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Devlet Bakanları, Siyasi Müsteşarlar 
Proje 

Plüstesarlıklara kim-· 
ler tavin edilecek ? 

Kabul Edildi .1 Maarif Müstetarlıiı l 1 

Devlet Bakanlıkları için 
şu isimler söyleniyor: 

Yusuf Kemal, Mustafa Şeref, Mahmut Esat 
Bozkurt Ye Şakir Kesebir 

Müstakil Hatayla 
Türkiye arasında 

kardeş münasebatı 
Bir proje hazırlanıyor 

Son kanlı cinayetin 
korkunç ve acıklı 
tafsilatını veriyoruz 

Şerir hırsız, halk tarafın
dan az kaldı linç ediliyordu 

Moôritlin as; loyyoreler toffllınclon 6om6anlımflfll neticesintle 
con 'feren ıo'follıl0t 

[Yazım 8 lnclct.f 

Bir kadının 
idamı 

islenitdi 
Kan ihtira11 netic:eıi Kiıım ismin· 

ele bir genci geçenlercle Galatada 
tabanca ile öldüren Gülüıar kadının 
muh.kemeıine dün ağır c:eıe mahk• 
mesinde bakılmııtır. Dünkü celsede 
müclcleiumumi, suçlunun idamını iı· 
femiıtir. Gülüıer, bu ağır talep kar· 
111ıncla büyük heyecan geçirmiı, 
"bet çocuk anasıyım, beni asmayı· 
nııl" cliyebilmiıtir. 

Muhakemenin tafsilatı dôrdüncü 
sayfamııclaclır. 

AYDINLIK 
iNSANLAR 

Bqon çıkan (Yedlgiln) de aydın
lık 'Menlara ait çok meraklı bir yası ·. 
vardır. Ayni ayıda bllyi1k Iatanbul 
,,...n•tntn mlman B. Vedat ile ele 
eulı bir röportaj olcuJacabmnı. 

• 
lir fiinolmıı ö/c/ürecel 
clörl A:iıiyi de yorolıyocol 
Aodor oıgın o/on lotil lo/· 
/011ndon bof lonmol sur• 

tile ıevlr.ediliyor. 

• 

Katil tloyolc yetlil#en ıonro 

Evvelki gece, İstanbul beledi· 
yeeine civar sokaklardan birinde 
çok feci bir cinayet işlendi, bir 
ki•i öldü, birkaç kişi de yaralan· 
eh. (TAN) bu kanlı hai1se hak-

kmcta okuyucularma dünkü nlla
humda, herkesten evvel maıu • 

(Arkam 8 incide) 



--- 2 

1 GECELEY/JV RO!ORT AJI 
Beyoğlunda garip 

bir çalgıh lokanta ki .. 
Yazan: Suat Derviş 

K apısınm üstünde büyük 

harflerle yazılı bir ta

rife asılı: 

T ablıdot 30 kuru9 
40 kuruf 

- Ucuz bir lokanta ola
cak... Buraya girsek hem de 
temiz bir yere benziyor ... 

- Bilmem pek temiz mi? .. 
Gece epey ilerlemiş ... Bütün lo

kantalar kapalı bu kadar çalıştık
tan sonra yemek yemeden uyuna
mıyacak ... Bunun için kocam beni 
"temiz bir yer,, diye kandırmak 

istiyor galiba!. .. 
Dar bir pa -

sajdan geçiyo 
ruz ... Yeşile be 
yalı bir kapı a 
çıyoruz .. 

Zemini la! 
döşeli geniş biı 
lokaldayız ... K 
narda bir te7. 
giı.h ... Bir çok 
masa... Sonra 
bir bölme ile 
ayrılmış daha şık ve daha tenha 
bir köşe ... 

Burada da yine altı yedi masa 
var .. Oraya giriyoruz .. 

Dışarda iki masa ... İkisi de ka -
!abalık .. En aşağı her birinde o
nar kişi var... İki mandolin, bir 
Kitardan müteşekkil bir müzik 
heyeti Rumca tangolar çalıyor ... 
Beyaz bıyıklı, çatlak sesli bir ih -
tiya.r şarkı söylüyor. 

Lokanta neşe içinde ... Dışarda -
ki masalarda rakı ve mezeler var. 

B izim girdiğimiz bblmede 
bir masada altmışlık bir 

~işman lhtivar 
oturuyor ... Ya. 
nmda siyah bir 
önlük giyen si 
yalı önlüğünUı 

üstüne beya. 
bir yaka taka· 
elli beşlik şiş 
man ve çirkiı 

tir kadın ... 
Karamanlı bir 

bakknh hatır -
latan bu beyaz bıyıklı zatın önlin
de içi sulu rakile dolu hir bardak .. 
Kadının önUnde ufacık bir kon -
yak kadehi ... 

Yanynna oturuyorlar ... O ka -
dar yanyana ki, geniş masanın 

ancak bir köşeciğini işgal etmiş -
ler .. Pek muhabbetliye benziyor -
lar. İhtiyar adam ... İhtiyar kadı
nın ellerini avucuna almış ... 
Ha~ retle 'bu manzaraya bakı -

yorum ... Ve benim gibi gözlerini 
bu ihtiyar çiftten ayıramıyan ko-

cama: 
- Galiba evlendiklerinin otuz 

beşinci yıldonümünil tes'it eden 
mes'ut bir çift diyorum. 

- Galiba! .. 
Terbiyeli garsona yemek ısmar

lıyoruz ... Dışardan Kitar ve man -
dolin sesi neşeli ve kıvrak bir ha
va çalıyor 

- Ne garip bir yer burası di
yorum. 

- Allah .. Allah neresi garip iş
te çalgılı bır lokanta ... 

Fakat hissediyorum. Arkadaşım 
da buraya geldiğimizden çok meın 
nun değil ... 

Çorbayı iştiha ile içiyorum. Öy-
le de lı9UmUşUm ki, 

l K B.rfımızdaki çifte bir kere 
ıôzilm takılıyor... İhtiyarın 

onlındeki beyaz bardak h8.liı. leba
lep dolu, saçlan kudretten perma
nanUı ön dişleri dUşUk maşukanm 
önündeki konyak bitmiş ... 
Maşuka yerinden kalkıyor. Dik 

kat ediyorum. O dışardaki salonda 
hizmet eden diğer garson kadın 
gibi giyinmiş ... Demek bu ihtiyar 
müşteri .. Bu garsonu masasına da 
vet etmlt ..• 

Gayriihtiyari gUlUyorum. Oku
duğu gazeteden gözlerini kaldı -
ran kocam soruyor: 

- Ne \'ar? 
- Hir!... 
Bıra.z ı:1onra gal'$OTI ve\"R ~nnı;li-

matris elinde bir ikinci kadehile 
geliyor. İhtiyar Karamanlının ya
nma çöküyor ... Yine burun buru -
na oturuyorlar. 

Herhalde bu zat buralara kadar 
eğlenmiye gelmiş olacak fakat be 
raber eğleneceği kadını ne güzel 
eçmiş ... Yoksa kimbilir eski bir 

muhabbetin bir devamı mı? .. Bel
'd uzun senelerdir tanırlar biri -
birlerini... Belki bu zavallı kadının 
yanakları böyle kanguru cepleri gi 
bi düşmeden, ön dişleri kırılma -
dan ... Yüzünün derisi bir Yafa 
portakalının kabuğuna dönmeden 
bacakları böyle soba bor •Ju kalın
laşmadan karnı ve midesi şişme
den, kalçaları böyle düşmeden ev-

vel tanımıştır. 
Müzik bir Rum şarkısı çalıyor 

neşeli bir kasap havası gibi .. Ve 
ihtiyar kadın ellerini biribirine 
vurarak ve gözlerini bayıltarak 
şarkı söylüyor. Ve ihtiyar aşıkın 
ağzı kulaklarına varıyor. 

J;ır;ardaki garson kt7. da masalar 
dan birine oturdu. Bu gibi yerler
de meşhur olması lazımgelen bu 
şarkıyı içerde bütün müşteriler 
bir ağızdan söylüyor ... Ve birden 
1-.-...:l•&l O'- al 9u" lav lu.• - _ft.,._;.,_.c\ 1-

nşıyor. Kocamın kaşları çatılmış: 
- Çabuk bitir yemeği diyor bu 

rası ne biçim yer böyle ... 
- Neresi garip divorum çalgılı 

bir restoran 
GülUyor. 
- Çabuk çıkalım diyor. 

A ccle, acele yemek yiyorum. 
birden sokak kapısı açılı -

yor. İçeriye üç müşteri giriyor ... 
Bunlardan biri yüzünün buyasın -
dan başına sardığı örtüden yana
ğındaki kapanmış jilet yarasından 
velhasıl her şeyden ne olduğu an
laşılan bir kadın erkeklerden biri 
zayi!, ince sapsan yüzlü bir adam 
tıpkı bir ölü rengindeki derisi göz 
lerinin etrafında morarıyor. 

öteki iri yapılı kırmızı yüzlü bir 
delikanlı biraz da fazla içmiş ola
cak. Halinden belli bu akşam mas
rafı eden o ... 

Hep beraber geliyorlar. Ve bi -
zim tnm yanımızdaki masaya o -
turuyorlar. Oturur oturmaz üç bi
ra ısmarlıyorlar. 

Erkek kahkahalarlıı. gUlUvor, ka 
dının burnunu sıkıyor. Kadın da 
&arhoş: 

- Bırak be sululuğun lüzumu 
yok. 

Diye gözleri knn çanağına dön
mUş olan killhanbeğine kafa tu -
tuyor. 

- Ne oldun be ... 
Bu defa - şaka olacak - Bütün a 

vuclle kadının yüzünü kapıyor. 
- !ııekliğin lüzumu yok, diyor, 

kadın buraya ... 

Fakat sözünU bitiremiyor bu sar 
hoş. eme onun ağzını ve burnunu 
ıbirdcıı kapıyor. 

D oğrusunu söylemek lhım -
gelirse ... Yemeği yavaş, ya 

vaf} yemiyc başlıyorum. Bütün kor 
kuma rağmen hayatımda böyle 
bir şey görmediğim için neticesi -
nin ne olacağını merak ediyorum. 

Birden kadının eli dolu bira ka
dehini kapıyor ve başını hışımla 
geriye çekerek: 

- Ulan .. Ekerim bir tane kafa
na, diye bağırıyor ... 

Ve kadehi, fırlatınca olduğu gi
bi, yere, taşların UstUne atıyor. 

Delikanlı da yerinden kalkı -
yor: 

- Bu bana mı •. 
- fl:inl"• iııi \ Prsin bPvniııin or-

TAN 9 . 1 - 937 

FIRINDA 
TERLEME 
USULÜ 

D üz.cede Türköz.Ü çil 
/iği yanında kahve

cilik eden koca Tahir iı -
m inde biri•inin •oğuk al
gınlıiını ıid ermek makıa 
J ile fırına 6irdiğini yaz. -
mıftık. Koca Tahir, biz.e 
gönderdiği bir mektupta 
''fırınde terleme uıulü,,nü 
şahaında tecrübe ederek 
mü•bet netice almtf bir 
adam ıalahiyeti ile ıunla· 
rı yazıyor: 

" - Ben, ihtiyar değil, 
bilakiı delikanlı, ıenç ve 
aklı bafında bir adamım. 
T edavi•ine imkan bula -
madığım ha.talığımı, lı -
rın uıulile tedaviye mu -
vallak oldum. Hatta ayni 
hcutalıkla malıil olan ve 
elyeum hayatta bulunan 
beı, on kim "'e de bu fekil
de şilaya kavu,muştur. T< 
claui feklinin ııhhi mah • 
zurlarınclan bah~eden dol 
tor Nuri dahi fa~ırıp kal -
rnıştır .,, 

ŞEHiR MECLiSiNiN 
DÜNKÜ TOPLANTISI 
Şehir Meclisi, dünkü toplantısında 

pazar günü ölen Sarıyer azasından 

!smail Hakkının ailesine meclis na -
mına 2 kişinin taziyette bulunmasını 

kabul etmiştir. Mecidiye köyünün be 
lediyece takarrür eden imar şekille

rine göre yapılan haritasının tetkik 
ve tasdiki mülkiye encümenine gön

derilmiştir. Çeltik çiftliğinin Silivri 
kazasının Çanta köyünden alınarak 

başlı başına bir köy haline konma -
sı ve çeltik adı verilmesi kabul edil
miştir. Meclis, ~rşembe gijnU topla
nacaktır. 

tasına ... 
Kocam kolumu tutuyor: 
- Haydi yavrum. Yedin artık 

çıkalım diyor. 
Mantomu giyerken onları dinli

yorum. ve da-
ha doğrusunu 

isterseniz erkr 
ğin kadını ga 
zetelerde oku 
duğumu7. gib 
sustalı bir çak 
ile vurması 

nı bekliyorum 
Fakat öyle biı 

şey olmuyor ... 
Dışarda Mandolin Kitar bir ka -

sap havası ~alarken ihtiyarın ya -
nmda oturan çirkin ma,uka ye -
rlnden kalkıyor parmaklarını şak
lata, şaklata alaturka bir oyun oy 

nar gibi yaparak onların yanına 

yaklaşıyor \'e: 1 
- Bayılırım kadının hovarda -

ııına .. Bir kadeh bira ıize benden 
ikram diye bir elile kadının omuzu 
nu diğerile delikanlının sırtını ok
,uyor: 

_ yaşa be palikaryam tam de-

likanl1 imişsin ... Kadını işte bu 

cinsten kadın seçmeli diyor. 
Evvela aslan yelesi gibi sarı saç 

lan ensesine uzamış babayiğit, 

kendi kadehini sonuna kadar bir 
hamlede içtikten sonra : 

- Oç kadeh da.ha diye bağırıyor. 

Biz ona bu gece kul kurban ... 18-
terse bizim gaco ensemizde boza 

pişirsin ona eyvallahımız \'ar 
Sonra ne oluyor bilmiyorum. Ve 

biz gar!ona paramızı verinciye ka
dar hep beraber şarkı ıöylemiye 

başlıyorlar. Ve ihtiyar gar:8on ka
dın ihtiyar müşterinin yanma kı
rıta, kırıta dönüyor. 

Ve bir cürilm vak'aaında şahit 
olacağımı zannederken işin bu ka
dar kolaylıkla tatlıya bağlanışına 
karşı duyduğum bir hayret içinde 
bu garip lokantam~ kapısından dı
şarı karanlık ve loş pasaja çıktığım 
zaman ... Zehirli bir havadan kur
tulmu, gibi geniş bir nefes alryo
rum 

Demek Beyoğlunda böyle eğle -
nilen )·erler de varmış ... 

Saç makineleri. 
esaslı bir kontrol 

alt.na ahnıyor 
Yeni T alimafnameye uymıyan

lar şiddetli ceza görecekler 
Berberlerin ondüle ameliyesinde kullandıkları muzır sülüsyon 

lann menedilmesi ve elektrik cihazlarının bazı takayyüdata tabi 

tutulması hakkında Sıhhiye V ekaletinin emri üzerine Belediye 

tarafından bir talimatname hazırlanılmış ve Şehir M eclisine 

verilmiştir. Bu talimatnameye göre saçları daimi surett e kıvır

maya mahsus olan aletler elekt rikle teshin esası üzerine yapılmış 

olacak ve umumi tertibat itibarile gerek kullananlar ve gerek 

saçları kıvıranlar için bir kaza yapmıyacak şekilde tertip ve imal 

edilmiş bulunacaktır. Buhar veya havagazı ile ısıtılan ale tlerin 

kullanılması yasaktır. 

Berber dükkanlarında kulla- ----------

mlmakta olan bütün aletler Be

lediye fen heyeti tarafından dam 

galanacaktır. 937 bir Hazira -
nmdan sonra damgasız alet kul

lanan berberler cezalandırılacak 

ve bu gibi aletler musadere edi

lecektir. Damgalar her sene ye

nilenecektir. Yeni alet getiren, 

kullanan, yapan veya satanlar 

evvelce Belediyeye müracaat 
edip "t~p .. muayenesi yaptıracak 

ve müsaade alacaklardır. 
Talimatnamenin en mühim nokta

sı, bu aletleri kullanacak berber dük
kanlarında, güzellik müesseselerin -
de ve buna mümasil yerlerde çalışan 
farın bu aletleri istimale elverecek 
derecede fenni malumatı haiz olma
larının imtihanla tayin edilmesine da 
ir olan sonuncu maddesidir. 

Talimatnamenin diğer maddeleri 
kabul edildiği halde bu madde dün 
şehir meclisinde uzun ve şiddetli mü 
nakaşalara yol açmıştır. Azadan Av
ni makineyi iyi ve tam şekilde kul
landıklarını isbat f:den berberlere bu 
11allı.hiyetin verilmesini, halbuki "ferı 

çok şümullü olduğunu, bu kayıt ta -
limntna.mede kaldıkça berberlerden 
fizik ve kimya bilgisi istemenin de 
icap edeceğini söylemiştir. 

Rumen Matbuat 
Müşavirinin ziyafeti 
Ronmanyanın Ankara ve Atina 

sefaretleri matbuat müşaviri M. Dre. 
gu diln Parkotclinde Türk gazeteci -
terine bir öğle ziyafeti vermiştir. Bu 
ziyafette Romanyanın Ankara sefiri 
M. Telcma<ıue ile Romanyanın İstan
bul general konsolosu da hazır bulun
muştur. 

Ziyafet, Balkanlılara mahsus aile 
yakınlığı içinde geçmiştir. Şahsan ilık 
defa olarak karşılaşan Rumen ve 
Türk dostları senelerdenberi tanışmış 
olmak hissini duymuşlardır • 

Yeni Rumen ı:;efiri, cazip şahsiyeti. 
ile, kendisini Türk gazetecilerine çok 
sevdirmiştir. Sefir, ölen eşinin ve 
büyük annesinin İstanbulda doğduk
larını ve kendisinin 1stanbula ve 
Tümiyeye büyük bir dostluk duydu
ğunu anlatmıştır • 

İki memleket ve millet arasındaki 

dostluk şerefine kadehler kaldırılır -
ken, sefir, aradaki milnıı.sebetlerin 
daha fa7.Ja iyileşmesine meydan ol • 
n'ladığı için gibi devamı hakkında te-

Çek Aşırmak Suretile 
~ Y aollmcıık istenildiği 
lc!d~a Edilen Dolan· 

dırıcıhk 

Yeni gemiler 
işinde tam 
anlaşma 

Mukavele iki Güne 
Kadar lstnburda 

imzalanıyor 
Deniz Yollan için Avrupaya ikinci 

parti olarak ısmarlanacak yedi vapur 
üzerinde Alman fabrika mümessille
riyle yapılan müzakereler tam bir an· 
!aşma ile neticelenmiştir. 

Evvelce ısmarlanan altı vapurun 
projeleri için de yeni bir- anlaeına ys.• 
pıldığmdan her iki si~in kat'f mu. 
kaveleleri birden imzal!macaktır. 

Ankarada Vekaletle tP.maslarda bu 
iunan Alman fabrika müme8ailleri 
dUn şehrlmiı.e dönmüşler ve Deni• 
Yollan Idaresiyle birli 1<te mukavele 
projesinin hazırlıklariyle meşgul ol· 
muşlardır. Mukavele iki güne k~ 

dar Deniz Yollan umum müdilı:ii Sa• 
dettin ile Alman grupu arasında eeh· 
rimizde imzalanacak ve Ankarada d& 
lktısat Vekili Celfi.l Bayar Uı.rafından 
tasdik olunarak kat 't oeklini alacak· 
tır. 

Son ısmarlanan yedi vapurun iki ta
nesi Akay idaresine ve diğer lk isi de 
Izmir körfezlerine aittir. Diğer Uçil 
beşer bin tonluk bUyUk posta vapur· 
!arıdır. Ilk vapur bir buı;uk ıene llOD• 

ra teslim edilecektir. 

Kaza'yı yapan 
kadın şof ô·r 
dün bulundu 
Lüks bir otomobili kullanan bir b& 

yanın Bcyazıtta bir çocuğu çiğnedi
ğini yazmıştık. Yapılan tahkikat y&• 
ralanan çocuğun Aksarayda oturan 

10 yaşında Fikret oldusunu meyda
na çıkarmıştır. Kazayı yapan otoma-
-·· .., ... ..,JJ ııu~''"'' a.J..;u .. ~u ... ._. ...,.,_J. ··---
nan kadın Kalasko isminde bir ka -

dındır. Hadise hakkında tahkikata 

devam edilmektedir. 

Ni,anta,ı Ortamektehinde 
Kurulan Yardım Derneği 

Bunun üzerine bu esas dahilinde 
değişiklik yapılmasına karar veril -
miş ve talimatname mülkiye ve sıh
hiye encümenlerine gönderilmiştir. Çek aşırmak suretiyle bir bankanın Nişantaş kız orta mektebi taiebe-

Valovanın 
yeni imar 

dolaıı<lırılmak istenildiği iddiası etra- leri ilk defa olarak mekteplerinde bir 
fında adliyece tatıK:ı.atma devam e- '1emek kl\.lrmuşlar ve hava kurumun& 
dilmektedir. Bu i~te adı geçen komis- da.imt yardımda. bulunmıya karar ver
yonou Tacettin, bize gbndcrdiği biı mişler, ilk olarak ta aralarında top
mektupta hadisenin mahiyeti etrafın- ladıkları kırk lirayı iki gün evvel bu 
da şu malumatı veriyor: l'emiyete vermişlerdi. • • 

pro1esı "lsviçrede Sosyete dö Bank Süvi- Hava Kurumu dün mektep idarest-
sin 4510 frank ve Unyon dö Bank ne bir mektup göndermiş, talt-be ile 
;.;üvisin 3G90 franklık çeki ile polis derneği teşkil ve idare edenlere Ku· 

O t e 1 hic meşgul olmamıştır. Mesele, müd· rumun t.eşckkUrlerlni blldirml§tir . 
----------- dciumumilikte de hadise ile aylardan ı 
Haziranda Açılacak beri meşguldür. Bu çekler, Tarak-

Büyük 

Şehircilik mütehassısı Prost'un ha çılarda Hafık Rüştü ve Saim Bira
zırladığı Yalovanm imar projesi, A - derlere adı geçen bankalar tarafın· 

dan gönderilmemiştir. Bankaların 
kay idaresi mimarları tarafından a- \'crdiği izahatc göre, lsviçrede bir 
razı üzerinde tatbik edilmektedir. müşterileri bu çekleri kendilerinden 

'Kaplıcaların Çınar önilne kadar almış ve birkaç zaman sonra Hafız 
giden yol. otelin orta kısmının yıkıl· Rüştü ve Saim Biraderlerin bcyana
ma.sile Bülbül yuvasına kadar uza - tına atfen çeklerin zayi olduğunu ih
tılacaktır. bar etmiştir. Bu çeklerin aşırıldığı 

Böylelikle Yalova kaplıcaları bil - veya kaybolduğu da isbata muhtaç 
yük bir cadde ile ikiye bölünecektir. bir iddia.dır. 

Bundan başka kaplıcalardaki su - lcraya müracaat ettiğim tarih 9 
yun fazlalaşması ve sudaki gazlerln mayıs 1935 tir. Ve bu çekler bana 
kaybolmad~n banyolara sevki iç~ icrada takip ettiğim 3500 liralık bor-
yapılan tcsısat tamamlanmıştır. B - cunu Öde ki · ·u · T ı·t t f d .. · · tır me çın .u. a a ara ın an 
yuk otehn ınşaa tı tamamlanmış · "Önderilm · t' R"" t•· S · B' · b 

1 
. la · ::. ış ır. uş u ve aım ıra-

Hazıran aşında açı ış resmı yapı • derlerin b ki 1 h' b" 1. k l 
kt 

u çe ere ıç ır a a a arı 
ca ır. yoktur u · d · 1 d Ot ,r ıt k d htelif has· · zerın e ımza arı a mev -

t 1 kıl! ın at 
1 

r~miı~ la mb u yo tesisat cut değildir. MUddeiumumiliğin tah-
a ı arın ec avıs ıç n an kikat RU U i · d ı 

!a rı yaınlmıştır Otelde oturanlar o- 1
• şt \'e Sa m Bıra erler n 

· .. sahte olduğ iddl tt'kl · cı· dalarından banyo dairelerine aııansor unu a e 1 erı ro 

Otobüsçüler dünden 
itibaren taahhütna· 
meleri imzalamağa 
Başladdar 

OtobUsçUler dUnden llib!ren eey. 
rüs&fere mUracaat ederek taahhUtn&
meleri imzalamıya \'e yüz liralık bilet 
mukabilinde on lira vermiye ba3la • 
mışlardır. 

Bebekten Emirgana kadar giden 
sahil caddesinin çok bozuk olmaeı 
yüzünden belediye Emirgan - Sirkeci 
Rrasında yeni bir otobüs hattı açılnıa,. 
sı için yapılan müracaat! redde ka
rar vermiştir. 

bana yazdığı mektuplar , tarafımdan 

alakadar makamlara. verilmittir. B '• 
naenaleyh, Osmanlı Bankaaından pa
ra istenmediği gibi, hiç bir banka da 
dolandırılmak istenmiş değildir." 

lerle inip çıkacaklardır. Otelde 200 imzalan ile benim hiç bir alakam ol
ki~ilik bUyl.ik bir lokanta ile jimnas madığuu göstermiştir. M. Talatın 

tik ve oyun salonları da vardır. ~~~~~==~~===~~~~=========~~~~= 

lTAkVi/.\til~HAVAI Mısır Krahnın 
Doğduğu 9ün 
Mısır Kralı Majeste Birinci Fanı· 

kun doğduğu gilnUn yıldönUmü ?,lU
nasebetiyle 11 şubat perşembe gunU 
Iatanbul Mısır konsoloshanesinde Mı
sır tebeası için bir kabul resmi tertip 

edilmiştir. 
Mı!'ltr konsolosluğundan aldığımıı 

bir mektupta, konsolosun Istanbulda 
Mısır tebeasmı sa.at 11 ile 1 arasın
da kabul edeceği bildidlmektedir. 

iğ SU.BAT 1 
. SALI 

Bugünkü Hava: KAPALI --k Buı:Un, memleketimizde hava, umumiyetle 
apalı ııeı;eccktir. Orta Anadolu, Ege ve 

Marmara mmtakalarında yalı$ gorulmesl 
mu~tcmcldir. Bu arada, Karadenizde ıid
detlı fırtına tekrar başlıyncaktır. Bu mmta
ka sahillerine fazla yafmur yağacağı anla
$ılmaktadır. 

Dünkü Hava 

2 nci ay Gün: 28 
1355 Hicri 

Kasım: 94 
1352 Rumt 

Zilkade: 27 27 lkinciklnun ) 
Güneş~ 7,03 - Oğle: 12,2~/ 
!kindi: 14,16 - Akşam: 17.'33 
Yası: 19,06 - lmsak: 15,23 

Dün, barometre 757 milimetre, hıtraret 
cı;. ç?k. ı4, en u: 4 santigrad olarak kayde· metre sür'atle esmietir. Hava, kııpah ve bu· 
dılmısur. Ruzdr. Sarktın Hl!tte ıo_kilo- !utlu eeçmiştir. 



TAN 

Hariciye ve dahiliye 

Orman kanunu dün 
mecliste kabul edildi 

vekilleri dün 
Ankaraya döndüler 
Hariciye Vekilimiz, Tevfik Rüıtü Arasta Dahiliye Vekili ve 

Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, dün ak..,,Wi ekıpreale An 
karaya gitmitlerdir. 

Vekillerimizi istuyonda, eehrlmiz. r------------

Anadolu ve Haydarpaşa 
tahvif ih için de bir 

kanun yapıldı 
Denizcilerin Tekaütlüğü Meselesi 

'l' ~a, 8 (TAN muhabirimizden) - Millet Meclisi, bugün 
~k fıkret Sılaym riyasetin de topJandı. Antakya meb'usu 
l'İJıiıı Ka~~an ~ arkadaşla~ Ana Yasamızın, bazı maddel~ 
larınnı tahdılı teklıfi münasebetıyle cereyan eden müzakere zabıt -
al--~ bütün memlekıcte aynen neşir ve tamiminin karar altına 
--uııasmı istiyen takriri okund u ve kabul edild ı· .......___ .. 

