans 

musıkisi; 19,30. Eminôniı Halkevi netriyat 
kolu namına Bay Nusret Safa ta.rafından 
konferans; 20. Vedia Rıza ve arlı:adatları 
tarafından Turk musikisi ve halk prkdarı; 
20,30. Bay Ömer Rıza tarafından Arapça 
havadis; 20,4S. Cemal Kamil ve arkadatla-

KADIN iSTEYiNC E 
Baş rollerde: LİL DAGOVER-ADOLF VOHLBRUX 

Fiyatlarda zam yoktur. 

rı tarafından Turk musıkisi ve halk prkı- -.------------------------------------------' ları, saat ayarı; 21,lS. Şehir Tiyatrosu ope-
ret kısmı tarafından bir temsil; 22,10. A
jıns ve borsa haberleri ve ertesi cünün pro
ıramı: 22,30. Plakla sololar. opera ve ope
ret parçalar; 23,00. Son. 

• 
Günün pt'ogram özü 

St>utonik konserler: 

KERMES F 1 LM1 
4-0 gün 40 gece eenlikleri münase. 

betiyle Kızılay tarafından tertip edi
len Kermea ve beynelmilel bebek ser. 
gisi tama.men TUııkçe sözlll olarak 
filme almmıetı. önümüzdeki çarşam

ba akp.mından itibaren b'J filmin 21,35. Bükrd: Senfonik radyo orkestra
ıı; 22. Varıova: Akpm kon.eri (Gluk, Vaı-
ner, G uno). tehıimis ıinemalarmda gösterilmesi. 

13,10. Bukre,: lonel Kristea orkestraSL ne b&§lanaca.ktır • 
ıs. Var,ova: Genç Lehli koroıunun prlu- ------------ -
hın; ıs.ıs. Var,ova: Köylü musikisi; 16. 

lstanbul dördüncü icra memurluOstrava, Praı: Orkestra, flüt, piyano; 16,30 

B u P er§emb e akşamı "'SARAY Sinemasında 
Unutulmaz büyük Rus artisti ve "NANA,,nın muhteşem mUmP.ssilesi 

A. N N A S T E N 
En son ve en büyük temsili 

BAl.Al.AiKA 
Fransızca sözlü şaheserinin ilk iraesi münasebetile BUYUK 
Rus kadınınm hayatına dair yazılan mevzuların en müessir 
muhteşemi... Lüksü ... Güzelliği... thtiraslan ve ~klan ... 

OALA 
ve en Budapette: Çiian musikisi, orkestra, 17,15; ğundan: Tamamın& 900 lira kıymet 

var,ova: Strauss'un plak}armdan, ıs.ıs: takdi l l tanbulda Tahta.kal 
Bıikree: Eilenceli plik musikisi, 18,20. r o una.n s e 
Llypziı: Orkestra (Serenat, vals vesaire); mahallesinde Tahtakale sokağında 
18,SO. Belırad: Radyo orkestrası: ıo.ıo. eski yeni 107 ve 278 adave 21 .-•---•••••••-• Yarın alqam •••••••••• .. 
Prai: Almanca musikili netriyat; 20. Napo. 
li: Karıtık konser; 20,20 Bükreı;: Mandolin par 1 e 1 No. lı ve 

22 
met- SAKA ft YA 

orkestrası; 21,10. Llypziı: Karnaval ıama- re murabbamda bir tarafı 22 fi' 
nma mahsus musiki. 21.40. Roma: Kan,ık harita No. lı mahal, bir tarafı 20 ve 
konser. 22,35: Praı: Sopran, flüt, viyolon- l& harita No. lı mahal ,cephesi Tahta
ıel vesaire: 23,30. Budapeıte: Çiian muıi- kale caddesile malftlut zemini çimen. 

Sınemasında 

kisi. 
Operalar, Opt>retlt>r: 

20.30. Prağ: Çaykovskinin "Pik Dam,. o
pereti; 21. Belgrat: Operadan nakil: 21.10. 
Budapette: "Mukavemetıizı. isimli radyo o
pereti 21,40. Milino. Tarino: Pontinin "Ha. 
ıiL opereti. 22. Roma: Ro11ininin "Gene
rentola" operaıL 
Orl11 mmdklıd: 

17. Kolon11: Neteli oda musikisi (tarkıh) 
ıs.ıs. Roma: Oda musikisi, sopran. 
Resitaller: 

to döşeli kagir bir dUkkanın tamamı 
e.çık artırmıya vazedilmiştir. Artır -
ma peşindir ve tavizi artırmıya işti
rak edecek müşterilerin kıymetı mu
hammenenin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
akçesi veya millt bir bankanın temi
nat mektubunu hlmil olmaları icap 
eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten
viriye ve vakıf borçlan müşteriye a
ittir. Artırma şartnamesi ilan tarl . 

19.40 Var,ova: Pivano resitali: 20.40. Bu- hinden itibaren dairede mahalli meih-
dapeşte: Bayan Petö tarafından ıarkılar. &usuna talik edilecektir. Birinci ar • 

! tı n~ mmdklıd : t•rma 8. 3. 1937 tarihine müsadif Pa-

F evkalad~ b i r p r o gram! 

1 - KERMES Eğlenceleri : 
Kızılay tarafından çevrilen ve Kermeste yapılan: Bebekler sergisi, 

aile kızlan tarafından klisik danslar, Taksim artistlerinin numarala
rile bütün eğlenceleri gösteren film. 

Afcaklık 
:Fransızca ıözlü) 

2 - Fena bir iftiranın kurbanlan olan 3 kişinin haysiyetlerini iade 
için çektikleri iztıraplar. Kötü bir dilin yaptığı tesirler ... Küçük, şıma
rık bir kızın bir aile saadeti üzerinde yaptığı tahribat .. 
Oynıyanlar: M1R1AM HOPKİNS - MERLE OBERON-JOEL Mc CREA 

23. BudapeıJte: Piyano konseri. zartesi günU dairemizde aaat 14 ten Yeni, orijinal bir mevzu! 

r hkaradan gelen haberlere göre, 
'.Adliye Vekaleti terfi bekJıyen 40, 45 
ve 50 lira maaşlı hikimleri terfi et
tirmek için kadroda bulıunan ve he
nüz tayin edilmiş 250 namzet ve me
mura ait tahsısattan münakale yapıl
ması için bazı tetkikler yapmuta1ır. 

23,30 Liypzi~: 23,30 Vreova (pllk): 18 ya kMlar icra edilecek birinci ar- Y erlerinizi •imd iden alab1°lirıı
0

m
0

z. Telef o n •. 41 341 
tışa çıkardığım yolundaki iddia da 24,lS. Budapette, Roma, Millno, Londra. ~ . _ ·-==-...==-==--==--=-- tırmada bedel kıymeti muhamınene- Fı·yatlar .. zam yoktur. 
hakıkate uygun degiidir. Aldığım ma '"' 

lzmirde Okaliptüs Ormanları nin yüzde yetmiı betini bulduğu tak- _ 

Türk parasını Konnn.. 
~anununa Muhalefet 

Dün lsmail ve Abra.ham ısmınde i
ki tüccar Türk paras•m koruma ka
nununa muhalif hareket ettikleri id
diasile Asliye lkincı Ceza mahkeme
sinde muhakeme edileceklerdi. Müd
deiumumi Sadrettin, 1567 numaralı 
kanunun 4 üncü maddesi değiştirildi
ği icin bu davaya 1918 numaralı ka
r.un mucibince iht1sas mahkemesi ba
kacağını söyliyer~k ,foayanm müdde
iumumiliğe gönderilmesiru istedi. 
Mahkeme de bu şekilde karar verdi. 
Şimdi davaya dokuzuncu ihtisas mah
kemesinde devam edilecektir. 

lfımata göre, satış için müracaat e -
den Ohanes Aramm kanuni vekalet
name verdiği adamdır. Ve bu müra
caat bütün alakadat- makamlarda 

mevcuttur. Ortada sahte bir muame
le yoktur. Ohanes Aram, 338 de de
ğil, 1910 senesinde Parise gitmiştir. 
Ve halen oradadır. Ölmüş ve firari 

1zmir _Menemen havatisi ile ku- dırde Uatte bırakılır. Aksi takdirde Uskildar.Icra Memurluğundan: ŞEHiR TiYATROSU ~lll!lllljllil' 
t 1 kt b 1 C ll

•t "lil son &rttıranm tulıhüdü baki kalmak tanbulda Zındankapıamda 13 No. lı DRAM KISMI ft 
ru u ma a u unan e a go ara- .. Haral bo ğkı B k 'M M 
zisi üzerinde okaliptUs ormanlan vü- d~l rekartı23rma3 93175tari~hı~ne ma '~ad~tse- :ati~ çomlekçi am o 2~ :o •;:ı 11 ... 11 

cude getirilecektir. Mersinli fidanlı- 1 ere · • ""' : c 
0 

• • ğında yetiştirilen okaliptUslerden lı günU u.at 1 -t~n 16 ya kadar ~aı- Alacaklınız Ha.sa"l, Nafi ve ölü Ka.d BAHAR TEMIZLIOI 111111111 

Tüberküloz Cemiyeti 
Toplantııı 

TUberldlloz Caniyftlnden: 

de değildir. 
lşin esası bu şekilde olduğu için te 

400 u lzmir için ayrılmıştır. rede yapılacak ikınci &rtırma netiô"- rinin lstanbul üçtirıcU noterliğınden KOLTUKLAR: 50, 40 "uruş 
Okaliptüs ağacından yapılan dl • sinde en çok artıranın Uatilnde bıra- tanzim edilen senede müstenıden bin 

ki d ki 
- 't'b il d kılacaktır. 2004 No. lı icra ve iflb lira, yüzde 5 faıı ve Ucreti veki.letin 

re er, ayanı ıgı ı ı ar e, ma en 
bir 

kanununun 126 mcı maddesine tevfi- tahsilini talep etmeleri tlzE'ri~1e adre-
ocaklannda kulanılan kıymetli kan ha.klan tapu sicillerile sabit ol • 
metadır. 

ferrüat üzerinde herhangi bir sahte- ------------- 
mıya.n ipotekli alacaklarla diğer ali.-

&inize çıknnlan ödeme emri ikamet -

glhmızm meçhul buh.ınduğundan bill 
tebliğ ia 1e edilmıış olmakla ilanen teb karlık yoktur.,, 

AlôkacJar cJaire mücJürünün izahatı 
Milli Emlak Müdürlğünün yaptığı 

tahkikat başka bir esasa istinat et -
tiği için alakadar daire müdüründen 
bu hususta aldığımız malumatı da 
aşağıya yazıyoruz: 

bu fabrikanın Çukurçeşmede oturan 
Artin oğlu Ohanes Arama ait olduğu 
söylenmiş ve satılmak istenmiştir. 

ı~gat icrl\bin& karar verilmi~tir. Yu -
karda yaz:lı borç içııı ışbı; ödeme em-

rinin ilan tarihinri n itib.ı."en 20 gün 
içinde ödemeniz, borcun tamamına w 
ya bir kıamma veyahut alacaklmm ta 
kıbat l<'t'llsı hakK.na daır bır ıtirazı-

Tüberküloz cemiyeti mutad olan 
aylık toplantısmı 3 Şubat 93i 
çarşamba gUnü saat 18,30 da Etıbba 
Odasında yapacaktır • 

"- Bu konserve fabrikasına ha -
zine namına el konmuştur. Sahibi o
lan Mıgırdıç oğlu Aramın firari oldu
ğunu polis tahkikatile tesbit ettik. 
Dosyaya vaktile bir avukat tarafm -
dan ibraz edilmiş bir beyanname de 

Biz tapuya müracaat ederek sa
tıcının bizzat ferağ muamelesini yap
masını bildirdik. Bu kayıt üzerine bu 
rada olduğu bildirilen sahibi gelip 
müracaat etmedi, edemedi. Çünkü 
fabrikanın hakiki tabibi burada de -
ğıildi. Bu husustaki tetkikatımız bit 
mek üzeredir. Sahte beya.nname ve
renler hakkında da kanuni takibat 
yapacağız.,, 

lradaranm ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve 
ma.sarife dair olan iddialarını ilan ta
rihinden itibaren 20 gün zarfında ev
rakı müabitelerile birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklan tapu sicillerile sabit olmıyan
lar satıı bedelinin paylaşılmasından 

hariç kalırlar. Daha fazla malumat 
almak istlyenlerin 36-2714 No. lı doa· 
yMla mevcut evrak ve mahallen ha
ciz ve takdiri kıymet raporunu gö • 
rUp anlıyacaklan ilin olunur. 

nız varsa yine 20 gün içinde bildir- !"' !!!"""-----"!""'"~!!!!!!!'"'!'!"'~'!!!!!!!'!!'LY!!!!!!!!!I 
meniz ve bildirmediğiniz takdirde bu ıle :.a"y1x olunar.': nıı; ve haıcikate 
müddet ı•;ınde 1. IF. K. ncnun 74 ün- l"l!lho,ıf teyand.l bulunluna hapiı l· 
cil madde&ine tevfikarı mal beyanın- lr ce:-:~.öı dınlac11.('llı.: t.bli~ maka· 
da bulunmanız bulunmazsanız hapis :n.ına •' .m olma'< ü.,.ere ilan olunur, 

1 
Kocalarını, erkek kardeşlerim cepheye yollıya.n bu 

Türk kadınları gerıde kalanın kendine emanet edil -
cliğıni o kadar iyı anlamış ki biç yabancı yardımı bt'!k
lemeden, duygusu ve sezişi ile vazi!eaıni kavramış bir 
asker gıbı hareket ediyor. 

O belki de bu davanın başını ve sonunu bilmiyor. 
Fakat inandığı bir şey var: 

- Memleketi tehlikededir. Düşmanı karşılamak 
gerektir. 

Bu kadar ona yetiyor zaten! .. 
Zümrüt çayll'lannı, yeşil ormanlarmı, berrak pı

narlarını tehdit eden her şey onun dUşmanıdır. 

• Yaya olarak tırmandığımız dik tepeye yaklaşıyo-
ruz. O kadar dal~ım ki adımlarım açılmış ve be
raber yürüdüğüm arkadaşlardan ayrılmışım. Önüm
de iki köylü kadın hem yürüyor, hem konuşuyorlar. 
Ytielerini görmüyorum. Fakat yürüyüşlerinden belli 
ki biri gençtir. Yanındaki ona alçak sesle bir şev
ler anlatıyor. 

Bir aralık sesi yükseldi 
Ben de yaklaştım. 
- Ne diye direnip duryorsun Fatma. Demedim ki 

baban, emmi oğluna nikih düşmez. Obada kötülük 
olur. Ata sözü yabana atılır mı !'Demezler mi ki: 

"Obana el al ki er olsun, 
Katışık hamurun mayası pek olsun, 
Ayalin senden er olsun. 
Yabancı seç obaya öz olsun." 

Genç kız sustu. 
Ve duraklıyan öküze bir sopa attı. Sonra önünde 

uzakla.şan bir hayale yetişmek ister gibi adımlarını 
açtı. İhtiyardan ayrıldı. 

• !nce bir yağmur çiaelemiye bqladı. 
Biraz geriledim. 

[HAKlKI 
Eseri lıaı11/ıyan: 

İNKILAP 
11 -

ROMANI] 
Mahmud Alill4 AYKUT 

Feriha Hanım arkamdan geliyordu. 
- Arabalara dönelim mi, dedim. 
- Niçin? 
- Yağmur başladı. 
Avuçlarını gökyüzüne kaıaıraı. 
- Islanmaktan korkuyorsunuz! _ 
Genç kızın sesinde öyle bir istihza var kl!.. Hakla 

da yok değil. Çetin bir mücadeleye giden erkeğin 
çiseliyen yağmurdan şikayeti onu değil, fU yalına.
yak analarının yanında giden çocukları bile ıfil· 
dürecek. 

Utandım. 
Cevap veremedim. 
Şimdi ağır ağır gittikçe yavaşlıyarak yanyana yn. 

rUyoruz. 
Kafile arabalan birer birer bizi geçiyorlar. 
Bir aralık Feriha Hanım bana yanımu:dan ıreçen 

bir kağnıyı gösterdi: 
- Bakın! 
Bir köylü kadın ve kağnısına koyduğu dört san

dık cephaneyi mlatmamak için sırtından çaputunu 
çıkarmış üzerlerine örtüyor. 

Ve gittikçe hızla.şan yağmur onun ince Amerikan 
~zinden ince gömleğini etine yapışL,-rıN". 

Soğuğu, ölümü hiç sayan üstün bir feragatle in
kılap tarihinin nasıl yaraWacağmı bu kadın öyle 
hir hareketle gösterdi ki milli hislerin mlnuını b.v-

radığmı iddia eden bizim gibileri utancından bir 
heykel gibi tq edip bıraktı. 

Pa.rdeaülerimizi giyemedik. 
Geriye dönemedik . 
Ve tam iki saat lstanbulun bu kahraman kızı ile 

hiç konUfmadan yanyana yürüdük. 
Artık ne ıslanıyor, ne U.Uyorduk. 
İçimizde taptaze bir iman yer etmişti. 
Bu öyle bir iman ki kara kışların kudurtucu aağ

naklarını bir kale bedeni ıf bi kesecek kadar kuv
vetli ve denizleri donduran 90ğuklan kaynatacak 
kadar atetll 

Bu ate, İnebolu - Kutamonu yolunda ba,ladL 
Ne zaman sönecek! 
Bilmemt 

• • • 
Ecevid. 
Dört mevtılm rengini defiştlren y@myeşn bir yu-

va. Alabildiğine yükselen kaim gövdeli çamlann 
ortasında İsmail Ağanın dillere destan oteli.. hma
ll Ağa zevk sahibi, gün görmüş ve çok gezmiş bir 
adam. Yardımcılan olsa bu meşhur han iyi bir otel 
olacak. Fakat kendi yapyalnız kalıyor. 

ttst katın geniş bir odamıa yerleştik. Hanm et. 
rafı arabalar, ökUzlerle dolu. 

Berrak bir hava. Taptaze bir yas gecesi. Havada 
tovu bir çam kokusu var. Ay gittikçe kalın114ıyor. 

Kızaran tavuk kokuları aç mideleri gıcıklarken 

hanın önünü dolduran kalabalık heybelerini açıp 

yemek yemeğe hazırlanıyor. Ve daha uzaktan gelen 
kağnı sesleri yollarda başka kafileler olduğunu ha
ber veriyor. 

Kadınlar yanımızdaki odada ..• 
Bizim kapı vuruldu. Binbaaı allfkm eeaile emir 

verdi: 
-Gir. 
Sert bir hareketle açııan Kapıaan ooyunaan geç

me fişe klikleri ile demir gibi bır aaker girdi. Atq 
gibi bir selam ça.ktı ! 

- Binbaşı Fikri Bey. 
Binbaşı yum11Jak bir ıesle cevap verdi: 
- Binbaşı Fikri Bey benim. Ne var bakalım. 
- Fırka kumandanı bey bir zarf verdi. Size tes-

lim edeceğim. 
Palaskasının kenarına sıkıştırılmış büyük bir zar

fı makineletmit bir hareketle çıkarıp uzattı. Ve il&
ve etti: 

- Yarın aabah saat yedide beraber gideceğts 
efendim. 

Merakla binbaşmm yüzüne baktık 
Ağabeyim sordu: 
- Hayır ola? 
Binbaşının yüzü ıertletmiştl. Zarftan c;ıkardıfl 

klğıdı bfr kaç kere okudu. Bize değil, askere cevap 
verdi : 

- Evet oğlum. Yann yedide gel beni bul. 
Bakır yüzlü, çınar yapılı asker topuklarını bir 

daha vurdu. Sağ kolu elektriklenmif gibi tekrar bir 
selim çaktı ve sert bir döniifle döndü, odadan çıktı. 

Binbaşı bize döndü: 
- Haydi bakalım. Yemeğl çabuk yiyelim çocuk

lar. Sabah erken kalkacağız. 
(Arkası var) 
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TAN 
~Undelik gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Hayvan Cinsleri 

1 
Bu tabloda görülen hay

vanlar, bugün nesilleri in-

Ahmet Emin YALMAN 

~ ~N•ın hedefi: Haberde, fi· 
.,...' e, her §eyde temiz, dü· 
a-llat, •anıimi olmak, kariin 

-inkıraza mı i 
kıraza uğramış olan cins
lerin, ilk devirlerdeki va· 
ziyetlerini tasvir ediyor 

.silzet · •--~ eaı Oumy a çalışmaktır. 

