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Eski Kral Edvart v e·ni Krala Biat ·Etti 
Edvart Radyoda Dedi ki: 

Sevdiğim Kadının Yardımı 
Olmadan Ağır Mes'uliyet 
Yükünü Taşıyamazdım! 

Londra, 11 (A.A.) - Windsor tatoıundan, bütün ln
ailiz rad10 iıtuyunlanna bailanmıt olan mikrofon 
önünde beyanatta bulunan sabık Kral, aynen fU sözleri 
aöylemiıtir: 

Nihayet U"ZU ettiiim ıu birkaç kelimeyi cöyliyehiliyo. 
rum. Şimdiye kadar, kanunu esasi baknnmdan, benim 
için bu aö~leri aüylemek kabil değildi. Fakat birkaç aaat 
evvel kral ve İmparator olarak ıon vazifemi yaptım. Şim
di, kardeşim Dük dö Y orkun beni iıtihlaf ettiii bu daki • 
kada ilk sözl~rim, ona karşı sadakat ve hiat sözleri olma • 
bdır. V '~ bunu timdi bütün kalbimle yapıyorum. 

Benı tahtlar feragate sevkeden sebepleri hepiniz bili -
· · yorsun uz. Fakat şurasını anlamanızı arzu ederim ki bu 

karan alırken, yirmi beş sene müdde1'le ev\'ela Prens dö 

Edvart 

Mayısta 

Radyoda 

ilk 

Nutkunu 

Verirken 

1 

Konsey dün ispanya 
işini t etkike başladı 
MADRiT HÜKÜMETiNE YARDIM 

iiiimlRuslara göre 
ı müdahale 
1 

ı değildir 
1 Londra, 11 (Radyo) 
• Bugün topJ anan Milletler 
1 Cemiyeti Kor,seyinde İs -
' panya Dış Bakam Del Vayo 
1 
mühim bir nutuk söyledi ve 

, İspanya vaziyeti i ç i n 
' kat'i . kararlar verilmesi
ni istiyerek İspanyada bey
nelmilel bir harbin vukubul-

• makta oJduğuna nazarı dik
kati celbetti ve Avrupanın 

j kendini korumak, harbin 
(Arkası 3 üncüde) 

Gal vt. bilal,c;re kral ve imparator olarak hizmetlerinde -----------------------------------

SANCAKTA IŞKENCE 
bulunnuya cahştığım memleketimi ve imparatorluğu 
kat'iyyen unutınuş değildim. 

ALDIÔIM KARAR YALNIZ BENİM KRARIMDIR 
Fakat tunu aöylediğim zaman da bana inanmalnımız ki, aevdiğim kadı-

nın yai'dmu, nıüahereti olmr.kamm ağır mee'uliyet yükünü tqnnayı v t • ı 
ve krallık vazifelerini latediğim tarzda yapabilmeyi pyrikabil buluyor- a anı er 
dum. AldJlıin D.rarnl, yalııuı bentmkaranm olduğunu bllmenlzi de iate-

cfir 

rim. Bluen bu, yabm bluat benim muhakeme edebileceğim bir ,eydi. 
Cctk ypmdaa illkWar batk1 birl9i, aonun& kadar ~ bafk& 1olda ,....,. 
ha~ bunun JlerkM ~in daha iyi olac 1 diltUneNk aldım. 

Bu karan alırken bir cihet 1'imi kolayla.ştınyordu: Şurumı pyet 

ve Masraf 
Müvazenemiz 

iyi oluak biliyordum ki, bu memleketin işlerinde uzun bir mümaresesi - - --.-
bulunan ve çok yübek hasletlere aahip olan kardeşim, imparatorluğun 
hayatı ve terakkiai lçtn hic;bir fenalığı mucip olmadan yerimi derhal ala
bilecekti. Aynca o, blrçokl&l'lllızda: mevcutl>ulunan ve bana nasip oln\J
yan ölçülemez derecede büyük bir saadete de mazhar bulunmaktadır: 

Ahmet Emin YALMAN 

I• ktısac1i bakımdan bir 
memleketteki fertle -

~husus; hayatının şöyle 
~Urulmuş olması beklenir: 
Gelir miktarı ne olursa ol
•tın, o gelire göre bir muva
'erıe kurmus, hesabını, ya
'-Yııını ona uydurmuş bir 
'kaeiiyet; hesabını bilmiyen 
~ •~lirı haı icinde yaşıyan 
~f bir ekalliyet: paraya 
·~n ve para arttırmak hır
~ kendini normal ihtiyaç 
~z zevklerden mahrum eden 
,eı- bir ekalliyet .•• 
,_ 8tıde bu normal vaziyet var mı? 
·~tlatik yardnnile bunu ölçmek 

tir . .MU.bet rakamlar üzerine ya: 
bu yolda ara,tınnalanmm u-

Onun .kansı ve çocuklan ve mes'ut bir yuvası vardır. 

EN SIKINTILI GÜNLERDE 
Ba slkıntrh ~dnlerlmde, validem llajeet,e Knllçe, allem, naarlanm ye 

hPN•tal Baldvm'ln mösaheretlerlne mazhar oldwn. 
Onlarla benim yallut bettlm ile ))&J'l&mento ansmda hiçbir kanuna 

flllMI Dıtlllfı olmadı. Pederim t&rafaadaa kanuna eeul u'anesl daire
sinde terbiye ıörmöt olaa ~a. berhuıcl böyle bir meselenin vtteat bul· 
muma kat'lyy~a midaadfl eclemesdlm. 

Pnın9 dö Gal balmduiulll ve blWıare tahtı ı,gaı eyledlltm amular 
sarfmda dalma, her 9lllrf halk ve herkflll tarafmdan, bütün hnparator
luk içinde fttardabnn veyahat Myabat ettlllm her terde btiyttk bir 
mahabbet.le ka,..ıaadnft. Bu.un, l'fltlllDI hayattan ~libn bu clald· 
kada, ba m1J}labhettn dolayı pek ~k lllfldyqnu ıWuımmı. 

VATANA YENİDEN HİZMET İCAP EDERSE 
.ba ~ yeniden ckinmeclea flWfll blru IUllall g~. Fa

bt Brttaaya mllletlerlnhl Ye lmparatorluiua lllakadderatmı dalma bti· 
)'lk ve derlll Allb U~ talllp ecltıueifm. Ve flğer, i9tlkbalde berb•*' bir 
...... bagtbılrti hususi vaziyetimde onlara k&l'fl faydalı olablllnelll• 
baJIU leraclu fariğ olmıy.caitJn. 

Bepbnbba y•I bir krala malik olduğmnm bu daldkada, btittla bl
llllnle, oaa \'e alzlere saadet n ref.ıı dilerim. 

Sisi Allaha emanet ediyorum. 
God 1ave t.lte klng ... 

Anfof.yodo.: • i/8n edilen ic/ore: örliyetlen sonra 

Protesto çekiyorlar 
B eyrut, 11 (Huıusi) - Vatani parti· 

ıine mensup kimseler, Şamda topla
narak Sancağın Suriye hudutlan haricinde 
telaklci edilmesine kartı protestolar yapmıt
lar ve hazırladıkları bazı telgrafları Millet• 
ler Cemiyetine göndermişlerdir. S".lreti 
mahsuaada hazırlatbnlmı, o)an bu telgraf
lar, Suriye efki.nm ıimal hudutlL"'I n.eaele
sHe meşgul etmek ve Suriyede, Suriye • 
Fransız muahedesi aleyhinde mutaleada bu
lun~nlarm ortaya attıklan tezleri, bilh1tııa, 
Lübnan - Suriye hudutları hakkında ileri 
ıiırdükleri mütaleaları hic;e inJirmek ga)'e• 
sini takip etmektedirler. 

CENEVREYE HEYET· 
GÖNDERİLİYOR 

• ll'akat inean etre.fma bümca 
llıına dütUyor: BID het1abmı bi
&elirine göre :hayatmı turu, ya· 
ıartııımes ihtimalleriıı• brfı 

JL;~t tedbirleri alan. as, got para 
~ genif bir eaeriyet yoktur. 

bını bllmiyenler, gelirleri hari
~~ yqıyanlar veya ihtiyat tedbir
~yokluğu ytlsilnden ha~tm 
~ bir udmeei kal'fl8mda mu· 

Adana, 11 (Hususi) - Suriyeden gtaJen 
haberlere göre, Vatanilerden müteşek
kiJ bir heyetin Antakya ve Iskenderun işini 
miıd;:tfaa etmek için Cenevreye gönderilme.. 
si kararlaştırılmıştır. Heyet, Milletler Ce
mive\ inde temaslar yapacaktır. Heyetin ha
rek~t ine ait henüz bir malUmat gelmemi§
tir. 

Yeni Kral bugün Filo;;;~m;odUn geldi 
ilan ediliyor 

CENEVREDE TAZYİK 
Yl\PMAôA UGRAŞI

YORLAR 

~:-1erini kaybedip bir daha bu· 
· ~çoktur. Diğer taraftan da 

~::.;:an!'! m:ri:;: Londrz, 11 ( A.A.) - Resmen bildirildiğine göre yeni 
~illa! ihtiyaç ve zevklerden mah. kral, Altıncı Georges ismini alacaktır. 
~ederek para biriktirenler de had Feraga~ kanun11 layihası kral tarafından kabul edilmiş 

11 çoktur. ve Sekizinci Envard, kanun liyihasmı kabul etmit oldu-
IC.endi lc.nflimiıi toınil ğu an olan saat 13,52 de kral olmaktan fariğ olmuıtur. l uanııt haftuı, halimizi dU· Dominyon1ar da kanunu tasdik etmişlerdir. 

~ tUnmek ve ~ etmek içın Yeni kralın krallığı yann J __ ._ ________ _, 
'1 fıra&ttır. Her birimız acaba han- .. • , 

llWe menıubuz., Heaabmı bilmi· saat ( bugun) 1 5, 3 O ı 1 e 
~ körtlkörUne c~yana tlbi olan 15,45 arasır.da Saint-James 5 incide: 
L':'tall leek tuarruf haftUmda ha.ı. sarayında ilin edilecektir. 
~ durup du,unmell, hayatmuz Içtimalarm tadili takririnden IOn· Madam Slmpson 
~da yenı kararıar vermeliyiz. ra Baldvin, yeni kralın beyannamesi- ve Kral Edvert 
~ itlerimizi ta.afiye etmek ve ni ~vip için yann bir iclb konaeyi-

(Arbm a lbadlde) .. [ArJreı tlçilncü sayfada] 

_,, 
• 

Amiral Şükrü Okan Taksim Abidesi
ne çelenk koydu. Taksimde ukıri 
merasim yapıldı. Bu husustaki tafsi· 
18.t ikinci sayfamızdadır. 

Hama, 11 (Husuai) - Antakya • 
zade Kemal, bazı Aleviler ve 1'afnak· 
da Vatanllerden Mihailyan' C'abiri 
lardan Dekaloeyan, Turwn otelinde 
toplanmışlar, Türk kütlesinin San -
cajı Suriyenin bir parçası aaynıa
mak hususunda gösteNiği birliği 

. bozmak ve efendilerine yaranguı.Jr 

il makaadile Milletler Cenuyetine bir 
telgraf çekmiılerdir. 

1 
Sancakla alakalan olanyau bu zat· 

lar, telgraflarında : "Biz, S~rıyell • 
! yız. Suriye ile irtibatımızı Jteamiye • 
1 ceğiz." gibi sözler kullanmlf}ardır. 
1 Antakya halkı hlll örft idare alım-
da inlerken yapılan bu hareket, Mil·· 
Jetler Cemiyetine ka"1 ı>Vllanmalr i• 
tenen bir oyundur. Hakiki kfltle. nolr 
tai ııazarmı IOD eeçime ı§tirak et -

r Artuı UcOncU savfada] 



2 TAN 

Amiral Şükrü Okan Taksim Abidesinde ı 

Donanmamız dUn 
limana geldi 

4mirai Taksim abidesine 
merasimle çelenk koydu 

I"" Akdenizin f!ngİnlerinde Türk bayrağıııı şerefle dolaş
tırarak, dost ve müttefik memleket sularını ziyaretten 
dönen donanmaıruz, dün Çanakkaleden limanımıza dön
müştür. Erkin ana gemisi, bir gün evvel Çannakkaleden 
gelmi~ bulunuyordu. 

Dün sabah saat sekiz bu-~ 
çukta .. da, b~_şta Ya":uz ol- Lı man amelesi 
mak uzere <lort torpıdo ve 
d~:t denizaltr gemisinden ıçin dispanser 
murekkep olan donanma-

d. ~. k l · Lıman Umum Müdürlilğü, liman 
mız~n ıger a samı, ge mış- amelesi için bir dispanser yapmıya 
lerdır. w karar vermiştir. Bunun için Hasköy 

Yavuz, dogruca. Dolmabahçe açık- civarındaki büyük arsadan istifade 
larına gelip orada demirlemiş, torpi- edılecektir. Arsada dispa.ruıerden 
~lar~a de~izaltı gemileri Heybeliye başka atelye, yemek ve yatakhane 
gıtmı.§lerdir. yapılacaktır. 

Saat dokuzda bir askert müfreze Kömür amelesi için de Kuzgun _ 
ile bir bando mızıka. Dolm.abahc;e cukta. bir bina kiralanmıştır. Amele 
rıhtımında yer alarak amiralin kara- burada yatacak, yıkanacaktır. Liman 

Dış Ticareti
mizde Büyük 

inkişaf 

D ış ticaretimizde son se
neler zarfında büyük 

bir inkişaf vardır. Bu inkişaf 
1936 yılında en yüksek had -
dine varmıştır. Tesbit edilen 
rakamlara göre, 1929 dan son 
ra dünya krizinin tesiri ile 
devamlı surette azalan ihra -
catımız, 1933 ün 9 ayında 

110 milyon Türk lirasına ka
dar düşmüştür. 

Bu yıldan sonra dış ticare
tin seyri, alınan tedbirler 
neticesi olarak nisbi bir salah 
göstermiş ve 1933 ü takip e
den yıllarda dış ticaret kıy • 
meti muntazam surette bir 
yükselme ile 1936 nın dokuz 
ayında 130.8 milyon Türk li· 
rasına varmıştır. 

Oı' ticaret yekünundaki ar 
tı,, ithalat ve ihracat kıymet 
lerinin karşılıklı yükselme -
sinden ileri gelmektedir. 

Burada kaydedilmesi llzım 
gelen bir nokta da ihracat kıy 
metinin bilhassa son dört se 
nede yüzde 40-50 düşmüş ol· 
masına rağmen ihracattaki iş 
hacminin krizden evvelki dev
reye nisbetle yüzde 20-30 art 
mış olmasıdır. Bu da, krize 
rağmen ihracat maddeleri • 
mizin sürümünU kolaylaştır
mayı ve dolayısile istihsalin 
artmasını güden dış ticaret 
politikamızın verimli bir ne -
ticesidir. 

Arazi Tahrir 
işleri Süratle 
Görülecek 

km be
kl . 1 . 1 idaresinin emri altında çalışan ame-

ya çı uını . emış er ve _a~ır:ı ' le 2.000 kadardır. Bunun 500 ü kö- Arazi tahrir işinin sür'atle ilerli • 
karaya. ç ı k ı n c a kendısını se- mür amelesidir. yebilmesi için tahrir yapılan mahal-
lamlamı§lardır. Amiral Şükrü Okan, Haliçte yapılacak dispansere has _ lel~r~e bul~an arazi _ve arsa sahip
Istaribul Kumandanlığı namın& ken- tane şekli de verilecek ve vazife ba.- lerırun, malı ye şubelerınden alacakla
disini kai'§ılamıya gelen subaylan. se- şmda yaralananlar burada tedavi e _ rı vesaikle, daha evvelden komisyon -
lam vererek, askeri tefti§ ettikten dilecektir. lara mü~ac~a~ e~ip. arazi ~e arsaları-

tom bill T
- , __ :_ ·"-: . nm vazıyetını bıldırmelerı esas tu -

aonra o o e ilo&OUl1e gı'"uuştir. M h tul t B · · h · h t 
Ami 

· • .ı. 
1 

eş ut Suclarda yapılacak ~uş ur~ u~un ıçın ta :ır eye -
ral, Taksıme va.sı olmazdan • len evvela malıye şubelennde çalı-

evvel, bir deniz sillhlı bolUğü önle- ~1uayeneler şacaklar, bilahare müracaat edenle -
rinde bando mızıka ve başlarında do- Meşhut Suçlar Kanunu çerçevesine rin tanzim edilecek listesine göre 
nanma erk&nı ve deniz subayları bu- giz:n ~ürümlerde doktor muayenesi- tahrir işi yapılacaktır. 
lunduğu halde abidenin etrafmda yer ne ıhtiyaç gösterilenler gilndüz zabı- Vesaik göstermekten ve komisyon 
&lmıı bulunuyordu. Biraz sonra Ami- ta doktorlarına, gece de kaymakam- lara malümat vermekten çekinenler 

ra.1 
Q.i\k ·· Ok t b.

11 
ım· lık dairelerinde nöbetçi bulunan be • tecziye edilmektedir. 

v .. ru an, 0 omo 1 e ge ış lediye doktorlarına götürülmektedir. 
ve burada mızıkanın çaldığı amiral ter. 
mll'§ile ııel!mlanmıştır. Belediye doktorları, bu işin kendı Sebze Halinde Yeni 

Amiral, iki deniz eri tarafından vazifeleri haricinde olduğundan ba- Paviyon 
taşınmakta olan gemi çapası şeklin- hisle alakadar makamlara müracaat Sebze halinin yanına yapılacak o-
deki çelengi bizzat abideye bırakmış e~~işl~r, bu vak'aların geceleri de lan ve belediyece seksen bin lira ke· 
w mızrka istik.lil marşı çaldığı müd- n~~tçı z~~ıta doktor}~~ı t~r~fından şif konulan yeni pavyonun projesi 
detçe, ael&m vuiyetinde kalmıştır. gorulmesı ıcap edecegını bıldırnliş - p . . . . 

lerd" M'" t t tk"k ed"l k tamamlanmıştır. ro.)e mucıbınce m-
Bu ean&da deniz erleri, istiklal dir. ır. uracaa e ı ı me te • şu.at yakında münakasaya konulacak-

lll&l'flIU hep bir ağızdan söylemişler-
dir. Amiral, bundan sonra, abide tır. Diğer taraftan bu paviyona yük-

Müddeiumumilik 
esrarh bir yaralama 
tahkikatile meşgul 
M üddeiumum11ik, dün garip ve esrarlı bir yaralm.na 

ve olüm tahkikatına el koymuştur. 
Dün sabah iki erkekle bir kadın Cerrahpaşa hastane

sine bir hasta getirerek tedavi edilmesini istemişlerdir. 
Nöbetçi doktonı hastanın vaziyetini tehlikeli bulduğu 
için ha~taneye yatırılmasına ve tedavi edilmesine lüzum 
göstermiştir. 

I-fastabakıcrlar. genci soyarlarken göğsünün üstünde 
bir kur~un yarası görmüşler, derhal hastayı getirenleri 
ararraşlar, fakat kimseyi bulamamışlardır. Kazım Ha
san isn1indeki hu genç biraz sonra da ölmüştür. 

Hastane Başdoktoru Rüştü, derhal vaziyetten polisi 
haberdar etmiştir. 

Bu sırada hastaneye iki kişi gelerek hastanın vaziye
tini öğrenmek istemişlerdir. Doktor Rüştü, bunları içeri 
almış ve polise. ınalumat vererek kendilerini yaka1atmış
tır. Tahkik-ata Müddeiumumi muavini Hikmet el koy~ 
muştur. Öl ümiln esrarı bugün çözülecektir. 

Y o cu salonu da 
liman idaresine 
devrediliyor 
Galatadaki yolcu salonu ikincika • 

nunda gümrük idaresinden liman i· 
daresine devredilecektir. Liman ida 
resi salonu devir aldıktan sonra ilk 

iş olarak burada çalışan hamallar işi 

ni düzeltecektir. 
Rıhtıma yanaşan vapurlara hü • 

cum ederek yolcuları rahatsız eden 
hamallar işlerinden çıkarılacaktır. 

Bunlar, vapurlara muntazam bir şe 
kilde girecekler, yükleri salona çı -
kardıktan sonra da para istemiyecek 
lerdir. 

Buna mukabil taşıdıkları yükler Ü· 

zerine birer numara takacaklar ve 

l Ateşten ve 
sudan 

yananlar 
Kuzguncukta oturan Bohorun ka -

rısı Mara, mangal yakarken eteği 
tutıuşmuş, vücudüniln muhtelif yer
lerinden yanmıştır. Hastaneye kal -
dınlan kadın ölmüştür. 

Bundan başka gene Kuzguncukta 
Raşelin çocukları Simon ve Bayimin 
Üzerlerine kayruyan su tenekesi Jö -
külmüş, çocuklar ha.şlanmışlardır. 
Simon ve Hayim hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Haliç idaresindeki 
Mer-ıurlar 

Belediyeye bağlı buluna.o Haliç 
ayni numaranın bir eşini de yolcuya 
vereceklerdir. Yolcular, bu numara I.daresi kir etıniye başladığı için faz. 
ile salon veznesine müracaat edecek la. mesai saati ile çalışan memur ve 
ler, parasını yatırdıktan sonra eşya- müfettiş maaşlarının arttırılmasına 
tarını alacaklardır. Hamallara da pa karar verilmiştiT. MUva.k'kat idare, 
ralan liman idaresinden verilecek - bu hususta belediyeye mür~c"ıatt.o 

Anası ve Babası 
•• 
Oldürülen Kız 
DUn ağır ceza mahkemesinde Ça • 

talca köylerinde anası ve babası ayni 
günde Ali ve lsmail kardeşler tara -
fından öldürülen ablası kaçırılan kü 
çük Naziyenin davasına devam edil
di. Hüseyin ve Ayşe isminde iki şa
hit dinlendi. Bunlar Naziyenin baba 
sı Asımla anası Nefisenin köprü ba
şında ölülerini gördüklerini fakat ci
nayet işlenirken orada bulunmadık • 
tarı için hiçbir şey bilm~diklerini söy 
lediler. Diğer şahitler gelmemişler • 
di. Muhakeme, bunlarm çağırılması 
için başka bir güne talik edildi 

bulunmuştıur.ıı...Yetır 'maaş esaslarının 
haziranda tatbiki muhtemeldir. 

Eroin Bulundu 
Göztepe civarında bir köşkte otu -

ran ve evvelce eroin kaçakçılığından 
mahkum olan Mecdinin son zaman • 
tarda şüpheli kimselerle görüştüğU 

görülmüştür. Köşkünde yapılan araş 

tırına neticesinde bir miktar eroin bu 
lunduğu için Mecdi tekrar yakalan -

mıştır. 

Belediye barem 
cetveli geldi 

hatıra. defterini imzalamış ve gene Portakal ve ML"'ldarina leme ve boşaltma için de Avrupa.dan 
ayni merasimle uğurlanarak Yavuza İsteniyor. otomatik makineler getirtilecektir. Hırıızlık Mallnrı Kolayca 
dörunüştür. Seksen bin lira.Irk keşif bedeli için- Ç k İ ~~ bir Alman firması~ TUrkofl - de bunlarrn parası da dahil olduğu Meydana l armak çin .• 

Belediyenin 936 mali yılma ait ba
rem cetveli dün Ankaradan gelmiş -
tir. Belediye memurlarından hukuk 
mezunu olan on ki§i belediye tahsil 
şubeleri icra. memurluklarına nakle -
dilecekler ve yerlerine hariçten mü
sabaka ile liae mezunları alınacak -
tır. 

Yavuz zırhlımız, sa.a.t birde, Dol
maba.hçeden ayrılarak Heybeliye 
gitm~tir. Heybeli de Deniz Harp 
Mektebi talebesi ve halktan birçok 
kinuJeler, sandallar ve motörlerle, a
da açıklarında donanmamızı karşıla
mışlardır. 

Denizcilerimiz, Malta ve Yunan 
ıularuıa yaptrkları seyahatin hatıra -
lanru h!la anlata anlata bitireme
mektedirler. Amiral Şükrü Okan 
dün, bir muharririmize kısaca demiş
tir ki: 

- Malta.da., ümidimizin kat kat 
fevkinde bir hüsnü kabul gördük. 
Malt.adan avdette Yunan ımlarına 
yapt.Jfmuz ziyarette çok samimi geç
tı. Bu ziya.retlerin yazılmadık tarafı 
kalmadığı için, size burada fazla bir 
teY aöyliyemiyeceğim." 

Seyahate i•tirak eden deniz ıu -
ba.ylanmız da, yaptıkları bu gilıel 
1eya.ha.tin tesirini muhafa.za. ~diyor • 
lardr. HeP8i de, eon derecede neş'eli 
idiler. Malta ve Pire l!lulannda her 
türlü reamt kayitlerin çerçevesi dışı
na çıkan ka.bul tarzını ve ora.da ge-
~n günlerin hatırasını biribirlerine 
anlata anlata bitiremiyorlardı. 

