
Asilerin "görülmemiş 
şiddette,, bir taarruzu 
Hükumet kuvoetleri tarafın-

dan piükiirtiildii. 
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lngiltere Akdenizde ltalya ile anlaşmış 
lskenderun ve Antakya meselesinde 

Paris müzakerelerinin 
neticesini bekliyoruz 

ransanın daveti üzerine Hariciye Vekili
izin Pariste yapacağı temaslardan sonra 
Konsey kati kararını verecek 

l ıpanya meıeleıi için f evkallde ....-11•111111111..._,•"""'""'""""'"""""""""''"'I 
olarak toplanan Milletler Ce • 1 M J b• 
miyeti konıeyi tıkenderun ve ) ana 1 ır yazı i 

~takya ipu de tetkik etti. Onwı için i 
~ taraftan bayram ya~ Türkler bir \ J:rDANSJ' '7'LAR f 
~tan c1a can kulağı ile CenqrWen I r n ~. 'i 
ttlen haberleri dinledi. \ 1 ·• 1..:. • j 

'Vakıa ~onaeyin bu defaki ig~cli ( • ur ~ıyeye . i 
~ davamuın halledileceğini belde • • , .. ,ti~alc mı teklı'f g 
~Yorduk. Yalım bin bir türlü vUıta - - it l ·l . \ 
~~.tazyik edilmekte olan Sancak!Urk edecekler? . I 
~m emniyet ve rabatlanm temın e• ' 
~ek esaslı tedbirler almmasıru, ayni İalcenderun meaeteıinin Millet. j 
~oda İskenderun Sancağında bir :Jer :c:,t.ıniyeti konseyine intikal e· \ 
~vaki jhda11 yolunda yapılan teteı,;; efen.. mil.Akere ufhalanndan bah· i 
~erin durdurulmaıını istiyorduk. liedeiı (Le Joumal) gazetesi fÖY• \ 
tozıseyin' ilk karan .ile ilk adım atılma- ) le diyor: i 
ll doğru gidilmittir. . • •1934 senesinde biz Fransa ile\ 
• l - Suriye - Fransa muahedesinin J: Türkiye arumda mütekabil yar-f 
l~ meclisi tarafından meaetenfn dıin mi1aJa ütedilmean hakkında\ 
"'ili.ne kadar taıdik edilm~~ vUJNbUlah ~ere karp kulak ı 

,,... r.ransı~ kuvvetlerinin.. geri st . umadık. o vakit yapılan bu hata• -

!,. I " -.& .unels için bemu valdt 1 ~ '"':"":Saacağa bitaraf blr m~de ıec ••..telllc1iı.'iladakl _...... 
~ gönderilmesi karutaıtıİ1liıut- ., • Tltk ~ bu ~eti aua· 
~. 1 n dikkate almak için bir fnut aa. '! 

ASIM US \ yılabilir.,. I 
(Sona Sa. 1 Si. U 5-""'"""'""'"'"''""""""'"""""'"""""'""""'~ 

--~~~~--~~1 * • 
•• •• IJ • --*":.~,/nı~• 1 Bu sene Şeker 8a7J'UID, mev. ! 

'7KC.ettft ~· simin kıı olmaama raimen, aıüı- ! 
tuna bir~ .... ba..ı._I 

y a r d 1 m ! nn yardımile, çok mülreıqmel seç. 
mittir. Halil•• çocuklar muhtelif 
ei1-celerde ba)'l'aln tatillerini 
•.W. seçinnitlerdir. Buradaki 
raimcle ba:yramm neı'eli sahne
lerinden biri ıörülüyor. Bayrama 
ait bir )'QlllllZ husün 3 üncü .._ 
)'lfaaaclaclır. 

!eıa l>unyanın en me~hur zenginlerin. 
leıa biri o"/arak (Monte Karlo) da ö
~ (Ba.riı ZaJıaro/) hayatımn ilk de
t.~ni 'büyük bir yok3ulluk içitlde 
~eli. Milyarder olduktan 30nnl fnr 
:'"it ;çınden gençliğinde fa1rirone bir 
~ geçirdiği yerleri g~k arzu. 
bı,. "Ycındı. Bu makaatZa Baatı Zahar'o/

1 
__ ... ________ ._-_·_··_-_-_·-_-_·--

~tı P1ıriate oturduğu sokaklan 
~ it. aonra nebatat bahçesine gir. 
ti)~ h-. Burada kapıcılık eckM, adamtta 
'e ffllcira.r&e kıyafeti mer1&ameti"i 
lfp llardım hi&lerini harekete gstirnMt· 
~ ltu ad.amı yanına çağırarak lnra.: 
~ktan aonra cebinden ~dsğt 
'9 ~ele defterine (!00,000) fra"k yaz 

' la.kir kapıcıya ııermiftir. 
"-. t"Pıca §GMtnı hiç tanrmaaığt bir 
...._." kendiaine: 

\..',.!;:.çeki al. Bu iki yüz bin frank. 
°' ~ ~ filn 'ba7'kadan alır, rahat. 

~ ~.;·;,~ g(jrflnce bu ko-
-Y'Üc bir aervetin keftdt.rine he. 
01ora7c ~ğiu aldı enu. 

di. MWı.atabt"'" bir deli olduğuna 
hiücmettt, derhal cWı:ırd.a bir polia ça. 
ğırarak teslim etti! BtJail ZaJw.rof po. 
lis6 kendiaint tanıtmak, karakoldan 
karakola doıapıaktan kurtulmak için 
btr hayli zahmet çekmişti! O roket 
fakir kapıcı takdir8izliği"le 6nüne ~ 
katı zengin olmak fırsatını kaçırdığın· 
ela" BOÇ1nı, ba§tnı yolmuştu! 

Hcılrikaten Ziya PIJ§anın !'U söz;ı 

çok doğnul.ur: , 
Bartın yerine dürrü gülıer yağM ~e. 

mada'I 
Bibalat olanın ~na bir katrası d~

~ 

Haaan Kum~ayı 

Resmen ilan Ankara stadqomundaki maçlarda 

edilmemesi_nin F. Bahçe Ankaragücünü 
sebeplerı • 
nelerdir? yenerek şampıyon oldu 

Londra, 17 (A.A.) - Hiıvas ajansı· 

nın muhabiri Akdenize dair olan İngi
liz - İtalyan muvakkat itilifının bilkuv· 
ve aktedilmit olduğunu, ancak bunun 
qağrdaki sebeplerden dolayı resmen :. 
lln edilmemit olduğunu istihbaratına 
atfen bildirmektedir: 

1 - İngiltere ile İtalya Adieababa· 
daki sefaret meselesini halletmek ••· 
:ıusundadırlar. Bu mesele halihazırda 
Londra ile Roma araaındaki müzakere 
lerin mevzuunu teıkil etmektedir. 

2 - İngiltere, kendiıile İtalya ara
sında İıpanya meselesi yüzünden bi~ 
bir ihtilif çıkmamasından emin olmak 
istemektedir. 

Son gütılerde İtalya, ispanyaya kar· 
ıı hattı haeketini biraz değlıtirıİıiftir. 

Bu hal, İtalyanın Alman nüfuzundan 
ııynlarak bitaraflık meselesinde Fran
sa ile lngiltereye iltihak edeceğini ümit 
ettirmektedir. 

UNUTMAYINI 
Yarın 

KURUN ilavesi 
çıkıyor 
BU SAYIDA 

lylal mi iki kere dU9Un •• 
Meıhur İtalyan edibi PİRANDELLO

nun en çok sevilen ve beğenilen 
bikiyesi 

Hayaller Kulealnln Earar1 
Hakikat Oldu ı 

Cıgara Satıcıh§ından RevU 
Ylldızh§ına YUkaelen 

Kadın 

Drednot nedir? 

AYRICA 

Karıaının dayaktan 
ho9l11ndı§ını a8y11,,n 

bir okuyucumuza 
cevap veriyoruz 

Müsabakamız 

f unu tanıyor muaunuz? 
-16-

• • • • • • 

Başbakanın 
Vekillerin 

iki müjdesi ile 
tehassüsleri 

(YaZ181 6 ıncı aayıfada) 

· &vbalcan A,...ra atadf/OlllUIW Qfhktan •onra tribu1ıd.e. 

"Köy, kısaca Türkiye,, 
D•1ıı ,,,. Vekilimiz n tunda 
köy kal~inma planından bahsetti 

Anbra, 17 (Huıuai) - İktisat ve 
arttırma haftası mUnaaebetile Dahiliye 
vekili ve C. H. Partisi Genel sekTeteri 
B. Şü&U Kaya bu alcpİn radyoda ver-

diği bir nutukta töyle demi§tir : 
"Atatürk inkılabının en siatematis 

ve muvaffak bapncıaı büyük Batbaka
(Scmu: Sa. ! Sa. l) 

Sovy~tler Almanya · ve 
- Japo~yay~ k~_r"Ş~ 

Dünyanın ~n büyük t'ahk(~at . 
hattını yapıyor 

Fransa Almanyaya: karşı yaptığı 
tahkimatın pianlarıni ·ver.ecek· · 

Dllnkil posta ile 
gl:len The Pec.,ıe 
gazetesinde görül. 
mtş bir yazıdan: 

Sovyetler Rirli. 
ti. 2000 milden faz 
hı tutacak olan bir 
mıntaka içeri.r.~nde 

Fransu:ların ı~. 
ginot tahkimıf•na 
benziyen bir ~'\hki. 
mat hattı inc::ı et. 
mek üzeredir. 1la 
hat, sövyetler n·r. 
liiinin prk ve 
garp hudutl'l!'•nı 

Japonya nya .- ı. 
manya tarafından 
g"!mesi muhte'llel 
bir hücum vey't ''
tilA hareketine l ar 
Şl l'ayri kabili ti. 
fuz bir hale g 11•.ir. 
mek için tan1:m 
edi1mişttr. 

!i.000,000 u'ter 
içtn bütün lfiks 
milştemilltı ihtiva 
edecek ,.e dil ı a. 
nın M b8yiik t •• h. 
klmat hattı oltt !'".k 

(Sonu: Sa. 2 Sil. 5t 
Franaızların Maglnot talakımat lıattınıton Ud 

~ 



Asilerin "görülmemiş 
şiddette,, bir hücumu 

jBalkan 
çok 

Anlaşması 
sağlam 

1 ürk - Yunan dostluğu 
çok samimidır Hükumet kuvvetleri tarafından 

püskürtüldü Atina, 17 (Hususi) - Ba§vekil Me
taksas bir tskenderiye gazetesinin bu -
raya gönderdiği muhabirine verdiği be· 
yanatta Yunanistanın takip ettiği ha
rici siyasete geçerek, şöyle demiştir: 

ilk saflar Almanlardan mürekkepmiş 
Madrit, 17 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
HükWnet kuvvetleri, dün Madritin 

garbında asilerin Boadilla'ya karşı yap
ımı olduktan bir taarruzu püskürtmüş
ler ve bir kilometre kadar ilerlemişler
dir. 

Dü§marun taarruzu, görülmemiş de· 
recede tiddetli olmuştur. Asiler, son 
derecede modem silahlar kullanıyorlar
dı, müfrezeleri fevkalade talim ve ~er • 
biye görmüı cfrattan mürekkep bulu -
nuyordu. :Milialcr, ilk saflann tamami • 
le Almanlardan mürekkep olduğunu be
yan etmektedirler. 

On gilndenberi ilk defa olarak asi -
lcrin tayyareleri, diln öğleden biraz 
sonra payitaht Uzerinde bir uçuı yap -
Dllflardır. 18 maktul ve 50 yaralı var -
dır. ıs bombardıman tayyaresi ile 27 

avcı tayyaresi, bu harekete iştirak et -
miştir. 

Hükümetin on beş avcı tayyaresi, 
hemen havalanarak asi filoyu kovala -
mış ve bunlardan ikisini düşünneğe 

muvaffak olmuştur. 
Londra, 17 (A.A.) - Hariciye Ba

kanlığı Fransa hükiimetile anlaşara~ 

ispanyada bir tavassut hareketi için 
teklifler hazırlamaktadır. Bu teklifler 
hazırianır hazırlanma~ başlıca alakadar 
devletlere verilecektir. 

Morning Post gazetesinin yazdığm:ı 
göre, bir anlaşma hasıl olursa- her iki 
taraf sulh müzakerelerini hazırlamak 

üzere bir mütareke akdine davet oluna
caklardır. tki taraf muhasamatın tatili 
anında işgal ettikleri topraklan muha · 
faza etmeleri teklif olunması muhtemel
dir. 

"Yunanistanrn bütün devletlerle olan 
münasebeti çok iyidir ve Balkan İttifa
kımızda çok sağlamdır. Türkiye ile olan 
do3tluğnmuz pek samimi ve derindir.Bu 
dostluğun ne derece samimi bir şekilde 
devam etmekte olduğuna en yakın de· 
lil Türk donanmasının Faler'i ziyare -
tinde gördüğüniiz tezahürattır. Diğer 

Balkan müttefiklerimiz bulunan Yu -
goslavya ve Romanya ile de pek samimi 
ittifaklarla bağlıyız. ftalyala ile de mü
nasebetimizin dostça olduğunu zikre 
derim.,, 

BALK.AN BANKALAR KONFE
RANSI TOPLANDI 

"Köy, Kısaca Türkiye,, 

Atina, 17 (Hususi) - Dört Balkan 
Anla1}ması devletinin ihraç bankaları mü 
dürlerini bir araya toplayan konfe 
rans bugün Yunan bankası merkezin
de açılm!§tır. Konferansta para vazi -
yetinden maada Balkan Anlaşması dev· 
Jetleri arasındaki iktısadi münasebat ve 
bu münaıebatın inkiıaf ve tarsini ça -
releri de tetkik olunacaktır. 