-------=-----~~--~ 

1~lJN~N MES~ELER~ı 36 Bıblıyoğrafisi 
kiUt" 

bibıı· u.r Bakanlığı, 1936 senesinin 
~og .... .-·. . tin . : <lo.I ısıne dair kıymetli bir ese-
ük CÜdlJf 

tneını 1 ne.5retm.i~tir. Bu eser, 
ba..\ıJ eket~ 1936 haziraruna kadar 
ı .. ..ık'."11 kitapların isimlerini ve cins-
"· <i.I) •• • 

ı_. ~Osterıyor. Senenin "on altı ayı 
, "!ölll ikin . b' 

l\UJ .. cı ır cilt hazırlanmaktadır. 
•rıı &alı tur Ba.ka.nıığı, memleketin ba -

lopıu b~nıda.kı fikir hareketini böyle 
19St ır Şe>kilde ortaya koymakla, 
devam setıes~de açtığı kıymetli çığıra 
lay~ etnuş oluyor. Bibliyoğrafi ko
tip ...ı·~fa.de edilecek bir tarzda ter-

"'-''-.ıılst· .\it ır • 
lap v: a?·lık nesriyatm sa~,sı 820 ki
levaıı l'i.~le, 12 harita, 88 nota ve 6 
dan 8 °lınak üzere 926 dır. Kitaplar. 
ler, 88 !e~Sefe, 5 din, 320 sosyal ilim
latbiJQ ~~oloji, 27 namri ilimler, 195 
158 ~ ÜttnJer, 108 güzel san'atlar, 
lıibıt~i~at ve 53 tarih hakkındadır. 

t~ 1U:, ogra.fi~·e bakarak memleket • 
o~ 11' •• hareketi hakkında nikbin 
t.ap \' ~Unıkün df'ğildir. Ortada ki . 
bili~ rl~le için 820 gibi bir rakam 
ke.... akla beraber ayni eser mii • 

·.~er tas . • 
taııa. nıner neticesinde birden 
başka :~f~ Zikredilmiştir. Bun'lan 
kaıa ukuınet dairelerinin \'e ban • 
ket~rın llluhtelif neşriyatı, memle -

/Zan; l'" ~- . . tat · llrn. lisanlardaki nf'~TI -
bu :.._~ektep kitapları, risaleler hep 

·-anı· · ıu 1<:1nde dahilclir 
"1eseıa · tiitıer • her memlekette senf'de 

cesı b" la o)( • tnlercesi çıkan ve merak-
~li :an roman ve hikayeleri bir öl. 
hiitun ~·e kabul edersek. bir SPnNle 

3'~ ~k:enılf'lkett.e 19 roman vt: bika-
01~1 gmı, buntudan besinin Tiirk 
• "rı J'aq li . 

J'i "'"'- sanlarda bultmduğunu. ~e-
-a.rı on d .. rtt 

ıeteıel'(j o en ~.oğunun da grı-
fiııc) e çıfouı romanların kitap sı>k· 

e Çıkmasından "b 
ıtölij...ı:...:! 1 aret olduğunu 

'lU'UZ, 

. Okumak merakı in . 
dti.~Und" saru derin denn 
~·etı b ıırecek kadar az ... Hele va.zi • 
ecı a.~"'ka memleketlerle mukneı-e 
tn•~~u· ·ek .. bir dert karşısında olduiro o 
~ gorürüz. 

~i . • 
çın kitap okunmuyor? 

~teınıekefiınWie satılan ecnebi li . 
ı ron-ıa- hikA hu- h" ....... , 1 .ıye ne\inden klt9.p • 

r_;,~ç ~Üphesh Ttirkç-e 'kitaplardan 
ır. 

~hebf lisanı bilen bir ~,sım 
~ okuyucular \'8.J'dır ki bir kitabı 
1tatı Yor, diğerini alıyorlar. Bu ·kısım 
ltı , ler Türkçe eğlence kila.bı okumak 

3 a.dmı kaybetmişlerdir. 

Uğrayor? 

Yoksa 
istiha!e ıni 
geçiriyor? 
Bazı hayvan cinslerinin 

ortadan kalkması hak
kında ne düşünmeli? Acaba 
bu hadise tabiatte herşeyin 
fani olduğundan mı neş'et et· 
mektedir? İstihale teorisini 
güdenler için herhangi bir 
hayvan cinsınin ortadan kalk· 
masım kabul etmek imkanL 
yoktur. Onlar bı.ı ortadan kal
kışı, bir cinsin bir başka cinse 
istihalesi telakki ederler. Ve 
onlar için cins b.tmiyordur. 
Şuna veya buna münkalip o
luyordur. 

Bu noktai nazara göre kablet -
tarih edvarda Ya§ıyan hayvan 
cinsleri de kayuolmamı~la.rdır. 
Yani muhtelif istihaleler g~çirdik
ten sonra elan başka kalıp içinde 
yaşamaktadırlar. 

. D~rvinizm nazariyesine göre ne
vilerın. ~rtadan kayboluşu,, "orta· 
ya gelışı gibi biyolojik bir istihale 
nin muhtelif merhalesidir. 

Halbuki bunu tamamile kabul 
etmek hir başka noktainazara gö
re kabil değildir. Çünkü birçok 
hayvan nevileri ortadan kaybol. 
dukları gibi kendilerini daha mü
tekamil bir şekille tekrar görün
memişlerdir . 

f4'ak.at hala bugün de bir sürii 
alimler herhangi bir cinsin iukı -
razmı, yok oluşunu haricf bir ka. 
zaya hamledcrıer. Ve bunu biyo • 
loji.k bir hadise olarak değil harici 
alemle mı..inasebettar bir şey ola -
rak telakki ederler. 

Ortadan bu yüzden kayboldu • 
ğunu ilerı sürnulşıercıır. .cıaıbuki 
arzın üzerinde iklimi şerait değiş· 
tıgi halde hala ya~ıyan ve hala oi· 
yolojikman ihtiyarlamamış olan 
binlerce yaş sayan hayvan cinsleri 
mevcuttur. 

Yani bir hayvan nasıl bir başka 
hayvana şikar olabilirse veya tabi
at felaketi içinde yok olabıfüse kay 
~lan "hayvan cinsleri,, de ayni şe 
kılde yani herhangi bir felaket ve 
ılfet içinde münkariz olmuşlardır. 

M Unkariz olan hayvan cins
lerinden bahsederken şunu 

nazarı dikkate alalım. Bir ortadan 
kendikendine yok oluş bir de yok 
ediliş vardır. Tekniğin harikulade 
inkişaf ettiği asrımızda hayvan 
cinslerinin birçoğunu ortadan kal-

~l>Qğrusu aranırsa ,gazetelerde çı • 
tafta ro~an Ye hikayeler haricinde et
tı&k alaka ve dikkat uyandırahile • 
bı eserler de pek çok değildir. Ecnc. 
~.!'ilanı bilnıiyenler de türlü tiirlü 
ti Plerle kitap almak ve okumak 1-
~~ 'kaybetmişlerdir. Evlere ki . t ~ alnız çocuklar lçin giriyor. ===============-
da.o l'ansa gibi memfoketlı>rde bu ka.. 1 1 
ille) ~vt Ya.zıeı, bu kadar da bol kari YILDIRIM YARIŞI 
~bı ugu halde iyi edebi eserleri t;eşvik 
tlj Dıulıtelif akademi ve heyetlt>rin 
&f tlü türlü mükifatlan vardır. 
llt~eketimiZ<le bu yolda teşviklere 
11 ·~·~ bü~iiktür. YazıcıJanmız ara
l~da ~·aınız yazı ~ayeı-inde geçinen • 
~~·ok gibidir. Boşluğu · doldurmaık 
~ hatıra ge-Iecek ilk te<lbirlerden _ 

Dıiisabakala.r ve mükifatlardır. 

~·· . 
lltüpanelerimiz 

ttl ~1eıtı.lekettn bir çok yerlerinde kli -

1 l>hane yoktur. Büyük şehirlerde bi
~ lcutüphanelerden istüade imki.nlan 

\> ·~· Bugünkü kazanç im!kanlarma 
~ kıtaplann satış fiyatına göre pek 
~l<ları kitap satın alamıyorlar. Hal•k. 
~ lertnde küçük bir kira mukabilin
~-~Vlere ödünç kit.n.p V<'Mıtel< itiyadı 
~sa bir boşluk doldunılmuş olur. 

Kazım Dirik 

tdiıııe, ı (A.A.) - Umumi müfet

~er kongresi münasebetile iki ay -

~be~ Ankarada bulunan Trakya 

ti llnıi Müfettişi General Kazım Di-

lt ~rneye dönmüştür. 

ltalyanların 24 saatlik otomobil 
yarııları için ya-ptıkları hususi bit 
yarış otomobilinin ilk tecrübesi ya
pıldığı mada alman §U resim, bu 
şekil yarı§ların deh§etini gösterebi-
liyor. 

clırmak veya istenilen şekle sok • 
mak ve ancak tahdit edilmiş şera
iti haiz olanları yaşatmak gibi bir 
cereyan vardır. 

Fakat ayni ihtimali buz devrin 
de yaşamış olan ve ejderlerin haki 

ki ahfadı sayılabilecek olan ma -
mutların ortadan yok oluşunda a
rıyabilir miyiz. Yani nekadar vah
şi olurlarsa olsunlar o devirlerin 
insanları acaba Mamutları evet 
bütün Mamut cinsini imha edebile
cek mükemmel silahları ve metot 
ları nereden bolmuş nereden çıkar 
mışlardır? 

Bunu böyle iddia edenler de ol
murtur amma bu iddiaya inan • 
mak için pek mantıki düşünmemek 
18.zı.mgeliyor • 

Birçok değerli insan bu uğurda 
saç ağartmışlar ve tetkikat yapa • 
rak herbiri başka bir neticeye u • 

!aşmışlardır. Düşünülen ve ortaya 
atılan tezlerden bir tanesi de şu • 
dur: 

Bir hayvan cinsinin tamamile in 
kırazma sebep olan şey o cinsin ya 
vaş, yavaş tereddi edişi ve dünya -
nın daimi geçirdiği edvar içinde 
bundan binlerce sene evvelki şera
iti binlerce sene sonra bulamayışı 
dır. 

İklim ve iklimin doğurduğu ha • 
yat şartları hayvan cinsinin haya· 

.. Nesli inktraza uğramakta olan 
. . bir hayvan .. 

tının idamesine veya tamamile o 
cinsin inkirazma amildir. 

Tabii bunda tabiatin tekemmül 
ve tereddi kanununun da blıyük 

bir rolü vardır ... 

T enaslil faaliyetine geç ge • 
çen ve cinslerini geç üre -

ten, nesilleri arasında büyük sene 

farkı olan hayvanlar daha geç ih

tiyarlarlarmış ve böyle hayvanla
rm cinsi tereddi edinciye kadar da 
ha uzun seneler geçer.. Binlerce 
yaşında bulunan bazı hayvan cins
lerinin zamanımıza kadar baki kal 
masmdaki amili de bir bakıma göre 
burada aramak icap edermiş. 

Bu nazariyenin doğru olduğunu 
isbat etmek için cins tekamülleri 

gayet erken olan hayvanatın ömür 
lerinin de pek kısa olduğunu ileri 
sürenler pek çoktur. Ve hakikaten 
de etrafımıza bir bakacak olursak 
bu iddianın hiç te boş ve esassız ol 
madığını açıkça görürüz. 

Ç abuk nesil yetiştiren hay • 
vanat en kısa ömürlü olan 

lardır. 

Bir tek hayvan için bunun böyll 
olduğunu gördükten sonra bir hay 
van cinsinin münkariz oluşunda da 
ayni amilin rol oyniyabileceğini dü 
şünmek tabii olur . 

Fakat ne yazık ki, isbatı birçok 
~eylerden daha kolay olması icap 
eden bu nazariyelerden hiçbirisi 
de, iki, iki dara dört eder kat'iyeti 
le konuşamamakta ... Ve insan ze
kası bütün cehdine rağmen ilmi 
ara.ştırmalann da.ha başında bu • 
lunmaktadır. 

Riyazi bir katiyetle, inkar kabul 

edilmez bir kuvvetle bütün bu es • 
rarı kainat perdesinin yırtılacağı 

ve "sır,, zannettiğiniz şeyler işte 

bunlardır ... Denileceği günü acaba 
beşer idrak edecek mi, yoksa o dev 
ri tekamüle erişmeden o da diğer 
hayvan cinsleri gibi mlinıkariz mi 
olacak? .. Kimbilir .. 

Biz insanlar ne biliyoruz ki... • 
• • • 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
... . , . . . 

ZEVKSiZLiK SEMBOLÜ 
Caddebostanından MP-liha ya· 

zıyor: 

''- Erenköy, Suadiye, Cadde· 
bostanı sayfiyelik yerlerdir. Her 
sene, artan bir faaliyetle, bu 
muhitlerde göz alan bir güzellik 
görürsünüz. Selamiçeşmeden 
başlıyarak Maltepeye kadar gi· 
den asfalt yolun kenarındaki en 
modern villalar, köşkler, bu ci
varın güzellik bakımından zen • 
ginliğini temin eden şeylerdir. 
Ancak, bu güzelliğin, bll zengin. 
liğin çirkin şeylerle bozulmama· 
sı lazımdır. Maalesef, Erenkö
yünde buna hiç ehemmiyet veril
memiştir. Anlatayım: 

İskele yolwıdan Erenköy 
tramvay durağına doğru ilerle
yınız. Tarihi zarafetile tanın • 
mrş olan Caddebostanı camiini 
görürsünüz. işte bu camiin tam 
yanına, o güzel, şık villaların or
tasına, asfalt yolun kenarına bü
yük bir odun deposu konulmuş· 
tur. Nahiyenin daha müsaıt, de
po ittihazına daha elverişli ma
halleri varken, deponun burada 

tesisine izin verilmesi, ne dere
ceye kadar doğrudur, bilmem. 
Bana kalırsa, bu depo, daha 
kuytu ve göze batmaz bir yere 
nakledilmelidir. Yoksa, nümu · 
nelik bağın karşısındaki bu nü • 
munelik depo ı zevksizliğin bir 
sembolü gibi kalacaktır.,, 

• 
ESKt UNKAPAN I 

KöPROSO 
Kasımpaşada, Bahriye cadde

sinde 22 No. da Sami imzasile 
mektup gönderen okuyucumuz 
diyor ki: 
"- Bir, bir buçuk senedenbe

ri U nkapanı köprüsimucıı halk 
istifade edemiyor. Köprünün 
öubaları hasara uğradığt sıralar
da, bunlardan istifade edilmesi 
düşünülmüş, hatta dubaların E
yüple Sütlüce arasına konulma
sı muvafık görülmü-ştü. Bugün, 
kabili istifade dubalardan istifa
de edilmiyor. Halbuki bu köorü, 
İstanbul halkının ih :;;_yacr bakı
rmn<lan en yakından atfıkadar 

ede:r. Köprüsüzlük yüzü..den 

halkın, esnafın kat.1 :ındtğı .:ı:aL
nJetı tahmin edemez~ıni.z. .t~u1a 
katlanmak kabildir, fa;.;at. yeni 
köprünün de b:r iki sene zarfın
da ikmal edilebilecegi ~iJpheli· 
clir. Bugün bir çimento mec;ele:;i 
çıktı. İhtilaf uzayacak gibi ... 
Yarın diğer bir pürüzün başgös
tenniyeceğini kimse temin ede
mez. 

Bana kalırsa, yeni köprii yapı. 
lıp kuruluncıya kadar eski köp
rüden azami istifadeyi ~emin et
mek, halk mutlak bir sıkıntıdan 
kurtarmak olacaktır. Belediye 
bu nokta üzerinde bazI çareler 
araştıramaz mı?,, 

• 
Yeni Tramvaylarda Sigara 

içme Meselesi 

Maçkada Valde şeşmesinde 9 

numarada Cemal yazıyor: 
"- Eski tramvay arabalartn· 

da sahanlıklarda sigara içmek. 
sıhhati umumiyeye zarar verme
diği ıçın caiz görülmektedir. 
Çünkü, bu sahanlıklarm araba
nın içerisile alakası yoktur. 

f--ruıN T ARIHTEN 
~RÇALAR 

Mısırlı Fazıl Paşa 

A bdüli.zizin hal'inden sonra All 
Efendi de mesleğini dl ğ:ştir. 

mlş, zamanın politikasına UJarak ga... 
ute6inde eski padişahın aleyhinde 
neşriyata giri~mişti, Fakat Beı;;inci 

Muradın bir akıl hastalığından mus. 
tarip olmasından dolayı ouun da haJ'
edilerek yerine Abdülhamit ~eçince, 
Ali Efendi, , ·aktiyle göklere ~ıkardığı 
AbdüJazize kar,;ı bu wfasızlığınm ce
zasını peık acı olarak ~ekti • 

Abdülhamit, Abdütazizin hal ve 
katlinde az çok aliikalı olanlardan in. 
tikam almak fırsatım gözetir, a.ııwa. 
sının felilketinden sonra onun aıe,· • 
hinde bulunanlardan nefret ede~i. 
Bilhassa Basiret gazetesi sahibinin 
clöneıkliğini hiç affetmemiı,ti. Nihayet 
Ali Sua\i \'ak'ası, kendi kendine Ba. 
siretçi Ali Efendinin ayağına dolastı. 
Nafia Na.z,n iken 131! te \'efat eden 
~lalımut Celaleddin Pa.-,anın, AbclüJ • 
aziz, be~inci !Uurat df.'virlf'ri~ le Ah • 
cilülhamiclin ilk z·ımıııılarma ıUt 
"Mir'atı Hakikat., isminde bir PSf'ri 
vardır. Orada yazar: Ali Sua\i mf'd • 
rese talebesinden iken, zı>kao;;ı. cı-rbe

zesl ve aA,'lkJ?;Ö7:1ti'iiğti UP o d 0 vir rl • 
calinclen Mısırlı Mustafa F:tZTJ P:>~a.. 
nm dairf'Sine lntiı;;;an f'tmi..-:ti. Bir ~ö-
7.'Ü kör olan Mu~tara Fazıl Pao;;a, Hi_ 
div İsmail Pa~anm hira<1eri icli; \'a 
bir aralık 1'faliyP Nazır!ı~ı i'f' ,.likl'li, 
sırasına J?~mio;ti. Sen·etinp ~ih enir. 
etrafına toplanan dalkavukların mf't. 
hü sena.sına aldanır. -.unun hunun a. 
le,rlıinde bulunurdu. Hatta o tarihte 
sadrazam olan Ke<:ecizade Fuat Pf\ • 

şay1 da Abdülazize <:t'ki':'t·rıııişti. 
Abdülaziz onun sözlerini flıat ı•,...,8 
ya naklettiği vakit, haurc~' a~ıiığ; il; 
maruf olan Paşa, derhal: • 

- Efendim, Cenabılıal< ln-.ana. bf. 
risi i~·iliği, öbürüsü de fenalıj!,1 gör • 
mek İ(•in iki göz ihsan etmiı:;tir . .Mu.1 • 
tafa Fazıl Pa.,anın i~·ili~i ~ören ı;:iizil 
Allah tarafından kapanmış, kt·nr1i~i 
tabii hı>r ŞPJ'İ öt!'ki ~iizürle ~öriırı•r? 

Demi~ti. Sonra Fazıl Ptışarun t" • 
tanbuldan uzakla.~tırı'ması iç'n htr 
irade almrştı. Halhuld, e\'Y<'lre ~ • 
Nmclinniş olclu~u biradrrl İAmaU 

Paşa da kendisini 1'1ı~ıra ıilımı~,r.ca 
~fustafa Fazı] Paşa A\'rupıwa ~it -
mişti. Ondan r;;;onra da, A' nıpula 
düşmanlannclan intikam ıılnmk sev • 
dıı.tnna düşmüş, lstanl•u'da hlilciımct 

aleyhinde bnhmnnlan birer ikişer ya 
nına toplamış idi. 

İste Ali Sua\i ele onhra iltihak et
mi~ti. Paşanın pıırash·'e T.omlra~·a 

gitmjş, ornda Abdülfıziz ale~ hine nrş_ 
ri:rnta ha"htmıc;tı . 

Al:>diilazlz Iıal'ed'lınl<;;ti. ~"m.t., fa 
Fazıl Paşa rla AYnıpanın ~fahat A • 
lemlerimle bir ~ok para )·em:ş, h:ln • 
namı.'·acak bir halP gı-t•ui!.,tl. A ffmı 
istı-miı;; V<' lstanhı'a dörıtı1ii'itil . Ar • 
ka,<;mcfan cla Ali Sua\'i Frenılf <:•k'\ 
~elnıi~ti. Suavi, Lomlruda knlıl·~ 
müddet<:e lngilizcP (l"~r""nl~~. or~da 

~enç Ye ~üuJ bir cif' İngi!iz kızi,·Jı- ev. 
lenmişti. Bir müclck>t !iionra d:t t-.tan
bulrla bii~·ük b'r \'a•!•'amn k:•hramaru 
olacak. bu ha<li.,e. kı>nıli ha vat·n:ı, 
Basiret<:i Ali Efendinin de nekbt>tlne 
maloJacaktı. 

SADi 

Fakat, bilmem, dikkat ettiniz 
mi? Yeni arabalarda vaziyet 
bambaşkadır. Bu arabalarda ön 
ve arka sahanlıkla kompartıman 
arasında kapı filan yoktur. 

Dün, bu arabalardan birisine 
bimiştim. Yoku kanapelerin· 
den b~rinde oturuyordum. Ne 
gariptir ki, ön sahanlıkta, vat· 
manın yanında bulunan bir yolcu 
sigara içmeğe başladı. Ben, ba· 
kalım biletçi ikaz edecek mi, 
derken, ne görsem beğenirsiniz? 
Tramvay iç:ndeki yolcuların 

hepsine bilet vermiş olan yor
gun biletçi de ön sahanlığa gide
rek sigara yakmazmı? 

Yolcu ile kondüktör, sigarala
rının dumanlarile biz yolcuları 
cidden rahatsız ettiler. Tepeba
şmda tramvaydan indiğim za
man açılan kapıdan içeride mah
sur kalan kesif bir duman çık1-
yordu. 