Siyaset alemi 1 
Oımon ionununun iiinci müıok.eıesi 

Bundan sonra orman kanununun i
kinci müzakeresine bqlandı. SaıWIUD 

'1 mebU8u Ril§enl Barkının 19 uncu 
llaıanın Sukutu Dolayııile madde görUgWtırken verdiği bir ta 

• dil takriri encümen raportörü Raif 
ı •panyada devam eden dahili Karadeniz tarafuidan muvafık görill· 

tt fld harp, aon ıünlerde birdenbi- dil ve 19 uncu madde ıu tekli aldı: 
) detlendi ve bir ıürü cephılıre .. 
d ')•ldı. Madridift hemın her taraf ıft- - Ormanların bulunduklan ka-
l tltekkUI •den cephelerden bqka za ve bu ormanlara bititik kazalar 
~'1'1a önUnde vı içinde Kurtube dahilindeki muhtaç köylülere ev ile 
~"Ünde vı etrafında, Bilb~oda vı da- hayvanlan için samanlık, ahır gibi 
k' birçok yerlerde muharebeler vu- zanırl tesisleri için kesme, tatıma 
" buırnaıcta vı H<i taraf, en ciddi muraflariyle ve bedeli ödenmek şar

"• le erı kat'i husumetle diditmektıdir- tiyle bu mıntaka dahilindeki köyle-.:h ~n ıon haberlere ıöre Malqa rin cami, mektep ve köy yollanndaki 
tın t:,. lıılerin eline dütmüf ve t•h • köpriileçinin yapılmaaı ve tamiri için 
buı çındı kanlı muharebeler vuku masrafla· ı alındıktan sonra lüzumu 
il :Uftur. Sokak muharebeleri hl- dereceainde ormanların istif edilmiı 

M•varn etmektedir. yerlerinden veya orman memurlan -
hirn :aa~, Akdeniz üzerinde çok mü nın gösterecekleri mahallerden ke -
Uaıu~.hmandır ve en müsait deniz restelik tomruk verilir." 

ta., ,. ~ . - • J • Toproilontlmna iıi 
'......_....,,, hUktlmet kuvvetleri, .tsundan sonra ısmau nu~ı. ~cçen 
ku 1ek9tin içinde çevirmek ve bu hafta Dahiliye Vekilimizin köylüyil 
tni~"~lırin deniz ile irtibatını tama- topraklandırın.:k bahel tbıerindeki 
lay~ •serek süratle imhalarmı ko- .azıerinl tekrarlıyarak tunian aöyl~ 
ili ırmaktır. Çünkü deniz mlıva - dl: 

J<UÇUK HARiCi 
HABERLER 

J apon imparatoru kabi • 
nenin proıramını tu • 

vip etmiftir. Bqbakan Haya
'' yakında proıramı izah ede 
cektir. 

• • 

F lnl&ndiya Hariciye Na • 
ıırı Litvinofla ıörUt -

mek üzere Moıkovaya ıitmif 
tir. 

• • 
• nıiltere Kralının heaap 
l ıarını tetkik etmek U • 

zere bir komite kurulacaktır. 

• 
•ı nıiltere kralının sıhha-

tini mu haf aza için kar
deti C.lucester DUkU, krala ait 
bazı resmi ifleri deruhde ede
cektir. 

* 

deki aa,rlavlarla Vali Muhiddin Ue-
tiindağ, Seryaver CelA.l, Poliı Müdürü 
Salih Kılıç ve Parti erklm uğurla
m11lardır. Vekillere, bU8uaf kalem 
müdilrleri de refaka.t etmişlerdir. 

IZMl'ITEN GEÇERKEN ..• 
tr.mit, 8 (Huauat muhabirimizden 

telefonla) - Hariciye Vekili Tevfik 

istanbul 
limanının 

isllhı 
Rilttil Aru, Dahiliye Vekili Şükrü • 
Kaya ile birlikte Izmitten gec;erierken Sır Aleksandr Gibb 
büyük bir halk kiltıeai taratm~ aı- 1 Müessesesi Filen lıe 
laDlan&rak aellmlandılar. Valı ve 
Parti Bafkanı Hlmit, kendilerine Baılad, 
Hatay ve Milanodaki yUJuıek muvaf
fakıyetlerinden dolayı Kocaeli halkı
nın ,uıuanıanm bildirdi. Vekil, çok 
betul bir çehre ile halkm alklılan a

raamda twıl&n aöyledi: 

6 küsur milyon 
lirallk masraf 

tahmini 
"- Sizin hu ol6ionızo çe>A f91el

lüı edeıim. Hepiniz, zaten Alalür· 
"ün 9ösferdiji yolda yürüclülç• mu
vaffol olocolcs1n11. Milono ve Bel- lltanbul limanının genişlemesine 
ııollon Ani.oraya pek hüyiil mem- ve techizatma ait projeleri hazırla
nuniyef/e dönüyorum." mak üzere Ingilterede Sir Alekaandre 

Tevfik Riltttl Aras, cotkun tezahll· Gibb teknik müessesesiyle lstanbuJ 
rat araıımda lzınitten ayrıldı. liman idaresi arasında imza edilen 
Hariciye Velilimizle mukavelenin tatbikine ba§lanmıı:ıtır. 
Koni Ciyono on:ı11ntla Evvelki gUn ıirketin teknik mümes 

Ankara. 8 (A.A.) - Milano ziya- sili lltanbula gelmiş ve ilk hazırlık
retlnden döntltUnde ltalyayı terke- lara girişmigtir. Birkaç güne kadar 
derken Hariciye Vekilimiz B. Doktor aaıl liman mütehassısı gelecektir. Bu 

------------- Ana tarafından ltalya Hariciye Na-· mütehassısın lstanbulda 3-4 aylık 
Son Bulgar • y ugoslav zm Kont Ciyanoya atideki telgraf bir faaliyet müddeti geçireceği tah-

p k .... v r·· k. çekilmiştir: min edilmektedir. 

F ranıa Cümhurrıiıi, p . 
zetecilere hitaben ıon 

bir nutkunda matbuat hürri
yetinin suiistimal edilmemesi 
tfl.vı.ivHinde hulunmu"tur. 

a Ti e Ur ıye ''ltalyanm mihmannüvaz toprağın- Dk samba, ihzari bir proje hazırla-
Atlnada çıkan Prolya gar.ete • dan aynlırken. Milanodaki ikametim maktan ibarettir. Bu suretle Istan-

alnden: esnasında ~ördUiüm aenıpati ve can- bul limanının sahası ile kömür alıp 
İltanbul 5 (Hususi) - Yugoa- dan kabulden dolayı teşekkürlerimi verme gibi noksan techizata ait ihti

lavya Bqveklll Stoyadbıovlçln a- ve kendilerini tanımakla duydufum yaçlan tebit edildikten sonra asıl pro 
hlren Bulgariatan ile l'ugoelavya derin memnuniyeti ekselanslarına a~- je hazırlanacaktır. Müessesenin ba
arumda bma edilen maahedenln zetmek isterim. Görilşmeleripıizın ıı olan Sir Aleksandre Gibb, icap e-
1Jlalgarlst.an tarafmdan a.•u temelleri, yine bu Milano .,eh~nde dene, gelip bu işlere nezaret edecek
:Aatantı devteta,rladen berbuıgl faşist hUkftmetinin yüksek Şefı ıte tir. 
'birisi aleyhine bır tecavua V&KI o- muştereKen &tunu1t "1•11•. Tu: 1• t .l.lk tanı4lultfü: gore, ıstanD'.ıı ııma
tur. btikmll o~ dair talyan dostlupnun takvıyeeıne ha- nmın ılllhına ait yapı işleri ve tec
~e hhametiae feWet ver- dlm olacağma lfanlim... hlzat, ı milyon lnglliz lira11, yani, 6 
lnJt buhmduju bul slyul mabafll. Dr. Tevfik Rllştü Araa "sür milyon Tllrk llraaı masrafa ih-

3 

fiEK 
Allah O Günleri Göstennelinl 

Bani bani baJka nulbat venaıe • 
rlmls vanhr. Bafb bir Veeile ile de 
eöyledlğinı gibi en kolay lerilen feJ' 
nuibat okluğu için bunu bol bol lbsal 
edenlerin çokluğu kadar tabii b!rtq 
nhynu, 

Bu nulhat cömertierbıden kimisi 
ceaıJclllğe, ldmisl ft88&1Dlığa, kimisi 
clrnnutiğe ve k1mlal de spora dair 
söylerler. Soa gtlnlerde bir gönde• 
gazetede bu por nuihat'erinl ne,n. 
den bir arkadaş VU". Y azıtan güreee 
dair •• Son çlkan makale1e bu 8por 
muharriri "alta dllşeneniz ukm o
yun nrmeJ iniz!,, diyor • 

Kendinde bö) le makale yazaeak 
salihlyet gören zat tabii bendM iyi 
bUlr ki oyun verllmn, almır. Alemm 
eU armut devşlnnl) or ki! Çatır ça... 
tır oyun abrsa buna ne de)·ebl lrlz!. 

Ben bir ool< ~Uer hnırao ki 
bu naalhatlerln en ili 'annı bl'dilf 
halde ~~ tatbik edemez; etmez 
deilf, edemez. Çünkü mr oyana m. 
ar . 

Bu mttnuebetıe aklıma bir fıkra 
geldl • 

Bir ) ere bir çarkçı limn olm111, 
müsabaka ~n,lar. Mnht•Uf nam. 
F.etler müracaat ~. İç'erlnde bir 
tane eski t.ertlp çarkçı vammt. An
larsmrz ya! Makineden zar zor anh· 
yan blrfsl. imtihan 8ll'U1 bu aslana 
gebnlt. Sormuşlar: 

- Kaç tllrlti buha.r maldneel var. 
dırf • 

tşltt'ıtl kadar cevap verm't •• 
- Şaft nedir! . 
DemMer, ona da bir t"yler Rllyle

mlt. Nihayet sıra uıl c-.an alacak sw
ale gelml~: 

- Kazan pat!arsa "" y~parsm!. 
Diye sormu lar. Blr.1_.~inde r,e,ap 

yok, yok amtna Adam h11urcevap: 
- Hemen Allah o ~lerl göster • 

JD1'41in ! demlA ve odadan çrk:nut. 
Ya lnsanm bunu kas~ cfbl bir 

life) dir df' ıuhun1 kaldınr lı-a•dll"l' 'll·e
re c;alar. lıııt...f'it ~man 111ta. 1 t-dfll 
Z8"'Rn ti!rt4" koyana ne yap&nz!. 

t"Jf• ,. --·.. • 
- R·~n A•kth o Kffnl81 ~lkd:ıel' • 

m-.ı•11 ! .ıııımekten bmtlra çare ,..,._., 
def8 mlf. 

1. ~ELEK lllının keı·ı · il ·· h · t · ler h . 1 mesı e cum urıye çı- "- Bu auretle toprakıız bir kısım 
ltr harıçtan hiçbir flY alamıyacak • köylülerimize toprak verilmesi temin 
)l; arıçıa temu edemiyecekler, vı edilirken öte tarafta gerek yerli ve 

lerde eöytenmeldiealr. '-ı'riveırteden bana g6ndemıek lttt- tiyaç gösterecektir. Bu paranın mtl-
funda bulunduı!ıunuz telgraftan dola- sait şartlarla Londradan tedariki ------------

lnailiz Komüniat meb'uaunun yı candan teşekkilr ederim. Ben de mümkün olacagı· tahmin ediliyor. 

Almanyanın 
Bitaraflığı 
Meselesi 

Bir T eldifi sizi şahsan tanımakla mUtehauis ol-
Londra, 8 (TAN) - Ava.m Kama- dufum gibi, mülA.katnnızm 1928 de 

rasmdaki biricik komünist mebua, ın- sizinle DUc:e arasında Milanoda ':1ku Karabük lngiliz Fen 
giltere kralının Hindistan seyahatin bulan mUllkat esnasında temellen a- Heyeti 
den vaz geçmesi için müstemleki.t tllmUJ olan, lkl memleketimiz aru.m- lngilterede Brasser teknik mUesse-

" ~ Y&v&f kırılacaklardır. Malqa· rekae 
"' •ükOtunu .a-·ı . b hed f d ,,, P anavatana hicretle ormanlar tu , aaı erın u e e o• içinde . .. IUl 

lttıkları mühim bir adım tıfkil . veya cıvarmda oturan koy e-
teler. rimıze Yerlqtikleri yerlerde ziraate 

lildı . . • salih toprak bulunmaması ve esasen 
nazınnm krala tavsiyede bulunma- daki mUnaııebatı dostane~ .tara~ne sesiyle imza edilen mukavele muci· 
smı iatemif, nuır, kralın, Hindistan hadim oldu~ hu1U1undakı fıkrinıze bince lngı"ıt · 8 b"yUk ıınai mil- · 

to Jf til Hi . . k erenın u Londra, & (A.A.) - Avam Kama-
:nr:ıe:is ı:~ . ~tl~ sac:: ıatira ederim." Ciyano esseeesinde makine v etechizat imal- rasında, Hitlerin son defa Hollanda 

~ . se, lsıler lehınde hem ukerı, bunları iktiaaden hh t bak m 
p 11Ybi bakımlardan bir teıir ya- ve 81 a mı 
lca.k mah· tt d' dan buralardan tamamiyle kaldırmak ,.. ıye ı ır.. ta doğru 1 

~ . • . ıçın 119 leri başladığı gibi memleketimizde de ve Belçikaya ka ... ı verdiği·· bitaraflık 
Hilldiltana gidecegıni ve orada im - km · · · • y 

parator olarak teteVVilç edeceğini IÖY ya . da yapı faaliyetlerine gırışıle- taahhütlerinin Danimarka ve Çekoe 

Yilnku yukarıda dediiimiz, mevki 0 ~.ını.~acağmdan bu gibi 
:-ıc•rlik bti<ımından çok mühimdir ye.rle~eki koylülerin maiı:ıetlerini te-
•"' •lveritli bir deniz ü..UdUr. mın içın kendilerine ormanlık arazi 

' 
Soru·-, hldise biler~ ... taraftarla - verilm~ zaruridir. Böyle yapıhnla I"' . "' çok ldilin b' . vı Ytniden Umide dUtürecek, m&ne- e ır il olur." 

leıniştir. Ankara Valiıi Pariıe Davet oekEtır. lovakyaya da teşmilini istemek için 
Edileli . . n az 40 - 50 kişilik bir fen heye- fırsat aranılıp aranılmıyacağı ıuall-

ta!:'•rhıı kuvvetlendirecek, belki dı liroot Yek.ilinin izoltofi 
~ ~lrlarını çopltacak vı hU.kQ • .Isınan Hakkı birinci muvakkat 
ttclir. raftarlarını sarsacak mahıyet- maddeye de, köylUlerin kurdıuklan 

C. ormanıaro. köy tahsiyeti maneviye-
'ltt. '91 hUkQmıt kuvvıtlerinl~ ~ad- sine ev batma 15 hektar hesabiyle 
~•t•ı tnukavımete devam ettıi• vı bır miktar orman terkolunması ve 
)o, Yby.., ıaraılmadıiı temin olunu - orman idaresinin de bu 1 . h 
1 • Uftd b ""ki\ k vıt- . yer erın u· 
''ı"· an &fka, hu umet uv IU8lyetini tasdik etmesi h kk da b' 

cto., 1
" anahtar mevkiinde olan Kor- fJkra lllveainl teklif tf a m ır 

"hı~~· dotru ilerlemıktı olduiU ve Bunun üzerine zU-..:t ~ kilimi 8Ö 
ctueu en 10, yirmi mil mesafeci• ol- aldı ve dedi ki. e 1 1 

it "" haber vırmıktedir. " Ark · 
'" 

0 'dova, Asilerin en belli b&flı 4c:a- -için adqımız arzu buyurdular, 
bı llhıarlftdan .olan Sevil ,.hrlnden onun geliyorum. Fakat cevabım, 

rıc'9 tnil . evvelce, uzun Uzadıya eöylediklerlml 
fota rneaafededır. tekranlan ib 

bı, kOnıet kuvvetleri bu cephıdı bunlan tek aret olacaktır. Bilmem, 

tf '1~.~~ffakıyet kazanmuı, bil• - Bu teklif k:~ ~Uzum var mıdır ? 
l\'\(J --PYı kazanmaktan daha çok ' u uyurduğunuz orman 

t-t~"" bir sarsıntıya utratabilir. kan:~ bU.bUttın ayn bir gaye-
hltl 1'- ispanya harbi hlll karetık ye Re etmektedir." 
da .. katı olmaktan uzak bir ıafha - ye konulan tadibwue, nazan l· 

lzmir limanı 
iyi lıllyor 

Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -
tzmir limanı müdtırü Haşmet, liman 
iflerl hakkında İktiaat VeklleWe te
mas etmek llzere buraya ıeım)ftir. 
Müdür, eon yıla ait billnçoyu da be· 
raberinde getirmit ve b~ veklle
ie arzetuıiftir. 

ôğrenildiğine ıöre, lzmir limanı -
nın eon bir yıllık billnçoeu 60 bin U
ra raddeainde bir klrla kapatdmıt -
tır. Allkadarlar normal olarak bu 
rakaJDI 50 bin lira talunin etmifler

dir. 
Tahminleri qan bu klr, hmir lima 

nmm eon yıl içindeki ça119mumı ve 
Efe mmtakumm ticaret faaliyeti • 
nin parlak bir neticesi olarak k&rfl· 
J&DJDJftır. 

-ır 8 Ultare almmadı ve madde k 
lgı~ Utun memleketin içi lhtilll bul edildi. M. . aynen. a- edilerek ta.bul olundu. 
«uıc..,_ fr. iki taraf, hır yerde, hır tl umumi tlteakiben kanunun he-
~· 9&rpıfıyorlar. Harp tallinln ye )'eli reye konuldu ve b- Dıniıcilıı için ••• 
bteıı taraf lehinde cülUmtedill hlll nqn allotlar arumda kabul olundu. Bundan 10nr&, Deniz Yollan ve A· 
ı,) d detlldlr. Ve ıallba, kolay ko - Anadolu ve Hoytlorpofo limonı kay 1t1etmeJeriyle fabrika, havuslar 

• beııı olrnıyacaktır. tollvil/eıi ve lallvusluk mlidUrltlkleri ve devlet 

Ôtrter Rıza DOGRUL Meellate bugtln)d1 l'UZDamenin ilk reialne ait denis vurtalan memurla-

tının bugünlerde Istanbula varması ne Lord Cranberne şu cevabı ver • 
Ankara, 8 (Tan ıbubabirin~en) ~ beklenmektedir. Bu heyette miltehaa- miştir: 

Ankara valisi Nevzat Tandogan, g sıslar, mühendiller ve bir kJBmı us- "-Bu beyanattan doğan vaziyet, 
Çen - mi k ti . . ziyaret eden be ..... ne m.e e .e. mızı Fran- talar vardır. Heyetin bir kısmı latan- nce herhangi bir beyanatı icap et-
Pana belediye reısı tarafından Un a bulda bir teknik bllro kuracak, bir tirmiyecek kadar sarihtir.,, 
saya davet olunm~ttd( Ziyare >: kısmı da Karabükte çalış1caktlr. , 
zm ortalarında açılacak olan Paruı 
1ergta· günlerin tesadüf ettirilme- Bu heyetin ıimdiye kadar Istanbu-
li de : e . ektedir· la varmış olmuı llzımdı. TeahhUril, 

Yugoslavya ile 
Macaristan Ara11ncla ynca. rica edilm Karabilk lmallt programınm genişle-

tllmeeine talik ede neimny cmf öyp 
tilmealne taalluk eden yeni müzake

Belgrat, 8 (TAN) - Macar hUk6 
meti, Yugoslavya ile Macaristan ara 
sında, Yugoslav - Bulgar paktına 
benzer bir ebedi dostluk paktı ya • 
pılmaaı hakkında Belgrat elçisine en.. 
rektif vermiştir. 

Çankof 
Sortuya 

çeki• 
Sof ya, 8 (TAN) - Sabık Bulgar 

Sqvekili ve 'Nasyonal-Soeyalist Par· 
tiainln tefi Aleku.Ddr Çankof, taraf 
tarlan tarafmdan 5 numaralı deni· 
len beyannamelerin ytızUnden evvel 
ki rUn bura .polia midürltığUne çağı
nlarak ifadesi allnmlfbl'· Dağıtılan 
bu beY&Dname aebebile iki glln evvel 
Pernikte de avukat Yonef tevkif e-
dlbnifti. 

Sabık Kral 
tnın+ereye 
Çaitnlacak 

relere atfedilmektedir. 

An karada 
Bir Facia Filistinde Yeni 

Ha•seler 
Kudliı, 8 (A.A.) - Kudüate bir 

takım yeni hidlseler zuhur etmlt • 
tir. İçinde Yahudiler bulunan bir oto 

Arasında Boğuldu * Jenin civarmda taarruza ujra • 
mıştır. Bu hadiaede kimle yaralan • 

Ankara, 8 (Tan muhabirinden) - mamı,, yalnıa otobUa huara utra • 
DUıı yatan yağmurlar, ,ehrimlzde Dllfbr. 
2,5 y&flllda bir kız çocuğunun ölilmU Kudüate, Haytada ve BeytW L&
ne aebep oldu. Uludağ mahalle8inde hlmde Arap evlerine bombalar atıl ~ 
ki evinin öntlnde oyniyan Emine a - mlftlr. 
dındaki küçük bir çocuk, orada yağ
murdan biriken bir ıu içine dilftli, 

Bir Çocuk Seller 

~ gllrUeaıeol yapdacalı: maddelôrı ~- n .. ,_ı ..ıamıan bakkmdalıl ıe-
da Aaad ı demir kant kanunu Ilyıbıamm stirtleülm• 

Belediyenin Takailtli ım 0 
u yollan ve Haf- ılne bqlandl. Birtok mebwdarmm LOndra, 5 <Deyli EbPfM yur • 

E 1 • darpqa limanı ıirketleri satın abQa cbl ömUrlerinl denlalerde yor) - İngiltere Kralı Altıncı Jor -

boğuldu. Bet dakika aonra çocutunu 
anya.n anneai, kilçtlk yavruyu ölil o
larak buldu. 

lnglDz Elçisi 
Haridye Y ekaletinde 

~~- v en mukavelelerinin bazı maddelerln1'1 eös al ar ve tan bu yurttqlarm jfln, biraderi aablk ~ Dl1k dö Vind 
~~ 8 <Tan muhabirinden> - deiiltirilmeeine dair Ud mukavetena.. pçlreD ~r çalıpDlardan daha çok .ara AtU8toe 110Dundan evvel mem -
' ~ müracaatı üzerine An • menia tıecfild ve yine Anadolu demir kara lt1 il~ lcluklan tebl.rOs et- lekete avdete davet edeceii anlatı • Hln•ıtancla Bir lncdfm 
~~ ~. 926 da ~eti yolu ve Baydarpafa limanı lirketlerl- :ıe: vaktin ~ o1muı ytıstlnden ~· Z:Lttf ~ıclü·ru··lclii· 
le..~ Y ptm ııs nln •h&m, tahvil ve mnmeull lenet- el ıödJ eel bitirile yana, 8 (A.A.) - :KOnt ve Kon- U8I V 
~~ tt.1cıli~erin!: ~~ s.:eye !erinin Sıvu- Erzurum veya Erp. ~ birin fi" :.~:od dtln ÜflJJl ~ya gel- Plfhaver, 8 (A.A.) -Vezlriatanm 
~ t_~ı içf.n belediye mecliaine nf tahvilleriyle mUbadeleai hakkm - Ka. ta çarpmba gilntl toplana • ile İnaflla !::°11da Vlndaör Dilktl ti.malinde ılyuJ ajan muavini olan 
~ bulunmtıftitt dakf kanun llyihalan da mtlzak mu y --1 . ...a- tarafından kartılan- mWbmı Beatty dUn Boya civarında 

· ere caktJr. ~'6U. pusuya dtlttırtllerek katlPdilmiatir. 

Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -
lngiltere büyük elçisi Sir Persi Lo-
ren bugün saat 17 de Hariciye Vekl· 
letine gelerek bir müddet Numan Rl
fa.t Menemencioğlu ile görU,mtı.ınr. 
GörU,mede İsmet lnöntıntln Mayıs. 
ta Londraya yapmam mtıkarrer olan 
seyahat programmm mevzuu bahto1 
dufu anlatılmattadır. 
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Müddeiumumi, kan davası 
:yüzünden cinayet işliyen 
kadının idamını istedi 

Gülizar "Ben hakkımı iste
rim, beş çocuk 

beni 
anasıyım, 

diyor asmayınız,, 

Paylaşılan 
kaçakçılık 
ikramtyesi 

s A ff lenin •n m•B"' Ôk ·y E R 
VE EHLl SAL!P MUHAREBELER!'nin unutulmaz kraliçem 

A~K Gü L O R E T T A Y O U N 
.,, - ZELLlK - NEFIS B!R MEVZU - GÖRMED1C1M.t G 

!_.31 A r-..ı G ZHARYMBI 
Şıırle süslü ilahi bir aşk .. tl . 

ŞARL BOYER "ŞANGHAY" filminde "DlM!TRO KOSLOF" - se~guzeş. e dolu bır hayat 
lünü yaratmıştır. rolunde sınema hayatının en mükemmel ro -

Önümüzdeki M E L E K 
PERŞEMBE Sinemasında 

'•===~~~=:======: Bu Perşembe akşamı S A R A Y SİNEMASINDA 

Altın sesli G R A C E M O O R E 'in 
En mükemmel ve en son temsili 

Fransşs~lm~k ~l! ~K GALA~R~,I~ o D i 
niyesinin şayanı hayret filmi. - nın ıayaını hayret mugan-

1 
A 
is 

İki sene cvvıel Galatada bir cinayet olmuştu. Gülizar isminde 
bir kadın Kazım isminde bir genci tabanca ile öldürmüş ve taban
casını polise teslim ederken: 

Asliye ikinci ceza mahkemesi, dün 
bir vazifeyi suiistimal davasma bak
tı. Davanın suçluları Eminönü pul 
memurlarından Fethi ile Emindi. 1 defa değil 10 defa görmek istiyeceo'iniz 

HaAıiiETLIKa;:;ramiin;a;;R 
• 

u_ Bu adam benim kardeşimi ve anamı öldürmüş, ocağımızı 
söndürmüştü. Ben de onların intikamım aldım. Yaptığım işten 
hiç te nedamet duymuyorum, demi~ti. · 

Ağırceza mahkemesi dün bu cinayetin muhasebesini bitirdi. 
Müddeiumumi Sadun iddianamesini söyliyerek hadiseyi inceden 
inceye tahlil etti. 

, Gülizarın Hasan Ali isminde bir kardeşi, bir de anası varmış. Kazım bun 

lann çiftliğin~ tecavüz ettiği için mahkemeye düşmüşler. Davanın H~san 
Ali ailesi tarafından kazanılacağından korkan Kazım bu ocağı söndür _ 
mek istemiş. Şükrü ve diğer üç a.rkada.şiyle Hasan Aliyi öldürmüştür. 
Hi.diseden biraz sonra da Güliz.arın anasını yaralamış ve ölümüne sebep 
olmuştur. Hadise 931 yılında geç~tir. Kazını mahkıim olmuş ve umu
mi aftan sonra serbest kalmıştır. 

Müddei'llmumi Sadun hadiseyi buraya kadar tahlil ettikten sonra 
şöyle devam etti: 

"- Bütün bu işler 930 senesinde vuku bulınuş ve Gülizar da Kazımı 

935 senesi içinde öldürdüğüne göre arada dört sene kadar bir müddet 
~eçmiştir, Böyle bir hadisenin tesiri ne kadar devam edebilir? Bunun 
tetkiki Gülizar hakkında tatbik edilecek kanun maddesinin tayini nok
tuından çok mühimdir. Bunu birkaç bakımdan incelemek icap eder. Bir 

~ok şahısların bu gibi hadisat karşısında duyacakları teessür derecele _ 
rini gözön~n.de tutarak mütalea ve münal<aşa eylemek icap eder. Suçlu 
\7UllZ8.l", böyie agır suçlardan mutevellit derin intibaları uzun ınuctdet 

muhafaza edecek yaradrlrşm en güzel misali olabilecek bir haleti ruhiye 
Uıı:rnna.ktadır. Maznunun bu hilkatte olduğu suçu işlemeden evvel ve 
hatta işledikten sonra h8.la nasıl bir kin ve intikam hissi taşıdığını tes
bit eden ifadesinde devamlı teessür altında ağır ve şiddetli bir tahrik 
neticesinde Kazımı öldürdüğünü kabul etmek icap eder. Katlin taammü-

den yapılrruş olması hasebiyle Gülizarm ceza kanununun 450 inci mad -
desinin ( 4) üncü bendine tevfikan idam olunması icap etmektedir. 

Müddeiumumi, bu sözleri söylerken, Gülizarın heyecandan zangır, 
:angır titrediği görülüyordu. Cezalandırılması hakkındaki talebi duy· 
madığı anlaşılıyordu. iddianame biter bitmez, bir şeyler söylemek is
tedi. Fakat, dili tutulmuştu. Zorla: 

"- Ben hakkımı isterim. Beş çocuk anasıyım. Beni asmayınız, diye
bildi. 