Donanma Kumandanı Amiral Şük
ril Okan dün Ya. wza dörun~den ev -
vel, refakatinde filo kumandanı oldu· 
fu halde villyete gelerek Vali Mu
hittin Ustünda.ğı nıaka.mında ziyaret 
etmiş, vali de, Yawzda amirale zi
yaretini iade eylemi§tir. 

se muracaat ederek çok mıktarda por kin belediye hepeini bir müteahhide Hırsızlık mallarının kolayca elden 
takal ve mandarina istemiştir. All • ihale edecektir. ele geçmesine ve polise yarıyaca.k iz-
kadarlann Türkofise müracaat etme -------------- lerin kaybolmasına manı olmak için 
leri 18.zımgelınektedir. ...._.........._ ___ a ••=- yeni bir karar alınmıştır. Bu karara 

Muallimler Araamda 
Yeni Tayinler 

Ankara Ismet Paşa Kıı Enstitüsü 
müdürlüğüne Usküdar kız san'at mek 
tebi mUdürü Vesime, Kadıl{öy kız 

enstitüsü müdürlüğüne ayni mektep 
tlırkçe muallimi Lutfi, Süleyınaniye 
ortamektep riyaziye muallimliğine 
ilaveten Pertevniyal riyaziye mualli
mi Bekir, lzmir a=ışam ticaret mekte
bi tilrkçe muallimliğine Maide ve 
Bursa akşam kız san'at mektebi türk 
çe muallimliğine Nigar tayin edilmiı
lerdir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

B ükreş Sefirimiz Suphl Tannö
ver bir ay kalmak üzere Mı

sıra gitmiştir. 

• 
B elediye dünden itibaren beltı· 

diye memurluğundan tekaüde 
sevkediJenlertn ttç aylık teka.ttdiyele
rini venniye başlamıştır. 

• 
T ramvay Şlrketbıbı ıs yqrm 

geçen t&lebelere de puo ver· 
meal için tefebbütlerde bulunul&cak 
tır. 

• 
F lorya.dakl denlzevlle kabineler 

göre, şehrin birçok yerlerinde kulla
nılmış eşya üzerine alış veriş yapan 
pazarlarda hariçten esnafa satış ya
panların mutemet birer kefil göster
meleri ve bu kefili gösteremiyenlerin 
satış yapamıyacakları alakadarlara 
bildirilmiştir. Polis Ikincı Şubesinin 
alakadar memurları bu işi sıkı l!lnret· 
te kontrol edeceklerdir. 

Bir Vergi Kaçakçılığı 
Alyanakyan isminde biri, ticaret 

defterlerini tahrif ederek vergi ka -
çakçıhğı yapmıştır. Emniyet müdür
lüğü bu işi tesbit etmi' ve suçluyu 
müddeiumumiliğe vermiştir. 

Bu suretle 27 tahsil şu besinin ic -
rai mıuamelltile on memur meşgul 
olacaktır. 

Elitleri Sergisinin Eşyaları 
Geldi 

Cümhuriyet bayramında Ankara • 
da açılan elişleri ve küçük san'atler 
sergisine lstanbuldan gönderilen eş· 
yalar dün getirilmiştir. Bayramdan 
aonra sahiplerine verilecektir. lkra • 
miye kazananların ikramiyeleri Ik • 
tisat Vekaletinden Ticaret odasına 
gönderilecek ve odaca tevzi edilecek 
tir. 

- Mektepten batlıyarak 

hayatın içine kadar lıır taraf· 
taki a;enc;liğe birer kanat ver
mek utık bir yafama fartı 
haline &•lmittir. Bu ihtiyacı 
k&rfılamak ıçın uiratan 
Türk Hava Kurumunun en 
belbağladığı dayanç bua;Un 
( Fıtra) adı altında, yarın 

(Kurban) diye, öbUr gün (0-
ye aidatı) olarak yapacağı
.mız yardımlardan birikecek 
paradır. 

aranund&ld ufalt f(Mlellin 
kumluk hale getirllmMI ve IOflenhı 
kabinelerin arkasına alınması mu
vafık ıörtilmüştttr Belediye fen mü
dürUllti dün bunun ketflnJ yaptır
mııtır. 

12 Birincikinun ı 
CUMARTESi Bugünkü Hava: DEClŞlK 

• 
Antakya, lskmdenm Te hava-

llsl yardım blrHif bugün 1aat 
14.SO d& Eminönü Halkevlnde yılbk 
t.oplantııım yapacaktır. 

Rasat merkeZ'lerinin teabit ettiiine ıöre, 
buııün lstanbul mmtaka"mda hava ekseri
yetle açık geçecektir. Memlekette umun:ıl 
hava vaziyetine ıelince; rilzı!rlar ıarki is
tikametten esecektir. Hava kısmen bulutlu
dur. 

Diln hava ekseriyetle açık ıeçmiştir. 
Riızrlr poyrazdan saatte 10 kilometre sür-

12 nci ay Gii.n: 347 K.ısun: 35 
uss Hicri ıs~ı ~nm.I 

Ramazan: 27 29 lldncıte,rin 
Güneı: 7.16 - Olhı: ız.os 

(kindı : 14.28 - Alr11am: 
Yatsı: 18,20 - imsak: 

Uı.41 

U9 

atle esmiştir. Hava tazyiki 771 milimetre, en çok sıcaklık 12, en aZ' 1 kaydedilmiştir. 

12 .12 - 936 

Siyaset alemi 
.Tavassut Teklifi ve 

Sovyet Rusya 
•ı ngiltere ve Fransanın lspall • 

ya dahili harbine son ver • 
mek üzere bir tavassutta bulunnıak 
için vuku bulan teklifine karşı sov• 
yet Rusya tarafından cevap verilnıiŞ 
bulunuyor. 

Cevapta, Sovyet Rusya, bazı devlet 
lerin ispanya işlerine müdahalesin • 
den doğan tehlikelerin önünü aınıal< 
için yapılacak tavassutu muvafık iör 
düğünü söyledikten sonra evvelce i• 
leri sürdüğü noktainazar üzerinde 
ısrar adıyor. Bu noktainazara göre b• 
zı devletlerın ispanya hi..ıkOmeti lehi• 
ne vuku bulan harp malzemesi sipı· 
rişlerini yerine getirmeleri mlıdahal• 
telakki olunamaz. Çünkü ispanya tıU 
kOmeti meşru bir hükOmettir ve de~ 
letler tarafından tanınmıf bulunmak 
tadır. Fakat asilere silah ve cephane 
vermek ispanya işlerine müdahale • 
dir. Sonra bu asileri tanımak ta mti• 
dahale mahiyetindedir. Sovyet Rus· 
ya, ispanya işlerine yabancı bir mU· 
dahaleyi doğurabilecek doğrudan doi 
ruya veya bilvasıta her harekettt11 
çekinecektir. Fakat diğer devletlerlf1 
de ayni şekilde hareketlerinden emi" 
olmak arzusundadır. 

Nota nihayet Sovyet Rusyarıı" 
harbe nihayet verecek tavassut teştb 
büsüne iştirake a.made olduğunu bil 
direrek tavassutun şeklini tayin içil1 
diğer devletlerle müzakereye haıır 
olduğunu anlatmaktadır. 
Şimdi al!kadar diğer devletııritl 

vereceği cevap bekleniyor. 

Ademi Müdahale Komitesinclc: 

T avassut meselesinin konuf&1I ' 
duğu sırada Londradaki adi' 

mi müdahale komitesinde de mühil11 
münakaşalar vuku bulmaktadır. MU 
nakaşanın mevzuu ispanya harbif11 

iştirak eden gönüllülerdir. Bu mesr 
le Sovyet Rusya, ltalya ve Alman ' 
ya arasında sert münakaşalara .. ' 
bep olmakta ve her taraf diğer taraf• 
karşı mühim itha.mlarda bulunmak' 
tadır. 

Evvelki gün de bu mesele müzal<I' 
re olunmuş ve Sovyet Rusya mümef 
sili bu münasebetle vuku bulan be• u 
yanatında Qeneral Frankonun en fl'1,. 
him zaflnın ne\Jı...ı,r.~" .. ......... "'"'"' '. 
bunun insan kuvveti olduğunu ~~ 
mış, t>undan dolayı geçenlerde 6UV" 
Alınanın Kadise, 2500 ltalyanın e:ıc;t 
zirasa çıktıklarını ve bu suretle 8"~ 
bilerin ispanya harbine iştirak ıt d 
ıneleri meselesinin bütün vaharıı' f 
ile ortaya çıkmış olduğunu anlatı1'11

1 
tır. Sovyet mümessili bu münaseb~. 
le Madrit tarafındaki beynelmilel ~ 
tadan bahis ve bunun Alman, ltalY 
Fransız, lngiliz ve Lehlilerden nıU: 
teşekkil olduğunu ilave etmişti. s~ 
na mukabil Alman ve ltalyan mur 
hasları Sovyet murahhasının iddlt; 
!arını tekzip etmi• ve asıl Rusya"~ 
Madride yığın yığın yardımda bul 
duğunu söylemitlerdir. 

Milletler Cer.ıiyefinde: 
• spanya harbi dolayısile 'ili"." 
1 bulan bu teşebbüs ve_ kon":tı• 

malara ilave olunacak bır •• r 
Milletler Cemiyeti Konseyinde ot' 
yan ediyor. 1'. 

ispanya hariciye nazırı D~I ":ir 
bugün Konsey karşısında soyl• ti' 
nutukta, beklendiği veçhile ı<o" ,,. 
yin mühim ve kafi bir harekette P

1
, 

lunmasını istememiş, ~ak~t _ıs~-~.r 
harbinin yayılmak tehlıkesını ı0 il,ı 
diğini, bu&ün ispanyada beynelıl'l 

1 
bir harbin devam ettiğini, Alnı~iıı1 
ve ltalyanın ispanya içinde h 

1
..,. 

bir vaziyete &eçtikten bllfk.a 13•116 
adaları vasıtasile de Akdenııd• 1111t 
kim bir vaziyet aldıkları~ı .•~ııt ıt 
ve bu vaziyetin tehlikelerını ııah 
miştir. dl 

BUtUn bu izahlarımı:ıın topla~ .,ı 
bir nokta ispanya içinde, dahil 
harbin değil, fakat küçük mlk~I' 
beynelmilel bir harbin devam ıt 
te olduğudur. ol 

Bu harbin yayılmasına ml~:ıefi 
mak için vuku bulan teşebbU 

1
, ti 

netice verip vermiyeceğl meral< 
kibe değer en mühim noktadır'· L 

Örrter Rm1 DO~flll 

Pirinç Boruyu 
larken •• 

Gümrük muhafaza meınurlııtl ~ 
kaçakçı sandalını yakal~~ışl şi 
Yaşar ve Faik isimlerinde ıkl Jd .,,.~ 
ecnebi vapurundan pirinç bO~ J(I 
rırlarken tutulmuşlar, sandal ~r . tı . 
rinç borular musadere edilnll§ 
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Piyango Çekildi 
Yeni kral bugün Altıncı Jorj 

unvanile ilan ediliyor 
Kazanan numaraları 

sıraya konmuş 
olarak veriyoruz: Kral Edvart bugün 

lsviçreye hareket ediyor 
İspanyadaki 
Harp ve 
Sovyetler 

Dün Tayyare Piyangoımnun yeni 1 
tertip ikinci keşidesi çekilmiştir. Ka- 26757 
zanan numaralan sıraya konulmuş 128128 
bir halde aşağıya yazıyoruz: 29082 

40 birı lira l..o~ana.ı No 29861 

26849 26928 26972 27390 
28574 28756 28866 29071 
29161 29527 29597 29765 

. ( Bo~ı 1 incide) 
bin t.opianacağmı beyan etmiştir. 

Baldvin, bundan sonra Avam Ka -
lllarasınm yann öğleden sonra yeni 
krala sadakat yemini etmek üzere 
topıanacağıru, müteakıben pazartesi
l'e kadar içtimaını tatil edeceğini de 
bildirmiştir. 
.İ'azartesi günü Baldv;n, A vanı Ka

l)ıarasına yeni kralın beyannamesini 
getirecek ve bir cevabi ariza teklif 
edecektir. 

'Baldvin, eldeki işler tasfiye edil -
diği takdirde Avam Kamarasının bu 
l~ 18 inde Noel tatillerine başlıya
Cağıııı söylemiştir. 

Kraliçenir. beyannamesi 
Londra, 11 - Kraliçe Mari bir 

beyanname neşrederek oğlu Sekizin 
Ci lndvardın memlekete ve imparator 
lı.ı.ğa hizmetlerinden bahsetmiş ve o
lllJ.tı yerine geGen kardeşi Dük d'Yor
ku tavsiye ederek zevci Beşinci 
Jorja ve oğlu Sekizinci Edvarda gös 
tetilen sadakat ve müzaheretin ona 
da gösterilmesini dilemiştir. 

Edvara scyafı_fe çıkıyor 
Londra, 11 (A.A.) - Siyasi maha 

tilin verdiği malumata göre, sa.bık 
Jtı.aı, geceyi Fort - Belvederede geçi
~cek ve ancak yann Ingiltereden ha
l'eket edecektir. Kendisi lsviçreye ve 
~an da Adriya tik sahillerine gide 
~ktir. M.a.amafih bu haberlerin mut 
"!{ surette teyidi kabil olamamıştır. 

kAMARALARDA BU
GÜN YAPILAN 

MU Al\ılELE 
l..ondra, yl {A.A.) - Lortlar Ka-

lııara.sı ile A va.m Kamarası, fe~at 
~~unu projesini kabul için bu sa -
~ toplanmışlardır. 

Ilı l\anun layihasını ikinci defa okun
t a~ üzere. tevdi eden Baldvin, bir iki 
ı~~lı:ıne ile izahat verdikten sonra par 
~entoca bir kanun yapilmasının za
il 1'1 olduğunu, çUnkü 1701 kanunu -
\> lltı. feragat veya. feragat dolayısile 
\> et-aset hakkında hiçbir hükmü ihti
~ etnı.emekte bulunduğunu beyan et-

l§tir. 

ııı·~ttlee' fırkasmm kanun layihasma 
ta ~aheret etmek ve kral Edvardın 
~ l'ihin bu faslının mümkün olduğu 
~~a:r kısa bir müddet içinde kapa -
~ ltıası arzusunu yerine getiınıek is-
ltıekte olduğum.ı söylemişlerdir. 
~atip demiştir ki: 

taı ~Bash ekonomi meselelerifo işti
l'i etmekteyiz. Krallığa ve cümhu
~~et sııtemine müteallik miicerret 
~:akqalarla kaybedecek vaktimiz 
~i tU.:r. Bu demokrat memlekette ha
~A~ olan en eEWılı un.sur, milletin ira-
'"Gldir ." 

~SKlMIŞ MERASİ1Vl.İ 
QlRAKMAK GEREK! 
~ttlee ilaveten demiştir ki: 

lcı-~n §li fikirdeyim ki sarayın ve 
~İh.:_ yakinindekilerin artık pek es
lcı-~ olan mera.simlerinin devamı ve 
'lııı ın etrafında dar ve imtiyazlı bir 
~~a ınensup insanlardan olması hii
ba~ darrn vazifesini işkil etmiş ve 
~1 a~ıarda onu güzel niyetlerinden 
'-.h~~l:rtmiştir. Yeni bir başla.~gıca 
hı.ı 1 Olacağımızı ümit ederim, şayet 
'~ll'da meşruti hükumetin yaşa -
"ııt-t~·arıu ediliyorsa bu başlangıç za-

A lr.,, 
.. "'ttıee• k . ·~l'nı.. nıut una şu suretle netice 

,, lŞtir: 

ha ziyade temas halinde ve milletin 
iradesine karşı daha mes'ul bir mev
kide bulunacak herhangi bir hükumet 
şekline muhtaç olduğıu bu asırda irai 
krallığın memleket iGin, Büyük Bri· 
tanya camiası için bir tehlike teşkil 
ettiğini anlatmıştır. 

KANUN KABUL 
OLUNDU 

Maxton'un teklifi 5 reye karşı 403 
reyle reddedilmiş ve kanun layihası 
ikinci defa okunmasını müteakıp re
ye konulmaksızın kabul olunmuştur. 

LORDLAR DA KABUL 
ET'TİLER 

Feragat kanun layihası, Avam Ka 
marası tarafından kat'i surette ka • 
bul edilmiş ve Lordlar Kamarasına 
gönderilmiş ve 15 dakika zarfında 

Lordlar tarafından kabul olunmuş • 
tur. 

Baldvin, projeyi ÜGlincü defa okun
mak üzere tevdi ederken tahttan fe
ragat etmiş olan kral hakkında tek
rimatta bulunmuştur. 

BALDV!NtrJ BEY.ANATI 
Başvekil, şöyle demiştir: 

"Prens du Gale sıfatile ve kısa sü
ren ahdi saltanatı esnasında Majes
ten~ tamamiyle samimi ve halisane 
bir surette memlekete ifa etmiş ol • 
duğu hizmetleri daima saygı ve sev
gi ile hatırhyacağız. Kendisine bütün 
bu hizmetlerden dolayı minnettarız 
ve kendisini unutmıyacağız.,, 

(Ba~ı 1 incide) 1 
saçaklan sarmamasını te
min etmek için tedbir alma
sı lazım geldiğini anlattı. 

34674 31182 

İngiliz mumessili · Lord 
Kranbort ta İspanyada bi
ribirile dövüşen yabancı as
kerlerin te:ehhüfe şayan bir 

15 bi·ı lira koza nan N o. 

21769 

12 bin lira koıonorı No. 

1724 

3 bin ı:ro koıanon No. far 
225~(. 28678 

surette çoğaldıklarına naza- 1000 .'iro kazonan No. /ar 
zarı dikkati cel betti. 161 ıs 

Sovyet Rusya ve lspon)'o 18748 
Moskova, 11 (Hususi) - 23445 

Dışişleri Bakanı Litvinof İs- 38181 

panyadaki dahili harbe ni- 500 lira kazanan No. /ar 
hayet vermek üzere bir ta- 2931 3818 9952 10149 12857 
vassut hareketinde bulun- 14563 15065 15247 16lOJ 24753 
mak için Fransız ve İngiliz 29560 32319 33705 35513 35644 
teklifine cevap vermiştir. 36116 

Cevapta, Sovyet hiikfımeti, ls-
panya hadiselerinden doğacak muh -
temel menfi akislerden büyük bir en
dışe hissettiğini söyledikten sonra 
tehlikeyi önlemek için tavassut tek
lifini şayanı arzu bulduğunu anlatı
yor ve ispanya hükfunetinin meşru 
ve tanınmış hükumet olmasına meb
ni harp siparişlerini yerine getirme
nin müdahale telakki olunmıyacağı:, 
miidahalenin asilere cephane ve 
silah vermek, asileri hiikumet olarak 
tanımak olduğunu söyleniyor. Ni -
hayet nota, Ispanya harbine nihayet 
vermek için yapılacak teşe)bÜse, 

200 lira kazanan No. lor 

3412 6354 7082 7721 
10085 11039 11196 12437 
14113 14322 14441 14649 
21677 21677 22658 23401 
25665 25907 26833 27427 
30145 30308 30664 33999 
35086 35282 36460 36921 
38168 38288 38706 39063 
49561 

9362 
13649 
19742 
25078 
28568 
34496 
37411 
39399 

31933 
33333 
33973 
34602 . 
35182 
35990 
36741 
37814 
38771 
39718 

30295 30570 30586 3064.7 
31235 313H 31366 31396 
32065 32147 32220 32968 
33369 33656 33782 33965 
34179 34187 34350 34363 
34691 34777 34965 35130 
35244 35344 35421 35545 
36215 36268 36389 36394 
36941 37036 37218 37414 
38413 38428 38629 38648 
39157 39174 39408 3~683 

7120 7192 
7968 8020 
8342 8478 
8715 8753 
9371 9598 

10787 10843 
11275 11662 
12153 12171 
12532 12620 
13211 13240 
13617 13740 
14303 14397 Rusyanın iştirake hazır olduğunu an-

A da na da !atarak şekli kararlaştırmak üzere 
müzakerelere girişmiye amade bulun-

100 lira kazanan No. lor 
4288 5351 7057 7247 
9199 9379 9984 11331 

12933 13096 14104 14340 
16215 19179 22014 20387 
20886 21974 22363 22987 
25645 26105 26677 27129 
27669 27773 29245 30105 
30749 31725 32778 32814 
33898 34018 34512 35012 
36108 36187 37425 39086 
39478 

7674 
12530 
14902 
20684 
24821 
27280 

14895 15019 
15416 15507 5 e J Alfınaa~..;:; <ı-ugun ........ u-aı===ıı~t-ıyur-. __ _ 

Kalan Köyler Gelir 
30537 
33415 
35870 
39433 

16033 16195 

16436 16512 

A dana, 11 (Hususi) -
D ün altı köylı.? irtibat temin 
edildikten sonra bugün de 
Tuzla mmtakasına girmek 
mümkün olmustur. Maama
fih, bu m!ntak~nm bazı kö
şelerile henüz irtibat tesis 
olunamamışt!r. 

Sular tamamile yatağına çekilmiş 
ise de Seyhan hen üz normal seviye
sine inmemiştir. Şimdiye kadar be -
lediye fen heyeti tarafından yıktı -
rılan evlerin sayısı şehir dahilinde 
1773 ü bulmuştur. Bugün de 32 ev 
yıktırılmıştır. Inhidama müsait ve 
tehlikeli vaziyette daha 150 ev var
dır. Narkulak ve Köpriigözü mevki
leri henüz suların istilasından kur -
tulmuş değildir. Buralardaki yurt • 
taşların sağlıklarına ait bir malumat 
alınamamıştır. Dünkü teberrülerle 
birlikte şimdiye kadar toplanan para 
on bin lirayı geçmektedir. Ev mua • 
yeneleri, çok sıkı ve mütemadi bir 
şekilde yaptırılryor. Kerpiç binalara 
girmek belediye tarafından menedil 
miştir. !kamete elveri~li binalar 
hakkında belediye fen heyetinin ra
poru bulunmadıkça bu nevi kerpiç 
evlerde oturulamıyacaktır. 

Seylabrn iras ettiği zarar, her ta
raftan irtibat tesis edilmesinden son 
ra belli olacaktır. Yıkılan sedlerin ke 
şifleri yaptırılmaktadır. Keşif tetki
katı bittikten sonra umumi bir ra
por hazırlanarak Dahiliye Vekaletine 
gönderilecek ve müstacel teklifler i
leri sürülecektir. 

Ye Masr=af 
Müvazenemiz 50 lira jazanon No. lor 

282 337 634 644 
(Başı 1 incide) 781 1108 1103 1261 

müvazene vaziyetine varmayı tabii 
1963 2012 2047 2198 bir gaye bilmek mutlaka lazımdır. 

Büyük ekseriyeti teşkil etmesi la- 2238 24 78 2490 2961 
zımgelen müvazene sahibi ailelerin 3567 3644 3887 4075 
menı.leketimizde vaziyeti çok güç - 4263 4267 4378 4425 
tiir. Hayat çok pahalıdır, hem de lü- 4526 4578 4734 4868 
zumsuz yere pahalıdır. Kazanılan pa- 4909 4964 4969 5077 
ra ile normal yiyecek, içecek, giye - 5503 5809 5881 5935 
cek, ev, tahsil, görünmez hadiselere 6114 6239 6274 6302 
karşı ihtiyat payı, bundan fazla ola- 6524 6788 7044 7219 
rak taaarruf gibi ihtiyaçları karşıla- 7643 794 7 84 72 8668 
mak kolay değildir. 9637 9714 10010 10310 

Hükumet bu müşkül vaziyeti tak - 10606 10611 10834 11101 
dir etmiştir. Hayat ucuzluğuna doğ- 11237 11304 11423 11663 
ru bazı adımlar atmıştır. Fakat ha- 12198 12279 12341' 12486 
yatı yeniden teşkilatlandırmak cid- 12927 13044 13080 13101 
den ucuzluk temin etmek çok e- 1358~ 13999 14032 14350 
saslı faaliyetlere ihtiyaç göstermek - 14582 14654 14725 14812 
tedir. Gerek hükumet vergilerinde, 15394 15594 15682 15851 

748 
1904 
2202 
2990 
4149 
4467 
4904 
5267 
6064 
6327 
7619 
9299 

10382 
11137 
11856 
12897 
13450 
14525 
15197 
15887 
16624 

17176 17181 
17438 17631 
18296 18435 
19237 19254 
19593 19605 
20049 20120 
20436 20439 
21213 21309 
21956 21989 
22509 22596 

Sancakta 
işkence 

[Baş tarafı birincide] 
memek ve protestoda bulunmakla is
pat ettiğinden ekalliyeti bile temsil 
etmiyen bu müracaatler ciddi ınah· 
fellerde gülünç telakki edilmektedir. 

HUDUDA ASKER 
SEVKEDİYORLAR 

Hama, 11 (Hususi) - Sanca
ğın muhtelif mıntakalarına ve şi
mal hudutlarına asker ve cephane 
sevkiyatma devam olunmaktadır. 
Kuvvet arttırılmıştır. Gazetelerin 
memlekete sokulmaması hakkındaki 
yasak ısrarla tatbik edilmekte, örfi 
idare kararlan şiddetle yerine geti
t'ilmektedir. 

gerek nakliye tarifelerinde ve gerek 16301 16309 16374 16495 
satıcının satışında göze çarpan zih- 16819 16929 17627 17752 18005 
niyet, yüksek nisbetlerin çok kar ve 18438 18463 18558 18578 18616 
gelir temin edeceği vehmidir. Halbu- 18697 19008 19296 194 79 19489 
ki yiiksek vergi ve kar nisbetleri ha- 19549 19672 19999 20021 20593 
yatın hareketini durdurmakta, hem 20174 20405 20624 20681 21093 
umumi, hem de hususi hayatı fakir • 21151 21192 21792 22269 22327 
leştirmektedir. Az nisbette vergi ve 22606 22348 22877 23198 23246 
az kar sayesinde daha çok hareket, 23678 24245 24316 24322 24367 TEVKİF A. T DEV AlVI 
daha çok gelir ve daha fazla varidat E'DİYOR 24714 24832 24854 24969 25064 
veya kar temin edildiğini yapılan 25075 25077 25287 25485 25496 Ll.zkiye, 11 (Hususi) - F'ransız -
her tecrübe ispat etmektedir. 25582 25962 26259 26506 26608 lar, Sancakta tanınmış ve münevver 

lkflsacJi mü.11.11-a~alcro ihtiyaç -==-===--....,,.===-==.,,...-==-- olan Türkleri mütemadiyen tevkif 

~tıl(l'allığın, Büyük Britanya cami -
ıqttıttı ve bu memleketin menfaatleri 
~le 1~a. çok daha ziyade sa 
~ut!ı 1rtlrnesi lazmıgelmekte olduğu 
~ı:leı·ea.smdayız. Fikrimce böyle bir 
\l\ 1~ millet ile krallığı her ~aman
)a~1 tıyade sıkı surette yekdiğerine 
~l ~tıracaktır." 