Soruyorum: Y enj .... 

ön sahanlıklarında sigara '" 
bair mi? Sahanlıkta sigara iç
mek müsaadesi, bu arabalar İ«.f·n 
de verilmiş 11.!idir?,, 
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B. • 
ı. T. O. K. 

Dört Klübün 
bu • 

ısım 
• 

Komitesine 
verildi 

Bayram 
Maçlar 

günleri için 
hazırlanıyor 

. Dört büyük klübümüzün bir komite idaresinde birleştiklerini 
ve bundan sonra biribirlerinden oyuncu almak, Avrupadan geti
rilen takımlarla yapılan maçlardaki hasılatları mütesaviyen tak
sim etmek gibi kararlar aldıklarını bildirmiştik. 

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, r------
Cüneş klüplerinin salahiyetli birer 
ınurahhasından teşkil edilen komite
ye (Beynelmilel ispor temasları orga. 
nizasyon komitesi) isminin ba~ harf
leri olan B. I. T. O. K. rumuzu veril
miş ve komitenin bundan sonra bu ı
sim altında. faal!;ı E!t yapmasına karar 
verilmiştir. 

BIRÇOK TEKLIF 
B. I. T. O. K. kf)m.itesi son yaptığı 

toplantısında A vrupadan §ehdmize 
gelmek arzu·:ıuı1dıı olan birçok ecnebi 
takımların tekliflerini tetkik etmiş 

ve lig maçlarının üç hafta .3Ira ıle te
hire uğramasından dolayı ecnebi ta -
kımlarınm teklif tarihleri.al.1e liğ maç
larına devam edileceği gözönünde bu
lundurularak bu müracaatler kabul 
edilememiştir. 

Yalnız bu mUracaatler içinde Avus
turya ligınin kuvvellı takımlarından 
Vmer Sipor'un teklifi tizeriıırle mu
habere cereyan etmektej\r. 

BAYRAMDA 
Bu içtimada, kurban bayramında 

bu dört klüp arasnıda yapılacağını 

bildirdiğimiz dostluk turnuvasının 

karşılaşma şekileri şöyle tesbit edil
miştir: 

Bayram turnuvası 21 şubat pazar 
günü başlayacak ve ilk gunü iki maç 
birden yapılacaktır. Müteakıp salı gü
nü mağluplar, çarşamba günü de ga
lipler karşılaşacaktır. 

Çekilecek kur'a neticesinde birinci 
temas 1--3, 2--4 arasında, bayramın 
birinci günü ikinci tema.s J-3, 2·-4 
mağ!Uplar arasında bayramın üçüncü 
günü üçüncü temas 3-1, 4- .2 galip
leri arasında bayramın dördüncü gü
nü yapılacaktır. Maçlar tak.>\m stad
~:omunda oynanacaktır. 

DOSTLUK KUPASI 
Bu karşılaşmalar içın İstanbul mın

takası futbol ajanlığına mürıcaat e
dilmiş ve müsaade alınmıştır. 
Turnuvanın galibine dostluk kupa

.fil ismini taşıyan büyük bir kupa he
diye edilecek diğer üç takıma da bu 
turnuvanın hatırası olarak birer ku· 
pa verilecektir. 

Balkan Kupası 
Atina, 1 (Hususi) - Atlitismos 

gazetesi 1937 Balkan kupası maGla
rınm Atinada yapılmasının kat'i ola
rak takarrür ettiğini yazıyor. 

Deniz]ide Kır Koşusu 
Denizli, 1 (A.A.) - Bölge ajanlığı

nın tertip ettiği ikinci klrkoşusu ha
vanın yağmurlu olmasma rağmen ya
pılmıştır. Koşu 500 metre olarak ter
tip edilmiş ve klüplerden birçok g-enç 
iştirak etmiştir. Mendires klübi.ı bi -
rinciliği, idman yurdu ikinciliği al. 
mışlardır. 

istifa Haberi 
Tahakkuk Etmedi 

Dünkü nüshamızda Ankara muha
birimizin geç vakit vermiş olduğu bir 
haber intişar etti. Bunda, futbol fe -
derasyonu reisi (Kamil) in istifa et
tiği yazılı idi. Karilerimiz de bilirler 
ki, futbol federasyonu reisi Kamil 
değil, Hamdi Emindir ve istifa etmiş 
te değildir. Ancak Ti.irkspor Kuru
mu umumi merkezinde futbol fede -
rasyonu mümessili olan Kamil istifa 
etmiştir. (Kamil) in istifası tamamen 
şahsi sebeplerden ileri geldiğini yaza 
cak sal~hiyetteyiz. Yerine de henüz 
futbol federasyonunca kimse seçilme 
diğine göre Ankara muhabirimizin 
bildirdiği isimler tahmin derecesin -
den ileri gidemezler. 

Davis Kupasını Ame· 
rika Kazanamıyormuş 

Paris orfa sıklef dünya ıampiyonluğ una namıef gösterilen /ta/yan 
• • • . Locatel/i' nin son kurbanlar mdan biri yere clii§erken 

lngiliz teniscisi Perrini.n profesyo
nel olması bu seneki Davis kupası 
maçlarının neticesi hakkında umumi 
bir merak uyandırmıştır. Bu husus
ta bir Amerikan gazetecisi Perry ile 
görüşmüş ve fikrini sormuştur. Eski 
amatör şampiyon verdiği mülakatta 
fU sözleri söylemiştir: 

- Benim profesyonel oluşum do
layisile bu seneki Davis kupasının A
merikalılar tarafından kazanılacağı 
söylenmektedir. Ben bu kanaatte de
ğilim. Amerika bu seneki dünya ku
pasını da kurtaramıyacakt:rr. Çünkü 
hemayar iki genç tenisçi bulunama. -
ınıştır . 

Halbuki lngilterede henüz şöhre
ti tamamlamamış birçok genç şam -
piyonlanmız vardır. !yi bir takım ya
pabilirlerse bu sene de cihan 111ampi
yonluğunu İngiltere muhafaza ede -
bilir. 

Diık Rekoru 
·~tina, 1 (Husuet) - Diskçi Silloz 
~ ile yeıtl bir rekor tesis etmi' -

Boks dünyasında 
Istanbula gelen Romanya
lı F ransada da kazanıyor 

Beynelmilel boks fileminde bu son 
ay çok hareketli geçmiştir. Bilhassa 
A vrupada yapılan maçların ehemmi
yeti, Amerikalılann gözlerini açmış
tır. Amerikalılar düne kadar Avrupa 
boksunun Amerikadan çok düşük ol
duğunu iddia etmekte idiler. Bazı Av 
rupalı boksörlerin Amerikada elde 
ettikleri mühim muvaffakıyetlere bi
le tesadüfi olmuş neticeler gibi ba -
kan yeni dünya adamları cihan şam
piyonluklarına layik boksörlerin yal 
nı.z kendi tebaalarından yetiştiğini 

iddia etmekte idiler. 
Geçen ay Avrupalı boksörlerin meş 

hur Amerikan boksörlerile çarpışma 
lan Amerikalıları yola i:etirecek ııe-

ticelerle bitti. Başta tüy siklet cihan 
şampiyonluğu Amerikadan Avrupa
ya geçti. İngiliz B~ni Linç Amerika
lıların dünya şampiyonu addettikleri 
Montana'yı Londrada mağlUp etti. 
Bu mağlubiyet üzerine Beni Linç'in 
cihan şampiyonluğunu Amerikalılar

da tasdik etmiye mecbur oldular. 
Nevyorktan gelen haberlere göre, 

yarı orta siklet dUnya şampiyonlu • 
ğuna namzetler arasında ltalyan dö
ğüşcüsü Locatellinin ismi resmi Nev 
york listesine geçirilmiştir. 

Vasat siklette ise, Fransız Thil'in 
bugüne kadar Amerikalılarca bir 
türlü tasdik edilmiyen ünva.nı da ka· 

-/A_:_ · .. .. L·.·1;·v .. . . 
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HikAVE 
YAZAN 

H. H. 
M eliha bu akşam kendisini pek 

mes'ut hissediyor, sanki oir 
denbire dünyada ne varsa hep de
ğişti.. Herşey güzelleşti. Bambaşka 

oldu. 
Ve hatırasından o mazi, küçük 

bir kazada geçen gençliği, babası
nın ısrarile yapılmış olan izdivacı 

ve bu izdivaçtan daha mükedder 
geçen dulluk seneleri silip gitti. Bir 
anda o bütün fena şeyleri unuta
rak, hiç bir fena gün geçirmemiş 

kadar bahtiyar .. 
Çünkü bu gece .. Ata orda bah

çede ... Kızıl güller açan fidanın ya
nında durduğu zaman onun gözle
rine birinci defa olarak böyle uzun 
uzun baktı. Sonra güllerin en gü
zellerinden ikisini seçerek kopardı. 
Ve kendi eliyle onun ipek elbisesi
nin yakasına taktı .. Onun göğsüne 
bu çiçeklerı takarken elleri titri
yordu. 

Meliha amcazadesinden: "Gel ne 
olur annelerinin ölümünden beri 
çocuklarım pek zavallı kaldı. Onla
rı kadınsız büyütemiyeceğim. Sen 
de yalnızsın. Ve benim kardeşim

sin bana yardım et,, diye mektup 
aldığı zaman hiç tereddüt etmeden 
çocukları büyütmek vazifesini üs
tüne almıştı .. Ve senelerdenberi bu 
evin sessizliği içinde bu vazifeyi ha 
kiki bir şefkatle ve bir istekle ba
şarmıştı. Ve dört sene işte böyle 
geçmişti. Ve Meliha bu gece anlı
yordu. Bu dört sene içinde o ya
vaş, yavaş saçlarına ak düşen bu 
kırklık erkeği sevmişti. 

Sevmişti... Kendi kendine itira -
fa bile cesaret etmeden bu sevgi 
kalbinin en gizli yerlerinde benliği
nin en irişilmez noktalarında yaşa
mıştı. 

Onun iki oğullarından birini on 
sekiz diğerini on altı yaşına kadar 
büyütmüştü. Ve onları yetiştirir
ken hiç ana olmıyan kadın kalbin
de onlara karşı ne samimi bir bağ
lılık hissetmişti. 

Bu gece Ata onun göğsüne o 
fidandan kopardığı iki kırmı

zı gülü taktığı zaman birdenbire 
umulmaz bir bakışla gözlerine dal
mıştı. Bu bakış bir itiraf, bu itiraf 
bir saadetti. 

Çünkü dört senedenberi o fida· 
---·-

bul edilmiş pale gelmişti. 
Ağır siklette, Alman Şimelingin 

Amerikan beyazları arasında eşi ol · 
matlığı kabul edilmektedir. Beynelmı 
lel boks aleminin son vaziyetini yuka 
nda kısaca anlattık Şimdi mevsi • 
min büyük maçlarına geçelim: 

lSTANBrLA GELEN ROllANYA-
LININ MUV A.Fl!~AKIYETİ 

Birkaç ay evvel şehrimize gelmiş 
olan Romanyalı boksör Teodoresku 
nun Parise gittiğini evvelce yazmış
tık. Buradaki maçlarile hakiki kıY?1.e 
tini bildiren bu döğüşçü pars_ gı ~ı, 
kıymetli boksörlerin dolu oldug~ bır 
merkezde de boksörlüğünü tasdık et 

tirmiştir. . 
Teodoresku Fransa horos sıklet 

şampiyonluğunun ortaya ~on~ca.ğı 
bir gecede programın ikinCl muhım 
maçını yapacaktır. Bu ayın onuncu 
gecesi yapılacak bu maçı da muvaf · 
fakıyetle başardığı takdirde ~om~n 
yalı sikletinin Fransa şampıyonile 
çarpısacaktır. 

SİYAH KAPLAN DöVOŞTÜ 
Hali hazırda en müthiş vuran bok

sör olarak kabul edilmiş olan zenci 
Coe Luviz en çetin basıınlannd.an 
biri olan B. Pastör ile döğüşmüştür. 
Bu mühim çarpışmanın neticesi hak 
kındaki malumatın yarınki gazete • 
lerle gelmesi muhtemeldir. 

Denizli ldman Yurdunun 
16 ıncı Yılı 

Denizli 1 (A.A.) _ Denizlinin es-
ki ve çal;şkan spor klüplerinden biri 
olan ldman yurdu 16 mcı çalışma yı
lma girmiş ve yıldönümünü halke -
vinde parlak bir surette kutlamış -
tır. Klüp mensupları önüınüzdekı yıl 
daha çok çalışmak üzere bir çalışma 
programı hazırlamışlardır. 

nın gülleri açtıkça toplanılır ölen 
annenin resminin altına koyulur
du. 

• • 
Çocukların küçüğü olan Avni: 
- O Meliha hala.. Kızıl gülleri 

bu akşam sen göjsüne takmışsın .. 
Diye arsız, arsız sırıtıyordu. 
Meliha kıpkırmızı oldu. Acaba 

çocuklar darılmışmıydı. Büyük Ha
san bir şey söylemiyordu. O spor 
yapmıyan her on sekiz yaşındaki 

çocuk gibi daha sakin ve daha mü
kedder çehreli idi. 1ri gözlerile 
mağmum, mağmum bakıyor ve 
konuşmuyordu. Meliha: 

- Ben gülleri takmadım yav
rum dedi baban bu gülleri bana he 
diye etti. 

Küçük Avni adeta küstah bir 
bakışla Melihaya bakıyor: 

- Ha .. dedi. Ve babasına da on 
altı yaşının merhametsiz bakışıyla 
işkence etti. 

• • 

G ece ilerlemişti. Yatılacak sa
atti. 

- Meliha hala ben yatmıya gi
diyo:-um. 

Meliha silkindi. Gözlerini çocu
ğa çevirdi. Ve o anda içinde nahoş 
bir his duydu. Bu küçük Avni ken
disine ne garip manaları olan ba • 
kışlarla bakıyordu. Dudakları kıp 

kırmızı idi. Gözlerinin içi pırıl, pı
rıl yanıyordu: 

- İyi edersin yavrum dedL çok 
yorguna benziyorsun. 

Ve yerinden biraz daha doğruldu. 
Onu bu akşam da bir anne gibi öp
mek için. Fakat o birdenbire daha 
çevik davrandı. Ve eğildi. Yüzünü 
Melihanın göğsünde saklıyarak iki 
gülü dişlerile parçaladı.. Oh o çi
çekleri nasıl büyük bir hırsla par
çaladı. 

Meliha sapsan olmuştu. 
- Ne oluyorsun çıldırdın mı? .. 
Şimdi doğrulmuştu. Gözlerinde 

herşeyi göze alanların bir bakışı 
vardı. Ve dudaklarında kızıl gül 
yaprakları. 

- Belki de çıldırdım .. Allah_ra
hatlık versin bu gece sizi rüyamda 
göreceğimden eminim . 

• • 
Bir kaç dakika Meliha heyecan 

içinde olanı biteni anlamadı, anla
mak istemedi. Daha bir bebek gibi 
muamele ettiği bu küçük çocuk ... 
kendisine birdenbire bir erkek gö
züyle bakıyor ve yabancı bir erkek 
yabancı bir kadına nasıl bir ... Ha
yır Meliha daha fazla düşünemi

yordu. 

- Meliha hala.. 
- Sen misin kocaman delikan-

lım?. 

İşte Hasan karşısında idi.. Ha
san hiç olmazsa çabuk büyümüş, 
vakitsiz serpilmiş olan şu Avni gi
bi erkek rolü oynamak istemiyor
du. O Melihayı babasını ve doğa
cak saadetlerini korumak için Me
lihaya yardım edecekti .. 

Fakat ona da ne olmuş? Neden 
kendisine doğru eğiliyordu ve ne
den titriyen ellerile onun göğsüne 
dokunuyordu. Ve elinde bir gül de 
vardı: 

- Meliha hala diyordu size bah
çeden giizel bir gül getirdim göğsü
nüzdekiler solmuş .. Onları takma
yınız yerine bunu takalım. 

V e Meliha bir hareket yapa
madan göğsündeki çiçekle

ri alıp kenara atıverdi ve kendi sı
cak parmaklarile onun göğsüne 

kendi getirdigi gülü takrverdi. 

~~ 
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Elleri babasının elleri gibi Mili 
sıcak, hem titriyordu. Ve gözle~ 
babasının gözleri gibi müşfik ve s1 
ni zamanda paralayısı bir bakışl• 
Melihaya baktı. Ve bir anda herşe
yi anlıyan genç kadın... Yerindet 
fırladı ve büyük bir dehşetle: 

- Sen de mi? ... Sen de mi? .. 
Diye bağırarak kaçtı. Odasın& 

girdi. Kapısını kilitledi. Ayni gece 
de kendini gösteren bu üç sevgide' 
birden kurtulmak istiyordu. Keli' 
disini istiyen bu üç erkek sevgi~ 
ona dehşet veriyordu. 

H er şey bitmişti. nk bakışı1'1 
ilk işaretin göğsüne verdi· 

ği saadeti iki çılgın çocuk mahvf' 
diyorlardı. 

- Üçü de diye inliyordu. AlW 
hım niçin üçü birden ve üçü de bıl 
gece bana bunu gösterdiler. 