Avukatı Cemil, vaHin geç olduğunu söyliyerek müdafaasını yapmak 
için mühlet istedi. Muhakeme 15 Şubat saat on~ talik edildi. Gülizar, 
hala mırıldanıyordu: 

Koridorda avukatı Cemil ona: 
- Canım seni asmıyacakiar. Müddeiıumunli, Kaam om.ın kardeşini, 

a.naımu öldüT"?::.~9. yüreği yandığı için yapmıştır. Ona az ceza veriniz, 
üeuı, anladn mı, hiç korkma? 

Gülizar, Cemilin eline sarıldı. Yutacakmış ,gibi öptü, öptü. 

- Çene çalacağımıza işe ıbakalrm, dedi, geç oldu. 
Karnım da zil çalıyor, haydi yürü gidelim. Ben Yt! -
mekten sonra tekrar şubeye geleceğim. Kaymakam
la bazı ,eyler görüşeceğiz. 

İddia şudur: Bir şirket, mühim nis 
bette damga pulu kaçakçılığı yap -
mıştır. Bu kaçakçılığı haber alan Dik 
ran Mazlumyan isminde birisi 1,5 se 
ne evvel bir istida yazarak Eminönü 
malmüdürlüğü binasına gelmiş v~ 
muhasebe kaleminin önünde odacı Zi 
yaya 

- Ben böyle bir şey haber aldım. 
Fakat çok çekingen bir adamım. Na
sıl müracaat edileceğini bilmem, de
miş. Odacı Ziya kaleme girmiş ve 

Fethi ile Emini çağırmıştır. İddiaya 
göre, bunu Dikran Mazlumyana: 

- Azizim sen ne yapıyorsun? E
ğer bu istidayı verirsen seni müddei
umumilik tevkif eder. Sen istidayı bi

ze ver, biz takip edelim. Ara sıra bi
ze de uğra sana ikramiyeni veririz. 
Demişler ve elinden istidasınr almış
lar. Bundan sonra Fethi kardeşi Ari
fin ağzmdan Maliye Vekaletine bir 

ihbar istidası yollamış. Ve kaçakçı -
tık sabit olduğu için de vekalet (525) 
lll'l:Uih. ı~a.cıııycr 5vııue• uu'i'''u. *"-• ..,. 

miye gelince Fethi ve Emin Dikran 
Mazliımyana 130 lira vermişler, mü
tebakisini paylaşmışlar. Paranın bir 
miktarını Arife, 25 lirasını memur -
!ardan Bekire, 10 lirasını Kenana, 
10 lirasını odacı Ziyaya, 50 lirasını 

muhasebeciye vermişler. Diğer iki 
kişiye de münasip birer hediye al -
mışlar .. 

Dün mahkemede şahit olarak din 
lenen pul memuru Tayyar da hadıse
yi böylece anlattı. Muhakeme, iki şa 
bit memurun çağırılması için talik e
dildi. 

BiN Hakaret Davası 

Beyoğlu kaymakamı Danişe haka 
ret ettiği iddiasile asliye ü~üncü ceza 
mahkemesine verilen Sait Paşa zade 
Vehbinin muhakemesine devam edil
di. Muhakeme tetkik için talik edildi. 

• TÜRKÇE SÖZLÜ FiLMLERiN EN GÜZELi 

• 
Önümüzdeki CUMA AKŞAMINDAN başlıyarak I .......... E K 

~ sinemasının 
şeref haftasında sayın halkımıza takdim edilecektir. 

Cenaze Merasimi 
Tahran Büyük Elçimiz Enis Akay

gen 'in kızı Jale Akaygen'in Viyana. 
dan Istaııbula naklolunan cenazesine 

Türkiye Tıp Encümeni 

Türkiye Tıp Encümeni 10 Şubat 
l!>37 çarşamba akşamı saat lS,30 da 
Etibba Odası salonunda toplınarak, 
1.l Doktor Osman Şerafettin ve Dok
h r Ali Şükrü taraflarından; Tifoda 

niikaha serumu ile tedavi; 2) Profe

sor Nazım Şakir tarafından: Selim 

tabiatli Lymplıocytaire meningite va.

kası; 3) Profesör General Cemil ta-

ait mera.sim yarınki çarşamba gü
nii öğle namazmı mtiteakıp Beşiktaş

ta Sinanpaşa camiinde icra edilecek
tir. Jale Akaygen, merasimden sonra 
Rumelihisarındaki aile makberesinc 
defnedilecektir. (Oğle namazı saat on 
ikiyi yirmi sekiz geçedir.) 

Merhum Jale'ye haktan rahmet di- rafmdan: Kanser hakkında tebliğler-
ler, kederli ailesine tekrar samimi tD.-, ele' bulunulacaktır. Muhterem mes-
ziyetlerimizi sunarız. ~ ld daşların teşrifleri rica olunur. 

\ 

TEŞEKKÜR 
1 

Bayan Albert Hanssens, zevcinin 
ölümünden dolayı gerek !stanbulda
ki dostları ve gerek direktörü bulıun
duğu şirketlerin erkan ve memurini 
tarafından izhar olunan halis duygu
larla taziyet hislerine ayrı ayrı cevap 
vermek imkAnsızlığında bulunduğun
dan samimi teşekkür ve minnetleri
nin bu suretle kabulünü rica eyler. 

Beyoğlu Halkevinde Konser 
ve Konferans 

Beyoğlu Halkevinden: Bu akşam 

saat 20.30 da Evimizin gösterit sa

lonlarında bir toplantı yapılacaktır. 

1 - Konferans: Içtimai yardım 

(Bayan Şükufe Nihal Başar tarafın
dan). 

2- Konser: Bayan Samime Abud, 
Semiha Abud, Nermin Abud, Safiye 

Abud tarafından. 

3 - Bu toplantı, arzu eden yurt-

Doktor daşlara açıktır. 

~t~l§.ı~r ~n '!~ ~ ŞE~l~~ı:~;~~su 1 l:lllljjjllllll il 
dar Beyoğlu, Tokatliyan oteli ya- Bu akşam 1l il\ \\j \ 
nında Mekteb sokak 35 numarah 20,30 da I , .. 
nuayenehanesinde tedavi eder.• ı BAHAR TEMIZLICI 1111111111 

KOLTUKLAR: 50, 40 Kuruş 

Beşiktaş l inci Sulh Hukuk Mah" 
kemesinden: Tophanede Süheylbe)' 
mektebi altında 422 No. lı dükki.ııda 
sakin Foti veledi Dimitri ile kefili 
Havyar hanında 39 No. da Sarrafı:.
temati, oğlu Manosa: 

Evkaf müdüriyetinin aleyhinize 
bedeli icarın bil esale ve bil kefa.le 
tahsili ve asil hakkında mecurıın tab· 
!iyesi talebiyle ikame eylediği dava· 
nm ikametgahmızın meçhuliyeti h&· 
sebiyle ilanen vaki tebligata raf- ~ 
men mahkemeye gelmediğiniz.den gı .. 
yaben cari muhakeme neticesinde: 
,..., ... .ç_:._ ... 4- • ,. . - -

duğu vechile müddeabih cem'an 187 
lira ile mukavelenin şeraiti umumi
yesinin birinci maddesi mucibince 
hini tahliyeye kadar devam etmek tı
zere tayin edilmiş olan yevmiye alt
mış kuruş icarei mw:aaf enin kezalik 
sükna kanununun tarihi lağvı olan 
15 Nisan 339 tarihinden bil iptida.t 
yevmi tahliyeye kadar tutan ola.O 
mebaliğin maa mesari!i mu.hakeme 
müddeialeyhimadan bil esale ve bil 
kf:fale bittahsil müddei evkaf idare.'!li· 
ne itasına ve mukavele müddeti hi
tam bulduğundan mecurun tahliye· 
sine kabili itiraz ve temyiz olmak 
üzere 21 şubat 340 tarihinde karat 
verildiğinden tarihi ilandan itibaren 
eekiz gün zarfında mahkemeye mü
racaatla temyizi dava etmediğini! 

takdirde hükmün kesbi kat'iyet ede
ceği hula.sayi hükmün tebliği maka
mına kaim olmak üzere ilin olunur. 

Köy başına gelinciye kadar yirmi otuz kiRili.k bir 
kafile olmuştuk. 

Davul zurna Ankara havasına b~ladr. 
Köy çeşmesi başında çaput yıkıyan kızlar ınrala.n· 

mışlar bizi seyrediyorlardı. Ve çağırdığı şube mülhakma bazı emirler verdi, 
çıktık. İçimde kabaran ateşli bir gurur omutlarımı 
yükseltti. :Lıtanbulda. köprü üzerinde iken eğilen ba· 
şun göğe kıllktı. Kulaklarımdan çıkmıyan o yabancı 
sesleri artık duymuyordum. 

E~eri hourlıyan: 

1HAK1KI İNKILAP 
18 -

ROMANI] 
Malımucl Atillô Ay KUT 

Birkaç söğüt ağacının gölge8inde dinlenen ihtiyar
lar bile merakla kalkmışlar, bize bakıyorlar. 
Çeşmeyi geçince büyük bir meydana geldik. Bur~ 

sı sığır toplama yeri imiş. Sabahları her ev büyük 
baş hayvanını buraya salar, köy çobanı hayvanlan 
buradan alır, çıkarırmrş, 

Teşkilat haberi Feriha Hanı.mm bana karşı haksız 
yere duyduğu infiali unutturdu. Barıştık. O da be -
nim gibi bu geniş milli müdafaa sahasında kendisine 
bir pay çrkmaeından memnun, onu tanıdım tanıyalı 
bu kadar sevindiğini içini bu kadar belli ettiğini gör
medim. İhtimal ki, hayalinde y~ıyan meçhul kahra
manlara yaklaşmak için bu va.züeyi mukaddes bir 
yol gibi telakki etti. Bu yolun hepimiz için mukaddes 
olduğuna fÜphe mi var. 
Dayım tekrar fUbeye dönünce biz başbaşa verip 

vazifemizin planını tesbit ettik. , 
Ferih& Hanım erkaniharpliğini gösterdi. Nekadar 

olsa. asker kızı. Her şeyi hesaplı, kitaplı yapıyor. Ci -
var köyleri tanımadığı için bizden izahat alarak isim 
lerini, mesafelerini, nüfuslarını bir deftere kaydetti, 
tophyacağımız erzak ve eşya için birer liste ve muh
tarlara verilmek için de birer makbuz hazırladı. 

Bunlan hazzrladıktan sonra ben yorgun olduğum 
için yatmıya. hazırlanıyordum. Feriha Hanım dedi 
ki: ~ 

- Ya kıyafet mes~lesi? 
- Ne gibi? 
- Köylere naml çıkacağız. 
Güldüm: 
- Dayımın eski çizme1erl vıı.r. Onlar bana pek iyi 

g-elir. Üıı!t tarafını siz düşünün! Herhalde tuvaletle 
gid~ek değilsiniz ya.! 

- Peki ne ile gideceğiz? 
- Onu şube düşünür. Belki de hayvanla! 
Ve hafifçe gülerek ilave ettim: 
- Gerçi hayvan tehlikelidir amma! 
Feriha Hanımın kulaklarına kadar kızardığını gör 

düm. Kaşları çatıldı. Tamir etmek i,stedim: 
- Bununla beraber ben tercih ederim. Bu vesile 

ile Dursun kadar alaka görmek kısmet olur. 
Bunu söylerken kendim de sıkıldım. Fak&.t bilmi -

yordum ki, nasıl söyledim. Yanımızda bulunan Seni
ha bu konuşmadan bir şey anlamadı. Fakat Feriha 
hanımın halinden ve benim heyecanımdan herhalde 
bir şeyler hissetti. 

Genç kız benim bu cüretimden pek sıkılmış görün
dü. Masa üstündeki kağıtları, defterleri tophyarak 
ayağa kalktı tok, ağır bir sesle: 

- Bu seyahat işini yarın sabah ta konuşabiliriz. 
Dedi. Geç oldu, kalkalım artık! 

Ve cevap bile beklemeden yürüdü, odadan çıktı. 
Bilmiyorum, nasıl oluyor da, onun hakkında böyle 

düşünüyorum ve düşüncelerimi gizliyemiyorum. 
Muhakkak ki, ona karşı beni tahrik eden ve hisle

rimi şuuruma hakim kılan bir hareket noktası var. 
Şubeden yanımıza verilen bir süvari jandarma ile 

yola çıktık. Arabada üç kişiyiz. Seniha ile Feriha Ha. 
nım arkadalar. Ben arabacıya yakın yerdeyim. 

Dlin geceden sonra onunla aneak resmi kouu~uyo-

ruz. Benim latife diye tevil edebileceğim sözlerim -
den müteessir görünüyor. Araqıızdaki bu değişikliği 
Seniha da hissetti. Fakat bir şey anlamadığı için 
hayret eder gibi kopacak yeni bir fırtınayı bekliyor. 
Anlıyorum ki, binbaşının kızı o engin mavi gözleri 

kadar esrarengiz bir mahluktur. Onun ruhunda çö -
zülmesi güç muammalar var. Her genç kız gibi hayal 
ve macera üzerinde durmuyor. Hadiselere hakim ol
mak ve muhatabını fevkaladeliklerin kahramanı gör 
mek istiyor. Dursuna karşı gösterdiği şefkatin bana 
Jefka.tten daha ileri gelen manası bu .. Bu ince ve ha.
zin kızla gönül davasına düşmek pek tehlikeli. 

Arkadaşlığını idare etmek kolay mı. Onu da anlı-
yama.drm. 

- Köye daha çok var mı, Hüseyin ağa? 
- Geldik beyim. Ka.rşiki ağaçlığın arkası köy. 
Beraber gelen davul ve zurnaya işaret ettim: 
- Haydi bakalım kara dayılar dedim, davulu as

kıya alrn. Zurnayı da ıslatın köve Ankara havasile 
girelim. 

Davulcu iştahlandı. 
Tokmak gergin derinin karnında tok, yuvarlak 

sesler alıp verirken zurnacı da perdelerini ayarlamı
ya. başladı. 

Dağlarda tatlı akisler bırakan bir köy havası ya -
kınlardaki tarlalarda çalışanları harekete getirdi. A
raba.mızın istikametine doğru ko~mrya başladılar. 

Arabacıya : 
- Meydanın ortasında. dur. Dedim. 
Köyün evleri bol kereste ile yapılmıı, güzel evler. 

Etraf hep orman olduğu için kerestenin kıymeti yok. 
Daha arabadan inreken yanımıı • aU sooalı bi.rl 

sokuldu: 
- Hoş geldiniz! 
- Hoş bulduk ağa. 
Köyün kahyası imiş. 
- Muhtar nerede?. 
- Kasabaya indi. 
- Peki. İhtiyar heyetinden kim varsa çağır baka· 

lım. 

Kahya başım eğdi: 
- Şimdi.. Hele siz bir BOluklanm! 
- Yorgun değiliz ağam, çok kalacak ta değilts. 

Onun için işimizi çabuk görelim. 
Kahya henüz yanımızdan ayrılıyordu ki, Ustti ba • 

şı temizce, setre, pantalonlu kıranta bir adam la
ta koşarak yanımıza geldi 

- Hoş geldiniz. 
- Eyvallah .. Hoş bulduk. 
Kahya geleni tanıttı! 
- Köy katibi Emin Efendf 

'(Arlcuı nr)· : 

.. .. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin y ALMAN 

tAN' 
kirde ıh hedefi: Haberde, fi 
rüat • er. Şe~de temiz, dü
R'az;t '~ımı olmak, kariin 
.....,, eıı olnuya çalışmaktır. 

~ MESELELERi! 
Alman .. ----
ist· Ya nıustemleke 

1Yor 

<\lınanya dUn gal.ri • ya~ı memnlbılar ve 
llarp~tnenınunıar diye ikiye a,ymyor. 
ean ern n sonra ınüstemiekelerı payla
lar ~1Ya.llst devletleri mernnun
~isıan:na katıyor. İtalya da Ha -
hlltı.lıu- istila ettikten sonra mem-

.\inıa!r_11bu?8' .glnniş bulunuyor. 
1'ketı. Old~a büyük bir sanayi mrm • 
bUJ.~~ \·e hariçte müst.emlek~i 
b'ıeınıı111ıı gı için kendJsinl gayri 
ta ta.tını ~ sayıyor ve bu hmms
'llı• ~edilmedikçe memnun olma-

l~te b il 01madığmı ilan ediyor, 
le~ da lll'ada.n Alnıanyanm müstem

'°'1181 ~kıyor. 

• • tçin nı·· 
~ati ustemleke 

Yor 

' ~lttıanra diyor ki r 
lra.rıı ....... Ben ham maddeye muhtumt. 
•eıı llladde memba.lan diğer memle-

ep lal'af 
~tı ın ından yağma edllmiştir. 
lıqıa .... _uh~ olduğum ham nuıddeJl 
~-.qyorum • .. 2 • 

y lifu.:- Mnıanya günden güne ıırta.ıı 
\th ttnu boşaltacak boş sah~lara. 

•ur ~tır. 'flalbuld dünyanın ;veni 
... llsa hluJı• .. - lan b"tü' h ı ~ı~er d ~ o u n M a an 

a e\•letleri.n istilası altmdadrr. 

~~ lıUyUk ~na~iin istihsal etôğf 
ıe ~l'llı :;1 sarfooecel< bir pazara muh 
b.. ~tll'r t albukı bu pazarlar di~er dev
a- llu ı:l'll.frndan tutulmuş buhınu~·or. 
&· ç~ialarnı üçü de varit deı?;ilclir. 
f- ~an-ı tn Alınanyanm muhtaç oJcluğu 

l~rikadde müsternlekelerden zl:rnılt' 
~t ... ~.an. Ka.nadada.n ,.e diıier 

l'of Rib ._ ... __ •• - • • •• 
" 1 l'e saire gibi. 
" 1tnan. lll~ l)lij la harpten evvel 01ahip ol • 

ce lfıtıa11 _steınıekeJere ancak 25 bin 
Ü• tit ~·al l erteştlrnıişti. Halbuki o va
lt- l ~I nıı Pari!llte, bu miktardan faz. 
ik .\l ınan \-ar,h • 

Hr, ;::n sana);inin istihsal.Atına. fa. 
Mı- tııu.ı l'a..~ız miistemfoke halkı büyük 
lln-ı~- ştert olamaz. Bu itiharla da 

-·"<Ql~·a • in 
'' ıç zengin bir pa:r.a.r sayı • 
liö~~le 

tliiıııt~ olmakta beraber Almanya b' d t"ke Dlt-Selesinde tst.tmin edil· 
lla,.. Unya sulhu itin bir tehlike ol-

"tan ~--
ll'akat ~urtuıamaz • 

'-~·a ın İngiltere ve Fran~a Alınan
~l'lar U!lltemfeke ''ermeğ~ ;n.mı..o:mır • 
~<l • ~IUstemJe'kelerde çıkan ham 
"a~, 6 ın~lesinde bir anlaşınn yap
h.._ -, l'atr ohı:rorlar Bu l\nlı1..c.ına Al· 
~,, • • q 

lb-, Jı bltmin etmiye kafi dPğil • 

• On'Ut le Jı..._ t~ın dünya yeni hir Dle'>f'fo 

--qı karşıya bulunuyor • 

t\ • 
~~tnııya.1nn ki 1914 harbi b'ı eın-
~ lst harbt idi 

~lı 'PelJ-aUst bir de,Tld müstenıle • 
~ •lt ~aşa.Yam.az, İngiltere, Frn.mm 
-.,l'l~lll·a. dünyayı kendi ara.ltırmda. 
~trıch\ ınt1' bir halde Aimanyıının kar· 
'-. l'a}ı dlll'dukça. nasyonali.-.t Alman
~ ~t dllr:\:!ıaz. Bu sebepl.~ dünya 
~btlir eıtıperyallst harb~ slirilkl~ • 

.\} . 
lfh~11J>anm Londra st>firi Fon 
~ 1'l rıtı-.-,Pun İngilt~reye mli-;tmıle
~ t'.e~l~f hakkında vereli~ siirlı>· 
b-, ftı ':'-rı, bu tnf'Srle~1 ortaya :ıtmış
.,~t('ıre ve Fransa Almarayı 
~~-- eUrıek yolwıa gjrmeı:hırse Al
~"ı\~ tıe 3'apabilir? İşte bunısı bi • 

~======= 
'" ~Qliye memuru 
1'ıt~doluya nakledildi 

IY anbuı d 
~ e 91J.beı . efterdarlığına bağlı ma· 
lu~a erınden 67 memurun Ana· 

':.ınıatd llakiI.ıeri ta«arrür etmiş ve 
~lll.ın:; bir kısmına tebliğat ya • 

l.ıl'\ian b k kısmı teşkil eden 67 me 
~lerı. 1 . ~ka ikinci bir kısmın na -
a~lediiın de hazırlık yapılmaktadır. 
~aı ~nler arasında Beyazıttan 
alih~rı ~kal.' Fenerden Süreyya, 
~iltta. t eYfı. Feriköyden İhsan, 

ş arı. Sıtkı bulunmaktadır. 

YAKIN TARi·HTEN 
BiR YAPRAK: 

Trabius harbin
den Balkan 

harbine doğru 
O smanlı devrinin Hari

ciye N azırlarmdan B. 
Asım Turgut ta birkaç gün 
evvel ebediyete kavuştu. Ga
zetelerin kaydettikleri gibi 
merhum iyi ahlaklı ve men 
tabiatli bir insandı. 1911 Teş· 
rinievvelinden 1912 Temmu
zuna kadar Hariciye Nazırlı· 
ğmda bulunduğu müddetçe, 
Ecnebi Matbuat Bürosu Mü
dürü sıfatile kendisile hemen 
hergün temas etmiş bulundu· 
ğum için bu şahsi meziyetle
rini iş başında takdir etmiş
tim. 

Eski Sadrazam Kamil Paşa 1912 

Şubatında Mısırdan Beıinci Mehme

de gönderdiği bir arizede §Öyle 

demişti: "ittihat ve Terakki inhilal 

etmezse Memaliki Osmaniyenln inhi-

laline sebep olacaktır... . 

........................ -··················! 
Efendiler! Bu devletin atisin

den imanım kadar eminim. 
Biraz da büyük devletler ve kom

şu hükumetler ile münasebetleri
mizden bahsedeyim. Bu hususta 
kelimenin tazammun ettiği bütün 
mıi nnsile nikbinim. 

;;:u harp esnasında Balkan hü -
küınetlerile olan münasebetlerimiz 
pek samimf devam ediyor ...... İşte 
efendiler, harici siyasetimiz hak
kında beyanatım, görüyoıımnu.z 
ya , pek nikbinanedir ... ,, 

Dikkat edilmiş olacağı üzere B. 
Asım, tercümeihali münasebetile 
"TAN, m söylediği gibi fazla nik
binlik göstermiştir; fakat imanile 
Balkanlılan değil devletin atisini 
tekeffül etmiştir. 

Zaten gerek Sadrazamın gerek 
Hariciye Nazırının bu sözle
ri Sait Paşa kabinesinin -tabir 
caiz ise- son nefesini teşkil et
miştir. Bir aydanberi Rumelide ü
çüncü ordu zabitleri arasında be
lirmiye başlıyan kıyam hareketi 
karşısında iki gün sonra (Temmuz 
4 - 17) kabine istifaya mecbur 
kalmı,tir. Halbuki mecliste 2 
Temmuz celsesi, kabineye ittifaka 
yakın (yalnız dört muhalif!) bir 
itimat reyile neticelenmişti! 

Asım Turgut Hariciye Nezareti
ne tarihimizin içli dışlı öyle bir buh 
ranlı sırasnıda gelmi§ti ki uhde -
sine düşen vazifeleri nasıl başar. 
dığı hakkında doğru bir hüküm 
vermek, o karışık devrenin girift 
mes'uliyetlerini ayırarak onun his 
sesine düşenleri tayin etmek çok 
güçtür, ve belki daha sırası gelme
miştir. Zaten, bir gUn gelip te 
böyle yakından ve inceden inceye 
tetkik edilmiş bir tarihimizin yazı. 
lacağma dair şimdiye kadar hiçbir 
ciddi, ümit verici alamet te zuhur 
etmedi. Boyuna yazrlan tarihi ro
manların veyahut roman kılıklı ta 
rihlerin müstakbel müverrihlerimi
ze faydalarından ziyade zararlıı.n 
dokunsa gerektir. 

Ben bugün merhum hakkında 
Yirmi beş senedneberi de

Yt::rn.ıı eaıp geıen yanuş oır nva.-

Ealkan harbi arifesinde Ha:i ;;. iye Nazırı bul'Jnan ve geçen hafta 
içi nele vefat eden Asım T urguf 

O zamanı idrak etmiyen genç 
okuyucularımıza bu garip 

neticeyi izah için haber verelim ki 
Sait Paşa kabinesi o senenin baş
langıcında Meb'usan Meclisini fes. 
hederek intihabat yapmış ve yeni 
meclisi 19 nisanda küşat etmiş bu
lunuyordu. -: 

yeti düzeltmek vesileaile yakın tari 
himizin baz ısayfalanm hatırlat
mak istiyorum. 

Tevattiren şayi, yani Adeta doğ. 
ruluğu sabit bir rivayete göre A
sım Turgut Balkan harbinin arife.. 
si denilebilecek bir sırada Harici
ye Nazırı sıfatile, Meb'us~n Mec. 
lisi kürsüsünde "Balkanlardan 
imanım kadar eminim demiştir . ,, ' 
yanı-~ ~ar:ıttan bir tehlike gelemi· 
yecegını söylemiştir. 

Uzun senelerdenberi zihinlerde 
kökleş:.n ~u rivayet o şekilde doğ. 
ıu degıldır, meselenin hakikati 
şöyledir: 

T:a~lus~arp harbinin uzayıp git 
me~ı uzerıne 1912 başlangıcından 
berı Balkanlarda aleyhimizde ha
zırl~k1.8:.1: yapıldığına, ittifaklar ak. 
tedildigıne dair türlü türlü haber· 
ler dol~şıyordu. Zaten harbin böy. 
le tehlikel~ bir mecra aldığını, ya
yılma ~.e~Iıkesi gösterdiğini takdir 
eden hukumet te nihayet İtalya ile 
sulh yapmrya teşebüs etmiş bulu. 
nuyordu. Şurayı Devlet Reisi Sait 
~al~m Pa~a İtalya murahhaslarryla 
gızlıce mUzakereye girişmek üzere 
7 Temmuzda İsviçreye hareket et· 
mişti. 

M eb'usan Meclisinin 2 - 15 
. Temmuz 1912 - 1328 cel. 

sesın.d~ Sa~~ret ve Hariciye büt
çelermın muzakeresi milnasebetile 
Sadrazam ile Hariciye Nazın ka.. 
binenin harici siyasetine dair iza
hat vermişlerdi. 

l'.AL.AN: 1 
Rauf A. Hotinli 

..__,, 
Sait Paşa Tara.blusgarp harbi 

hakkında. hariçten gayriresmi ih • 
tarlar yapıldığını, hilafet hukuku' 
baki kalmak, tazminat verilmek' ve 
kapitülasyonlarrn feshine dair mü 
zakereye girişilmek esaslarına 

müstenit bir sulh telkin edildiğini 
anlattıktan sonra hilatet hukuku· 
nun İtalya tarafından tasdike muh 
taç olmadığını, Bosna - Hersek 
hakkında yapddığı gibi mülk satı. 
lamıyacağını ve kabinenin istediği 
sulhün saltanat hakkımn tama
men ve fiilen kabulüne müstenit 
olması lazım geleceğini söylemiş.. 

ti. 
Bu, "mWk sattlanuyacağı,, sö

züyle Sait Paşa bir taşla iki kuş 
vurmak istemişti: 

Evvela 1908 de Bosna - Hersc
ğin Avusturyaya ilhakını kabul ve 
tasdik etmek vesilesile o vaktin 
Sadrazamı ve kendisinin kırk yıl· 
lık rakibi Kamil Paşaya tariz et
mişti. 

sonra da,· Sadrazamı bulunduğu 

!ttihat ve Terakki merkezi umumi 
sinin hOşuna. gidecek bir iş yap
mıştı: zira KR.mil Paşa, beş ay ev
vel (Şubat 1912) Mısırdan padişa
ha gönderdiği bir arizada "Ittihat 
ve Terakki inhilal etmezse Mema!i
ki Osmaniyenin inhilaline sebep o

lacaktır .. demişti. Fazla olarak bir 

Nasrettin Hoca 
Müsabaka Mühletini Uzatıyoruz 

Nasrettin Hoca müsabakamızın halli için koyduğu -
m?.z mühlet 20 ~ubatta bitecekti. Lakin tafra k'!rileri • 
mızden aldığımız mektuplarda mevsim dola!ı~ıle bazı 
yerl~rde po~ta nakliyatı ağırla,tığından bu gı~ı rerler -
dekı karılerın müsabakanın •on numarasını havı gaze • 
teyi intişarından ancak on gün ıonra alabileceği ve b~n
ları halledip 20 fubata kadar idarehanemize göndermıye 
z'!man kalmıyacağı anlaşıldığından uzaktaki ~~rile~mi
zın bu müsabakaya i&tiraklerini temin için muhletı 28 
şubat akşamına kadar temdide karar oerdik. • ,. . 