(Uatyans, 1 incide,) 
ımmz tamet lnönil bqladığı aanayi
lqtirme pllnma 5 yıl yerine 4 yılda var 
mıı bulunuyor. Tarih ve cihan huzu
runda bu muvaf fakiyetle öğünürken 

Bafbakanm bu i§te muvaffakiyetli ve 
talihli yardmıcıaı Ekonomi Bakanı Ce· 
l!l Bayar'ı, onun bilgili ve salııkan iı 

arkadaşlarını ve onlarla birlikte salııan 
adsız sansız binlerce Türk çocukalnru 
hürmetle ve şükranla anmak hepimiz 
için zevkli bir borçtur. 

Bu arkadaşlarımmn hazırladıkları 

ikinci beş yıllık planın da tatbikine gi
ritilmek üzeredir. Türk devleti sanayi 
kuramaz, fabrika işletemez diyenlerin 
yanlı§ görütlerini Türkün yüksek va
sıflı kabiliyetlerini görmek istemiyenle· 
rin, bcdbinliklerini ve bethahlıklannı iyi 
neticeli işlerimizle tashih etmiş olduk. 

Nasıl k bizde devlet demiryolu ku
ramaz, demiryolu işletemez diyenleri 
de bilfiil tekzip ctmit bulunuyorsak. 
Oıunanh saltanatının otokrat ve teok. 
rat rejimi yerine cumhuriyetin demok· 
rat ve ekonomik devleti timdi arbk ta
mamiyle i~baıına geçmiı bulunuyor 

Atatürk'ün milleti bükt1metinin ku· 
rucu ve yapıcı f aallyeti sayesinde it sa. 
halannm ve it hacminin genişlemesi 
yüzünden mali kaynaklanmrz ve gelir
lerimiz artmıştır. Dıı ve iç ticaretimiz 
yükselmiştir. Hem bu netice birçok ver• 
gilerin azaltılIDIJ olmasına rağmen elde 
edilmittir. Demek ki devletimizin bü· 
yük bir imanla ete aldığı hayatı ucuz
latma davasında yapm:ı olduğu ilk tec· 
rübeler müsbct neticeler vermi§tif'. Hl. 
yatı ucuzlatma siyasetimize paramızın 
istikranm muhafaza bakımından da 
devama mecburuz. Türk parası müta
rekede çok dütmüıtU. Senelerce dlifük 
ve istikrarsız bir halde devam ett~ Baı 
bakanımu ayın İımct İnönü esaslı 
mali tedbirlerle parayı tuttu. Tutunma 

mit ve bu arada ahm ve satım koope
ratiflerini, devletin, buğdayda olduğu 
gibi fiyattan tesbitini aaymr§tır. 

Sayın Baıvekilimiz sözlerine devam 
ederek §Öyle demittir: 

Ziraat bankasının yeni kanunu çift· 
çiye genitlik verecek tedbirleri ihtiva 
etmektedir. 

Bütün bu tedbirler neticesinde istih-
sal artacak, hayat ucuzlıyacak, 

herkesin alım kabiliyeti artacak 
ve bu sayede Türk milletini;ı 

Yunanistan ita/yanın 
impa1ato1 tuğunu 

tanıdı 
Atina, 1 7 (Hususi) - Yunanista. 

nın Roma elçisi hilkOmetinin Adi.saba. 
ba. da bir ceneral konsolosluğu tesi'!ii. 
ne karar ,·erdiğini ltalyan hilküm~tL 
ne bildirmiştir. Yunanist:ııun bu k.ı 
rarı, Habeşistanın ilhakını tanıdığııı:ı 

delil olarak tefsir edilmekhdir. 
hayat seviyesi layık olduğu merte
beye yükselecektir. Türkiye, tarihin 
muhtelif devil'lerinde işgal ettiği me-
deni mevkiini herkesin üstünde 01aralt Son Habeş kuman danı da 
tekrar alacaktır. ., ... 

Sayın hemşehriler, istihsali arttır· mag/up oldu 
mak ve hayatı ucuzlaştırmak böyle bir Roma, 17 (A.A.) - Garbi Habe • 
davanın anahtandır. şistanda hareket etmekte olan İtalyan 

Bu büyük ideal:n temeli köydedir. kollarına henüz mukavemet göstermekte 
Köy, nüfusumuzun yüzde yetmi§ini i· olan son Habeş kumandanr Ras tmru
çinde yaıatan en tabii ve en esaslı mü- ya karşı kat'i bir taarruzda bulunmuı
essese. lar ve Ras tmru taraftarlariyle birlikte 

Köy, bütün gıda ve ham maddeleri- İtalyan kuvvetlerine teslim olmuştur. 
mizin kaynağı. İtalyan kollan artık bir kaç güne ka -

Köy, en büyük ihracatçı. dar Habe9istamn garp hududuna kadar 
Köy, en bilyük ve en ııağlam müş ilcrlemit olacaklardır. 

teri, 

Köy, ordumuzun temeli, 
Köy, kısaca Türkiye. 
İşte Bliyük Şefimiz Atatürk'ün he: 

zaman ve her şeyde olduğu gibi reel 
ve realist bir görüşle Türkiycnin sahibi 
ve efendisi dediği köylümüzün bu ka. 
dar ön plinda duran davaaını, bir bii. 
tün olarak kültürel, sosyal, ekonomik 
her cephesinden ele alarak etraflı ve 
sistemli bir kalkınma planına bağlamak 
Türk inkılabının programında başlan
mI§ bir i§tir. 

Türk enerjisi şüphesiz lıunı.i da ba. 
taracaktrr. Büylik şeflerimizin bize b:.ı 
saadeti de göstereceklerine emin ola. 
lım.,, 

İtalyan matbuatı bununla iyi ten -
sik ve modern silahlarla techiz olun -
muş son Habe§ ordusunun da ortadan 
kalkmış olduğunu ehemmiyetle kaydey
lemektedir. 

Çeki Karlin lzmir'de 
Göztepe ile berabere 

kaldı 

tedbirleri devam ediyor. Döviz tasar-----------------

rufuna biz de yardım edenek hem Vindsor dükünün 

İzmir, 17 (Hususi) - Şehrimize 
gelen Çekikarlin takımı ile ilk maç 
bugün (dün) Göztepe takımı ile yapıl
dı. Oyuna seri bir surette batlıyan Göz 
tepeliler güzel akınlarla karşı kaleye 
iniyorlardı. Beşinci dakikada penaltı -
dan Göztepe ilk golünü attı. 

vatani bir vazife görmüı hem de serve-

timizi muhafaza etmiı oluruz. geliri ne kadar? 
Bir yandan paramızı olduğu seviye-

de tutmak, öbür yandan da cihan pa· 
zarlannda fiyatlarla rekabet etmek ve 
ayni zamanda Türkyede hayatın ucuz· 
tatmak mecburiyetindeyiz. Bu itin güç 
tarafı hayatı ucuzlq.tnrmanm miistah
silin zararına olmamasını temin etmek· 
tedir. Gerek çiftçinin gerek ziraatçinin 
istihsal ettiği mal iyi fiyatlarla ve çok 
miktarda satılmalıdır ki onların da 
alım kabiliyetleri artabilsin. Demek ki 
hayatı ucuzlatmakla müstahsil kütlesi
nin alım kabiliyetini arttırmak elcle yü
rümelidir. 

Biıde en büyük müatahail köylü ve 
kasabalı çütçi olduğuna göre, onun a
lım kabiliyeti mahaulilnUn çoğalmaaiyle 
Ye atrlmaalyle artabnir. 

Dahllfyc vekilimiz bundan sonn 

Madam Sımpson Viya. 
naya gidecek mi?. 
Parla, 17 (A.A.) - Pariı> l\fidi'nin 

Londrada iyi bir membadan öğrendi. 
ğine göre, hazine, Dük Jc Vindsorn 
zannolunduğu gibi 50 bin değil, 2:; 
bin İngiliz liı'ası tekaUdiy~ tahsis e. 
decektir. Kral ile B. Nevine Cham. 
berlain. dün bu hususta görüşmüşler. 

dir. 
Ortada dolaşan bir şayiaya göre, 

sabık kralm şahsi servetini haylı ye. 
miş ve hatta istikrazlarda ~·ulunmu 
olduğu haberi üzerine amele fırkas•j 
1-u tenzilatın icrasında ısra" etmiştir.! 

Lancester ,.e Cornonail'es düka .. 

43 üncü dakikada güzel bir golle 
beraberliği kurmağa muvaffak olan 
Çekikarlin takımı ikinci devrede de 
kat'i hakimiyeti kuramadı ve oyun bu 
şekilde ilk devrede kazanılan birer sa
yı ile sona erdi. 

Çekikarlin ikinci maçını yarın Altay 
takımı ile yapacaktır. 

bin İngiliz lirasına mal olmaktadır. 
Fakat, iyi malumat alm~ıva olan 

.mahafil, kendisinin şahsi scrvetlnhı 
normal surette altı milyon lngiliz li. 
rasına baliğ olduğu Cikrind.!dir. 

Bunun beş milyonu kral\:e Viktor. 
yadan ve bir milyonu da knjiçe Alek. 
sand:-adan miras kaJm·ştı r. 

\ iyana, 17 (A.A.) - Diik ele Vind. 
soı-un etrafındakiler Madam Simpso. 
nun A\·usturynya seyaha•:ı1 i11 henüz 
mutasa\·vcr olmadığını :;ö:; Jemekfo. 

11skenderun 
(Üstyanı, 1 incide,) 
Bu karar tamamen Türkleri tatmin 

edecek mahiyette değildir. Ancak Fran
sız heyetinin müzakere esnasında uyan
dırdığı dostluk havasına karşı bir mu -
kabelede bulunmak, bu güzel hava için
de meselenin iyi bir neticeye bağlanma
sını kolaylaştırmak için Türk heyeti 
fazla ısrara lüzum görmemiştir, reyde 
müstenkif kalmı§tır. Meselenin asıl hal
line gelince, Fransa hükumetinin dave· 
ti üzerine Parise giden Dış İşleri Baka
m Rüştü Aras orada meseleyi hususi 
surette konuşacak, Türk efkiin umumi
yesini tatmin edecek bir şekil bulun • 
mağa çalışılacaktır. Konuşmaların ne -
ticeıi ikincikanunun on sekizinde top -
lanac<.k olan konseye bildirilecektir. 
Ondan sonra konsey kat'i karannı ve -
recektir. 

Hepimizin hatırımızdadır: tskende • 
run hakkında ilk defa Türk notası ve -
rildiği zaman Fransa "Suriye ile yap • 
tığımız muahede bir kere tasdik edile -
rek mer'iyete girsin, ondan sonra mese· 
leyi üçümüz birlikte konuşuruz,, de -
mi§ti. Hakikatte bu cevap Türkiyenin 
talebini baştan savmaktan başka bir 
şey değildi. Çünkü Fransa - Suriye 
muahedesinin mer'iyete geçmesi en aşa· 
ğı üç dört senelik bir işti. Fazla olarak 
iskenderun meselesi ile asla alakası ol · 
mıyan Suriyenin bu işe karıştırılması 

ayrıca bir hüsnüniyet alameti olamazdı. 

Onun için Türkiye verdiği yeni bir no
ta ile biraz tiddetli mukabelede bulun· 
mak zaruretini duydu. işte Fransa bun
dan sonradır ki vaziyetini biraz değiş -
tirdi: ''Türkiye tskenderunun istiklalini 
istiyor. Bu talebi terviç etmek Fransa
nm salahiyeti haricindedir. Suriyeyi 
Fransaya veren Milletler Cemiyetidir. 
İstiklali de olsa olsa Milletler Cemiyeti 
verebilir., dedi. işte Fransan:n bu ikin
ci cevabından sonradır ki İskenderun 
meselesi Milletler Cemiyetine intikal 
etmit bulunuyor. 

Bununla beraber meselenin bu saf· 
hasında Franıanın aldığı vaziyetle ilk 
Türk notasına karşı verdiği cevap kar
şıla1tmbraa aradaki değişikliğin derece
si daha iyi takdir edilir: Zira Türkiye 
iptida Fransaya hitap ederek: '~isken • 
derun meselesini aramızda konuşalım" 
dediği zaman bir kere "Bu İ§ ancak 
Fransa - Suriye muahedesinin tasdi -
kinden sonra konuşulabilir,, diyen, ııon· 
ra bu sözü "Bu it bir Türk - Fransız 

meıelesi değil, bir Tlirkiye - Millet • 
ter Cemiyeti meselesidir., tekline çevi • 
ren Fransa ıimdi Tevfik Rüıtü Araa'ı 
Parise çağırarak: ''Bu iti Milletler Ce
miyetinde karar safhasına gelmeden 
kendi aramızda konutUP halledelim,, di
yor! 

Biz bu türlü fikir ve tavır değişik • 
tiklerinden dolayı Fransız hükCimetini 
tenkit. edecek değiliz. Bu türlü değitik
likler Fransa hariciyesinde iptida ts • 
kenderun meselesini ele alan acemi el -
terin bu işi daha ehil olanlara bıraktı -
ğmı gösterdiği için bilakis takdir ede -
riz. Nihayet bu değişikliği milli dava -
:nızrn halli yolunda ilk hayırlı bir ala -
met gibi telakki etmek isteriz. 

ASIM US 

Cenevreden 
Parise 

meselesinde 
1 - Fransız - Sı:riye istiklal pıll· 

ahedesinin Fransız meclisi t:.ırafındıı• 
mes~ıcnin l.allinc \{adar tasdik elU· 
memesi. 