• • 
Şüphesiz ki, hayatta bu nevi tec• 

rübeleri hiç olmıyan masum ve sııl 
Meliha bilmiyordu, bilmiyordu ı<l 
hayatta başkaları tarafından sevi• 
len istenilen kadınlar diğer erkek
lerin aşkını Üzerlerine celbederler 
ve ekseriya bir erkeğin arzusur>d 
alevlendirmek için bir başka erke' 
ğin arzusunun ateşi lazımdır. 

~~~~~---_____,, 

Tehlikeyi 
Büyümeden 
Önleyiniz! 

B üyük, küçük birçok has
tahklırr soğuk algınlığı ile 

başlar. Mikroplar üşüyen vücu -
de hücum ederler. Nezle ve kırık 
hk başgösterir, Hararet yükselir. 
Artık en korkulacak hastalıklar 
için bile zemin hazırlanmış de -
mektir. 

Kendinizi üşüttüğünüzü 
hisseder ·etmez derhal bir 

kaşe 

GRiPiN 
ııhnız 

GR1PlN sizi gripe karşı ko
rur. GR!P!N en şiddetli baş 
ve diş ağrılarını geçirir. GRi 
PİN üşütmekten mütevellit 
bel ve sinir ağrılarını. bütün 
sızı ve sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Kaşelerini tecrübe ediniz· 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Bütün eczanelerde satılır. 
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GENERAL GALİP 
ANLATJYOR: 

Cöl Arapları kuyulara 
zehir döküyorlardı 

Nakil vasıtalarının azlığı, 8ilah 
)' ll larımızm işe yaramamazlığı, 

0 ardaki su kuyularının çok sey
l"e.k olu§u ve bunlardan çogu· na 
Ç .. l 
ı: Arapları tarafından zehir katı-
caklarının muhakkak bulunuşu, 

~bit, memur ve mücavir aileleri
nın akla hayale gelmez akibetlere 
~aııız bırakılışı ve daha bunlar f bi, ntaddi, manevi birçok sebep
:: garnizonda bir müdafaa harbi 

Plnanuzı zaruri kılıyordu. 
u~n birkaç aydanberi, ve hele In

g ız filo kumandanının beyanna
~inden sonra, deniz münakalesi 
b· amile durmuştu. Buna rağmen 
ır lngiliz gemisi, Hindistan ve Ca

~darı topladığı beş altı yüz hacıyı, 
b ddeye getirmişti. Bunları, kur

an bayramından birkaç gün evvel 
§ehre ihraç teşebbüsünde bulundu
lar. 

Cidde mutasarrıf ınm mUracaati
ne menfi cevap verdim. Bu hacıla
rın, vapurdan çık&.rtılma.sını mu
Vafık bulınuyordum. Ne de olsa, 
düşman memleketinden geliyorlar
dı. lçlerinde kim bilir ne adamlar 
vat'dı? ' 

Şerif lIUseyin, bu kararımdan 
tab·td· 1 ır ki, hiç memnun olmamış-
tı. Cidde ınutasarrıfına verdiğim 
tmri öğrenir öğrenmez bana mü
~:a:ıt etti; son derece telaşlı gö
- -uıUyordu: 

- P~a Hazretleri, dedi, hacıla-
:rın haç vazifelerini yapamamaları 
halk üzerinde fena tesir yapacak~ 
tı.r! Mutasamfa emir veriniz, ma
nı olmasın!. 

Ben, nıutasamfla muhabere e
d.eceğimi kendisine söylemekle ik· 
tifa etilin. Fakat, emir şiddetle ıs
rar ediyor, hacıların bayramdan 
evvel mutlaka çıkarılmasını iRti
~ordu. 

O !Irada, karantlne hekimliği, 
hacıların on iki gün karan

tineye tabi olduklarını bildirmişti. 
Enıire verdiğim cevapta, gecik

lneniıı karantine zaruretinden ileri 
teldiğini söyledim. 

Şerif, her halde bir "suretihal" 
bulunmasını tekrar rica etti. 

Bunun üzerine, yolda hiçbir sıh
hi arıza vukubulmadığma dair, In
giliz vapurunun kaptanından ra
por almarq.k, karantine müddeti 
de o zamana kadar dolduğu için 
hacııann çıkma.sma müsaade edil
eli, 

Ancak bu arada, Cidde mutasar
t:ıfı da, hacıların hüviyetini az çok 
tahkike muvaffak olmuştu. Bunla
l'nı ÇOğu, şurada burada dilenerek 
geçinen kimselerdi. Içlerinde; te
iniz kıyafetli ancak üç beş adam 
\'ardı. Cidde ve Mekkedeki memur
larımız vasrtasile onlan da müm
kün mertebe tarassut altına aldır
dık. 

Haç merasimi bittikten eonra 
Mekkeye dönmilştü~. Bu sırada Şe
rif Hüseyinin adamlarından Hintli 
liU.seyin Efendi i8minde biri, bana 
geldi. Evvelce müteahhitlik etmiş 
olan bu adam, bir ay kadar evvel 
bize bir müracaat yapmıştı. Elinde 
birkaç bin kilo koyun yünü oldu • 
ğunu, bozulmağa yüz tutan bu yün
leri, ucuz fiyatla ciheti askeriyeye 
ıatnıak istediğini söylüyordu. 

Kendi.sile pazarlığa giriştik. An
eak paramız olmadığı için, şimdi
lik mukabilinde mazbata verilmek 
~rtmı kabul ettirdik. Bunlar, Me
dineye sevkedildl. Çünkü, dördün· 
~u ordu kumandanlığı ile aramızda 
CeÇen muhabere lizerine, bunların 
kedlııede tetıılim a.lıımwn muvafık 
l&ı1llmtlştft. 

General Galip kurluluj sava1ında 

Yazan · - ---

SALAHA TTlN 1 
GONGOR 

Ş erifin sadık adamı Hüseyin 
Efendinin bize karşı bu ka· 

dar alicenap görünmesinde birta· 
kun gizli sebepler olacaktı. Bu giz · 
li sebeplerin meydana çıkmasını 
zamana terketmiştim. 

Nitekim, haç dönü§ünde Hüse • 
yin Efendi, bir gün, benimle "yal
nızca,, konuşmak istediğini bildir
di. Kendisini, odamda kabul ettim. 
Gayet "mahrem ifade,, Je buluna· 
cağını söyliyeıek ıçeriye kimsenin 
girmemesini bilhassa rica etti. 

Ben teminat verince söze şöyle 
başladı: 

- Paıja, ben Hintliyim. Devlet 
ekmeğile büyüdüm. Hilılfet maka
mına sadık bir adamım. Şimdi çok 
mühim bir mesele karşısında bulu
nuyoruz. Hindistanda Haydarabat 
medresesi şeyhi Mevlana Mahmut 
Ha.san namında alim, fazıl bir za.t 
buraya gelmiştir. 

Kendisi, Hindistanın birçok yer
lel'inde şubeleri olan lsliım lttihadı 
Komitesinin nüfuzlu azasındandır. 

Sizinle, gizlice görlişmek istiyor, 
ancak, bu temasından kimsenin ha.
beri olmaması lazımdır. Bunun i
çin, ancak geç vakit, ortalık ta • 
mamile karardıktan sonra gelebi
lecektir. Ne emredersiniz?,, 

Derhal meselenin mahiyetine in. 
tikal ettim. Şerif Hüseyinin yeni 
bir politikası ile karşılaşıyordum. 

Bununla beraber, Hüseyin Eferıdi
nln ifşaatına son derecede alaka
dar görünerek: 

- Mevlanayı hemen bu gece ge
tiriniz! dedim. 

Gece geç vakit, Hüseyin Efendi 
Mevlana Mahmut Hasan geldiler. 

M evlana, ufak tefek yapılı, 

köse sakalh, Hintli kıyafe
tinde, son derece esmer bir adam
aı. Parlak gözleri ve dokunduğu 

yerde iz bırakan mütecessis bir ba
kışı vardı. 

Her ikisi de, ~asterdiğfm M.ndal-

yalara oturdular. Mevlana, ara sı
ra sandalyanın üzerine toplanarak 
tek dizi üstüne oturuyor, ba.za.n da 
ellerile çıplak ayağının parmak a
ralarını karıştırıyordu. 

Hüseyin Efendi, sık sık Mevla
naya bakarak, yaptığı hareketle -
rin, münasebetsiz olduğunu kaş, 

göz işaretlerile hatırlatmağa çalışı
yordu. Fakat Mevlana, hiç oralar
da değildi. Ancak, dikkatle tetkik 
edilirse, mumaileyhin, bu laübali 
vaziyeti ile, düzgün Arapçası, mü
kemmel tertip edilmiş siya.~i mil -
talealan arasında göze çarpan bir 
tezat vardı. 

Her, neyse, şimdi MevlA.na söy
tUyor ve Hü~yin Efendi bana ter
cüme ediyordu; lşte bu söylenilen
lerin hulasası: -

- Efendim .. Beni Hint Islam 
Komitesi, bilhassa zatıalinize gön
derdi. Haydarabat medre.~lnin, 

Yağı.stan ve Afridiler üzerinde mü
him nüfuz ve tesiri vardır. ~b.ka
mı hilafetin ilan buyurduğu mu -
kaddes cihada, iştirak edebilmemiz 
için, hilafet makamından ve yahut 
onun vekilinden alınmış bazı vesi
kalara ihtiyaç vardır. Beni gizlice 
Jstanbula gönderiniz. Halifeden, 
Hint müsltimanlanna hitaben ya
zılmış emirler, fermanlar alayım.,, 

Bergamada 
Bir ihtilaf 
Bergama, (TA..~) - Kazamızm bu 

seneki tütünleri i}i fiyatlarla satıl

mış ve müstahsil mühim :miktarda. 
para almıştır. Yalnız bazı tacirler da 
ra olarak balya ba,ma bir ve iki kilo 
düştükleri için .. zUrram bir kısmı bun 
dan mUteesir olmuştur. Bu kısım 

zürra, tüccarla aralarındaki ihtilaflı 
dara farkını Kızılay Cemiyetine bı
raktıklarını ve cemiyetin bunu tile
cardan almasını bildirmişlerdir. Bu 
yıl Bergamadan 10 bin balya ttitUn 
çıktığına göre, Kızılay Cemiyetinin 
dara farkını alabildiği takdirde as
gari beş bin lira varidat temin etmif 
olacağı hesaplanmaktadır. 

1 Çiçek "V'"e Bahçe ı 
Ş ubat ayı sebze ve çiçek to • 

humlannın ekilme zamanı
dır . .M.aamafih her tohumun bu ay
da ekilmesi muvafık değildir. Fi • 
de olarak kullanılacak ve Nisan, 
mayıs aylarında. tarlaya fıdelene • 
cek olan sebze ve çiçeklerin tohum
Ia:rını ekebilirsiniz. Bu gibi tohum
lar ya saksılara, kasalara veya top 
rakta yapılmış yer yastıklarına e -
kilir. Her nereye ekilecekse ekilsin, 
tohumlar için bir kısım ince kum 
iki kısım çürümüş yaprak gübresi 
veya çok eskıi ve iyi çürüyerek si • 
yah bir renk almış koyun ve at 
gübresini ince elekten geçirdikten 
sonra saksı veya kasalara doldur • 
malıdır. Ka.sa ve saksıların dibine 
çakıl taşları veya kiremit kırıkları 
koymak suretile fazla rütubctin 
sızması temin olunur. Böylece ha
zırlanan kasalara seyrek olarak 
tohumlar ekilir ve tohumların boy· 
]arına göre yarım ve azami bir 
santim kalınlığında ayni harçtan 
serilerek tohumlar kapatılır. 

Sulama • 

B u iş bittikten sonra süzgeçli 
küçük bir kova veya püskür-

me tarzında su 
serpen bir şırınga 
ile tohumlar sula -
nır. Üzen camlı 
kapak veya çer 
çeve ile örtUlür. 
Ca.m~anı olanlar 
bu işi came!dı.n ı. 

çinde yapa~Jar. 

Böyle yapılmakla 

Tohum dikme 
ağaç ve çiçek 

yetiştirme 

makasla kesilebilir. İnce köklere 
kat'iyyen dokunulmaz. Dikilen fi • 

danlarm toprağını da çok sıkıştır. 
mamalıdır. Her ağacın kökü ile 
gövdesinin birleştiği veya a.şılan • 
mış bulunduğu nokta daima top • 
rağm haricinde yani havada kal • 
malıdır. A~ı yeri toprağa girmiş fl 
danlar kolay çürürler. Dikilen fi • 
danlar bol su ile sulanır ve toprak 

köklerin etrafmJ beraber saksı veya kasaların üzerine bir cam kapat. 
mak muvafıktır. Bunun faydası tohumların daha ko-

lay çimlenmelerine yardım etmekle beraber çimlenin

ciye kadar tohumların az hava almasını temin için. 
dir. Çünkü tohumun bulunduğu yerin havası fazla 
rütubetli ve sıcak olursa çabuk yeşerir. Her gUn 

YAZAN: tamamen kaplı • 
yaca.k surette yer. 
leşmiş ve otur • 
muş olur. Her de· 

cam örtüyü kaldırıp üzerinde ta • 
bahhurattan toplanmış bulunan su 
damlalarını silmelidir. Bu damla • 
!ar çimlenen tohumların körpe yap
rakcıkları üzerine düşerse onları 

çürütür. Ekilen tohumların sulan
masında dikkat ister. Eğer toprak 
rütubetini kaybetmiye başlamış i
se yine serpme olarak sulama ya
pılır. Fakat her ekilme zamanın -
dan ancak 3,4 gün sonra dkinci de
fa sulamak zamanı gelmiş değildir 

Camek6n 

Ç imlenen tohumların çok boy
lu olma.ması ve gev

şek b ü y ü m e s i için. çim. 
lenmeyi m U t e a k i p artık 

cam örtüye lüzum yoktur. Fakat 
camekanda bulundurulması devam 
eder. Çünkü gece donları, soğuk 
rüzgarlar, günetş tesiri ile 1eni sür 
miye başlamış olan fidecikler bo • 
zulabilirler. Camekan ve cam çer
çeveli yastıklara eğilmiş olanlarr 
her gün alıştıra alıştıra öğleye ya
kın bir saatte havalandırmalıdır. 
Bu havalandırma ilk günler 5 • 10 
dakika olmalı ve 3.5 !nci günlerden 
itibaren 15 • 30 daki~ta devam et
melidir. 

Bu suretle !idecikler rişldn bir 
hal alırlar, iyi büyürler, canlı olur
lar. Fideler bi.iyüdükçe yaprakları 
gelişir ve şaşırtma yapmıya elve -
r4;1i bir hale gelirler. 

Ağaç 

A ğaç nedir? Bunu herkes bi • 
lirim zanneder ve her odun

l~an nebata ağaç adını verirler .. 
Halbuki ağaç, ömrü senelerce sü • 
ren, senelerce çiçek, meyva ve to
hum veren nebatlara derler. Şu 

halde çiçek, meyva ve tohum alabil 
mek için ağaç yetiştirmek 18..zım -
gelir. Ağaçlar arasında yaprakla • 
nnın sUsll ve manzarası, rengi, 
tekli, büyüme ve yayılmasının tar
zına göre az veya çok sevilenleri 
vardır. Hele çiçek ve meyva veren 
ağaçlar en değerli ve en makbul 
olanlarıdır. Ağaçtan faydalanmak 
için, dikilen ağacı iyi şartlar altı.ı
da bakarak onu bir çocuk itinMi • 
le büyütmek lazımdır. 

Dileme • 

A ğaç ne vakit dikilir? 
Senenin her mevst ninde a

faç dikilmez. Memleketimizin 
y&yla fibi yükaek yerlerinde İlkba
har donla.rmm 80llunda yani nJ -
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san ayı içinde, sahil mmtakaları • 
mızın Marmara havzasında birinci 

Kanun başlangıcından, müsait hava 
!arda Şubat sonuna kadar dikılmeli 
dir. Kaide olarak ağncın yaprak • 
lan tamamen döküldükten sonra 
dikilmesine başlanabilir. Her diki • 
lecek ağaç için evvela yerini hazır
lamalıdır. Kirizmesini yapmalı. 
toprağı, iyice havalandırmalıdır. A 

ğaç dikilecek çukurlara çok eski • 
miş beygir ve koyun gübresinden 
üç kUrek kadar giibre koyarak top 

rağına karıştırmalıdır. 

Fidan 

A ğaçlar iyi çıkarılmış olmnlı • 
dır. Kökleri zedelenmemiş. 

küçük kökcüklerinin bozulmamış 
olması şartttrr. Pazar yerlerinden 
fidan almamalıdır. En iyi fidan • 
lar, toprakta iken seçilerek çıka • 
rılnn fidanlardır. Böylelerini itina 
ile çıkartıp ve derhal köklerini ot 
ile, çuvalla sardırıp donların, rüz
garların ve hatta güneşin tesirin
den muhafaz, ederek bahçeye ge· 
tirmeli ve hemen dikmelidır. Şa • 
yet hava yağmurlu ise, o zaman fi 
danları po)Taz tarafına yatırarak 
ve köklerini bir çukura sokarak 
kökler üzerine bol toprak dökme· 
li ve biraz sıkıştırıp sulamalıdır. 
Böylece hava müsait oluncıya ka· 
dar muhafaza edilen fidanlar yer 
lcrine dikilir. 

Toprak 

D ikilecek fidanların kökleri çu 
kur içine serbestçe girebil -

melidir. Kökler nekadar serbest 
yerleşirlerse toprağa o kadar ça -
buk alışırlar. Köklerden ancak ka 
zık gibi uzanan ve üzerinde ince 
kökcükleri bulunmıyan ana kökün 
veya zedelenmis olanlann uclan 
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likten ağacı ertesi 
günü birer Herek denilen kalınca 

ve fidanı rüzgarlardan sarsmıyacak 
boy ve kuvvette birer kazık ile tes 
bit etmelidir. Bu işi yaptıktan 
sonra ağacın dalları arasında mU • 
vazene temin etmek için budamak 
icap eder. Budamayı da a)Tıca ya.
zacağız. 

Telgraflardan 
Alınan damga 

Resimleri 
Ordinolarla ord:.ı•o ye:-!ne geçen 

!T'sal veya te.Jıırıı cnurlerıni muhte· 
vi telgrafla• , ı.lam~a kanununa gö • 
H•. on kurwsl Jk damga resmıne tabi 
tutulacaktır 

Diğer taraftan aktı mütez<ımnım 

... ·pariş kablllu· u.ı ihtirn cdE'n tel-; raf. 
:01'dan da blj'e bi,. damga resmi a· 
lı.ıması icap erm~tcdir • 

Bütün mer'<~1.le:· bu suretle c':amga 
resmi almıya başıaınışlardır 

. Altnacak tedbirler 
Ancak, alli<"~dnr "U'Ir. verdiği İZ3• 

t>nta göre, tetı,; .·aı •;ıemurıarını:t içti. 
t.adi hareket P,.'c esbabı mesnlthi za· 
Tara sokmamalan için şimdiden tcd • 
bir alınması lazımdır . 

Çünkü, Ucaret muamclatmdaki for 
mü! ve tabirlerin kavranabilmesi, a. 
şnğı yukarı bir ıhtısns işi sayılıyor. 

Bu itibarla, postcı ,telgraf ve telefon 
umum müdürlüı;ünün bu nevi ticari 
telgrafların kabu!il hususunda bazı 
tedbirler alması, telgraf memurlarını 
hakiki bir müşkülden ku~·taı·ac:ık • 

tır • 
Sürıorilı pullar . 

Salahiyettar bir zatın ve,.rliği ma .. 
lfımata göre, Montrö mukavelename
si hatırası olarak çıkarılan sürşarjlı 
posta pullarının mevcudu çok azal • 
mıştır 

Pulların ileride çok mUhlm ve ta
rihi bir kıymet iktisap edeceği aşi • 
kardır. Bir çoi< kolleksiyon meraklı • 
ları posta idarelerine başvurarak lr.ı 
pullardan birer seri ediniyorlar. sur • 
§arjlı pullar bir daha bastırılnuya .. 
caktır • 

Yeni Ziraat Vekaleti 
Müsteşan 

Ankara, 1 (Tan) - Ziraat Vekft.le

ti müsteşarlığına teftiş heyeti reisi 

Naki asaleten tayin edilmı~tir. 
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A:ksarayda 60 milyon kilo 
buğday k~r altında kaldı 

Bazı köyler daha 
müsait yerlere alınmalı! 

i
l K~n~a Aksarayı (TAN) - Bu yıl Aksaray 60 _ 70 milyon kilo hubu
bat ıstıhsal etmiştir . 

.... ~ ........ 
' • • -1 E:.. · ... , 
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Trabzonda 
şiddetl i 
fırtınalar 

Trabzon, (TAN) - Burada şid
detli fırtınalar hüküm sürmektedir· 
Limanda barınamıyan vapurlar PU• 

lathaneye sığınmışlardır. 
Bu sene ikinci defa kar yağmış, 

şehir içerisinde tutunamamışsa da 
şehrin yüksek yerleri kamilen beya-
za bürünmüştür. 

Gcçenki kardan sonra araba ve 
otomobiJlere geçit• vermiyen Zigana 
dağında yapılan bütün çalışmalara 

rağmen yol hala açılamamıştır. 
1 

Her zamanki gibi mahsul bu sene de Pamr meydanına yığılrnış ve gün
lerdenberi yağan karın altında kalnuştır. Buğdaylar bu suretle şişere!< 

1 fazla çekerse de, evsaf itibariyle en iyi hububat yetiştiren Aksarayın 
J nem.lenmiş buğdaylar ytizünden itibarını kaybettiği görülmektedir. 

Adapazarı orfa mektebi fa/ebelerine/en bir grup Bu kardan sonra yolun açılması 

daha fazla emek ve zaman istemek• 
tedir. 

