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T. R. Aras Konseyde Sancak Is ini , 

IHSAN 

KURUKAHVECIOCLU 
Muhterem Vatandaşlarmın bayramı

nı kutlular 

Anlattı 

Fransızların miinazaalı araziden cekilmesi 
ve bitaraf bir Jandarma aOnderilmesi ıazım 
Türk tezine göre manda şeraiti 11 Çin de 

• 

isyan 
1 
1 

Sancak arazisini ihtiva edemez 
· Milletler Cemiyetinin bir 
_..komiseri idareyi almalıdır 

Cenevre, 14 ( A.A.) - Havas bildiriyor: . 
Türk ve Fransız heyeti murahhasları bu sabahki mesa

ilerıni Antakya ve İskenderun meselesi hakkında öğle
den sonra Konseyde cereyan edecek olan müzakerenin 
hazır !anmasına hasretmişlerdir. 

General Şang Kay Şelıin menl~ında alınmıf bir rami 
Konsey saat 17 de bir gizli celse aktedecek ve bunu " 

takip edecek umumi celsede Türkiye hükumetinin Tevfik 
Rüştü Aras tarafından izah edilecek olan metalibatını 

Ç'nde de Mukabil 
Bir lhtilil Çıktı Orli idarenin mevcut olmadıiı iJJia eJilmeıine rağmen Sancak 

•oluılclannda dol~ tanklar 

dinliyecektir. 
TÜRK TEZ! İZAH EDILtRKEN 

Cenevre, 14 (Tan muhabiri telefonla bildiriyor) ~ancak ihti. 
lafını müzake.-e etmek üzere buraya gelen heyet •eiıi Tevfik 
Rüt tü Araa, dün bütün gün ve bugün öğleye kadar Hotel de la 
Paix' de konıey azalarının bazılarile temasta bulundu. 

Konsey bugün saat beş buçukta Şili'nin Londra sefiri Ed-

Ad 1 d 81 D var~ riyasetinde topl~dı. Salon hıncahınç dolu idi. Reis cel- G / ç k V ç k' 
·ıyem·ız e um u .. nya seyı açar açmaz Türkiye hükiimetinin müracaatini bidrirerck enara an l\..QY e in 

Türkiyenin Konsey mümessili Tevfik Rüştü Arasa söz verdi. - .., 

Veni Bir --'!~~V'll~.-. ..... wa~,. ve çok ~=w .:l=ıu:tti ...... erklaı ..... ı..... Krzrlatrlrığu Haher +eriHyor 
Ç 

Tevfik Rüştü Arum izahatını büyük bir alaka ile dinliyorlardı. 
t~ır Nasıl go·· ru .. y~r?. Murabbuınuz tedmlzf bUcl1rlrken Vt hansa Ue yapılan muhtelif Pekin, 14 (A.A.) - Röyter muhabiri bildiriyor: , 

_ muahedelerde hakkmua tanıyan ahkimı izah ederken ve Milletler ee. Şang Kay Şekin mevkufiyetten kurtulduğu ve Şan ~ 
mlyetinln bir an evvel harekete geçmesi.. dilerken azalardan bazdan Su _ Liang'ın Sianf uda tevkif edildiği bildirilmektedir. 
bat sallıyorlar ve tezimizin kuvvetbıJ kabul eder bir ,.azlyet g~terl- Sanıldıg-ına göre, mukabil ihtilal hareketi muvaffak ol
\·orlardı. 