2 - Fr311s·z ku ı"ı~tl<?rinin Sanca~ 
tan geri ı;ekilmesi. 

3 - Sar.l'ağa tAtar:ıf müşah 

heyeti gönderilmesi. 
Bn kar&nlar he~·· timizce gayri 1' 

fi görülmü~tür. Huiciye Vekililll' 
heyetimizin bu rapor karşısında isti• 
ğunu bildirmiştir. M:ımaileyh ge 
kıif reyi \'ermeyi kararlaştırmış old 
dostane bir tarzı hai bulmaya ~alı. 
cağını söyhyerek i .. tinkaf sebebi 
anlatmıştır. 

Bundan ~onra koı•sey, Türk murt 
hasmın istinkatına rağmen. mazhl' 
muharıirinin raporunu ittifakl!l kab 
etmiştir. 

iKi TAllAFLI ~:ı ızAKERELEll 
Diğer l~raftan, fenevr~de he)e 

mizlı:ı F:-ansız heyeti arasınh mü 
kereler olnıuştur. :Sancağa, Millt 
ler Cemiyet:nin idr resi altın-la bif 
raf bir jaurarma kt?neti gönde 
mesi hakl,ındaki ,alebimiz ii?eril'I 
yapıian bu müzak~r .. ıerde Fransız! 
teklifimizi 1-:abul etn emişler, sad 
üç ki;ıilik lutaraf mfüahede komi.s' 
nu g)nderilmesinde srar etm·şıerd1 

Bu heyete hır Türk. bi:- Fransız a 
sı ilave edilmesini tasdik, Türk 
zası 1a ol~rsa bu kı misyonun Tür' 
ye hudutlar. içinde tahkik't yapeb 
mesi Ş2rt konulmu~ bunun üzerf 
bu teklik tarafmnllan radd?niltll 
tir. 

HARiCiYE VEK.'I~IMIZ PARl 
ı)A J'ET Jt.DILDI 

F:ansı7. hariciye I"azın B. Oel 
llaridn VE'kilimiz B. Tevfi!c Ri:~ 
Arası Paı ıc;e da,·et t:fmiştir. Hari 
ye ,·c:dlinıiz bugk• .. ı rde Parise ~i 
ı·ek Sancak mesele.si hakkında ilk 
ması yapn:ık ,.e ~ııbaşında.ı e 
geri .ıöneceJ.tir. 

Fr:t:ısız sefiri P Hf"trİ P\l:tı:ıoll 

da şu günlerde Prır~"t' ~;dec<'ği h"\' 
nrilmcktrdir. 

Fran._~ sarih 1 ıurlar:mıu ıtıetıı 
edecek hır hal su·l't~ tı-j.Jif P.d .. 1 

Yıliıaşın<1ı.n sonra iki hükumet 
konı:.-y rap,ırtörü arasında tema.' 
müz.ıkerelere devam ediletek \"e 
sele konse:-•r. 18 kanunusani i~t>nı~ 
da .rı:ılloh•nacaktır. 

MÜŞAHiTLER KiMLERDE~ 
OLACAK? 

Cenevre, 17 (A.A.) - lskende 
gönderilecek milşahitler komitesi 
İsviçreli, bir Holandah ve bir NorV'e 
den mürekkep olacaktır. Alakadar 
kftmetler bu müşahitleri Şark işle 
bilen zivat arasından intihap edece~ 
dir. 

Sovyetler Atman 
ve Japonya 

< U:ıtyı.ını ı ım"ide ) 
bu çeiık ağ bq &'\?nede bitecektir 
Rusya:ırn Japorı - Aıman anti kO 
nist misakına nlr cevap teşkil ctı11 
tedir. 

T:ıhkım:ıt - yukarda da yazıl. 
gibi - Fransı •lar tarafından 1 

Antakya ve lskenderun meselesı. edilmı~ Magin"t hattına ıknziyce' 
nin pa~n-te.,;i günü Milletl<'r Cemi• e. J:.'ı ,1ns z hül.umet.. Maginot t 
ti konsey topl:ı.ntısında r.tii:akereyr kima -ının gay : t sıkı muhafaza 
başlandığ:nı ve Hariciye Yekilirn!zh1 len phinl •. rrnı füısyar.rn emrine•"' 
da\'a!llı:r.ı milletler karşısında mu<la bulunrl urmnktıı c;ır. 
faa ettiğini yazmıştık. Burdan baş~a. Fransız tahkiOI 

Salı gühi.i toplanan konseyde Fr.m. nı yal nış olan Fransız mühendi' 
sız murahhası B. Yienot, hükCint..?ti. de Sı•vyet hükı'Amt>tine iareten ~~r 
nin noktai nazarını anlatmış ve San. cekti:. Onlar. Scn•yetler Birlii'i 
cakta hiç bir tedhiş hadisesinin ,·uku rafın -tan inşa~: ta.cuıvvur ıdilell 
bulmadığın!l Jı:onsey azalarını ikna:ı tahki.~ntını mevdana koymai• 
uğraşmıştır. dım ed<•cekler<l:r .. 

Fransız hariciye müsteşarının hi.. Bu =~te bir •nilyon~an ziyade 
de kafi addedilmiven bu nut'mnda b-ı. çalışa· tktır. YPni yrıpıfan hatts 
zı se!>epler iieri sürerek bu ha valide!•: tün or,tıı , ma;..ın~li tüfek •' t 
askeri kuvvetinin takviye eclildiğini ik toplar :t yardın.ı ile biltiln fla 
rar etmesi Ye bir alay ~erkes sü,·ari. yuncı .1er yer- tahripkar bi~e 
.sinin oraya gönderildiğini söylcmPı:ıi yağın u •una ho~~..: bilerek. fakat 
kons~y muhitinde fena bir tesir uyan sin ate.:-tcn masun kalaraktır. 
dırmıştır. Diı~ ·:- taraftan yt>r altı 8 

B. Vie~ot. sözl.erinin .sonun~a, An .• rnuht~:if katl:ırdan ibaret ~ 
takya~:a hıtaraf ~u· '.~·tk.ık -~o~~s).?nu. e~ektrık!_. ayd nlatılacak, dl-,,., 
nun gonde,··lmesını ııerı surmuştur. rı bulnnacak, hi.iyük rephalle z 

Bundan sonra mazbata muharririnin tarı, Q'ektrfkle ısıtılan yatal<JIŞ:,ı 
raporı• okunmuş ,.~ bu rapora gö.-e olaca'•.- ayrıca ranyo ·e yemek 

Jarı dı buluna'l!aktır. 
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AtatÜrK'iin doğduğu 
ziyaret hatıraları 

• 
evı 

Selanik, Apostolo Pavlo sokağı, 71 numara. 
Filomuzun Y unanistana yaphğı ziyaret esnasında orada bulun
muı olan değerli arkada~unız Kütahya saylavı Naşit Hakla Uluğ, 
dönüşte Seliniğe de uğraınlf ve orada Atatürk'ün doğduğu evi 
ziyaret etmiştir. Arkadaşımız bu güzel yazısında o ziyaretin in
tibalarını anlatmaktadır. 

Balkanlarda türklük için en aziz ha· 
ttra, şüphesiz Selanikte Atatürkün doğ
duğu evdir. Yunan topraklarına ayak 
basan her Türkün yüreği, bir kere bıı 
kudsal yuvayı görmek ve onun bol ışık
lı mütevazi çatısının alt:nda birkaç da
kikacık durmak isteği ile çarpar. Ati
lladan bir vazife dönüşü, beni bu büyük 
§erefe bir kere daha eriştirdi; taliim 
vardı, o evin içinde, Atatürk'ün çocuk· 
luğuna ve gençliğine ömürleri karış· 
tnış iki arkadaşı Nuri Conker ve Salih 
l3ozok ve Ali Kılıç beraberdik. 

Selanik o gün çok soğuktu. Ytisek
lere kar yağmıştı. İslahhane caddesine 
saptığımız zaman, bu eski Türk evler.:. 
nin bacalarından tüten odun ve kömür 
dumanının karışık bir sisi sokakları 
kaplıyordu. Apostolo Pavlo sokağtnın 
71 numaralı evi önünde durduk. Heye· 
candan gözleri yaşarmış olan Salih 
~zok, alt katta dükkana çevrilen iki 
Odadan ve sonradan yapılan bir balkon
dan başka, evin yüzünde bir değişiklik 
görmediğini, yalnız sokak kapıstnın cep 
heden çrkanlnuş, yan sokaktatki bahçe• 
l'e kapı olarak konmuş olduğunu söy
ledi. Yan sokaktan içeriye girdik. Eski
den avluya inilen bu merdivenden şim
di evin içine giriliyor. Methal bir tahta 
Perde ile ikiye bölünmüş olup evin ::ltlı 
Üstlü iki daire olarak kullanılmasın! 
temin ediyor. 

Doğru üst kata çıktık. Eski, güzel 
tipik bir Türk evi. Bütün Rumeliyi, ta 
'l'una boylanna kadar dolduran Türk 
C\'Jcrinden bir örnek ... 

Sofadayız. iki tarafta geniş, bol ışık· 
lı odalar var; sağda Mustafa Kemal'in 
Cldasr ... 

;?ir değJ, birkaç dakika sustuk; san 
~i bu susuş, bu evin sahibi Büyük Ata• 
tUrk'ün babası Ali Rıza Bey ve muh
terem annesi Zübeyde hanım içindir. 
Salih Bozok'un ve Nuri Conker'in göz
lerinden yarım asra uzayan hatrralan 
Sezip okumaya çal·ştık. 

Bu ev, Ali Rıza Beyin idi; Selaniğin 
Sok sevdiği, mütevazi, sevimli Türk 
Oğlunun, 1880 de, işte bu odada bir oğ. 
lu dünyaya geldi... Oda eski şeklini ay
llcn sakhyor. Tavanda, Büyük Şef'in 
taı:xıamile hatırladığt kabartma şekiller, 
01duğu gibi duruyor. Bundan önceki ge
tişimde çatlamıya başlamış olduğunu 
tördüğüm bu sıvalı tavam, eski şeklini 
'bozmadan evin sakinleri onarmışlar .•. 
!toyu çilek rengi bir de badana vur. 
tııuşlar... Odanın pencereleri şekillerini 
J>ek az kaybetmiş, köşe pencerelerinin 
ltöşeleri zaviyei kaimelikten çıkmış .. 
l'aban altmış yetmiş yıllık bir hizm:t 
~Ördüğünü anlatıyor. 

İşte bu odan!n içinde huşudan mu
ltaa :les bir duygu ile durduk; büyük 
9.~fiınin ailesine, çocukluğuna ait bü
tun bilgilerim kafamda canlı ve ayak· 
ta... Muhterem annesi Zübeyde Hanı
l'rıın İstiklal savaşı yıllarında İzmitten 
~eçerkcn gördüğüm, tath, derin ve va
·ltr yüzü gözümün önünde. 

b· Salih Bozok ve Nuri Conker derin 

1 
ır heyecan içindeler .. Biz sorduksa on. 
al' anlatıyorlar: 

Çocukluğu, gençliği, meşrutiyetten 
'
0 nra İstanbulda bir vazifeye gönderile
ceğ i güne kadar burada geçti. 

I3u odanın içinde yeni tek bir şev 
"'~r. Atatürk'ün 1933 de çıkmış bir res
~1· Evin sakinleri buraya bir resim as
'·lak istemişler, onuncu Cumuriyet Bay 
~~trıında "Hakimiyeti Milliye,, ye Ata-
Utk'iin vermiş olduğu bir resmi bul

ltıtış ve oraya asmışlar. 
t llüyük Atatürk, bu resimde "Kur
~~ltı§. ve inkılabımmn ilk ve sadık işçi
"i.' dıye benim de bir gençlik verdiğim 

lakimiyeti Milliye,, yi taltif etmişti. 
l3u evde bir millet doğmuştu. 

~u evde dünyaya yepyeni bir devir 
tıı dünyayı qığile d.1lduran en büyük 
ttt'an doğdu. Türk yurdu karanhkları.1 
~~ koyusunu yqarken, bu bol ışıklı O• 

l'·'.4 ''Mustafa,, dünyaya geldi. Büyük 
~it kadını oğlunu burada emzirdi, bu 

da bü .. ttü babası biraz sonra ölün-

ce, yetim oğlunu, derin şefkati ve yük· 
sek faziletile bu evde yetiştirdi. Mus· 
tafa pek kısa bir zaman için o mahalle 
nin ana mektebine ve sonra da yeni u
sulde okuma yazma öğreten Şemsi E
fendinin mektebine bu evden gidip gel
di, mülkiye rüşdiyesine, sonra o me!<· 
tebe isyan ederek asker mektebine bu 
evde iken devam etti. Zekası, yüce ah .. 
lakı ve metin karakteri bu evde ikeıı 

g~ze çarpmıya başladı. Riyaziye hoca
sından "Kemal,, adını bu evde iken al· 

dı. İdadiye kadar tahsilini burada yapt! 

:(.. ~ :f: 

Çift kanatlı bir kapıdan içeriye gi· 
rilince sağda köşede Mustafa Kemal'i-1 
karyolası dururdu, odayı üzerinde ç:ı

hştrğı masa ve kitapları doldururdu. 
Riyaziye ve edebiyat en çok sevdiği ba
hislerdi. Yurdunu çok seven, muhitini. 
evham ve hayalatla değil, müsbet ilmin 
çerçevesi içinde tetkike başlryan genç 
dimağda, geriliğe, taassuba ve yurdu 
harabiye götürenlere karşı isyan alev
leri bu evde parladı. Mustafa Kemal, 
Manastır idadisinde iken sık sık gelir
di, sonra İstanbula Harbiye mektebine
gitti, annesi hep burada kaldı. 