1 Pazar yeri resmi ve kile resmi alan belediye, milyonların döndüğü bu 
j meydanda bir hangar olsu!l yapıp mahsulü yağmurdan, kardan kurtar 

1
. mağı bugüne kadar düşünmemiştir. Böyle bir şey düşünmekte olduğu da 
, duyulmamıştır . 
; Milyonlarca kilo hububatın açıkta kalıp bozulmaması için ya belediye. 
i ce veya hükumetçe bir çare bulunulması lazımdır. 

. . Köylerde kalkmma . . 1 
Altı ay evvel işe başlıyan kaza · I 

1 mızın genç kaymakamı, yeni köy büt. iz mit 
Valisi 

s6ylDyor 

Adapazannda yeni 
ortamektep için 

inşaata başlanıyor 

lzmitte Müthit Fırtına 
Izrnit, 1 (Tan) - Diın çıkan bir 

fırtına körfezde büyük tahribat yap
nuştır. Körfezde tahmil ve tahliye 
durmuştur. Izmitten Gölcüğe giden 
Gölcük motörü su ahuış, kapt:ı.nın so
ğukkanlılığı 75 yoicunun hayııtmı 

müşkülatla kurtarmıştır. 

Adapazarı (TAN) - Kültür Bakan I çeleri yapılırken, önümüzdeki yıllar -
ı da köy kanununun feyizlerini göste-

1
, rebileceği tedbirleri ihmal etmenıiş. 
tir 

1 
Boğa mübayaası, mektep inşası. 

nümune tarlalar ve fidanlıklan tesisı. 

• lığı, ortaokulun kadrosunu tamam
lamaktadır. Adapazarı Orta okulu 
coğrafya ıtajiyerliiine üniversite 
coğrafya şubesi mezunlarından Sa· 

Bitlisin kurluluı yılclönümü 
.. merasiminde 

Biti iste 
Bir Lise 
Açılıyor 
DJtlis, (Tan Muhabirinden) - U

mumi harpten evvel Bitliste bir uke 
ri rüştiyesi ile Sultani mektebi var
ken sonradan yapılan muallim mek-

tebi binası bir çok felaketler yüzün
den şimdiye kadar çılamamıştir. Bu 

binada yeni tedris yılı başında bir 
lise a.çtlmuı yolundaki karar, bütün 
Bitlislileri sevindirmiştir. 

Van, Mua, Ercif, Karaköse yollan
mn uğrağı olan Biti.iste açılacak ll
ıeden civar yerlerdeki çocukların da 
lltifade edeceklerine şüphe yoktur. 

köylerde imdadı sıhhi sandıkları bu- İzmit, (TAN) - Halkevinde yeni 
lundurulması gibi maddeler bilhassa bir faaliyet var. Evin muhtelif şube . 
nazan dikkati celbeylemektedir. leri hararetli bir kalkınma içindedir. 

Yalnız köy planlan için hiç bir ka. :..ütün İzmitte tatlı bir sevinç u • 
rar alınmamıştır. Mesela öyle köyler yandıran bu çalışmalar vali Ha.mit 
vardır ki dağ ve kayalıkların dibine Oskayı da P~ memnun etmektedir. 
sokulmuttur. Buralarda sab:ı.h gü • İzmit valisi, kendisi ile görüşen ga. 
neşi pek sonra görülür, akşam gUne. zetecilere şu beyanatta bulunmuş • 

tur: 
şi de saatlerce evvel kaybolur. Bu gi- " .. . . .. w 

bi köylerin yakınlarındaki müsait yer r - Bu~ün ilk v~ ?rta mek~p og • 
lere tedricen nakli ve yine bu •cöyler et~enlen HalkeVU}ın muhtelif JUbe 
de infaatm nıen'i cib~eri de naza, u terınde yer almışlardır. 
itibara almaa çok daha iyi olac~<Yma Temsil kolu her 15 günde bir, gü. 
.. nph y kt zel san'atlar şubesiyle müşterek 9e • 
gw e o ur. k' . 

Y · K l"f/ ılde temsil ve konserler verecektir. 
. . . . em oopera ı er . . • . Halk . k' . . 

Z. t B k h" · 1 evı ıtaphanesının R:ı6inleşti. 
ıraa an asının ı.mayesıy e . . .. • . 

k k.. 1 · d ....._ k t'f nlmesı ve daha rahat, sükünetli hır 
aza.mız oy enn e ~ oopera ı . . 

t · · 1 ıl aıkt d 20 k'" .. t şekılde mütalea yapılabilecek bir ha-
esısıne c;a ış m a ır. oyun eş . . . . . . 

kil ettiği bir numaralı kooperatif hak le getirilmesı ıçın tertibat alınmakta. 
kmdaki evrak Ziraat Bankası Umu. dır. 
mt MüdUrfUğüne gönderilmiştir. Bu Gençler ile yakın alaka.mızı daha 
kooperatifin sermayesi yirmi bin lira fazla arttırmış bulunuyoruz. Sporcu
olacaktır . lar için ıkaPalı bir idman salonu aç • 

Evvelce tasfiye edilmiş olan Çiftçi mak tasavvurundayız. Yapılacak 
Kardeşler kooperatifinin mezktir stadyom için de ciddt gayretler sar ~ 

!edilmektedir. Yakında mUtehusı11 
kaylere isabet eden hisae-11i 5 bin lira 
olup yeni kooperatifin HıWyat akçe. gelerek sahanın kurulacağı yerde 
ıini teekil edecektir • tetkikler :.ıpacall:, plan çizecektir. 

~m bu !.'ne fazla olması dolayı. 

Keşanda üç kişi 
bir korucuyu balta 

ile parçaladılar 

siyle fakir ve yokwl ailelere kömUr 
tevzii için Halke\Ol içtimat yardım 
şubesi faaliyete geçmiştir. 470 aile 
yardrm go"rmilştUr. Bunlara ir" kilo • 
dan 150 kiloya 'kadar • ailenin ço'k • 
luğuna veya azlığına göre • kömür 
verilmiştir . 

Halkevinde kadmlar tçin lıir ~1 fşl 
ve pasta yapmak kursu açıyoruz. U
marım ki kadmlanmız ve bi1h-'tıl!la 
gen<: kızlarımız bundan çok ietif ade 
edecektir.,, 

Tutulan katiller: Çalltlı Hüseyin, Mehmet, Abidin 

Kefan, (TAN) - Büyük Doğan· muhtarlığı vasıtaaile geri aldırmak 
ea köyü korucusu Ali, üç canavarın için mezk6.r köye doğru yürümiye 
balta darbelerile parçalanmıştır. başlamlf, yaptık.lan işten dolayı ce-

Vak'a töyle cereyan etmt,tir: zalandırılacaklarmı hiueclen üç köy-
Geçen akşam Siğilli köyünden Ali lU, gecenin koyu karanlığından bi

oflu Mehmet, Çallılı Hüseyin, Ah- listifade yolun kenarına gizlenmif
met oğlu Abidin adında Uç kişi, Ka- ler, korucu önlerinden geçerken, giz 
racan köyü ormanından ke.ııti.kleri o- lendikleri yerden fırlayıp bir balta 
dunlan arabaya yükleterek köyleri- darbesile zavallının başını ikiye ayır 
ne dönerken, Büyük Doğanca köyü mııslar, sonra boynunu ve . vilcu
lle Silli köyü arasındaki ormanlık· dunun muhtelif ye;l~ri~ balta ile 
tan da çit örmek için genç ağaçlan parçalayarak cesedını bır çukura sU-
da kesmek istemişler. Fakat korucu ıilkleyip bırakmlflardır. 
Ali buna mani olmuttur. MUdelumumt Nusret Tekin cina • 

Manisada 
Çocuklara 
Yardım 
Maniaa, (TAN) - Mekteplerdeki 

çocukları himaye heyetlerinin iyi ça· 
lışmalan neticesinde bu yıl 750 fakir 
çocuğa elbise temin edildiği gibi 300 
kadar çocuğa da hergün sıcak yemek 
verilmektedir. Bu işlerde, geçen se
nelerde olduğu gibi, keresteci Mak
sut ile bakkal Mustafa oğlu Hilminin 
yardımları görülmüştür 

Berıama Halkevinde 
Be'fgama, (TAN) - Halkevi ko

miteleri yeni idare heyetlerini ıeç· 
miye başlamışlardır. Ar kolu idare 
heyetine tuhafiyeci Sami, tüccardan 
Tahsin Balkan ve İsmail Hakkı; mu
allim Ali Rıza, Ziraat Bankası vez
nedarı Necati Karagül seçilmifler
dir. 

miha Lutfiye, Riyaziye öğretmenliği· 
ne Kandilli kız lisesinden Nazenin, 
tabiiye stıtjiyerliğine Bursa kız lise
sinden Müzeyyen, Fransızca öğret

menliğine Qalatasaray lisesi mezun
larından Nüzhet, ALınanca öğretmen 
liğine Dr. Nail, lngilizce öğretmenlik 
ferine Mehmet Niyazi ve Müzehher 
Rona, erkek talebe beden eğitimi- öğ
retmeni ili stajiyerliğine de Qazi Ter 
biye Enstitüsü mezunlarından Yusuf 
tayin edilmi,ıerdir. 

Bu suretle okul kadrosundaki mün 
hallerin mühim bir kısmı kapatılmış 
bulunmaktadır. 

Adapazarının en güzel yerinde 102 
bin lira ıarfile bir orta mektebi ;n • 

Biga da 
kediler 
çarşısı 

Biga, (TAN) - Burada işe yara
mıyan ve evlerden uzaklaştırılmaları 
li.zım gelen kedilerin kasap dükkan
lan önüne atılmaları adettir. 

Bu yüzden, karalı, sarılı, tekir, a· 
laca ve aair renkte yüzlerce kedi, ka· 
saplar çarşısını kediler çarşısı hali
ne koymuşlardır. 

MU1terilere et satılırken bunların 
muhtelif şekilde çıkardığı miyavla
ma sesleri ve et kapmak için yaptık
lan hU.Cumlar, cidden görülecek ınan 
zaralardandır. 

Zilecle Mehmet Akif ihtifali 
Zile, (TAN) - Halkevinde mer

hum Şair Mehmet Akif için bir ihti
fal yapılmıştır. İhtifale, hazır bulu
nanlann hepsi birden söyledikleri 
lstikli.1 Marşı ile başlanılmIIJ, bundan 
sonra büyük şairin hayatı, tahsı ve 
eserleri hakkında malUm.at verilmiş
tir. 

Nuriye Köyünde iane 
Maniea - Nuriyeköyü mektebi ta 

\ebesi, Adana seylapzedeleri menfaa· 
tine bir müsamere vermişler, ayrıca 

aralarında topladıkları beş lirayı da 
Adanaya gönderilmek üzere Kızılaya 

vermiflerdir. 

Zilede Poıta itleri 
Zile, (TAN) - Kazamız posta ve 

telgraf direktörlüğü şefliğe tahvil e
dilmiş, direktör Hüseyin HUsnü 
teflikte bırakılarak maaşı 25 liraya 
çıkarılmıştır. 

Yeni teşkilat kanunundan istifade 
Bunun üzerine Uç kafadar anıızm yet mahalline giderek tetkikatta bu

.t.Unin üzerine atılarak ıili.hını al- lunmu9, jandarma kumandanı yüz • 
ar ve yollanna devam etmitler- bqı Faruk Onay katillerin üçünü de 

Halkevi temsil kolu "Himmetin edecekleri ıanıtan muhabere memur
Oğlu,, Operetini oynamıya ]ıpırlan- lannm maqlarma zam yapılmamış-

• Korucu, aillbmı "Sjğilli,, köy.ll yak&lanuft;lr. ma.ktadır. br . 

şasına fiilen yakında başlanılacaktır. Talihi yaver a.:.ih nıotörün kaptanı 
Bugün dört muhtelif binada bulunan Isnıail, açıkta dtnize düşmüş, bütün 
ve mevcudu 700 ü bulan ortamektep, araştırmalara rağmen cesedi bulu• 
bütün mualHınlerinin mesaisi saye- namamıştır. 
sinde, örnek tetkil edebilecek bir in
kişaf ve teklmül ıöstermektedir. 

. . . . Muallim çalııma/a,, . . . . 
Adapazarı ilk ve orta öğretim un

surları arasında sıkı ve sarsılmaz bir 
ahenk vardır. Öğretmenler tasarruf 
sandığı günden güne tekamül etmek 
ta ve sermayesini çoğaltmaktadır. 

Bu sandığın vücuda getirdiği mat
baa, okulların bütün ihtiyaçlarını te
min etmektedir. 

Kocaeli Kültür Direktörü Kemal 
Ermat, ıeçenlerde yanında vilA.yet 
ilk tedrisaı müfettitleri tl),san, Ziya, 
Recai, Sabri ve Eşref olduğu halde 
buraya gelmiş, ilk or<ulfarda toplu 
bir teftiş ve incelemeyi müteakıp git 
mişlerdir. 

Zilede liri Halk Şairi 
Zile, (TAN) - Halk şairlerinden 

Veysel ve İbrahim Sıvastan buraya 
gelmişler ve bir gece Halkevinde mil 
li havalar ve türküler söylemişler· 
dir. 

Yüzlerce vatandaşın bulunduğu 

bu toplantıda halk şairleri alkışlan
mışlardır. 

Alaıehirde Ortamektep 
AJ-.ehir - Al&felıirWer kendi te. 

9ebbüslerile bir ortamektep binası vil 
cude getirmiye ırtUvafllWk olmuşlar
dır. Mektep, önümüzdeki ders • • 
nesinde açılacaktır. 

Manisanın birçok 
köylerinde yeni 
mektepler yapıhyor 
DÖRT TANESıN iN iNŞAATI 
TAMAMEN BiTiR iLDi 

Manisacla Necatibey okulu bması 

Manisa, (TAN) - Vilayetimiz içinde hararetli bir maarif c;a· 
hşması vardır. Hemen her hafta ya yeni bir mektebin temeli atıl· 
makta, yahut ta küşat resmi yapılmaktadır. Paşaköy, Kumkuyu· 
cak, Nuriye, Bozköy mekteplerinin inşaatı tamamen bittiği gibi 
Karaoğlanh, Horozköy, Hacırahmanh, Sarohanlı, Tilkiköy ve 
Selimşahlar okullarının temelleri atılmış, bir kısmının çatılan 

bile bitirilmiştir. 

Şimdiye kadar pek bakımsız 
ve içtimai, sıhhi noktai nazardan da Yayll, Ortaköy, Sünbüller, öz-
da pek geri kalmış olan 80 köyü yurt köyleri arasında ve Kanncalı· 
cami Yund Dağı mmtakası bi- tepede beşer dersaneli iki yeni köy 

rinci ilkmektebe kavuşmuştur. okulu kurağınm temellerini atmıf • 
Valimiz, yanma Kültür Direktörü tır. Bundan sonra yanında bulun

Naili özeren, Nafia Direktörü Meh- durduğu kalem, defter kitap gibi o
met Kuran, nk öğretim tspekteri Ce kul gereçlerini köylü çocuklara da.
lal GUI'Boyu da alarak bu mıntakada- ğıtan valimiz, orada hazır bulunan
ki Siyekli köyünde yeni bir okulun lann alkışları arumda Manisaya 
açılma törenini yapmış, ayni zaman dönmüttUr. 
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No. 29 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Muaviye: " Hakkın var Hüseyin, fazilet itibar ile 

Yezit sana tercih edilemez. Ne çare ki..,,diyordu 

Boynuz 
Kemik 
ihracatı 

ve 

Almanyanın kemik ithalatı için tile 
carlarımızla yaptığı angajmanlar ü
zerine dün son parti kemik Aya Yor
gis Yunan vapuruna yüklenmiştir. 36 
yılında yalnız yedi ay içinde ihraç et
tiğimiz kemiklerin miktarı 1,345,730 
kilodur. Bu miktar 43365 liraya satıl
mıştır. Aynca 182,515 kilo boynuz 
ihraç edilmiştir. Boynuzların bedeli 
de on bin küsur lira tutmaktadır. 

Bu yll Avrupada 
açllacak büyük 

sergi ve panayırlar 
1937 yılında muhtelif memleket-

lerde açılacak ulusal ve arsıulusal ----...._~,...... 

Dıye cevap i i 
Bu mül·k ver~ şt · . j zerre kadar perva etmiyorum. Cena-

ll'li"'ti M a ~t, böylece hıtama er • bı hakkın hüküm ve iradesi ne ise; 
'""'/ .. . ua vıye A . t . . riayet . • . • yşcnm avsıyesıne onun yerini bulmasını bekliyorum. 

ettigıni göst k . . d""rt .. . 

___.Nedir?. 

sergilerin bir listesini aşağıya yazı
yoruz: 

Ankara, 26 Mart - 26 Xisan Ar
sıulusal Kömür Yakan Vasıtalar 
Sergisi. 

ZAHiRE 
BORSASI zata k . erme ıçın, o o (Huseyın), bu sözleri söyler söy-

...., 1 Ymetıı hed· l ·· d · t . l .oun1 d ıye er gon ermış ı. emez, mülakata hitam vermiş ve Mu 
Viye ~r ~. (lmanu Hüseyin), Mua - aviyenin nezdinden kalkıp evine gel-

- Birincisi; Hilafeti terket. Çün
kü sen, o makama halkın intihabile 
değil; hile ve cebir ile geçtin . 

- İkinci talebin nedir, ya tbni 
Zübeyir? .. 

lzmir, 20 Ağustos - 20 Eylül Ar-
sıulusal İzmir Fuarı. ..._.., ._ .. ....., ....._.._...._ 

Berlin, 29 Sonka. - 7 Şubat. Ber- 1 - 2 - 937 lrı.i5~_1n gonderdiği şeyleri reddet - mişti. ' 
H (Hüseyin) in bu kısa ve kat'i red - Eğer, Hilaf eti tcrketmem. Her 

Limon ithaline • 
lin Ziraat Sergisi. 1 İthalat: Buğday 375, yapak 96 

Berlin, 7 Şubat - 7 )fart. Arsıulu- l--4, yulaf 15, tiftif 34, kepek 15, 
Üseyinle .Muaviyenin b l ceva ı karşısında, Muaviyenin endi- ne suretle olursa o sun; ben buna 

liüse . . mülakatı şesi bir kat daha tezayüt eylemişti. istihkak kesbettim.,, Dersen, şu hal-
Müsaade sal Otomobil Sergisi. arpa ôO, mısır 52 1-2, çavdar 15, 

Berlin, 25 Mart - 11 Nisan. Al- içbadcm 1 1--4, beyaz peynir 34, ka
manya Mensucat ve Giyinme Sergi- şar 2, un 54, susam 40, K. ceviz 2 
si. 1-4, nohut 11 1-2, iç ceviz, 5, mer. 

8.vi . Ylnın bu barit muamelesi, Mu s .1 d -
Edilmedi dişY1enın kalbine yeniden birtakım en ırası e; Abdurralımana, Abdullalıa, e oglun Yezidi veliaht etmekten vaz 

e er ,.e . . A . tbni Zübeyre müracaat etmiş; hiç geç ... Çünkü; ne Resulü Ekrem, ve 
liUs . rmıştı. Balı usus yşenın 
tneı eyıne karşı iltizamkarane mua • olmazsa onları elde etmek istemişti. ne de onun dört halifesi, veliaht gös- Hariçten limon ithal etmek için Zi

raat Vekaletinden müsaade istiyen it
halatçıların talepleri kabul edilmemiş 
tir. Mevsim itibarile limon mmtaka-

Berlin, 21 - 29 Ağustos. Arsıulu- CilT'J.m 14, fasulye 89 pamuk 1-2, af. 
sal Sütçülük Sergisi. yon 1-4 ton . 

len 6. e~ınesi, Muaviyenin vesvesele - Fakat bütün bu teşebbüsleri, akamet termemJşler .. İslam hükumetinin ri-

~anı bır kat daha tezayüt eylemişti. le neticelenmişti. yasetini, halkın rey ve arzusuna ter-
Braunschweig ı - 30 Haziran. Ar İhracat: Buğday 83, razmol 99 ton. 

srulusal İskan Sergisi. 2 - Satışlar: 
ker:a birtakım ricacılar koyarak bir 8 . keylemişlerdir. 
~te,_,~e. Hü.~eyin ile mülakat etmek ır talih tecrübesi daha ... ••ıt<-t - Üçüncüsü .. Mutlaka bir veliaht 

lannd\ döküm ı.a.manı olduğundan 
ve şimdilik memleket ihtiyacına kafi 
derecede limon bulunduğundan itha
lat müsaadesi verilemsine lüzum gö. 
rülmemiştir. 

Braunschweig 2 - 21 Sonteşrin. Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 
Arsıulusal Avcılık Sergisi. 32 1-2 paradan, buğday sert kilosu 

1ll ııoiı..,, •. ı. Hüseyin, ancak (Ibni As) Muaviye, taliini bir de başka su -()\tçlukı · tayininde ısrar ediyorsan, öyle birinı· 
a\•j • . e ıkna etmesi üzerine Mu- retle tecrübe etmek istemişti. Bu 

Dresdcn Nisan - Eylw. Bahçe ve 6 kuruş 35 paradan 7 kuruş 60 

j e ıle bır' .. 
1
• k t .. t intihap et ki; bu zat, (Haşimi) ve (E- Ev Sergisi. paraya kadar, arpa Anadolu 

2lıişti, mu a a a rıza gos er • dört zata, halk karşısında mülayi- mevi) olmasın .. Eğer, İslam camiası-
~~· Uaviye, Hüseyı'ni, bu" yük bı'r me- metle hitap ederek, onların göstere- . t ·~ na zerre kadar hlırme ve muhabbe-
Ar ı~ Ve teşrifat ile istikbal etmişti. cekleri huşunetle efkarı umumiyeyi tin varsa, b'u suretle bitaraflık gös

Düsseldorf 8 Mayıs - 8 llkteşrin. kilosu 4 kuruş 38 1-2 paradan 5 ku
~ehircilik, , iskan, .b~hçecilik, san 'at ruşa kadar, <:a vdar kilosu 6 kuruş • 
"e el sanatı Sergısı. tan, mısır san kila;;u 5 kuruş 10 pa. 
Frankf~rt M 2 -; 11 Temuz. Kim 1 radarı, beyaz peynir T. Ya. kilosu 44 

;; Aletlen ve Sun ı maddeler Sergi- kuruş 4 p~r~d~n 44 kuruş 28 paraya 
· .. kadar, kedı çıftı 200 kuruştan 2lO ku 
.Munc~en 30 Mayıs - 6 Haziran. ruşa kadar, çakal çifti 200 kuruştan 

rn~~.·l'lnda, şöyle bir muhavere geç· kazanmıya karar vermitşi. Bunun ter. 