Adana için tehlike, henüz geçmiş 
değildir. Kış ortasında veya ilkbahar 
da nehrin tekrar taşarak şehri su 
basması ihtimali vardır. 

B u vaziyeti değiştirmek fertle - merikanm kurtulması, Ruzveltin faz etmektedirler. Evvelce tevkif e.dilen
rin kıudretinin fevkindedir. Ta- la ihtiyat ve tasarruf yüzünden uya- ler birer birer adliyeye teslim olun

sarruf haftası bu meselelerin umu - nan durgunluğa nihayet vermesi ve makta ve hapishanelere sevkdilmek
mI menfaat bakımından münakaşa- halkı binlerce para sarf etmiye teşvik tE.dirler. Fransız otoritesinın bu va -
sına vesile olmalıdır. Fakat münaka etmesi sayesinde olmuştur. ziyeti ihdas etmesinin sebebi. San
şalar bu haftaya inhisar etmemeli • Fazla istihlakin memlekete fayda cak halkından olan ve Milletler Ce
dir. Bilhassa fertlerin hergünkü ha- temin etmesi, ancak yerli mal istih miyetindeki Türk halk da \'ası lehin
yatmı alakadar eden iktisadi mese · laki sayesinde olabilir. Yoksa hariç- de söz söyliyecek, yazı yazacak kim
leler memleketimizde pek az müna - ten gelen ve ilk ihtiyaçlara taallük seleri Sancakta bırakmamak arzusu-

~~:MEB'US CÜMHURİ
~i~l' İLANINI İSTEDİ 

~~ı.ı.:ıa~ .. bundan sonra fırkasının 
a.ıt11d layıhasma müzaheret edeceği 
ıtli~ bulunmuştur. 
~ v akıben Maxton ayağa kalk -
~il~ llıeınlekette cümhuriyet nev

aha nıüessir ve millet ile da-

T eberriiler devam ediyor 
Felaketzedeler için memleketin 

her köşesinde b~lıyan geniş şekilde
ki teberriiler devam etmektedir. 

Bu yolda, bilhaıısa İ!tan bulda faa
liyet artmıştır. Ezcümle celepler bir
li~i Kızılaya 500 liralık bir yardım -
da bulunmuş, lzmirdeki Turan yağ 
fabrikaları da Adana Kızılay reisli
ğine iki yüz elli lira göndermiştir. 

ka~a edilmektedir. l~tmiyen maddelerde istih.likin art dur. 
Bu haftaya tasarruf haftası deni· ması, harice fazla döviz çıkması ve Mendup, bu şekilde tevkifat karar-

liyor. Fakat tasarruflarımız iradımı memlekette yeni inkişaf eden iktısa- larmı verirken bilhassa :3a.ncağı Su
zm muayyen bir ni!betini geçmeme- di faaliyetlirin yardrmdan mahrum riyenin parçası saymamak ıstiyen, bu 
lidir. Ust tarafmm sarfedilmesi, u • kalması demektir. Memleketin bu _ uğurda ölümle boğaz boğaza gelen, 
mumi hayatta hareket uyandmnak günkü iktısadi seviyesinde kendi ara her faciayı kahramanca karşılıyan 

v~ halen zulüm önünde asabiyet için
bakımmdan mutlaka lazımdır. Hare- mızda azami iş birliği yapmamız ve de bulunan Sancak halkının mukave-
ket nekadar çok olursa umumun ve biribirimizi korumamız mutlak bir metini kırmak azminde olduğunu a • 
fertlerin kazanç seviyesi de o kadar zarurettir. damlarına açıkça bildirmekte mah • 
yükselir. Son buhrandan sonra A • Ahmet Emin YALMAN zur bile görmemektedir. 

Bir Tepsi Revani 
Olsa İdi.. 

Hergü'n okuyucularla karşı ka~ı· 
ya olan bizim gibi gündelik yazıcı· 

lar, karilerden sık ~ık nı~ktup aJır
la.r. Bu mektupların içinde ho5a gi. 
den \'e gitmiyenleri nrdır. Li.kin 
~oğu takdirkar bir edada yazılmış
tır. Çünkü ayn bir Sil.dizm hlss~~e
den bir ada_m kalkıp ta bir muhar
rire küfretmek için mektup yaz-
maz. 

Ben de on on iki senedir hergün 
yazan bir muharrir sıfatile ~e~it çe· 
şit mektup alırım. Bunlann arala
rında orijinal olanları vardır. Nite
kim şu aşağıya aynen dercedeccğim 
mektup bunlardan biridir. 

"Güzide iıstat, 
Yüksek "Tan" ga::.ctesi>ıde ''Felek" 

sütunüe diğer ya::ılarmı:mı hllyranı 
olan bir kariinizim. Muharrir keli
mesi sizin için yarqtlmıs. Sizi neka
dar takdir etsek a.:dtr. 

Geçen gün ga:;ctciıi:;de hafta tatili 
hakkında yazdığım:: ya::1l<.tn sevinç 
ve heyecanıa okudnm. blemnun ol
dum. Bizlere de tatil hakkı verilme
sini istiyorsımuz. Nasıl söyliycyinı1. 
Allah sizden razı olsun. ı 

"Bay Feleksiz olamaz "Tan" ~ 
"Sizsiniz "Tan" ı yaratan" 1 

Karilerinizden aşçı: Yunus 
Derin saygdar,t 

Karilercle bu gibi mektuplan biz 
k~dimiz icat ediyoruz diye garip 
bir kanaat nrdır. Bu mektubnn bu 
tarzda dalıili mamulattan olmadığı-
ru temin ederim. 

~fütefekkir karileri bıenınun ede
medi~mden dolayı meyus iken halk
tan birini hayran brraktığmı hatta 
ona !!İİr sö~·letecek kadar tesir ya
pabildiğim için do~rusu ma~rnnun. 

Eier yaptıJ1mı hayranlık tesirit a"ç' 
Yunus arkadaşımızı matbaaya bir 
teosi revanı ~öndertecek kadar bü
~·ük olsaydı, doğrusu memnunireti
miı katmerli ola.ca'ktı 

Bu fırsatla hafta tatili hakkındaki 
fikrimi tekrar ısrar ile ileri sürmiye 

8 FELEK 

• 
A. A., 10. 12. 1936 tarihli bir telırafmda, 

MadAme Tabouis'in "CEuvre" ga,ı:etesinde 
çılran bir m.a~alesini hulisa ediyor. Tel
E;raf şöyle bıtıyor: 
... 21 tcşrin-isaııi 'ile 6 k·iıııınucv~ 

t)el arasında nııoıtazaın A1maıı ordu
suna mensup 25.000 kt.,i Ourlfxde ka
raya çıkartlnıı.§tır. Yak.ında yeni 
Alnımı kuvvet1cri de gelecJkiir. 

"Alman ordusunua mensup 25.000 kişi 
21 teşrinisani ile 6 kinunuevvel uasm
da ... " denilse elbette biraz daha :yi olurdu. 
Buradaki "kişi'', fransı.ı:ca "homme" un 
tercümesi olsa gerek; ona türkçeoe "ne
fer" veya ''asker" denir. "Cadh.'e çıkarıl
mıştır" demek kafidir; :fran:ıuca "dcbar
quer" kelimesine sadık !Qalacatıl diye türk
çe cümleye bir de "karaya" ilavesine lü· 
zum yoklur. 

"CEuvrc" &'a%etesi Paris'te c;ıkar; o hal
de madame Tabouis: "Yakında yeni Al· 
nıan kuvvetleri de ırelecektir" değil, "~de
cektir" demilitİr; herhilde türkcey~ tertÜ• 
me derken öyle denilmesi la.zımdrr. 

• 
Kudretli muharrir bu eserinde Ga-

ronne ııehriııiıı birdeıı cn~m:enne.<ri 
üterine korularla tarlalarır:. nasıl bir 
bcviyeye dü§üp tarümar olduğu • 
nu ( ... ) tasvir eder. - M. T'Jrhan 
Tan, CUMHURİYET, 11. 12. 1936. 

Su basması üzerine koru ve tarlaların 
seviyesinin düştüğünü de yeni duyduk!.~ 
Aceba: "nastl bir hale" mi demek istenil
miş? 

M. Turhan Tan, ecnebi ismi.hasların ba
z1larmm asıl imlasını muhafaza ediyor, me
sela Garonnc'u fransızcada oldu~ıı eihi 
yazmış. Fakat bazılarını değiştiriyor. me
şela "Emile'' yerine "Emil", "Louis" ye
tine "LUi" yazıyor. Aceba niçın? 

• 11. 12. 1936 tarihli Cumhuriyet'in birinci 
sayıfasmda başlık: 

Kralın kardeşi Dük d'l'ork yarım, 
6 ıncı Jorj unvanile hükümdar lltilı 
edilecek. 

Yine o sayıfada resim altı: 
Yarın . Birinci Alber nmnile Tnrıfliz 

talıtıııa geçecek olan Diik d'Ynı k r-c
fikası ı;e vcli.ahd Prenses Eli::.obct. 

Af.feş 



4 TAN 

M.ahkerrıelercle 

Dilencilik yapan 
zengin bir kadın 
mahkQm oldu 

Bu ... n - ı· ~ E ~ &u.u ~ JC~ 8lnernuınt1a 

Büyük bir atk - Heyecan ve deh,et filmi 

CASUSl.AR 
KARŞI KARŞIYA 

Fransızca sözlü hüyük M. G . M. filmi 
Ayrıca: 

BOYOK MiLLET Mediıinin açılma töreni ve ULU 
öNDER'in irad buyurdukları nutuk. 

I 
'PıcMlL!tô 
RU~LL , Poliı dün de müddeiumumiliğe birçok dilencilik suçlusu verdi. Bunların 

a:ı:asında üstü bqı temizce siyah feraceli ve başörtülü bir de kadın vardı. 
Bıraz sonra Sultanahmet Sulh İkinci Ceza Hakiminin önüne çıkarılan bu 
!tadının adı Zehra idi. Hakim Salahaddin Demirelli, polisin tuttujhı zabıt 
varakasını okuduktan aıonra Zehraya sordu: 

" ............... --.-.-.-.-.-.-.-.--.~------------------___:_~----~--------·~--------------------------~-: 

- Bak sen nhtnnda dilenirkenr-------------
yakalanmışem, ne diyecek!in? 

ısır~~~; 80ğukkanlılıkla cevaplarını Beni Polis değ ; 1 
- Bay hikim, yalan söylüyorlar. A k d 

~n m~htaç bir kadın değilim ki, r a aş 1 m 
dıleneyım. Loros kaymakamı nıerhum 
Mehmet Hilminin karısıyım. Kocam· V d 
dan kalan üç aylık maaşımı daha dün 1 u r u 
aldım. Koynumda duruyor. Evim, Ge 1 rd 
barkım da var. Dün, Ege vapurile çen e . e Beykozda belediyenin 
Izmire gidecektim. Dengimi hazır . me,Y\·~ız fıdanlar bahçesınm önün -
lattnn. Şöyle Fatihte tanıdıklarım - den çınko oluklar çalınmı§tır. Bunu 
dan bir Fatma Hanımı göreyim diye qalarun Rifat isminde birisı olduğu 
sıkıyordum. Yolda gene tanıdıklar • anlaşılınca yakalanması için polise 
dan bir k~dıru _gördüm. O benim avu- emir verilmiştir. Birçok araştırmala-
cuma selametlık olarak, be§, altı ku- - . 
..,,. sıkıo:ıtırdı be lm ded." 0 ra ragmen Rıfat yakalanamamı3tır. 
6 ~ "" , n a am, ım. . 
ısrar etti. Nıhayet Beykoz mürettebatından Sır 

- Senin cebinde paran vardır. rı, Rifatın Beykoz Abraham Paşa 
Belki de araaak yüz altın çıkar. Fa- koruluğu arkasında bir yerde gizlen
kat zengin olmak dilenciliğe mani diğini haber almış ve orada bir p-Jsu 
değil ki ... Bak, kocan sana maaş bı- kurarak ve R"f t ' · · k t -
rakını§, şunun bunun parasını almak ı a ın ıyı onuş ugu ar-
onun ruhuna bürmet!izlik olmaz ? kadaşı Mustafanın da yardımını te
Neye herke.eten para istiyorsun? mı· min etmiştir. Rifat oraya gelmiş, 

- Istemedim. Be§, altı kuruşu ken polisin verdiği müteaddit ':>ur!" e-
disi verdi. mirlerini dinlemiyerek kaı;:tığı için 

Buiün, yarın saat 17 de herkes 

Tepebaşı 

GARDEN de 

25 ARANYOSSY RAJK.O 

Çocuk 
Orkestrasını 

- Pek il!, senin gibi zengin bir Sırrı arkasından ateş etmiş ve sol 
k~~m bet altı kurup tenezzül eder ayağtndan vunnu§tur. Rifat tevkif _ alk19lamıya gideceklerdir 
mı. ha.ne hastanesinde tedavı edilmekte- S iz d e bu fırsatı kaçırmayı -
Dokto~ raporunda Zebranın çalı • dir. Diln, müddeiumumilik kendisini nz. Bu muzikle beraber b ü 

pbileceği de tasrih ediliyordu. Ha _ getirterek tabibi adillere muayene tün programı d a aeyredebile 
cekainiz. 

kim, suçu sabit gördü. Zehrayı Ceza ettirmiştir. Rifat, polis Sırn değil G eceler i ıaat 22 de ıüvart 
Kanununun 544: üncü maddesine gö- arkadaşı Mustafa tarafından vurul- -------------
re, belediye veya idarei hususiye i§- duğunu iddia etmektedir. Tahkikata YENi NF.ŞRIY AT 

Bugüne kadar yapılan Türkçe sözlü 
filmlerin en güzeli Pazartesi .-~ ~K 
günü akşamı başlıyarak bütün Bay ~ ~ Sinemasında 

ram haftası 

OLDE BiR 
TDRK GENCi 

Sıcak ve yakıcı Diyarlarda geçen ateşli bir aşk ve macera filmi Türkçe sözlü ve TUrk musikisi 

Musiki kIBmını hazırlıyan ve söyliyenler: MUNIR NURETTIN • EFTAL YA SADl - USTAD NEYZEN TEV· 
FIK - MESUD CEınL. MAHMURE ŞENSES. BESTEKAR SALAHADDIN. KEMANI SADl 

~ · işte BAHRiYELiLER 
(Fransızca) JAME.C.. CAGNEY - Bu kad a r büyük Bahriye filmi yapılmamıttır. 

Pek yakında r D R IC Sinemasında 

~:---Casino De Paris---' 
1 Fransızca AL JOLSON - RUBY KEELER • TORK ıinemaıında 

llavete"I: Türk Dorıanrnasın Yunanistan ı ziyareti ve Hler dünya haberlFtr: 

.................... 
KIZILAY BALOSU 

Kızılay Beyoğlu şubesi tarafından 
19 Birincikanun cumartesi giinü ak
şamı Perapalas salonlarında bir ba
lo verilecektir. Baloya iştirakle 

Bugün ıaat 1 de tenzilatlı m a t ine 

Emsalsiz atlet "ARSLAN ADAM,, namUe anılan BUSTER CRABE°' 
nin harikulade maceralarını tasvir eden 

lerinde boğaztokluğuna çahşmıya devam ediliyor. -------- memleketimize hayırlı işler ~apan 

BAY TEKiN 
Meçhul Dünyalarda mahkftm etti ve kendisini j{lndarma 

ya teslim etlerek be tediyeye: gönde
rilmek Uzere müddeiumumiliğe verdı. 

Şüpheli olduğu 
iddia edilen 
Bı·r o··ıu··m 

Adliqeden 
Hastaneye 
Gönderildi 
DUn N.bah polis, müddeiumumiliğe 

16 yaşında lbrahim adlı bir çocuk 
teslim etmiştir. iddia edildiğine gö-

Armağan - Zekeriya Gökaytacm 
şiirleri bu nam altında toplanıp 

Afyond~ })ir kitap halind'3 baaılmış
yr. 

Dün - Bugün - İbrahJ,n:J. N~et 
Gökerin "Dün - Bugün. Dünyanın 
En Büyilğil AtatUrke Armağan" i~
mi altındaki yazılan kitap halinde 
çıkmıştır. 

Pratik Doktor - Bu aylık tıbbi 
gazetenin 11 inci sayısı da intişar et

Kızılay Cemiyetine yardım edilmesi
ni yüksek duygulu halkımızdan bek
lenilmektedir. 

~EHIR fl\':ATRO~I 
DRAM KISM 

Bugün 20,30 da 
BUYUK HALA 
SON HAFTASI 

;{( >LTUKLA.R: 50, "" Kııruş 

ŞEHiR TiYATROSU Operet kısmı 

(Flash Gordon) 
filmini göı:men üzere bütün lstanbul halkı 

S (J M E A oın•m&suıo ~wywJw• 
nmin tilr mucizeal, ainemanm bir harikası olup tarihten evvel ya.fi. 
mış hayvanlar, şeytan! 9u&lar, be~erf hayvanlar ve Baireyi göre • 
ceksiniz. Filmin uzunluğuna rağmen TEKMILI BiR DEFAP> 

göetcrUecektir. Yarın matinalar saat 11 den itibaren başlar. 

'.AkHrayds Baba Hasan Altmi ma· re, bu çoouk di~enmiştir ve bu suç-
hallesinde oturan 68 yllŞrnda Ayşe t~n m~_hak~mesı y~pılacaktır. lbra
isminde bir kadın bir h&t"ta evvel öl- hım muddeıumumihkte: 
müıt ve gömUlmUetUr . Ayşenin vasi- - Ben dilenci değilim. Çok hasta
ai AbdUrrahman, dUn müddei·umumi- yım. Beni bir hastaneye yatırsınlar 
liğe müracaat ederek, Ayşenin ölü - diye sokağa çıkmıştım . Dilenci dıye 
münUn filpheli olduğunu söylemiş ve yakaladılar. Allah aşkına beni bir 
tahkikat yapılmasını istemiştir. Müd- hastaneye gönderiniz, demiştir. Müd
deiumumilik tahkikata bqlamış ve deiumumilik, Il;lrahimi tabibi adillere 
Tabibi Adil Enver Karani cesedin muayene ettirmiş ve hararet derece
mezardan çıkanlmaaına memur et- si 40 olduğunu tesbit ettiği ~çin der
mittir. Ceeet bugün mezardan çıka- hal Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü
rılacak ve morgun vereceği rapora dürlüğUne göndererek bir hastanede 

miştir. 

Ülkü - Son nüshalannda mlin • l lilllllll lJli Jl 1!r 
dericat itibariyle büyük bir tekamül '11111 'I 
gösteren Halkevleri dergisi Ulkü - 1... / 
nUn birincikanun tarihli 46 ıncı sa- llllllll!ı ' 

Bu gön 
20,30 da 

Leyll ve Mecnun 
Ve 

14 de 

Bugün SAKARYA (E!kiElhamra> 
Gençlerin çılgınlıkları ve neticeleri. .• 

Emsalsiz bir eser, Parlak bir muvaffakıyet! 
lşte; ADOLF WOHLBRUCK ve DOROTHEA WIECK tarafmdaJI 

fevkalade bir surette yaratılan 
yısı kuvvetli yazılarla çıkmıştır. ÇOCLıı' , 1 y ATROSU 

Konya - Konya Halkevi tarafın- --=-----=------FAT MACIK 

dan ayda bir çl}carılmıya başlanılan 
bu derginin 2 inci sayısı da çıkmış
tır. 

da 200 e yakın model vardır. 
CümrUk Bülteni - Gümrük ve in

hisarlar Vekaletinin çıkarttığı bu bül
tenin 2 nci sayuıı intişar etmiştir. 

Ş EY TAN ve G E N Ç L i I< 
(Prağlı Talebe) 

filmini gidip görUnUz. son derece beğeneceksiniz. 

Hamit: SAKARYA sinemasının perde üzerinde gösterdiği ~ 
dahilinde müşterilerine tahsla ettiği ve ıslnema holünde vitrinde tef' 

göre tahkikata devam ~ilerektir. tedavi altına alınmasını istemiştir. 

Moda Albümü - TUrkiyenin bu 
ilk ve tek moda, model gazetesinin 
9 uncu sayısı ·~ıkmıştır. Bu sayısın-

Yeni Adam - 10 Kanunuevvel ta
rihli 154 Uncü sayısı c;ıkını,tır. ~--•••• bir edilen hediyeleri gelip görünüz. ••••1111!'.'.'I 

Resmi iflerlni uzun aenelerin verdiği itiyatla y1tpı
yor, bunların bir kJBmını, pek bunalırsa, tahrirat ka
tibine bırakıyor ve eve gelip ısokak üstündeki loş oda 
nın bir minderine uzanıyor ve hayat-mı teşkil aden 
bot seneleri gözünUn ônUnden geçiriyordu. 

GözUnü yumduğu saman bir ıUrü dağ, fundahklı 
bayır, kerpiç, ahfap veya klrgir evli kasaba ve bir 
aUrü de insan görUyor, fakat bunlann hiçbiri onun 
allkasmı çekemiyordu. Hayatının bUtUn hatıraları 
lüzumsuz ve manasızdı. ÖmrUnUn her vak'ası olma
ea da olabilir, hayatına her giren insan girmese de 
olabilirdi. Bütün mazisinde kendlaine "ah, neden böy 
le yaptım!,. veya "ah, niçin fÖyle yapmadım!,, dedir
tecek bir fey bulamıyordu; ve bu ömrünUn p1ık tatlı 
geçtiğinden değil, sadece ömrünün her kıımına şu 
anda. pek llka.yıt olduğundandı. 

Ha.yattan ne istiyebilirdi? Doğmuf, büyUmilş, oku
muş, devlet hizmetine girip memleketi dolaşmış, ih. 
tiyarla.mı,, evlenip kavga ve dınltı içinde bir hayat 
geçirmiş ve nihayet bu hale gelmişti •.. Herkes başka 
tUrlU mü yqıyordu, sa.nki? Bafka türlü nasıl yaşa
nabilirdi? Zevkse, ömrUnde o da eksik değildi. Memu
riyetle dolqtığı muhtelif tehlrlerdeki birkaç cana ya 
km dost ile yaptığı içki ilemleri bugün bile tekrarı 
istenilecek şeylerdendl Beklrlığmda da fırsat dUş· 
tükçe göniil eğlendirmekten geri kalmamış, bazan 
bir ermeni hizmetçi ile, hazan bir zaptıyenin dul ka
nsı ile de olsa, tatlı gUna.hlar iflemiş ve hele yolu İs· 
tanbula dtiştilkçe Venedik ve Timoni Bokaklarının 

kaldınmlıtrmı aşmdırmıştı. Bir hayat başka tUrlü o
lacak değildi ya? . 

Şimdi g(;zlerlni kaparsa hiçbir ~eye yanmıyacak -
tı. DUşUnUyor ve ayrılacağı için mUthlş bir UzUntU 
duyacağt bir şey tasavvur edemiyordu. Kızı bile onu 
tu dl: 1~ aya bağlamıyordu. Bunda bir lakayttlıktan 
ziyade mukadderata sessiz bir mutava"at vardı. Ma • 
demkl, hiçbir feyl değiştirmiye iktidarı yoktu. Her
llflV PVVelden cizilen bir yolda yürüyecekti, o halde ak 
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lıbaşında bir insan, olanları tebessilmle seyredip sıra 
sını beklcrneliydi. 

Yalnız Salahaddin Beyi azıcık düşündüren bir me 
sele vardı: Kendisi ölürse Muazzezin hali ne olacak
tı. Böyle bir vaziyette Yusufun Şahinde ile geçinip 
evde kalac~ ğını tahmin etmiyor, ona şimdiden bu hu 
susta vasiyette bulunmayı da istemiyordu. Ah, lil . 
meden evveı evladının namuslu birine vardığını gör
se ve l[özleri arkada kalmasa, o zaman bu yorgun 
hayattan ayrılmayı hattl biraz istiyecekti de ... '·&
nlın ~çin ya}'ılacak ne iş kaldı ki?,, diyordu. "Yerimi 
zi bofaltsak ta dünyaya yeni geleceklere yer açsak .. ,, 

Fakat Şahindeye bir türlü güvenemiyor ve kızmı 
onun eliııde bırakıp gideceği için biraz da teli.t edi -
yordu. Ne olurdu, artık hiçbir işile alakadar olmak 
istemediği bu dünyadan bu ifi de temizleyip gitaey· 
di? 

Fakat nuıl? Muazzezi kim istiyebilir, kim alabi
lirdi? Ona göz koyup almıya kalkanların hali meydan 
da idi. Şakir Bey ile elini, kolunu sallayıp serbest ser 
best ortalıkta dolaşıyordu. Bir kur,un da kendisi ye
mek lstiyen kabadayı her zaman bulunmazdı. 