Alımef e ... :.. YALMAN Londra, 14 (A.A.) - Nev Kro -

Tiirk t.ezlnln dofralu~no tanımayan yok glhlydl. Re)"Delmllel mat _ muştur. Maamafih gerek Şan Kay Şckin kurtulduğu 
buat eJ'kim tezimizin kuvvetinde müttefik görünüyorlardı. gerek Şan - Su - Liang'ın tevkif edildiği haberi resmen 

·· k Adr ::. __ .::'... nikl gazetesi, kendi muhabirinin 

T ur ı~e me~ız- &ıuın u. yaptıfı bir milli.katı neeret. 
. ma3tn:la çok dıkkate mf'trtf'!tlir. 
değer bir çığ.er ac;ılmı~tır. Bluma göre, Uri ~y--t.r: 
lıu çığır sahs; intibalara ve General Frankoya muharip taraı. 
kanaatle~: g·öre değil, ista- lan haklan vennemeli~ ve Jronıns: "Arasın 

Konseyde I zahatı 
ti ti"kl . d l .. l · tt. - . !Un çabuk ve müessir bır tarzda ça • 

S enn e a et e ıgı lışmasım temin için bütün gayret -
ltıüsbet istikametlere doğru teri sarfeylemelidir. 
l'ol aramak ve bulmaktır. Blum, Fransa ve İngiltere için, Fa. 

Bu prensibin ilk tatbik sahalı, hi- aa, Kanarya adalarına ve Balear 
kiınıer1n çıkardıklan işe göre terfi adalarma Almanların ve İtalyanla -
lı..kkuıı iktisap etmeleridir. Hakimin rm nüfuzunu sokmalannı çok ehem. 

Oenevre, 14 (A.A.) - Havu ajansı bildiriyor: 
TürJJy.- Hariciye VekUI Tevfik Rµ.ftU Aras, Milletler Cemiyeti kon. 

aeyindt'I sdyledW nutkunda, Anka.raıun tezinJ müdafaa eden hukuki Vf' 

ekonomik deli.ili htilisa eylemit ve hassaten lskenderun Sancağı mesele
r Arkası üçüncü sayfada ı 'dliye makinesine bir senede temin [Arkası UçüncU sayfada] 

•ttiit kıymet, bir taraftan miktar ba-

An.kara stadyomu 
bugün açıhyor 

~dan, bir taraftan da aevlye ba
~dan ölçülüyor. Miktar bakımın 
dan ölçU, hakimin eline geçen ifler -
deıı ne kadarmı ikmal ettiği, nekada 
l'lııı ertesi seneye devrettiğidir. Se -
1'iye bakımından ölçü de, hakimin 
'-'1erınden nekadarmm temyiz tara -
fnıdan nakza uğramış ve tekemmül 

'dememif olmasıdır. • f 1 •• •• ·ık f 
~~ öıçu biribirini ıımam ediy~r. isme nonu ı şere vuruşunu 
~\&Jlktl hikim çok if çıkarayım diye 

~ it çıkarmlfB& temyiz, hataları k b. . o·· 1 ev v ek 
bulup çıkanyor ve nakzediyor. yapaca ve ır s y erec 
.._ 8öy1ece hem çok it\ hem de iyi Ankara 14 (Hususi Muhabirimizden) - Yarın kil .. 
"" hlkimin adliye mekanizmasına • ' 1 k 1 A k d 1 ~ ++ı..;.; kıyın te .. 1 u tefkil et- şat resmı yapı aca o an n ara sta yomunun açı ış 

e .. wttA e o ç b" d"l . . "1, oluyor. programı tes ıt e ı mıştır. . 
8u ölçü tam ve dofru bir ölçü mil Başvekil İsmet İnönü, saat 14 te, kendilerine tahsıs 

'1r? Elbette değildir. olunan stadyom locasında mühim nutkunu söylemeğe 
'--latatiatik rakamlarnıdaki birta - başlayacaktır. 
""'111 tesadüfler, muayyen bir senede ----------·---. 
"'tı aeviyede bir hi.ldmin lehine, t: kıymetli bir hikimin &leyhine 
~ takım neticeler gösterebilir. Fa -
ara t leneler biribirini takip ettikçe 
lı llt.yYen senedeki aldatıcı niabE:tin 
ı.ı~kmu dÜfer. Cidden iyi olan bir h1 
~ m~vakkat bir zaman rakamlıtnn 
~ğmdan zarar bile görse ıene 
;ı,_ .leçtikçe meziyetl!!ri mutlaka ken 
~gösterir. 