için ertesi gün bu dört zat ile bütün 

- y h ı Muaviye, fena halde bocalamıstı 
l'l1. a, Hüseyin!.. Bizbr, (Abdül- akı davet etmiş, kendisi de minbe- · · 
flti~nnan~ oğullarıyız. Bir memede~ re çıkarak şöylece hitap etmişti: Bu darbenin verdiği sersemlikle dUş-

BORSA 
ii ~mdik; ve bir bahçenin çimenlerı - Ey nas! .. Ben, şu dört zata, memek için, minberin iki tarafından 

1 ~ -----~·.,....,ıı ....... rn. _____ , 

1 ŞUBAT PAZAR'l'ESİ 

Paralar 

Almanya İaşe Sergisi ve Buğday 230 kuruşa kadar kund 'fti, 
M h . 1 ' uz c;ı 

zerınde · · d H kk bazı Yetıştik ... Vakıa, aramız a .a ın ve Resulün rızasına uygun yakalamıştı... Muaviyenin zeka ve eş .~rı. . 1066 kuruştan, 1300 kuruşa kadar, 
Bruksel 9 - 20 Sonkanun. Arsıu- Porsu!) çifti 600 kıı t 630 k 

had· InUhalefetler girdi. Bir takım bır surette, teklifatta bulundum. On- dirayeti, Araplar arasında büyük bir 
bir ıscler zuhura geldi. Bu uğurda da lar, reddettiler. Ben, bundan dolayı şöhreti haizdi. Fakat Muaviyenin bu 
h 

1 
~ok_ kanlar heder edildi .. Bu mu- münkesir değilim. Nitekim, bundan parlak zekası, tbni Zübeyrin son tek-

A ı t ı •• 1 t. l 1 Ot b·ı S · · 1 • ruc: an uru-usa omo ı ergısı. ı:;a k::ıdar san 'ft' 310 B .. k 9 2 •• ' , , sar çı ı O kuruştan 
ru sel - ? .sonkanun. Arsıu- 4000 kuruşa kadar, tilki çifti 450. ku 

lusal İnşaat Sergısı. ruştan 730 k • e: e ~tı böylece sürüp gitmek, gerek sonra da onlara rifk ile muamele e- lif. k d . b' if Sterlin 616.- 620.-
t n~ ı Hakkın ve gerek Resulü Ek- deceğim; ata ve ihsanlarımı da kes- ı arşısm a, birden ıre las edi- ı Dola. \23.- 126.-

Brüksel 28 Şubat - 7 Mart Arsı- . . _ uruşa kadar, Zerdeva 
· c;ıftı 4500 kuruı;;tan tavşa d d' ?'> 

ulusal Ziraat Makineleri Sergisi. k ' n a e ı ... .J 

dern. n rızası hilafınadır .. Tali ve ka- miyeceğıim .. !şte, halk huzurunda, vermi~ti. ~~ ~~:!1161a g~:= g~:= 
h~~ubug~n. bana teveccüh etti. !slam (Hüseyin) e hitap ediyorum.. Ya, Muaviye, şaşkınlıkla başını (Hü- ~~ ~~!J!~ fr. so.- M.-

Brüksel 18 - 30 Haziran. Arsıulu uruştan 211-2 kuruşa kadar. 

lazun meltının seririne geçirdi. Artık, Hüseyin! .. Biz, kardeş çocuklarıyız, seyin) in ve Abdurrahman ile Ah- '" tavıv • tr ~!~·: .,~~·:- sal Havacılık Sergisi. 
kaldır 0 an şudur ki; ortadan nifakı be . h t . . • dullahın bulundukları tarafa . 141 Le•• Ju.- .n - Helsingfors 10 - 18 Nisan. Fin-

mak ı 1 nım a ırım ıçın oglum Yezide, za- çevır- ı Flonn 63. _ 
8en, R · .. e e e verip çalışmaktır ... h' miş: 20 C,:ckoslcvak lı.ro ıs.- 66.- 18.ndiya Yenilikler Sergisi. 
iun .. esulu Ekremin torunu oldu- ıren olsun biat et. Aradan şu zıddi- ı Sıtına ıo.- ~~·: Paris 28 SonkB.nun - 14 Subat. 
d • lçın, __ ben sa:na karşı borçlu ol- yet ve muhalefet kalksın. - Siz, ne dersiniz?.. 1 Mark 25 - 28.- Ev İdaresi ve Eşyası Sergisi. 
b ugurn hurmet ve riayeti bilirim. Ve, Demişti. Demişti. p

1 
Zloti ıo.- 22

·- Paris, 2 - 7 Mart. Arsıulusal Zi-
,..,.Unda ?a kusur etmemek isterim. Üçü birden. z~nf~y ~~:= f!:= raat Makineleri Sergisi. 
· albukı sen bana husumet ve huşu- Muaviyeye üç tekht - Biz de, tbni Zübeyrin teklifine Uına• uı.- 52

·- Lion, 8 - 14 Mart. Ziraat Maki-net .. t . . . .,~, lr•rorıa 50 - , , -
., gos enrsın. Buna sebep nedir?.. Muaviyenin bu teklifine, (Jiuse- iştirak ederiz. Altm \030.- 1032.- neleri Sergisi. Ha· h c Banknot ?45.- Z46.- Paris, Mayıs nktcşrin. Arsıulusal 

.. anı sen ze irletmedin mi?,, yin) den evvel İbnli Zübeyir cevap cvabmı vermişlerd · o .. 
1 

· rtrk Ç e k I ~ • San'at, Yenilik ve Modern Hayat 
- Ya, Muaviye!.. Sen, Resulü Ek- vermışti: zaman J.~ uavıye, a söyııye-

r k .. bul k Londr U7 •11 Sergisi. 
emin t - Ya Muaviye! .. Bız' de senden Ü" ce soz amıyara : a .- u .-

h
.. orunu olduğum için bana :ı Nevyoık 0.79345 0.79345 Paris, 1 _ 30 Mayıs. Arsıulusal A 
urınet . şey lsteriz. (Arkası var) Paris 17 .02 17 .02 

ve rıayet borcundan bahse - Milano 4.6993 4. 7058 lat ve Edevat Sergisi. 
dersin. Halbuki, biraderim (Hasan) ı ABrtıiın.kasel 4·6993 4

·
7058 Paris 15 - 31 Ma'-'lS. Arsıulusal 

sen z h' l ...,.._._..~._....,.... u o •""' .... r-......_..._.,-._ •• ._ ......._._.. 88.5725 88.5725 " 
e ır etmedin mi?.. Cenevre 3.4675 3.4663 Paris Panayırı. 

-Haş .. k bi k h SAGLIK o-· GUTLER' Sofya 64.83 64.83 şa,, 
1 

B aaa ... yuz ere, n ere ~- • ı Amsterdaın ı,4490 1.4490 Paris 19 Haziran - 4 Temmuz 
·· .... u facıaya ben herkesten zı- Praı 22.76 

22
·76 Arsıulusal Dökmecilik sergisi. 

~ad 1 Viyana 4.2544 4.2544 eıteessüf ettim. Şamda, günlerce LOKMAN HEKiM Madrid ll.345 11.345 Paris 7 - 17 İlkteşrin. Arsıulusal 
~ate:n tutulmasına emir verdim ... -.'1F$ ...... ~_...,_,r_.,...,.~._74.,4 -~ 4 ._, Berlin 1.9716 

1 •97~~ Otomobil Sergisi. 
atta, (İmam Hasan) ı zehirliyen 

1 
~!~!~:~to ::~~~~ ::~~10 Selanik 5 _ 26 Eylül. Arsıulusal 

Zevcesi olacak o meliın kadın Şama Az Ateş ', ,· Hasta 1 klar Bükre~ 108.59 10
5
.
59 s l" o-el' B 34.5225 e anik Sergisi. 

0 lr gelmez onu tevkif ettirdim. elgr:\d 34.5225 liatta Yokohama 2.785 2.755 (Yugoslavyada) Ljubljana 1-12 
, başını kesip halka ibret gös- Mes 1,:. k 6 Kızıl hastalıi!ı bı'r çok defa aza- Moskova '4.94 2

4
.
94 

E ter e a., a şanı l arı 37,5, hatta 3 , - Stokholm 3.1434 ylül. Arsıulusal Sonbahar Panayırı 
ecektim ... Uı.kin, ulema, buna ce- belk. b' d 1 tec::le devaın eder: 37,7 yaı1ut 3a. 3.

1434 

\ra,z vermedi. Onun için o meliıneyi ı ıraz a ıa yüksek 36)2 ya- T • T a h v ; I ô t ve Yugoslavya Avcılık ve Balıkçılık 
Bad hut 38,3. Bunun ııe ehemmiyeti o- Çocuğun aılesi de bu kadarcık c::ey i 

ece nefyettirdim. T ·k 39.SO Sergisi lur, dersiniz. Kırk derece değil ya! nıerak etmez. Halbuki çocuğu büs Anadolu ı ve 11 kupon kesı 
- Pekila. Bunu da böylece kabul Hafif bir rahatsızlık demek. bütün soyarak vücuda bakınca has· E. 1 h 0 m Çekoslovakya: 

~delim. Şu halde, şimdi benden ne ı - kır ı k Prag 5 - H Mart. Arsıulusal llk· ~tersin?.. I Hekim de, zaten, hemen bunun ta ıgın mızı e eleri meydana Merkez Bankası 97.-
aksini söylemez. Yalnız ihtiyat l ı çıkar. Kızıl hastalığı en ziyade ya- I h bahar Panayırı. 

de~ Senden istediğim, büyük bir şey bulunmanızı tavsiye eder. Bir kere yan şekilleri de böyle hafif olanla- • t ı r 'll z I a \' 212.~ Rcichenberg 15 - 22 Ağustos. Re 
'1- g. dir ... Ulema ve rüesanın rcyile - h . k rıdır. Türk Borcu 97 <o iclıenberı.? Aru·ulusal Nu··ınuııe ~cr-.ı.ez di agır astaların birdenbire yi..ıkse Eıganı \ 8 c ' ~ ,,. ,;:, 
. ı veliaht tayin ettim. Bunu tas- Deri üzerinde kL·ı·çu"k çıbanlar de s 95.50 gisi. dik ateşle başlamaları nadirdir. Yi.H<. - lvas - ErzUl"'Jm 1 

etmeni isterim. sek ateş olunca vücut galebe eder vanılı cerahat çıkardıkları vakit o Prag 3 - 12 Eylül. Arsıulusal bi;- Evvela; veliaht tayin etmek, ve sağlık çabuk gelir. az ateşi hası l ederler) ku lak ağrıla- BORSA DIŞINDA Sonbahar Panayırı. 
ı:ıe attir. Kitapta ve sünnette, böyle Ha lbuki atec:: az olu ııca ve bu hal rı da öyle. Bunlarda atec::in sebebi- Budapeşte 1 - 31 Mart. Arsrulu-
y Y yokt So ı·alıtlig- · T T Borsa dışında madeni paraların I-ur... nra, ve ı e, nı - nı· çok defa sancılar haber verı'r ler. sal Otomobil M ı çi y de bir kaç günden ziyade devaın ' otosiklet, Bisik et 

n ezit tayin edilmiştir. Bu maka- d' 'Ancak her vakit de!?'.ı·ı. Onun ·ıçı· n kincikanun sonuna kadar olan kıy- Sergisi. 
Ilı e ınce vücudu n bir tarafı nda, bir ~ 
\1 a ondan daha layık olan, şerafet diken gibi, gizlenmiş bir hastalık az ateş devanı edince ateşliyi büs- metleri ~unlardrr- Çil Türk altını Budapeştc 22 - 27 Mart. Ziraat 
be fazileti ile senin oğluna müreccah var demek olur. Bu diken il k za- bütün soyarak her tarafına bak- 1030 - 1032, lngiliz lirası 1140 - Makineleri, Hayvancılık Sergisı. 
~~an bir kimse mevcut değil mi- nıanlarda büyük bir rahatsız ver- mak lazımdır. 1142, Fransız lirası (Napolyon) 935 Budapeşte 30 Nisan - 10 Mayıs 

nıez, fakat gittikçe büyür ve sonun· Bayanlarda az ateşle birlikte vü _ 937, Rus altını 1160 _ l162, Al- Arsıulusal Panayır. 
- Bu sözlerinle, kendini mi kas - da tehlikeli olur. cutta bir ağı rlık, rahatsızl ı k, kar- Londra, 15 - 26 Şubat İngiliz Sa 

detrn k · t ' ,, man altını 1050 - 1055, Osmanlı e ıs ı'-·orsun. ... H f'f b nın ac:a!?:ı kısmında çi ı"ıçı'm eden na'-'Ü Sergisi. " a ı ir boğaz ağr ıs ı, nezleden T - • " 

- Farzet ki, öyle olsun. burunun tıkanması, barsaklarda ağrılar bulunur. O vakit mütehas- Bankası banknotu 245 - 246, Kalm Londra 14 - 23 nkteşrin. Arsıulu-
f azi)et itibarile... küçük bir bozukluk o az ateşi ya- sıs muayenesi lazım olur. beşi birlik Türk (cümhuriyet) 51 - sal Otomobil Sergisi. 

• 
Dün sehrimi1.<le 24 vagon buğday .. ' 

uç vagon arpa. birer vagon çavdar 
ve mıfür gelmi~tir. Piyasa gevşek ve 
ihracat. ınalı için alıcı bulunmamı~tn·. 
Almanyanm tediyede gösterdiği ge. 
çikme yüzünden Almanva için yeni
den m::ı.1 alınrnamrştrr. Bıığday fiy11t· 
larmda 3 - 5 para kadar bir düşük
lük görülmel•tedir . 

Dom\tz ve Mi1stahzaratından 
Resim Alınmıyacak 

Yabancı memleketlere gönd~ri!ecek 
domuz ve müstahzaratmdan mu'lve . -
ne resmi almmama~ına 11 ikineiidi-
nundn Kamuta\'da knbul edilen kn • 
nun diin vilayetlere tamim edilmiştir. 

Dün Gönderilen Mal1ar 
Almanya ve Holanda ic;in evveke 

yapılmış anlaşmalar üzerine eski si
pnrişlerin arta kalanını ihracatçılar 

yüklemiş bulunu~·orlar. Dün Ayayor. 
gis vapuruna dört hin tona vıııltm mal 
yüklenmiştir. Yüklenen hububat ara
snıda c;a vdar ve arpa daha fazladır. 
Bu meyanda 350 ton ve çuvall: ola • 
rak boynuz vardır. 

Tütün Eksperleri Mıntakaya 
Çıkıyorlar 

Tütiin inhisar idaresi ve tütt:n §İr. 
ketleri bu haftadan itibaren muhte- -
lif tütün mmtakalarına eksperlerini 
göndermiye başhyacaklardır. Bir ~ı
sım eksperler Bursaya gitmişlerdir. 

Çoraplar 
niçin çürük 
çıkıyor? 

Istanbulda bulunan çorap fabrika
törleri Ticaret odasına davet edilerek 
yerli çoraplar hakkında devam eden 
~ikayetler kendilerine anlatılmış, bu C!mam Hüseyln) in, bu kısa ve pabilirler. Fakat bunlar iki gümle, Bazıları nda az ateş müzmin a - 51,25 lira, Mecidiye altını 51 - 51,25 Londra, 4 - 13 Sontcşrin. Arsı-

k~t'i cevabı Muaviyeye acı bir darbe nihayet üç günde geçerler, ateş te pandisit h§.sıl eder. Onlar da za.- lira, Aziz 51 - 51,25, Hamit 52 - ulusal Kamyon ve Benzeri Vasıtalar fabrikaların mesaisi ile çıkardıkları 
&ıbi tesir etmişti. Derhal mülayimet- kaybolur. yıflıkla birlikte karnı n sağ tara - 52,25, Reşat 56,50, 56,25; Vahit 51 Sergisi. çoraplara dair bazı esaslar görüşül-
le cevap vermişti: Az ateş devanı edince, ateşle fında sancıl ar olur, iştah kayb.olur. - 51,25 liradır . Milano 12 - 27 Nisan Arsıulusal müştür. Fabrikatörlerden bir kısmı 
_Hakkın var·, Ya Hus·· eyın· !. .. Şe- birlikte gelen başka hadiseleri de Ameliyat yap ıl)nca bunların hepsi • Milano Scrgi;i. . . 1 ed'kl ... ıçtımaa ge m ı erı ıçın toplantı per 

ta.ret ve fazilet itibarile, hiç şüphesiz düşünmek lazımdır: insan zay ı f- geçer. Dün Borsada geniş ve canlı mua. Bari 
5 t 21 

Eylül. Arsıulusal şcmbeye bırakılmrştır. 
ki Yezı't sana tercih edilemez .. Fakat lar, iştahı kaçar, deri üzerinde le- Kimisinde safra kesesinde il ti- f ı · t Şark Panayırı. meleler yapılmıştır. Alıcılar aa ıye - Haber aldığımıza göre, fabrikatör-
lle çare kı', bu ış' ·valnız benim reyun· _ keler bulunur, uykusuzluk gelir, hap bulunur da az ateş ondan ileri te devam etmı·şlerdı'r. Anadolu talı _ Milano 28 llktcşıin ·- 8 Sonteş. Ar 1 ,.,. . . l'kl 

l 

" ı d f er m.erı;erıze ıp ı erin ithal edileme-
e olmadı. Ulema, rüesa, ve halk, sıkıntı basar, huyu değişi r. Bunla· gelir. Bir ateş, az o sa a, üç ha • villeri 39,70 liraya yu''kselmiştir. sıulusal Otomobil i;ergisi. . .... 

bo"yl · di b d' · be d mu rın hepsi bi rden bulunmak c::art de tadan ziyade devam eder ve onun- . Lahey 15 - 30 .Mayıs. Gıda Mad- mesı yuzunden çorapların sağlam çık. 
e ı.ste . Ta ii ır kı n e - T Merkez Banka~;ı 97 lira idi. Parıs- m d - 'dd' d "'ı:I ~ . ğildir, bir tanesi bile işe ehemmi- la beraber safra kesesi hizasında deleri ve Mükeyyifat Sergisi. a ıgı 1 ıasm auırlar. Amerikadan 

efet edemedım. 'dd. b' t d . 1.. ten Tilrk borcuna dair telgraf gelme- G 1 Ar ithal olunan iplik pahalıya mal oldu-
- Ya, Muavı'ye.ı .. Ben, Resulil Ek- yet vermiye yetişir. sancı olursa cı ı ı r e avıye u- ron ngen 5 - 10 Temmuz sı-. miş olmasına rağmen bu tahviller 1 ı Ek k ·1·k s · · ğu icin fiyatı "k k b l'etnın· torunu, ve zühtu" takva ile mar Az ateşle birlikte zayıflık, hele zum gösterır. u usa me çı ı .... ergısı. arın yu se ulunduğu 

t h · 22.80 liradan muamele görmilştür. v· 7 13 M rt Dkb h da idd. al t-ur olan (Ali) nın· og-luyum ... Senin gençlerde, çocuk larda olunca gö- Sözün kısası, az a eş, e emmı- ıyana, - a . a ar ı ar• arasındadır. Fakat ku • 
. d · r At d Aslan çimento hisseleri 14,65 liradır. p A ı ı Ot b'l surh k t tğiun gibi, fasik, facir bir sarhoşa, ğüs içerisindeki bezlerin şiştiğinı yetsiz, eyıp geçmeme ı, eş e- anaym ve rsıu usa omo ı ı ve sa a malların iplik nevin-

~at• - d hatıra geti rir. Sı kı bir muayene, vam edince ehemmiyetli olur. Za- Fiyatların artacağı ve daha yüksek Sergisi. den ziyade işçilerin hatasmdan 1·ıen· 
iyyen biat edemem.. Bu ugur a f" ı ı · 1 - h · ı k ı.a.... ,_ ___ ,..;.;c;..,ıin RöntR:en ışıklarile fotoğra- ten az ateş getiren hastalıklar bu ıyat ara ış 0 acagı ta mın ° unma - Viyana 5 - 12 Eylül. Sonbahar geldiği fabrik.atörlerce de kabul edil-

,_..""'-'-~~~;ıw.ı......:.;~;.:11.;,:_:_....:.!::.:.:.:,:::..:.:.:._.:...:...:~.:....:._ı_:.~._:~~-:l-~~·~·.u.··r. _ ____ ~-------J..:t~a~dır~.--------~-----~-------.....!.~P~an~a~yırı~·:..._ ____ ~------~------~m~ekt~e~d~ir~.------~------~------~~ 
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• 
1 ____ K_U_L E_L_I_L _I S_E_S J_N_D_E __ ı 

Baımak.aleclen ma&al 

Anlaşma 
Kapıları 
Açılmadı 

Orman kanununun 
müzakeresi bitti 

[Başı 1 incide] 

mevkiine çıkarması olmuştur. ·Bu va
ziyetin şu veya. bu suretle büsbütün 
tekemmül ettirilmesi, hadiselere u -
zaktan bakan bitaraflar için üzerinde 
uzun uzadıya durulacak bir mesele 
değildir. 

H itlerin ıarf/an . • • • . . 

[Başı 1 incide l 
Tah!in San, buna cevap verdi. 
Projeye konulan cezalan ihtiyaca 

kiıfi gördüğünü söyledi. Muhtelit en 
eümen mazbata muharriri Raü Ka
radeniz, bu projenin orman suçları -
na ait cezaları eldekine göre, arttır
mış bulunduğunu, cezanın şiddetli 

olmasının suçlunun mütenebbih ol • 

lisenin jim nasfik meycfantnda spor çalt§ma lan, iclman 

A sıl iş istikbale ait bir iş birli
ği kurulmasındadır. Hitlcr; 

bunun için şartlarını söylemiştir. j 
Sürpriz devrinin kapandığını, Alman ~ 
ların silahları azaltma meselesini 1 
konuşmıya hazır olduğunu ileri sür- i 
mekle barış cereyanlarını az, çok ok- İ 
şamıştır. 

de mevcut ormanlardan devlet or -
manlarına bitişik olanların miktatl• 
rı ne olul'l!la olsun, bitişik olmıyanla 
rm da vüsati itibarile miktarları bin 
hektarı geçenlerin devletçe istimlak 
edileceği ve köy, belediye o-r~a mail o 
lan orınanlarla mazbuL vakıflardan 

olan ormanların bu hükiimdcn istisna 
edıldıği hakkındaki muvakkat birinci 
madde görüşülürken lsmail Hak~ 
Uzmay söz aldı. Ve bu maddenin ol" 
maneılığın en mühim derdi olduğunu 
söyledi. Bugün ormanlarımızın yüzde 
sekseninin de münaziifih vez1yet 
te bulunduğunu, bu vaziyetin tah -
dit muamelelerini işkal ettiğini is • 
Limlak muameleleri başlayınca husu 
si orman sapiplerinin sızlanacağını 

ve belki daha ziyade milyonlarca lira 
almıya muvaffak oracaklarını, çünkü 
teşkilatı Esasiye kanununun buna. 
müsait olduğunu söyledi. 

Sporun 
dinçlik 
Temiz 
Yuva 

B ugün de sizinle beraber ge
ne Kuleli Askeri Lisesin.i 

dolaşalım. Yukarı mektep kısmın
da ayrı bir pavyon teşkil eden 
hastaneyi geziyoruz. 
Başhekim Sudi Oral bir kapr 

açıyor. Siyah, ~ir karyolalar 
içinde, birtakım küçük hastalar 
görüyoruz. 

Fakat, benizleri o kadar yerinde, 
yüzleri o kadar sıhhatli ki, bunlara 