Sonra ismi bu kadar çok geçen, ~ğruna vukuat çı
kan bir kıza pek iyi bir gözle bakılmıyordu. Buruı 
u!ak yerdi. 

Salft.hattin Bey dünya ile alakasını böyle erken 
kesmese ve hayata daha şimdiden biraz yabancı ol
mıya başlamasaydı, belki başka bir yere naklini iı
t er, kızma orada münasip bir kısmet arardı. Fakat 
hasta adam her ,eyin kendiliiinden velmesini bek-

liyor, hiç bir harekete geçmeyi dUşünmUyordu. 
- 11-

Şahendcnin kendine göre biraz da kurnazlığı var
dı ve Muazzez için Edremitte evlenme yollarının, b~r 
tek çare müstesna, kapanmış olduğunu farkediyor
dıı. Bu bir tek çare, onun eskidenberi istediği tarzdı: 
Yani Muazzezi Şakire vermek ... 

Küberra hikayesinden haberi olmıyan Şahendcnin 
bunu öğrense bile fikrini ne dereceye kadar değişti
receği tayin edilemezdi. Fakat ne Yusuf, ne Sallhat
tin Bey, artık bu meseleyi tekrar eşelemiye lUzum 
görmUyorlar, Şakir işinin tamamen kapanmış oldu
ğunu sanıyorlardı. Bu meselede Şahendenin plA.nla
n olması ve kendi kendine işler çevirmesi ihtimali 
hic: birinin aklına gelmiyordu. 

Halbuki Şahende, SalA.hattln Beyin artık uzun za
• ın ı kendi kendine itiraf 

etmese de, seziyor ve ondan sonra da ayakta durab~ 
ıece.K ı<arcJer arıyordu. 

Bir zeytinlik ile yanındaki bir tarla Uç kişiyi sene· 
nin bir ayında bile doyurmazdı. Yusufun ellne ı.>ak
mak ise, hepsinden ağırdı. Bu mağrur ve dik kafalı 
oğlanın ekmeğini yemek ve onun emri altında olmak 
Şahendenin tahamül edemiyeceği ,eylerdendi. Hem 
bakalım Yusuf kendi ekmeğini kazanabilecek miydi? 
Hiç bir iş tutmıyan ve boşta gezen bu "evlatlığa" yüz 
suyu dökmektense aslan gibi bir damat bulup köşeye 
kurulmak her halde çok. daha akıllı işiydi. 

Şakirin serseriliği, sarhoşluğu artık unutulmu' gi
biydi. Fakat bunları unutturan hadise, yani onun bir 

a.uaın oıcıurmu, oınıası, Şahendeye hiç te korkunç, 
runmliyordu. 

Bel.ld bu şehirde adanı öldürmenin biraz 9erefll 1' 
kııhramanca bir şey gibi telakki edilmesi, beliti de_ ~ 
kaUin kendi kızı için olduğunu bilmeai ona, Ş&P" 
dah& sıcak gösteriyordu. 

Sonra Şakirin annesiyle arasında günden güne ti' 
tan ve tıudutlannın tamamiyle çbllmeai gUç olaD rJJ 
dosUuk onu bu aileye bağlamaktaydL .... 

Hilmi Beylerin konağının ibti.p.mı, kendisine V' 

ve oğuldan tekrar yağmıya baflıyan hediyelerin ' 
zibesi de bu yaklaşmada aynca iınil olmaktaydı.~ 

Fakat Muazzez, bu eefer iki Uç ay evvelki ıı~-..ıt 
kararsız ve annesine tlbi değildi. lçlnde ken~ 
tdP •den, ona hareketlerinin ana istikametle 
gösteren ve gtinden güne bUyUyen bir ihtiras vard;,., 

Yusufu11 kendisine kartı gösterdiği soğuk ta~~ 
doğan infial zamanla aı:ahyor, yerini, Yuıufuıı ~ 
le yapışının sebeplerini anlamak lstlyen bir aıe~ 
bırakıyordu. Çocukluğundanberi hayatta en Y~ 
olan Y ·suf, her yerde, her . 1.man kendisine i t(. 
olan Yusuf ve Lihayet o· akşam kendisine o kad~dldJ 
ten bakan ve onu o kadar iyi anlıyan Yusuf, ~-.,ıı 
Muazze~i hiç sebepsiz unutmu, olamazdı. 0ndsl1 ,J' 
kadar !firarla kaçmasında bile bir f evkaladeUk " 

dı. ~ 
Bu düşüncelere rağmen renç kız annesiyle bi~ 

gezmekte devam ediyordu. Birkaç kereler de >" 
Beylere gittiler. Muazzez burada kendisine ııatfl,ı 
pılan muameleye yabancı olmadığtnı bissettL ;.ı.ı 
valr'alardan evvel, Şakir Beyin kendisini iarar~,1' 
diği ve reddedileceğini aklına getirmediği BI J1ll 1/ 
bu evde yine böyle candan ka11ılanıyor, hail~ 
rafından öpülüp yanma oturtuluyor, her ziya 
bir hediye ile ayrılıyordu. eder/ 

Tekerrür eden bu gönül avlama usulleri rı 
onu bu aefer sıkmıya başladı. r) 

(Arkası "1 
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Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 
M·adam Simpson ·ı FIKR~ 

lş Devleti 

't an'm hedefi: Haberde. fikirde, 
berfeyde temiz, dürüat, aamimi 
Olaıa.k., kariin ıazeteai olmaya 

çahtmakbr. 

S on günlerin en bel
libaşh kahramanr 

olan Madam Simpson ya-
kın zanıana kadar canb1 

Ve 
anlatıyor ve onun ya.kında düşes 

olacağım yazıyorlardı. 

Geçen 12 Sonteşrinde Nevyork
ta çıkan Daily Nevs Madam Simp. 
sonun Kraliçe Mari ile görUştüğli

Senelerce masa ba5ında kalem o
yunu ile va.kit geçiren bir adamı, bir 
gün, sokağa atınız ve kendisine, geçi. 
nebilmek için, serbest hayat kavga
sında muvaffak olmaktan başka ça
resi olmadığım söyleyiniz. 

Günün Mesel~le~ 
Sekizinci Edvard 

güleryüzlü, 
zeki, ve sı
cak kanlı 
bir kadındı. 
Bugün ta
mamile de-

Kra l Edvard 
nU yazmışlar ve 
bu hadise derin a
kisler yapmıştır. 
Halbuki bu habe
rin aslı yoktur. 

Amerika gaze -
tPlPri daha sonra 
Madam Simpso-

Bu adam, birdenbire, kRinatı baş. 
ka türlü görür. Sokağın, binanın, 

sürünüp ge~en yolcunun, herşeyin 

manası artık başkadır. Nereye do
kunsa, yüzüne ~üphe ile bakıldığı
nı, neye te5ebbüs etse, onun kazanı: 
imki.nlanm ~oktan başkalannm 
zaptetmiş olduklanm görür. Daha 
dün, maroken koltu~na ~ömöJüp, 
pt'lllceresinden baktığı vakit, hiç e
lıemmi;ret vermediği serbest hayat 
adamları, yavaş yavaş, ona birer 
ilah tesiri vermiye başlamıştır. 

niçin ç~kitdı? 
Bir Amerikan gazetesinin dediği 

Cibi Sekizinci Edvard tahttan çekildi 
te insanlar arasına kanştı. . 
Onwı bu büyük f eraga.tine sebep 

levdiği bir kadınla evlenmek i&teme
•i oldu. 

Kral Edvard hanedana mensup ol· 
trbya.n. bir Amerikalı kadınla. evlen
llıek istiyordu. Bo isteğindeki nokta.i 
llaza.n da ŞU idi: 

"Bir Kral ayni zamanda bir insan
dır, İstediğini sevmekten malımın 
fıdilemez. Sevdiği ile evlenmek iste
llıesi de en tabii hakkıdır. 

c'Fazla olarak bugünkü Avrupa 
ha.lledanlarma mensup kadmlardan
blri ile evlenmek İngiltereyi Avru
~ süriiklenmekte bulunduğu 
~elen düşürebilir. Hariçten bir 
kadmıa evlenmek İngiltereyi böyle 
bir tehlikeden kurtarabilir.,, 

• * • 
İngiliz Kralt hariçten bir 
kadınla evlenemez mi? 

l!'akat onwı bu dileği İngiliz Teş
~ltı Esasiye kanununa muhalif gö· 
ti.l.ıdü ve buhnın buradan çıktı. İn· 
gt}terecfe Kralın kiminle evlenip ev
lennuyeceğini tesbit eden bir kanun 
"ar mulırf Vardır, fakat bu kanon 
~ yalruz Romen Kat.olik kilise-
'lııe mensup bir kadm.Ja evleneııniye
~fi.nl turllı eder. 

llu kanun Katolik İkinci Ja.mes'in 
'tdusu tara.fmdan terkedillp kaçtı -
~. onun yerine Protestan WUUam 
't Orange'm kansı Ma.ry ile birlikte 
~ğm Protestanlığmı ihdas ettiği 
!tıih~ yapılrm~tır. Mary bir müddet 
'Ottra oıuu. uu-uu sene kadar salta. 
'ı ıtinlükten &0nra da Wllllam Jıas
~dı. Ovakit Parli.mento toplan
~ \'e .on za.ma.n1a.nn güriiltülerlni 
~ dikka~ alarak bu hadisenin 
bit daha tekerriir etmemesi için 170 l 
~inde çıkanlan Settlement kano
~~u tatbik mevkUne koydu. Bu 
"llun o tarihten itibaren İngiliz 
~ ve Kraliçelerin.in Protestan ol
""8. llımı geldiğini tesbit edlyor
«ta, bo kanuna göre, "Katolik men
~bq olan veyahut Kat.olik bir Jm.. 
'<l!l.Ja evlenen Kral tahtmdan ınah
~ edilecek ve bir daha tahta dö -
~~yecektl.,, 

• • • 
~giliz Kralları hariçten 

r kadınla hiç evlenn1e
tı'liş midir? 
~lrç.ok misalleri vardır. Eiı ıon ha
bın ... ~ hb' kadınla evlenen İngiliz 
~~darı Sekizinci Henry'dir, Bu 
~tt defa eYlenmlştir. Ve bunlardan 
~bıden doğan çoçukl&r taht& da 
·~tardır. 

"-IJcıncl J&llHl9 Dük Ofyork iken 
ili ectana meuup bir kadınla evlen
taı.~ kocası Kral olmadan öldü, 
~ ~ ÇOcUklan Kraliçe İkinci Mary 
~ krauçe Anne taht.. çıktılar. 
ıı..~tlncü Edvard De sekizinci Henry 
~ blrer dul kadmla evlenmiş-

~ . . . 
•tllmento hakimdir 

'fttt t..q,t Tetldlltı Eaulye K&nllllo· 
la~ ı-tbik h&lda yalnız İngiliz Pa.r
~t.otuna aittir. Kralın, Katolik 

' lllı~_ bir kadınla evlenip evlene

'~e karar vermek onun hak· 

~el Edvardm Krallığı ter
' Ye mecbur olufo, lmivaç plim. 
~ P..ıu.mento t&rafmdan tasvip 
~ 3'eeeflnl öjnm.mlt olmumm 

~ld.lr. 
~4'·illleye riayeti herşeyden mu
~ ele. bilen lnıUiz Parlamentosu, 

1
, 't "ll'dan bert bozulmıyan blr an'. 

,; ~~~~ıya cesaret edemedi. Mil· 
\ ~ıııda;n ,;ok sevilen, kendisi

~ ~ büyük ve derin alikaJarla 'b laıi Seldzlnel Edvardı fedaya 
ı... tll' Oldu. 
~ ~d.t. •fyul hir9ok sebepleri d&

ll&ıa.n clJkka.te &lm&k Ji.zmıdır. 

ğişmiş bu -
lunuynr. 

Evvela eski Madam Simpson'u 
anlatmak isterim. 
Beş sene evveldi. Bir kadm ar. 

kadaşımm evinde idim. Banıı §U 

haberi verdi: 
-Bugün Amerikalı bir çift Kla

reç oteline gelecekler, görnıiye gi. 
deceğiın! 

Beraber gittik ve otelde Mister 
ve Madam Simpson tarafından 
karşılandık. Fakat o zaman bu 
isimler bize bir şey söylemiyordu. 
Çünkü Madam Simpson'un Kteo
patra, Trovali Helen, Diana de 
Potier, Florence Nightingale, E· 
dith Kavel ve Jandark kadar şöh
ret kazanacağını tahmin edeme
miştik. 

Karı koca çok iyi idiler. Bilha..~
sa Madam Simpson her söze çok 
güzel bir cevap bulan parlak bir 
kadmdr. 

İlk görüşmeden sonra k?..n ko· 
canm verdikleri çay ziyafetlerine 
gittim. Bu ziyafetlerin diğer esle
rinden farkları yoktu. Yalmı 

Simpsonlar, bütün misafi-:-lerinin 
biribirlerini tanımalarına ehemmi. 
yet veriyorlardı. 

B u ziyafetlerin birinde henUz 
Veliaht olan Kral Edv<:ı rdı 

gördüm. Veliabdin Madam SimP
sonla çok alAkadar olduğu , onun 
dileğine, her ihtiyacına ehe"1m.iyet 
verdiği, göze çarpıyordu. lfadam 
sigarasını mı yakacak Veliaht der. 
hal kibriti takdim ediyor, yahut 
madam şrrtmdan :iaJcPtini cı~ar 
mak mı diliyor, Veliaht derhal 
kendisine yardıma koşuyor. yahut 
bir şey i~mek mi diliyo'rdıt. Veliaht 
dakika kaGmnadan bu diı~ği tat
min ediyordu. 

O zamanki Madam Simpsonu 
anlatmak için biraz cfa mazisinden 
bahsetmek icap eder. 

Bir yıl evveline kadar Madam 
giyimine pek ehemmiyet vermiyen 

bir kadındı. Gerçi itinalı giyiniyor
du, fakat ırk değildi. Kendisi re
simlerinde görüldüğü gibi kara 

SaGlı değildir. Saçları kumraldır. 

Gülümsedikçe harikulade güzel o
.lan bütün dişleri pırddar. Gözleri 
harikulade güzeldir. 

Londraya ilk gelişi 1026 senesi
ne tesadüf eder. O zaman ilk ko
casmdan ayrılmış bulunuyordu. 
Kendisi 1916 da Amerika tayyare 
kuvvetlerine mensup miilaztm 
Spencer ile evlenmiş, 1920 de İn
giltere Veliahdi Prens Edvardı Ka
liforniyada görmüş, Fakıtt kendi
sile görüşmemişti. Madam 192G da 
Avrupaya geldiği zaman Kanadalı 
olan Mister Simpson i!e tanıı;mış 
ve bu tanışma evlenme ile nihayet 
bulmuştu. Mister Simpson eskiden 
muhafız taburuna mensup bir za
hitti. Babası Londrada denizcilik 
işlerile meşguldü. Madam, Londra
da yerleşmiş ve miiafirperverliği 

ile şöhret kazanmı~ı. Madamın 

ziyafetleri muhteşemdi. Fakat ken

disi bir takım mide rahatsızlrkla
n yüzünden yemek yiyemiyordu. 
Madamm evi, en modern tarzda 
tefriş olunmuştu. Ozaman bir A-

Bo hadisede dominyonlar mühim 
rol oynamışlardır. 
Herşeyden ziyade lnıiliz lmpara

t.orhığunon vahdetine ehemmiyet 
veren hükfunet ve Parlamento Kra.
lm yabancı bir kadınla evlenmMin· 
de tehlike gördü. Bu vahdeti koru· 
yabilmek için Krab feda etmeyi t.er
cih etti. 
Şimdi Seklıincl Edva.rd Krallık 

mes'uliyetindeın azade insanlar ara
sına kanştı. Sevmek ve sevglllslyle 
evlenmek hakkmı kazandı. Bu da o
nun için büyük bir ka.za.nç olsa ge
rektir. Çünkü dünyada hürriyet b
d&r büyük saadet yoktur. 

Y.a zan 

Lord Denegall 
nun kıatıçe olmı

yacağmJ, fakat Kralın kansı ol
makla iktifa edeceğini yazmıya 

başladılar. Ve bu neşriyatı bir sü
rü dedikodular, şakalar, ve tenkit
ler takip etti. Amerika gazetele
rinin bu meseleye verdikleri ehem
miyet, herşeyi geçiyordu. Yalnız 

Nevyork gazeteleri bu mesele üze. 
rinde 251000 yazı yazmrşlardı. 

Kral Edvard ise, meselenin İn
giltere matbuatında mevzuu bah
solmasma muhalefet etmiyordu. 

Hatta Kralın Nahlin yatı ile ge
zinti yaptığı sırada bir gazetecinin 
aldığı fotoğrafın derhal iadesini te. 
min etmekle, Madam Simpsonla o
lan alakası hakkında neşriyat ya
pılma!!Jndan çekinmediğini gocıter-

miş, hatta bu srrada fotoirafçı 

gazeteciye. istediği kadar fotoğraf 
alabileceğini söylemişti. 

M adam Simpson bu senenin 
b:ışlanna kadar bu vaziyet· 

te idi Madam bu senenin başında 
Ame,.;1rnn tarzında ~iyinmekten 

vazg-ec;erek bir moda diktatörü ol
mak üzere şöhret buJmrya baf)'adı 
Kendicıini bir giin bir yeni ayak-

Fakat yaşamak lazımdır. Bu a
dam, düşe kalka. kendini i~Ti telkin· 
lerle tedavi ederek, bir gün, herhan
gi bir mm·affaklyet elde eder. Ser 
bulunmuştur. Aynı adanu birkaı; se
ne sonra, yine bir masa başında, fa,. 
kat kulağı telefon hatları ile dünya
ya bajtlı. iş yaratmaktan başını ka. 
şrmıya \·akit bulmadığını görürsü
nüz. 

Bürokrasi de\'letl olmaktan bü:vük 
p;er(elestinneler de'\.·letine doğru 

hiz de hö3·le buhranlarla intikal ettik. 
Gözünüzü kapayımz: 1922 de lm
kfiıı,ız ıannt-ttiğinJz şeylerin, bu· 
gün niçin hemt-n yapılmadığına hay
ret ettijtiniz Şt>ylt>r arasında bir mo
ka~·ese yapınız. 

Düşününüz: aylıktan başka blrşey 

istemt-diğimiz de,·letten neler istiyo. 
nız vf' hazne mahkumu addettiğimiz 
,·attanda-.ların knbi1i3·et ,·e mes'uli
Yl"f hudutlarmı nekadar ~enişletiyo. 

nız. 

Esrar kalkmamıştll', -FATAY 

kabı ma!?azasmda ~örmliı;tüm ( 
Madam. bir hıımlede on se~iz Gift 
a,r:'.! kkRhT Rlmn:;tı . H~le mad::ımı rı 

giv1ni~inde kuı;nr h11Tmak imlkanı 

tamamile zail olmuı:ıht. 

ingiıtere Başvekili 1 

Madam 

SimDson 

merikalı madamı şu gekil1.1: tarif 
etmişti: "Madamın hareketlerind ... 
şahane bir hal var.,, 

M adamın ziyatetleri son dere 
ce şen ve neşeli idi. Okudu· 

ğuna ve işittiğine kendi zekasının 
ilhamlarmı katarak tıttlı tatlı ıöy-
ler ve herkesi teshir ederdi. fn!lan
lann en çe4dngeni bile onun misa. 
firi olduğu zaman kendini evinde 
hiMederdi. Bu yüzden herkes ken
disini seviyordu • 
Mada.mın bu hali, onu o zaman 

Veliaht olan Prens Edvardın mu
hitine kan§masına saik oldu. 

Bir gün Furt Belvedere'de bir 
hafta sonu ziyafeti verilmişt!I. Da
vetlilerden biri, iki Amerikalı doı· 
tun buraya çağnlı.p çağnlamıya
cağını 11ordu. Hldi11e üç ıene evvel 
vuku bulmuştu. Derhal iki Ameri· 
kalmm hüviyeti tahki.k edildi ve 
tahkikat müsbet bir netice verdi· 
ği için Madam Si.mpson ile kocası 
da Fort Belvedere'e davet oJun
dular. Madam Simpson o akşam 
şeref mevkiinde idi. 

Bu davet son bulmadan Prens 
Edvard ile Madam Simpson arala
rında bir çok' müşterek kanaatler 
bulunduğunu anladılar ve arala· 
rmda umimt bir dostluk başladı. 
Amerika gazeteleri altı aydanberi 
bu dostluğu mevzuu bahsetmekte
dirler. 

Madam Simpsonu tanıyıp sev· 
memek mümkün değildir. Prens 
Edvardm en yakm dostları. onun 
madamla tanı.,tıktan sonra bir de
ğieiklik geçirdiğini ıöylUyor ve 
gençlikten, olrunluğa seçtiğini a!l· 

!atıyorlar. 

• Kral Edvard, Madam Simp11onla 
dostluğunu gizlemiyordu. Fakat 
İngiltere gazeteleri, meseleyi ken
diliğinden mevzuu bahsetmekten 
çekinmiş ve hldise ilin olun-
duğu zaman blr bomba tMirini 
yapmı§trr. Halbuki bütün dünya 
matbuatı mMeleyi mevzuu bahııet
ıniş, bilh~sa Kralm aıecen yaz 

Nahlin yatı ile yaptığı gezinti es
nasında Mada.m Simpsonun da 

kendisine refakat ettiğini bilmiyen 
yoktu. 

A merika gazeteleri ise mese
leyi en büyük serlavhalarla 

yazıyor ve Kralm gelecek Haziran. 

da Madam Simpsonla evleneceğini 

Madamın en bdliba~h ,;evkl'3-
rinden biri tenteneyi modern ıhti· 

yaqlara göre kullanmasıdır. FA k:ıt 

onda bir giyiniş dehasının lnkJ:,;a

file beraber psikolojik bir tahıwvill 

başladı. Artık eski geniş lPhessU
mü göze çarpmıyor, daha fazla 
asabi ve telaşlı görünüyorıfo . 

Gerçi madam dostlarmı yillE' es
kisi gibi ağırlıyor, hepsine ayn ay. 
rı iltifat ediyordu, fakat eskisi ka
dar şen ve neşeli değildi. Fa~at 

bunun da sebebini anlamak güç 
1eğildir 

Madam Simpson bugiin çok cid
di bir şahsiyettir ve mukadderatın 
omuzlarına yüklediği büyiik mes'
uliyet onu bir hayli ezmiştir. 

,, __________ _ 
--- --. ---- , __ ---,....._ __ _ 

TEREDDÜT 
lng·ı;ı l'unclı gazetesinin Kraltn geçire/iği bultrtın clevrini 

fosvir et:len karikatürü 

Ingiitere Kralı Edvardm Madam 
Simpson ile evlenmiye karar ~'erme
si üzerine kral nezdinde en çok te • 
şebbils yapan zat Ingiltere Başvekili 
Baldvindir. 

Baldvin, parlamento ile kral ara· 
smda daimi rabıtayı t emin etmi§ ve 
nihayet parlamentoya kralın taç ve 
tahttan feragat ettiğine dair ak be
yanatı parlamentoda o yapnırştır. 
Baldvin dün söylediği bir nutukla da. 
Kral Sekizinci Edvard hakkında sev
gilerini teyit etmiştir. Yukarda son 
meselede büyük bir rol oynıyan lngi
liz Başvekilini görüyorsunuz. 

Yurttaş: 

Türk parası, kaya gibi sap< 
~ağfam duruyor. En iyi tasar 
ruf parası Türk parasıdır. 

Ulusal ekonom .,. 
ttrttırml'I kunu-ıı • 
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Futbolde oyun tarzları 

lngiliz sistemi iyisi mi? 
1 Avusturya fut -

bol ünün elife.ta . 

törü ihtiyark:· 

mıı oyunculrı 

flnt kalesi ar· 

Fransızlar Merke.zi Avrupa 
Futbolcülerinden Şika~etçi 

kasmclan S i>V· ., 

retfiği bir 

maçta 

Biz Ne 
Yapal ım? 

' Son gelen Fransız spor ga zelele • 
rinde, Fransız takımlarına alman 
merkezi Avrupa oyuncularının fena 
bir tesir getirdiklerinden şikayet e • 
diliyor. 

Futboldeki oyun tarzlan hakkın -
da ötedenberi mütehassıslar arasın
da mtinaka.§alar olur. İngiliz veya 
merkezi Avrupa tarzının fena ·1e iyi 
tarafları bu iki tarzda oynıyan tı:ıkım 
ların kaıııılaştıkları zaman tekrar tek 
rar mevzuu bahsolur. Her iki tarzı 
müdafaa edenler bir türlü fikirlerin
den vazgeçemezler. 

Fransız futbol mlinekkitlerinden ' 
kuvvetli sayılan ve sporcular arasın muvafıktır. Arzani paı:;ıarJa oyna
da itibarı olan bir muharrir kısa ve mak bir çok taraftan n•ahıurludur. 
güzel bir tenkitle bu iki tarzı şöyle En evvel hatıra gelenleri c:ıöy; E:ı sıra-
hı.ilasa ediyor: lıyahm: 

Fransız takımlarında bilhassa son ı - Vakit geciktirir. 2 - Raki · 
sene fazlaca yer alan merkezi Avru- bin dağınık müdafaası tekrar toplan 
pa oyuncuları vücutlarile beraber o- mak fırsatlarını bulur. 3 - Kaleye 
yun tarzlarını da. saha.lanmıza. sok - doğru olan yol uzar. 4 - Cenahla
muşlardır. rın delici atılışları imkansızlaşır. 