Hal mektuplarına 30 müsabaka kuponunun ıla.~eıı 
müsabakanın ilk fartı olduğunu bir kere daha bu ~una
sebetle hatırlatırız. 

.•..•....•.. , ............•.................•...... 

kaç ay evvel lstanbula dönmüş 
ı.. .. ı,,,.,,,ı,,.,,.,:ı,, "<:.ki rııkibini kuşku· 

landınyordu! 

H ariciye Nazırı Asmı Be. 
yin beyanatının başlıca 

parçaları da şunlardan ibaretir: 
- Nezarte geldiğim vakit esba.. 

bını eskice bir mazide aramak la
zım gelen harp zuhur etmişti. On 
beş günde biteceği zannolunan 
harp on aydır devam ediyor. Sulh 
olamayışı kabul edemiyeceğimiz 
şartlar dermeyan edilmesinden. 
dir. 

Harici mlinasebetleriıniz -iste· 
rim ki bu sözler memleketin en ile 
ra köşelerinden isitilsiP- on ay 
evvelkine nisbetle kat kat iyidir. 
Ve temin ederim ki daha fazla 
me?1nuniyeti mucip olacak s~ret~ 
te ınkişafa müstaittir. Elverır kı 
Osmanlrlar düşman karşısında bu 
lunduklarını unutmasınlar, şahsi 
ihtrraslara kapılmasınlar. Haricen 
siyasi vazıları bu kadar müsait 
iken düşmanın yıkamadJğr şu mu · 
azzam, şu mukades Osmanlılığı 
kendi ellerile parçalamasınlar. 

Hundan evvelki meclisin 12-25 
Şubat 1911 celsesinde bütçe mü
zakeresi münasebetile Maliye Na. 
zrn B. Cavit, gelecek bütçenin ye
ni bir me-clise arzedileceğini ima e
derek: 

- İkinci defa intihap olunup ta 
buraya geldiğiniz zaman ... 

Dediği vakit Lfıtfi Fik~i: 
- Muhalifleri istisna ediniz. di. 

ye İttihat ve Terakkinin kendileri
ni intihap ettirmiyeceğini anlat.. 
mak istemiş ve Maliye Nazırı da: 

- Muhalifler meclisin tuzu ve bi 
beridir, cevabını vermişti, amma 
filhakika 1912 intihabatından çı. 
kan meclisin tuzu ve biberi hayli 
eksikti. 

Bununla beraber, hakikati ta
mam söylemek için, zehirinin de 
mümkün olabildiği kadar azalmrş 
olduğunu ilave etmek lazımdır. Zi
ra eski mecfüıte muhalefetin iha
netten ayırdedilmesi çok güç bir 
hale gelmisti. Meşrutiyet devrinin 
19]0 - 1912 devresi sivasi tarihi. 
mizin faydalı ibret dcrs.i almacak 
sayfalarını teşkil eder. 

76 Milyonun Varisleri 
Yenicamide 1-13 numarada G . 

Emirhan imzasile yazılıyor: 

"- Hindistanda ölen Türk Er
menilerden Emir Hanyanm vasiyet

namesi açılmıs ve okunmuştur. Bu 
vasiy:tııamey~ göre, Eınlr Hanyan 
76 milyon Türk lirası tutan serve • 
tini kardeş çocuklarına bırakmış
tır. Ben de onlardan birisiyim. ü. 
zun senelerdenberi ispatı veraset 
için çok uğraştım. kayıtlar buluna
madığı için nıüşktilat çektim. 

Madras mahkemesinde hakiki va
rislerle hiç alakası olmıyan 40 kişi 
vardır. Bunlar gayrimeşru şekildi! 
varislik iddiasındadırlar. Bu itibar
la, vasiyetname burada ne.şredilme
li ve bu muazzam servetin bak sa
hiplerine tevzüne çalışılmalıdır. Bu
nun için biz varisler, Hava. Kuru
mu menafii namına şimdiden veka
let vernıiye hazırız. Vasiyetname 
ilan suretile neşredilemez mi?,, 
Cevabımız şudur: 

Bu işle bizzat Hava Kurunıu ls
tanbul şubesi meşgul olmaktadır. 
Eıııirhanyanın varisleri, geçen sene 
Hava Kurumuna nıUracaat etmişler 
ve Hindistaııdaki dava için veraset 
illmlarınııı tanziınlııi Mari adında 

bir kadın avukata bırakmışlardır. 
Matmazel Marinin vek!letini üzerine 
aldığı varisler arasında olup olmadı

ğınızı bilıııiyoruz. Ancak, Mari ile 
Kurum arasında bir mukavelename 

imzalanmış ve avukat Kayseride. 
burada ve diğer bazı yerlerde aylar
ca meşgul olarak varislerin ispatı 

verasetleri yolunda çalışmıştır. A -
vukatın bugün Hindistanda olduğu
nu zannediyoruz. Madras'ta hakiki 
varis olmadıkları halde ispatı vera -
sete çalışanların buna muvaffak ola
mıyacakları muhakkaktır. Vasiyetna 
menin ilan suretile neşri hakkında 

finıdiden bir şey söylenemez. Bu hu
susta size en doğru haberi hakiki 

Bizde San'at 

Müneldddin işi na.sıJ san'at ara
maksa san'at ta öylece. tenkidin Jıq. 
retini çeker. ~llinekkidin doğmadığı 

memlekette san'atın l·arbğmdan şüp.. 
he edecek kadar bedbin olmağa 

ştmun için hak kv..a.nınz ki münek -
kidin işi mevcut olan san•atı tenkittir. 
Böyle bir mütearife)·i telrrnrladıktan 
sonra "bizde san'at tenkidi yo-ktur,. 
hükmünü vermek san'at diin~·amızm 
üstüne kalın ve kocaman bir krmuzı 
çizgi çekmt>k icap edi)or demektir. 

Kendi varlığımızı inkar etmekle 
müsavi olan bu küstah hillrtim Ue 
Türk san'atmı ~iyotine göndermek 
kimin haddine düşmüş? • 

Biule bilhassa l'f'~im ıııan'atınm 
tenkitsiz kalmasına sebPp, henüz res
min mahi:reti hakkında en küçiik bir 
bilgimizin olmayışı, fikir fılerninde 
münaıkaşa ve cidalin henüz t.et>Sslis e
dernf'~'i.5idlr • 

Bizde şimdiye kadar reslmcle şiir 
ve edebiyat ara;ran baZJ edt-bi~·atçr • 
lanmızla., eli kalem hıtan ressamla -
nımzm kendi davaJan için yazdıktan 
yazılardan bac;;'ka resme ait neşriyat 
yapılmış değildir • 

Zaten cemiyetten uz:ık ya_c;;ıyan 

ressam, bir de bu ters ~örii"lü münf"1<. 
lddhı baltasını ~örünc>.e ürk\iyor, "Ja
civncli df'nizJn eflatuni bulutlanm., 
methetmiye hu:ırlamış f'deb"yat~ı 

milnekkitten sinmiş hir halde resim .. 
terini korka korka t~hir f'diy~r. 

Ve belki de <:ahsmak enerjisini bOe 
kayhediyor. San'atta arry·at'ağr ~eyi 

iyi btl("n dddi ,.e hakiki tenkitten si • 
nfrlenip "beğenmiyorsan !ilen de bu 
kadar yap .• diyf'nleT olurlarsa onlara 
o zarna.n da rniinf'kkidin ! 

"Iw.n :rıımnrtadan da anlanm am
ma yumurtlamasını bilmem., demek 
hakkı ol~ktır 

FiLE 

Vapurların Yaz Tarifeleri 
Hazırlanıyor 

AkP..y ve Şirketi Hıt y-ıy:- y z hıtnr. 
hkiarma şimdiden baş1 anıışlardır. 

Her iki iGare bütün va~ı::larrnı sıra 
ite nanı~rntarak tamir ettirnıektf'dır
lcr. Aynı zamanda bu ya;ı; ic:;in iki 
ıdare L< rifelerinı birıbır;ııc: uygun o-

1arak Jıa:·.~ ı ·lryacaklard er. .du suretle 
hoğa;;dar: Adalara veya Adalarrtan 
Boğaza gitmek ıstiye:ı kir..sclt•r kop
ri'ye ı;;ıktıklan zaman derhal diğer 

\ o.pur~ bazır bulacakl:.ı.:·dı:. Bundan 
başka yaz gecelerine mahsus vapur 
seierıcrT ııı çoğaltılma:.:ıııa da ehem. 
ı · !ıyet v~rileccktir. 

varısleriıı avukatı verebilir.,, 

• 
ihmal Edilen Kontrol 

Fatihte, Çarşambada, üniversite 
Hukuk Fakültesi talebelerinden Hay. 
rettin, gönderdiği mcklupta şunları 
yazıyor: 

"- Ben fakir bir üniversiteliyim. 
Geçen gün, Beyoğlu tarafına geçtım. 
Kıta haritalarının küçük mikyasta. 
olanlarından ve ucuzlarından birer 
tane tedarık etmek istiyordum. Ara
mam uzun sürmedi. Hakikaten, hem 
renkli, hem de beş kuruşa satılan 
haritalardan buldum, Alacaktmı. Fa
kat, küçük bir tetkikim satışı akim 
bıraktı. Anlatayım: 

Bu haritalar, öyle sakat ve yanlış 
haritalardı ki, mikyassız çizilen tul 
dairesinin büsbütün çirkinleştirdiği 

bu kağıtlara renk bulaşığmdan başka 
bir şey denemezdi. Sırf ticaret, ka· 
zanç maksadile çabuk hazırlanmış o. 
lan bu haritaların her halde müşte
rileri de çoktur. Fakat bu nevi pa
~avralar, mektep talebelerinin elleri
ne verilemez. Muallimlerimiz, şüphe 

yok ki, talebelerin bu sakat harita. 
lardan yanlış fikirler almasına meY,
dan vermezler amma, ne de olsa, bu 
ışin sıkı bir kontrol altına alınması 
lazımdır. 

Ucuzluğundan ve beş kuruşa veril
mesinden başka hiç bir hususiyeti ol
mıyan bu renk boyamaları toplattı. 

rılmalı. sattırılmamah, hele bu şekil· 
de piyasaya yanlış, nisbetsiz Türkiye 
haritaları çıkaranlar hakkında kan1J
ni takibat yaptırılmalıdır. Yoksa u 
kontrolsuz kalan kültür işinde dawı 
bir ~ok vatan yavrusu aldanacak, dün 
yayı, kıtaları ve hatta yurdunu yanlış 
tanımıe olacaktır.,, 
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( SPOR 

Yunanistanda .spor 
faaliyeti çok 
canh geçiyor 

) 
''TAN,, ın yeni 

bir hizmeti 
''TAN,, spor neşriyatına ye. 

oJ bir hamle, yeni bir genişlik 
daha kazandırıruya mu"affak 
oldu. Bütün Balkan me.rke-ı.Ie -
rinde daimi muhabirler tt•min 

K 
ettik. Bunlar, bulmuluJclan 

om şu m em 1 e kette g u·· re 1 
memleketlerin spor erkarı arıı-. ş yen 1 smda mühim mevkiltrin sahi-

b k f 
bidir 

i r in işa devresine girmiştir ha:~~~:=~ı;:1~::!7 :.~.::~ 
~tin~, (Hu~us~ muhabirimiz yazıyor) _ Yunanistanda spor mektuplar gönderereh o nıt-m-

faalıyetı, mevsımın .kış olm. asına rağmen kesafetini, canlrlıg-mı lel<etlerin spor faaliydiu.i gii-
muhafa tın k d nü gününe bildireceklPrdir Ni. 

.. za e e te ır. Bırçok spor şubelerinde bariz faaliyetler · goze çarp kt d B ı tekim bugün Atina.rlan ahhğı-
- . ma a ır. un arı, muhterem "T A N,, okuyucularına, mrz ilk mektubu sütunlan-

aşagrkı satırlarda bildirmekle şeref kazanacağım: ınızda neşrediyonız. Bu suretle 
Başlarında pos.ta ve telgraf müsteşarı olduğu halde kayakçı- "TAN., sopr istihbarat ve ne5. 

lar he~ pazar cıvar dağlarda çalışmaktadırlar. riyatını genişktmlo;; oluyor 

1 
Yunanıstan, Viyanada yapılacak olan üniversiteler kış spor- Alina spor mul;•hi;Hfi;.izi 

arı musabakalarma üç talebeden mürekkep bir tak .1 \'onan spor t.e.-t'kilatı ~l'l<anm . 
karar v:nniş ve müsabıkları yola çıkarmıştır. nn a iştirake dan ve Balkan komitt.>si esl<i 

Esknm ~unanistanda her zamanki gibi hararetli bir suret- umumi katibi ~ı. l'cır1{H.J1Ulos 
te çalışan hır spordur. Son flore müsabakasını denthte etmiştir. Bu mcslf'k-

va 1 M B 
eskrimcı'lerı'n en tas Yunan spo ı· 

- Ş ısı . atassis kazanmıştır. ... , runun en sa a • hiyetli erkinmdarı hulmuıYor. 

Y~an spor teşkilibnın eskrim ~-~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ı,ubesi amiri de posta ,.e teı.~af müs- --

E::ki eskrimci M, Niko!opıtlo•- yurdun mu h t e 1 i f 
Gerçi Yunanistanm futb01 lik maç. k • • - 1 • d ı · · · oşe erın e · an sızı pek alakadar etme7.se de ~im n yen 1 

diki halqe Yunan futbol şampiyo;a _ 
llmm başında Apollon ve Panathenai- h ~~~~pieri bulunduğunu da yaza. spor . aberleri 
G'ÜREŞ - Trb a ron (TAN) - Trabzon spor 

Bu mevzu her halde si'ıi }';!kından 

alakadar eder sanırım. Son zaman -
larda müstakil bir feder~s','unu tes _ 
kil edilmiş olan güreş çok iı.kisaf et-
mektedir · 

Federasyonla yaptığım temaslar
da 936 Balkan müsabıı.knlartnır. va
~ılmaması biraz iğbirarı mucip oldu
gunu anladım. Ş!mdi fö·icrasyon !)~7 
Balkan güreş turnuva<>mı bPJı:f~~ek
tft. ve onun icin bütün k u.vudiyla '}a. 

lışmaktadrr . 
Mütehassısların deı:?il~Jer:;ne g-ö:·e 

sizin pek iyi tanıdığınız yeni gürf'~ 
antrenörü Mösyö (Pet~r) Yunan:s -
tanda güreşe kabiliyetli pek çok gen~ 
bulmuş ve bunları çalı~hrnınkta imi;. 

Son zamanlarda Türk !!l'ıreş fede
rasyonunun davet ettiği bir Çek gii -
reş takımı 1stanl:nılıfa.n sonra Atina
ya da gelmeyi ve Yuwın giircsçileri _ 
le itarşıl~mayı teklif etnıhıtir. 

Diğer taraftan Yunan :;ü:-eş fede
rasyonu Zağrepte Yuı;o:;la·ı güreşçı
leriyle çarpışmak üzere bir teklife 
intizar etmektedir • 

,Jf, k.l""b'" ~~ ~ u . .Y~lıK kongresi hafta içınde akt 
. . Ş' j edilmi'5tır. Kongrede eski ıdare hey • f etinin raporları okunmuş ve ittifakla 

i fa/yan milli oyuncufanmn en güzide 
f ufbolcüsü Fiorini 

FRANSA. lTALYA 

kabul edilmiştir. Yeni idare ıı~veti 
intihabında başkanlığa Faik, üy;lik
lere Cemal Riza, Fahri, 1smaıl, Mu _ 
hıddin ve Yusuf seçilmişlerdir. 
ADAP AZARINDA 
Adapazarı (TAN} - Hafta içinde 

Adapazarı klüplerinin idarecileri Ko-
oe.roH ~uA.~ idQ.-r"'C 1.u.'.'1-.1 "'Uu~~ vı"'"".1. 

Ali Rızanın da bulunduğu bir toplan
tı yaparak şehirde sporun ilerlemesi 
ve verimli bir yolda kalkınma~ için 
görüşmeler yapmışlar ve bazı karar
lar almışlardır . 

Kocaelinin .'.lüfusu en çok bulunan 
şehirde spor işleri prograrnlaştırıla -
cak ve herşeyden önce kapalı spor 
salonları, okuma, oturma odalariyle 

ı 
açık bir stadın inşası için teşebbüsa _ 
ta girişilecektir 
DENİZLİDE 

Atina, 7 (Hususi) - Yunan - Bul
gar federasyonları ara..;:nda yapılan 
bir itilaf üzerine amatör Yıman ı;ii -
~ilerinden mürekltl p bir grup ya
kında Sofyaya giderek Bulpr ama _ 
tör güreşçileri ile müteaddit güreş • 
ler yapacaktır • Şımdiden 

Galatasaray: 4 Bilet 
Holanda Mek· Kalmamış 

Denizli (TANl ~ Türk spor im • 
rumru atletizm federasyonunun tertip 
ettiği ve bölge atletizm ajanlığı tı:n·a
f mdan tanzim edilen 5000 lik ikinci 
kır koşusu hakemler huzurunda Deniz 
linin doğusundaki İstiklal mahallesile 
Karakurt arasında muvaffakıyetle 
icra edilmiştir. 
Koşuya muhtelif spor klüplerinde.:ı 

12 kişi iştirak etmiştir. Takım itilıaı-i
le Mendres birinci İdman ikinci. De
mirsopr üçüncü, fert itibariyle Mend
resten Ali ören birinci, İdmandan R!
fat Sanoğlu ikinci, Mendresten Şük
rü Lengerli üçüncü gelmiş mükafat
ları törenle verilmiştir, 

tep Gemisi: 1 
Dün Taksim stadında birkaç gün

denberi şehrimizde bulunan Holanrla 
mektep gemisi futbol ta kmıi) le Ga -
Jatasaray klübünün birinci ve ikinci 
takım.mdan karış1k bir eki~i arasın
da hususi mahiyette bir maç yapıl -
ınıştır. 

Saat 15,30 da başhyan mUsabaka 
ıahanm cMk bir halde ça::nurlu ol -
masmdan zevksiz cereyan etmit~ir. 
nk devreyi Galatasaray iki sıf:a- g?.lip 

bitirmiştir. 
!kinci devrede Galatasaray yine iki 

eoı yapmış ve misafirlerimiz de bir 
~olle mukabele ederek oyun 4 • 1 Ga-
1«.ta.saraym üstünlüğü ile nitıyet bul. 
muştur. 

Misafir bahriyelilerde ka\eci ve sol 
e.çıklart muvaffak oldular, 

Bulgarlar 
Çalışıyorlaı 
Sofya, 5 (TAN) Sofyada bazr fnıt

bol takrmlan yabancı memleketlerde 
turneye çrkmak için hazırlanmak -

tadır . 

Pariste 24 nisanda oynanacak 
İtalya • Fransa milli ma.çı ~in bü _ 
tün yerler şimdiden satılmıştır. Fran 
sız federasyonu ltalyadan gelecek 
meraklılara mahsus ayırttığı yerlerin 
bir kısmını de fazla müracaat karşı
sında Fransa dahilindekilere satmıya 
mecbur hlmıştrr • 

İtalyan tek seçicisi İtalyan futbo
lünün Ftansadaki itibarını düşürme
mek il7.ere en kuvvetli kadrolarından 
biriyle gelecektir. Fransaya çıkarıla

cak takımı seçmek üzere dahili maç
larını daha dikkatle takip eden tek 
seçici Pozzo, geçende yapılan Bolog
na • Ambrosiana maçında müthiş bir 
gol atan Fioriniyi gözilne kestirmiş . 
tir • 

gratta, oradan da 1talyada birkaç 
maç yapacaıktrr • 

Geçen sene cenubi Fransa.da yaptı
ğı maçlarında iyi neticeler alan AS. 
23 futbol takımı da bahara doğru 
maç yapmak için tekrar Fransaya 
gidecek, sonra da Felemenğe geçecek 

tir. 
Bulgaristanda Simeonovodaki kol-

lejin basketbolcüleri de ilkbaharda 
lstan bula giderek Galtasaray ve 
Fenerbahçenin basketbolcüleriyle 

• 
Denizli tdmanspor klübünUn 16 m-

cı yıldönümü münasebetiyle Halkevi 
salonunda kalabalık bir seyirci karşı 
sında bir müsamere verilmiştir, (~fa

kasçı) piyesi ve pramit hareketl<>ri 
ve muhtelif zengin nıuınaralarla mü
samere pek canlı geçmiştir. 

Yeni Spor 
Nizamnamesi 

Ankara, 8 (TAN mı.ıhai:ıirmden) 

- Ha.her aldığımıza görE>, fr'"nek spor 
n izamnamesi şubat içind~ bitirilecek 
ve kurultaya. tebliğ olunacıı.ktır. Türk 
spor kurumu aylardanberi bu ııizam
nameyi hazırlamakla meşguldür. Ni
zamname. bugün elde bulunana na _ 
zara.n çok daha ktsadrr. Nfaarcına -
meye klüpler için iki senede bir kon
gre aktetm~ mecburiyeti konulmuş. 

tur • 
Kongrelere iştirak ed~~ek azala -

rm evsafı tayin edilmiş ve kıüplerin 
tamamen müstakil olacakları tasrih 
olunmuştur. Fakat örnek nl:ı:e.mn~ -
mede klüplerin hangi membaiaTciım 
temin edilecek para ile geç'ııecek~cri 
hwıusunda henüz bir madde mevcııt 
olmadığı söyleniyor 

J-IA~AN tEM MiNiN 
BORCU 
YA1.AN: 

iBAT ••• 
•• YUSU~ 

H asan Emminin eşeği öldü. 
Bu eşek onun hayatı de -

mekti. Met ıt , erle yağmış karın üs
t tinde Em ı ıin eski ahbabı, hayat 
arkadaşı, dostu, varı yoğu, kara 
gözlerini kapamış, artık uyanma
mak için yatıyordu. 

Emmi eşeksiz ne yapacaktı? A
nası yatalak kocakarıyı, karısı Gül 
nasıl besliyecekti? İşte iki gündür 
ki eşeksiz ve işsiz, ocağın karşısı
na yıkılmış, bunu düşünüyor, aklı
na hiç bir tedbir gelmiyordu. O; 
saf, iyi, doğru, cessur, son derece 
müslüman bir adamdı. Cenabıhak 
kendisine acımalıydı. Bir akıl ol -
sun öğretmeliydi. Bir aralık, aklı
na faizci Hasibe kadın geldiyse de, 
yok, dedi, bu kadın kimseye pa
ra vermiyor, kaldı ki, benim gibi 
çulsuz Emmiye para verecek. 

Sonra, ümitsiz ümitsiz, Gülsüm 
be, Gülsüm be, diye seslendi, Hasi
be karıdan faizle para alsak .. 

Gülsüm, hayatın kendisi kadar 
realistti: 

- Tam buldun para alacak ka -
rryı, dedi, ve sözü burada kesti. 

Kar, eşeğin ölüsü üstüne o ge -
ce o kadar yağdı ki, sabah Emmi 
gözünü açtığı vakit gördüğü rü -
yanın tahakkuk ettiğini zannetti, 
ve doğru, donunun uçkurunu şaş
kın şaşkın bağlıyarak ahırın önüne 
koştu. Fakat yaptığı sondaj netice
sinde öğrendi ki, eşeği dirilmemiş. 
tir, yatıyor, döndü, sabah namaUJ)I, 
..ı.:..:."'P-i_;,_._..,..._1; ··- -ı..."+ ...... ., ı,..,tA. f':+a.nd.-

bthaktan hiçbir dileği yoktu, eşe-
ğini istiyordu. 
Akşam karısına bile haber ve:

meksizin Hasibe hanımın evine var 
dı, kapıyı açan Azize Bacıya Hasi
bE} kadın evde mi diye sordu. He • 
men bütün kasaba Emminin eşe -
ğinin öldüğünü biliyordu: - Sen 
misin Hasan Emmi, dedi, bir diye
ceğin mi var? 

Emmi başı önüne ekik, hiç şöy
le bir konuşacaktım. 

Bacı, buyur, buyur! diye onu e
ve aldı. Ve Hasibe kadına, Hasibe! 
Kız Hasibe! diye bağırdı. 

Biraz sonra küçük ve toprak 
sıvalı bir odada, bir koyun postu
nun üstünde ikisi şöyle konuşuyor 
du. 

- Ne istedin Hasan Emmi? 
- Hasibe kadın bizim eşeğin öl 

düğünü öğrendin değil mi? 
- Uşaklar söylediler. Pek yan

dık, pek acıdık . Cenabıhak sana ö
mür versin. 

Emmi iş olsun diye kısaca gül
dü. Ve utanarak Hasibe kadından 
20 lira para istedi. Kocakarı, şaşı
lacak bir şekilde, peki, dedi, neka
dar faiz vereceksin ? 

Emmi, bilmem, dedi, hiç yaptı -
ğımız iş değil ki.. 

Hasibe kadın tekrar sordu: -
Rehin ne bırakacaksın? 

Hasan Emmi işte burasını dil • 
şünmemişti, çocuk gibi şaşırdı, ve 
hiç cevap vermedi, kalkıp gidecek 
miş gibi önüne bakıyordu. Fakat 
Emmi kalkacağına kocakarı kalk
tı, ve bir müddet sonra elinde pa· 
ralar geldi, sen, dedi, müslüman a
damsın sözün hem imanın, hem 
namus~ndur. İşte istediğin 20 lira. 
Senden her ay 2 lira faiz istiyece-

ğim, oldu mu 
Emmi düşünmeksizin. k~ktı, _ pa 

ralan kuşağına yerleştırdı. d?~ru 
pazara gitti. Yalnız şurasını ıyıce 
biliyordu ki, her ay gasibe kadına 
2 lira getirecekti 

• ki gün sonra yeni ~e~ı: 
1 dağdan gelmiş, ve yuk~nu 

doktorun evine boşaltmış, cebın -
de ekmek, gaz, şeke~. para~J da~a 
dönmüştü. Eski eşegın leşı henüz 
karın altındaydı. Yatalak ana kah 
ve bekliyordu. Gülsnm, Hasibe ka
rının iyiliğine şaşmış kalmıştı, ko-

casmı gülerek karşılıyor, ne söy
ledin ki, karıyı yumuşatlın diyor
du. 

llk iki ay, kara kışın devamı 
müddetince işler iyi gitti. Hasan 
Emmi her ay elile borcunun faizi
ni götürüyordu. Bahara doğru, 
Emminin hasta olduğu haberi ma 
halleye yayıldı. Önce Hasibe karı 
vaziyete aldırmadı, adam, ne ola
cak, dedi, üşümüştür. 

Fakat Hasan Emmi yattıkça, O· 

nu bir endişedir aldı: - Ya ölür
se. 

Onun için bir akşam, adamları~ 
dan Bekiri Emminin damına gön -
derdi. Adam iyi gibiyse, Hasibe 
kadın seni soruyor Hasan Emmi 
diyecek, dönecekti. Kötü gibiyse, 
ağırsa, eşeği yakalayıp getirecek

ti. 
Bekir dama vardığı zaman Em

miyi kalkmış buldu. Seni Has~be 
bacı soruyor Hasan Emmi, dedi, 
nasılsın?. 

Emmi kontrol altında olduğunıu ak
lına bile getirmemişti, iyiyim ülen 
""'"'.__., .,.---- --- o 

lursam, yarın oduna gideceğim. 
Bir ay sonra kasabada şöyle bir 

haber yayıldı, Emmiye tayyare pi 
yangosundan 500 lira isabet et -
miş. 

Herkes, herkes buna sevindi. 
Emmi paraları kuşağına yerleştir· 
miş, anasına, karısına, mahallede 
ki çocuklara bir sürü hediye al -
mış, eve dönmüştü. O gece 500 lira 
nrn tenezzül edip geldiği mahalle, 
uyku uyuyamadı. Sokağın küçük 
beşeriyeti, bayram yapıyordu. 1ki 
gün sonra Emmi Hasibe karının 
evine tekrar vardı. Tekrar postun 
üstüne çöktü. Tekrar Hasibe kari
le karşı karşıya geldi. 

- Bacım, dedi, Cenabıhak bize 
acımış olmalı. 

- Öyle Hasan Emmi. 
- Senin parayı getirdim. Borç, 

para oldu mu ödenmeli. 
Hasibe karı güldü: - Öyle Ba

san Emmi, fakat sana bir tek sö· 
züm var. 

Emmi şaşırarak: Ne var, dedi, 
bir kusur mu ettik. 

- Yok, kusur değil. Yalnız şu
rası var ki, ben sana. bu parayı 
çocukların nafakasını keserek ver 
dim. 

- Orası öyle Hasibe kadın 
- Sen de bana ayda 2 lira vere 

ceğine söz verdin. Hesabımızı ona 
göre yaptık. Sen müslüman adam
sın. Erkeksin. Sana inandım, re
hin bile almadım. 