hasta dem.iye dilim kolay kolay var 
ınıyor. 

gençliğe 

verdiği 

YAZAN: 

SALAHATTlN 
GUNGOR 

Fakat ileri ıııürdüğü ,artların ikisi 
çetindir. Üçüncüsü barış yolunu ka
pıya<:ak yoldadır. 

Bitler, Almanlara ait müstemleke 
lerin iadesini istiyor. Bu müstemle
keler harpten sonra kimseye mal e • 
dıilmemiştir. Milletler Cemiyetinin 
emrindedir. Bir nevi manda ismi al -
tmda muhtelif galip memleketler a
rasında taksim edilmiştir. Fakat 
müstemlekelerin iadesi, ancak alaka
darlar arasında müzakere edilebile -
cek bir pazarlık işidir . 

Bitler ırki hudut işini <le ileti sür
müştür. Fakat bu noktad~ pek ihti
yatlı bir lisan kullanmıştır. Hudut -
ların ırki şekilde tashihini açıktan a· 
çığa istemiyor, ırki hudut haricinde 
kalan ekalliyetlere karşı hakkaniyet 
gösterilmesinden bahsediyor. 

Sovyet alemi .. 

Orman i~lerimiz hak.kında söz 
söyliyen Aydın meb'usu 

Tahsin San 

KÖYLERE BIRAKILACAK 
ORMANLAR 

8000 kadar köyün ormanlar civa .. 
rında kurulu olduğunu, bu mıntaka 
!arda toprağın azlığı yüzünden bun· 
ların toprak kanunundan bile istüade 
edemiyeceğıini söyliyen İsmail Hak • 
kı, ormanların tahribinde müessir o
lan hadiseleri tahlil etti ve köylüler 
le belediyelerin manevi şahsiyetleri 

adına 1000 ve 5000 hektar orman bı· 
rakrlması hakkında bir takrir verdi. 

Bu takrire Raü Karadeniz cevap 
verdi ve bu hükümlerıin konulmaauı 

Ortada dolaşan beyaz önlüklü 
hastabakıcılar da olmasa, ~ocukları 
Boğazın bu temiz havalı yerine, is 
tirahat etmek üzere gelmişler sa 
na cağım. 

: Kulelinin voleybolcü gençleri 
A iman devlet reisi, Sovyet ale

mi hakkrnda en sert bir harp 
dili kullanmıştır. Bu lisan, barış yo
lunu açabilecek bir lisan sayrlmaz. 
Hitler iki yüz milvon insandan mü -
rckkep bir alemi adeta köksilz, teş. 
kilatsız bir çete halinde görüyor ve 
buna meydan okumak suretile barı~ 
ve ahenge varılabileceğini zannedi -
yor. 

masmı temin edemiyeceğini ve en mü 
essir çarenin suçlunun mutlaka yaka 
lanrp tecziyesi olduğunu, projede bu 
hususta hüküm mevcut bulund\ô:;u -
nu, bir ağaç kesti diye herhangi bir 
kimseyi çok şiddetli bir şekilde ceza 
landırmanın adalet hislerile kabili te 
lif olmadığını izah etti ve seri bir mu 
hakeme usulünü encümenin yerinde 
bulmadığını söyledi. 

Başhekim izahat veriyordu: 
- Hastanemiz, otuz kişiliktir. 

Çok şükür, daha. fazla yatak ilave
eıne ştmdlllh. lli.t.um yok. Uastaıa
nmız içinde, tehlikeli hastalıklara 
yakalanmış olanlar, eksik değilse 

de tatbik ettiğimiz tedavi tarzı sa

yesinde, ölüm vak'alanna hemen 

hiç rastlanmaz. Bütün malzemesi, 

tamam bir eczanemiz vardır. iyi 

yetiştirilmiş sıhhiyecilerimiz, baş

eczacı Yüzbaşı Celalin nezareti al

tında tertip edilen reçetelere baka
rak icap eden ilaçları hazırlarlar!" 

Y atakta genç bir mektepliyi 
göstererek devam ediyor: 

- Şu çocuk, iki taraflı bir za -
türreeye tutulmuştu. Birkaç gün
denberi tehlikeyi atlattı. Bununla 
beraber; daha bir müddet burada 
kalarak tamamile iyileştikten son
ra, koğuşuna iade edile~ek. 

Şüpheli araz gösteren hastalar 
için ayrı bir odamız vardır. Çocuk
ların birinde, derhal teşhis edilemi
yecek bir hastalık görürsek, hemen 
kendisini tecrit ederiz. 

Fakat, çok şükür, bugüne kadar 
hiçbir bulaşıcı hastalık, mektebi -
mizin duvarları içine girememiş
tir !ı, 

Bir kapının önünde, 
lar sıra bekliyorlardı. 

çocuk-

- Hasta mıdırlar? diye sordum. 

Sudi Oral cevap verdi: 

- Hayır, dişlerini muayene et
tirmiye gelmişler. Diş bakımına, 

mektepte büyük ehemmiyet veririz. 
Dişlerinde en ufak bir rahatsızlık 
r;ezenleri, hemen diş hekimine gön
deririz!" 

Içerde genç bir diş doktorile se-
lamlaştık. Ta.lıebeden birini is-

kemleye otu.'"l'nuş, diş etlerini 
ayene ediyordu. 

mu. 

K uleli Lisesinin dokuzuncu 
sınıf koğuşlarını, yatakha -

nelerini, mutfağını, yemek salonla.
rmt filan da gördükten f'onra, spor 
evine girdik. Burada, Kulelinin 
gürbüz, sportmen gençliği ile karşı 
karşıya idim. Beden terbiyesi öğ
retmeni Hüsamettin Güreli, çocuk 
lara kültür fizik denilen birtakım 
hareketler yaptırıyordu. 

Genç öğretmen, atlet kıyafetli 

genı:lere sesinin en sert tonunu 
kullanarak bağırdı: 

- Sıçra! Geniş açık vaziyeti al! 

Talebe, bir anda, sanki biribir'le
rine bağlıymışlar gibi, öğretmenin 
emrini yerine getirdiler. 

B u ~areke:i. on dakika kadar 
suren hır koşu takip etti. 

Talebe koşarken, Hüsamettin Gü
reli de şöyle söylüyordu : 

- Adaleleri ısındırmak, kanın 

deveranmı tanzim için yapılan bu 
koşular, bütün spor hareketlerinin 
anasıdır! Doğru ve ahenkli koşma

sını bilmiyenler. sporun hiçbir şu
besinde muvaffak olamazlar!" 
Koşmalar, sona erince, yeniden 

kültür fizik hareketleri başladı. 
Tekmil vücudu çalıştıran bu a

henkli hareketlerde, talebe gerçek 
ten büyük bir kabiliyet gösteriyor. 
Nihayet talebe, öğretmenin emri
le, yer çalışmalarını bırakarak, ha
latlar üzerine tırmandılar. Kimisi 
halkalarda sallanıyor, kimisi halat
ların üstünde akrobatik hareket -
ler yapıyorlardı. Ge,pç öğretmenin 
bir düdük işareti ile, bütün genç
ler bir anda, oldukları yerde, kas
katr kaldılar. Halatların tepesinde 
bulunanlar bile, kendilerini aşağı 
atarak, ikinci . bir emri beklemek 
üzere hazırol vaziyeti almışlardı. 

- .. Sağltk topu idman/an 

1 

'Almanya 
Lehistan pakh 
Varşova, 1 (A.A.) - Hariciye Na

zın Beck, Alınan Völkischer Beo • 
bahter gazetesine verdiği beyanatta 
Alman - Polonya ademi tecavüz mu. 
ahedcsinin bundan üç sene evvel ol
duğu gibi bugün dahi Avrupa istik • 
rarmın en mühim unsurlarından biri 
olduğunu söylemiştir . 

Dünyanın faşizmden de, kı:münizm 

den de beklediği hareket tarzı, tesa
mühtür. Sağ ve sol biribirine karşı 

MÜSADERE EDİLEN MALLAR 

Müsadere edilen malları taşıyan 

vasıtaların suçta alakası olmıyan 

kimselere aidiyeti zamanında zapte -
dilemiyeceği hakkrndaki madde gö
rüşülürken Sırrı !çöz, söz aldı. Bu 
şeklin müdafaaya yol açacağını an -
tattı. 

tesamüh dolu bir tavır takınmazlar- Raif Karadeniz, kaçakçılık kanu -
sa her biri mkiıs nevi ifratları körük nuna göre bu nevi vasıtaların kime 
lemiş ve dünyanın huzur ve ahen - ait olursa olsun müsadere edildiğini 
ge kavuşmasına set çekmiş olur. Bi- fakat suçla alakasız köylülerin ge -
!akis bir taraftaki ifratlı hareket or çim vasıtası olan nakliye hayvanları 

Çocuklar 1. ~ ·ın tadan kalkarsa maıkus ı1evi ifrat ~en- için bu kadar ağır hüküm konmasını 
_ 3' encümenin muvafık görmediğini söy 
Ev Ekonomisi di kendine söner ve hakiki sulh ve ledi ve Srrn !çöziln takriri nazarı iti 

Sofu Meb'usu lsmail Hakkı Uımay 

da gözetilen gayenin yurdun ağ~ • 
landırılması olduğunu ve bu vaziyet· 
te devletin vazüesinin bu işi fertler 
yapmıyor, ben yapıwağım demekten 
ibaret olduğunu söyliyerek dedi ki: Ankara, ı (TAN muhabirinden) demokrasi cereyenları kuvvet bulur. bare alınmadı. 

- Maarif Vekaleti ilkmekteplerde Bu bakımdan Hitlerin nutku hak- MURURU ZAMAN HUKU:MLERI 
"- Şimdi zihinlere bir şey gelebi

lir. Devlet bu işi yapabilir mi, yapa 
maz mı? Ben yapabilir kanaatinde • 
yiın. Çünkü öyle işler oldu ki, devlet 
bunu yapamaz denildi, fakat Cümhu 
ııiyct hükumeti hepsini başardı.,. 
(Bravo sesleri) Bu madde de aynen 
kabul edildi. 

okuyan çocuklarımıza milli iktısat ve kında verıilccek hüküm şudur: Projedeki cezalan _ tayin olunan 
ev iktısadiyatı hakkında fikir vere- Hitler anlaşma yolundan şimdilik orman suçları için dav~ mururu za
cek bir tedris ve terbiye sistemi ka - uzak kalmıı.yr tercih etmiştir. Fakat 
bul etmiştir • bir yıldönilmü vesilesile Alman mille-

Darüşşafakah'arrn Ankarada 
Toplantun 

Ankara, 1 (TAN) - Darüş

şafakanm 64 üncü yıldönümü 

münasebetile Ankaradaki Da

rüşşafakalılar tarafından 6 Şu

batta Halkevinde bir toplantı 

tertip edilmiştir. 

Ankara da P · T. T. Binası 
Yaptırılıyor 

Ankara, 1 (TAN) - Yenişe
hirde yapılacak olan Posta Tel
graf ve Telefon binası 7 5 bin 
liraya ihale edilmiştir. Müteah • 
hit inşaata ilkbaharda başlıya
caktır. Bu bina içinde 4000 nu
maralı santral bulunacaktır. 

Bu suretle otomatik telefon 
adedi 7000 e çıkmıştır. 

Norveç Tayyare Müfettifİ 
Roma da 

tıne hitaben söylenen 30 Ikincikanun 

nutkundan sonra harici 8.lem için di· 

ğer bir nutuk söylenmesi ve anlaş -
ma kapısına biraz daha yakm gelin· 

mesi beklenmez bir şey değildir. 

Ahmet Emin YALMAN 

p 
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s 
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manınm bir sene, ve ceza mururu za 
manının 2 sene olduğu hakkındaki 
132 inci maddenin müzakeresi sırasın 
da da Şükrü Gülez ormanlarda işle -

İSTİMLAK tşt nen suçların 3 ay geçtikten sonra 
müddetinin tayin edilemiyeceğini, bi İkinci muvakkat madde görüşUIUr
naenaleyh bu suçların mururu zama ken Refik İnce, istimlak meselesi ne 
nının hiç olmazsa 6 aya indirilme _ zaman mevzuu bahsolsa hukuki icap 

sinin muvafık olduğunu söyledi. Ra- larla şeniyetlerin biribirile çarpıştığı 
if Karadeniz de bunun ancak bir ka- nı söyliyerek kıymetin 6 mislinin & 

rine olabileceğıini ilave etti. 1 lınması 18.zımgeldiğini, bunun için i· 

Refik İnce (Manisa) bu sahadaki cap ederse ihtiyarlardan mürekkep 

ış. lerın· eh · ti d 'al b k bir komisyon kurulmasını bir takrirle 
emmıye , av arın ça u 

görülmesini temin etmek için altı ay- teklü etti. Fakat encUmen namına 
hk müddetin kabulü mütaleasında Raif Karadeniz, bu takririn maksa

bulundu. Ziya Gevher Etili, işin ma- dı temin edemiyeceğini ve şimdiki 
hiyetini odun kaçakçılığı değil, ana vergilerin de buna göre alınmakta o

vatana kasit taşıdığını, müruru za- lunduğunu tasrih etti. Madde aynen 
kabul olundu. 

manın uzun olmasının daha iyi ola -
cağını söyledi. MUHLİS ERKMEN1N !ZAHATI 

Bundan sonra takrir reddedildi. 

BEY VE BAY MESELESİ 

Bu esnada hoş bir hadise oldu. Re
fik Şevket oturduğu yerden dedi ki: 

"- Ziya Gevher Bey, bahsettiği -
niz baştan aşağı (hukuk) tur.,, 

Müzakerelerin sonuna doğru Zire.• 
at Vekili Muhlis Erkmen kürsüye ge 

terek şunları söyledi: 

1 Roma, 1 (A.A.) - Norveç tayyare 
! kuvvetlerinin başmüfettişi albay 
j Trygve Klingenberg Romaya gelmiş. 
ı tir. Albay, havacılığa ait l:'esmi bir 
[vazife ile Italyaya gelmiştir . 

Ziya Gevher Etili: 

"- Refik Şevket Bey arkadaşı -
mız kanundan çok bahsederler am -
ma, Ziya Gevher Bey demek kanun -
suzdur. Buraya gelsinler de söyle -
sinler.,, 

11
- Bugün ilga edilen maddeler 

yerine başka maddeler derpiş edilmiş 
tir ve ilga edildiği vakitte hasıl olan 
vaziyeti temin etmek için hüki'ımet 

bu kanunda derpiş edilen maddele • 
rin biran evvel tatbik mevkiine gir· 
mesine azmetmiştir.,, 

Bu konuşmalardan sonra orman 
kanununun ilk müzakereleri bitmiş· 
tir. Dünkü toplantıda, orman kanu
nundan başka Türk - İtalyan ticaret 
mukavelenamesinin uzatılması görü· 
şüldü. Adliye teşkilat ve kadroların 
da yapılacak olan tadilata ait p:roje • 
nin ikinci müzakereleri yapıldı. Bıı" 

ikisi de kabul edildi. 

1 #( ----------· ı. Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
')ğteden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. '3i3 Telefon :4358; 

Öksürük, Nezle, Boğaz ve Gögüs 
hastalı'klariyle sesi kısılanlara şlfai 

tesirleri çoktur. 30 kuruş. 
Hasan deposu: İstanbul, Ankara, 

Beyoğlu, Beşiktaş, E""k.i~hir. 

(Gülüşmeler) .. 

Refik Şevket yine yerinden cevap 
verdi: 

"- Ziya Gevher Beye, Ziya Gev
her Bey derim, fakat bunu resmen 
yazamam.,. 
ŞAHISLARA AİT ORMANLAR 

Mülkiyeti devletten başkasına ait o
lu ta bu kanunun meri eti tarihin-

Kamutay çarşamba ı;ünü topıana
caktır. 



~ 2-2.937 TAN 

~~bul 6 mcı Icra Memurluğun
oı .Bır borcun ödenmesi için mahcuz 

Up a"ık 
111 • ,. arttırma ııe paraya çcvrıl-

ADEMi iKTiDARA FORTESl iN . . 
• - r en ihtiyarlıyanları genç!cştırır, yorgun vucu crı ınç eş ırır. Belgevşckliı?ini geçirir, çelik gibi bir vücud kazandırır. 

11 

Nafıa Vekaletinden : 
llıiesUı._ e karar v·en·len "e tamanuna ye E k · · ·· dl · d" ı t ' · 

nlı .. . 
b uç ehlı vukuf taraf:ildan dokuz ,.•••••••••••••••••••••••••••••••••••-----· ııı Bek' . ııl 
oı ız yu.z otuz lira kıymet takdir 

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

d unan Fenerde Karabaş mahallesin-
• la~~~ner caddesinde bir tarafı Vasi

ili ının mağazası ve bir tarafı Eleni
b·n arsası ve bir tarafı Lehi Derya ve 
ltı ll'. t~rafı Fener caddesile çevrili es
h 2~6 Yeni 244 ve :.ı4ö numaraları ve 

~ alen altında dükkanı ve arkada de-
Posu olan k .. k agır evin evsafı· Zemin 
at .244 :N lı . ' . 

lı 
1 

o. evın kapısıdır. 24.6 no. 
a tında bodrum l . . . to v u o an zemını çımen-

k e tavanı volto kemerli önü istor 
t el'Penk ve camekanlı ve arkadaki a
k~sYe kapısı olan küçük bir yazıhane i 
~u _ve merdıven altı olup evin altı ı 
dan ~ı~ d.ilkkandır. 244 No. lı kapı -
di gırıldıkte birinci kata çıkan mer- J 

Veven mozayıktır. 1 inci kat: Merd.i
çin başı camekan bölmeli ve zemini 
ba.ı~nto Çini bir salon üz:?rine birinde 
Ve onu olan beş oda ve diğer bir oda 
lllin~ralıkta bır hela, bir kiler ve ze -
kat 

1 ~Irınızı çini mutbaktır. 2 incı 
ler • Bır SOfa üzerine altı oda, bir ki-
d' ' rnutbak ve hela ve zemini çinko 

O§eli t h . 
caro.e • a taboş olup merdıven başı 

.. ~o kan bölmelidir. Depo kısmı: 246 
. hm -kll agazanın arka kapısından çı-

0n~\ a?alıktan dcnız cihetine gider 
tninıe ınadan beş nıetı e ilerisinde ze
ll.fta beraber rıhtımı vardır. Bu ta-

nka . tıka . Pısı demır olup beden duva-
hdır gır, dahili aksamı ahşap iki kat
t.enı.' ~min kat: Kapıdan girildikte 
llıer~ taş döşeli ardiye olup ahşap 
dır 1

1~enıe birinci ka!a çıkılmakta -
§a~ ınci kat: Bu katın döşemesi ah
ZUd olup, ahşap direkler üzerine mev
Pe Ur, Binanın zemin ve birinci kat 

ncereıe . d ' t Pen rı emir kepenkli, zemin i<:a 
nı~ c~releri demir parmaklıklı ve de
~ Clh t• 

dı e 1 cephesi yontma taş kaplı-
8~. 'I'amamı beş hisse itibarile bir his 

1 Ve Yın· t . .. h li .. k e amamına yeımnlı uç e -
•U Uf ta . .. 

aıtm rafından üç bin sekız yuz 
Zin ış beş lira kıymet takdir olunan 

datıkap . -· 8oka. ı mahallesınin Degırmen 
27 y!I~da 360 ada, 16 parsel ve eski 
li nı 35.37 kapı No. lı bir tarafı 
h~n veresesi dükkanı ve bir tarafı 
llla.h ar ve tarafeyni tariki am ile 

11'1 " liut ve kuru yemişçi gediğinden 
~ .' -İltı d"k • agır magazanın, Evsafı: 

dn.. ~ kan köşe başıdır ve zemini taş 
-~eu .. . b onu lstor yanı demir kepenkli 

bak kal ta vanlıdır. 1 inci ve 2 inci kat: 
Qer 'k· k 
1._ 1 ı ata ahşap merdivenle çıkı-

istanbul Gayrimübadjller Komisyonundan: 
D. No: Semti ve mahallesi Sokağı Emllk No; 

1566 Büyükada Cami Hacı Necip 3-3 Ada 81 
Parsel 28, 29 

1169 Unkaparu Hızır~y Zeyrek Yokuşı.ı E. 37Y.155 

2983 Büyükada Cami Çarkıfelek E. 9 ada 186 
Harita 1 

3407 Tophane Ekmekçi başı E. Yeni çeşme Y. Ton- 10 Ada 2 
baz Ha. 50 

3878 Hasköy Turşuou ~um.barahane cad. E. 25, 27, 29 

4092 Kumkapı Çadırcı Ahmet Gedikpaşa cad. E. 66, 68 
Çelebi Y. 86, 88 

4601 Usküdar Altunizade Küçük çamlıca 10 
5682 Eğrıkapı Avcıbey Türbe 14 

5776 Kadıköy Osınanağa Karadut E. 122 Y.14 

5866 Arnavutköy Bal asi E. 9 Y. 22 
mahallen 36 

6604 Kadıköy Osmanağa [)uz E. 25, 27 . 
Y.17, 19, 25 

7519 Paşabahçe Inc:rköy Kilise 25 
8547 Kadıköy E: Hasan Paşa Kızlarağa.c;1 çeşmesi E. 2, 4, 6, 6 

Y: Rasim Paşa ve Kadir ef. ve Ahmet mü. 10 Y. 
Ef. 138, 90,90 

.....__ 

3959 Usküdar Yeni mahalle E. Vangın bağ Y. Şata-
ret E. 40, Y.46 

Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

197,75 mette iki arsa. 

arsa-

Kagir dükkan 
1556.50 metre 
nın 4-9 his. 
38,29 metre arsa 

384 metre iki arsa 

Altında ütü fabrika
sını havi bahçeli ka
gir hanenin 120128-
414720 hissesi. 
1530 metre tar la 
34 metre arsanın 2-3 
hissesi 
Ustünde başkasına 

ait ahşap hanesi o
lan 138 metre kuyu
lu arsa 
Bahçeli ahşap hane
nin 3-30 hissesi 
Arsa 

86 metre arsa 
Ahın müştemil ahşap 

köşk. ve hane, içinde 
eşcan olan mukadde
ma bağ elycvm 20000 
metre bahçenin 7-8 
his. 
82,50 metre arsa 

680 A.Ar. 

1000 K. Za.. 

360 A. Ar. 
80 ,, 

600 • " 