Tam ölçü vaı mı? 
• statiatik ölçilaU haklı olarak 

-._. 1 tenkit kabul etmekle bera • 

~ ·~ da itiraf etmek lazım -
, 1_ ki. düayada hizmet ve ka.biliyeti 
~l!lek için yüzde yüz doğru ölı;U 

[Arkam Uçilııcü sayfada] 

Bayramınız Kutlu 
Ola un 

Gazetemiz bayram mt.ınaae
betiy"le diğer re/iklerimiz gibt 
•,arın ve öbür gün çıkmıyacal. 
ve yerini iki gün "Kızı'lay" ga
zetesine bırakacaktır. 

"TAN" cuma gününden iti
baren tekrar tıe,,ir vazifesine 
dewm edecektir. 

Sayın okuyuculcınmızm 
bayramlan,.. kutZcınz. 

Sporculanmızın hayat ve 
istikballerile en yakından a
lakadar olan Başvekil İsmet 
İnönünün bu nutku, spor 
bakımından değerli bir hadi
sedir. Nutuk, 15 - 20 dakika 
kadar sürecek ve sonunda 
hakemin çalacağı düdükle 
takımlar sahaya çıkacaklar
dır. Bu sırda, bando İstiklal 
marşını çalarken Başvekil 
sahanın ortasına gelecek ve 
oyun başlama düdüğü çaldı
ğı zaman ilk şeref vuruşunu 
kendi ayağile yapacaktır. 

· [Arkaaı üçüncü sayfada) 

Sancakta 
Teth!ş! 

Fazlalaştı 
Halep, 14 (Hususi) - e 

Kanunuevvel saat 21 de Men. 
dup Duryo tarafından neş· 

redilen bir kararname duvar· 
lara asılmıftır. Bu kararda 
asker devriyelerinin dolaşır. 

ken rast&eldikleri kalabalığı 
dağıtmağa mezun oldukları 
bildirilmiştir. Akşam saat 19 
dan sabah saat 6 ya kadar 
sokağa çıkmak memnuiyetı 

devam ediyor. 

Reyhaniyede bir 
çarpışma 

Lazkiye, 14 (Hususi)- Biı 
kaç &ün evvel, Reyhaniyedc 
bir Arap ,oförile Çerkezler 
arasında bir kavga çıkmıştır 
Kavıa. birdenbire büyümü• 
ve milli bir şekil almıştır 
Kavıa edenler o civardan 
hayli taraftar bulmuşlar ve İ · 
l<i grup halinde atı,mayı iler
letmişlerdir. iki taraftan 25 
kifi yaralanmıştır. Yaralılar· 
dan 20 si Araptır. 

teyit edilmiş değildir. 

Nankin, 14 (A.A.) -\ .--iııııııım-------. 
Şensi eyaletini yatıştırmıya 

lngiltere ile 
Bahri 

Anlaşma 

memur Yang - Hu - Şen ta 
rafından idare edilmekte o
lan bir mukabil ihtilal baş-
1amıştır. 

Yang Hu Sen'in Sang 
Kay Şeki kandırmış olduğu 

ve bilahare N ankin hükiime· 
tine sadakatini ilan eylediP-: 
söylenmektedir. Yang Hu 
Şen 'in askerleri ile asiler a
rasında çarpışma başlamış· 
tır. Dokı17 hükumetçi tay

r Arkam UcUncU ıııavfnda l 

Londra, 14 (A.A.) -
ugün Türkiye ile Bü· 

·ük Britanya araamde 
,unzam bir bahri anlq· 
~a için müzakereler( 

_1 ................ ,. 