Malumdur ki, merkezi Avrupa o- 5 - Her muhacim teker teker seçi
yuncuları arzani paslan fazlaca kul- lecek şekillerde yapılmış ve mevki 
lanırlar. İngilizler ise tu' ,_,;. ve delici almış olurlar. 6 - Hele kalenin pek 
oynarlar. Bu iki tarz ?a ~~ziyetlere yakinlerine gelindiği ve kar9'I müda 
nazaran münakaşa edılebılır. Fakat faaya çarpıldığı zamanlar hücum hat 

. madem ki, futbolün gayesi · kalelere tı tamamen boğulmuş bir halde ka -
top sokmaktır. O k~ey_e en kısa yol- lır. 7 - Futbolün en cazip tarafı o
dan gitmek veya gıtmıye çalışmak lan ilcailik tamamen kaybolmuş o • 
herhalde bu oyunıın esasına daha !ur 

·-~~~:;;:=::::;:;;;;;;;;;;;;;ı:::sl .Aıcıımızı şöyle bir yoklayınca ha -

ALLO! 
ALLO! 

trra gelen bu yedi büyük kusurdan 
daha büyük bir aksaklık ta merkezi 
Avrupa sistemi oynıyan yüksek ta -
kımlann kolay kolay gcnçleştirileme 
mesidir. Çünkü, arzani oyniyan ta -
kımlarm on bir oyuncusunun biribi-

rile irtibatı ve anlaşışla rı santimetre 
ve saniye ile ölçülecek kadar has -
sas olmalıdır ki, rakip tarafmda n 
tutulmasın ve güç yollardan, geç ı;i

dildiği halde kaleye kadar emniyetle 
varılabilsin. 

Merkezi Avrupa tarzının bu en bii
yük kabahatini Avusturya futbolün
de görmüyor muyuz? 

Bir zamanlar biribirile anlaşmış 

ve her biri artist derecesine yüksel -
miş Avusturya beynelmilellerinin bir 
ikisini gençleştirmek lazımgeldiği 

vakit yerleri bir türlı.i doldurulama
dı. 

TAN - Futbolde henüz bir sis -
tem veya bir tarz edinememiş olan 
bizim gibiler için bu mevzu ehemmi
yetlidir. Halkın sevdiği Fenerbahçeye 
gelen !ngiliz antrenör, Sarı lacivert 
takımın mer\cezi Avrupa tartından 
kalan manasını da sildi. Bu itibarla 
Türk futbolü yavaş yavaş !ngiliz an
trenörler geldiğine göre, bir iki sene 
içinde tulani oyun tarzı daha umu -

Şaka 
- Olimpiyat seferi bu ka -

dar fena mı oldu ki sen biı 
turlü bunu methederniyor -
sun? Galiba senin de bir kuy
ruk acın var! .. Diyenler var. 

Ben cıı i~ leri ne medih ne 
Leınıııederim. Sadece tarif ede 
rim. 

Size bir fıkra: 
Saltanat devrinde timarha

neyi ziyaret eden zaptiye na · 
zırı timarhane müdürünü ça· 
ğırıp: 

'- Burada başı boş gezen 
bir takını deliler görüyorum 
Bunlara bir şey öğretsen i z. 

Mesela "Padişahım çok yaşa,. 
diye bağırmayı öğretirseniz 

nahzuziyeti şahaneyi mucip 
'.llur.,. ;)emiş. 

Timarhane müdürü bu di· 
rektifi alınca paçaları sıvamış 
ve hayli uğraştıktan sonra de 
tile re: 

"- Padişahım çok yaşa!,, 
Jiye bağırmayı öğretmiş. 

O günlerde zaptiye nazırı · 
rlln bir kere daha timarhane· 
den geçeceği tutmuş ve içerı 
girmiş. Tabii derhal müdiır~ 
haber vermişler. Divanelerı 

(Padişahım çok yaşa) diye b~ 
ğırtmıya muvaffak olduğu j . 

çin memnun olan müdür he 
ınen bu muvaffakıyetini gös
termek için nazırı almış ti -
marhanenin koridorlarına dal 
mrş. Nazır bakmış ki, kori · 
dorda deliler habire "padişa 
hım çok yaşa!,, diye bağırt -
yorlar. Memnun otmuş. La -
kin o sıra bir adamın delilerin 
bu duasına iştirak etmediği· 

ni görünce müdüre sormuş: 
- Bu neye !>usuyor? 
Müdür cevap vermiş: 
- O deli değildir efendim. 

Ki. Me. Ne. 

mileşmiş olacaktır. Ondan sonra l -
talyanlar gibi Ingiliz tarzına Türk 
seciyesinin emredeN•ği tadilat ta ~i
rerse, bizim futbolilmüzün hakiki 
çehresi çıkacaktır. 

( 
8ergtin 

Btr H1kaye Madam Mac Williams ve Ku§palazı 

'-~------~---------------------------~ Yazan: Mark T wain 

"Bu hikaye müellife Nevyorklu 
centilmen Mac Williams tarafından 
bir seyahatte anlatılmıştır.,, 
Kuşpalazı şehri kasıp kavuruyor -

du. Anneler çılgına dönmüşlerdi... 
Bugünlerin birinde Madam Mac 

Williams'ın mızmız Penelope'ın üze
rine nazarı dikkatini celbe•!;im. 

- Eğer ben sizin yerinizde olsay
dım, çocuğun bir çam tahtası çiğne 
mesine müsaade etmezdim, dedim. 

- Sahih mi?. Bundan ne fenalık 

çıkar? .. 
Dedi ve çocuğun elinden tahtayı 

a!nııya. hazırlandı. Fakat kadınlar 

- evli kadınlar diyece~tim - kendi
lerine söylenilen bir şeyi münakaşa 
etmeden kabul etmezler .. 

- Sevgilim, dedim, herkes tara· 
fından bilinmiş bir hakikattir ki ço
cukların yiyebilecekleri şeyler içinde 
en az besleyici olan şey çam tahta
sıdır .. 
Karımın eli tahta parçasını al -

maktan hemen vazgeçti. Bana dön -
dil. Hiddetini yenmek için gayret et· 
tiği belliydi: 

- Sizin kadar saf insan görme -
dim, dedi. Bunu da yanlış biliyor • 
sunuz. Dünyada bütün doktorlar si
ze çam dalındaki terepentinin sırtı 

ve böbrekleri takviye etmeğe yara. -
dığmı söyliyeceklerdir . 

- Ah affedersiniz, yanılmışım ... 
Çocuğun amudi fıkarisinde ve böb -
reklerinde bir hastalık olduğunu ve 
aile doktorumuzun böyle bir tavsi -
yede bulunduğunu bilmiyordum. 

- Size Penelope'ın amudi fıkari
si ve böbrekleri hastadır, diyen var 
m?. 

- Sevgilim, bunu siz söylemediniz 
" ? mı .. 
- Bunu nereden icat ettiniz:. Böy

le bir şey düşünmedim, bile., .. 
- Aziz dostum, daha iki dakika 

evvel bunu söylediniz ... 
- Saçma söylemeyiniz ... Ben size 

ne dedim .. Hem ne demiş olursam o
layım, mesele, çocuğun şu çam da -
lını çiğnemesin de hiç bir f enahk ol
n1adığıd1r ... Bunu siz de benim kadar 
iyi biliyorsunuz .. Bunun için çiğne -
mekte devam edebilir. 

- Bir söz daha ilave etmeniıe 
hacet yok... Muhakemenizin doğru -
luğunu görüyorum.. Hemen gidip 
çeki, çeki Ç{l.ID kütüğü ısmarlıyaca • 
ğrm ld ıleride evlat ve ahfadım bunu 
çiğnemekten mahrum kalmasınlar. 

Çeviten: H. H· 
leşti: .. Karım bir kere gidip kil~ 
görelim dedi. Oradan dönüşte Jv 
şet içerisinde idi. Gelir gelmez: 

- Acaba çocuk neden derin 
yor ve muntazam, çok mun 
nefes alıyor, diye sordu. 

- Çocuk her zaman derin u~ 
ve muntazam nefes alır. Bunutl 
nahk neresinde?. 

- Evet amma, bu akşam beli 
nun uykusunda bir gayri talı 
sezdım .. Sütnine pek buda.la .. ?tfe. 
ya küçüğün yanında yatsın .. 
gece o da hastalanırsa, sütnine 
lamaz... Çocuğu, ben zaten bek 
ceğim .. Bir şeye ihtiyacım olursa· 
bana kafi gelirsin .. 

Ben "sen çocuğu beklerken u. 
yamam,, dedim. Fakat o ka. far i 
etti ki, nihayet ka hııl ettim. \' 
hastamızın başında beklcrk3n 
yattım .. Penclope iki kere ök~ıı; 
müştü .. 
Karım beni dürttü: 
- Mortiner doktor hali gel 

di, oda da pek sıcaı<, rica ed 
kaloriferi kapar mısınız?. 

Termometreye baktım .. Yirmi 
rece idi: "Bu hararet hasta bir~ 
cuk odası için ~ok mudur?.,, d 
sordum ve kaforiferin anabt&' 
çevirdim .. 

Tam yatacaktım, doktor ça 
ğa giden adam gelmiş, onu k • 
Limı. Doktoı: gelmemiş .. Hasta ys 
yormuş. Karım bunu duyunca: 

- Eyvah, dedi, Allahm gazabl 
zerimizdedir. Biz tanıdığımızdf 
beri bu doktor hiç hastalanmafl1i 
tı .. Tabü öyle iğrenç bir hayat , 
çiriyorduk ki... Elbet de Allah 
cezalandıracak... Çocuğumuz 

cek ... 
Karıma şimdiye kadar ge~ird 

miz hayatın hiçbir safhasında ı 
hın hoşuna gitmiyecek şeyler o; 
dığını söyledim ... Fakat, o dinle 
Allahm hoşuna gitmiyecek şeyl 
madığını söyledim .. Fakat, o d' 
medi ... Allahm bize mücazat ve 
istediğinden emindi.. Tam ys 
üzereydim .•• 

- Doktor gelmemiş. Ona bl' 
youama.nı.xş iUU i w.Ycı ı:.uruıı •. 

- Beni şaşırttın.. Az. kaldı ıı' 
tacaktım .. Dedim, ilaçlar yoıl 
saatte bir çay kaşığı alınacakııı* 

Allo ! Allo ! Başlığile yenı 

açtığımız bu sütunlarda, ı:oou 

haberlerin değişmiş şehillcri· 
ni veya kısa bir kanaat ya · 
zısını vereceğiz. 

Ağır Sıklet Dünya ŞampiyOnluğu Sarpa Sardı 

- Oh, rica ederim. Yazıhanenize 
gidiniz .. Beni rahat bırakınız, yanı

nızda söz söylenmiye gelmiyor. He
men muhakeme etıniye başlıyorsu . 
nuz. O kadar çok muhakeme ediyor
sunuz ki, artık söylediğinizi bilmi • 
yorsunuz ... Hoş siz: hiçbir zaman ne 
söylediğinizi bilmediniz: ya! .. 

- Bir çay kaşığı mı, hem s&I 
Siz: çıldırdınız mı? .. Sanki çocıll 
muzu kutarmak için önümUzdt 
sene var gibi konuşuyorsunuz ... 
na büyük bir çorba kaşığı veri11, 
ona yarım saatte bir ilaç vereee~ 
Haydi bebeğim aç ağzını ... Bir ~ 
dum... Bir yudumcuk... Mo:-tine~ 
na Beladon veriniz... Evet iyi 
Haydi siz yatınız .. Bir şey bec t' 
yorsunuz .. Ben kendi kendinıe 

Fenerle, Galatasaray bu 
haftaki liğ maçlarını oynı)&· 

mıyacaklar mı? 

Evvelce başka şekilde bi -
!indiği halde son dakikada de 
ğifen vaziyet budur. Anka· 
ra stadının açılıt merasimin
de, Ankara, lzmir, lstanbul 
ve Çeki Karlin takımları a . 
rasında bir turnuva yapılaca
ğı haber verilmişti. 

Halbuki Çek takımı bay
ram günlerinde lzmirde oy -
namak üzere evvelce bir kon
turat imzaladığından Anka -
ra turnuvasının ~ekli değiş . 
rniştir. 

Yeni vaziyete göre, lstan -
buldan Fenerbahçe ile Gala -
tasaray, lzmirden Altınordu 
takımları Ankaraya davet e· 
dilmiftir. Ankarada.n da An
kara.gücünün &İreGefi turnu
va maçları 15, 16, 17 tarih · 
!erine tesadüf eden bayram 
~ünlerinde yapılacaktır. 

Ankara turnuvasına işti -
rak edecek takımların mas -
rafları umumi merkez tara • 
f ından verilecektir. 

Ankara turnuvasına gire -
cek olan Fenerbahçe ile Gala· 
tasarayın ayın 14 ünde Anka
rada bulunmaları için lstan
buldan hiç olmazsa ayın 13 
ünde ayrılmaları IA.zııııdır. 

Halbuki bu iki takımın 1l ün
de lstanbulda lig maçları var
dır. 
Eğer Fener, Oalatasıırııy ta 

: ımlarına ak,am ekspresile 
.,.itmek müsaadesi verilirse 
llg maçlarını oynıyabilirler. 
Aksi takdirde bu iki klübün 
lig maçları tabiatile tehir o -
lunacaktı r. 

1 
Museviler Şimeling'i Boy-
kot Ediyor!ar. Dünya Şam
piyonluğu lşi Yine Güçleşti 

1 
- Peki, sizin istediğiniz: gibi ol -

sun .. Yalnız son sözünüzde mantık 

1 yok. Ve .... 

Alman boksörü Şimeling ağır sik
let dilnya şampiyonu Bradok'la çar

pışmak üzere imzalıyacar,ı konturat 
için Nevyork boks komisyonundan 
bir teklif almıştı. 

Komisyon, Almanyada. bulunan 

Şimelinge; kendisi gelemediği takdir 
de Amerikadaki maneceri Coe Guld'i 
tevkil etmesini bildirmişti. 

Alman verdiği cevapta Musevi ile 
iş yapmaktansa kendisi gideceğini 
telgrafladı ve yola çıktı. 

Alma.nyadaki Musevi aleyhtarlığı 
propagandasile yapılan bu harekete 
bir mukabele olmak tizere Amerika· 
daki Museviler de Şimeling • Brador 
maçmı boykot etmiye karar vermiş
lerdir. 

Amerikan Musevisi olan Manecerini 
tarafından boykot ec/il~n Alman 

olan kansı Anni 

ferkeffiği 

bolc.~örü 
Ondra 

için Museviler 
sinema arfisf i 

Lig 

Alman boksörü Amerikadaki ma 
necerini almamakta rsrar ettiği tak-

Maçları 
13/ 12/ 1936 Pazar gunu yap!lacak maçlar 

Taksim Stadı: Amn t~özcü~ü Emin Fuat. Davut paşa - Feneryılmaz A. 
takıınln.n ~aa.t 11,30 Hakem Emin Fuat, Süleymaniye - Güneş A. takıın
lan Saa.t 13,10 Hakem Halit Ezı;i, yan hake-mleri Samim Talu ve Bahs
ettin Uluöz, lc;tanbulspor - Galatasaray A. takımlan saat 15. Hakem 
Saim Turgut, yan hakemleri Talit Ozışrk ve Tahsin. 

Şeref Stadı: AJan gözcüsü Şazi Teua.n. Galata Gençler - Beylerbeyi 
A. takımları saat 11,30 Hakem Hayri Ragıp, Topkapı - Beşikta§ A. ta.
kımlan saat 13,10 Hakem Şazi Tezcan, yan hakemleri Tank ve Feridun 
Kılıç, Beykoz - Vefa R. takımlal" saat 15. Hakem Adnan Akın, yan ha
kemleri l<'erldun Kılı!.' \'C Ekrem Ersoy . 
Venerbah~e Stadı: Alan gözcüsü Nuri Bosut. Altmordu - Ka~nnpa

şa A. takınılan Saat ı ı. Hakem Kadri Celil, Hilal - Eyüp A. takıınlan 
Saat 12,45, Hakem Burhan Atak, yan hakemleri Rıfkı Aksoy ve Sait, Fe
nerbahçe - Ana.dolu A. takımlan saat 14,30 Hakem Nuri Bosut, yan ha
kemleri Rıfkı Akso~· \"e Halit Ozbaykal. 

dirde boykotun devam etmesi kuv • 
vetle muhtemeldir. Bu takdirde maçı 
tertip edecek bir heyet bulmak pek 
güçleşecektir. 

ÇünkU boks maçlarının ekseri se

yircileri Amerikan tebaası olmuş mu 
sevil erdir. 

Eğer Almanın maçı bu sefer de şu 
sebeple yapılamazsa, dünya şampi -
yonluğu Şimeling için ebediyen kay· 
bolmuş bir vaziyete düşebilir. 

Avrupa milletlerinin musikileri ay 
ni teknikle kurulduğu ve işlediği hal
de her milletin musikisinde kendi 
manası sezilir. Futbolü de musikiye 
benzeterek şöyle diyebiliriz:: 

T eknik esaslarında ayni, fakat ma 
nasında Türk olan bir fut bol mey

dana geldiği gün, ayak topu oyunun 

da daha istikrarlı ve daha kuvvetli 

olabiliriz. 

Fakat, beni dinlemeden arkasını 
dönmüş bir şarkı mırıldanarak ço
cukla beraber yanımdan uzaklaş

mıştı ... 
O günün akşamı, sofre.ya geldiği 

zaman yüzü iyi yıkanmış bir çama
şır gibi bembeyazdı ... 

- Oh Mortiner, dedi. Yine bir fe. 
laket ... Küçük Jorj Gordon yok mu, 
o da hastalığa yakalanmış!! . . 

- Ne var?... Kuşpalazı mı ol-
muş? .. 

- Evet. 
- Hiç ümit yok mu imiş?. 
- Hayır, en ufak bir ümit bile 

kalmamış... Yarın başımıza neler 
gelecek?. 

• • 
Kanmm korktuğu gibi oldu.. Ak

şam yemeğinden sonra bize "'Allah 
rahatlık versin.,, diye, gelen çocu -
ğumuz iki kere öksürdü .. 

Bu şey, karımı dehşet içinde bı -
raktı .. Deli gibi yerinden fırladı. Ço
cuğumuzun hastalandığından bah -
setti. Evin altını üstüne getirdi. ~v

vela, çocuk yatağını odamıza taşıt· 
tı... Dadı Mariyaya başka odada bir 
yatak yaptık. Bunu beğenmedi. Bu
nunla emzikteki öbür yavrumuzun 
yattığı oda bize pek uzak kalıyor -
du. Ve onun sütninesi de tecrübesız. 
di. 

Bunun üzerine çocuğun odasına 

nakletmeği düşündük. Ve oraya da 
gittik. Bu defa Penelope'ın hastalığı 
küçüğe geçer diye korktuk .. Bir ke
re hep beraber aşağı odaya yatak • 
ları indirdik. Mariyaya yer !-:almadı. 

Nihayet yukarı kata çıktık, kendi o
damıza ... ı.fariya da yan odaya yer-

karım ..• 
Çocuğun yatağını annesinin t. 

fma koydum. !ki dakika sonr6 

yi.ızde yetmiş beş oyumuşturıl-' 

nm beni uyandırdı.. .4 
- Dostum kaloriferi aç ır 'fi" 

nız, oda buz olmuş .. 
(Arka.sr ~ 

14rıF , 
Hasan Deposu: lstanbul. !(İl 

Beyoğlu, Beşiktaş, E5 
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OSMANLI TARiHiNiN 
BÜYÜK SERSERiLERi 

BORSA 

Alıı latıt 

SterU. 614,-. 

Ho. 3 YAZAN: RfJAT EKREM l<OÇU ~=ıs&. ~~!::: 

Haydaroğlu Mehmet, Evliya Çelebinin Elini Öptükten SE=... '!E 
Sonra AdamlannaDöndü: ''Kalkın Tayfa:Silihlamn,, ~Pl;r•fr. 1::= 

- Bre Beyim, bu yetit pek yaran- fit.tin. Tuz ekmek yedin. ToJz ekmek ye cevap yollımıtlardı. Haydaroğlu ZC: ~:;10Yalr kro. ~:= 
dandır. zarar pür adam değildir!. haJdmu bilinin. Deveyi rfirdllıı mtı?! Mehmet lapartanm etrafmdaki &ül ı Mar• 23.-

Dedi. Hepei atlardan indiler, içeri Evliya ellerin balrm& baınrak ant bahçelerine indi. Orada "Bi~ ifu ~!:;! ::= 
lirerek miaaliri de davet ettiler. içer içti: ifretle mefCU) oJdu.,, Diğer taraftan ıo ı.., 12.-

de ocak yanıyordu. Hepel atefm kar- - Vallahi bilWıi ktıçilct.ı;UnU blle Abaza Huan Ata kendi adamJarm- Dinar ;::: 
ilama dlslldiler. Yolcııya: görmedim! dan ve laı-rt& ıeventıerin&sn ~nge =karon ıooo.-

- Sen ktmain, nereden g3li,10l"8UD ! Haydaroğlu Ue arkadaflan Hacı- yarar birçok adam toplıyarak bir ge· Baalmot 240.-

l>iye 10rdular. baba ve evliya Çelebi ile kucaklatıp ce :"n~ Y-:wa Hay=::u 1:;h· Ç • lı I • r BAY ANIN HAKKI VAR 
Yolcu: öpllferek, vedalqtılar. Ve atlanna me e am an u ç ıp, 1-oDdn 

_ Bana Evliya Çelebi det'ler, dedi, binerek Sana1aıı beline doğru kar ve ~ AğaDm uda 1 k 1 :::°r~ 
111.-

0,79595 
17,0675 
15,1161 

4,7070 
11.711 

1.4634 
&Us5 

(16,25 
0,7159 

17,:JI 
15,12 

4,7050 
l(l,6D 

RADYOLiN 
ll!ıyyalullemln, bu yolları D&DUl : tipi arumda gözden kayboldular. bin, Haydaroğlunun >;::mda iki yüz = 
llbi. bilirim ve tuz ekmek hakkdlı • • • kifl vardı. Daha Dk mtll&demede Albla 

Ditleri •• elit etlerini temizleyip pll'lanta 
ıibi parlatmak Ye uzan ömür temi• etmek· 

te rakipaiz bir kudrete malik elit 
macaauclar. lir yetitim! , Bu malarda ı.tubulda mtlhlm hl- Haydarollu taraflDduı yedi, Huan c_..,. 

Nihayet ortaya IOfra kur, du. Ev• diaeler oluyordu. Büyük bir ihtilil AğahJardan kırk kiti vurulmUftıı. Soba 
3,4625 

14,"87 
l,4GO 

lira Çelebi ile, elleri .nlh\a.-mda ve neticeaincle Ibrahim tahttan indirili- tlaydaroğlu ı.part&Warm dört bir :!:erdam 
Cbzleri kapJda olan bu eerarenıtz a- yor, yedi y&fllldaki oğlu Dördüncü tarafı aardıkJarmJ &Grbce adımla- Vllai~ 
damlar aintnin etrafma ~ular. Mehmet tahta çıkıyordu. Sofu MeJı- nna atlamalanm emretti. a.U: 
1'am bu mada içeriye bir cle\ikanlı met pqa &dmda lııtlyar ve bari8 bir Kaç.rımen, Baydarollu ayatm. VUIOft 
lirdi. Yanık derili ve kumral uçlı. l- mevlevf dedem de Adrazam oJmUflu. dan mızrakla yaralandı. Atmdaıı düt lada,..ı. 
41. Hepai ayala kalkarak ona yer göm Solu lılebmet, çocuk l*lfl•• talı· ttl. Adamlart at yetifttrdller. Bu m- = 
terdiıer. Genç adam, içlerinden blrlne ta çıkbjmm ertem rtınU Japartada rada bir lnlrfUD da oyluğıuıa iaabet Yokolluaıı 
~liya Çelebiyi pterere'k: mUteeelllm bulunan Aı.s. Buan A· ea.ti. Buna ratmeD kaçınıp mu vat- := 

1,412) 
'2.5o2' 
4,245 
7,475 
L9710 
4.U 
4,3425 

-4411 14,4975 
2,765 

tl4.175 
l,HIS 

12.415 
4,241• 
,, .. 725 
1$7!1 
4,2190 
4,34 

--.111 
k.412 

2,718 
H.17f 
~, .. , 

~tanıbmet Sulh Nııhkemeeinden: 

Çok kelepir bir ban •tılıyor 
ltminönUnde tramvay caddesinde Kızılay maden etı)'Q •tlt maPSlllDJ 

da !Jıtlva eden <Nıtct. Hanı) Sultanabmet Sulh lılalıkemeelnce izalei tl1u 
sutttlle müzayede Ue 11atıbyor. ikinci eabt gllnU 24 KlnunuevveJ 928 ta-

' rlhine mtlw:llf perwembe Cfln!I aaat 14 • 18 da ICmfnönU 1'aymakamhiı 
bım.aı dahilinde SultamJımet Sulh Mahkemeleri Bqldtabet dalreeinde 
yapılacaktır. Mııhamnıen byınetl '1 bin lira olup aatıta ıtrecek olanla
rm "4 7 buçuk pey ak\'Mini beraber getirmeleri llzrmdm. alilk~aımeJ ve 
beton olan hanm iki m.pza ile tıatnnde bet katta mUteaddlt odal•fı var
dtr. Akar edinmek i.UyenJerin bu flrsatJ kac;rrmamaJan tawfye oluııur. 