1800 K. Z. 
77.0 A. Ar. 

42 

50 
140 

500 

15 

" 

" 
" 

" 

600 K. 
70 A. Ar. 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılacaktır. !haleleri 12. 2. ::)37 tarihi
ne düşen cuma günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

ilan 
Usküdarda Usküdar, Beylerbeyi, 

Çengelköy ve Kuzgunouk Haydar o
ğullarından Ahmet oğlu Mustafa Ek
mekçilik kolektif şirketinin 1. 2. 937 
tarihinden itibaren tasfiyesine ve em
ri tasfiyenin tasfiye memuru sıfatile 
tasfiye memurları tarafından icrası
na karar verilmiş olmakla mezkO.r 
şirkette alacağı olanlarla herhangi 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Keşif bedeli 999 lira 1 kuruş olan Erenköy - içerenköy yolu

nun bozuk olan 2X 888 - 3X 425 5 inci kilometresinin tamiri açık 
eksiltmeye konulmuştur. Fenni şartname, proje, keşif hulasası 

ve saire evrakı Bayındırlık Direktörlüğünde, keşif evrak]e umu
mi şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
N o.lı kanunda yazılı vesikadan başka Bayındırlık Direktörlüğün
den alacakları Fen ehliyet vesikasile 74 lira 93 kuruşluk ilk temi

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins. muhammen bedel 
ve muvakkat temirıat miktarları: 

Muhammen Muvakkat 
Grup Adet Cinsi bedeli teminatı 

Lira Kş. Lira Kş. 

I. 2 225/ 1000 Torn_a ______ 20.ooo.----1 soo,....:-· 

3 250/ 1500 Torna - - --
il. 1 l l 50 X 350 

1 1150X 325 
11.000,- 825,-

-~ 

Ufki freze 
Şakuli ,, 

~-~~---------~ 1 200 

UI. 2 500 "60 

1 500 X 200 

Silindir honik 
tezgahı 

Takım zımpara 

tezgahr 
üniversal takım 
bileme tezgahı. 

13.000,- 975,-

3 - He~rupa a '.t eksiltme şartname ve teferruatı parasız 
olarak Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - İsteklilerin her grup için ayrı ayrı tanzim edecekleri tek
lif mektuplarım Resmi Gazetenin 7 5/ 936 t:ırih ve 3297 sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye göre Vekaletten alınmış 1937 
senesi Malzeme müteahhitlıği vesikası ile birlikte 20 Mart 1937 
Cumartesi günü saat 10 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Mü
dürlüğüne vermeleri lazımdır. (216) (570) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekalet:nden: 

26 Mayıs 1928 tarih ve 1267 sayılı İspençiyari ve tıbbi müs
tahzarlar kaaunu mucib nce ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı 

tıbbi müstahzarların bazılarında adı geçen bu kanunun 12 nci 
maddesi ahkamına tamaınile riayet edilıniyerek müstahzarların 

üzerinde yazılı bulunması icabeden şartlardan baıılarının noksan 
bırakıldığı yapılan incelemeden anlaşılmıştır. İspençiyari ve tıbbi 
müstahzarlar kanununun 12 nci maddesi aşağıya aynen yazıl

mıştrr. 

''Müstahzarların harici ambalaj aksamı üzerinde ve ambalaj 
derunundaki tarifnamelerinde vazih olarak amilinin ismi ve imal 
edildiği mahal ve ruhsatname numarası ve sureti istimali ve fiyatı 
muharrer olacak ve terkibinde müessir ve semmi edviye bulundu
ğu halde cins ve miktarı nazarı dikkati celbedecek surette kayıt 

ve işaret ed lecektir. Tabip reçetesile sat:lmasına müsaade edil
diği takdirde bu husus dahi sarahaten yazılacaktır . ., 

41' Zenı.inl . h ı:ıe · erı a şaptır. !kinci katta 
t ncerelerden ikisinin çerçevesi yok-

bir suret ve sebeple hak iddia edenle- nat makbuz veya mektubile beraber 8 2 93 7 pazartesi günü saat 
rm işbu ilan tarihinden itibaren on 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) ( 446) 
b~~nzuhn~ala~k~nmm~~t -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Kanunun bu maddesine tamamile uygun olmıyarak noksa~ bir 
şekilde piyasaya çıkarılmış tıbbi müstahzarların satışma müsaa
de edilmiyeceği gibi ayni kanunun 20 nci maddesine göre de mu
amele yapılacağının yerli ve yabancı müstahzar sahiplerince ma
liim olmak üzere keyfiyetin ilanına lüzum görülmüştür. Kanunun 
bu maddesinde yazılı hususatı noksan olan müstahzarların ilan 
tarihinden muteber olmak üzere üç ay zarfında tamamlanması 

ve yabancı müstahzarların ambalajları içindeki prospektüslerin 
birer Türkçelerinin de bulunması lazım geldiği ilan olunur. "471" 

ı ur. Birinci kat döşemesi ahşap direk 
er u . 

.. 
1
. 7.erındedir. Tamire muhtaç yerle

• Ve h . • 
120 . arı:ı. sıvası bozuktur. Tamamı 
t hısse ıtıbarile 22 hissesi açık ar
~~nya ç~~arılmış olup 27. 2. 937 ta
lli n~en ıtıbaren şartnamesi herke -

.n gorebilmesi için daire divanhane

evrak ve vesaikle birlikte şiri<etin Üs 
küdarda Araba meydanında 28 numa-
ralı çifte fırın üzerindeki şirket mer
kezinde icrayı faaliyet etmekte ol~n 
tasfiye heyetine müracaatle kaydet
tirmeleri lüzumu ilan olunur. 

Tasfiye heyeti namına Mustafa 

l!ıne t l'k 
hı a 1 edilecek ve 11. 3. 937 tari- Istanbul Asliye üçüncü hukuk malı 
~ne :tnüsadif perşembe günü saat 14 kemcsinden: Beyoğlunda Tepebaşm
d n 16 ya kadar !stanbul 6 mcı Icra 
r ai~esinde satılacaktır. Satış peşin pa da Budui apartmanında 4 üncü katta 

1 
a tledir. Müterakim vergi ve vakıf mukim Hıristo kızı Aleksandra tara

l~aı-esi, çöp ,fener ve dellaliyr rü~um fından Beyoğlunda Istiklal ca<ldesin
d rı borçluya ait olup satış bedelın - a~ Site de Sıridc 12 No. da mukim 
t.:n Ödenir. Yirmi senelik vakıf icare- Panayot Gunarapulo aleyhıne :ı.~ılan 
~ taV]~ bedeli müşteriye aittir. Artır- mahkememizin 936-1809 No. smda 
l>elJ'a ı.ştirak için yüzde yedi buçuk kLtyıtlı boşanma davasınıla müd!Jeia
trıı'Y akçesi veya milli bir ban!{anm te- leyhe gôn<lerilen arzuhal .sureti mu -
li tla.t mektubu alınır. Artırma bede- maileyhin ikamelgahmı tf:rk ile sem
he ~U.~ammen kıymetin yüzde yetmiş tı .u<c,. .... le gitmiş ,,ı ı..f::.ı :;ı<!rh ıe bila 
ta Şını bulduğu takdirde ihale yapıla- t.e:blig ıc.de edilmesi üzer,:u.: arzuhal 
la lctır. Aksi halde en son artıranın sureti j'anen teb~iğ edilr,y--; ve tahki
laah?Udü baki kalmak üzere artırma kat günE olarak ta 4-3 !.1~7 s;ıat j(J 

n378ün .d~ha temdit_ edi!er·~k .. ~?· 3. tayın kılı!1.Y·,. olduğu:-.b:- n <-z~i.r 
tti tanhıne müsadıf cuma gunu ay- gün ve saatte mahkememize gelmesi 
) saatte muhammen kıymetin yüzde veya bir vekili kanuni göndermesi 
t elnıiş beşini bulduğu takdirde en ve. aksi takdirde hakkında gıyap ka
~~k artırana ihale edilecektir. Bulma- rarı ittihaz olunacağı tebliğ makamı
fi ıh takdirde 2280 No. 1r kanuna tev- na kaim olmak üzere ilan olunur. 
~kan satış geri bırakılncaktrr. 200~ 
tıı 0• lr l~ra iflas kanıununun 1.2~ mcı 
acidesıne tevfikan ipotek sahıbı ala

~~lthlar ile diğer alakadarların ve ir-

Sultanahmet Birinci sı1lh hukuk 

hakimliğinden: Posta ve Telgraf ida. 
resinin S~ri<e ... i ie MesadeL h::ı.nında :->:i lfak h . . 

~ akkT sahiplerinin dahı gayrı numarada oturan Maks Klayn aleyhi-
}llku.ı üzerindeki haklarını ve husu-
.. ııe f ne açtığı 195 lira 45 kuruşun tahsili 
ı-.... alz ve masrafa dair olan iddiala-
··ııı evrakı mil~bitelerile birlikte 20 davasının, müddeaaleyhin ikametga
~ ı d' l · hının meçhuliyeti hasebile ilanen vu~ 
~ ~inde icra dairesine bil ırme erı 
~·~drr. Aksi halde hakları tapn ı:ıi- kubulan tebliğlere rağmen gelmeme
ll~~l"İle sabit olmadıkV\ ı:;atJ~ bedeli- sile gıyabında icra kılman muhakeme 
la Jlavlaştmlmasmdan hariç kalır- de: Muddeabıh 195 lıra 45 kuruşun 
'tı.t" A.lakadarlann işbu maddei kanu- maa faiz ve masarifi muhakeme ve 
h J'e:ve göre hareket etmeleri ve da - Ucreti vekalet tahsiline 5. 12. 936 ta
~ fazla malllmat almak jstiyenlc~in rihinde karar verilmiş ve gönderilen 
~ ~837 dosva numarıu~ile memurı - hüküm hulasası da keza ikametgahı-
~ze müracaatleri il~n olunur. nın meçhuliyeti şerh ve bila tebliğ i-

t<-.- ade kılınması üzerine 15 gi.ln rnüddet-
~,'~YIP - Galata ithalat tiiunrü -
114.ll·· le ilanen tebligat icrasına karar ve-
... Un 26. ı. 935 tarihli ve 13685 nu-
~al'ah beyannamenin birinci nüshası- rilmiş olduğundan bu müddet zarfrn-
&.\aybettim .Yenisini çtkaracağım _ da temyiz etmediği takdirde hükmün 
~ ~kisinin hükmti yoktur. kesbi katiyet edeceği tebliğ maka.mı 

na kaim olmak tizere ilan olunur. 

Dıwfet Damlryolları ve limanları işletme U. idaresi ilinlar1 

1 - Malatya istasyon binasının Malatya şehir cihetindeki 
(3814 M2) üç bin sekiz yüz on dört metre murabbaı mahallin 
plan ve şartnameleri mucibince parke ve levazımının temini ve 
ferşi işi 26/ 1/ 937 Salı günü eksiltmeye konulmuş ise de talip çık
madığından 2490 N o.h kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli (10344,11) 
on bin üç yüz krrk dört lira on bir kuruştur. 

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

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

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

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

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

inhisarlar Umum Müdürlüğünden; 
20/ 1/ 937 tarihinde yapılan Muhakemat Amir ve Memurlukları 

imtihanında muvaffak olanların imtihana girme numaralarile 
adları aşağıda yazılıdır. Tayinleri sırasında müracaatları lüzı.ınıu 
adreslerine tebliğ edilecektir. (543) 
İmtihana ginne Adı imtihana girme Adı 

No.sı No.sı 

4 Avni Alper 24 Bürhanettin Olcaytu 

5 Şefık Suher 26 Ismaıl Ihsan Kutlu 

7 Hakkı Enmutlu 27 H. Süreyya Çevin 

8 Mediha Karaçay 28 M. Kemalettin Kolbay 

9 Yusuf Kenan Kolat 29 Necati Tarhan 

10 Nurettin Yurteri 30 M. Salahattin Antaş 

11 Mehmet Feyzi Boran 31 Ali Hafi Seyhan 

12 İbrahim Astarcı oğlu 32 Fuat Arkan 

15 Hasan Riza Pekin 37 Hilmi Oral 

18 Ziya Ak Ülker 38 İhsan 

20 H. Hilmi Marti 39 Ömer Lutfi Baturalp 

21 Kamil Pirgun 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eks.ltm 3 Komisyonundan~ 

Cinsi Muhammen İlkte· lhale günü !hale 
bedeli minat saati 

Muhabere Şubesi için 
20 kalem telgraf ve 
telefon aleti. 2414 182 26/ 2/ 937 14 
2 kalem ,, ,, u 4828 363 . ,, ,, 14,30 
13 .. " " ,, 2556 192 " " 15 

Mektebimiz muhabere şubesi için lüzumu olan bazı 
aletler ayrı ayrı üç şartname ile açık eksiltmeye konul· 
muştur. Muhammen bedcllerile ilk teminatları ve eksiltme 
gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. Eksiltmeleri 
Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi içindeki Ko· 
misyonda yapılacaktır. Istiyenlerin şartnameleri gör· 
mek üzere hergün ve eksiltmeye gireceklerin de belli gün 
ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur. "3860,, 

Gümrük muhafaza genel komutan'ığı 
istanbul satlnaıma kom syonundan: 
• 1 - İngiliz yapısı açık deniz motörleri için satın alınacak ye

dek parçaların 15 2 937 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır . 

2 - Tasınlanan tutarı (8052) liradır. 
3 - Şartnamesi komisyondadır. 
4 - İsteklilerin 604 liralık ilk teminat makbuzlarile kanunt 

belgelerini ve teklif mektuplarım belli vakitten bir saat evvel Ga
j latada Çinili Rıhtım Han birinci kattaki komisyona vermeleri. 

İstanbul Defterdarlıimdsn: 
Defterdarlık Merkez dairesile Maliye Şubeleri için beher 250 

kilosu 325 kuruştan 18000 kilo kuru Rumeli meşe odunile beher 
250 kilosu 300 kuruştan 5000 kilo kuru gürgen odunu pazarlık1 
satın alınacaktır. İsteklilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenleriı .. 
4/ 2/ 937 perşembe günü saat 14 de 23 liralık muvakkat teminat 
akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gel-
meleri. (M) (627) 
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Sigara içtiği ha de ne 
bembeyaz dişleri var! 
Çünkü sabah, akşam RADYOLIN kullanıyor 

Hayran edici bir tebessüm temiz ve parlak dişler, sağlam diş etleri. 
tatlı, rayihalı bir nefes ... İşte Radyolin bütün bunları temin ettiği 
içindir ki, bu kadar çok seviliyor ve bu kadar çok kullanılıyor. ... ________________________________________ , ____ _ 

Dişler~n abıhayatıdır. 

- .. · .... _ .. ·.~; - ~··t·· .. ·"··· . . ~·.; • ... • ' "'t'•'·•··· 

NEOKAL i A 
Grip, Nezle, Nevra jl, Siyat k, Baş ve Diş 

Ağrıları Artr;t·zm 

•• 

KANZUK Nezle ve Oksürük Pastilleri 

INGILIZ KANZUK ECZANESi: 

• 

1-PASTiL ArtliSE PT~H 

A ZUK 
Boğaz ve Akciğer nah=yelerini te
mizler. Ses kısıklığını açar.Teneffüs 
yolu ile geçen bütün hastalıklardan 
korur. Yeşil renkli pastilJerdir. 

2-PASTiL LEON 

KA ZU 
Kodein ve T olü Balsamı ile hazır-

4\..~ . lanmış öksürük pastillerid:r. Lezzeti 
~~latif ve tesiri kat'idir. Penbe renkli 

pastellerdir. 

KANZUK markasına dikkct 

BEYOGLU - IST AN BUL 

• 

MEVSiM SONU 
dolayısile 

Galatada meşhur 

EKSELSYOR 
elbise mağazasının 

tekmil dairelerindeki 

TENZILATLI 
satışından istifade ediniz 

Şu cetvelden bir fikir edinebilir-

siniz Liradan 

Kumaştan pardesülcr 11 ~~ 
Trençkot pardcsülcr 151/:! 
Gabardin pardcsüler 17Y:! 
Mandlebcrg pardesülcr 23 1~ 

Muşambalar 12 
Erkek ko&.tlimleri 14 1~ 

Kadın mantoları 13 

Kadın muşambalan 10 
Yalnız birkaç gün için 

EKSELSVOR'da 
Bulacaksınız. 

3 günde 

Siyah ben!er 

Açık mesameler 

Zail olmuşur. 
Beyaz rengindeki (Yağsız) Tolmlon 
kremi, terkibinde taze krema w tas. 
fiye edilmiş ze~iinyağf me'\·r.uttur. 
Bup.lar, mesamat dahiline niifuz ede
rek derinliklerinde gizlenmi!? ve su 

HASAN 

• 
Saçlarınızı kepekten ve dökülmekten mutlaka kurtarabi· 

lirsiniz. 

1 - Haftada bir kere mutlaka Hasan saç sabunile yalnız 
saçlarınızı yıkaymız 25 kuruştur . . 

2 - Haf tada bir kere mutlaka Hasan saç şampuanile yal· 
mz saçlarınızı yıkaymız paketi beş kuruştur. 

3 - Her sabah saçlarınızı Hasan o dö kinin ile ıslatmız 
ve tarayınız. 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaf, 

Eski§ehir. 

......................................... ~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
4. cü keşide 1 1 Şubat 193 7 dedir. 

Büyük ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 Lirall 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira· 

hk iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Şubat 937 günü akşamı -

na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarih· 
ten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

..................................... 
Jle sabunun hi<;bir nliit ihraç rde - , ----------------• •:m---• 
mediği gayrisaf maddeleri t-riterek 
haricı.e tard eıderler. Bt>yaz renginde -
ld Tokalon kreminin diğer kı)•mPtli 
un<;urlan, cildi besler ve genc:lc!)tirir
ler. s•ralı bMlleri arttınr , .e a\:ık nıe
sameleri za vıflahrlar ve f"n t>'iJllt"r 

,·e en sert cildi iiç giin zarfın la bP. 

yazlatıp yumuşatırlar. 50 ~·aşl!\rıncla
ki kadınlar, genç kızların bile wpta 
edcr.eAi tazP, ,.e hadife gibi yumuşak 
bir fone malik olahiliı1er. 

HIÇBlR iDDiA 

Aslında kıymetsiz olana 
fazla bir şey Have etmez. 

KREM PERTEV 

İfrat ve mübalağanın üa
desi değildir. Terkibi bir fen 
harikası gibi velveleli bir 
tarzda ortaya atılan güzel
lik müstahzarlarını da ken
disine karşı hiçbir zaman 
rakip olarak tanımamıştır. 

Basım Evinin Bastığı Kitaplardan 
Kuruş Kitabın ismi Müellifi 

40 Muvaffakıyet 

5 0 Propaganda 
7 5 Çok Seri Kazanç 

Yollan 
7 5 Kendini Tanır 

mısın? 

7 5 Tali Sensin 
7 5 Müşküllerle Mü

cadele 
50 İdeal Büro 
50 Yeni Müşteri Bul

mak San'atı 
150 Askeri Mektepler 

için Yeni Kıraat 
Kitabı 

7 5 Beş Mürebbi 
125 Hayat Bilgisi 

(Hayvanlar) 
5 O 'Kılıcımı Sürüyo· 

rum 

Gasson · Tercümesi 
Muallim Mübahat 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet B ... kir 

Reşat Enis 
KAYIP - Mülga Kabataş Sultani-

sinden aldığım 27 Ağustos 1332 ta - Toptan alanlara % 25 iskonto yapılır. 

rihli nakil ilmühaberimi zayi ettim. • -----------------------' Y~i~ni ~acağımdan hil~Ü yoklu~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

396 mektep~~::;!ıHasanoğıu Arpaçay Kaymakamhğından: 
'Sahıbı:Alımet EmlD YALMAN -

Um"umi Neşrıyatı ldare G'Afen: 
8. SAUM 

Gazetecilik ve Neşrı,,at rilrk Llmltet 
~irketi. Basıldığı yer~ TAN matbaası 

İlçemiz için Simens marka yirmi beşlik bir santral ile on tele
fon makinesi ve iki bin fincan maa deveboynu ve iki buçuk mili
metre kutrunda seksen beş kilometre galvanizli tel, parası peşirı 
ve Karsta teslim şartile on beş gün müddetle eksiltmeye kondu
ğundan isteklilerin Kaymakamlığa müracaatları i1an olunur. 