Mustafa Kemal, Erkanıharbiye sı

ralarında, vatanı felakete slirükliyen 
idareye karşı amans·z bir münekkit idi; 
erkanıharp yüzbaşısr çıkınca, onu Yıl· 
dızda uzun müddet tevkif ettikten son
ra Suriyeye sürdüler. Zübeyde Hanım 
oğluna hasretti; onun ayrılığı kalbinin 
en derin acısıydı. 

İşte böyle bir gün Mustafa Kemal 
Selanikte bu evde, anneciğinin elleri

ni öpüyor ve muhterem anne, gizli ola
rak Suriyeden kaçmış olan yavrusunu 
bağrına basıyordu. 

Mustafa Kemal, Suriyede yurdu 
kurtarmak için kurduğu "Vatan., cemi· 
yetinin çalr§malarıru Rumeliye de teş

mil etmek azim ve karariyle 1904 de 
Selaniğe gelinişti. Yirmi beşine henü7. 
girmiş bu büyük kudret, Selanikte giz
li olarak çalıştı ve sonra "İttihat ve Te
rakki,, adını alan inkılap cemiyetinin 
temelini "Vatan cemiyeti,, nin bir şu
besi olarak burada att. Kimseye gc· 
rünmeden Suriyeye vazifesi başına dön• 
dü. 

Mustafa Kemal, 1907 de Selanikte 
üçüncü ordunun bir zabitidir. Bu bil· 
yük halk çocuğu bu üç katlı mütevazi 
Türk evinin üst katındaki odasında yur
dunu kurtarma yollannt arıyor: Bir 
yandan inkılap, diğer yandan orduyu 
Türk milletine yaraşır bir kuvvet hali 
ne sokmak yoluyla ... 

Meşrutiyet inkılabı Mustafa Kemal 
Beyi Selanikte kolağası olarak buldu. 
O, bu inkılab:n yurdun kurtulması için 
lazımgelen şartların hiçbirini temin e
demediğini görüyordu; herşeyden öncf' 
orduyu politikadan uzaklaştırmak isti• 
yordu. Cemiyetin başrnda bulunanlar, 
imparatorluğun etrafında hazırlanan h:ı 

rici tehlikeleri görmüyorlardı; Mustafa 
Kemal onlardan ayrıldı ve kendisini or
dunun yetiştirilmesi ış.ıne verdi. 31 
mart isyanı Mustafa Kemalin haklı ol
duğunu meydana çıkardı. Bir saniye 
kaybetmeden Rumelindeki kıtalardan 

bir Hareket ordusu hazırlxyan otuz ya<ş
larmdaki erkan·harp, bu ordu ile birlik 
te ve onun erkanıharp reisi sıfatile İs

tanbula geldi, irticaı söndürdü; tekrar 
Selaniğe, güzel yuvasına döndü. Bir 
zaman sonra Istanbulda Erkanıharbiye' 
dairesinde bir vaz:feye tayin edilmesi 
üzerine Selaniktcn aynlmağa . mecbur 
oldu ve bundan sonra bir daha evine 
dönemedi. Mustafa Kemal Trablusu
garpte İtalyanlarla harbederken de Bc.l 
kanlarda Osmanlı imparatorluğu Sela-
niği elden cıkardr. 1 

... :(. "' 
Üç sene ünce, Sel6nikte toplanan 

Balkan konferansı Atatürk'ün doğduğu 
bu kudsal eve üzerinde şu sözler yaztlı 
b:r plaka koymuştu : 

"Türk milletinin büyük müceddidı 
ve Balkan ittihadınm müzahiri Musta-
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Şeker Ba11ramı, Noel ve\B •• T İ h f t 
Yılbaşının bir araya UgUD U llffi 3 aSIDID 

gelmesinden son günüdür 
Dükancılar 

memnun 
Bagram nasıl geçti? 

Bu sene bayram dolayısile Beyoğlu 
ve İstanbul cihetindeki dükkanlardı 

mutadm fevkinde bir alışveriş olmuş

tur. 
Bunun da sebebi, birkaç "Bayramın,, 

bir araya gelmesidir. 
Noel ve yılbaşı da yaklaştrğı içb 

o bayramlarla alakadar kimseler, dah<ı 

bu aym başındanberi hazırlık alışveriş. 
!erine başlam ·şlardı. 

Şeker bayramının alı;verişi, ayrıca 
bir yekun teşkil etmiştir. 

Bunlara ilave olarak Tutum hafta
sının da bu araya düşmesi dolayısile 

bazı dükkanların satışı üzerinden husu
si bir tenz:lat yapması, ahalinin dük
kanlara tehacümünli mucip olmuştur. 

Dükkancıların büyük bir kısmı bı.J 

vaziyetten memnundur. 

Diğer taraftan bayramın neş'eli ge
çip geçmediği, bayram yerlerile ölçül
mek icabediyorsa, bu sene bayram çok 
tats·z geçmiştir. 

Kışın girmiş olmasına rağmen ha. 
vanm çok iyi olması da bayramın neşe
sini arttıramamıştır.' Üç gün bayram 
esnasında en çok neş'esi olan yerler si
nema olmuştur. Fakat onlar da şikayet
ci. Rivayete göre on iki matinesine gi
renlerin, çoğu akşama kadar sinemadan 
çıkmayıp bir filmi mütemadiyen seyredi 
yorlarmış. 

Bununla beraber her bayramda ol
duğu gibi küçükler bu bayramda da çok 
eğlenmişlerdir. Bilhassa tayyare şeklin
de kurulan atlı karıncaların çocuklamı 
çok hoşuna gitmekteydi. 

Yeni tramvaylar daha mı 
rahat? 

Bir ve ikinci mevkileri bir arada bu
lunan ve atlamalara mani olmak için 
basamakları otomatik olan tramvay a
rabaları birkaç tecrübeden sonra niha
yet çalrşmrya başlamıştır. 

Arabalar şimdiki halde yalnrz Ta1{

sim - Sirkeci arasında çalışmaktadır. 
Bu hat üzerinde yapılacak ameli te;: 

rübelerden alınacak neticeden sonra di
ğer arabaların da ayni şekle konup kou 
mıyacağı düşünülecektir. 

Belediye istatistik yılhkları 

Belediye şehir işleri hakkında ista. 
tistik yıllıkları haztrlamağa başlamıı;. 

tır. Evvelce 3 cilt teşkil eden ihzari ma. 
hiyette bir taktm bültenler tanzim olun
muş ve bunlar neşredilm:şti. Şimdi de 
hazırlanan yıll·k 4 üncü cildi ihtiva ede. 
cek ve 934-935 yıllarına ait olacaktır. 
Kitap 937 yılı başında tamamlanacal<:-
tir. • 
fa Kemal burada dünyaya gelmi§tİr.,, 

Şimdi Setan:k belediyesi bu büyük 
adamın içinde doğduğu evi, sahiplerinin 
gönül rızasiyle satın alm·ş bulunuyor. 
Yakında boşalacak olan ev, Selani~in 

en manalı, en Y.lice varlığı olarak tari
he kalacaktır. Mustafa Kemalin hem
şehrisi olmayı büyük :ieref bilen Sela
nik belediyesinin bu hareketi kalpleri
mizde hadisenin değcriüyle mütenasıp 

şükran duyguları uyandırmış bulunu· 
yor. 

Günümüzün üzerinden ytllar ve 3· 

sırlar geçtikten sonra da bu evin önün.. 
de nesiller duracak, insanlığa en yüce 
hizmeti yapmış, bu eşsiz insanı selam
lıyacaktır. Böyle bir varl·ğı bağrınd:ı 

yaşatan Selaniğe ne mutlu. 
Islahhane caddesinden sonra Kule 

kahvelerini, Yedikuleyi, eski Sabd 
Paşa ve Mitat Paşa caddelerini gezio 
geçtik, Büyük Şefimizin gençliğine a:t 
hatıraları, onun yakınlarından dinle
mek heyecanı ve onun emrinde bir işçi 
olmak sevinci içinde şehri dolaştık. 

Selanikten ayrılırken, Yunan halk·· 
ri'ın gösterdiği cjostluk duygularını da 
beraber getiriyoruz. 

NAŞiD BULUC 

Hafta Celal Bayar'ın bu akşam radyoda 
vereceği bir söylevle kapanacak 

Polis Haberleri 

üçü de yaralandı 
Kasımpa§ada Anbar arkasında 20 

numaralı evde oturan Receple kayinbi 
raderi Şükrü evvelki gece kavga etm:ş
ler; Recep kayinbiraderin~ sopa il~ 

dövmeğe başlamış, Şükrü de bıçakla 

Recebi arkasından yaralamıştır. Kavga· 
darı ayırmak istiyen Kadri de Şükrü

nün bıçağile sol kolundan yaralanmış, 
her üçü Beyoğlu · hastahanesine kald1-
nlmışlardır. 

l E!rnnomi ve Tutum yedi gününün 
dün altıncı günüydü. Bayr:ım olmalc 
münasebetile hafta diğer senelere na· 
zaran oldukça daha çok canlı geçmi-ı

tir. Bu arada vitrin müsabakasına i~ti

rak eden mağaza sahiplerinin kamilen 
yerlimallarından yapılmış vitrinler:ni 
görmek için iki gündür yüzlerce halk 
Beyoğlu caddesindeki mağazaların önü. 
nü kapamıştı. 

Müsabakaya bugün de devam edile
cektir. Ayni zamanda yerli ve hed:yeli 
yemiş müsabakası da devam etmekte
dir. 

Bugün Ekonomi ve Tutum yedi gü .. 
nünün son günüdür. Bu münasebetle 
bazı okullarda müsamereler verilecek
tir. Ayr:ca ak§am saat 19,30 da radyoda 
İktisat Bakam Bay Cel51 Bayar da bir 
söylev vererek haftayr kapıyacaktrr. 

SARHOŞLUK YÜZÜNDEN 
Edirnekapıda Neslişah sultan mahalle
sinde Hayrinin kahvesinde rakt içen M

bıkaltlardan Kuşgöz Niyazi garson Be
kir tarafından dışan çıkarılmak isten
miş, Niyazi Bekiri karnından bıçakl:-. 
yaralamıştır. Bekir hastahaneye kaldı-

nlnuş, suçlu yakalanmıştır. Tahranda sefaret 
DENiZE DÜŞTÜLER - 3946 nu• b• 

maralı sandalcı Mehmet Fenerden Ka- lDaSl yaptırıyoruz 
sımpa~aya giderken Ticareti bahriye 
romorku ile çarpışmış. müşterilerden 

Lefter, Bodos, Yamandi, Anastas deni
ze düşmüşlerd:r. 

lTIP DÜŞÜRDÜ - Şişlide Perihan 
sokağında 32 numarada oturan Cevdet. 
le arkadaşı Leon tünele giden tramva
ya binmişler, yolda Cevdet arkadaşını 

iterek tramvaydan düşürmüş; yara!ı. 
Çocuk hastahanesine kaldtrılmışt~r. 

EmUik Bankasındaki Beır; bin 
lirahk a()ık 

Arife günü Emlak bankasında üç ay· 
Irklar tevzi edilirken, memurlardan Nu
rinin beş bin lira parası eksik çıkmıştır. 
Nuri, tevzi edilmek üzere baş veznedar 
Zekiden 50,000 lira parayı saymada:ı 

aldığını söylern!ş, tahkikata başlanmtŞ 
trr. Zeki, Nuriye ek3ik para vermediği
ni söylemiştir. Tahkikat devam etmek
tedir. 

Yeni bir Tıp Enstitüsü 

Mahiyeti tamamile ke~fedilem·yen 

kanser hastalığrn·n tedavisi için, müt!
hassıs doktorlar İstanbulcla bir kanser 
müessesesi kurmağa karar vermişler

dir. 
Yeni ensftü Üniversitenin Ttb fakül· 
tesine bağlı olarak kurulac::ıktır. Bu iş· 
le meşgul olmak üzere bir komite seçil
mek üzeredir. 

Hükumetimiz Tahranda iki sefaret 
binası yaptırmağa karar vermi~tirf. Bu 
binalardan biri şehir dahiEnde diğeri 

de Tahranın sayfiyesi olan Şemer.mde 
yapılacaktır. Hariciye vekaleti müste
şarlarından Bay Agah bu hususta tet
kikat yapmak üzere Tahrana gönderil· 
miştir. 

Yapılan ilk keşif ve tetkikler netic('. 
sinde her iki binanın bütün mefrüşati
le birlikte 200 bin ı:raya malolacağı an
laşrlmıştır. 

Her iki binanın planlan Türk mü
hendisleri tarafından yap·lacağından 

yakında mühendisler arasmda bir mü
sabaka açılacaktır. 

Yeni liman 
proğramı 

Liman idaresi umumi müdürü r.au. 
fun Ankaraya gitmiş olduğunu yazmış
tık. Bay Rauf Anka-rada İktisat vekale
t:ıe temaslarda bulunarak istenilen iza, 
hatı verdikten sonra şehrimize dönmü"~ 
tür. Umum müdürün teklif ettiği prog
ram Bakanlrk tarafından kabul edildi
ğinden bugünden itibaren derhal tatb;
kine ba~bnacaktrr. 

Galata ile Sirkeci nhtımlarm·n tamı
ri yeni programrn en esaslı maddelcrb
den biridir. 

Radyoda. 

- Şimdi size yarınki havayı söyliyc rum. Yarın hava ya a~tk ol..ıca!:, y:ı 

palr. Eğer yağmur yağmazsa hava iyi olacaktır ... 
··~ .ı. ••• • 





Anasını Gör 
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- Galiba teni döndü zavalbcığın?. 
- iman bu, ırlaımııbr belki; ka • 

clembaneye girecek ihtimal ... 
(Damat Bey ıeldil) aealerini duyan 

auendeler. ara ıeçinneden, methur 
f&l'laya ıiriıtiler: 

Atık oldum una ey gonca dihen 
Sönmez ateılere yaktın beni sen. 