- Katırcıoflu, dedi, tu gidi bizi bu faya bir hattJ humayun göndererek fak oldu. Akfama kadar at aUrdU. Ni- T L 11 a 
llat allak bullak etti. Çizm•iz pabuç kenc:UnJat Haycfarotlu ile arkad&flan- hayet yarumdan bopaaa ka ıe ta.- • " 0 1 

11ıa, yalmayak ata binerek aiWı ku· nm katline memur ediyordu. katten dU.,ttı ve bir köye iltica etti. Aaadol• ı •• n kQOlll ıı~ 
landmnaya vakit bıra.ktırnuuh. Şlm· Haydaroğluna pUnce; baharda Hua Ağa. Haydaroilu Mehmet ile .. D 

41.2' 
41,2 

"-n ibret aJ•rnz, bu it eOmlemhle bir Afyonkaralıiaan baam•f, bolltaıınu, adamJarmı kaçırmca. bt1tUn civu E • la a m 
llaaihattir, gafil bap tlS gider. Avrat Ç&l'fl8Dll ve bul evleri yağma etmi,, köylere teeıı•nar eöndererek, Hay· Aaaclola ~ 00 
tı"bi atet bqı demle kapu ups. Ya IODra laparta civarı6a lnmltti. A.dam daroğlunun bulunduğu yeri blldh-ene lln• Baakuı 
ı.ı yelit nara çalmlyar&k yirmi otuz 1arou f8)ıre ıönclererek lapartalJlar- bet at ve bet keee vadetti. Bilip te I 1 1 i lı , a a l a r 
ldamiyle bizi çevineydi, cftırılemlzln dan 3000 kurut tatemlftl. haber vennlyeDin evi, barkı bq&ııa - -.---
laaıi ne olurdu? Bele bir dillllnlln ! laputaldar, Abu& Buan APımı yıkılacaktı. Uçtınctı ıtıntı bir Yü- =.., ~~. c. 

11,1!> 

tor- KADI LAR iÇiN 
Şayanı Hayret Bir Müjde ke denin Onyalanlı? Ne derst:ı Ye- taftl,.tyle: '1lat üzerine, verelim. rWl Çlkacelınlt. Haydaroğlunun ıltl· liYM • Krnnam ı 

HU.yin ! Ne dersin AtyakalıOI· l'akat tedarik edinclye kadar bahçe. ca ettllt köyU ve P.Iendiii evi haber n 
•!Sen ne dersin Kara Memo! lerlmlzde tevakkuf buyureunlar!., dl- vernılfti: (ArllMI ftl') 

Bepai bu gencin IÖZÜDll tudik etti ~..-.• ..... ..-............-ı: 

- BeU, fena olurduk Beyim! 
DeJikanh ocak bqmda kurulu du· 

bet tabancadan blrlnl aJdJ, Evli
Çelebiye uzatarak: 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOICMAN HEKiM 

ilt.;,..Mm;Ye11~ı.;.;~~IUD;.;..;~;.u .. iiıkmna.ımKat.ır:otla;;;;-~ku~ııan•~lt---..-.~:;..;:;;:;;.,.. .... ~::u;;i;z~un~~ ömür ? 
Olçen haftayı dolduran daha sil· fikir beslemeden hldiseleri ,üıbU· 

8u ~ Sanal&ll bellDl atar 
tanmat olc!Qk. Pap.nm le ve d1t 

can ve bat lraydma du.tWer. 

- hufntJI blrak&nk birer 
~ıar. Batt& PqaND ojlu 

ııı..a.talleJfencllmkt lalalan ve upk 
'9 hoeelaa U. ~Jer. Bb 
.. uta ........ kal".911 Duqı 
4lklr beli ....... )a dtlttlp 

alqtüL 
6Jeıt berine Baydaroflu lleh

ll'lfll~- baıbn.t Evllya Çelebi
~ &pttl: 
J;, imdi. Yelft Çelebi, dedi. Sen 

fla fl't....., .. lmrta'!'dm, am 
ll&kka ki men de bbckm iyi can kur •evin aYIUIUD& shdJjin gibi 

"'1p attan lnn 1111,.Sbı bin c&· 

- 1lirini llllümawdık, Sm de 
• lçlnde &t.el lrrıda oturarbn 

1U de cenmıqJnart..vamu 
bı. IU amcan 1-lltlacllk. 
bu tan.fl&ra pkUttn haber 

flmcliclen ... bbe bu ft9 b
haramclır. 

rUltUIU hayadiı araaanda ,özünüz- tün bitaraf olarak tetkik ~iji u-
dın k.,U,U. ben haber vereyim: nıhr. Halbuki ortaya koyd ıkla·· 
Papa. bütün dünyadaki katolikfe. iatatiatiklerle bir ,.Y ilbat ecMnl• 
rin sayın relıi rahatsıza:n•t· lt&hat- rin c;otu ancak kendilerinin el'~ 
11zlık oiddt olacak ki, Papa ,.....,... an bealedikleri fikre uyıun netl-
mına 119ildltlndenberl ilk dıfa O· oeleri uayıp meydana çıkarırl'Lr, 
lullc huzuruna adam kabu• et- 8teldlerl de lyloe kapatırlar. 
mlkten - tabii hekimlerin tavsı· Onun için. bu iti kökUndttn hal· 
y•i üzerine - vupc;mlt- ledwek, evltlffcle Mk&rtMtan ......_ 

Tanrt kendisine ..._ .... lftlr li•inin daha ziyade yqattı&ını an· 
Jer versin, Jaflnın haJtioe •ltımif · lamak istiyen Amerikalı :>ir hekim 
olrnuı bir taraftan etrafendakilerin ~-• .,. keetirme yoldan cit
-. etmelerine..., ol•J•• bir mit. yani hayvanlar Uurinde P· 
taraftan da bUyUk rahibin biyl• u- Yet .Uzel ı.orUbeler yapmıftır. 
zun bir lmOr .Orml9i. - rahip8'r 8tt hekim tecrUbe yapttjl hay· 
için ıar ... t olan - bıllG&tl.P. uzun van~ı birkef ırupa ayırarak, bir 
ömre l8bep oldup b&Manı ıaall- lfUPta erkeklen v• ditileri biribir-
yor. lerinclM ayrı yani bUabUttift. blklr 

Evet. birçok klmael•rln tikrlnoe olarak tutmut; bir takımında er-
bektrlar evlil•rclen #•uzun ntad kelcJırle dlfilıri blraraya ı•c1rw• 
det ,...,.ıar. Uz.un lmUr mUt•h• ...,.. de kendi keyiflerine blrakmlf; 
"''• ...... ur Alman faekimı Huı.. UjQncO taktnla ertc11elerl• 1i•i 
land, tam yüz , .. ...,or. rahat... irada ...... ,.,.. mut.dll .,., ..... 
saad9t sfbl uzun lml'On de anoaJc de llirlettlrmlf.; dlrdonoO takwn. 
evHlikte oı......, yadı&ı ve ıvlln- da erkeklerle ditllerl nadir olarak 
me IMrine pek belliatli sayfalar biraraya ptirmlf,"' ..,n ki taktM-
tahsil .tttti halde beklrlıjln üstün da da ditll•rin yumurt.alıkl...rmı 
oldui't yanlıt fikrini tqıya.,tarı 9ıkararllc bir takı""ını •rk "'1"'18 
kandırmak pek &l19tür. blrarada. bir takıll)ınt da erkeksiz 

Çok ya,amlk istiyenlere beklrla- bırakmı,. 
&ı tavsiye edenler her yerele sık uk Elde ettlli netice; tanwmlyl• ev-
meydana cıkarlar ve evlenmekte te- illerin tarafınadır. En az 'J l.flYan-
reddUt edenlerin zihinlerini kartftı- ıar bU9bUtüft belclr kalanlerdır. 'En 
rırlar. Böyle k8klenmit beklrlar- telr ,...,_.., evlenenık, .,. ve 
dan, yahut kar•ndan pik u.ndıtı dltl mutedil olarak blraraya ....,._ 
için bek&rhtı &lklere çık~ran·Ar· &erdir. Evli oldukları~ iti• 
dan biri, Alman •t1ıtik9lsl W..,.r le riayet etmlyenler daha az , ... ,. 
paealann ve bOtUn katollk ı s.a.z· ıar. Yumurtalıkları 9ıkarılm•t 11tl-
larmın. 1c.,ıt11rinin c;ok yqadıkla- ler, erkeklerle blraraya plseler de 
nnı ...... ...,. Mun wak belclr p1m11er.r de yine az yqartar. 
lıktu Heri ......,., eByfedtl"ndM Şu halde rahiplerin çok ,...,.._ 
beri, 90k Jqamak 1.tiyenler ara- lan bek&rhktan cfeiildir. Bunu on-
sında bek&r kalmak ldeta mode ıaran. bek&r olmakla bereber, J• 
olmuftU. pyıfl&rındllcl intizama blıllJmak 

it istatistiklere kalına., .....,. 1s- daha dotru olur. Fakat bu intizam 
adili her ..,ı lebat edebHır. CUn- onların meelelderl loabtdtr. Rahip 
kU biri ortaya bir lttatlatlk koyun- olmayanlar itin r•Ystta intizam 
ca. o ~itinin zihninde dnee •.,11 bir 4aha ityade ev1Hikt8 temin nlunur. 

... ,==:. =~,.. SAT 1L1 K-----. 
~ tliertnde JD_.. tepede 

~ell:=·~~ Yumurta Talaıı Makinası 

Radyo 

utriJ&U. 
Aklam netriJatJ - Saat Ul.30: ı:;ellar Tı

,auoaa komedi kmmı tanfmdan bir temeal: 
lV,30: Tuamat baftua mi&a&Hbet:le kon
feraaa; 20: Tiril muild be1eti; 23.SO: Mü
niar Narettin ve arkadqları ~raimdan 
1taPk anaeikiai ve balk qr!nları: 21: Odcea
tt'a: 

1 - lc:haman: (Gennova) uvertür. 
2 - Delibeeı (KopelJa) '>alainden bir 

nokttirn. 
iki OJQDCtklar " ..ı.. 

• - llouors*Jı (Aca cleuı). 
4 - ICalman: (llarica) oPeretİDden pu'• 

caıar. 

Bir Doktorun Cazip Keş fi 

So'muş ve Buruşmuş Bir 
Cilde Gençliği iade ediyor 

11.2!;~ ~bo.t'::S=;..~·:~ = Viyanada bir tıp meem11U1, dtlııya mlbıliuırua t.ttrMt bakb Tobloa 
yı hayrette bın.kacak femıln eon sa- mtlw•em tan"«w'ı• bll;llk feda. 

Günün pro..,am örii ferini Ub ediyor. 8urufukluklarm UrWdarla ...m ..,ıı-11ttr. 
lemfOlllll a•erler: ya1Du l8bebl zuhuru delil. izale ça- ''Blocel. talıılt edUea Ci.lllı 1ıt1cey. 
ıs.os Vaqon: Beledi:re aenloalk bando- reaini de bulmutlardJr. Anneler, 'ıat- relG' blll•m, yalnm pembe ımsüı• 

:;. 
2~,:~U.::::::., aktamı; 2140 

Ro. tl büyta anneler, artık pnçlik n. deki To.bloD lawlnde bullmqr. Bu 
Bant kH11rlll': m11nlarmdakt tue ve ac;ık l'enJerine taaeler4e t0-70 )'allannclald bdJD 
ıs.ı~ •~ .. : a.bo ork..uau; 16 O.- kavupblllrler. M ve 80 yqlarmda Jar ~ JapıJaa ~ altı 