E mm! kaşm~ı ve öksürdil :
Dogru, dogru. 

- Bu piyango çıkmasaydı, sen 
borcunu ne vakit ödiyecektin? 

Cevap yok. 
- Belki hiç ödiyemiyecektin de 

ğil '? mı. 

- Orası öyle Hasibe ka.dm. 
- Diyelim ki, sen 10 senede bu 

borcu ödedin. 
- Öyle diyelim. 
- O zaman sen bana ayda iki 

lira, senede 24 lira vereceğine gö
re 10 senede 240 lira verecektin. 
Böyle mi, değil mi? 

Hasan Emmi şaşırmışsa da, sen 
benden iyi bilirsin Hasibe bacı, de 
di, senin dediğin doğrudur. 

Kocakan önüne bakıyordu: -
İşte, dedi, ben senin için tam 240 
lira zarar ediyorum, buna senin 

gönlün razı olacak mı? 
Hasan Emmi başını önüne eğd~ 

kuşağındaki paraları hesap ettiı 
orada tam 480 lira yatıyordu, 240 
lirasını verip borcundan kurtulma~ 
istedi, fakat aklına hasta ana~ 
güzel karısı geldi. Hasibe karıya d• 
acıyordu. O olmasa eşek alamıya• 
cak, eşek olmasa piyango alamı)'• 
cak, piyango almasa parası oln1r• 
yacaktı. Bir an için elini kuşağın& 
götürdü. fakat tekrar anası, karı• 

sı gözü önüne geldi. 
- Peki, dedi, Hasibe bacı, şö"f• 

le yapalım. 
- Nasıl yapalım Hasan Emmi. 
Emmi şöyle yapalım, dediği va• 

kit aklına en küçük bir hal çare9İ 
bi'..;: gelmemişti, nihayet, şöyle bit 

çare buldu. 
- Sana önce borcumu ödemek• 

liğim şart, biliyorsun ki, aldığı:rıl 

vakit yemin ettim. Sonra yine het 

ay sana borcumun faizi 2 lira}'i 

getireyim, oldu mu Hasibe bacı? 
u-~a·- ı..--· ;.,+ ... miwırek bir~ 

ki, dedi. Emmi 20 lirayı KocaKal'l"' 
nın önüne bırakmış, kalkmıştı. 

• 
Hasan Emmi her ay Hasibe ks• 

rıya 2 lira götürerek sözünde se • 

bat ediyor. rr----... Güzel, saijlam, 
ve iştahh ! 

Çünkü: 

Radyolin 
Kullanıyor ! 

Çocuklarınızı küçük
ten Radyolin kullan
mağa, Radyolinle gün
de iki defa dişlerini fır
çalamağa alıştırmız. 

Gürbüz yetişmelerini 
temin etmis olursunuz. 

________________________ ._./ 

~ ıı· 
Istanbul 7 nci Icra Memurluğtl 

tıl' 
dan: Bir borçtan mahcuz olup 58 ıV1 
ma.ı:ıına karar verilen oda takıı:nl t 
tuvalet gardrop, konsol, ve muhtel 

ıt 
boyda Acem ve yerli hahları ve stl ,, 

"tJV 
ev eşyası 13 - 2 - 37 cumartesi gı.ı w 
saat 11 den 12 ye kadar Kuzguncıl 

JI' 
ta Nakkaş tepesinde Izzetpaşa ~~ 
smda satılacağından talip olanla.~ 
müracaatları il!n olunur. (30016) 
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~ATIR A~A~,ı~ 
GENERAL 

Bekir <Pa,a> lfledlli cinayet 
kbı le açıkça öjilnmekten çe • 
ra IJleadi. V ak'alarm MVkile a-

GALiP 

l' A N 7 - -

ANLAllYOR : 

111'&, Yemende ceçlrdiğim ha • 
)ata lntikaıden kendimi al&mıJO
l'Unı. Şimdi yine oraya ait bir vaka-
71 hiki.ye etmenin muı geldi: 
l3ıs teneelnde 49 uncu alaym birin 
el tabur kumandanı idim. Tabu -
l'Unı. kale ve karakollara d"'7Im1f 
olan merkez taburu idi. 

Fide, Çiçek, Meyva 
~ir rün latanbuldan Uç zat, "11' 
lede olarak San'aya geldiler. Ve ka-

"'·--~~nf erit iki odalı bir binaya 
~diler. StlrgUnlerden biri, 
~ muharrirlerden Salt Bey 
clL (galiba ŞCUayi devlet bum • 
~) ötekiler de arkad&flan idL 

Pllanna ikame edilen nöbetçi -
~~ taburum& mensup nefer 
~ T&buruıi kolağul da, Kithat 
~YI tehlt edenlerden Kem.it a· 
k idi. Çerkea Bekir, fırkamızın 
'llllıandanı! Çerkee İbrahim ağa 

S.. bbıbqı ve San'a merkez kuman 
dan muavini idi. 

Bir aralık Memif afa;m t&bur
~ bazı çaVUf ve onb&fıl&n aeçe
~ Sait beyle arkadaflannm mu 
1lze azalanm bunlara tevdi etmek 

re gizlice tertibat almakta ol· 
dUfunu haber verdiler. Bu glzll 
~ mt.kaat ne olduğunu an
~ gecikmedim. Bir pce, 

laiuı Memiı ajayı ve nöbetÇi 
~ımnı yanıma çapvak ka
leye gittim. Mahpwtlann odaaile 
ID.Uhafızlann odası, dar bir kori -
::ı• blribirlerinden aynlmlfb. Ve 

oda, k&rfI k&1'9ıya idi. 

M uhafızlan., lçerdekl m&h • 
wa.-. ~ pualarm da ifitebilecekleri 
.. ...,k bir Mile ıu ten.bibi yap -

I..~~ .... ~ü'l Slzl tabur &rkadat
-... &raamdan buraya muhafıa 
0 la.rak niçin gönderdiklerini bili -
)or muaumız? Bakın., ben aize an-

Mit/tat Poıonın ıelıit eJilc/iği ıelıir: Toil'in hugiinlii monıorosı 
• 

Mithat · Paşanın 
şehit edildiği 

Taif kalesinde •• 
~-- YAZAN: 

SALAHATTlN 
GONGOR 

Top mermilerinden bir parçaaı, 
Klbe örtUallne la&bet ederek (Set
tare) denilen bu örtllniln bir kısım 
m yakmıfb. Aailer, bu teu.d\ife 
k...U bir hareket mlnuı vererek, 
lüddetlenmi'1er. Top ~ E
mant kon&iı tıiüiide de tiUi talı 
rlbat yapn1t. Emir bunun üzerine, 
yeni yaptmhll konata tapmlf. 
Cldde, Ingillzler tarafmdan taqlk 
ve çok geçmeden de ifgal ecmmi9. 

C ldde ve Mekke yolundaki 
karakollar dütmtlf. Taif 

cepheeinde Şerif Aıbdullahm bulun 

duğu Ummillhumuz köyünde tlr. 
handan bin kadar bl V&rllllf. Bun 
lara, birkaç gün evvel, allmıf de
ve yükü cephane gelmlf.,, 

Vllua, bu mralarda, haamm elin
de, mllnhuıran küçük çapta, du
m.ansız barutlu yeni aiWılar gö
rülmekte idi. Temmuz lptidalann
da, dU,man bize k&l'fl top ta kul. 
lanmıya bqlamıftı. Bu toplardan 
biri, Tophane mamulltı mermi a
tıyordu. Ara sıra, makineli tntek 
te ,k~orlardı. Bütb bunlar 
'pliba Ciddeden ptirilmlfleıdi. 

Topue mermili ... top. ilk 
Jtamtede, bislm topçumua t.arafm 
dan tam bir S..betle körletilmlt
tt. Ancak bundan bqka, dÜflD&D· 
da yedi buçuk aantlmlik uzun ve 
mm mermili müeulr birkaç top 
vardı. 

CArkuı var) 

Fic/eleme 

E kilen çiçek ve sebze tohum· 
larmdan ye,ermlf ve bir 

kaç yapraklı olmut neıbatçJklıra 
fide deriz. Fi· 
deler lk1 yap
raklı olunca 
boylan mı
ya bq1ar Yap 
raklar neba • 
tm clnaine gö 
re herhangi bi 
çimde olur • 
sa olsun iyi 
tefekklll etmif 
o 1ma1 ı dır. 
Renkleri ko -
yulqmalıdır • 
Yaprakla
nn gevrekli • 
ği YIVlf ya • 
V&f geçmit bu 
lunmalı· 

"" dır. Yaprak -
lar pifkin, fi • 

Budanmıf meyva denin gövde • 
atacı li de pifkin 

oluna o u.man fidenin dikilme, 
yani aaıl toprağına nakledilmesi 
zamanı gelmif demektir. iyi bir 
fide, iki yapraklı iken kua veya 
aalmıd&1ı, yahut ekildiği yutiktan 
çıkarılarak diğer bir yere ,..ırt • 
ma edUml9, yani dikllmlt olmalı
dır. 

Se6ze litleleri 

D omalea, biber, patlıcan rı;e~ 
leriDln lylUiini anlınak 

~ ftd8)1 '1Ptek99 lpllk arar p 
bi parmak üzerine urma1ı. 
eter Anlan fide kendi ha
line bırakllırl& kendi ken -
dine açılarak eakil1 gibi 
dikliğini muhafaza ederae 
plfkin olduğu aıılafılır. Di
kilecek fidelerin yapraklan 

Ve 
Ağaç 
Budama 

Fincan Zereni 

kllmlt eovanb çiçeklerin çiçekleri 
bozulduktan IOnr& IOVanlanm at• 
maymız. Bu IOVanlardan daha bir 
kaç 1e11e çiçek alabillnlniL Bunun 
lçin llle. ıilnbtll, zeren, ada sovanı, 
zanbak, Frezia, Kllvia, .Anemon, 
Renanklll, lkaina, Manbreti& gibi
lerln çiçekleri allrpttlkten aonra 
sovanlarmı çıkarmadan ulc11Jarile 
birlikte havadar, gl1nef gören bir 
prekoymalıve~rad~hattadabir 
defa auhyvak bırakmalıdır. 'f ap
nldan .,.. INruduktan llOD1'& rll 
tllbetlll ~ ,._ ıylWe Udar öy 
~kı..., .... 

Oillri 11 

E yltllde bu IOftDlan çıkarıp 
tembledikten IOlll'a balı • 

c;ede çllrilmtlt gllbre ile gllbrelen· 
mlf, iyi iflenmlt bir tarlaya dikil 
melidir. DildleD aovanlar nkbaltar 

~: Ortada birtaknn pyia • 
lar var. Gdya, buradaki m&hpua • 
laıı, bir gece boğuvereceklermifo 
~· Biz, bu ihtimale kl.1'91 gelmek 
~ buraya gönderildiniz. Böyle 
bir feY olur mu, olmaz ım, bil • 

Fide ve kökçUkleri kelilmemell ID.eın. Fakat bu mahpwtlann muha ı-------------------------
tazaıan bize aittir. Firar etmele
~ mlnl olmakla beraber, hayat
-.&"llll da korumıya mecburus !,, 
....._ ~ ağa, bu .azleri duyunca 
-..uaau, kaldl. Galiba, blru da fo
"-m meydana çıkmumdaa tırk 
~ Vl1oa, mttclahalem olma-
~- cinayetin lfleneeejine tilP
.... JOktu. Aldığmı tedlılrler tl • 

iki Çocuk Peynirden kuıjı ve küçük ıivri uçlu bir ka· 

~ine, keyftyet etraftan duyuldu. 
....... )'eti lflemlye 1mkln bu1am& -
~.Ancak, bundan eonra. Çer· 
ket Bekirte ordu mtlfirl Çerkea .Ab 
•\lllalı Pqanm tazyiklerinden ken 
«b.ıı zor kurtarabildim. 
• • • • • 1 • • • • • • • 

M tthat Papnm 19hit e41Wll 
harap Taif ka}e9inin. l1lt 

.__. Jiktırm1t ve diler Ud kab
ili tamir ettirmlft1m. Binanm da. 
..._ ela takviye edilerek Uzerine Ud 
tebeı topu konulmu,tu. 
.._Buradan, her taraf, top atefl al· 
...._ almıyordu. Evvelce bUJ ahit 
'- lllemur ailelerini kıflınm bir ta 
~ toplayıp yeri~ 
:-tman top kullanmıy& bafladrk· 
t.ıi IOnra, aileler buradan ~ 
~ ... Onlardan bofalan yerlere Ta-

llert plenlerl yerlettlriJ.erek 
~ uaulll • rehin• maka· 

:;:. bu binada nesaret aıtma al-

...._ Jık sthıler4e Kekke n ClddeJe 
~altı Neccap (pMtael) çıkaftl· 
~ Bunlardan baZJm yoldan 
~ buıla.rı hiç pıememiftl. 
8 llaua bir tanelli Ali bin Mtıb&rek 
~ 932 de Taife girebUml • 

~~vatfak oldu. Ali Ktıbareldn 
.... "'l'CUfl haber fU idi: 
..:::ede hUkamet ve ctvarile 
'- ve ııutaneler bilertn eli· 
•-~ Kale ve k1f1a benilz 
~erini mtıdafaa etmekte idi • 

~r::ım-· kıflaya ya -Bu aebeple Nee • 
... Jnnnandına alt olan mektDlla ,,,_ 

Gazinoda 
geçen kanlı 

hadise 

Zehirlendiler nk ile dikilerek ıulanmalıdır. Ci· 
Taksimde Yıldız apartmwu kapıcı- çek fidelerini blraZ toprağile be • 

ıı Şilkrtl, dUn .Utçll Ylni isminde bi· raber çıkanp dikmek daha iyi ne
rinden bir miktar peynir almıt. eve tice verir. TopraUIS kaiımf ve 24-
getirerek Ziya ve Elmu actta.nn4akl 38 aaatten ful& beldetilmif fide • 
çocuklanna yedirmiftir. ler tutmazlar. Fldelemenln zama • 

Çoouklar peyniri yedikten bir m.Ud· m akf&Dl eerinllğindedlr· Sabah 
İki Kifiyİ Yaralıyaıı det eoma r.ehirlenme &ilimi göster- dikllenlerin sUnetten stırpmemesi 

mifler, babalan da sabıtayı haberdar için bir iki ctın klğrt. yaprak, sak 
Latif, Tevkif Edildi etmlltir. Memurlar her iki t;0cufu m, ot gibi f8Ylerle galplendiril -
--------- d& F.tfal haataneaine kaldırmıt. ailt- melidir. ndelerin iki tıç ,un IOD.r& 

Arnavutköy\lnde iki kf9lnln ağır çU Ybiyi de yakalıyan.k tahkikata tuttuklan belli olur. Her fide can-
yaralanmuile neticelenen bir hldi • ba§lamıelardır. Wıfmı g&lterlr. Sürpmtlt olanlar 
• olmu,tur· eökW dikilir Be • Divan Edebiyab Geceli erek yerine bafkaal • 

yoğlunda Abanoz sokalnıda 1 Eminönü Halkevinden: Dil, Tarih Çiçei 'loYonlorı 
nUJIW'alı evde umumhanecllik eden ve Edebiyat ıubemia ta.rafından 12.2. 
Gtllizar evveıce d09tu bulunduğu ve 937 cuma gtlnil ak.tamı aaat (20,30) T urfanda çiçek açtırmak 1

• 
bir aralık aynlarak eonra tekrar mtl da Gağaloğlundaki Alon umuda, bir çln Ak8I veya kualara di· .• 

n..at teala ettJti toför Siyamla Ar (Div&D &iebiyatr) pceet hurr1an • 
navutköyde Karıonun pzlnoeuna mıttlr· Bu toplantı btltlln yurttafla-

sltmltler. bu mrada JC>för Halitte ra =. 
yanlarma ıelmı,tir. Ayni gulnoda 1 - Dl~ edebiyatmm tarihi, Bal 
Lltlf Jamiııde, reem1 vazifeli bir me- pyt bltka"' .APh 8rrn Levent tara
mur da oturmaktadır. Ayni kadını tmd&D 
tanıyan bu erkelderln teeadnten içki 2 - Şiirler: 
halinde~ bulunmalan ifi a) }l'ulullden 
kqtırmıf, bu mada Lltif ıriWı kul b) Blklden. 
lanarak Halidl 3 - Divan Bdeblya.tmm taıaıın. 

kanımdan, Siyamı da Halkevl bafkam Aıllı 8rrn Levent 
k&butt ve bacaimdan kuqunla ya· , _ Şiirler: 

ralamJttır. a)N~~e 
ite el lroJ&D pou. memurlan Ll- 5 _ Şair Rami Mehmet P• hak· 

t:lft yaka1ıyarak polla mlldürlUjUne kında. Dil. Edebiyat ve Tarih ıube
göttlrmtlfler, iki yara1ryi da Beyoğlu ili bqkaDI Halit Ba)'ft tarafmd&a 
hutaııeelne kaldırmı,ıardrr. Halidln e _ Şilrler: 

kuıtun karnında ka1dıtı için but& • a) Nedimden 
ne ameliyatla çıkartmak iBtemif, fa· b) "yh Gallptell 

ut kendilll muvafakat etmemlftlr. ~----İlll!l---~
Balit dtın k1D'funun çlkanlmuma anıaımJtUr: 
muvafakat ettJti için ameliyat yapıl- "- Siyametttn benim clmtum4m'. 
mlfbr. Bununla beraber peritonit Bir para --1•h•

4
an aramm &ÇJ1dL 

tehHkMiııden korkulmaktadır. Mlld· HdJlle ,ecem 1&&t 2,5 ta meyll&ne
del~um!Uk din Lltlf hakandaki de oturuyorum. YUlllllda J(ual,ll De 
tahkikatı bltirmlt ve kendlalnl J9d1n doetu suphl "' tof6r Reftk te ftl'dL 
el mtlatanttıdlfe vermı,tir. lattntak Siyam yanmda d&t bet ldfl olclulu 
bMriJld Lltlft pç vakit tevkif etm1f.. halde meyll&De)'9 ıtrd1 ve .atet etti. 
tir. it ondan 1011'& lmlfb. Ut1fin .Qb&-

GtıllaL llldllo plglmıg IUDl&ıı hatl ~-
1Co• SünlHili 

Noniı 

da taze çiçek 1aplannı uzatırlar. 
Bu aaplar üzerinde henüz ktıçllk 
gonca halinde çiçek görülniiye baf 
lamadan bu ıaplan makasla dip
lerinden kesmelidir. Bu ıuretle 
eovanlar topraktan aldıklan bee
leyici maddeleri kendi neslçleri i
çine depo ederek kuvvetlenirler. 
Sovanlarm yapraklan kuruduk • 
tan aonra eylWden itibaren tekrar 
turfanda yetiftinniye elverifli ~ 
luriar. 

Fenn1 rü6re 

f enni gübre kullanmllk fatl-
yenlerln elinde hakiki bir 

ölçü bulunmadıfmdan ekseriya 
fayda yerine fidanlann yakıldığı 
görülmektedir. Fenni gübre kim • 
yaca hazırlanllllf maddeler oldu • 
ğu için fazla kullanılırsa nebatla
rm bütlln balarını harap eder. Bu 
ctlbreler ecza gibidir. Bir kıanu ıu 
içinde erirler. Bir k18nıı da erimes 
ler. Umumiyetle potaslı, azotlu 
cflbreler •uda erir. Fosfatlı olan • 
larm ekaerili •uda erimez. Bunun 
için ıuda kolaylıkla erimiyen güb
releri çiçeklere, sebzelere, ağaç ve 
ballara 'Vermek için bunlan bu 
~ fidanlann etrafma aerpmell-

Serpme 

G tlbre aerpllecefl zaman knk· 
lerin nereye kadar UZ&nlDJI 

bulundutunu heaaplıyarak güb • 
releri de o kısmın tıze~deki to{tra 
fa 1erpme1Jdir ki, kökWre gidebil
ltil. Serpmı•ın ~ gtlbre,t bil 
veya c.pa ile toprata ~ 
bdlr. Toprak lolnde bU slbl ...... 
ler yavq yavq eriyerek fa~ 
nm ltietenniye bqlarlar. Kullan .. 
lacak miktar qaçlar için her blrt 
nln yqn:ıa göre 25.:so gramdıı 

Bağlar için uma bqma 15 - 20 
gram, çiçek ve sebzeler lçin de 2-3 
gramdır. Suda eriyen gübreleri 
,erbet denilen ve suda erimltlnl 
kullanmalıdır. Ağaçlar ve bağlar 

için bir kilo ıuda dört gram, seb
ze ve çiçekler için bir kilo suda iki 
gram azotlu, potaa1ı gübre erit • 
meli ve bu ,erbetle haftada bir de 
fa fidaD1an ıulamalıdır. 

Bıtlaıno ıomonı 

A taç ve fidanlarm budama 
zamanı ıelmiftir. Şubatta 

bul MDeler fazla quk ve doa 
yaptıtı için budanacak ağaçlarm 
budama yara1armr ki1ll topraktaıa 
yapılDllf koyu çamurla ınvamalı • 
dır. Budama için en iyi usul bu it
ten anlıyan bir büçivana it yap
tırmaktır. Bunun sebebi 9udur: 
Dallar üzerinde ve bllhUA mey • 
va ataç1&rmm Ud t'1rltı tomur • 

• cutu vardır. Bunlardaıf biri ...-
yapan tomurcak, dlterl dalcrklan 
hwtule pttren tomurcaktlr. Bu l1d 
tomurcatı tammak llzımdır. E • 
ter tanımadan qaç budanalllS 
meyva tomurcalmı da keemit ola 
bilir '" meyvuıa kalınmrL 11q .. 
va tomurcaklan yuvarlakçadn\ 
Dal tomurcalı ille USUD ve mvrl • 
411'. 

lııteywı iti• 
lac ... Mu •mı. eter 
..,.. .ıJD&k lattyoreanm 

..,. a.urcülarllu Jcolhyarak 
dalan 'ıa. bladamalı ve her dal 
._.,.. meyva tomurcaklanndaa 
.. .,._ ~ Pire • 5-10 tane 
birUmabdrr. Çok yq1ı apçlaıü. 
,.ınm kart1atmıt yorgun dallan. 
budamalıdır. Uzun budamada a. 
taç kuvvetbıl dallan huaule getlrm 
ye IU'feder. Ballarda dahi ima 
budama bağı dallancbnr, kısa bu
dama IH batı tıstım ftl'Üılye ic • 
bu eder. Budamada alaç ve Ma 
llDl pJerl (tomarcaklan) kabar-
ll'&DHI ft ~.,oJ111aJıdrr. 
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Kanlı çinayetin korkunç 1 
tafsilatını veriyoruz 

Müstakil Hatayla 
Türkiye arasında 

kardeş münaseball [Başı 1 incide] 

mat verdi. Arkadaşlarımız<lan 

birine, bu facianın tahkıkatı işi

ni verdik ve bütün teferrüatım 

tesbit ettik. 
Cinayet, Belediye.den Kadırgaya i-ı 

nen Piyerloti caddesıne amut sokak
lardan biri olan ''Dağ" sokağında iş
lenmiştir. Bu sokaktaki 18 numaralı 
e\·de Karagümrük polis merkezi me
murlarından 33 yaşında Hasan Basri 
oturmaktadır. Hasan Basri eYvelki 
akşam izinli olduğu için evine gelmiş, 
.suyunnıuş, sokak kapıııına bitişik o
dada refikasiyle birlikle yemeğe o

turmuştur. 

iki sabıkalı 
Bu sırada sokakta iki sabıkalı beli

riyor: Biri, maruf gece işçilerinden 

Sultan hamamlı Ahmet Nazım, öteki 
de Denizci lakabiyle anılan Salimdir. 
Bu iki kafadar, Hasan Basrinin evi Ö· 

nüne geldikleri zaman, kısa bir ko
nuşmadan sonra eve girmiye karar 
vermişler. 

Salim dışarıda kalarak. Nazıma o
muz vermiş, :Nazım da ikinci kat pen
ceresinden eve girmiştir. Maksat hır
sızlıktır. 

Y afak odasındc. 

Bıçakla burnu koparılan Hasan 

Nazrmnı girdiği oda, Hasan Bas
rinin yatak odasıdır. Pencereye biti
§ik olarak bir karyola, bir kanape. 
bir de etajer vardır. Nazım odaya 
girer girmez, k;mapenin üstünde du
ran kadın çantasını kapmış, içini aç
mış, birçok para görmüş. Tamam 4 2 
lira. Hırsız herif, bu paranın kağıt-

1 larını pencereden arkadaşına atmış, 
gümüş liraları da kendisi almıştır. I 
Fakat Nazım, bununla kalmamış, o
dada yükte hafif, pahada ağır eşya
ları da aramıya koyulmuş. lşte bu 
ı;ırada karyolanın altındaki halıyı da. 
gözüne kestirmiş, karyolayı kaldırıp 
halıyı çekmiye başlamrş. 

Katilin yalağı olan Deniıci Salim 

sallamakta ve rastgele vurmaktadır. 

ilk gürültü 
Işte tam bu sırada karyolanın aya-

ft haydudun elinden koparak yere 
dUqmU~ ve bu gürülHi, alt odndn. y<ı 

ınek yiyen karı - kocayı ikaz etmiş
tir. Fakat Hasan Basrinin yanında, 
kabında kendini koruyacak bir silah 
yoktur. Ve tabancası da karyolanın 

yastığı altındadır. Buna rağmen Ha
san Basri yukarı fırlamış ve Nazımn 
teslim olmasını ihtar etmiştir. Fakat 
hırsız ani bir hareketle ev sahibinin 
listüne atılmış, bir mücadeledir baş
lamıştır. Basri, bir aralık fırsatını 

hulara k yastığın altından tabancayı 

alnuya muvaffak olmuş, fakat hırsı
za ateşi doğru bulmamış, korkutmak 
ınaksadiyle pencereden dışarı birkaç 
el ateş etmiştir. 

Cinayet .•• 
Işte bu ateş esnuındadır ki Nazım, 

Uzerinde taşıdığı çok keskin bir ka
mayı Hasan Basrinin boğazında şah 
damarına saplamıştır. Hasan Basri 
kanlar içinde yere yıkılmasına rağ
men istimdat ateşine devam etmiş, 

bu sırada, yukarı kata c;ıkan kayni 
Rıdvan da Nazım tarafından kolun
dan yaralanmıştır. Nazım, kapı dışa
rı kendisini atınca, silah sesine yeti
şen bekçilerle karşılaşmıştır. Bekçi
ler üç kişidir. Şükrü, Hasan, Mus
tafa. 

Bunlar, birer. birer NazrmJ yaka
lamıya uğra~mrşlarsa da, Nazım elin· 
deki kamayı mütemadiyen sağa ;;ola 

Cinoyefe sahne olan ev (x 
IJarefli odada İJlenmi,tir) 
Sağda aıgtn katil ,evkihı· 

neye gölüriılüyor. 

Y aralancltlar 
Işte bu darbelerle Şükrii parmak

larından, :\fustafa kolundan yaralan
nu~. Hn.onn da burnunun bir kıemını 

kaybetmiştir. Fakat bekçi Hasan, 
bu ağır yarasına rağmen, itidalini 
muhafaza etmiş, haydutla pençeleş
miştir. 

Bu srrada Mehmetpaşa polis ka
rakolu tahkik memuru olan Nevzat 
ta silah seslerine yetişmiş, bu şeriri 
yakalamıya o da çalışmışsa da, Na
zım, bu memuru da tehlikeli surette 
yaralamıştır. 

Halktn heyecam 
Bu gürültü, patırdı sırasında halk 

ta sokaklara dökülmüş ve nihayet bu 
kanlı hırsız bir köşede kıstırılmış.. 

tır. Bu ana kadar halk, hadisenin feci 
mahiyetini öğrenmiş bulunduğu için, 
yakayı elevermiş olan bu şeririn üze
rine hücum etmişler ve rastgele vur
muşlar, dövmüşlerdir. 

Memurlar, Nazımı halkın elinden 
bin güçlükle alabilmişler ve karakola 
götürmüşlerJir. 

Feci hakikat 
Diğer taraftan, yaralı Hasan Basri 

için, imdadısıhhi otomobili çağırtma 

teşebbüsüne geçilmiş, fakat aradan 
bir hayli zaman geçtiği halde, can
kurtaran otomobili gelmediği cihetle, 
yaralı, omuzda taşınmak suretiyle 
caddeye kadar çıkart.hnış, orada, 
h;ınde mil§terisi olan bir otomobil 
durdurularak müşteriler indirilmiş 
ve yaralı bindirilerek Cerrahpaşa 
hasta.nesi yoluna koyulm11ştur. 