Şahap, küçük odaya alındı. Kapının 
önü ana baba ıününden farilıız. Yedi· 
sinden yetmiıine kadar omuz oamza bir 
yığın kadın ve çocuk, damadı ıörece • 
iiz diye aaldmmtlardı... Bir mecelleı -
me, bir feryat ve fiıan ki deme ıitain. 

(Can kurtaran yok mu, bot böğriim 
içine ıöçtü! •• Ay ay ay, eliz kapağım 

yerinden koptu!.. Aman aman aman, 
numm hurduhat oldu! .. ) diye çıilıiı 
heaanlar. (Ayak altında kaldım! .. Çiğ
nendim!. Ezildim! .. ) diye acı acı haylu-ı 
ran çocuklar. 

Kalahalığın bir çoiu da aralık du • 
ran aokak kapmnm önüne birikmiı. Bü

\ tün gözler dıf8nd•; faytondaki Akcer
dm Ekremde ... 

..... Damat aola oturur mu hiç, elbette 

o zananlar kira arabalarmm lülriis
~~ Beyotlu cihetinde Ağacami toka • 
~ lstanbul tarafında ela Sultanmah
"-t türbesinin köteainde bulunurdu. Şa 
,, tatafath olsun diye, bu Mabmu • 
, ~!P.incleki faytonlardan birini, bir 
~ evvelden peylemiıti. 
ta...C... ciğer yan sadıldan üçünü de 
~ alarak cloJmup binmite ...... 
.~ nnna olmadıimdan, yapayalnız 

ek de yakıııkaa kaçacaimdan, be
• e yalnız Akgerdan Ebemi al • 
soluna oturtmuıtu. 

'°' tibalili Şemsi ile Samur Efl"tif, Ye
l. ~lumhacWD ÇaTUıun kahvesinde 
~Jecelder, alqama kadar Şahaba re

etlecekler, düjiindeki davetliler, 
~iler clağıldlktan 10nra eve selip 
~ii yedikten ve arkadqlanm rü • 
Tf lcoycluktan sonra döaeceklerdi. 

~ Şa!ıaptııki çeki düzen sörülmeie ... 
ı. 

ilatmda. KoeJr,adaki fesçi Muhacir 
~'elan yanın saat evvel alnumı, 
~ sıcaklığı daha üıtünde, ne o • 
~~vari vapur dumanı, ne de aaray 
~inıv•i ciğer alı, ilôai arası rea
'"'lle. yepyeni fes. 

ı.a 3-çı.n la.yonlarla laranmlf ve pa • 
"' hnl.. Bıyıklan kozmatiklenmit, 
\ . ı ve yukan lavnk- Yüzün • 
~ kaydı braf ve bol pudra •• 

\tiicudünde, pamuk berzinden hilili 
• ek; biıbç gün evvel aldığı, kah • 

ti.... Çavup aaklabp gelirken kahvede 
-...~İii ipek fanila ile don; donun üs • 
~ rin kuf&k. En üıtte, terziye Ü • 

'-t 'p Çavuf& emanet bıraktığı redin
'6 ..._..; kolunda da içi atlaıb par. 

... 
l..a_ "•Jtn kapı önünde clunır durmaz, 
~küçük bir tereddüt geçirdi. He· 
\ 1. ~ya atlayıp eve gine mi, yolc
"ıti~ salıp (buyurun!) cevabmı mı 

"e? 
ı..L•r-!c1en -•-•-- .. .. L!- -~·-"'t11~ ıacayaıuırr, uçu ı;ıu- ._.._. 

' Bu:rur, cel anlamın ıel!. 
~ ~ Akgerdana uaulcac:ık bir iki 
~ söyledi; faytondan sıçradı; eve 

\:~t aofada bir yayıaradır ıicliyor • 

-..,'Destur, bepnızı öriün; damllt Be7 
~--! 

'-.\yol yol versenize, adımıc:aiız ne-

' leçecek? 
~ler, teyzeler, hanmı nine • 

4\.-'ll.h biDih l'IZMI için çılan ıara • 
..:_ '-ıvet edin odayı! .• 
~" Ceı ~mı, SÜ' küçük oda • 

Akpnlanm hali ele cöriilecek teY 
doğnııu. tıi blormda ve keyfi keyif. Gü 
zelliiine mainır ve yw melaikelerini 
yakıp kavurduğuna emin, yaalanmıı ar
kaya, blükmüt boynunu bir yana, gÖrii· 
cüye çılmtıı bir taze ıibi nazengiz bir 
tanrla pozların envamı almada ... 

Katla cöz arasında da, ..,.. altın -
dan einıi ainai bir gülümeeyifle, kar!• • 
cbıkilere selim niyetine f• düzeltmede: 
iltifat lllllkamna blyık burmada, göz 
kırpmada. 

Hafize, körebe oyununda ebe olmuı 
ıibi eteklerini kaft'llllllf, dili dıpnda, 
ıurab terden bömnüt: 

- Nqisciiim, Nebiyananla HO!ka-
dem bacıyı bulalım 1 .. Nec:a"heciiim, kah· 
vecı1e aitilci neredeler, kaYJPlara 1111 ka
nıblar? .. lfabtcıinn, sen yanılma, faz
la ricuhatli.iıa!. eli""" dört dönüyor, 
!.otana y_.. nef• tüketiyor, söiaünü 
J'UIDl'Uklayardu: 

- Şimdi uıbn- taıı ..- çattadak çat
layneı eeeiinı ... Hele bu mmnız, kmam
•lk. tınmaz meli.ilre bnya pek tutulu • 
yonun... Bu miakinaki boyuna böyle 
sözlai kapalı, duclaklan kıpır lapır o • 
kuyup üfliyecelc mi? •• Ç.öp çöp üıtüne 

koJlftl1'8cak 1111?. 
NerıiAn sevrek cevrelı a.i çıkb: 

- Cıpracıl- cıpracı! •• Hariyaaa -
mmn!- nerede o donyaiı allaaeniz? •. 
önce cısua Terilıneclen çeneye kahve 
dayanır 1111 hiç? •• 

Ardından, Necihe aldı: 

- Huuu! ••• "Yaftflayıp (Tez gün • 
ele tez aaatte Huı... kan • 
tının if81lah) dedirten aoara: ,, 
Huuuriyanumı, peypnaber atlana ar -
tık aaldamıbaç oyunundan TaZceç de çık 
meydana; damat beye cıgara cötür! .. 

Küçük odanm önüne istif olnmılarda 
ela ıelain çene: 

- D....adın fÖyle bir ancbntab Ac:e
me benzemiyor mu? 

- Aklınla bin yafa, bpkı Acem pa • 
diplu Nuredclin Şahın örneiil .. Hani 
bir zamanlar latanbula gelmiıti ele ıey. 
rine ıitmiıtik.. 

- Ac:emden ziyade ennıeniyi habr • 
labyor. Ne idi o Çukur maıb.tlebicinin 
karıısmdaki kuyumcunun adı? 

- A yadis- s.hi aahi, lıiaynihi Ava
disin 91i; bet alb Yat daha ıenççesi !_ 

- Katb cözlü, oldukça da boylu boa
lu ama bnl, tannız, u§&k lalııldmm bıi-
ri .• 

- "Bir mmlb:" kedi uzanamadığı 
cijere mundar dennit-

- Baluana yÜzÜ pancar gibi, göz ka-
paklan fİI; aizı da bir tanla çarpllr ... 
Bilmem ama içkililerden galiba! •• 

- Vallahi ıu dakika yüreğim cız et· 
ti, acım tazeeiie. Bu herif küp dibi 
...tıoıı.mdan deiilae bileklerimi ke • 
aerim. 

- "Guya kulaia ftaılb, fakat sağır 
bile duyaıbilir:., Haberin var mı, evliy • 
mit de. Teleme peynirleri gİl>İ kan11, 
nur topu ıibi ele, üç tane mi dört tane 

mİ, sübyanı T&mllf••• 

- Allllh kahretıin, boyu demlain 3y..,. .. _ 
(Arkuı var) 
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Sabık kral, Baron Boçlld'ln şato· 
sanda mlsallr olarak yaşıyor 

Baron t:ugen de RothschrtcJ.. 

Eski kral Sekizinci Edvard ve yeni 
Vindsor dükasının tahttan feragat edip 
halka radyo ile vedada bulunmasından 
sonra İngiliz tabaasınd'an bir fert sıfa • 
tile Avusturyaya 24 saatlik seyahatte 
bulunmuı olan "Daily Express,, (;Ue

tesi muhabiri bu şayanı dikkat seya
hati ıöyle anlatıyor: 

"Bir otomobil kornası sükuneti yır
tarak kralın Enzefeld ptosuna geldiği
ni bildirdi. 

Bir dakika sonra garip bir takım göl
ıeler düşüren meş'alelerin ışığ· altın • 
da, büyük demir kapılar ardına kadar 
açıldı. Dört çelik miğferli jandarma, 
süngüleri şıkırdatarak taktı ve uzun bir 
siyah otomobil içeriye kaydı. 

Saat on biri yirmi dakika geçiyordu. 
Soğuk ve aysız bir gece idL 

Saatime baktığım sıralarda demir 
k:ıpılu gürültüyle yeniden kapandı. 

Eski İngiliz kralı ve yeni V'ndaor 
dükriı seyahatinin aonuna ermi§ti. Ve 
yenrbır iiayata ba§1ryt>rdu. 

MOTHIŞ BiR YASAK öNONDE 
Otuz mil kadar süren bir yol boyun

ca dizilmiı jandarmalar arasından Vind
aor dükası bu küçük Avusturya köyil • 
ne gelmitti. 

Şatonun hemen yakınına kadar so -
kulmuıtum. Birdenbire kılıçlı bir poliı 
komiseri derhal otomobilimin önüne at
ladı ve elie ''Stop!" ipreti vererek: 

- Oraya giden kim? 
Diye haykırdı. 
İngiliz tabaasmdan ve gazeteci ol • 

duğumu söyledim. 

Kralın 24 saat
lik bir yolculuk 

nihayetinde 
akşam yemeği

ni bir bavul 
yığını üzerinde 
yediği görüldü 
lngiilereden ayrıldığı 

dakikadan ıtıbaterı kralı 

takip eden bir gazeteci 
neler anlatıyor 

f yordu. Bu ışık Vindsor dükaıunın isti
rahate çekildiği odanın pencerelerinden 
gelmekteydi. 

Daha bundan üç ay kadar evvel Ak
deniz seyahatinden dönerken Vindsor 
dükası buradan bir kral olarak ayrıl -
mıttı. EnzefeJd ptosunda ne kadar ka
lacağını daha bu gece kimse söylemi -
yordu. 

TRENDEN ÇIKAR ÇIKMAZ 
Vindsor dükası, trenden ıapkasız o

larak çıkınca : 
- Bana bir mektup veya haber var 

mı? diye sormuştu. 
Kendisine bir deste telgraf sunul -

du. Onları aldı ve derhal cebine sok -
tu. 

Ekspres gelir gelmez bindiği Pul -
man vagonunun etrafına bir polis kor
donu çekilmitti. 

içeride tngilterenin Viyana orta el -
çisi Sir Valdford Selty ve Viyana polis 
müdilril vardı. 

E!ki kralı sellmladılar. Eski kralın 
ardında polis hafiyelerinden biri bulu -
nuyör. v~ ~o"M liartyeaı, eski kralın 
Slippcrs isimli köpeğini tutuyordu. 

Bu köpek için eski kral : 
- Dünyada en çok kıymet verdiğim 

teylerden biridir, demişti. 
Böylece bu küçük kafile siyah ve u

zun bir otomobile doğru yürüdüler. Bu 
otomobil eski kral Edvard'ı, yukanda 
adı geçen şatoya götürecekti. 

BiR MOSAADE 
Eski kral birdenbire, Avusturyalı mu 

hafızlarıadan birine döndü ve dedi ki: 
- Gazete fotoğrafçılarının gelip re-

sim almasına müsaade etmenizi iste -
rim. Gayet sıkıntılı bir seyahat yaptı -
lar. Resim almalç için çalıştJlar. Bina
enalevh bu mazhariyeti haketmiıter -
dir. Biraz geri dönelim. 

Bunun üzerine herkes tekrar istas . 
yonun platform'una çıktJ, ve gazete fo
toğrafçılanna birer resim atmak fırsa -

Gezlntııer: 

Baror.ess Eugen Rothsch;cd. 

tı verildi. Eski kral burada tam beş da
kika kadar fotoğrafçıların yaktıktan 

mağnezyum alevi karşısında durdu. Gü
zel güzel gülümsedi. Kendisinden iste-
nen bütün pozları verdi. · 

Sonra almanca olarak: 
- Artık bu kadar kafidir sanırım. 

Değil mi centilmenler ..• dedi. Ve oto -
mobiline yürüdü. 

Bir lahza sonra otomobilin içinde bu· 
lunuyordu. Ve otomobil kralın sığına • 
cağı şatoya müteveccihen hareket et • 
ti. 

KRAL KiMLERiN YANINDA 
MiSAFiR? 

Şatoda krala ev sahipliği edenler 
baron ve barones Roçild'dirler. 

Baron Roçild'in kardeşi büyük ban
kacılar ailesinin Avusturya kotu şefi • 
dir. Karısı barones Roçild ise, vakti • 
le güzelliğile meşhur olan Fladelfiyatı 
Mis Katerin Volff'dur. 