trna: Hafif lliUild; ll,85 Prac: "aJa •e ı kadml .. ıtkl _.,._: il v..,....ı Solist konaen; 11 o an ar gen..,. erindeki yu:nu hafta IU'fmda ~ukl~ ta. 
1'oloan: anao ... : J&l5 Sür .. · Aa- tak ve bunıtukaus bir cilt tltmlnine mamen ..U olduju a&1llmflttlr· Her 
~.=~~.~~~~~v~~ muvaffak olabtllrler. 8ul'Uf11kluklar. aqam yatmar.dan evvel J9dne cilt 
,...., ._,...., v.. Hnabl popariai, ıiıttyarladıfmıti vakit mhun gelir unaun1 olan pembe reqladeld Tob,. 
~~~ ...,....ı- orke9trau· zı.ıo cilt; bam canlJ ve bealeylcl tınsunan lon kremini kullanmız ~ ~ 
-~= Or:keltra. aopru, taor; 21,40 '--ybed Bu __ ._.__ ..a-.aı kema- cildi 
MU.: ICutlal ...._: ıı.ao: Tıllu: q. .. er un.~ ... • .. ıuu o, besler ve pıaçlettlrlr, 88rla:ı 
leacell ..,..: 2UO Llndı: len hafta .. H itina ne tntlllap ecftbn1• P1lC bay- burueutıuklar isale olur ve bir tq 
ma (lopna. ._.. w lalrel; 23,35 Badf- vanlardlıll lettMal edllmettedtr Bun hafta ___ d "'•"'• ~· n. 
illete• aa1JO .,_truL ....-1.m a ~ pnc ..... -111.., 

Oper h•: larla ollt ........,. takcltrde tazeıett.,. olumınus Gtlndfls için (Jlim) be-
n llUIDo: Vqwba <LOHKNGRlN) o- ve ~ ı.te; Viyana llnivent. yaz renrtııdeld Tobloo .,._...imi· 

~retler· tmln profel&' Dr. Stejlltal idare- lanmw Siyah_.,. eritir, aQdr me-
21 Belsnt: 

0

1.eharm (PAGANJNIJ ope. lllnde yapılaD ketftn .. yan, hayret aameleri kapatır ve m 88ıt Glldl yu-
reti. eemerelerl bu profee6rUn ~etflnin mutatır. bejulatlr ve gençJeftlrfr. 

~·· -~ 
.,.._,. " nıhta ,.,..~1\11 ,, bundan dola" tam verfmk eafisamı· 
.,... .. t; itltrııl1'ıt ~ aitmnlni null isteyebijiflinıd Unu&marınııld 
birlıac &ecelik urlıuluzluk ıııı bu hale sokabılır. 

lromural ...... 
""""" ,... .. ,.._ tlJ!alJll ptlrlr, zararsaı, tesiri hO$ we ~nın?yedf' ~(, llJc 
olup aınlrlerinizı• liikAnn• p kısa bir umında ıadc ve bu llJcdc ıiıl 
,enldtn dtnçltfdrecd Ollı• •Jlrunuı• tc••• eder. .., " . .......,,. ""' ... ..... . ............... 

1 
ı.tanbal MDJıe Uallkemem Birin

ci Tlcant Dalre*dell: 

Hollaam Bank Onl N. V. ~

buJ KapalıÇ&l'll Ialeelectıer !ltlo: '' 
Maıau tlar.atuDJU aJe7hiD1 ilwlle 
e,aecql alacak cla9Nlndan dolayı 

namm• a&lderileD da•a armbaJtnm 
ibmetglhJ meçhul bulWidup IN'llile 
tebUj ectllmebfam iade aım .. ol • 
dup ıörWerek illneD tebUp& lerUl

na karar ftlilDılt. ~ .ad--
deaaleyhin 16 ıua ...,.... ... . 
.. kalemine biJmlruU. ..... .. 
evrakı ~ tel81ltl Ye c."6-

v&bmJ lta ejlemedttl ve mulaaG1118 
ctlBD olaak t&JID 'kılım 11/l/37 
cuma lbl aat 1' te maalremede 
....t ,.,. '* ~ ,_.m1e11 .... 
...... -·~ ..... 1111"14 ...... 
takdirde~ da~ bakıla. 
.,. tebl'I,..... ....... bere B. u. 
il. it. mm ~'1 IDal IUdde8i muclbn.: 
ae IJln oıaur. (28148) 

Bir adet raamrta aml.ıaJı iDMli• malt- talat .,.\heli 
lıılılMallt 1ııill ,US aJtm ftl', w Wıa ,.... _.....,. bdat aJmek" t&mek ilti,..ı.ia 
W _.,... .... _.... rl • Adiıpaan DiMt ...... Faltrlltallar Mllcllrlf , .._, Jd. belbtDI wtm w ,...________ iD1ircaaı ....ı.;, ______ .., ICaoll ~tfllt,..J.....,er Mrlbl111. i.•dwlrıltatm-tfRflfa. 
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~ .................................................................. _, Açık al"ttırma ile satı§ 

No. 17 YAZAN: Z. §enay 

Harp, Hergün Biraz Daha Şidde~ 
tini Artırarak Devam Ediyordu 

, lmpa.rator, maiyetine iki sıra kü. İmparator, sabırsızlıktan bonahyor •

1 
rekli iki (dromonJ alarak mulal:at du. 
mahalline gitmigti. Sarohan Beyi ta· Çok zaman karaya çıkıyor; Güzel 
rafından muhte§em bir alayla istik- hisarın ormanlarında, karaca ve ya
ba) edilmigti. ban domuzu avlamakla vakit geçiri-

lmpa.ratorun panl panl parlıyan yordu. 
altın yaldızlı kadıl'.gası, çarçaı1uk yap Sonra; Sarohan Beyinin sahildeki 
tırılan jskeleye yanaştırılmt§lı. Bu köşküne geliyor; orada eğl~11cf)ler .

1 iskelenin üzerine, kıymettar balılar tertip ediyor .. Böylece, Kalot.;tın mu
yayılını§tı. imparator, ıallar!a. ve at- hasaradan bon:U~rak ~endisine ha. ı 
lae §iltelerle döşenmiş olan bir sedye ber göndermesını beklıyordu • 
üzerinde kadırgasından karaya çıka. Bir gün Sarohan Beyinin sarayına 
rıiınıştı. bir ihtiyar gelmiş ;saray kahyasına 

Bergamadan, Manisadan, bütün iç müracaat ederek: .. 
köylerinden ve kasabalannı:i1:1n gelen - Izmirden geliyorum. Çok mu
binlerce halk, sahile toplanmıı2U. Da.- him bir mesele için Beyle g5rüşece· 
vul seslerine karışan alkış saualan, ğim. 
Güzelhisann dağlarında uz•ın akisler Demişti. 

yapmıştı. Sarohan Beyi bu rumu huzuruna 

iNHiSAR ŞARABI 

BOŞ ŞiŞELERiNi 
Aşağ ıdak i fiatlar üzerinden HER BA Yi gerı 

almağa mecburdur 
3.40 Litrelik Galonlar 25 Kuruş 

2 ,, ,, 15 
" 

70 Santilitrelik şişeler 10 
" 

lnhisa'" şarabı aldığınız her dükkan bu şarabın boş titeaını bu fia tlar 
üzerinden geri almağa mecburdur. 

Almayanları inhisarlar idaresine 
şikiyet ediniz 

936 llkkanunun 13 üncü pazar gil• 
nü sabah saat 10 da Beyoğlunda or 
manbeyde Kırağı (eski Kır) sokağıJl" 
da 17 numaralı hanede mevcut ve 
muteber bir aileye ait mükemmel eŞ• 
yalar açık arttırma ile satılacaktır• 
11 parçadan mürekkep hnkiki parl.S 
işi altın yıldız Louis XV bir sal~~ 
takımı; gene Louis XV bir camlı bU• 
yük yaldızlı saat; 2 büfe ve bir ın~ 
sadan mürekkep asri ve massif bit 
yemek oda takımı; Tonet sandalye • 
ler; hakiki ltalya (Florans) işi eııı: 
sal siz bir oymalı meşe bUf e; baylı 
aynalı ve aynasız dolaplar; lake kat" 

1 yolalar; hayli kadife perdeler; mu • 
şambalar; elektrik liımbaları; ThO • 
net 7 parça bir salon takımı; guzel 
bir bisiklet; ~ocuk yazıhaneleri; çi~ 
sobalarj döner kütüphane; Louis X 
ceviz orta masası; ev için sinema ın•• 
kinası; hasır koltukları; portmanto 
mutfak takınılan; mükemmel hir kil· 
bik yatak oda takımı ve iki kişili~ 
biı karyola; hayli biblo ve vazo .,·s 
saire; yağlıboya tablolar ve sair haY.• 
li ev eşyaları;• hakikt Şam işi ara • 
besk salon takım.1, sırmalı bir mU ' 
k<:mmel kapı perdesi; çini Mbalatl 
Hereke ipekli kumaşındon perdele~ 
Anadolu ve Acem halılan, ev da 
hem kiralık ve hem de satılıktır. 

Imparator, doğruca Sarobın B~yi- kabul etmişti. O zaman bu ruın, koy· , ______________________________________ ti 
nin sahildeki ısarayına nakledilmişti. nundan bir mektup çıkanuış; Beye lstanbul Asliye Mahkem?Si Birtıı• 

(28259) 

Sarohan ~yi, misafirine son derece vermişti. ••••••---------~~~~---------~~---------.. ci Ticaret Dairesinden: 
de izzet ve ikram göstermi~ti. Mektup, §U satırlan ihtiva eL'l\ek- İ stanbul Vakıflar Direktörlüğü Hanları Hollantse Bank Uni N. v. tstanbul 

Nihayet müzakereye giri§ilnıişti. te idi: Kapahçarşı Köseleciler 27 numarad.• 

Sarohan Beyi; (Benim, muhterem komşum. Muhammen bedeli ilk teminatı ihale günü Zakar Balyan aleyhine ikame ey1ed11 

- Mesele, madem ki bir Türk Be- Senelerdenberi sizinle kardeş gibi Mı"ktarı Lı'ra Kuru' L ira Kuruı1. -----------
1 · kl'f' C ins: T gı-· alacak davasından dolayı naını:ı• yinin kurtan masına aıttir. Te ı ı- geçiniyorduk. Bir desiseye kurban ol- 21/12/ 936 Pazartesi ıaat 15 te t 

· · · tl k b 1 d · Y ı go'ndcrilen dava arzuhalinin ikame· n1zı memnunıye e a u e enm. a dunuz; bu dostluk ve kardeşliği boz. 10185 ()() 763 88 g 
nJZI toplıyacaınm kuvvetin masrafı- dunuz. k M ga·hı me"hul bulundugu~ şerhile tebli o· il kalem bez pat•ı a ecmuu ~ 
nı temin edin. Sel gider, kum kalır; derler. Bu, Amerikan bezi. P ija _ 18600 edilmeksizin iade knlınmış ol:Iuğu r;O' 

Demişti. çok doğrudur ... Bugiln, sizin yüzünü- malık, e lbiselik ve Metredir. rülerek ilanen tebligat icrasına karat 
Imparator, Orhan Beydan bir hay- ze gülen Yani Palelog yarm kal~ar Abalık k u ma,. verilmiş ve muhakemesi 27 Kaııurıır 

lı para çektiği için, bu m!lsrafı öde- gider; burada bizbize kalım;. Yıne Gureba Hastanesine lüzumu .,.lan yukarda cins ve miktarı yazı!ı "II" kalem bez sani 1937 çarşamba günü saat 14 öf 
meyi temin etmiş, hatta bir miktar yüz yüze bakarız. ve kumaş kapalı zarf usulile açık eksiltmeye çıkarılmıştır. İhalesi yı.•karda yazılı bırakılmıştır. Zakar Balyan muha' 
para da peşin venni§ti. <Şimdiye kadar, benden gemi iste- gün ve saatte İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda ya- kemenin yapılacağı yukarda yaııl' 

Müzakere, memnuniyetle hıtama diniz; verdim. Korsanlarıma. bir gün pılacaktır. Şartname ve nümuneleri hergi.ln Levazını kaleminde görülebilir. İstek- giinde bizzat veya bir vt:kil göndel" 
ermişti. lki hükümdar, y'lplıklan bile, bir küçük köyünlizü yağma et· liler 02490,, sayılı kanunun tarif atı veçlıile vesaiki haiz olarak teklif mektuplarını nıek surctile mahkemede ha.r.ır bU' 
mukavelenin altını, (dost ve an;caza- tirmedim. Aramızdaki dostluk ve Iunmadığı takdirde gıyabında davı' 
de) diye imza etmişlerdi. muhabbetin bozulmamasına son de. ihale saatinden bir saat evveline kadar k<nı:ıisyon riyasetine makbuz mukabilinde ya bakılacağı tebliğ yerine geçrnt 

Biıans gem"leıi Foça önünde .. 
Kalenin muhasarası, tekrs.r başla

mittI. Denizden Bizans gemileri, ka
radan da, Sarohan Beyinin kuvvet
leri, Foça kalesini kuşatmıştı. 

rcceye kadar gayret gösterdim. Bu vermeleri lazımdır. P osta ile gönder\lecek nıektuplar yine ihale saatinden bir saat üzere H. u. M. K. nunun 141 i 
vefa ve sadakatimizin mükafatı bu evveline kadar gelmiş bulunmaları meşruttur. Posta ile olan gecikmeler kabul edil- maddesi mucibince ilan olunur. 
mu olacaktı?. . mez. ( 3 3 8 2 ) (28~491 

Tekfur Kalotet; bu vaziyeti görür 
görmez, derhal fevkalade tedbirler 
almıe; müda.faa kuvvetlerini artt.Jr
mıştI. 

(Dessas imparator, elinde sizi adi 
bir ilet gibi kullanıyor. Esir Halil 
Beyi sizin vasıtanızla buradan kur • 
taracak; babasına yüz binlerce a!tın 
rnukabilinde satacak ... 

(Eğer bundan size bir hisse ayıra
cağını ümit ediyorsanız, çok alda -

Harp, her giln biraz daha eiddetini 
arttırarak devam ediyordu. Saroha.n nıraınız .. 
Beyinin kuvv.:ilejj, kamıştan .. ilrul- (Cenabıhakka ve bütün azizlere şü 
müş geni!J elbi&ere\ giyiyorlar; k.ıl- kür olsun; kalemde iki senelik erza· 

kım, ve o kadar müddet dayanarak 
kanlarını başlar~ üstünde tutara1ı ham vasıt-m var ... Beş, on gün 
bir deniz dallMiwjbi kaleye 'faldın- ·r 
yorla.rdı. Bu "1filı hücum ile oklan sonra fırtınalar ba~ıyacak; artık im-

paratorun donanması da burada tu
müteeıssir olJ'l'\lYflldai:dı. B:ı-:nn, kale 
kRpılanna ka&r dayanarak, bu ka- tanamıyacak ... Perişan bir halde çe. 

Sinirli ve ciğerleri ÇAM Hulasas ı ile ban-
~ zayıf o'anlar yo yapımz 

Çam ağacının b ütün tifai t esirlerin i haizd ir. Çam banyoıu t e
neffüıü kolaylaftırır. Sinirleri teıkin eder. C ildi güzelleftİrir. 
Kokuları izale eder. Net'enizi artırır. Şiteıi 60 kuru ftur. H er 
eczan ed e arayınız. Depoıu: Takıim Eczaneıi. (ÇAM ) isim 
ve markasına ve e t ik e t ü ze rinde T aksim Eczane si firmasına 

' d ikkat e d in iz. ~ 

lstanbul Jandarma Satınaı .. 
ma Komisyonundan 

kllip gitmiye mecbur kalacaktır. Tek
pılan koçbqılarla zorlıyorlardı .. Fa- rar ediyorum, o zaman biz burada Eşyanın cinsi ve miktarı 
kat Kalotet, kapıların ark rnma ta- yine başbaşa kalacağız; yine, yüzyü

Tahmin 
bedeli 

L ira 
1027 

tık 

mamile ta§ duvarlar ördürdliğU ıç1n, 
ze bakacağız .. 

bütün bu gayret ve fedaklr:rklardan (Siz; kendinize menfaat temin et-
hiç bir fayda temin edemiyorlardı. mek mi istiyorsunuz?. Eğer fikri • 

Bize.na gemilerindeki taht"ip vaaı- niz böyle ise, ben size bir akıl öğre· 
talan klmllen karaya nak!cıdilmi9ti. teceğim; umduğunuzun beş mislini 
Kale duvarlarının altında biiyük la- size temin edeceğim .. 
ğnnlar kazılarak bunlara kl.ikürt ve (Eğer bu teklifimi kabul ediyor • 
kliherçileye bulanmış odunllf doldu- sanız; size b~ mektubumu veren a
rulup ate§lenmesine karar verilmişti. dama itimat ediniz. Onunla, müza. 
Böylece duvarlardan bir gedik açıla- kerata girişiniz .. 

cak, bu gedikten kaleye hücu!ll edile- Cenabıhakkın ve azizlerin irade 
eekti. ve himayesiyle Foça Tekfuru 

Kalotet, düşmanlarının bu planını ve daima dostunuz ve kom,u· 
kqfetmekte de gecikmedi. Derhal de nuz Kalotetos 
tıiz ta.rafmdaki mancınıklarmı, lcata- . Sarohan Beyi, sakalını eline almış, 
poletlerini, kara tarafındaki kale be- düşünmiye başlamıştı. • 
denlerine geçirtmişti. Mektubun bazı noktalan, cazip 

Kaleye yaklaean kuvvetlerin Uzer- gelmişti. Ayakta bekliyen adama, 
!erine yağmur gibi taş yagdınyor; yanında yer göstermişti: 

5 5 kiıo 9 katlı keten iplik 
125 ,, 3 ,, " " 

teminatı 
Lira K. 

77 3 

400 adet ağaç ·;ivi makinesine mahsus kaçaburuk 
1 O ,. Harama yerii bıçağı 

1 - Jandarma için diktirilmekte olan kundura, çiz
me, yemenilerin makinelerile imalatında kullanılmak ü
zere cinsi. miktarı, tahmin bedeli ve ilk ten1inat miktarı 
yukarıda yazılı dört kaJem malzeme açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 14 B kanun 936 Pazartesi giinü saat 
15 de Gedikpaşadaki Jandarma Dikim Evı binasında Sa
tınalma Koınic:;yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekli1erin ilk teminat mektupları, hiıv~yet ve ti
caret k~ğıtlarile belli giin ve saatte Komisyona gelmele-
ri. (32ö3) 

Muhammen bedeli 2135 lira olan 5000 şişe telgraf mü
rekkebi 28. 12. 3G Pazartesi günü saat 10 da Haydarpa" 
şada gar binası üahilindekı 1 inci iş1etıne komisyonu ta" 
rafından açık eksilime ile satın alınacaktır. 

Bu işe ı;;-irmek istiyenlerin 160 1/2 Jira muvakkat t~ 
1 minat ve !:anunnn tayin ettiği vesaik!e bırlikte eksiltml 
1 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazıındıt• 
Bu ışe ait şartnaryıeler komisyondan pdrasız olarak dağı" 
tdmaktadır. (3587) 

I·--------------- ------------=------------------',' , ....................................... ... 
E;N lYl MAL 
EN LÜZUMLU 
BAYRAM HEDİYELERi 

YALNIZ 

• 
1 L ON· 

ŞIK BAYANLAR 
MACAZASINDA 

BUl.ABlLIRSlNlZ 
lıtiklal caddes; 

büyük demir kepçeler içinde kaynar - Dostum, Kalotetin hakkı var.. 111------------•••••••••---.. , 
zeytin yağlar serptirerek ; ileri atı- Ben de dostluğu ih!B.l etmek istemez- 1 latanbul Belediyesi ilanları ' 
lan muharipleri, haşır haşır başlı- dim. Fakat, nasılsa oldu .. Söyleyiniz • .. _______________ ..;.. ________ ..-

yordu. ~~ ~:knl}1eıdme.nbı.abnaarette .. m. in edeceği men,fa. Tu·. rk Hava Kurumu Bursa -. 1 n u.naradcın 250 numa ra ya kada r 11 Kinunul'vvel 1936 C uma 
Kalotet; _rdan b~~a, korkunç Demişti ... lhtiyar Rum, büyük bir 251 .. 400 

11 
" 12 Kinurıueıvve l 1936 C umartesi 

bir mUda!aa } "!1!~riM.ııaruyor. "ıhti·yat ile cevap vermı"Rti ·. ... K" 1 1 n36 P • Ş b • d ~~ ,. 401 ,, " " ı ~ a nunuevve ., azartesı u esı n en . du. Kuvvetli makaralara nıerbut bir _ Beyim! .. Elçiye zeval yok, der. • 
""-'-- Belediyeden ~v. !ık alan e me ll i ve öksüılerin Kd,,unuevve l 1931: Üç ~ çengeller, mütemadiyen Ier .. Ben de, Kalotetin söylediklerini 
, __ ,_ bedenlerinde ••llanıyor~u aylı k maa"l.!rı y:JLa! ıda yaıı lı g ünlerde aylık cü:-ianlarındaki t e d iye sı-
A&Jel .... · " • aynen size nakledeceğim. Kabul edip ı 

Bu çengeller, kale bedenl~rinin dip- etmemek, size ait bir mesele.. ra sayılarına göre Ziraat Bank•sından verilecektir. Aylık sahiple rinin 
lerlne yaklap.n muharipl~ci derhal _ Evet .. Size göre, hiçbir şey yok. müracaatları ildn o lunur. "8." "3532" 
y&kalıyor; yukan alıyor .. Duvarlara Kalotet, ne haber gönderdi ise, ay· --------------------- - -----

~m~li:;~:ua;:.1:ı~:n ~~;~~:.u ne~ 1::n;~~1!~.yi;~·iotet; hiıekarıara. Devlet Demiryolları ve Liman-. 
Saz:>han.Beyin~~ kuvvetl~ri~e, a:- hi.~eilemuk!~ıe.yaraşır~iyor ... ':'e! 1arı Umum"""ı ı·daresinden · 

tık bır yeıs ve futur gelmıştı. Hu- Turk beylerını bır mal, bır eşya gıbı • 
cumla.r, seyrekJıp§Dlişti. Artık kale- satmak istiyen imparatora karşı, si- Adapazar - Raydarpaşa arasında hergün işlemekte o-

tçın sadece m . ya karar verıl- yor • kaldırılmış ve bunun yerine Adapazarından saat "6 15' ' 
mişti. Bu mu devam t:'tti~ tak- - Nasıl?.. d h k ·ı II d ' "1 r. 5 O,. d ' 1 
ti d kal k k K 1 t t d H _ _ Imparator sıksık karaya çıkL e are et ı e · ay arpaşa ya saat J, e muvasa et 

r: e e aç ' a 
0 e~ e a ' d k 009 N h d b" h ·· · 1 k ·· 

He1va KurumJna ait Bursadaki Sincrna binasının şar• 
cephesinde halen Şarkulübü ittihaz edilen kısım pazarı: 
suretile kiraya verılecektir. Binanın en üst katmda Bur,,_ 
ovasını gören camekanlı geniş bir salonla ayrrca fevkal3' 
de nezareti olan büyük bir taraça ve bir de biife kısmı, ot; 
t a katta; bü}'ük bir salon, alt katta; üç oc.la ve her katt 
tuv..ı:et mevcuttur. 

Bina kamilen kalorifer ve eiektcikle mücehhezdir. 'f~ 
lip olanların 25 Birincikanun 936 ya kadar Türk f:la~ 
Kur;,Jmu Bursa Şubesi Direlttörlüğüne miiracaatJan. ,, 

"3583 ...,,,,,,. 

ni~ cebren aıi; cağı :ınlaşıldı~ zinle beraber bir tuzak kurmak isti- lan 9 No.Iı yoku trenimiz 15/12/936 tarihinden itibaren 

il Beyi teslim.it· gösterecekti. yor; av peşinde dolaşıyor, ya?... e ece 1 o. ta tın a ır tren ergun ış eme uzere . 
\: 

1 
• - Evet.. sefere konulmuştur. Muhterem halkın mahimatı olmak ı '. 

Gnnler, b(5ylece uzayıp ı-?!divordu. (Arkası var): üzere ilan olunur. ''35 77'' 



41 ... , 

Parasız oyuncak yapıp eğlenmek ister misiniz? 

Bütün modeli kesip çıkarm ve bir ince nıuıcavvı.nnı 
üzerine dümdüz yapıştırın. Kuruyunca kaim siyıoh çiz. 
&ilenn üstünden keserek her resmi ayrı ayrı kesıp çı
karın. Yalnız bebekleri ayakta tutabilmc:k için mukav. 
vayı resimden biraz daha uzunca tutun ve bu fazla 
kısmı arkaya doiru bükün. Bir kutu kapağı alın ve 
hepsini bitmişinde &ördüiünüz gibi bu kutu lı:ap:ığının 
içine sıralaym. Yeldeiirmenine bir de pervane takın. 
işte size bir Hollanda manzarası. 

Geçen Bulmacaınızı Doğru 
Halledenler 

- ---
Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 9 numaralı ve 29 teşrinisani 936 

tarihli çocuk mecmuamızdaki lu.t:ılı 
resmin yanlışlarını bulup hediye ka· 
zananlann listesi: 

- _ _... 

!3irer mürekkepli kalem kazannnhı.r : 

Çapada 11 inci ilkmektep 5 incı sı
ıuf talebesinden Mi.ıbahat, Samıttya 
43 üncü okul 45 Vedat, Ist anbul kız 
orta okulunda20 numaralı Leyin Bc
nigör, 6 ncı .ilk okuldan 20 Saim, Ti
caret mektebi orta kısımda ..L.Luv Meh 

Kazanan ükuyucu ;arımız HedıyeJeran• 

Pazartesi, Perşembe Gü rı. erı Oğ eden 
Sonra ldarehanem zden Alat>ılır er. 
.. ı. aşra Okuyucu aramızın Hedıye erj 

Adreslerine Gö :ıder ecektir 

met Celil Bilgin. 1 ridat direktörü oğlu Rükncıttin Tö-
zün, 31 inci mektep beşinci sımf ta
lebesinden Muhsin. 

tagel, Istanbul erkek lisesi 
Dede. 

Birer kit ap kazananları 
Bi rer kitap kazananla r: 

O ·h:ın 

T ANın Çocuk lliveai --.ı 

Okuyucu bilme -
ce er nin ha feJil
mış şekil eri 

< 

Okuyucularımızın gönderdikleri 
bilmecelerin halledilmis sekillerinı ve
riyoruz: 

1 - "Kandil" 
2 - lkinci bulmacanın h!llli şöy

ledir: 
(1) Leke. (2) Ney. (:~) . Eye. ( t) 

Yel. 15) En. (6) El. (7) Yelek. (8) 

Kel. (9) Yeke. (10) Elek. (11) ~k. 
Bütün harflerimle: " Yelken" olu-

rum, ve kayıkları küreKsiz yürµtü-Galatasaray lisesinden Aydın Bay
sal, Adana orta okulu İngilizce ş•ıbe
sinden 500 Suat Köni, Gö.ztepe Çifte
havuzlar Yeşilbahar sokak 3 num;ıra,. 
da 1'i:irkin, Fatih Fevzipaşa cadde· 
si 140 numarada. Naşide Erkan, Meı · 
sin liman şirketi Şevki oğlu ~~cdet, 

Düzcede Cümhuriyet sokağında ~2 
numarada RüştU Dinçer, Cebdıberc
ket CUmhuriyet mahallesinde Fah
rettin oğlu Kemal Oğuz, Gireson Os
maniye mahallesi Karşı sokak a ~ u
marada Alaettin, Tokat nıE>mll'kct 
hastanesi operatörü oğlu Sıt!n ~aııac;, 
Elazizde İpekçi Habi.R oğlu Afrem. 

Birer büyük oyuncak kazanan lar: 

44 üncü ilk mektep 154 Remzi, İs
tanbul erkek lisesi 926 Baha, .:.c;'"-ın

bul lisesi 814 Vedat üzmen, Nuruos· 
maniye Şeref sokak 32 numar.vla Or -

han, 17 nci ilk okul 256 Alaettin 
Tunca. 

. Galatasaray .lisesi Ortaköy ~ube-1 rüm. _ __________ _ 

sınden 69 Fer.ıdun, Univcrsıte P. "
0 e

biyat fakültesi son sınıftan M. Ce

Birer Albüm kazanan la r : 

Birer :küçük oyuncak kazananlar: 

.ıltanahmet Ishakpaş.a .::ait:·,. 33 
numarada Adnan Kesikoğlu. Galata
saray Kamerhatun mahallesi 13 nu
maralı Güzel apartımanda 8a<:it Cey
lan. 

Çatalca Ferhat Paşa caddesi 15 
numarada Fazilet. 

Ialanmıya Değer 

mal Tanşuk, Bursa oıta okul Hl2 M. \ Bay, akşam evine sırsıklam 
Kemal, Bozanti istasyon bufesindP. tiril tiril titriyerek girdi. 

ve 

Mustafa So~n, Kumkapı ~:işanca-ı - Karıcığım, bütün mağazaları 
sı Yanık tülbentçi cami icarc;;ı:t nda dolaşt1m. Bana verdiğin kurdelanın 

eşini bulamadım . 
- Mükemmel, ben de zaten bunu 

istiyordum. Demek şimdi o kurdelil
yı seve seve kullanabilirim. 

23 numarada Sadık Karasu, &beK 
Robert Kollcjde Çetin Yaltus, F'.llih 
Fevzipaşa caddesi Altay 140 numara 
da Sait Unsü, Tokat lstikam:?t ecza
cısı Ismail Hakkı oğlu Bülent Altay, 

1 
Zile istiklal okulunda 164 N:ıhit. Ei'a- ·-
l .h S .. l dd . 20 d üzmen. ı arıguze ca esı •1ur.ıara a 
Bedia. Birer büyük oyuncak kazane.nlar: 

E1aziz P. A. Bl. kumandanının oğ- Geçen Bilmecemizi Doğru Birer albüm kazananlar: lstanbul erkek lisesi Sıtkı B ·~ in, 
lu Münir Ozenç, Gazi:ıııtep G~zilCl ' Halledenler Bakırköy Kartaltepe Safa ·~umıazı İstanbul eıkek lisesi 1397 Cahit Ko-
caddesinde mağazacı Abdülhamit va. 9 numaralı ve 29 teşrims~ni 936 9 numarada Gönül Günaydın, ıstan- rel, 44 üncü ilk okul 176 Saım, Sfi-
sıtasiyle Mesut Uyanık, Konya T!.trba çocuk mecmuamızdaki "Hem e~len- bul kız · lisesi 375 Nezihe Bulaner, Ge leymaniye Yoğurtlu sokak ıı nuYDı.
mahallesi 12 numarada Adnan ()y. ce, hem bilmece,, mizde en çoK puvnn dikpaşa Nev'iye sokak 39 numarada rada S. Anduru, 45 inci okul .:J.U 
kur, Konya askeri orta mekt.:!p he- kazanıp hediye alanların listt?sı : Alis Çapyan, Lileli J9 nuıııars.ua Bcrria. 
sap işyarı Mesut oğıu riikmet 01- Birer mürekkepli kalem kazan.ınlar: Qmer Türksil, .Laleli Mesıhpaş:ı 32 Birer küçük oyuncak kazananl.tr: 
genler, Elbiz Kuyucu Cebrail kl'lı Usküdar .ikinci orta okul ·94 PE>ri- numarada Nejat, fstanbul Prk 'ı:: hsc- lsparta C. M umumisi H. Ariton oğ
Reyhanet, Bakırköy Cevizlik Hamam han, Istanbul erkek lisesinde f)87 si 1044 Fuat Kaşkal, 2 nci okul Sü- lu A. F. Arıtan, Yalvaç orta okulun
sokak 4 numarada Ncyis, Nıızılli no- Burhan Uğur, Kumpakı orta okul heyli Elçin, Istanbul kız iscsı 2fi6 ' dan 131 Mustafa 11han Pil mat:. 
terini oğlu N imet URf)('rk, IJsKüdar 388 Muhlis, .Şişli Osmahbey Ahmet- Handan, lstanbul erkt>k liResi 824 Ge~e Yenicaj ·öintD»IU Şabq 