Fakat fena bir tesadüf eseri ola -
rak, Akı.:ıarayı geçtikten sonra oto -
mobilin lastiği patlamış ve bir mild -

[Başı 1 incide] 
du. Herhalde Şekib ArsJan,m düşün
celerindeki bu değişiklik hiç de araş 
tırmak istemediğim bir sebebten ileri 
gelmi.ş olacak, 

Ankara Hükumetinin Sancak me
selesindeki fikirleri ki Şcıkib Anılan 

anlaşılmaz diye tavsif ediyor - bence 
tamamiyle anlaşrlacak mahiyettedir. 
Çünkü sancak halkı katiyen Türktür. 
Bu itiraz ıkabul etmez .. 

Tür.giyenin hariçte oturan Türkle
rin maruz kaldıkları fena muamelele
re asla protestoda bulunmamış ve bu 
nu ancak İskenderun ve Antakyada 
oturan Türkler hakkında yapmış oldu 
ğuna dair Şekib Arslanın ileri sürdü
ğü iddiaya gelince bu mesele hakkın 
da Türık matbuatının bu mevzu etra
fındaki nCf$riyatrnı göstermek kafidir. 

MÜBADELE MESELESİ 
Şekip Arslan halk arasında müba

dele yapılmasını teklif ediyor bu ka 
bili tatbik değildir. Tecrübe bunu gös 
termiştir. 
Baş kaldırana pek pahalıya mal 

olan bu haya tr teıkrarlamalk akıl ka
n değildir. 

KÖTÜ BİR İDDİA 
Türkiyede oturan akalliyetlerin mü 

temadiyen bir tazyik siyasetine ma
ruz bulunduklarmr söylemek ise red 
ve cerh edilmesi icab eden bedhaha
ne bir iddiadır. 

Sancak meselesi bugün halledilmiş 
bulunuyor. Biz Suriyeliler için takip 
olunacak tek bir siyaset vardır: Türk 
kardeşlerimiz.le fevkalade iyi geçin
mek ve bize zarardan başka bir şey 

getirm iyecek olan propagandalara a
let olmaktan vaz g~mek. 

IRAK MATBUATI 

Kardeş 
Halaydan 
Bize 

Irk ve matbuatımızın şeref, 
büyük üstad ; 

18 yıllıok mütlıiı, bir zindan 
karanlığı jçiııde bulunan Hata. 
ya göz gözü görmiyt>.n Lu zifir 
esaret gecelerinde nur kalemi
niz ilahi bir meşale olılu. 

Vatan sevgisini biiliik mür
şit Na.mrk Kemal, Türkün nı. 
bunda kara sevda haline getir
mişti, 

"Hatay,, m befjikt.ekl çocuğu 
kırk İl'IJıartah kahramana par
mak ısırtacaık iri~ilmez bir va. 
tanpen·erlik kemaline çrkaran 
mucizeyi ndı n~: imanla JOğu
rulan fedrden renı< \'e nur ahırı 
mübarek kalemleriniz yarat -
tı. 

Hat.ay karanlıkta kaldıkça 

en krzl(m tPmmuz giin<>şinin ı. 

şfklarım ta.51~·an a.pa~·tlınl1k ga
zeteniz en önde· koştu. 

Hat.a.r, istibdadın azıp şah -
\andığı 7.a.lim işkene.e gün'erln
de, yeis c-~hennemine sürük!e. 
nirken, Rizin llınit \'e ş'fa o'a" 
kalemlerlnizin açrp ~österdiği 
5ehrahlann üzerinden azim ,.c 
iman e.ennetlerine koştu. 

On l'«'kJz }'Tlhk rra.mh \'e esi 
Hata)'' bnanin düğün e,;n .. çe
\riren hii)·ük i~tiklal müjclf'.'Sinin 
mlıkaddes sarho~hığu iç'ndt>, 
a.na kadar şefkatli, Altmordu 

Kahire: 8 (A, A.) - Anadolu ajan 
sının busust muhabiri bildiriyor: 

G'azeteler Bağdad'dan aldıkları aşa kadar muzaffer kalemlf'ri, de-
ğıdaki haberi neşretmektedirler: rin bir minnet ve coşkun b'r 

Sancak meselesinde Türkler ile A- <ıe\:~ı ve sa.yg. ile hatırhyonı'l. 
raplar arasında münaferet çıkmış ol- Türkiin iink•'·~P tarihinin Sl-
ması~ılan cıuıayı yese ~ıu~mtl.Ş olan ks.r:raya esi, cok şanlı bir zafe- - 1• 

trak efkarı umum.iyesi Cenevrede el- ri olan Hata) bu ka
1
em'er'e 

de edilen sureti halden fevkalade ı ,, ı . onlara biricik Uham kaynağı 
olan Türkün ve Hataym yücr 

memnun olmuştUT, 
DOSTLUK 

Siyasi mahafilde beyan olunduğu
na göre, Türkiye Cümhuriyeti ile A 
rap milletleri arasında dostane ve sa
mimi olan milnasebat, ecnebi propa
gandası ile soğutulmwştur. Bu propa 
ganda, her an daha ziyade sıkılaşmak 
ta olan bu bağların gevşekliğinde men 
faatleri olanlar tarafından yapılmış
tır. 

Ayni ma.ha.f ilde, yakm ~rkın en 
kudretli devleti olan Kemalist Türki
ye ile dost ve kardeşlik münasebetle 
ri idame etmekte a18ı!<ah olan Arapla.r 
için bu 11ancak dersinden İ'itifa.de edil 
nıi5 olma.~ı temenni edilmektedir. 

PROPOGONDAYA KARŞI 
Diğer taraftan entellektüel maha· 

fil de, Arap alemi için takip olunacak 
yegane siyaset yalnız ecnebi siyaset 
boyunduruğundan değil, fakat ecne
bi propaganda.sının tesirinden de kur 
tulmak olduğunu, çünkü bu propa • 
ganda perde arka.cımaan yapıldığı i
çin daha muzir olduğunu söylemek -
tedir. 

Irak efkarı umumiyesi şu kanaat-

atasına sev.n ve !ôle:v!nç duy -
~ulannı ifade edPbUmek ıçm 

edebiyat alet1er'ni dils'z bul -
malktadır. 

Yaşasın Yüce ÖncleT ATA
TÜRK. 

Ya..,a.'lm onun ve h<>p!mizin 
şanlı kalem ordusu, 
Yaşasın Hat.ay. 

Hatay halk mümessilleri 
hevf>ti 

tedir ki, Türkler ile Araplar arasında 
hiçbir vakit münaferet mevcut olma 

mıştır. ve bunu Araplara ait olmı -
yan menfaatlere hizmet için bir ta -
kım politikacılar yaratmıştrr. 

MÜŞAHİTLER 

Berut, 8 (A.A.) - Milletler Cemi-

yeti müşahitleri Sancaktan buraya 

gelmişlerdir. Fransız fevkalade ko -
mi~rini ziyaret edecekler ve sonra 
da Suriye Reisicüınhuru ile görüş -
mek üzere Şama gideceklerdir. Bu 
ziyaretleri müteakip tekrar 1skende 
runa. döneceklerdir. 

============================================'===========~-=-===~ 
det te bu lastiğin tamiri için geçmio. kadınla beraber metres olarak yaşa-
tir, dığıru ve akşamki çalınış olduğu pa

ralardan kağıt olanlarını ona verdiği
ni söylemiştir. 

Olüm .. 
Hasan Basri, şahdamarmdan ya • 

ralı olduğu için boş geçen bu zaman 
zarfında bir hayli kan kaybetmek yü
zünden gözlerini hayata kapamış-

tır. 

Diğer taraftan öbür yaralı polis 
Nevzat, Bekçi Şükrü, Hasan ve Mus
tafa Cerrahpaşa hastanesine kaldı • 
rılmış, Nevzadın yaraları ehemmi • 
yetli olduğu için yatırılmıe, bekçi • 
lerin de ilk tedavileri yapılarak evle. 
rine gönderilmiştir. 

Kafi/ kimdir? 

Katil Nazım, kırktan fazla 
hJI'8ızlıktan zan altına alınmış, yedi 

defa da mahkum olmu1', 32 yaşındıı 
boysuz, possuz, fakat çevik bir şerır
dir. Geçenlerde de 3 senelik bir mah
kUmiyetini ikmal edip hapisten çık

mıştır. 

Dün sabah vermi' olduğu ifadeye 
nazaran; kendieine bu iı,te gözcü va
ziyetinde bulunan Salimin de, Fatih
te Çarşambada Senihe isminde bir 

Bunun üzerine polis derhal faaliye
te geçerek dün öğleden sonra Salimi 
de yakalamıştır. 
Nazımın diğer daha bazı faili meç

hul hırsızlıkların da kahramanı oldu
ğu ımlaşılmaktadrr. Bu cihetlerden 
de tahkikat genişletilmektedir. 

Adliye iş başında 
Ha:diseye elkoyan müddeiumumi 

muavinlerinden Feridun, dün de ak

şama kadar bu hadisenin tahkikatiy

le meşgul olmuş ve iki kişilik bir eh
livuk·uf tayin ederek hadisenin geç
tiği evde katil Nazımın da iştirakiyle 
bir keşif yaptırmıştır. Nazım burada 
her şeyi olduğu gibi itiraf etmiş ve 
kendisine kurşun atıldığı için camnı 
kurtarmak maksa.dile Hasan Basriyi 
yaraladığını söylemiştir. 

Müddeiumumi, odada Hasan Bas
rinin tabancaema ait boş bir kovan 
bulmuş ve tavanda bir kur!'1un deliği 
tesbit etmiştir. H9.dise esna.smda ka-

Çetin bir harpten sonra 
asiler Malagayı aldılar 

--- Madrif bombarcltmantndan diğer feci bir sahne 

Londra, 8 (TAN) - lspanya asilerinin bütün radyo merkes 
]eri Malaganın kendileri tarafın dan zaptolunduğunu ilan edi • 
yorlar. Aailerin ~ehre girdikleri muhakkak sayılabilir. Çünkü 
karşı taraf, hiç bir tekzip ne.şret memektedir. 

Selamankadaki a<ol karargahı, bü
tün :Malaganın asilere geçtiğini ha -
ber veriyor. Bir rivayete göre Mala
ga teslim olmuştur. Asilerin donan
maları şehri bombardıman ettikten 
:0onra limana girmiş ve limana vazi 
yet etmiş bulunuyor. 

Şehirde dündenberi karışıklıklar 
başlamıştı. Asiler tarafından verilen 
malumata göre şehre şimal, garp ve 
cenubu garbi tarafından taarruz e • 
dilmiş ve bütün bu cephelerden giril 
miştir. 

Gazeteciler, mensup oldukları ga -
zetelere ancak sansürden geçen ya. 
zllar yazabilmektedirler. 
ŞİMALDE HARP 

Şimalde de şiddetli muharebeler 
vuku buluyor. Asiler, Madridin cenu 
bunda faaliyete geçmiş ve Madrit 
ile sahil arasındaki müvasale kesme 
yi istihdaf eden hareketlerde bulun
muşlar, ve Aranguczde taarruza geç 
mişlerdir. Madrit şiddetli muharebe· 
!erin vuku bulduğunu kabul etmekle 
beraber, taaruzunu durdurulduğunu 

IJhaber vermektedir. 
KORDOVADA 

Fakat hükumet kuvetlerinin Kor-
" dovada ilerlediği bildiriliyor. Hüku
met tebliğlerine göre, hükumet kuv 
vetleri Kordovadan on veya. yirmi 
mil mesafededir. Kordova en mühim 
harp mevkilerinden biridir ve asile
rin en belli başlı karargahlarından 
biri olan Sevile son derece yakındır. 
Hükumet kuvvetlerinin bu tarafta 
muvaffakıyetli bir şekilde yürümelerı 
ve ilerlemeleri çok mühim bir hadi
sedir. 
16000 İTALY AN 

Geçen Cumartesi günU Kadise on 
bin ttalyanın çıktığı, iki gün evvel de 
6000 İtalyanın ayni limana çıkmış 
bulunduğu bir müşahit tarafından ha 
ber verilmektedir. Bu kuvvetleri beş 
ttalyan nakliye gemisi bu limana gö 

Radyo 
Bugünkü program 

le; tan bul: 
Ötle neıriyatı: 12.30 Pllkla Türk muıl· 

kisi; 12.50 Havadiı; 13.0.S Muhtelif pl&k 
neşriyau; 14 Son. 
Akşam neşriyatı: 18.30 Pllkla dans mıa

sikisi; 19.30 Eminönü Halkevi ıosyal yar• 
dım şubesi namına Tıp Fakültesi Doçentle
rinden Operatör Ahmet Fahri; ıo Vedia 
Rıza ve arkadatlarr tarafından Türk muıl· 
kisi ve halk ıarkıları; 20.30 Bay Ömer Rı
za tarafmdan arapça havadis; 20.45 Cemal 
Kamil ve arkadaşları tarafından Türk m11· 
sikisi ve halk ııarkrları, uat ayarı; 21 .15 
Sehir Tiyatrosu operet kısmı tarafında,., hir 
temsil; 22.1 O Ajan!! ve borsa haberleri ve 
ertesi günün proır;ramı: 22.30 Pllkla ı~ı.. 
lar, opera ve operet parçalan; 23 Son. 

• • 
Günün pl"ogram özü 

S.-ntonik kon•erler: 
21.30 Bükreş: Nonna Oteseo'nurı idart1İB• 

de senfonik konser; 21.30 Belırad: Beler ati 
fi1h,.rmonisi; ?2.~0 'Pui• "P. "!',T_: .Ma.ı:AilY&• 
dan naklen ııenfonik konser. 
Hatif konserler: 

11.30 Eindhovcn: Filipı llboratuvarlarm• 
dan karı~ık neşriyat; 13.10 Bükreş: Rom• 
halk musikisi; 17 Kolonya: Eileneeli kar· 
naval konseri; 18 Bükreıs: Eilenceli pllk 
musikisi; 18.15 Varıova: Radyo orkeatruı; 
18.30 Budapeıte: Şen plaklar; 18.30 Moı
kova: Diğer şehirlerden konser nakli; 19 
Viyana: Arjantinde karnaval (plak); 1!1 
Königsberg, Laypzig: Hafif musiki; 19.10 
Prag: Karışık enıtrimantal karnaval muıi· 
kisi; 19.20 Bükreıı: Karı1ık plaklar; 20 Moı 
kova: Karışık komıer; 20 Budapeııte: Rad,.o 
orkestrası; 20 20 Prag: Karnaval zamaJ\J 
kabare musikisi: 20.30 Eindhoven: Filipt 
laboratuvarlarmdan eileneeli ne'iŞrİyat; 20. 
30 Viyana: 21.10 Kolonya: Karışık karnaval 
neşı-iyatı; 21.10 Stokholm: Radyo orkestra• 
sı: 21.-40 Roma: Büy\ik karnaval akşamı; 
21.SO Budapeste: Karıeık karnaval ak15amı; 
22.10 Lahti: Kll!!ik konıer; 23 Stolcholm: 
Plak konseri: 23 15 Bükre.,: Jan M:treu or• 
kestrası; 23.20 Viyana: Pllk muıikiııi. 

Operalar, Operetler: 
türmüş bulunuyor. DEN! 20.30 Vivana: Viyana operetlerinden par• 

ZDE çalar: 22 Mil an o: Ferrari'nin "İl campieUo" 
İspanya hükumeti Royal Oak adlı operası. 

!ngiliz zırhlısına karşı beş bomba- f)da mu"lklıd: 
atmış ve İngiltere hükumetinden ö- ıs.ıs Roma: Oda musikisi; 18.30 Oıtra• 
zlir diliyert'it bu şayanı teessüf ha • va, Prag: Piyano ıonatlan. 

disenin tekerrür etmiyeccğini bildir Resitaller: 
miştir. 

AVAM KA11ARASINDA 
Lord Kranborn bugün Avam Ka. • 

marasnıda bir suale cevap vererek, 
İspanyaya İtalyanların çıktığına da.
ır haberler geldiğini bildirmiş fakat 

17.30 Varşova: Beethoven'in keman Soe• 
n11tlarmd:tn; 20 Stokholm: Şarkılar; 20.ıo 
Bükreıt: Çift piyano ile modern muıikl; 
20.55 Bükreş: Amerika zencilerinin 15arkıla• 
rnıdan; 23 Roma: Sarkt resitali: 23.25 Praı: 
Düo keman - Alto ve Ruartet muıikiıl. 

'h rı~ muııılklıl : 

bunların sayısı ve teçhizatı hakkında 19 Kolonya; 22 Varşovıı.; 23.30 Vartova1 
malumat olmadığını ve bu çeşit a - 23.40 Roma. 

damların iki tarafa da gönüllü olarak -=----------==---• 
gittiklerini söylemiştir. 
ALMA..~YADA MENFİ BİR 
NÜMAYİŞ YAPILMIŞ 

Mısır Ordl!su 
Motörleştirilecek 

Kahire, 8 (A.A.) - 31 Kanunuııa .. 
Ahnanyanm Düsseldorf şehrınden 

Deyli Herald gazetesine verilen ma
h1mata göre, bu şehirde birkaç haf nide buraya gelen İngiliz askeri he
ta evvel yapılan nümayişte İspanyol yeti tarafından Mısır harbiye neza
asilerine yardıma gönderilen Alman retine verilen bir raporda, bir Mıtırt 
gönüllüleri dolayısile "bize İspanya
daki çocuklarımızı iade ediniz!., di -
ye sesler yükselmiş, zabıta ateş aç • 
mış ve nümayişçileri dağıtmıştır. Ay 
ni gazeteye göre, buna benzer hadi
selerin Münib ve Berlinde de vuku 
bulduğuna dair ~ayialıı.r vRrdır. 
~----=---
pının önünde bekliyen Bahriyeli Sa
lim, polisler ve halk katili yakaladık
ları zaman, kendisini bir yolcu gibi 
göstererek: 

- Yahu .. Adama vurmayın, o na
muslu bir gençtir. Ben tanırım, şek
linde şefaatte bulunmuş ve sonra da 
kaçmıştır. Polis, Naztm ve Salimin 
mühim bir hırsızlık şebekesine men-

fırkasının üç sene zarfında tamamen 

isl8.h edilmesi ve makineleştirilmetl 
tavsiye edilmektedir. 

Zanedildiğine göre planda 1ngili21 
tanklarının istimali tavsiye edilme .. 
mektedir. 

sup olduklarını ve mühim bir eıme.s 
hırsızlığı yaptıklarını da tesbit et .. 
miştir. 

Müddeiumumi Feridun, buglln de 
Alemdar karakolunda tahkikat1J2fl 
devam edecektir. 

Suçluların bugün geç va.kit fstfn· 
tak ha.kimliğine verilmeleri fhttıne.li 
vardır. 
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EIKONIOMö 

Son hafta içinde 
8 ŞUBAT PAZARTESİ 

Paralar 

Hüseyinin Acı Sözlerini Dinliyen M üslim, 
Devesine Binerek Tekrar Medineden Ayrıldı 
Clnıaın H .. 

bashca ticaret 
madde· eri piyasası 

Almanyaya gönderd'ğimiz hu
bubat müh ·m yekunlara varıyor 

Sterlin 
1 Dolar 

20 l- ransız Pr. 
20 Liret 

A J ı f 

615.-
126.- • 
114.-
120.-

Satı f 

618.-
126.-
117.-
125.-

len useyin} Kiıfelilerden ge· 
ten lllektuplan Abdullaha gösterdik-

- son:a, şöylece cevap vermişti: 
ni 'b}~· İbni Abbas! .. Söyledikleri -
ki'· ; ~ıyor değilim .. Ancak şu var 
et~ l: ezıt gibi bir fasik ve f ıicire biat 
Aki~k. mecburiyetinde kalmaktansa 
buı tı meçhul olan bu yolculuğu ka 
lllek etınek mecburiyetindeyim... ~u 
lard tuplarclan ve gönderilen adam -
.... an anlaşıh'-·or ki · Küfeliler ta • 
·•ıarn·1 .J ' 
,.. 1 e nedamet etmişlerdir. Uma -
·•rn k' v ı, bundan sonra bana sadakat, 
h~b~li beytime karşı hürmet ve mu-

et göstereceklerdir. 
-Ya, aksi zuhur ederse? .. 

be - Eh .. 'Ne yapahm? O zaman 
'1 n de, babam (İmam Ali) ve karde
'1 ~(İmam Hasan) g 'ibi, takdire kar 
'k . Ynu:rnu eğer .. Onlar gibi şüheda 
afılesine girerim. 

te Uınam Hüseyin) in gösterdiği bu 
tn~ekkUI, ibni Abbası daha ziyade 

teessir etmişti: 
b - Ya, amcamın oğlu! .. Mademki 

11 
u kararı verdin. Hemen, Allah so
g~nu hayretsin ... Fakat takdire nza 

8 
Osternıekle beraber, tedbirde de ku 

b~r etmiyelim ... Küfelilerle bu yolda 

1 ~ ınukavele ve muahede akdetmek 
çın <'~u ı· ) · .. d l' D uı s ım ı gon ere ım. 

eınişu. 

.. <litiı!eyin), bu teklife muvafakat 
:oster:rnişU. Küfe eşrafına. hitaben 

etmişti. Buna binaen onları da deve-, bunları, Kiıfe valisi (Nüman) da ha 
sine bindirerek; gecenin zifiri karan- ber :t\mıştı. 
tıklan içine kanşrvermişti. Kufe valiıinin söyledikleri 

}.~üslim, çok garip bir tesirin altın Numan, ertesi gün, Kiıfe halkını 
da ıdi. Kalbine meçhul bir ateş gir- mescide toplamış: 
mişti. Ortada, hiçbir sebep olmadığı - Ey, nas! .. 1şitiyorum ki, (Ali) 
halde, kalbindeki o garip hüznü, ve nin oğlu (Hüseyin), buraya bir adam 
b.~ ~üz?ü~ verdiği göz yaşlarını bir göndermiş. Sizleri, gizlice fesada teş 
turlu dındırememekte idi. vik etmekte imiş ... Şunu bilin ki· bu 

Bu gizli yolculukta, çöllerin bin hareket, yalnız (Hüseyin) ile ta,raf
tUrlü mihnet ve meşakkatlerine kat- tarlarını değil; bütün Küfe halkını 
!anarak. Müslim ile iki masum yav- da büyük bir felakete sürükliyecek
rus~: nıhayet, aç, ~~ısuz, yorg~n ve tir ... Emirilmüminin olan Yezit, eğer 
penşan ?Ir halde Kufeye gelmı~ler; bu hali haber alırsa, buraya bir or
ehll beytın prestişkarlanndan (Muh- du gö~dcrecek .. Bu ordu, hiç kimseyi 
tar) ın evine inmişlerdi. tefrik etmeden hepinizi kılı<;tan geçi 

(İmam Hüseyin) tarafından Müs- recek .. Kfıfeyi de ha~ ile yeksan ede 
timin geldiğini haber alan Kufe eş _ cektir ... Size ihtar edıyorum. Bu fe- _ 
rafı, ertesi gün, Muhtarın evinde ic;· sada sebep olanları, derhal aranızdan 
tima etmişlerdi. (Hüse\'in) in mek- atın. (Ali) gföi cebbar bir adamın 
tubunu okuyup. 11füslimin söyledikle- oğlu olan (Hüseyin) icin başınızı be 
rini de dinledikten ıııonra. en•elce laya sokmayın. 
mektuplarla \'erdikleri ahdü peyma- Diye bağırmıştı. 
nı, Müslimin huzurunda tekrar ede· Kiife halkını. gizli bir telaş almrş 
rek, Kur"an üzerine el basmak ~areti. tı. Hüseyine taraftarlık edenlerin bir 
le yeminlerini tekit ve teyit eylemiş· kısmı metanet göstermekle beraber, 
terdi. diğer kısmı da korkmıya başlamrş

Birka<; gUn zarfında, Kôfelilerir, 
mUhim bir kısmı (ehli bevte sada · 
kat) yemini etmişlerdi. Hatta. (İ · 
marn Hüseyin) tarafından (Müs -
lim) in I\Jıfe~·e gönderilciiğini haber 
al:ın (Basra) lılardan bazıları da K\ı. 
feye gelerek: 

lardr. 
(Numn.n) m maksadı. böyle bir göz 

dağı ile halkı kurkutmak ve (Hüse
yin) lehinde propaganda yapanları , 

Kôfeden kaçırmaktı . 

Son hafta zarfında Almanya ve İtalyaya ihraç ettiğimiz buğ
day ve arpa mühim yekfmlara baliğ olmuştur. Almanyaya 6290 
liralık 85000 kilo buğday, 1,878,460 kilo ve 93,566 liralık arpa 
satılm:ştır. italyaya da 74,402 liralık 860,140 kilo buğday sa
tılmıştır 

1 TUZLU BALIK SATIŞLARI " 
Tuzlu balık satışları iyidir. italyaya 1500 kilo, Almanyaya 

34 70 kilo konserve balık satılmıştır. Bulgaristana 626 liralık 
9155 kilo torik gönderilmiştir. Yugoslavya, Filistin ve Mısıra 
kadar Türk denizlerinin torikleri gönderilmiştir. _____ ......_... ..... 

ZAHiRE 
BORSAS' 

1 - İthalat: Buğday 615, ça\'dar 
30, arpa 169 1-2, bulgur 15. ya.pak 
17, tiftik 14 3-4, afyon 1--4. bt>yaz 
peynir 32, kaşar 1-4, un J(' 3-4. ke 
pek 121, mısır 21 1-4, nohut 12, fa. 
sulye 9, pamuk 5, haşhaş yağı 1 J.-2 
ton. 1 

İhracat: Yapak 204 l--:?. tiftik 
67 3-4, razmol 176, kepek. 19 3- ı, 

fasulye 34 1-2, iç~viz 15 ton. 

l · ~f ik ve yapa.;ı 

Bu hafta tiftik piyasası biraz 
durgun olmakla beraber Alman
yaya üç partide 11,391 kilo tif -
tik ihraç olunmuştur. Bunun kıy
meti 34822 liradır. Ayrıca in -
giltereye 39913 kilo göıMerilmiş
tir. Bunun da kıymeti 56812 
liradır. 

Yapağı piyMasında az çcı!t işler ol. 
muştur. Anadolu malları muamele 
görmektedir. Almanyaya bu hafta 
ihraç ettiğimiz yapağı 102,469 kilo • 
dur. Bunun tutan 72326 liradır. Ay. 
nca Çekoslovakyaya 3998 lira kıy -
metinde 4701 kilo ihraç olunmuştur. 

Bario~ pİ}·cso~ı 

20 Belçıka Fr. 
20 Drahmı 
20 İııviçre Fr. 
20 Leva 

l Florın 

80.-
18.-

20 Çekoslovak kro, 
2 Sılıng 

565.-
20.-
63.
iS.-
20.50 
25.-
20.-
21.-
11.-
48.-
30.-

1 Mark 
1 Zloti 

Pengo 
20 Ley 

Dınar 
İsveç kuronu 
Altın 
Banknot 

Çekler 

Londra 
Nevyork 
P aris 
Milano 
Brüksel 
At' na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varııova 
Budapcşt11 
Bı.ikreş 
Belgrad 
Yl)kohıma 

Mcı•kova 
Stokholm 

Tahvilat 

1020.-
245.-

616.-
0.7942 

17.0625 
15.0910 
4.7075 

88.7175 
3.4775 

64.44180 
1.4510 

22.7675 
4.2710 

l l.36i5 
ı 1.975 

4.20 
41.3830 

10!1 7662 
34.5 775 
2 71188 

2d 91 
3.1485 

Anadolu I ve lI kuPOn kcs.ilı; 

E aham 

Merkez Bankası 

İstikrazlar 

Türk Borcu 

84.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1021.-
246.-

617.-
0.79325 

17.035 
15.0664 
4.7077 

88.5i37 
3.4720 

64.3435 
l.41490 

22. 7360 
4.2640 

11.3492 
1.9716 
4.1925 
4.3760 

108.59 
34.5225 
2.711413 

24'.95 
3.H34 

39.SS 

ıoı.-

22.&5 k~r lllektup yazarak, (Müslim bin A-
ıJ) ile .. d . i - Hazreti İmam. bu tarıtfa gelir-
lrt gon ermışt · ~e. biz de kendisine blat ve hizmet e· 

Fakat; koyu Emevi taraftarlan 
Nfımanın bu tarıda hareketini pek 
basit bulmuşlardı. Yezide hitaben: 

"(Hüseyin) buraya adamlannı 

2 - Satışlar: Buğday yumuşak 

kilosu 6 kuruş 21 parad ırn 13 kuruıı 
26 paraya kadar, buğday sert -kilosu 
6 kuruş 37 1-2 parada:ı 7 kuruş 2 
1-2 paraya kadar, buğday kızJlca 

kilosu 6 kuruş 10 paradan, arpa k!1o
su 4 kuruş 35 paradan 4 
kuru§ 38 paraya kadar, çavdar kilo
su 6 kuruştan, mısır beyaz k\!oı;u 4 
kuruş 25 paradan 4 kuruş 30 paraya 
kadar. mısır san kilosu 4 k~ıruş 30 
paradan 5 kuruşa kadar. yulaf kilosu 
5 kuruştan, ikuşyemi kilosu 13 kuruş-
32 paradan, ııusam kilosu 17 kuruş 

15 paradan. 18 kuruşa krıdar, pf'ynir 
beyaz kilosu 12 kuruş 37 paradan, 
44 kuruş 4 paraya kadır. güz yünü 
kilosu 80 kuruştan 90 km toŞU kad:ır, 
kunduz derisi çifti 1601) kuru~tan 
1700 kuruşa kadar, va~şaK derisi çif
ti 1000 kuruştan 1200 kuıı.ışa kadar. 
porsuk derisi çifti 6::; r ı kurusL'ln ü50 
kuruşa kadar. tilki rieorisı çifti 4()0 
kuru§tan 800 kuruşa, tavsan dP!'İsi 
adedi 22 kuruştan 2s kur•ışa kndflr. 