zmirde sakal 
çıkaran kızlar 

Hastallk Sari Değildir 
İzmirden gelen haberlere göre şehir<! egarip ve birçpk 

kimseleri telaşa düşüren bir hastalık zuhur etmiştir. A
razı pek garip ve o nisbette korkunç olduğu anlaşılan 
bu hastalığın ismi Kaşing - Cushing'tir. 
Yalnız kadınların tutul- ,.....-----------

makta olduğu bu hastalığın Devlet 
arazı, kadınların mutat ol-
mıyan uzuvlarında kıl büyü· Şu"" rasında 
mesi ve bu suretle onlann 
maymunlara müşabih bir va
zivet arzetmeleridir 

Verilen maUirnata göre; hastalığa 
uğnıyanlarm vücutlannm bir kısmı 
J;ayri tabii surette şişmanlarken di· 
ğer kısımlan da o nisbette zayıfla-

(Arkası 3 üncüde) 

Ankara, 14 (Tan) -:- Münhal bu • 
lunan Devlet ŞQraai azalığına başmu

avin Tallt, profeıKSr İbrahim AU ve 
Sıhhat Vekileti içtima! Yardım Mü

dürü Faruk nıumet olarak gösteril-

mifl.erdir . 
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Sancak meselesi 
karşısında 

Kazanan 
Talebelere 
Hediyeleri 
Veriliyor 

Adliyede terli namzet 
listesi neşrediliyor 

Fransız gazeteleri 
Fransızca Entransijan gazetesinden: 

Milletler Cemiyeti Konseyine bir "Türk - Fransız 
ihtilafı,, tevdi edilmiş olduğunu büyük bir memnuniyet
sizlikle öğrenmiş bulunuyor uz. Böyle bir ihtilaf mevcut 
bulunnıamış olsa bile bu kelimeler Ankara hükumeti 
tarafından Milletler Cemiyeti Umumi Katipliğine mü
racaat edilirken kullanıl- mışlardır. 

Bir çok yıllardan beri Tür-ı------------

Yeni Tramvay 
Arabararı 

Haklı Görülen İtirazlar 
Dikkate Alınacaktır! 
B ir, iki güne kadar Adliye Vekaleti 

çok yeni bir adım atacak, terfie 
namzet gördüğü hakimlerin listesini ilan 
edecektir. Bu listeler hakimlerin çıkardığı 
işin miktarı ve bunlar arasında Temyizden 
nakz görenlerin nisbeti istatistikle ölçüle
rek ortaya çıkarılmıştır. 

Alakadclr her hakim ve diğer her vatan
daş itiraz etmek hakkını haizdir. Ancak 
itirazlar vesikalara ve muayyen sebeplere 
dayanmalıdır. 

kiye ile o kadar güzel mü
nasebetler idame etmekte
yiz ki, ne şekilde olursa ol
sun Parisle Ankara arasın
da bir ihtilaf gözümüzde 
hoşnutsuzluk doğuran bir 
manzaraya bürünüyor. 

Hakikatte ortada ne vardır ? 
1921 de :M. Franklen BUyyon, Su

riyedeki Türk ekalliyetlerinin tabi o· 
lacakları idare tarzı hakkında Tür
kiye ile bir muahede imzalamıştır. 
Şimdi, Türkiye, Suriye. Fransa mu
ahedesi mucibince Suriye istiklali
nin ilanı arifesinde Iskenderun san
cağındaki Türklerin de Suriye ve 
Lübnan gibi bir istiklalden istifade 
etmelerini istemektedir. Fakat biz 
bu mevzu üzerinde, yalnız başımıza 
Suriye milli vatanını parçalayacak 
bir karar alamıyacağımrzı, manda -
nm bize yüklediği taahhütleri böyle· 
tikle ihlfil etmiş olacağımızı sanıyo
ruz. Bu itibarla ortada bir Türk • 
Fransız ihtilafı olmadığına ve haki· 
katen böyle bir ihtilat varsa bunun 
ancak Türkiye ile Milletler Cemiye
ti arasında mevcut olabileceğine ina
nıyoruz. Diğer taraftan, Türk gaze
telerinin oldukça şiddetli neşriyatta 
bulunmalarına rağmen Ankaranın 
işleri çığırından çıkarmak istemedi
ğini de biliyoruz. Ankara ve Paris 
hükumetleri bu nazariye ihtilafını 
müşterek bir kararla Milletler Ce -
miyetine tevdi etmişlerdir. Hakikat
te bu mesele hukuki bir iştir Ye biz 
Türklyenin bizi davet ettiği dostane 
müzakerata ancak Milletler Cemiye· 
ti çerçevesi içinde girişebiliriz. 