Baron Roçild bu güzel Amerikalı es
mer kadınla evlenmek için dört sene 
beklemişti. Bundan on sene evvel A • 
merikalı Mis, o zaman kocası bulunan 
Kont Şuborn'dan Avusturya kanunla • 
nna göre mütekabil istidalarla bopn
dıktan sonra evtenmiştiler. 

Baron ve barones, senenin yedi ayı
nı Paris, Londra, Amerika ve Fransız 
R,iviyerasında geçirirler. Avusturyaya 
yalnız sonbaharda gelirler. 

Eski kral Edvardta Londrada iken 
tanışmışlardır. O zaman eski Kral daha 
prens Dö Gat (yani veliaht) idi. 

Eski kral ise, onları yazın berabe -
rinde Madam Simpson olduğu halde zi
yaret etmişti. Birlikte golf oynadılar. 

Bulundukları ıato kırk odalıdır. 1 

Eski kralın bu defaki ziyareti esna· 
sında Viyana makamları bütün emni • 

(Lutfen sayıfayı çeviriniz) 

Bayram için düşünceler 

Dük Vindsor Viganadn 

- Kim olursanız olunuz bir adım i
leri gidemezsiniz? 

Dedi. 

Tekrar köye doğru döndüm. Bütün 
köylüler evlerine kapanm•ıtı. Altı ka -
dar jandarma, lfü kelime söylemeksizin 
bana bir hana kadar refakat etti, ora -
da bcklemektiğimi söyledi. 

Saat gece yansını vurunca gitme -
ğe kalktım. Enzcfeld tatosu sahasında 
ıııklar birer birer sönmilttü. Yalnız p
tonun ikinci katından bir tek ıtık sm • 

Bayram, sevinç günüdür. Herkes 
bugünleri güler yüzle karıılar. Orta
ya sanki bütün sinirleri birden ku • 
ta tan bir klorform yayılmıştır . 

Şekerciler, an kovanı gibi itler. 
Elleri paket yüklü adamlar tela§la 
yürürler. Kapı zillerini el çırpan yav
rulann sevimli, ince sesleri karıılar. 
Hediyelerin batına üşüşülür. Her 
yeni kağıt sargısı açıldıkça, başka 
bir keyif çığlığı kopar. Hiç fÜphe et
miyorum, ki bu paketlerin içinde pa· 
ha3ı biraz da göz yaşı, azıcık alçalış
larla ödenmiş şeyler vardır. Baba, . . .... 
yavrusunun sevıncını, ıçının yarası · 
na merhem yaparak avunmağa çalı
şır. 

Ben, böyle değilim. Bayramlar, 
benim en gamlı ve en içli günlerim· 
dir. Çıplak vücut, nasıl soğuğu da • 
ha çok duyana, bayramlarda da san· 
ki benim içim soyunur. Alıngan o • 
lurum. Göğsümde bir yetimin yürc· 

S. Gezgin 

gı vurur. Kalabalıklardan kaçmak, 
saklanmak isterim. Öyle sanının, ki 
bu ürkeklik, bu hastalığa benzer yuf· 
ka yüreklilik, bana yalnızlıktan gc • 
liyor. Etrafımda avutacak, derdini 
giderecek kimselerin bulunmayıfı, 

beni özcü (hodbin) yapıyor. Göz· 
!erim içime çevriliyor, kendimi dü • 
şünüyorum. 

Saadeti, ferdin ruhu dışında an • 
yanların, cemiyete tapanların, toplu• 
luğu, yaratıcı bir varlık sayanların 

haklı olduklarına bu da kuvvetli bir 
İJarettir. 

Dikkat ettim, en çok yüklü olan• 
lar yüzü en çok gülenlerdi. Gözleri
ne feragat ve fedakarlıklarının ııığı 
tatlı bir aydınlık doldurmuştu. Ha • 
yır, hu, çok ve hesapsız harcamanın 
manasız bir gururu değildi. Ben, on• 
larda başarmış adamlann vicdan ra • 
hatını sezdim. 



Bayramda Ankara'da yapılan maçlarda 

Fener bahçe şampıqon olarak 
kazandı stadqom kupasını 

,\nkaragücü 2 - 1 Galatasarayı, Fenerbahçe 3 - 1 Altın 
Ordu'yu, Fenerbahçe 1- O Ankaragii~~~~ •• ş':~ı!i, !.~m~~~.~I 

sis etmeleriyle kendini gösterdi. Fe • 
ner muhacim hattı sağ ve soldan 
İzmir kalesine iniyor ve her an tchli -
keli vaziyetler ihdas ediyordu. Sol a -
çıkta çok güzel oynıyan Şaban karşı 

taraf için mütemadi bir tehlike oldu. 
Niyazi kendisini pek sıkı marke eden 
sol hafın mütemadi favullerinin üze -
rinden sıçrıyarak, athyarak geçiyor ve 
topu ekseriyetle kendi arkadaşları -
nın ayağına gönderiyordu. Çekilen şilt
ler pek çoktu. Fakat kısmı azamı ka -
lenin sağından ve solundan geçiyor, ba
zıları da iyi müdahaleler yapan İzmir 
kalecisinin elinde eriyordu. 

Başvekil topa ı·urduktan sonra dönüyor. 

Ankara stadı bayramın birinci gü -
nü büyük merasimle açrldı. Ve bu açı -
lış münasebetile tertip edilen turnova 
için bayramın ilç gününde Ankara, İz
mir, İstanbul takımları arasında heye
canlı kaI'§ılaşmalar oldu. Açılı!! mera -
siminde Büyük Millet Meclisi reisi Ab
dülhalik Renda, Başbakan İsmet 1n -
önü, diğer bütün vekiller, sefirler yir
mi binden fazla halk bulunmuştur. 

Saat on dörtte Başbakan halkın al -
kışlarr arasında kıEa bir nutuk söyliye
rek demiştir ki: 

- Ankaralılar; bize bu gü ... el eseri 
Ankara valisi verdi. Huzurunuzda ken
disine karşı teşekkür ederim. Türkiye
yi idare edenler stadyomu en kıymetli 
mektep gibi her yerde kurmaya çalışa
caklıırdır. Türkiyenin istikbalini idare 
ederek olan genç nesil, açık havada açık 
meydanlarda yetişecektir.,. 

Nutuktan sonra Galatasaray ve An
karagücü takımları sahaya çıkmış, va -
ziyet almışlardır. Bu sırada çalınan İs
tiklal marşı ayakta dinlenilmiş, sonra 
Başbakan hakemin düdüğü üzerine to· 
pa ilk olarak vurmuştur. Oyun bu vu -
Tuştan 6onra başlamıştı!. 

Baş antrenör Mister Booth hakem -
lik yapmı§tır. Oyun Galatasaraylıların 
hücumu ile başlamış, on dakika sonra 
ise hakimiyet kısmen Ankaragücüne 
ge~miştir. 

Ankaragücünün soldan bir akını es · 
nasında L!ttfi bir çelme takarak ceza 
sahasında hasrm muhacimi yere dü~ilr
mesi üzerine Galatasaray aleyhine bir 
penaltı verilmi§, Ankaragüçlüler bun -
dan istifade ederek ilk gollerini atmış -
lardır. Galatasaraylılar çok çalışmışlar 
sa da birinci devrede gol atamamışlar
dır. 

İkinci devrenin beşinci d<ıkikasında 
top Galatasaray kalesi önünde dolaşır
ken Lutfi şaşkınlıkla kendi kalesine 
sokmuştur. Galata~araylılar bundan son 
ra 40 mcr dakikada bir gol atabilmiş -
terdir. Galatasaray Ankarada büyük bir 
şanssızlık neticesinde 2-1 Ankaragü • 
eline yenilmişlerdir. 

ikinci gün 
Fenerbahçe Aitınordu'qu 

nasıl yendi? 1 

Açılış turnovasının ikinci maçı İz -
mir şampiyonu Altınordu ile Fenerbah -
çe arasında olmuştur. Saha bir gün ev -
veline nazaran daha kalabalıktır. Oyu
nu federasyonun ikinc, antrenörü Mis · 
ter Grenve! idare ediyordu. Hakem maç 
başlamazdan evvel iki taraf kaptanla -
rını yanına çağırmış, vücut parpışma

lanna ve c1inae top tutan kaleciye şarj 
y.apılroasına mü aade ed~eğini, an -
cak diğer vafulleri şiddetle menedece -
ğini söylemiştir. Hakemin bir yenilik 
teşkil eden bu kararı oyunun az daha 
bir çorbaya dönmesine sebebiyet vere · 
cekti. Mesela top Hüsamcttinin eline gel 
diği zaman beş altı İzmirlinin birden 
üzerine atıldığ ve bu vaziyet karşısın -
dil H üsamettinin şaşırdığı görülüyor -
du. 

Birinci devre her iki tarafın muka -
bil hücumları arasında başlanmıştır. Fe
nerbahçe henüz temposunu bulamamış 
oyunu kendi hakimiyeti altına alamıyor 
du. Hücumlar daha teknik olmakla be
raber İzmir şampiyonunun sık, sık hü
cumhrma kendi kalesine inmede mani 
olamıyordu. 

On dördüncü dakikada Fazılın yap-

Böyle bir sol akın esnasında ve dev
re başladıktan az zaman sonra İzmir ka
lecisi ağlarından uzaklaj'lmış topu yer -
den kapmıştı. Kaleciye şarjın mübah 
olduğunu ilk defa t~tbik eden Ali Rıza 
göğsü ile ve bütün kuvvetiyle kaleciye 
yüklendi. Bir saniye sonra İzmir kaleci
si topla beraber ağlara takılmış bulu -
nuyordu. Bu gol İzmirlilerin itirazını 

mucip oldu. Fakat hakem kendi sis -
teminin tatbiki neticesi olduğunu pek 
iyi bildiği için sayı addetmekte zerre 
kadar tereddüt etmedi. 
an?uateSi cmföyp cmbgföy vbgküj zğ 

Oyun bu suretle 2-1 vaziyette ve 
Fenerlilerin hakimiyeti altında biraz 
müddet daha devam ettikten sonra Ni
yazinin sağdan gönderdiği bir yüksek 
şandal kaf"eaen çıkrıtış kaleciyi atlıya -
rak kendi kendine İzmir ağlarına tek -
rar takılıverdi. Bu 'Suretle vaziyet 3-1 
Fenerbahçe lehine dönmüş oluyordu. 
Oyunun bundan sonrası sarı lacivert -
lilerin gittikçe inkişaf eden hakimiyeti 
altında devam etti ve maç Türkiye şam 
piyonunun 3-1 ga!ibiyetile neticelen
di. 

•• •• •• • • uçuncu gun 
Fener bahçe Ankaragücü

nü 1-0 yendı 
Ankara, 17 (Hususi) - Bugün sa

at on ikide yeni Ankara stadında üçün 
cülük için Galatasaray ve Altrnordu ta
kımları karşılaşacaktı. Bu maç yapıl -
madr. Saat on dörtte stadyoın kupası 

yet tedbirlerini alnuştılar. 
Ben eski kralın bu seyahati boyun

ca Oryant Eksprcss trenile tam yirmi 
dört saat yolculuk ettim. Bir vagonu 
yalnız polis memurları dolduruyordu. 
Bu vagon eski kralın yataklı vagonu -
nun hemen ardındaydı. 

Ankara Gücü oyuncuları tıir arad!'I 

Eski kral 24 saatlik seyahat bo -
yunca, Salzburg'a gelinceye kadar hiç 
trenden çıkmamıştı. Salzburgea yakası 

f ran kuzusu postundan yapılnuş bir siyah 
p:ılto ve boynunda bir yün atkı ve göz

bdar indirilmi! siyah bir ppb 
i:z göründü. Dert-al ettafını üniformıı
b polisler aldtlar. 

Ak~am saat dokuzda e!lki kral, ye -
meğini bir bavul yığınmın üzerinde ye
di.,, 

tığı bir penaltı Altınorduya ilk sayısını 
kazandırdı. 

T~raftarlarının coşkun tezahüra -
tı ile alkışlanan bu gol Feneri sıkı hare
kete, Altınorduyu da tamamiyle 
tedafüi bir taktik tatbikine scvketti. 
Siyah kırmızılılar şimdi kendi saha -
larından pek güç ayrılıyorlar ve bü -
tün gayretlerini Fenere gol yaptırma
maya sarfediyorlardı. Yirmi dakika sü
ren bu vaziyetten sonra Naci çok gü -
zel bir şiltle Fenerin beraberliğini te -
min etti. 

ikinci devrede 
ikinci devre sarı lacivertlilerin 

için Fenerbahçe ve Ankaragücü takım
ları karşılaştılar. Bugünkü maçta ha -
kem başantrenördü. Ankaragücü takımı 
şöyle kurulmuştu: 

Osman, Ali Rıza, Enver, Musa, Se
mih, Orhan Hamdi, Fahri, Yaşar, Bi
lal, Apti. 

Fenerbahçe ise Fikretten mahrum 
olarak Hüsamettin, Yaşar, Fazıl, Meh
met Reşat, Enis, Cevat, Şaban, E • 
sat, Ali Rıza, Naci, Niyaziden mürek -
kepti. Hava yine müthiş soğuktu. Bir 
çok kimseler battaniyelerile stada gel -
mişlerdi. Galatasarayı yenen Ankara -
gücü ile İzmir şampiyonunu yenen Fe
nerbahçenin karşılaşması stadı yine 

Başbakanın iki müjdesi 

Istanbulda da bir 
stadyom yapılacak 

Balkan kupası karşılaşmaları 
Mayısta Ankara'da olacak 

Ankara, 17 (Hususi) - Ankara] 
stadyomunun açılması memleket spo
runda büyük hareketler uyandıracak

tır. Başbakanın iki müjdesini bildiriyo
rum: 

1 - Balkan kupası maçları mayıs 

ve haziran ayları zarfında Ankara stad
yomunda yapılacaktır. Türk milli takr
mı Ankarada antrenörün nezareti al
tında çalıştmlacaklardır. 