Barsak piyasaı::ı durgunluğunu mu
hafaza etmektedir. Son hafta içinde 
Almanya~-a yalnız bir parti mal gön. 
derilmiştir. Amerika, Almanya fiya _ 
tından yüz:te 10 noksan fiyat vermek
tedir. 

~.~anı \ B c 97 so 
Sıvas • Erzurum I gs.-so 

b 
Usliın; yürük bir hecin devesine · ı dem:. 

h tı.erek, bir sabah erkenden Kufeye 

göndermiş.. Bütün Kuf enin eşrafını 
elde etmiştir. Yakmda, büyük bir fe. 
sat baş gösterecektir. Vali Numan. 
bu hususta çok gevşek hareket et · 
m ktedir.,, 

tııateket e~ti. Fakat, akşama doğ 
otekz.:u.. e keye avde etmişti. 
nu karşısında gören (Hüseyin); 

dU~ Ya, Mlli5lim ! .. Niçin geri dön • ... 
bemişti .. Müslim: 

ki - Ya, Hüseyin! .. Yola çıktım. Hi<; 
y ınaeye görünmeden devemi sUrmı 
a~ haşladım. Böylece, bir hayli yol 
bı ım ... Lakin öğleye doğru, yolu • 
c Un 801 tarafından, birdenbire bir a\' 
dı 2Uhur etti. Tam yolumun önünde 
c U

1
tarak elindeki avı kesti ... Bu yol

cu ~kta, selamet olmadığını anladım. 
e.;;. dönmiye mecbur kaldım. 

1Ye, cevap vermişti. 
t UiUseyin), Müslimin hissettiği bu 
~aınetten müteessir olmakla bera • 
~· ona hiçbir şey sezdirmemişti. 

tta ona karşı; 
bı - Ya, Müslim! .. Sen, vehme kapıl 
l't ~ın .. Ve, hakkın takdirinden aykı 
llhıbır yola sapmışııın. Şu halde; s.e -

Yerine, bir başkasını gönderelım. 
beın1şu. 

hl' 
•kdir ne iıe yerini bulıun,, 

~ <11!1am Hüseyin) in bu sözleri, 
~~.lmin kalbine bir ok gibi i§le -

lfli. Ağlamıya b~lryarak: 
tı - Ya, Hüseyin! .. Bu ana kadar, 
~8inı içln hiçbir korku hiaee~~ -
it · Ve hiçbir zaman, olum 
~l'~u çekmedim. Ceddin R~ül.U 
~~~a üzerine yemin ederim kı; ~-ıs 
a tigım 9eamet, kendim için degıl. 
h tıcak senin içindir. Mademki bana, 
~:kkrn takdirinden bahsediyorsun .. 
t. ha.ıde; takdir ne ise yerini bulsun .. 
<tte \... • . uen gidiyorum. . 
'tı.ebiye cevap vermi{ .. Derhal deveııı 
~it ltlıyara.k, tekrar Medineden ha • 

et etmişti. 

~~~lim, garip bir hieee kapılarak, 
it 1 beytin etrafını korkunç bir !ell
t~~t\ ihata etmekte olduğuna k.anaat 
de lrınifti. Onun için Kfl!eye gıtme -
,

11 
t\ evveı, Medineye uğnyarak &ile-

~ ?el.allaşmak iııtemişti. . . 
tıı U8lim, Yezidilerin nazandıkkatı· 
~:lbetmemek için Medineye gizli 
~-. ışu, Ve, evvela, "Ravdai Mutah· 
tıt"':·Yı ziyaret ettikten aonra, evine 
ltaJll'ıı,ı1... Evinde bir saatten fazla 
'<> aınamı.,tr. Ailesile helallaştıktan 
~· devesine binmek için hazırlan 
~ · li'akat iki sevgili oğlu, (Meh -
l'ılet) ile (İbrahim) ona ıım sıkı sa -
~flar; bir türlil babalarının kol· 

1 bırakmamışlardı. 

Müalimin üzüntüıil 

--\t~Um, çocukların bu hareketleri 
~evi bir irşat ve ie~ tellklıi 

Demi~lerdi. 

Bütün bu hareketler, gizlice cere . 
yan etmekle berRJber. kulaktan kula 
ğa inti,ara başlamıştı. Ve nihayet 

' 

(Arkası var} 

~ ........... ~_.... .... _...... ..... 
SAGLIK ÔGÜTLERi 

Hasta iyi 
Az çok şiddetli, hele yüksek ateş 

li, her hastalıkta bu sorguyu has
tanın kondisi sormasa • yahut so· 
racak halde bulunmasa - bile ai -
lesi sorar. Dilleri söylenıiye var -
masa da, sorgu gözlerinde oku -
nur: Hasta iyi olacak nıı? 

Hekim ne cevap versin? Çok de 
fa hastalığın başında belli olmaz. 
Ehemmiyetsiz görünen bir hasta
lık ihtillt yapar, tehlikeli olur. 
Pek ağır ııörünen bir hastalık, lıiç 
ümit edilmediği lıalde, büsbütün 
geçebilir. Onun için hekim hemen 
her vakit, hasta elbette iyi olacak, 
diye cevap verir. Akıbeti fena gör 
se bile, bunu önceden haber vere
rek t•llfa sebep olmakta ne lüzum 
var? 

Zaten •. hastanın iyi olması bir -

çok •artlara bağlıdır. Bir kere has 
talığın asıl sebebi nedir! Hasta -

lık sebeplerinden ba.zılarının kö -

künden tedavi çaresi bulunmu' -

tur. MeselA. difteri serom sayesin

de artık merak edilecek bir has • 
talık değildir. Çocuklara ve böb

reklere musallat ola.n hld ronıatiz-
manın da mahsus illcı vardır. A

mipli dizanteride mahsus illcile 
çabuk iyi olur. Frengi bazıların -
da atır hastalıklara sebep olur. 
MahsusT ilA.ç onları da iyi eder. 

Hastalığın tabiati çok defa has
tanın iyi olup olmıyacağına hük
mettirir. Boğaz ağrısı nekadar 
gürültülü olsa, su çiçeği, barsak -
lıı.rda bir iltihap nekadar büyük ra 
hatsızlık verse yine birkaç ıün i
çinde iyi olurlar. Hiç iyi olmaz" di 
ye s&nılan hastalıklarda da ümit 
kesilemez. Oöğüs veremi.nde atef 
olmayınca, lıasta istirahatten isti
fade ederek kilo alınca iyi olmak 
ümidi çoğalır. Kanser bile hemen 
başında a.meliyatla yahut radyum 
fa tedavi edilince, hastanın daha 
uıun şenel!! ömrü _glur. 

LOKMAN HEKiM 
il 

Olacak mı? 
iyi olma şartlarının birçoğu has 

tanın kendisinde bulunur. t-tasta -
nın yaşı, duygularının şiddeti, has 
talıktan önceki yaşayış tarzı, has
talığın devamı. 

rlastanın yaşı iyi olınaı< husu
sunda büyük tesir yapar. Gençler 
ihtiyarlardan ziyade, biraz büyii -
nıüş çocuklar meınedekilerden zi
yade dayanırlar. Hayatın iki ucu 
biribirine benzer. Pek küçükler 
yaşamıya daha alışmamışlar de -
mektir, ihtiyarlarda da bu alışık -
lık artık paslanmıştır. ZatUrrie 
pek küçüklerle pek yaşlilarda da -
ima tehlikelidir. Bununla beraber, 
ihtiyarlık bazı hastalıklarda !de -
ta fayda verir. Hastalığın yava' 
gitmesine sebep olur. Şeker hasta· 
lığında. kanserde, kalp hastalık • 
ıarında öyledir. 

Duyguların şiddeti hastalığın iyi 

ol.nıası için iyi bir alamettir. Her

hangi ağır bir hastalıkta zayıf vü
cutlu, sinirli olanlar, ,i,man vü -
cutlu ve vurdum duymaz ol&nlar
dan daha çabllk iyi olurlar. 

Hastalıktan önceki yaşayış tar
zının büyük ehemmiyeti vardır. 
Alkolik bir adamın zatürrieden 
kurtulması pek güçtür. Bunun gi
bi yorgunluk, uygunsuzluk ta has 
talığa mukavemeti kırarlar. Ay -
lardanberi lüzumu kadar uyuya -
mıyan bir adam bayağı bir grip 
hastalığına bile güç dayanır. 

Hastalığın uzun zaman - fiddet

lenmeden _ devamı da iyi bir alA.

mettir. Mesel! tifo hastalığı tek • 

rar tekrar gelir, birçok ihtilA.tlar 

yapa.r da yine iyi olur. Vücut has

talıia, onunla ceınkle~iye alıf • 
mıf demektir. Alışt~lık en sonun
da galebeyi de t~ın eder. 

Görüyorsunuz kı, en ağır ~as-
t 1 ki da bile tabiatin kuvvetın • 
a ı ar . .. 'd' 

.. heye düşrnenıelt, unıı ı 
cıen fUP 
kesmııtnıelidir-

. -
lıün zahire borsacıma 37 •-.1gon hug 

day. 2 vagon çavdar. J2 va.6on ar
}l<' ı:elmiştir Sert bur cay~ur ihı acnt 

• t" 

k,ın l'lranmıya başlamısrrr Muvnre -
dat mevanmda bulun"ln d"kuz vngou 
sert m~llar ihrn<'E:t için yedı lcııruş 
i\;.ı our;uk paradan ~atıır.ı·~ur. 

Ckçen hafta gevşek kapanm1ş o -
~fi :ı r '") a, cumart~!t giiııı.i iJıracat ıçiıı 
t llep edilmiş ve 4.35 pa ·acl&n mua -
mı.e görm~tür . 

D!in gelen aı;aıar~n tı-"f:risi 4,% 
kuruştan 4.38 kur ış:ı k:ıdıı.r s11tılmı-ı 
tır. DUn gelen ma.ll&nn hepııi satıl -
mıştır. 

Düzce Tütü.nlerinin 
Randımanı Dütük 

Deijil 
DUzee Ziraat Odumdan aldığımız 

bir mektupta deniliyor ki : 
"- Türkiyede ugari beş milyon 

yurttaş tütUn ziraati. tütün ticaretile 
geçiniyor. Devlet bütc;eeinin mühim 
bir kısmm.ı teşkil eden bu kıymetli 
mahsulümüzün geçen senelere naza
n.n nefaııet ve rekolte itibariyle çok 
üstün olduğunu söylemek fazladır. 

Dilzce tütünlerinin randımanı düşük 
değildir. 

Bu hususta rakiplerin hariçte yap
trklan menn propagandalara kapıl. 
mamak lazımdır. Bilhassa alıcılar, 

avans alımyan köylülere zorla avans 
vermiye çalI.Şiyorlar. Bu itibarla, 
randmıan eksikli~ :nevzuu bahsola -
maz. 

Miktar itibariyle 2 milyon kiloyu 
mütecaviz bulunan Düzce tUtUn re
kolteei ,ayni zamanda alıet)', memnun 
edecek kadar nefis ve çok temizdi:-... 

Eıkstralara 70, iyi mıı.llara 40 ve 
orta mallara 25 kuruş verilmektedir. 
Almanya bu defa 1390 lirallik mal aJ. 
m~trr • 

• 
Yumurta piyasası durgundur. Ta-

r.e yumurtalnrrmız 1 il sandık Alman. 
yaya gönderilmiştir . 

• 
Kitre piyasasında canlılık olmuş, 

mevcut istoklar kamilen tüccarları -
mız tarafından alınmıştır. Bu mallar 
dan 1185 !imli< 970 kilo Ji'ransaya ve 
1131 liralık 3233 \kilo Amerikaya ı:;a. 
tılmıştrr • 

Almanya balmumu alıyor 
Balmumu fiyatlarında Karadeniz 

mallan 87 - 92. Anadolu malı 87 • 
92, beyaz mallar ise 97 • 100 kuruş -
tan Almanya alıcı olmuştnır. Fakat 
klering hesabının tereddüt uyandır
mış olmasından mal satılmamıştır. 

• Almanyanın portakal ,.e mandari-
na, elma talebi artmış olmakla bera
ber elma ve mandarina gönderilme -
mektedir. Almam-a bu hafta 5222 
liralık portakal ~lmıştır. 

De,.ı, Tüliin vt.> A.f yon 
Son hafta içinde ihra <;olunan yerli 

derilerimizin m:ı'<tarı 23836 lira kıy
metinde 37260 ~ilodur Bu miktar Al 
manya ve kısmen Cekr-cılovrı 1<yaya 
gönderilmiştir • 

• 
Şubatın ilk haftasında ihraç et-

tiğimiz tütün miktarı 425,120 kilo • 
dur. Bu tütünler İran, Belçika, Al -
manya, 1sv~. Amerikaya gönderil • 
miştir. Kıymeti 332452 lira tı•t.muş· 
tur. 

• 
Afyon muamelesi biraz gevşektir. 

Yalnız Çekmılovakyaya yUzde 12 mor 
finli yetmiş kilo mal gönderilmiştir. 

İngiltereye de elli sandıkta 2900 kilo 
afyon satılmıştır . 

Fındık pıyosası 1ı.:gun 

Fındık ve r.eviz piyasaları durgun
luğunu muhafaza etmektedir. Fiyat -
lerda bir tebeddül olmamakla bera • 
ber Almanyaya ihracat yapılmamak
tadır. 

• İzmir ve havalisinde bu senenin ye-
ni ve taze peynirleri piyasaya gel-
miye başlamıştır • 

• Tral<yanm Saray kazası mmtııka-

smda tütün mtibayaacılan tütün al -
mıvıı haslamışlardır 

• 
Bor•cda canlt muameleler 

Dün borsa muameleleri canlılık 
göstermiştir. Türk borcu 22,65, An&. 
dolu tahvilleri 39,30, mUıncssll 42.10, 
Anadolu hisseleri 24.40, Merkez Ban
kası 100, Aslan çimentosu 14,60 li
radan muamele görmüştilr. Paris 
borsasmda Türk borcu sabah 287 
frankla açıldı ve akşam 287 frankta. 
kapanm~tır. DUn liıkedasyona kalan 
mallann yekünu 230 l; in liralık ka • 
dardır. Bunun beş bin liralığı Türk 
borcu ve üç bin liralığı Anadolu his
se ve tahvillerinin fazlasıdır. Bu iti -
barla faiz nisbcti yilzde onu bu1aca • 
ğı ümit edilmektedir • 

Av derisi 
satışları 

Av derileri piyasasında sıcaklık de· 
vam etmektedir, Şehrimize son haf -
ta içinde 917 sansar, 157 zerdeva, 
2896 tilki. 510 çakal, 1 vaşak, 245 ya
ban kedisi , 57 kunduz, 52952 tavşan 
derisi gelmi.~tir. .~ 

Bunlardan 41 zerdeva ile 568 ııan
sar Londraya. 83 tilki Almanyaya, 3 
zerdeva. 613 sansar Amerikaya ııatıl
mışhr. Amerikalılar bu hafta içinde 
memleketimizden kı.~k bin tavşan 

derisi satın almışlardır • 

LiMAN HAREKETLERi 1 

Bugün limanımıza gelecek vapur -
lar: , 

Saat 14,30 da Anafarta Barlından, 
6,30 da Saadet Bandırmadan, 17 de 
Seyyar 1mrozdan, 16 da 1unir 1zmir
den. 

Bugün limanmızdan gidecek vapur. 

lar: 
Saat 12 de Tan Karadenize, 9.30 ı

da Uğur !zmite, 8,30 Kocaeli :Mudan
yaya, 20 Saadet Bandırmaya, 19 
da Seyyar Karabigaya, 19 da Ke • 
mal Ayvalığa, 10 da Çanakkale Mer • 

sine. 

Şamandıralar Deği,tiriliyor 
Deniz Tir.aret direlaor:tlg:.i lim:rn

d.1 l·ulunsn şamandıra.tarın çok cski
<! i ğini ~bı erek bunlaı·c:ı yı n•lenmesi
ne kuu...r vermiştir. 

nk "llarak dört tane yeni şamandı
ra yııpı 1n·aktadır. B·ınıa· yerlnfnc 
konu'dukıan sonra diğerlarinin Je 
de~i'itirilnıesine başlttnat•akttr. Avn
c.a lı:"'landakl ~amandrra !\d~leri de 
fazla l~ı '$\ ı nlaraktır. 

r 
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Memlekette ve dünVada 
kış nasıl geçiyo~ ? 

6a}makalec/en Mabat 

Altı 
Esasın 
Şümulü 

Maliye Vekilinin Hastalığı 

Maliye Bakanı Fuat Ağralı'nın ra
hatsızlığı nakahet devresine girmek
le beraber henüz zail olmamıştır. So
ğuk almadan ileri gelen rahatsızlık, 
biribirinin 8f<Iısıra sağ ve sol ciğer
de konjesyon halini almış ve hasta
lık bu yüzden uzamıştır. Fuat Ağ· 

rahrun otelden çıkmıya başladığı hak 
kında bazı arkadaşlarımızın yazdığı 

haber doğru değildir. Sayın Maliye 

Eski9ehir Liıeeindeki DiıiplİO 
Hi.diıeai 

Ankara, 8 (A.A.) - Maarif VekA
letinden: 
Eskişehir lisesinde vukuu gaz:ett • 

lerde bildirilen di!iplin hldi~i \'8 • 

kaletçe incelenmiş ve okl\ll yaaav ıcu
rulunun ceza takdiri yerinde görUl
miyerek disipline aykırı hıt..reket • • 
denlerin ceza dereceleri bakanlıM• 
tesbit olunarak okul direktörlüğün• lngilterede 

nehirler 
taştı 

• Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -
Meteoroloji enstitüsünden aldığım 

mallıamta göre, son 24 saat içinde 

Karadeniz kıyılarile şark mmtaka -
sından başka yerlerde hava yağmur· 
lu ğeçmiştir. Yağmurlardan metre 
murabbaına düşen su, Muğla da (57) 

Antalyada 50, Çanakkalede 30, di • 
ğer yerlerde 1-26 kilogram arasında· 
dır. 

Hava, bugün düne nazaran 2-5 de· 
rece kadar ılık geçmiştir. Orta Ana
doluda Sivastan başka hiçbir yerde 
suhunet sıfırın altına düşmemiştir. 

En düşük dereceler sıfınn altında 

Malatya ve Diyarbekirde 13, Erzu· 
rumda 15, Kal"5ta 23 derecedir. 

Bugün Ankara. 
3a en düşük suhu. 
.ıet sıfırın üstünde 
4, en yüksek suhu
net te 10 derece o 
1arak kaydedilmiş 

tir. 

lNGILTEREDE 
Londra, 8 (A.A. 

) - Son hafta zar 
fında İngilterenin 

cenubunda yağan 

fuılasız yağmur 

lar yüzünden Tay
mis nehri çok yük 
selmiştir, 

Vindsör ile Ma • 
idenhedd aruın -
da hektarlarca ça 
yır 8U llluhdadır. 
Hayvanlann tah • 
liyesine mecburiyet hasıl olmuştur. 

Sular normal seviyeden l metre 
on santim yükselmiştir. 

AMERIKADA 

Nevyork, 8 (TAN) - Tuğyan ce
nubi Kaliforniyada tahribat yapmı

ya başlamıştır. Şiddetli yağmurlarla, 

karların erimesi yüzlerce kişinin ev

lerini terkedip kaçmalarını intaç et
miştir. Missisipi v!disinde hala en -
dişeler devam ediyor ve şiddetli yağ 
murlar yeniden felketlere sebebiyet 
ve.rmesi bekleniyor. Ohioda sular ya
vaş yavaş alçalıyor. Mülteciler bara
kalarında ve çadırlarında dizanteri 
başlamıştır. 

Karaca ve Geyikler Köylere 
iniyor 

Barlın - Kış bütün şiddet.ile de
•am ediyor. Arut mıntakasında gı -
d&8ız kalan karaca ve geyikler köy. 
lere kadar inmiş ve bir çokları köy
lUler tarafından yakalanmıştır. 

Siyasi 
Müsteşarlar 

Ziraat müsteıarlığı için aaı geçe:ıı 
Rıza Erten 

[B~ı l incide] 

azasına göre taayyün edecektir. 

' 

Vekalet ~lerinde vekillere yardım 
eı bir vuif e görmek üzere büyUk 

[Başı 1 incide] 
dudunun çok açık bir surette tarif e
dilmesine ihtiyaç vardır ki, hususi ik 
tisadi teşebbüslerin icap ettirdiği has 
sas emniyet iktisadi hayattan eksil

Vekiline afiyet dileriz. 

Medeni Nikahla Evlenen 

bildirilmiştir. 

Cemiyetler Kanunu 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -

Bugün mer'iyet mevkiinde buluna.O 
cemiyetler kanununun medeni kantJ• 
numuza uymıyan bazı htikümlerinltı 
tadil edilmesi zarureti ba, gösterınif 
ve Adliye Vekaleti bu hükümleri d~ 
ğiştiren bir kanun projesi hazırla " 
mak üzere tetkiklere başlamıştır. 

.. 
Anıerikada Missisipi ve Ohio ne -

hirlerinin tuğyanı, tabiatin insana 
karşı savletinin,. ve insan kudretinin 
tabiatlo mücadelesinin en feci sahne 
ferinden biri olmuştur. Bu nehirlerin 
tuğyanı karşısında şehirler, kasaba -
tar, köyler süpürülmüş, bu va-iyet 
karşısında yüzlerce kişi kurban git • 
miş, ve Amerika milyarlarla tahmin 
olunan zararlara uğramıştır. Cinci
nati, Louisville, Evansville gibi ma· 
mur şchiITer su altında kalmış, ve 
tabiatla mücadele için seferberlik il~
nına liizum hasıl olmuştur. Bu re -
simler bu şehirlerin feyezandan son
raki perişan vaziyetlerini gösteriyor. 

Holanda ile 21 mi!
yonluk iş yapacağız 

( Başı 1 incide 1 

olarak bugün saat 13,30 da 

Marmara köşkünde bir öğle 

ziyafeti vermiştir. 

Memlekete girecek Ho1an -

da sermayesi, 35 milyon Filo· 

rinciir. Bu sermaye memleketi 

mizde başlıca 3 büyük it üze-

rine çalıtacaktır: 
1 - Radyo istaıyonları -

mızın kurulması. 

2 - Ereğli, Adana ve 

rnası. 

uızım paramızla 21 milyon liraya 
yakın bir miktar tutacak olan 35 mil
yon filorin, Holandaya buğdayla ö 
denecektir. Basit faiz usuliyle ve u
zun müsaade ile temin edilnn Holan 
da kreclisınin buğdayla ödenmesi şu 
hakikati de meydana çıkarmıştır: 

Beyşehir, Çomra ve Konyanın Zıva· 
rak nahiyesine kadar olan bütün ova 
köylerini sulamıya yeten Beyşehir su
lama tesisatı saye!'!inde ekilecek ara· 
ziden alınacak normal mahsul, bu 
miktarı 2,5 senede itfa etmiye kafi -

Mersin limanlarının in,ası. dir. 
3 _ Konya ovasının sulan· Bugün ziyafette bulunan bir devlet 

adamımız, bu anlaşmaları şöyle vu-

Millet .Meclisi azaları arasında Başve zuhlandırmıştır: 
kil tarafından seçilecek olan müste- "- Kurak oKnya ovasını dost Ho 
şarların adedi hangi vekalet işlerin- landa parasiyle suluyacağız. Alaca· 
de vazife görecekleri yine Başvekil ğımız mahsulü yine bu para ile yapa 
tarafından taayyün edecektir. Lüzu cağımız modern tesisatlı limanlardan 
muna göre bir vekalet için birden faz ihraç edeceğiz. Yapacağımız işleri 
la siyasi müsteşar seçilebilecektir. Bu yine bu para ile kuracağımız radyo 
müsteşarlann icra vekilleri heyetine 

1 

istasyonları vasıt.asiyle dünyaya bil
iştirakleri Başvekilin daveti ile ola- direceğiz. Tek bir §eyden bir cüzi-
caktır. Bunların reyleri istişarldir. tam yaratıyoruz" 

mesin. Yunanlılar 
Yalnız şurasının da malum olması 

lazımdır ki, bütün eski manada ik - Atina, 8 <Hususi) - Yunan teb11.-
tisadi teşebbüs hürriyetinin dünyada 1 asından olupta yabancı memleketler 
yeri kalmamıştır. Feridin her iktisadi 1 de medeni nikfı.h akdedcnlerin Yuna
teşebbüsü, memleket ölçülerile ku - nistan niifusu kayıtlarına geçirilcmi 
rulmuş bir iktisadi ve içtimai siyase ycceği baş müddeiumumilik tarafm
tin çerçevesinden hariç kalmamalı, dan tamim edilmiştir. 
fert kendi hesabına uğraşırken umu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
ma ve kendisile beraber çalışanlara 
ait haklan çiğniyememelidir. 

Milliyefperverliğimiz inhisarcı 
değil 

T ürk milliyetçiliğinin tarifinde 
Şükrü Kaya şunu açık !bir su

rette ifade etmiştir: Türk milliyet -
perverliği hiçbir suretle inhisarcı de· 
ğildir. llk gayesi Türk milletinin men 
faatlerini koruyarak tam inkişafını 
temin etmek olmakla beraber. mil -
!etin menfoatlcrini bütün insanların 
menfaatlerile müvazi görür ve bütün 
dünyanın mes'ut, müreffeh, emniyet 
1i bir yer haline gelmesine çalışma
yı hedef tanır . 

Bizim tefsiriınizce. bu bakımdan 
Türk milliyetperverliği, her milletin 
kendisi için muvafık gördüğü devlet 
şekline karşı tam bir müsamaha bes 
!emekle beraber adeta din şeklinde 
tahaccür eden sağ veya sol ifrat ve 
taassup cereyanlarının memlekette 
yer aramasını Türk milliyetperverli· 
ğinin birlik ve ahengini Türk çalış -
ma kudretinin verimini tehdit etme-
sini hoş göremez. 

ideal demokrasi 

H alkçılık esasında Şükrü Kaya 
ideal demokra.<1i şeklini tarif 

etmiştir. Türk halkçılığı, bir vasilik 
yolunda halkı düşünmek manasına 
gelmez. Hedefi, idarenin halk tara .. 
fından tam murakabesi ve daimır 
halkla beraber tatbik edilmesidir. 
Türk halkçılığı hiçbir imtiyaz tanı Q 

maz. Devletin itliıına varamıyacak 
ve ceza görmiyecek hiçbir kanunsuz 
hareket yoktur. 
Şükrü Kaya, bütün dünyada parla 

mento mürakabesinin azalmasından 

bahsedilen bir devir · çin çok dikkate 
değen şu prensibi ileri sürmüştür: 
Büyük Millet Meclisi, milletin mu -
kadderatına tamamile hakimdir. Her 
şey, mutlaka meclisin tasvibinden 

geçer. Demek ki, den1okrasinin tam 
bir surette inkişaf ve tahakkuku 
Türk devlet programının en mühim 

temel taşıçiır. 
Türk inkılapçılığı nutukta bilhassa 

tarif edilmemiştir. Fakat nutkun bU
tünli bunun mana ve mefhumunu or 
taya koymaktadır. Türklük tarihte 
daima dinamik ve yaratıcı bir kuv -
vet halinde bulunduğu gibi ileride de 
hiçbir sabit akideye bağlı kalmıya -
cak ve daima daha yeni, daha iyi 
yollar arıyacaktır. Fakat bu çalışma· 
!arın umumi istikameti birtakıın set 
lcrle takyit edilmiştir ki, bunlar da 
cümhuriyetçilik, milliyetçilik, dev -
letçilik, ha1kçılık ve laiklik esasları -
dır. 