Tramvay şirketi, tramvay kazala
rının önUne geçmek ve ayni zaman
da izdihama mani olmak için hem 
birinci, hem ikinci mevkileri bulu -
nan iki araba yaptırmıştır. Tamami
le şirketin tstanbul atelyesinde ya
pılan bu arabalar Belediyenin de mu
vafakati alınarak dUnden itibaren 
işletilmeğe başlanmıştır. 

T utum haftasının 3 •ü günü münasebetiyle dün de 
mekteplerde müsamere ve konferanslar verilmiştir. 
Aynca ıreçen seneki tutum haftasında yapılan yazı 

müsabakasını kazanan talebelerin hediyeleri dün birinci mek
tepte merasimle daiıtılmııtır. 

İtirazlar bir araya gelince Vekaletin ala
kadar unsurlarile Temyizi temsil eden ze
vattan mürekkep bir heyet bunları tetkik 
edecek, haklı görülen ve görülmiyen itiraz
lar ayrılacaktır. 

Peşinen söyliyeli mki, Fransa, Ce· 
nevrenin kararını kabule amadedir. 
Fakat kendi şahsi teşebbUslerimizle 
Tlirk dostlarımıza bize ait olmıya n 
şeyleri verebileceğimizi düşünemi -
yoruz. Şuna da kaniiz. ki, ~~zak:re
ler mahirane idare edilmehdir. Zıra, 
tskenderun istiklali meselesi sert bir 
,ekilde ortaya atılacak olursa Suri· 
ye milliyetperverleri Suriye • Fran
sa muahedesinin meriyet mevkiine 
girmesine mani olabilirler. O suret
te ki, Yakın Şarkın emniyet ve sü
kunu için bütün çalışmalar suya dü-

febilir. . 
Binaenaleyh, bir çok vesilelerle 

beynelmilel hadiselere nüfuzunun 
misallerini bize vermiş olan Türkiye 
hükumetinin idrakV1e ve salim zeka
ıına itimat etmeliyiz. Sancak mese
lesi Türk - Fransız dostluğuna ne 
halel verebilir, ne de halel vermeli
dir. :Yine bu mesele galeyantn nüma
yişlerinden ihtiraz edilmesi lazım ge
len Arap ittihadı tahrikatını da. teş· 
vik etmemelidir. 

Jean THOUVENIN 

Fransızca Tan Gazetesinin 
Verdiği Maliimat 

Fransıua Tan gazetesinin Cenev-
rede bulunan muhabiri gazetesine 
telefonla şu malumatı vermiştir: 

Cemiyeti Akvam Katibi Umumili
ği, Türkiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Arastan atideki telgrafı al • 
mıştır. 

Size, Cemiyeti Akvam relsinl aşa
ğıdaki t.alep hakkında haberdar et • 
menizi ric.a etmekle kesbi şeref eyle. 
rlm. 

Türkiye lle Fransa arasında. Tür
kiye ta.rafından 1921 ve 1923 mua • 
hedeleriyle şarta muallak olarak 
terkedilen, İskenderun, Antakya ve 
ha.valisi arazisinin ikibeti hakkında 
bir ihtilaf mevcuttur. Paktın 11 inci 
ma.ddesi mucibince, 10 Klnunuevvel
de açdacak olan, f evka.18.de toplantı · 
nm ruznamesine aticleld meselelerin 
yazılması için konseyin emir vermesi
ni rica ederim. 