2 - Başbakan Ankarada olduğu gı· 
bi İstanbulda da modem b~r stadyom 
yapılması için Dahiliye vekiline emir 
verdi. 

Bundan başka komşu ve Balkan hü
kumetleri futbokulan sık, s k Ankara· 
ya ~ağrn1acaklardır. Atletizm ve Tür-/ 

kiye birincilikleri bundan sonra Ank:l' 
ra stadyomunda yapılacaktır. 

Stadyomun inşasına 934 senesinde 
başlanmıştı. Stad bir milyon iki yü' 
bin metro murabbaı saha üzerinde sa· 
pılmıştır. Futbol sahası, atletizm pist~ 
üç mevki, lokanta, çay f;alonları, matbıl'. 
at ve hakem odaları, soyunma yerieı1 
tamamlanmışt·r. Üç futbol bir atletiııı" 
antrenüman sahası, direktörlük binası 
bitmiştir. 

Sulama tesisatı hazırlandı. Stadın et' 
rafı ağaçlanmaktadır. Yapılan kısrı" 
iki milyon il:i yüz bin lira harcanrtl1~· 
tır. Daha b'r buçuk milyon lira sarfed!' 
lecektir. Yaplacak yeni in§aat açık v: 
kapalı yüzme havuzları, kapalı spC• 
binası, tenis kordlarıd ·r. 

Fe;ı "rbalıre - Anl:ara Gücilnün 1ünkü karşrlaş11zacını lsianbullu!at 
rad:1nd 111 dinlc.-i:rn. 

doldurmuştu. Herkes heyecan içinde 1 
idi. Maç Ankaralıl~rın hücumu. ile baş
ladı. Soldan inerlerken ofsayd oldu. Fa
zıl attı. Top ortada oynuyor ... Fener . 
bahçeliler hemen Ankara kalesine in . 
diler. Fazılın ortadan salladığı top a -
vuta gitti. Soldan Şaban ve Orhan kar· 
şılaştılar ... Sağdan Ankaralılar bir hü -
cum yaptılar. Top Fenerbahçe sahasın
da taç oldu. Esat attı, Reşat ileri götür
dü. Reşat müdafaaya geçti. Ankara k:ı
lesine doğru akm yapıyor. Fenerliler 
topu soldan Ankaralıların kalesine sok
m:ıya çalışıyorl:ır. Fakat Enver yetişti 

Ankara müdafileri topu kaleleri önün . 
den ileriye göndermeğe çalışıyorlar. Fe
nerliler ortadan bir akın yaptılar. Top 
avuta gitti. Ankaralılar bir yandan mü
dafaaya çalışırken bir yanda;ı dr. Fener 
kalesine inmeye gayret ediyorlar ... Bu
nunla beraber top Ankaragücü sahasın· 
da .. Ankaralılann bir akını sonunda Fe
ner kalesine bir şüt çekildi. A vutla ne • 
ticelendi. Ankaralılar açıldılar.. Fener 
kılesine zaman zaman akın yapıyorlar ... 

Oyun karşılıklı akınlarla geçerken 
on beşinci dakikada Reşattan Niyaziye 
ve ondan Ali Rızaya geçen top Ali Rı -
zanın ayağile t ol köşeden sıkı bir şüt -
le Ankaragücü kalesine girdi. .. ilk gol 
Bu gol Ankar<ıhlan daha sıkı ve daha 
canlı oynamaya sevketti. Fener kalesi
ne derhal bir akın yaptılar. Sağ taraf
tan topu sürerlerken Reşoıt yakaladı. 

Top ~imdi sık, sık Fener kalesi önlerin
de tıolr.şıyor ... Fenerbahçeye bir korner 
oldu de avuta gitti. Top Fenerli Ali 

Rızanın ayağına kadar gitti. Ali ~ı1; 
topla koşarken düştü. Fakat yine ka~~
topa vurdu. Ankara müdafileri yetı J 

ler. Korner oldu. Şaban vurdu. A~~1 
gitti. Top kale önünde dolaşırken şı"' 
bir şütle içeri giriyordu. Kale:i tu'tçe 
Akabmda elinden düşürdü. Fenerbııtı . 

ı• llucimleri heyecana kapı· •• p b:(: 
acele e~selerdi Fenerin ikinci golü C'•ıı rı 
caktı. Fakat top kale ilzer~nden oı~ıı 
çıktı. Top Anl::ır:' ;:ücü nısıf saııasıtl 
. nanıyor. . ~1 , 

Ostüste taç oluyor. Fenerli Ah ıı· 
zanın sıkı bir şütünü kaleci göğsile Y .y 

kaladı. Fener muhacimleri Ankara ııırı'tl 
rıe a·.rin hattında çalışıyorlc.r ... Fener 1 gO' 

gittik~e açılan hücumlarım An~:.ı~~ııt' 
cünün çok iyi oynayan müdafilerını c}.e 

·ı •e....., 
şılr:ror!ar . Fcn:::liler :ıoldan ı er ıı'' 
Ankaralıl:ır topu orta daireden fC ,,er .,..e•· 

·· "\sına :;:çirmeye ç ... ~:ılıyorlar .. · tııı • 
bahçe mütl:faa hattı da An~-.. ra ıılıı ali• 
timlerini fırsat vermiyorlar .. An.ka~rif' 
lar ise güzel hfa vuruşlari: ; .. ı r;ı O • 
!erile kalelerini müdafaa ediyorlar· et ' 

w ferı 
yunun sonlarına dogru hakem . A"ı..ş 
bahçe aleyhine bir pen:ıltı vcrd1

• ~rtıll' 
• yrı .. 

ralılar çok heyecanlı ve asabı 0 • • •• 

::.rı yüzünden bu penal~ıyı ktıÇ" oct1 
Bı.:ndan :ıonra top yine tı.nkar.~ tll' 

sahasına geçti. Birinci devre tıer 1 ıı(ıl' 
raf oyuncularının çok sıkı oyunJııl'l 
sında sona erdi. 

ikinci devre ı·..-ııı 
b ii' l" 

ikinci clcvre Ank:ırahların O 5) 
(Sonu Sa. 4 S · 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasa 
12112 ı 1936 vaziyeti 

t->ASıF 

Anlatan: Menlikli Haydar 
-5-

Kraliçe Ojeni, Veliyeddin Paşa ve 
Abdülhamit arasında olup bitenler 

AKTiF 1 

Altuı safi kilogram 17.~91.751 L24.040.887.27 
K.aaaı 

Ba.oknot. M .. ., -~,,, 6.~8~.348. 
UCaklık, " • • lı ,, 687.063.57 

Dalılldekl l\Juhabirler : 

Türk lirası : .. .. iL .616.523.34 
UarlçtekJ muhabirler: 

Altın safi kilograı: 5.49().539 ı 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 

7.722.881.74 
1 

46 990.72 
1 

Lira 

31.612.298.St 

.616.523.::4 

Kurulan köprü ayaksız olduğun- ğiın cevapları çok takdir etti. Esasen 
dan ve fazlaca esnediğinden ve tabii o- mektepte sınıf ımm birincisi idim. Ba-

Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri • . • . 32. 160.098.52 39.929.970.98 

larak sağlam olmadığından on arabadan na: 
fazla geçmemelerini kat'i olarak mU.. - Oğlum, seni kendime evlat yap-
hacirlere tenbih eder. Bu tenbih hila- mak istiyorum. Kabul eder misin?,, 

HazJne tnJn·UJcrl: 

Deruhte edilen evrakı oakUye r 
karşıııgı. L 158.748.563 
Kanunun 6 ve 8 inci mad- , 

fına hareket edenler olursa kurşuna di- Dedi. Ben de derhal: delerine tevfikan Haz.ine tar~J 
tından vaki tedlyat. ~ ,, 12.064.611- 146.683.952-- Efendimize evlat değil, kul olu· 

rum. Bununla iftihar ederim.,, Senedat cüzdanı: 

Hazine bOnoları, • ,. • 'L .430.281.fl7 
Diye cevap verdim. Benim bu sö- lı 22 49· 983 7 22 92" 6 38 Ttcarl senetler . , , , ,. . o.. . 1 • o.2 j. 

züm Paşanın hoşuna gitmiş. Babamt Esham ve TabvUat cüzdanı: 
gördüğü zaman benim §iddeti zeka ve- S Deruhte edllco nrakı nal<-

1 

., 
timden bahsetmiş. Ve beni çok sevdi- .l ıuyenln karoılığı esham v~ l_.37.141.780.23 
ğinden İstanbulda en iyi bir mektebe i tahvllAt IUbarf kıymetle 
vermek, benim talim ve terbiyem ile B Serbe!t eııham ve tah'Ylltlt '-· 3.96~.641.f 

Avan"lar: - -! ı.110.42 ı.z~ 

Scroııtyt" , , • , 
tııı lyııt ulıçPsJ 

iedavuıoekı Haokootlar: 

• 

Deruhte edilen evrakı oaktiye 
Kııououo tS ı1e 8 inci madde
lerine tevfikan hazine taratm
dao vaki tedlyat. 
Deruhte ec!llen enakı oaktlye-

ı 1:s.14e.rnz-

L. 12.C64.til ı-

bakJycsı. l 146.b'83.952-
Karşılığı uımamco altın olarak 
tedavüle llAvetec vıızedllen L... 19.l.'00.000-

Lira 

.ooıı.oon

ı.~51.ıs2. J 

Reeskont mukabili lltıveten ted ,. 15.5<.0.0CO- 1 e ı .183 9:.~. -
\·azecı. 

TUrk Ltraıu MP.vduatı 13.348.!.C9.74 
Do\·lz l'nnhbUdntı: 

~ Altın tahvlll kabil dl'vlz.lt'r 
p Dlğrr dövizler ve alacaklı i

L 1.119.37 

L.2J.166.~19.9 24.167.939.33 
83.409.403.48 

~ kllrlnıı; baltlyclcrl 

&luhtdU 

1 

?.eccğini ilan eyler. Hakikaten muta
sarrıf pa.şa baba.mm eline bu yolda bir 
de emir vermiş bulunuyordu. Bu emir 
hilafına. cebren fazla geçmek istiyen 
bir çerkes mUhacir menedildiği zaman 
söz dinlemeyince ve babamı öldürmek 
isteyince Pomak mühacirler tarafın
dan parça parça edilmiştL Bu suretle 
geceli gündüzlü mühacirlerin geçiril
mesi devam etmişti. Gene bir defasında 
köprüden geçirilen eşya fazla ağır gel. 
rniş ve bundan dolayı köprü yıkılmış, 

meşgul olmak üzere kendisine evlat 
etmek niyetinde olduğunu söylemiş. 

Babam iptida Paşanın bu sözlerini bir 
kuru iltifat sanarak: 

Altm ve d!,\1z üzerine avanıı 
Tahvilat Uzerıoe &'Yans. 

iL 2.108.704.63 1 
iL 16.916.490.12 ı9.G23. t94.7. 

• 
lllssedarlar 

~ 
arabanın biri suya düşmüş, irindeki - Efendim, Hakkın inayeti, bam 

~ Muhtelif 
dört kişiden ikisi ölmüştü. Birisi de u- sürü ile evlat ihsan etti. ~adernki mek-

4.500.000- ı 
12.256.460.5~ 

ıa.Idarda peyda olan bir adacığa ya
pışarak çıkmak suretile kurtulabilmiŞ
ti. Gene bu sırada memede olan bir ço
cuk köprUnün bir çivisine takılarak 

kaldığı babamın gözüne ilişmiş, orada 
fedakarlıkla kurtarılmıştı. Meğer bu 
çocuğun babası ve anası boğul.muş, yal 
lllz dedesi sağ kalmış. Sonradan zavaı. 
lı ihtiyar ağlıya ağlıya gelmiş, kurtan 
lan çocuğu almış. Bu suretle Karasıı 
üstünden mühacir geçirilmesi tam alt
nuş üç gün sUrmüştür. Hakkın inaye. 
tile bu vazife tam bir muvaffakiyetle 

b
. k .. F Yekft.n JIM.OO l.l87.U..• Yek6a 

tepte okutup iıyütece s:nız. ermanı- • 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

ruz başım Üstüne.,, Iskonto haddi yüzde ıs 1.2 - Alta. tızerlJle twana yüzde • ı-.ı 
Diye Jatifede bulunmuş. Fakat Pa- -----------------------------------------------

şa ısrar edince bu latife nihayet bir ha- ... -------------imi!.· 

nihayete ermiştir. 

kikat oldu. Ben o günden itibaren es-
ki vezirlerden olan bu :.ıatın manevi 
evladı oldum. Onunla beraber İstanbu
la geldim. 

V eliyeddin Pata beni niçin evlat. 
lık almıştı? Bunu bir türlü anlıyama• 

drm. Zira insan bir çocuğu evlatlık altr 
ama ya çocuğu olmaz, yahut bir tek 
evladı olur, o da hastal klı bulunur 
Halbuki tab'an çok haluk, nezih ve ga 
yet kibar olan V eliyeddin Paşa o sı

ralarda altmışı geçmi§ bir ihtiyar ol· 
makla beraber birçok evlatları da el· 
duğunu İstanbula gittiğir!liz zaman öğ
rendim. 