tl.!S Jnc:J ok11/ .Z96 At>.rarn, Mauıl;y3 va- b<-y ao_kak ti? 11urn.11.r11da >7Jıu.eJ .KoJ>- B11rh.n • .2 n<•i .iik okul 550 .J\'errnh, .ka.rJ8'i ŞahJDde. 

"' 
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2 TANm Çocuk f1~vesi 

1Amcan1n ı· . Masal Müsabakamız No: 1 
Köşesi • 

Cici Y Jvrularım. " Beyaz ·- Beyaz .,, 
Bu halta sizi çok eğlendirecek ' Tüyleri beyaz olduğu için uıııı tıu 

bir müsabaka hazırladım. adı takmışlardı. Fakat kirleue kır-

Adı: "llasaJ ınüsaba.ka.sı,, du. lene yavaş yavaş ı~yazlıktan Ç!kıp 
Ge.lecek haftada nitibaren en gü- · gri olmuştu. Ne güzel, ne çır.kin 

ıel masallar arasından (10) tane- .şöyle böyle bir kediydi. Evde onu 
aini sıra ile neşredeceğiz.. Bualan okşamıyorlar, fakat, dövmüyorlnruı 
iyice oıt.u~·up beğtodilderinize ufak da ... Rahattı, pek rahat ... 
bir işaret koyunuz ,.e sakıaymız. , 10 Bu rahatlık küçük bir yavru do
masa.llrı heı~I bitince ilj&l'etlediğiniz ğuruucıya kadar sürdü. Sabaht~n 
masalları bir daha gözden geçirin!2- akşama, akşamdan sabaha ~ .. ·far 
Bunların arasından en ı;-ıok beğendi-! ağlamaktan başka bir şey yopmıyPn 
ğinizi ~i(l bize blldiriniz. · bu kü~ük insan onun uıangal kena-

1 - Her masalm baş tara.fnwa nnda, güneş altında çektiği uyku'a
eıra num~u-11..., yazılı olacaktır. En rı epeyce bozmuştu. Bereket, gün 
r-ok ~ğendiğiniz masalın numarası- , geçtikçe ağlamalar azalıyordu. Ni 
.na bakarsınız. Masal müsabakasının ' hayet, küçük büyüdü, feryatlar kf'
lqıponunu doldurduktan sonra ouma- sildi. "Beyaz - Beyaz., rah~h ka
rasını da üzerine yazarsınız. vuştum, sandı. Ne gezer ... Şimriı ae 

2 - Ku1>0mm altına adn>Sinm ".e afacan çocuk durmadan "nun pe -
adınızı okunaklı bir şekilde yazmayı şinden koşuyor, yakalayınca da hıç 
unutmazsınız. , acımadan kuyruğunu çekI:· ·;lu. 

Biz ~elen reyleri toplıyacağız. r.akat "Beyaz - Beyaz,, buna da 
Hangi masal en ~k rey almış.~a ona alıştı. Arkadaş oldular. Bazı gün -
birinciliği ,·ereceğiz. Ve tabü bunu ler çocuk bir. köşeye çekilip • ,1kli 
Din edeceğiz. Birinciliği alan masa- küçük kutuları üstüstP, yı~arak !ru
la kimler rey vermişse onların ara- leler yaparken "Beyaz - Beyı:-z,, ma
smda bir kur'a çekec:eğiz Bir.inciden sanın üzerine çıkıp kulelerm üs~üne 
ellinclye kadar (50) .ki5iye .~Uzel he- atlardı. Kutular devrildikçe çoruk 
diyeler \'ereceğiz. 

Bu eğlenceli müsabakanın fayda -
la.nnı siiinle gelecek hafta :konuşu

ruz, şhndilik bu kadar ye~r cici 
ya\'rulanm. 

KtJhkaha 
Köşesi 

AMCA 

Dehşetli Kavga -
- lki dilsiz biribirile deh~etli .kav 

ga ediyordu. Çabucak kavgayı bas
tırdım. 

- Bravo ... Nasıl bastırdın! 
Pek kolay... Işığı söndürüver-

dim. 

Eğlenceli Vak'a 
Oğretm·en çocuklara föyle bir y&.

:r:ı yazmalarını söylemişti: 

"Hayabnızda sizi en çok eğlendi-
ren vak'a nedir?,, · 

Talebeden biri vazifesini veroi. 

Kağıtta yalnız şu sözler yazılıydı. 

Onu, evcle11 uıaklaştmnak İ<,İn bir 

cJuyaruı dibine bıroHdor 

gülmeden katdırdı . . Fakat, hazan ço

cuğun sabrı tükenir, o zaman da kü
çük bir muharebe :~lardı. Souunja 
muharebe meydanında ya "Bey .. ~ -
Beyaz,, birkaç ipek tüy bırakır, ka
çar, yahut çocuğun elinde!;i küçük 
yaradan birkaç damla kan akardı 

Hem vuruşuyorlar, dövüşuyorıa 
hem de biribirlerini seviyorla:·-lı. 

mutfağından bir parça et a~ırmış:•· ı 
O kadar ko\•alamışlardı kı, ran.ıt 

rahat yiyememişti, bile ... Fakat şı -
kayet hemen "Beyaz - Beyaz,, m 
sahiplerine yetişmişti. Bundan son -
ra yaptığı da yapmadığı da a1cp 
•'Beyaz - Beyaz,, ın üstüne atılıyor
du. 

Bir sabah evin küçük bebeğı uya- . 
nınca "Beyaz - Be~·az,, ı göremedi. , 
Halbuki, hergün gözünü açar aç • j 
maz "Beyaz - Beyaz,, ona koşar, el- ; 
ıerini, ayaklarını yalar dururdu. Kü
çük kedi, kahvaltı zamanı da gö-
~ünmedi. Tuhaf şey ... Çocuğun bu _ . 
sabah bir türlü iştahası gelmiyordu. Ki.:çük Afacc.ının yopfıgı lwlt:le11 
Oğle geçti, akşam yaklaştı. Ne "~e- bir #:om/ede yıkardı 
yaz - Beyaz., gôründü,. n~ ?ocugun yaz .. bir "Siyah - Siyah" olmuştu, 
hergünkü güzel neş'esı yerme gel- sanki... Fakat ne zararı var? Çocu
di. Ona hergünden fazla çikolata • ğun yaşları durdu. Rahat rahat 
lar verdiler, bir sürii şeyler aldıiar. aözlerini kapadı. Ve hemen uyudu. 
fakat nafile... Hiçbiri "Beyaz • Be- Kim bilir. belki de rüyasında geııP. 
yaz,, m boşluğunu doldu~~ıyord:ı "Beyaz . Beyaz" la küçük bir mu
Gece zorla birkaç lokma )'lyıp Y~·ı· harebeye tutuşmuştu. 
.. ·erdi. Daha uyumamıştı. Fakat goz- Bcriyanda "Beyaz - Beyaz" yarın 
terini kapalı gördükleri için. onun . yıkanıp temizlenip küçiik afacomn 
uyuduğ.unu zanneden anne ıle balın\ yanında, onun be~•nmeyip attığ.' kı· 
konuşuyorlardı~ . ı rıntıları toplıyacagı zamanı duşune -

, Anne - Daha kimse alıp götür- ,1ek ron Mnhıyordu c 

memiş mi? 
Baba - Hayır ... Hftla bıraktığı - ~lasat Müsab;,.kanuz 

mız duvarın dibinde. 
Anne - Çirkin bir .kedi rlcğiidi. 

( ) 
isim: 

Aar ... -s: 
Ben hemen biri alır, götürür san 
mışbm. Çok fena ettik. Keşki öl . 
dürseydik te sokağa atmasaydık. ,-
Zavallı açlıkt.an ölecek ... Bugün de Bu kuııonu saklayın.z. On tane o 
ne fena bir yağmur yağıyor. unca bdlcndiiiniz masallıı.nn oıım 

oeılarını yazarak gönder,.r~1'rmi-
Baba - Işten dönerken uğradım. -------- _____ ,.. 

Duvarın dibinde sm,,klam titreyip · 
duruyordu. 

Çocuk daha fazla sabredemedi. 

"Beyaz • Beyaz" ın küçücük elleri
ne açtığı tırnak izleri henüz kapan
mamıştı. Ama, bu yaraların yüre
ğindeki acısı çoktan uçup gitmiş ,~e 
onlann yerinde küçük kediciğin ay
rılık acısı başlamıştı bile ... • 

- Anneciğim, ben kedimi isterim, 
duvar dibine atma .. diye bağırıp ağ
:ıamıya başladı." Ne yapsalar, çocuk 
bir türlü susmuyordu. Çaresiz, baba 
giyinip onu getirmiye gitti. Çocuk 
bir yandan hıçkırıyor, bir yandan 
gözü kapıda, hep bekliyordu. Yanm 

"Hayatımda beni en çok eğlendi
ren vak•a o kadar eğlenceli idi ki, 

onu tarif edecek kelime bulamıyo -

rum.,, 

"Beyaz - Beyaz,, ın en büy;;k ku- saat sonra, dönen babanın kolundan 
suru hırsız oluşuydu. Aç kalmıyor- odaya sırsıklam, çamur topu gihi 
du, ama, gene çalmaktan hoşlanı - bir şey fırlamıştı. Yağmurun, aoğu
yordu. B i r g ü n komşunun ğun. camurun altında "Beyaz - Be-

Birçoklannn~ görmüş.§üniizdür. Ba
zı gramofonlann kaı,ağında buna 
benzer bir ,resim vardır. Bir köı,t"k 
gqya gnunofondaki sesin sahihin!" 
sesi olduğunu tammış -giU dw1 ' 
dinliyor. Vaktile bunu bir lngilı.z 
ressanu ~raınofonun iyili~ine rt"k -

1li.m olsun, diye yapmı~tı. Fakat bu 
~ördü.,inüz r~im, olmu'f bir vak'a • 
dır. Bu köpf>ğin adı ''Ceri,, dir. Sa
hibi Atnf'.rikada tlainrsite Profe -
sörlerindm Antlerson'dur. Gevnler
de bu üni,·ersitenin salonunda kö -
peğin kulağına bir radyo kula.ldığt 

takmışlar. Sahibi Anderson, birkaç 
yüz kilometre uzaktan ona bir şeyler 
!Wylemiş. Köpek M.Si dinleyip tanr
mıştır. Dinlerken hep sevincinden 
kuyruğunu sallamış. }~n hoşu şura. -
ıa ••• Sahibi sözünü bitirince ons ce-

Yazısız Hikaye 
.._;~ .. ---------

- t 
~,,() 

t\t() 1.1\Af:. ON-\A. ÇO\<.. '( ~A.~\Rl . 
'"'" vennek istlyonn~ gibi arka al' 
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H;;;Eği:~c~·-\ G3uLMACA Ml.JSABAKASI 
Hem Bilmece 

1 

..... - ----- -- - __ ,,.,. 
..&-u.>4-<4JL4>~~ I' 

l Bilmediğimiz 
Şeyler 

-------,e,,., :tt,,e,,,ftftftOrd uuuuuwwwww-www 

No: 1 

123 45 6 7 

'1 
·ı· 
~ 

~ .. 
4 

t 

( 

•i, aL 

Soldan Sağa: 

1 - Yatılan yer. 2 - Bir zaman, 

emir. 3 - Edat. 4 -IçilN.:t~k şey. 5 

- Emir. 6 - Ad. 7 - k~rkck, bu

lunmaz. 

Yukarıdan asağı; 

1 - Eski memur, harf adı. 2 -
Kapıda bulunur. 3 - S.:·~si:ı: harf. 

4 - Hayvanlara takılır. 5 -- Yerd(' 
olur, iplik kıvnlır. 6 - Bir nota, ço
cuk ağlaması. 7 - Bır hnyvum.n 

bağırması~ 

Puvan: 2 

No: 2 

Bu kelimelerden her örtındcn bi
rer harf alarak (12) harfl, bır böcek 

ismi yapınız: 
Asma - üzüm - mektep - ül

kü - kedi - - el - türk - abla -
örümcek - ekmek - kircıuit. 

Puvan: 4 

No: 3 --~ 
"Başım keldir, kuyruğum ~';(li am

ma, beni dünyada sevmiy.;n yoktur. 

Bilin bakayım, hangi b<iceğ1ın 

ben?,, 
Puvan: 4 

GÖLGE 
OYUNU 

·? 
Bir parç<>. manclaı·ina ka

buğu, bir mutfak bıçağı, bir 
ufak mendille birkaç kibrit 
duvarda ş~ pkasını başına 

geçirmiş, boynu eşarplı, eli 
şemsiyeli hı.r ihtiyar gölgesi 
"!ılal)~an.'-'l.~ ~et.e'C. 

Bir at. yanşını gösteren bu resim deki yanlışları bulup bize yaz.mıı. 

Yanlışlan doğru bulanlardan f'lli kişi ye muhtelif hediyeler \'ereceğiz. 

(9) uncu Sayımızdaki 
Bilmecelerin Halli: Okuyucuların 

Gönderdiği 
Bilmece' er 

l - Dk bilmecenin halledi!ıu!ş ş~k
li şudur: 

Okuyuculanmızın gönderdlklen 
bilmeceleri aşağıda bulacaksınız. 
Bunları halletmiye çalışını?:. Bu b:I
mecelerin halledilmiş şekillerı de döı 
düncü .sayfadadır. Yalnız, h&.lletme
dcn önce, haJledilmiş şekillerine kat' -
iyyen bakmayınız. 

1 - Heybeliada Kışlaardı S\·lmğın
da 10 numaralı evde oturan Seniha 
lnal'ın gönderdiği bilmece: 

"Kan · ı var, canı yok. "Dil" i var, 
ağzı yok. Nedir, bilin! 

• 2 - Mersin Liman .Şirketi Şefi 
Sezai oğlu Necdetin göndetch;i l.ıil-
mece: 

1 2 31 

1 CJA "" • i 1 R ,, 

ıN A L 4 5 6. 

4 Pi i i Ş 1 R 
5. 5 jı N E 

6IS E 8 7 8 9' 

·1 K 1 B A R 
8 1 A N E - . 

1$ A 9 Nl 

2 - Çaprast bulmacanın hı.'li: 

Altı harfli bir şeyim: j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1) Uçüncü, beşinci, dorJ:lrı<'ii, :
kinci harflerim kirletir. (2) Altıncı, j 2 
beşinci, birinci harflerim bir çalgı
dır. (3) Ikinci, birinci, beşin~i harf
lerim bir alettir. ( 4) Birinci, i!,inci, 
üçüncü harflerim dşipla eser {5) 

Beşinci, altıncı harflerim gen.şliktir. 
(6) lkinci, üçüncü harflerim bi: uz
vumuz. (7) Birinci, ikinci, üçüncü., 3 - Kateminizi kaldırmadan bir 
beşinci, dördüncü harflerım cekctt~n çizgide şekli şöyle ~izebilirsiniz: 
önce giyilir. (8! Dördüncii, ikincı, 
üçüncü harflerim bir saç t.ast&.lığı. 
(9) Birinci, beşinci, dördüncu, ikin
ci harflerim sandalcılar kullanır. 
(10) Beı;;inci, üçüncü, ikinci, dördün
cü harflerim bir çeşit kalbur. (ll) 
!kinci, dördüncü harflerim yaraa. 

Bütün harflerimle ben ne işe ya
rarım? ..• 

Küçük okuyucularımızın gönder
dikleri bilmecelerden ikisini yukarı
ya koyduk. Eğer halled ~mezseniz, 
dördüncü sayfaya bakar, nasıl hal
ledildiğini öğrenirsiniz. 

Bu bilmecelerden bir kıamını da 
·v.~\eee'«. aa:yun.u.da.. \)ula.~a.\unnu.. '"- - ''Gü.nq".9 

........_.._...~-......... 

ı ngilterede bazı polıı;ler Daşıa

nndaki şapkalarda birer telsiz te
lefon ahizesi taşırlar. Bu ahheler 
sayesinde nerede bulunurlarsa blı
lunsunlar, karakollardan verilen 
emirleri alır, ona göre hareket •· 

derler. 
* • • 

Dokuz Milyon Beş yüz 
Ilin Mum 

Cenubi Afrikada ·yeni bir deniJ 
feneri yapılmıştır. Bu fenerin ışı · 
ğıtam 35 kilometre uzaktan gör(ı . 
nür. Ve ışık veren llimbaların ın 

kuvveti 9.500.000 mumdur. 
• • * 

l tf aiyede Çalı§ an Kadınlar 
Şili11in birçok yerinde itfaiye bö

lüklerinde kadınlar çalışırlar. Bu 
kadınlar dünyanın her tarafında 
itfaiyelerde çalışan erkel<.lerden 
yangın söndürme hususunda hiç 

geri kalmamaktadırlar. 

Şimedifer icat 
edilmeden önce 

S u buharile işliyen lokomotı" 
ler, yani bugünkil ş~m(' , 

ferl& icat olunalı ancak 100 scnı 
tuyor. Daha evvel bir memlekcı 
ötekine, bir şehirden başka şehre 1 

ta arabalariyle gidilirdi. 
Ray üzerinde araba işl~tmeyi 

defa lngilizler düşündüler. Fak~: 
zamanki raylar odundandı ve üst 
de işliyen arabalar elle itilirdi, 
gUnkü gibi buharla değil .. Artıl< 
odun raylı, itilerek yol alan yal 
şimendiferin ne kadar hızlı gideu 
ceğini siz düşünün. 

Buharla işliyen ilk lokomı 
(1829) da "Jorj Stefenso11,, ad 
bir lngiliz yaptı. Bu ilk basit mal 
yavaş yavaş daha ziyade düzel 
ve her tarafa yayıldı. Bütıin med 
yet dünyasında en kullanışlı bir 
kil vasıtası haline geldi. 

(9) Numaralı Bulmaca 
Müıahakanuzın Halli: 

(1) Kadının çorapları. (2) Hin ·· 
nin kuyruğu. (3) Adamın panlalo· 
( 4) Ayla güneşin birarada gör 
msei. (5) Baltanın iki ağızlı olm 
(6) Bileme aleti. (7) Kadının ~p~ 
sinin kolları. (8) Adamın elbiscs 
kollan. (Birine takılacak kollar, ö 
tiıne geçirilmiştir.) (0) DuınanlP 
çıkışı. (Biri dübdüz çıkarken, öb 
eğri çıkıyor.) (10) Parmaklı~.a t.. 
ta.lan.. 
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-- .JHfEDİ}YJE .--
s1R-Eu1<TR1~ ALETİ Elj lARİF. Et! k/YME!Lİ HEDNEQİ~ 
BAYRAM ve YILBAŞI MUNASEBETILE PEŞiN ?ATIŞ iÇiN 
YALNlt linci l<A.NUN AY/ rARFINDA HUSUSi TENrlLAT • 

· ·~ . YEREFİYE /ATI/ flATLJtRIMIZ: 
.,. 

UTULER:
5

_ 
50 

OCAKLAR: 
. 3.50 
BUYOTLAR: 

6.S 
Ekmek kızartma 
aletleri:,, 5. So 
PLONJORLER: ~ 

2. 60 I .I 
Saf kurutma aıtfıeri: 

13. 
A qfllan f eskin eden 
elekfrihli yastık 

7.50 
SAATLER 

9. 
CElVet.ER. 

3. 90 

SOBALAR: 
4.50 

ÇAYDAflLll<LAR: 
12.50 

SEMAVERLER ~ ao. 
MASAJ alefleri 

38. 
,_ YUMURTA ç_tRPMA 

MAKiNELER/ · 
~.50, 

ELEKTRiKLİ TRAŞ 
6 

, .1 
AYhALARI~ 

~İl~ADA" 
ITIBARffl 

SATI EDE VERESİYE SATIŞ 

KUNDURASl .GiY 

AaUye lkincı Ticaret •nıı•ıııı • llll•llll• llll•llll•llll•llll•llll•llll. •1111 •ııı ı •ı ııı •1111 
llten:ıeain. den: 

an bandıralı lılorea v&puru lılu
limanmda 26/11/93'3 tarihin· 

~- aırad& haara u~-
K A Ş E 

Yeriz Matı ve 1 asarruf Haftasında 
Yalnız peşin satı,ıarda 

~ dolayı Ticaret 
~lerine tevfikan hidiMDin ra-

IUretinde ta.nzim ve te8bitl Doy-
~ l.evant Linye vapur kumpanyası-

llaeuup me&kdr Morea vapuru 

~ Pol HU. vekili tarafmdan Gri N .ı··.a-.. di a=--1 ·Artiritizm·Romatizma ~r. Muhakeme ;Unt1 ola - p- en JI u-. ve f • .-uan 1 

NEOKALMINA Yüzde 1.0 Tenzilit 
SUMER BANK 

~ ~ :ı.ı:-u~~:,r: •1111111111•1111•1111 ıııı•mı•mı•1111•ıııı•ıııı•1111•ıııı•ıııı•ıııı• 'Ue allkadar olanlarm rapor a
-. lllnt1 yukarda pterilen gün 
\ı.ı.l&atte m&hkemede bizzat buır 
-~ veya bir vekil JÖDderme
~ Kanununun 1065 inci mad· "--= te9ftbn Uln olunur. (28248) 

Yerli Mallar Pazarlarında 

Dıı. l B 1 A 14 8 A il J -

~kSOROK ŞURUBU 
"klllrmr .. Def• darbtl bolma· 
'- '9 lnamık 6b8rtUderl için 
ht t.e.lrlt U&p. Her ... ..,. 
"9 eea depolarmda baJunur. 

"---=~---------------

Darphane ve Damga Mat-
baası MUdürlüğünden o y ıı 
1 - 150 adet döküm potası ile 60 tane kapaiı kapalı en iz o arı 

zarf usulile, ' 1 Ş L E T M E S 1 
2 - Matbaa için tahminen 150 kilo rizgi, 1800 adet Acenteleri: Karak&y Köprtlbql 

"" reı 42362 - Sirkeci Yllbürdar 
köşeçızgisi ve 543 kilo muhtelif puntoda hurufat ve 132 -· ıade Han. Tel. 22140 -• 
kilo espas. anterlin ve katrat açık eksiltme ile alınacaktır. Trabzon postalara 

3 - Tahminen 50.000 kilo kırpmtı kiğıt ve 2.000 kilo 
kureun remach ve 1.200 kilo kırpıntı deri ve 150 adet çi· Puar, Sah 12 de Peqembe 
mentl) torbası ve 2500 kilo hurda çelik parçalan ve iki l8 da "Menimlll dördüncü 

adet müstamel çini ve bir adet su aobalan pazarlıkla sa- poetaıar ha batta4U ltlbuen 
ı.... yapdmryaealdır.,, 
,~ b uf k f k tılacaktır. 

u en a ar 4 - Pota ve kapaklan muvakkat teminatı 250 liradır. lzmir SUr'at postası 
-tı.nPertmnfaikiyetiniıl· Eksiltmesi 25/12/936 saat 14 de. Cumartelll 11 te 
~ata.bilir, çllnktl: Krem 5 - Hurufat ve çizgilerin muvakkat teminatı l ZO ll- Mersin postalara 
flla , herhangi bir tMadll· radır. Ek::nltmeıi 28/12/936 saat 14 de. Salı. P....;.mbe 10 da kalkarlar 

veya mahiyeti meclıUl 6 - Diğer eşyanın kısım kısım pazarlıkla arttırması· 
1atr "'-m netice.ı d.-1'nıu.. D"ı)Cıer postalar "'-~ ._.., --.- na 3•)/12/936 saat 14 de başlanacak ve teklif mektuplan ~ 
'""1llll Pertev çok p.lıp1mll BAıt-~ _ eum-.... _. ,.. ... ..... eksil4:me saatinden bir saat evvel Müdüriyete teydi oluna- .un _-_., v--
.... - tecrnbelerden IODr& -mba 18 de. '""- · caktır ...--
~ mebafile•t&kdim edil- IZM1T PUU' lala Peı 
~ )elbe krem olup b&I- 7 - İstekliler şartnameleri almak numuneleri ve sa· - ..-. 9.ao c1a 
"q fevaidl: Ciltteki meaa• tılacak eşyayı görmek için 14/12/936 dan itibaren her· --
11ıııı .. .._ İ aıuD.Ur"rA - Paar, 8ab. .---
::-q yumuptarak tapa.tir. ~saat 15 de dareye müracaat edilebilir. "3516'' ı .-be. c.ma UOda 
... IUnt1e bu mnamatı ha-

~:::n~~= Sıhhat ve içtimai Muavenet BAMD~~= 
~e c:ıçlikı.ı; ıe:~ Vekaleti iskan Umum MUdUr· rc,.uı:; ~ c!~. 
aı:::ı ftpJtiblıUi lüğünden AYVAL1K~1a11.0uma11da 
:: !:,:-~ = 1 - Orta Aandolu Villyetlerine yerleetirilen söç· -..aı ,_ • ., pDf " 

~tma m1.n1 oıur. ·-· menler için fenni tartnamesi dahilinde 5000 adet pulluk = dau=·" 
imali eksiltme-ye konulmuştur. 

'----------- Hu pulluklara ait fenni ve idart •apt..-ıameler Ankarada t'ralma " lltrlla pClltalarmı - ga& ~H lraUal anaı .. )'ilk ...... 
İskan Umum Müdürlüğünde Ye İstanbulda lakin Mli- <ı'7s> 
dürlüğünde mevcut olup talipler resmi tatil cünleri hariç ı-.ı _______ _. 
olmak üzere hergün saat 9 dan 17 ye kadar bu prtııame
leri alabilirler. 

2 - Pazarlıkla ihalenin Zl/lZ/936 pazartesi &iinil 
aaat 15, S de Sıhhat Vekaletinde huauai Komisyonda ya
pılacağı ilin olunur. (3452) 

SUaüll:Ahrll - W •••Alt -
Umma! Nlll'l)ab idare &im: 

&ı••• 
o..e.aanr ,. Neplpt ftrlr Limit.et 
Ştrbtf. Burlcblı yer: TAN mat11aaaı 

Urfa Belediye Reisliğinden: 
Dokuz bin dört yüz elli lira muhammen bedeli keşifli es 

d BeJediye Dairesinin tadilen &azino halin~ ifrağı ve ö
ıündekı dükkanların yıktırılarak asri bir şekilde yeniden 
1aptırılması bugünden itibaren yirmi gün müddetle açık 
·ksiltmeye konmuştur. Talilerin % 7,50 dipozito akçe
ile Urfa Belediyesine müracaat etmeleri ılan olunur. 

....... . ~- ~~ (.3407) 

1SDLm 
18W 

25Dl.m 
28W 

llODLm 
J9W 

•• 65Dlm 
~w 

100Dlm 
'19W 

125Dlm 
91W 

1SODlm 
t11VI 

Ucuz ve idareli bir tenvirat 

istiyorsanız Osranı imi lanı
iıalan ~·u/lanınız, ve anı pul
/erin dibinde ayduıltk dere
ce.sini gösteren (DL11ı) ile 

eıeı·ırik sarflyaırnı gösteren 
Vat işaretine dikkat ediniz. .. 
Her :a1nan ve lıer yer
de Qsra11ı DlJ arııpıılle

riııi iıteyiniz. 

o••• ampulleri ucuz aydınlık teınin ederler. 
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o K R L • 
1 L E R i 

EN MAKBUL iKRAM VE HEDiYEDiR 
f;iLEK 
AHUDUDU 
V 1 Ş n E 

[KAYISl_i 
v. s. v. s. v. s. 

PORTAKAL 
MUZ 
BEGEftDiK 

~ ................................................ . 
_. BU BAYRAM 

HAKIKT FRANSIZ 

ŞAMPANYALARI 
ile neşenizi bir kat daha artt.rabllirsiniz 1 

inhisar Mağazalarında 

Perakende şişesi Lira 
HEıDSiECK ET Co. MONOPOLE 

markasını arayınız. 

lstanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

Beylerbeyi Sarayı civannda batan taş hamUleli ESE
RİBAHRI mavnası seyrüseferin selametine engel teşkil 
ettii'i cihetle tarihi ilandan itibaren sahıbi tarafından on 
beş gün zarfında çıkarılması aksi takdirde limanlar ka
nununun muaddel yedinci maddesi mudbince mahzurun 
bertaraf edilmesi cihetine gidileccğind~n ilan olunur. 

"3541" 

Daima Kazandırır. 
Bu keşidenin en büyük ikramiyesi olan 

40.000 Lirayı 
SarıYer poat~~i müdürü 8a) YAŞAR ve 

ARKADAŞLARI 

ZENGiN GiŞEDEN 
aldıklan 3467 4 numaralı biletle kazandılar. 
Pek zengin ikramiyeli olan YILBAŞI BiLETiNiZi 

de mutlaka 

ZENGiN GiŞEDEN 
Alınız. 

Adres: Eminönü, muhallebiciye 
bitişik No. 2 

KAYIP: Beyoğlu MtlmUdilrUlğUn

den almakta olduğum maa,a ait tat
bik mührümü kaybettim. Yenısini 

yaptıracağımdan hükmü yoktur. 

lz::et 

.._YAVRUNUZA ACIYINlz ......... 
Terkibini bilmecliiiillz Avr.upa CjOCUk gıdaları midelerini 
bozar ve yavrunuzu hutahkh yapar. Alla hın yarattığı saf 

ve taze hububattan allnmış 

Vitami 
Kalori 
Gıda 

1 Afiyet· 
Kuvvet 
Kudret 
Sıhhat 
Neş'e 
Zeka 
temin eden 
yegane çocuk 
gıdasıdır. 

ÖZLÜ • 

PirinçöSiİ 

Yulaf ,, 

Mercimek, 

Patatea " 

Buğday " 

tnnik ,, 

Türlü ,, 

Badem " 

Mısır 

Arpa 

UNLARILE 
8 e s l e y i n i z ve B Ü y Ü t Ü n Ü z . 

Haıan özlü unlan nefuetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaJ 
Çocuklarınıza yediriniz. lıtediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değittire deiittire yedir• 

niz. Vitamini ve kaloriıi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yanulannız net'eli, ııhhatli, tOlll" 

bul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, iıhal ol-
mazlar HASAN öZLO UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbalann ve tathlann ve pürelerin., 
yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN öZLO UNLARI nef uetini on sene muhafaza edd 
Daima tazedir. Hiç kurtlan~•z. Taklitlerinden aalmımız. Bafb marka verirlerse almayınız 
aldanmayınız. HASAN MARKASINA DiKKAT. Bütün eczaneler ve B•kbJlarda bulunur 

HASAN DF.fOSU: İstanbul, Ankara, Beyoilu, Betiktq, Eskişelıir. 

... ALi MUHiTTın • 

HACl·BEKiR 
' Şeker, Şekerleme ve Lo

kumlarının nefaaeti diinya 
ya nam vermittir. 
Akide 60 Kr. 
Sadtt lokum 60 Kr. 
Güllü lokum 70 Kr. 
Fındıklı lokum 90 Kr. 
Elvan şekeri 80 Kr. 
Sakızlı lokum 70 Kr. 
Fıstıklı lokum 120 Kr. 
Kaymaklı lokum 120Kr. 

Bayram için tafradan sipa
rit kabul olunur. Siparişler Ti· 
carethanenin merkezi olan ta 
tanbul, Bahçekapı, HamidiyE> 

caddesinde Kadim 

HACI · BEKiR 
Şekerci matazasında 

' kabul olunur. --•il' 

cici SÜRMESl 
\ vrupa rimellerinden tıati.indür. 

Yakmaz! 
DökWmez!! 

Leke ya.pmaz ! ! t 
- Her yerde araymıı. _ _. 

Iııtanbul Asliye Mahkem~..si Birin
ci Ticaret Dairesinden: 
Hollantle Bank Uni N. V. Beyoğlu 

Kulağınıza 

.. • 1 1 
Kullanmakla Kabildir ! 

.. w 

Bir hamlede nezle ve ıripi geçirir. Harareti aür'atl• 
dütürür. Ba,, dit, ıinir, mahal, adale atı:ılan ancak 

GRIPIN almak auretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i tesir 

Kumbaracı 12-4-129 No: da Güzel ------~-------------' 
1ş Kundura mağazası aleyhine ikame 
eylediği alacak davasından dolayı na
mına gönderilen dava arzuhalinin 
ikametgahı meçhul bulunduğu şerhi
le tebliğ edilmeksizin iade kılınmış 
olduğu görülerek ilanen tebligat ic
""S\Sm& karar verilmiş oldutu görU -
terek ilanen tebligat icraaıi1a karar 
verilmiş ve muhakemeı,ıi 27 Kanunu
sani 1937 çarşamba gilnU sn.at l 4 e 
bırakılmıştır. Gilzel It mahkemesi -
nin yapılacağı yukarda yazılı gtlnde 
bizzat veya bir vekil göndernıek ıo
retile mahkemede hazır bulunmadıfr 
takdirde gryaplarmda davaya bakıla
cağı tebliğ yerine geçmek Uze~ H. 
U. M. K. nunun Hl inci maddesi mu-
cibince ilin olunur. (2R:?47) 

Bayram ve Yllbaşınd' 
En makbule ıeçecek zarif, tık ve 
bedjye; Venüı pıüatahzerabdır: ~ 
esansı, Loıyon, krem, pudra, allık. 

· me, rimel, Briyantin i'e kolonyatlll' 
verde arayınız. 

enüst=?u.1 
J!;vllya Zade Nureddın t!.cza Alat ve ıtrtyat deposu, ıstaıı0 