Yeni arabalar, fazla kalabalık sa
atlerde en çok yolcusu bulunan Tak
sim ,. Sirkeci hattına tahsis edilmiş
tir. 54 yolcuyu istiap edebilecek bü
yüklükte olan bu arabalarda sahan
lıklar otomatik bir tertibatla kapan
makta, basamaklar arabanın hare • 
ketinden evvel bir manevre ile kalk· 
maktadır. 

Yeni tramvaylar asılmak yüzUn · 
den vukua gelen kazaları önliyebi
lecek şekilde yapılmıştır. Tecrübe • 
ler, seyrüsefere elverişli olduğu ne
ticesini verirse miktarları arttırıla

caktır. 

l\.lekt~pler Tatil 
Bayram münasebctile dün öğle 

Ustü bütün mektepler kapanmıştır. 

Ekalliyet ve ecnebi mektepleri dahil 
olmak üzere bütün mektepler önü
müzdeki Pazartesi sabahı tekrar açı
lacaktır. 

Mekkplerdc Birinci Devre 
İmlıhanları 

Bütün ortamekteplerle liselerde 
bu ayın 21 inci günü birinci devre 
imtihanlarına başlanacaktır. Bu im· 
tihanlar, mevcut talimatnameye uy
gun olarak devam edecektir. Imti
hanı müteakıp mektepler Yılbaşı ta
tili yapacaklardır. 

nin ikibetl hakkında Türk • Fransız 

ibtilafmm esası 14 kinunuevvelde bu 

iki nokta hakkında müzakere ~il~ 
smı lôtfen emrederlerse; konsey re

isine müteşekkir kalrrım. 

Konseyin müzakerelerinde Cenev • 
rede bulunmak, ve şahsen konseyin 
müzakerelerine iştirak etmek üzere 
ya.nn Ankarayı terkediyonım. 

Bu mesele, bir çok defalar, kon· 
seyde esaslı bir şekilde hallolmadan 
bir çok vakalar konuşulmuştur. Şim 
di Türkler, Fransa - Suriye muahe
desinin tasdikinden evvel bu nazik 
meselenin hallini istemektedirler. Zi· 
ra Fransa mandası altındaki yerle-

' rin kurtulmasının, şmidiye kadar Is-
kenderun ve Antakyada tanılan ekal-

Necip Asım 
için dDnkD 

ihtifal 
45 Sene muallimlik ve profesör

lük yapan merhum Necip Asım için 
dün bir toplantı yapılmıştır. 

Ihtifale Eminönü Halkevinde sa
at 16 da Şehir bandosunun 1stik1al 
marşile başlanılmış, sonra profesör 
Ragıp Hulusi tarafından merhumun 
hayat ve meziyetlerile eserleri hak
kında uzun ve mühim bir konferans 
verilmiştir. Bunu Edebiyat fakülte
si talebesinden Racinin Necip Asım 
için yazdığı bir şiirin okunması ta
kip etmiştir. Müteakiben muallim 
Şükrü Murat, merhum hakkında hır 
mersiye okumuştur. 

ı~mir Lisesinden 
Yetİ§enler 

Izmir Erkek Lisesinden Yetişenler 
Cemiyetinden: 
Bayramın ikinci günü saat 10 da 

Şehzadebaşmdaki Ego yurdunda 
bayramlaşma yapılacaktır. Bütün ar
kadaşların gelmeleri. 

• 
Müzedeki Kıymetli Eserle-

rin IVIulajı 
İtalya Müzeler Umum Müdürlüğü 

İstanbul Asana.tika MUzeeindeki bir 
çok tarihi ve kıymetli heykellerin 
birer mulajmı yaptırmak için Kültür 
Bakanlığından müsaade almış ve 1s. 
tanbula üçte mulaj mütehassısı gön. 
dermiştir . 

!ktısat Vekaleti bu mulajlarm 
yapılması için !talyadan getirilecek 
alçıların gümrük resmi alınmadan 
1stanbula çıkarılmasını da kabul et-
miştir. 