Müsbef lôiklik 

L iiklik meselesinde Türk in
kılabı, milletin varlığı ıçin 

muzir olduğu tarihin bütün gidişile 
sabit olan bir taassubun yerine ma
kus istikamette bir taassuba doğru 
gitmiyen yegane inkılap ha_re~eti .ol
makla iftihar edebilir. Nakıl uzerıne 
dayanan silahlarla aklın ic~p.Iar'.nı 
körletmek ve serbest bir millı ınkı -
oaf a mani olmak yolundaki hareket
ler, milletin varlığına karşı bir cina
yet diye telakki edilmekle beraber 
ferdin kendine ait itikat ve kana • 
atleri muhterem görülmüş ve netice 
olarak ta memleketimizde dini ha -
yat bugüne kadar hiç bir devirde g?· 
rülmemiş bir derecede saf ve nezih 
bir inkişaf kazanmıştır. 

Netice olarak şunu diyebiliriz ki, 
milli siyasetin ana vasıflarının esas 
teşkilat kanunumuzda yer alması U· 

umumi hayatta hiçbir darlık husule 
getirmiyor, bilakis hep bir arada yü
rüyeceğimiz yola daha açık,. ~ah_a 
var.ih, daha müsbet, daha samımı hır 
şekil \'eriyor. 

Alımef Emin YALMAN 

istanbul Yedinci 
Memur:uğundan: 

• 
ıcra 

• 

Nezahat, Enver ve Şahendenin Emniyet Sandığına birinci dere

cede ipot::k bulunan ve tamamına 2470 lira kıymet takdir edileli 

Kartalda istasyon civarında 202/ 26 numarataj 26 numaralı şat• 
kan Vucina elyevm Etem kaptan hanesi garban Sava vereseleri 
arsası şimalen yalıya mürur eden yol cenuben istasyona giden 

yol ile mahdut ve evsafı aşağıda yazılı bir evin satılmasına karar 

verilmiştir 
Zemin kC\,tında: Sokaktan merdivenle çıkılan zemini karosi• 

ınen bir sahanlık zeınini ahşap bir sofa iki oda, arka cepheden 

methale olan numara 13 zemini çimento bir taşlık bir merdiven 

altı kömürlük bir oda zemini çimento malta ocaklı ufak hirind 
katında arka cephedeki taşlıktan ahşap merdivenle çıkılan bit 
sofa iki oda, bir sandık odası, bir heli elektrik tesisatı vardır. 
Zemin kattaki odanın altı bodrum ve beden duvarları kagir hari• 

cen kapısı vardır. İstasyon karşısındadır halen postahane k~ra• 
lamıştır. Önünde bir asma varclır. Bina ahşap iki katlıdır. Umun1 

mesahası 360 metre murabbaı olup 100 metre murabbaı bina ze

mini kalanı bahçe olan bir evin tamarru tapudaki kaydında oldu• 

ğu gibi açık arttırmaya vazedilmiştir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıy• 

meti muhammenenin o/c. 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 

bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Mütera• 
kim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. 

Arttırma şartnamesi 1/ 3/ 937 tarihine müsadif Pazartesi günil 

Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
22/ 3 93.7 arihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat. ı• 
ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti 
muhammenenin % 7 S ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Ak!İ 
takdirde son cfrttırmanm taahhüdü baki kalmak üzere arttınna 
on beş gün daha temdit edilerek 6/ 4/ 937 tarihine müsadif Sah 

günil saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numa· 

ralı İcra ve İflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakada• 

ranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fail 

ve masarife dair olan iddialarının ilan tarihinden itibaren 20 gün 

zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri la• 
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlat 
satış bedelinin paylaşmasından .hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenviriye ve tanzliiye ve resmi dellaliyeden ·ibaret olan Belediye 
rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 
senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 35/ 617 numaralı dosyada mevcut 

evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıya

cakları itan olunur. (735) 

Türk Hava Kurumu Satınalma 
Komisyonundan : 

Türkkuşu için 4 tane Çadır (hangar) yaptırılacak ve 15/2/ 
1937 Pazartesi saat 15 te açık eksiltme ile münakasası icra edi• 

lecektir. İstekli olanların şartname ve resmini görmek için ~ 
yango Direktörlüğü muhasebesine gelmeleri. ( 7 51) 

Söke Malmüdürlüğünden · 
Söke kazası dahilinde hazineye ait (7000) lira muhammen be

de11i Karinederin göl sahil dalyanının 1 Mart 93 7 tarihinden ga• 
yei Şubat 940 tarihine kadar üç senelik balık avlamak hakkile 

yüzde on iki saydiye resmi açık arttırma ile 4 Şubat 937 tarihin· 

den itibaren müzayedeye konulmuştur. 19 Şubat 937 cuma günU 

saat on dörtte ihalesi icra kılınacaktır. 
Talip olanların yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesile 

Söke Malmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Jandarma Genel . Komutanlığı An
kara Satınalma Komisyonundan; 

1 - Kumaşı Jandarmadan verilmek ve diğer bütün malzeme

si müteahhide ait olmak şartiyle caket, pantalon, tozluk ve şapka• 
dan müteşekkil bir takımının dikim bedeli ( 155) kuruş tahmiıı 
edilen (21.200) takım kışlık elbise 1/ 3/ 1937 Pazartesi günü saat 

( 14) te kapalı zarf eksiltmesile müteahhide ihale edilecektir. 

2 - Şartnamesi ( 165) kuruş karşılığında Komisyondan alı• 
nabilecek olan bu dikim eksiltmesine girmek istiyenlerin (2464) 
lira (50) kuruşluk teminat mektup veya makbuzu ile şartnamede 
yazılı belgeler içinde bulunacak teklif mektuplarını belli gün saat 

{13) çe kadar komisyona vermiş olmaları. (282) (727) 
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ıs~~~u~~~~ B:ı;N~M Oksürenlere:Kalran Hakkı Ekrem 
SU ŞiRKETi 

· Hiıaedarlarına llan 
'l'aarıye h · 

tnıı eyetı, şırketin hissedarla-
urn al~de olarak inıkat edecek olan 
le unu heyet içtimaına davet etmek-

§eref kesbeyler. 
Mezkur · · 

hine . ıçtıma 23 mart 1937 tari-
lataQ tnUsadif sah gUnU saat 14 de Ga
?'aıi a: Voyvoda caddcsınde, A.ssiku
ra.ıı onı Generali hanında, 33 numa-

Yazthanede aktedılecektir. 

Müzakerat Ruznamesi. 

kı;O) Tasfıye heyeti raporu ile müra-

1936rapo:U~~~ istimaı; 31 llkk5.nun 
bW tarıhı ıtibariyle tanzim edilen 
t~nçonun tasdiki, tasfiye memurla
llkk~ 1 Sonkfı.nun 1936 tarihinden 31 
?lıUd~nun 1936 tarihine kadar geçen 
teı . et zarfındaki muamelat ve ida
!'aserınden dolayı zimmetlerinin ib-

ı; 

20) T f" lah· as ıye memurları tayini, sa-
3~)et v: ücretlerinin tesbiti; 

Murakıp tayini· 
40) lşt' • • trans ıra mukavelesi mucibince 

ı,ıı. 12 f ~kiyle tesviyesi meşrut o
d'işu ~el~~ taksitin ahiren kıymeti 
'rtilznuş olan frankla tesviyesi hu 
~ un kabul edilmesi mi, yoksa 
lta._. sıı frankının mezkur iştira mu
~ :ı~i aktedildiği gündeki kıymeti
~z f~nkla tesviyesinin talep e
.l'ar it ! nu lazım geleceğine dair ka-

tıhazı · 
lço ' 

lat'tlı ~aa iştirak eyıtyecek hisse<lar-
83 Un şı.rket dahili nizamnamesinin 
harre cU llladdesi mucibince isme mu
htaee r Yah~t hamiline ait laakal 25 
1'tid· 8enedıne malik olmaları muk-

ır. 

~!~ll~ne muharrer senetlere sahip 
ee.. içtımaa dahil olabilmek için bu 

... etıerı ti . . 
bıadd caret kanununun 371 ıncı 
~ 

1 
esi mucibince içtimadan 8 gün 

lev~ı Ya lı:ı veva Osmanlı Bnnkasma 

l etınelidir Çti . 
lara k tnaa iştirak edecek hissedar -
liye endi namlarına muharrer duhu

\'ara.kalan verilecektir. 
.......____._ TASF!YE HEYETT 

~~VALtGA~tMENKULE 
l·· 1KRAzAT BANKASI 

liı Urk Anonim Şirketinin 
J) u~rlar umumi hcyeLı Martın 
da c: CUnıa.rtesi günü saat 10,30 
<l.ner :S tada Doyçe Ocyentbank Dres· 
tinde . ~ §Ubesindeki şirket merke
~dartdi surette toplanacağından his 
ıı.'Ur, arın o gün gelmelerı rica olu-

l _M~zakerat Ruznamesi: , 
~ ait . Şırketin 1936 yılındaki işleri
aııaa1 1dare meclisi raporunun okwı-

• 
2-a·ı~-

cı,1'411ço ve mUrakıp raporunun 
a ı, 

~; 1936 yılı hesaplan ve bllanço· 
ıııecu .kabulile o yıl işlerinden idare 

.ıı '
1nin ibra olunması 

~-ld . 
~ are meclisine aza seçilmesi, 'eçu; 1937 hesap yılı için murakıp 
6 - eeı .ve ücretinin tayini, 
~~ 'l'icaret kanununun 3!23 üncü 
ltıeıeıe ~e göre şirketle ticaret mua
llıeCUiı "nde bulunmak üzere idare 

1 aza.sına salahiyet verilmesi. 

~ Meclisi ldare 

~buı Asliye 2 nci Ticaret Mah
ttcıaı lr~~en: Davacı Vefada Vefa bo
'1tlti1:-rşısında 15 No. lu evde Emin 
eit~ 'VUkat Cemal Tutel tarafından 
l~ li e karakolu Okçu Musa mahal
~l> ~o. da eskiden Galata Rıhtım 
"~ lto lekelesi sokak 4 No. da şarapçı 
l))\ttıa 11Yakçı Marko ale) hine ikame 
ttı~~ davada Eminin Markoya ki
hllJ~ı Ve Gaıatada eski Bayezit ma
~~de Mumhane Şarap iskelesi 
~ııltt..., da 4 No. lu dükkanın icar 
93~ d el~namesi milddeti 21 temmuz 
lt'~ bitmesine binaen haziran ve 
'İl:ıd~ ı 935 ayhklnrmın verilmeme
~ 935 dolaYI (72) lira ile bir ağus-
~lt-a den me'cunı tahliye ettiği lS 

ly n 936 ta . d lS g\i . . rıhine kadar geçen on 
&.tı a18 n ıçın yevmiye birer Iira-

~ll) 1i Ura ki cem'an (Uç yüz dok
t ıı da...,t'a.nın tahsiline mütedair açı
?iı lıderı~dan müdda.aleyh Markoya 
~ tgalıı: da.va arzuhali sureti ika
!li~e tit ~rkedcrek bır semti meç
h.. ~ teb~:sıne binaen tebliğ edileme
~'%· ~ g "arakası zahnndnki mil· 
l ~~flr ~batından anlaşılmasından 
~ ~Ucıcı ava arzuhali suretine bir 
~ ltarıı.r etıe .ilanen tebliğinin icrası
"-bııt l:tıt verılmiş olmakla keyfiyet 

tı oıun kanıına kaim olmak üzere 
Ur <30008) 

'stanbul Jandarma Satına~ma Komisyonundan 
Miktarı Cinsi Tahmin 

bedeli 
Lira K. 

İlk Eksiltmenin Gün ve saati 
teminatı 

Lira K. 
nev'i 

46 metre R rrmızı çuha 
Mavi çuha 
Büyük mat hat. 
kalı düğme 

lOS 80 
60 00 

608 40 

7 93 Açık eksiltme 12/2/937 Cuma saat 11 de 

24 " 
84500 adet 

84SOO ,, 

S0700 çift 

Dört delikli çin
ko düğme 
Büyük tel kopç~ 

76 05 

86 19 

4 50 ,, ,, 
4S 63 ,, 

" 

5 70 ,, 

6 47 

70 23 
630 Kapalı zarf 

" 
,, 

" 
" " " 

" 
,, 

" 
,, ,, 

" 

31000 - 35000 metre astarlık bez 8400 00 
3,380,000 metre renkli iplik 1352 00 101 40 Açık eksiltme 

12/2 937 Cuma saat 14 de 
12/2 937 Cuma saat 16 da. 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı ( 7) kalem dikim malzemesi 
kapalı zarf ve açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmelerin tarih, gün ve saatleri yukarıda yazılı olup kapalı zarf eksiltmesine gire
ceklerin saat on üçe kadar teklif mektuplarını venneleri lazımdır. 

3 - Eksiltmeler Gedikpaşada Jandanna Dikim evi binasındaki jandarma Satınalma komis
yonunda yaprlacaktır. 

4 - Şartnameler her gün komisyonumuzda görülebilir. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzları 

namelerde yazılı kağıtları ile birlikte komisyonda bulunmaları. 
ve 2490 sayılı kanunda ve şart-
( 522) • 

~----...................... ._. ........................... , 
ıstanbuı Gayrımübad.ller Komisyonundan: 
O. No: 

2HO 

Semti ve mahallesi 

Aksaray Katip 
Kasım 

2114 , Usküdar Yeni-

5590 

2364 

2288 

1799 

:6051 

6049 

6048 

60!17 

6046 

6045 

5044 

6042 

2327 

2179 

2127 

2130 

2135 

2096 

1992 

2006 

1983 

mahalle 

Kurtuluş 

Beyoğlu Kamer

hatun 

Edirnekapı Atik 

Ali paşa 

Aksaray Langa 

Katip Kasım 

Usküdar Altunizade 

.. 

.. 
" 

" 
" .. 
" 

Büyükada 

Karanfil 

" 
" 

" .. 
" .. 
.. 

Aksaray Yenikapı 
. Katip Kasım 

Usküdar Yeni
mahalle 

Aksaray Yenikapr 

Katip Kasım 

Katip Kasım 

Yeniköy Maslak 

I{uzguncuk 

Hasköy 

Ahmet Çelebi 

Boyacı köy 

1959 1 Kasımpaşa Suriri 

1959 2 

1925 

1022 

1905 

2251 

2232 

2344 

" .. 
Galata Tophane 

Yahya Çelebi 

Anıavutköy 

Yeşilköy 

Bostancı Çatal. 
çeşme 

Büyükada Maden 

Sokağı 

E: Langa bostanları 
derunu Y: Kumsal 

E: Panpol ve Papas 

Enıllk No: 

E:216 
Y:95 

3&-22 

Y: Payanda ve Selamet 

Muhtar E:lO Y:12 

E: Mangasar 

Y: Serdar Omer 

Çakırağa 

yokuşu 

E: Langa bostanı 

E:5-7 

Y:160 

E: ve Y:7 

Mahallen 1 

E:29-31 

Y: Katip Kasım bostanı 

Mille elli çeşmes: 

Y:39 

15 
14 

13 

17 

12 

ll 

18 

19 

.. 
" 
" .. 
.. 
" 

" 
E: Fioekhane 

y: Çarkıfelek 

Çeşme 

Yenimahalle 

caddesi 

E; Musalll 

E:44 

ll; :28 y :3(' 

98-100 

E:152-
Y: Nefer Y:l56 

Ada:38 Harita:844 

E: Bostan derunıı E:l22 

Y: Kumsal Y: 191 

Maslak E:52 Y:58 

E: Yahudi mektebi E: ve Y:l 

y: Ayhan ve Yeni gül 

Ca.mialtı 

~: Yeni mahalle 

f: Şirin 

Incekaı 

.. 
" 

ratarağası 

Birinci cadde 

E: Kariye çeşmesi 

Mahallen Bademli 

Ali paşa 

caddeai 

Ayanikola 

E:7 Y:45 

E:l Mü. 

33 

31 

29 

E:2 

E:12 Y:14 

E:7Mü. 

E:15 Mil. 

Harita:102 

14 Ada:l82 
Parsel:2 

Cinsı ve tııssesı 

45,50 metre arsa 

Arsa. 

Bahçeli ahşap 

hanenin 90 12" his. 

90 metre arsa 

110,50 metre arsa 

139 metre arsanın 

3 10 his. 

918 metre arsa 

918 

918 

918 

918 

918 

918 

918 

" 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" .. 
" 
" 
" 

1945 metre arsa 

24 ,5 metre arsa 

43 metre arsa 

59,50 metre arsa 

39 metre arsa 

6959 metre arsa 

69 metre arsa

nın 98 120 his 

Ahşap dükkan 

Arsa 

37,50 metre arsa 

51,50 metre arE 

4 7 metre arsa 

89 metre arsa, 

nm 1/6 his. 

80 metre arsa. 

nm 10 120 his. 

1226 metre arsa 

181 metre ars 

5005 metre tar

lanın 5/144 his. 

Hısseye gön 
muhammen K 

200 T. L. 

i}O " 

100 " 

360., 

150 " 

U7 ,, 

184 " 
184 " 

184 " 

184 " 

184 " 

184 " 

1S4 ,, 

184 " 

tı73 " 

75 " 

ss " 

350 .. 

160 " 

wso ,, 
ıoo .. 

107 .. 

110 " 

175 " 

155 " 

141 " 

100 " 

70 " 

500 " 

200 " 

370 .. 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller 19 _ 2 _ 937 tarihine tesadüf eden cuma gününden ıtıbarcn pa

zarlıkla satışa çıkarılmıştır. Talip olanlar salı ve perşembe günleri sa.at 10 dan 12 ye ve 14 den 17 ye ka

dar ve bu iki günden maada diğer günler de sabahları saat 10 dan 12 ye ~dar müracaat etmeleri, sah 

iinha.sıran g-ayri mübadil bonosiyl ... dir. 

--------------------------..... ~~~-------~ 
Sahibi: AJunet Emin YALMAN. Umurnf netriyatı idare eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Ne$riyat: TUr~ Limitet Şff'k..+l. Rastldığı yer TAN matbuSI 

l 

• 

PERLODENT 

Posta ve Te!graf Telefon Fabri
kası Müdürlüğünden 
Boru ve levha halinde 7000 kilo hurda kurşun açık eksiltme yo

lu i1e alınacaktır. 
Beher kilosunun muhammen bedeli 23,5 kuruş ve tamammm 

bedeli de 164S liradır. 
Eksiltme 12 2 1937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat on beş· 

te yapılacağından taliplerin şartnamesini görmek için her gün ek· 
siltmcye iştirak için de 124 liradan ibaret muvakkat teminatlarını 
daha evvel vezneye yatırmak suretile muayyen gün ve saatte Ko-
misyona müracaatları. (49S) 

lstanbul Liman 
idaresinden: 

iş~etme 

1 - Karaköy Köprüsü ağzından Galata Rıhtımının 150 met
relik kısmının terfi ameliyesi için taliplerin 1000 liralık muvakk::ot 
teminatlarile ehliyeti fenniye ve ihtisas vesikalarına bağlıyacak. 
lerı fiat tekliflerini kapalı zarfla 27 Şubat 937 saat 10 da Şefler 
Encümenine !evdi edeceklerdir. 

2 - Keşifnamesindeki vahidi kıyasi esası üzerinden yapıla
cak olan bu tekliflerin tetkikinde teklif sahiplerinin bu gibi işler. 
deki ehliyet ve ihtisaslarına ait tercih sebeplerini araştıracak olan 
İdare işi en ucuz fiat verene ihaleye mecbur kalmıyacaktır. 

3 - Bu işe ait her türlü izahatla beraber şartname ve proje. 
ler S lira mukabilinde Galatada Merkez Rıhtım hanında İdare 
Rıhtım Tamirat Bürosundan alınacaktır. (722) 

~~~~~~----

1 s tan bu I Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından: 1686 kilo örgü makinesi aksamı, 1279 kilo 

porsölen izolatör, 378 kilo benzin motörü, 308 basma pamuk 
mensucat, 263 kilo pamuk ipliği, 118 kilo pamuk men
sucat, 174 kilo pamuk mendil, 118 kilo ahize makinesi, 
11 l .SOO kilo sun'i ipek ipliği, 111 kilo yün mensucat, 100.450 kilo 
ipekli pamuklu mensucat, 84 kilo tuvalet pudrası, 42 kilo pamuk 
dantela, 4.900 kilo ipek mensucatın Münakasa gazetesinin 31/1/ 
93 7 günkü nilshasile ilan edildiğini ve ihale günlerinde de ayrıca 
küçük satışlarda olduğu ilan olunur. (607) ----

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Keşif bedeli 6062 lira 45 kuruş olan Çubuklu gaz deposunun 

1 rıhtımının tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksilt· 
me ıs 2 937 pazartesi günü saat ıs de yapılacaktır. Keşif ev· 

1 rakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görebilirler. istek· 
1 liler 2490 No.h kanunda yazılı vesikadan başka Belediye Fen İş

leri yollar şubesinden alacakları fen ehliyet vesikasile 454 lira 
68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber teklif 

1 mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 
14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

Kimyager alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden : 
Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimyager alınacaktır. 

Askerliğini yapmış isteklilerin istida ve vesikalarile Umum Mü
dürlüğe müracaatları. {692) 
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Pirinç - Yulaf - Mercimek - Buğday - irmik - Patates -
Mısır - Arpa • Bezelye - Çavdar • Türlü - Badem 

Yavrular seve seve yiyor. Ve bu leziz gıdalara bayılıyorlar. Tabiatin 
saf hububatın özlerinden istihsal edildiği için çocuklar çabuk neşvü 
nUma lbuluyorlar. Çabuk büyüyorlar. Hastalıksız ve çok uzun ömürlü 
oluyorlar. Mutlaka H A S A N ismine ve markasına dikkat ediniz. Ec-

zanelerde ve bakkaliyclerde bulunur. H A SA N O E POS U: 
İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

1 

En basit fakat en mühim tedbir 

-----

Soğuğa 1<a1'•ı birçok lilzmnlu 

ve lüzumıuz tedbirler aldıiı 

halde bunlann en baıit, fakat 

en nühimmini unutmuttu. 

1 
Kendisini 
ÜfÜUÜ ve 
yanında GRiPiN 

bulundurma.ma 
nın cezaıını 

çekerek 
hastalandı. bir ka,e 

GRIPIN : Bütün ağrı, ıızı ve 

sancıları derhal keser. 
GRIPIN : Nezleye, baş ve di, 

ağrılarına, ıoğuk algınlığı

na, romat:zmaya 1'..,r.ı b\l. 
haaaa müessirdir. 

GRlPIN : Bütün ate~li hasta· 

hklarda ehemmiyetle tavsi
ye edilmektedir. İcabında 
günde 3 ka,e a!ınab'lir. 

' 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Onıuz, sırt ve Kuyruk 

sokumu ağrılarını 
Teskin ve iza!e 

eder. 

• 

~------• ·---------------•' Bütün eczanelerde bulunur. Fiyatı 7,5 kuruştur. 
Şirketi Hayriyeden: 

Saat 23,45 de Köprüden Boğaza yapılmakta bulunan gece 

seferinin 11 Şubat 937 Pertembe günü ak,amından itibaren 

BUNDAN BÖYLE 
. - " 

Y±; · ·iCJ;': 
' ·. .. 

Kendi Reklamını 
~(ENDi YAPACAK 

Evvelce de ilin edildiği üzere, büyük YENiCE 
piyanıoıu 15 Şubatta çekilecek ve 30 Sonkanun 
tarihine kadar idareye leılim edilen kuponlar mu
kabilinde almmıt bütün kur'a numaraları bu keti· 
deye dahil olacaktır. 

30 Sonkanun 937 tarihine kadar teıli.m edi!mi
yen .kuponların mezklır tarihten ıonra hiçb::r hü
küm ve kıymeti yoktur. 

Yenice Piyangoıunun gördüğü büyük rağbet bu 
ıigaranın yükıek evaafınm ıayın halkımızca layı

kile tanındığına ve takdir edildiğine delildir. 
Artık YENiCE reklamdan müıtağnidir. YE

NiCE harmanının nefaseti ile kazandığı mütteri
lerini bundan böyle muhafaza edecektir. 

ARTIK 

Y E N 1 C E 

Kendi rekli.mını kendi yapacak 

inhisarlar 

ff'e1Wicat c~i No.10 
Bozulan gözler düzelnıez

ler. Bundun dolayı gözleri 

Osram [l!1) ni n güzel ziyası 
ile nıulzafaza etmek /azını· 

dır. Osranı (rnJ nin aydınlığı 
ucuzdur ı·e az sarfiyatı Vat 

ile tenıinat altına alınnız§tır. 

Okunzcık için çifte ispirallı 

ı·e 125 (DLnı) li Osranı 

.............................................. -r 
,-----------------------~ yarım aaat sonra yani 24,15 de kalkacağı ilan olunur. Oıkü· 

C E N Y O '•d•a•rd•a-tr•a•m•v•a•y•t•e•m•i•n•e•d•il•m•i•'•ti•r. ___________ ,, 

Galata, Karaköypalas kar~ısında, Tel,: 49374 

Eski sahibi Aaflmi All<an 
tekrar almıttır. Yetmit bet senelik yüksek ve nezih bir hayat 
ve şöhretle tanınmış ve yemeklerinin, mezelerinin nefaset ve 
mebzuliyeti ve servisinin mükemmeliyefle de her lokantanın 
fevkinde rağbet kazanmı• olan bu lokanta ve birahane •i.mdi 
de aayın mü,ter~lerinden ötedenberi gö,.müş olc1uğu te,·eccüh 
ve rağbeti kazanmak için her türlü fel' .ıkarlığı yapmı~tır. Bir 
defa ziyaret, sözümüzü isbat eder. 

Grip çoğaldı. Hergün bir N EVROZİN alırsanız kat'i1.' 
yen Gripe tutulmazsmız. 

B ANZOPiRiN_-. kaı~leri HeR veRoE40"v.RuŞ 
NEFE's eoRvLA~ıNf ... EMİZLE • BALGAM ÖK'rÜRÜR.Ö"SÜR.ÜGÜ tnMEN GİDERİR ' , 

E .. EGE• EGE • EGE m EGF. m EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • ~ 
~ Turk Tokatlı idareslmle yeni ~ıhin l-

• r • . . 
~ 

G . . . 
• . 
~ 

G 

..... -
.. 

lwt> k~n+cı ve Birahcınesi 

.. 
G 
E 
• ç,ok f<>ıı1I~ ''e nrr·ı;ı alaturka, alafran~a yem~kler \'e mutl'na mezr ler. Rlrln<'I ınnıf !llen·is E 

c:ok müsait fiatlar, bir tec-rü be kafidir. Adres: Bahçekapı, Al'{lacı Han içinde G 

EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • EGE • E 

69--------------------~------------------, ve Öksürük Pastilleri 1 

F > - 1-PASliL Al'll iSE PTıK 1 

<ANZUk 
Boğaz ve Akciğer nah:yelerini te
mizler. Seı kısıklığını açar.Teneffüs 
yolu ile geçen bütün hastalıklardan 
korur. Y e,il renkli pastillerdir. 

2·PASTiL LEON Dr.A.K KUTiEL 
K A N Z U K- Karaköy, Topçular 3~ 

Kodein ve T olü Balsamı ile hazır
lanmıf ök: ürük pastillerid:r. Lezzeti 
latif ve tesiri kat'idir. Penbe renkli 
pastellerdir, 

KANZUK markasına dikkat 

ECZANESi: BEYOGLU -ISTANBUL 

NEOKALMiNA 
Gr~p, Nezle, Nevra!ji, Siyat k, Baş ve Diş 

Ağrlları Artritizm 

Baylar, kendinizi koruyunuz! 
Bu ilanı kesip 10.2.37 ye kadar 
aşağıdaki eczanelerden birine ge· 
tirdiğinizde bir paket ıiümuneli1' 

ParasıJ 
Alacak· 
sınız. 

Cinsinin inceliği ve hassasiyeti Ue 
hiç yırtılmaması itibarile herke9 
tarafından tercih edilen markadıt· 
Eczaneler: MATCOVlCH TUnel 
meydanı, GALATASARAY ecza· 
nesi Tokatlıyan karşısında, KE· 
MAL - REBOUL: Ağacami, ı.J· 
... MONC!YAN: Parmakkapı. 4"" 

FARACI Ticarethanesinin 
eski kadın kuvaförü 

HAR i S m ampulıı hulla111111ıalıdır. . -. A u > E M n iKT6DAR Badema (Sabık Marsel) YO~" 
CO Perükar salon unda 

muhterem müşterilerini kabul 
edeceğini bildirir. Tel. 49422 

.oa·•• 
ıunpulleri ucuz aydınlık temin ederler. 

ve BELGEVŞEKLIGinE KARŞI 

HORMOBiN 
Tahletıerl - IIer eczanede arayınız - <;ıosta kutusu 1255, Honr.obin), 

1 ~ 
ı KAYIP - Kazaen asker ve nU~ 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini a1'c/ 
ğımdan eskisinin kıymeti yoktur· ol' 

1 

Bolu Hayranlar köyünden Yunus 
lu Faik Canan . 