( A rlca.<ıı var) 

Bu hadise Sultan Aziz evrakı nak.. 
diyesinin tedavül mevkiinden kaldırıl
dığı zamana tesadüf ediyor. Screz mu
lasa.ınfı babanım gösterdiği fevkalade 
Yararlıktan dolayı .son derecede mem
nun olarak kendisini taltü etti. Evra
kı nakdiycnin mevkii tedavülden ka!
-da-Jklığı hakkındaki telgrafı bir müd. 
Qet ortaya çıkarmamış. Babamı gece 
leyin yruıına çağırarak bir gün zarf m .. 
da tedarik edildiği kavaimi nakdiye ile 
beş bin altın borcunu tesviye ettirmiş 
Beş kuru.ııa. inen yüz k~ sayesinde 
beş bin altın elli lira ile ödenmiş. Kar. 
deşimle ben de masraf kendisine ait 
olın:ık üzere sünnet ettirmiş. Sonradan 
duyduğuma göre bunun için yüz altın 
lira sarfetmi§. Bu mutasarrıf Na.mık 
l{cınal, Mith:ıt Pa.~a, Ziya Paşa gibi ze 
?nanın büyük münevverlerinin dostu ve 
l'akmi olmalıydi ki Çerkes Hasan me· 
aeıesinden dolayı kendisini Çanakkale
cle kalebent etmişlerdir. O zaman ba
bamın gönderdiği tesclliyet mektubu. 
na karşı verdiği cevap: "Kardeşim, pır 
lanta. yere düşmekle asıl kıymetinden 
birşey kaybetmez. Erbabı eline düşer 
dUşmez hürmetle kaldırılır, gene ba
§a takılır . ., mealinde idi. Ve kendisi be
kar o~duğundan kardeşimle beni öz ev. -
laUık tanımıştı. Sözün hülasası bu zat: 

Ahkik iledir kemali cidem 
Ahlak iledir nizamı alem 
Ahkika nazar edilmeyince 
Semti edebe gidilmeyince 
Bin böyle nioe maarif ehli 
Tercih ediyor uluma cehli 

. Hükmüne tamamile masdak bir zat 
ldi. 

Henüz çocuktum. İlkmektebin son 
Stnıf imtihanlarından yeni çıkmıştım.. 
Giritli namını alan ve Polonyanın Po
Yan köyünden Mustafa Naili Paşanın 
OğJu vüzeradan Velliyyüddin Paşa na
ll'ıında bir zat vardı. Bu zat Serezde 
bulunan çütliğini satmak için oraya 
gelmişti. Burada eniştem Hacı Sadıl:l 
~~~ndi be~ bu zata tanıtmıştı. Vcliy. 
:Yuddin Paşa sorduğu suallere verdi-

Nafia Vekiletinden: 
22 lkincikanun 937 Cuma günü saat 15 de Ankarada Vekalet Mal

~rne Eksiltme Komisyonunda 7000 lira muhammen bedelli iki adet 1.5 
10nluk kamyonetin kapalı zarf usuli le eksilbnesi yapılacaktır. Şartn:ıme 
\e ınukavcle prC"jesi Anlcara'da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden para · 

'
1

<0 almabilir. 
Muvakkat teminat 525 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplannı Vekaletten alınmış müteahhitlik vesik 

'-t ile birlikte 22 lkincikanunun 937 Cuma günü saat 14 e kadar Anka· 
~'da Yekilet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lamnda • . (2003) . .(34792 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Müteahhit nam ve hesabına ve 
hepsine biçilen ederi 27 bin 654 lira 
54 kuruş olan 14 bin 557 kilo 650 
gram yün çorap ipliği açık eksiltme 
ile satın almacakbr. İhalesi 21/Birin 
cikinun 936 pazartesi günü saat 15 
dedir. 

llk teminat 2074 lira 47 kuruıtur. 
Şartnamesi 139 kuruşa M. M. Veka
leti satmalma komisyonundan alma. 
Eksiltmeye girecekler kanuni temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ihale gün ve saatinde Anka
rada M. M. Vekaleti satınalma komis 

yonunda bulunmaları. (514) (3358) 

lstanbul Homutanh~ı 
Saflnalma 

Komisyonu ilanları 

Çatalca müstahkem mevki komu
tanlığı eratmın ihtiyaçları olan 
6800 kilo patates talibinin vermış 

olduğu fiat pahalı görüldüğünden 
açık eksiltme ile ihalesi 24/ 12/ 936 
perşembe günü saat 15 de yapıla. 
caktır. Muhammen tutan 510 lira
dır. Şartnamesi her gün öğleden ev· 
vel komisyonwnuzda görülebilir. is
teklilerin 39 1iralık ilk teminat mak-

' buz veya mektuplan ile beraber iha. 
le günü vakti muayyeninde F mdık
lıda komutanlık sabnalma komisyo
nuna gelmeleri. 

:(. 

( 3468) 

Hava aktarma ambarında bulu -
nan iki F ord marka kamyonetin ka. 
rasörü pazarlıkla yapbrılacağmdan 
ihalesi 21-12-936 Pazartesi gü -
nü saat 15,30 da yapılacaktrr. Mu -
hammen tutarı 600 liradır. Şartna • 
mesi her gün öğleden evvel komis
yonumuzda görülebilir. isteklilerin 
45 liralık ilk teminat makbuzu veya 
mektuplarile beraber ihale günü 
F ınd•hhdaki Komutanlık Satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (3Gl4) 

1LAN 
T. C. iktisat Vekaleti Maadin Umum 

Müdürlüğünden: 

İzmir vilayetinin Merkez kazasını 
tabi Cuma ovası nahiyesi dahilinde Y ~
niköy kary ;!Sinde §imalen İmamoğb 
tarlası tepesinden b:ışhyar:ık Sandı köı;
rüsüne doğru hat. şarkan: Bu köprüde·, 
Dam tepesine doğru hat. Cenu· 
ben: D~m te? ~:;inden Zümbüllü 
Kayaya doğru lnt, Garben: Zün
büllü Kayadan hudut başlangıcı olan 
İmamoğlu tarlası tepesine doğru hat 
ile mahdut 250 hektar arazide Osma:ı 
Nuri tarafından 27.2.933 tarihli ve 1110 

12-18 Birincikanun Ulusal Tasarruf haftasıdır. Kumba· 
ralar 19 Birincikanun Cumartesi güniıne kadar Bankalan
mıza getirilerek açtırılacaktır .. Biriken para tasarrufa olan 
bağlılığı göstereceğinden bu hafta içinde mümkün olduğu 
kad:ır para biriktirmek her Türk için Ulusal bir borçtur. 

T .. rkiye Ziraat Bankası 
.t>".; ,;,,':-~ .. · ·~~"".·y·.· .... ,, --· '·~ , . , . . '· . .!ili 

numaralı ruhsatnameye dayanarak ara · 
nıhp meydana çıkarılan Liğnit madeni 
"99,. sene müddetle mumaileyh uhde· 
sine ihale kılınacağından mandin nizam 
namesinin 36 ve 3 7 nci maddeleri mu 
dbince bu b::ıpta bir gfına itirazı olar
l:ın-ı 17 .11.36 tarihinden itibaren ilci ay 
içinde Ankarada İktisat Veklilctine ve 
mahallinde Valilik makamına istida :ı: 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 
.(V. No. 19019) 

Merkez Hal Müdürlüğünden· 
Halde 28 numarada icrayı t care: 

eden Kemal Akpınar buradaki rru::me 
lesine nihayet vermiş olduğuncz:ı id<> 
remiz<lc:•i teminatı iade etlilere~ ! ifl~· 
kesilect .}inden me.ı!:i.r ynzıhar:.:::!:::ı ~

lacakh hulunan müstahsil vnrna evrak 
müsbitelerile birlikte nihavet 15.1.93i 
tarihine kadar idaremize mi.irac:rntl11r: 
lüzumu ilan olunur. 



ABONE ŞARTLARI 
i'lllık o aylü ı aylık Aylı.l 

Memleketlm1.zde 7&1 620 236 ııo 

Yaba.na yerler• ~ 1ıc 400 ı~ 

Posta tıtrUğlne l 180 860 000 ıso 
ırtrmJyen yerlere { 

TO.rldyenln ller posta merke21nde KUKUN'a abone yazı.lır 

YAZI VE YONETIM YERi: 

Lstanbul. Aııkara Cacı.:ıe.ııı. l \' AJU'J yurouJ 

pd&re: 
l Yazı l;ıleri: reıetoo 

reıgra.t adretıl: bUl<UN 

Posta lrutu.su No. 4t1 

24370 

2J."13 
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HAVAt;AII ŞDF·BEN 
İLE BİR DUŞ SİZE 
2 KURUŞA MAL OLUR 
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HAVAGAII SDF·BEnl 
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101 iSTiKLAL C:AD. iZAHAT 

. ' . . .... . 

C:. .. •!!!! . -. . . . -- -- -- -- -- -~ 

. .. . . . . 

.. . 
. . , . . . . . . 

/' 
•' 

,ı ' 
I 

I u 'afta 

' •' .. 
I ,, 

I 
,,. 

, iNTJiD'EN Bl'Rll<Ti1l 

~ ~ - --- --= ~ .. .. - -- -- - -

..... 
: : = : . .. 
~ - • • 

: 
~= ':.ı : --~~ ~~ 

ltl•-•ı . ·., . . .·" ' ' ' ' . ~ .... ' . . ..,,' ~-' . -.. '·~ 
I BOZKURT 

TH AŞ BiÇ AGl 
B I Ç A K L A R 1 N ASIDIR 

1 numaralı SERT 2 numaralı yu 

tnuşak sakallar için yapılmış ve traş 
olacağınız günleri bıçaklar lcena· 
rmda gün isimlerile gösterilmiştir. 

TürKiyede: 
O Z T O R K IS1MU VE 

OZ TÜRK SAHiPLi BIÇAK YAL
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TÜRKÜN BIÇAGI OU.ılı\· 
LIDIR. 

'TANfSi !·. 
5 kr. '· 1 
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NEDEN BAZİ SİNEMA AATİSTLERl 
HAFTADA 

100.000 FRANK KAZAllJOR 

Meşhur bir sloen1acı: 
Bugün Holiırud'da 

yalnız kUislk güzellih 
kifayet etmiyor. 

diyor ve ilave ediyor: "Zamanımızda 

sinema stüdyolarında klasik güzellik 
günde 8 rloJar ve zeka 100 dolar kıy 
mettedir. Gilzel yüzler ise, zekadan ve 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

Sinema artistlerin:~ı yakıcı ve kuv
vetli projektörleri altında çaJxşırken 

onların yüzlerim çabuk soldurarak 
sertleştiren ve buruşturan bu proJek· 
törlerdir. Birçok yıldızlar. yüzlerinı 
düzeltmek ve güzelleştirmek için gü• 
zellik müesseselerinde bütün servetle· 
rini feda edivorlardı. Fakat. bugün ... 
Her yıldız. kendi kendine tevessül ede
ceği basit bir tedbir sayesınde ciltleri' 

Dİb taravetml vikaye edebilirler. vr 
yana üniversiesi profesörü doktor 

~tesj tarafından keşif ve genç haY" 

vanlardan istihsal edilen cildi besJeyi' 

ci ve gençleştirici Biucel cevheri şiıil' 

di pembe rengindeki TokaJon kremio' 

de mevcuttur. Gece yatmazdan evVel 
kullandxkta, siz uyurken cildiniı1 

besler ve gençleştirir. BuruşukJuklat 
ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadıll 
birkaç hafta zarfında 10-15 y~ gerıC: 
leşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzler" 
ri ise (yağsızı beyaz rengindcl<ı Tokll' 
lan kremi kullandıkta bütün siY~11 

benleri giderir. ve açık mesamntı k-UP9 

tır ve <'ildi bevazlatrp ı?en~le(';tirir . --- ----

Beher metre murabbam:ı 120 k unış kıymet biçilen Fatih Karagünı " 
rükte Akseki Tahtaminare mnhallesi nin Eski Alipaşa sokağında yeni ıı 
N. lı 36 metre murabbaı mezarlık ar sası satılmak üzere açık arttınna1: 
konulmuştur. Sartnamesi levaznn müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 32 
kuruşluk ilk t;minat makbuz veya mektubile beraber 2~12-935 pı:ı· 
7.artesi günü saat 14 de daimi enetim ende bulunmalıdırlar. (B.) (3606) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Istanbul 1 
Satınalma Komisyonu ifan•arı 

500 Asit Nitrik 
Tahmin edilen bedeli 127500 li ra olan yukarıd:ı mikdan ve cinsi y:ı: 

zıh malzeme Askeri Fabrikalar Umu m Müdürlüğü Satmalma KoınisY0 l 
nunca 5--2-937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de kapalı zurf ile ih~ e 
edilecektir. Şarhıame (6) lira (37,5) kuruş mukabilinde Komisyoııd~~ 
verilir. Taliplerin muvakkat t~minat olan (7625) lirayı havi teklif nıe~e" 
tuplannı mezkUr günde saat 14 e ka dar komisyona vermeleri ve kendı .. 
rinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesailde nıeı 
kfu gün. ve saatte komisyona müracaatları. (3615) _____.,., 

lst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 2000 kilo benzin açık eksiltme ile alınacaktır. !~t 

siltme 21 / 12 '936 pazartesi günü saat 15,30 da Galatasarayda lstatl ıı.f1'• 
Posta T. T. Başmüdürlüğü almı satun komisyonunda yapılacaktır. Mub 
men bedeli 580 lira muvakkat teminat 43,5 liradır. J11e 

Sahibi; ASIM US - V AKIT Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. SevengiJ 

İsteklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını eksil\ııc 
gününd• n rvvel yabrmak üzere her sün Başmüdürlük yazı işleri kalcJJl 
müracaatlan. ( 3308) · 