San'atkarlar Asarıatika Müzelerin
de çalışmıya başlamışlardır. Kültür 
Bakanlığı, kıymetli eserlerimizin Av. 
rupada ve Amerikada tanınmaları 
için bunların fotoğraflarını da çıkar
tarak yaymıya karar vermiştir. Bu 
işin bir fotoğr -Fçı müteahhide veril-
mesi de düşünillmektedir . 

liyet haklarına bir zarar iras etme- Türk\ye Tıp Encümeni 
sinden korkulmaktadır. 

Toplantısı 
Esas itibarile, Türkler, burada, 

Prof. A.kıl Muhtarın Başkanlığında 
Suriye ve Lübnan gibi, tiçüncü ve 
müstakil bir cümhuriyet kurulması- yapılan toplantıda Dr. Ahmet Şilk-
nı ve bu suretle, bu arazide bulunan rü bacak kemiğinde şişle müterafik 
Türk ekseriyetinin haklarının tama- ve spesifik tedavi ile halat gösteren 
mile garanti edebilecek bir suretihal bir kemik kabartısı vak'ası gösteren 
düşünülmektedir. Geçen eylülde A- bu vak'a üzerinde Akıl Muhtar, Ah
samblenin altıncı komisyonunda, met Fahri, Ahmet Bürhanettin, Os
Fransa mümessili M. Vienot, Fran· man Şerafettin, Abdülkadir münaka 
sa hUkümetinin 26 eylfılde konsey şaya iştirak etmişlerdir. 7 inci Türk 
huzurunda yaptığı beyanatı hatır - Tıp kongresi müzakere mevzularını 
tatmıştır. Bu beyanat, mer'i olan teşkil edecek olan grip ve öjenik ra
Tilrk • Fransız anlaşmaları mucibin- portörlerinin seçilmesi üzerine konuş 
ce ekalliyete ait hakların korunaca- ma yapılmış Akıl Muhtar, Tevfik 
ğına. dair teminat vermekte idi. M. Sağlam, Abdulkadir, Fahrettin Ke
Vienot, anca.k Türk • Fransa anlaş- rim, Ahmet Fahri, Niyazi Ismet, ÜS· 
maları dahilinde her tUrlü noktaina.- man Şerefettin, Ahmet Bürhanettin 
zar teatilerinin yapılabileceğini telak. söz almışlardır. Grip Süjesine Prof. 
ki ediyor, ve Suriye hükumeti mev- Kemal Hüseyin, Doçent Dr. Ekrem 
zuubahis müzakerelere iştirak için Şerif, öjenik süjesine Prof. Şevket 
davet etmeği teklif ediyordu. Aziz, Dr. Şükrü Hazım, Prof. Navil, 

Manda altındaki arazinin kurtul- Prof. Ali Esat raportör seçilmişler
ması ile, i.içtincü bir devlet teşkiline dir. 

Azhk mektep
leri için tali
matnameler 
Ermeni azlık mektepleri i

çin Maarif Vekaleti tarafın
dan hazırlanan yeni talimat. 
namenin tatbikine geçilmiş . 
tir. Dün, Maarif müdürlü
ğünde yapılan bir toplantı

da talimatnamenin tatbikine 
geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu mekteplerin şimdiye ka· 
dar haftada kırk saat ders O· 

kuttukları görülmüş, ders sa
atleri 34 e indirilmiştir. 

Talimatnamede bu mek • 
teplerde çalışan muallimle
rin de istikballerini temin e
den müeyyideler vardır. Bun
dan sonra, Maarif mUdür· 
lüğünün muvafakat ve reyı 

alınmadıkça hi çbir muallim / 
işinden çıkarılamıyacaktır. 

Muvaffakıyetsizlikleri mü -
fettiş raporlarile sabit olan 
muallimler hakkındaki nakil, 
tahvil ve meslekten ihraç ka
rarlarını Maarif Vekaleti ve
recektir. 

Bayram ertesi mektep ida
relerile buralarda çalışan mu. 
allimler arasında mütekabil 
mukavelenameler teati edi -

lecektir. 

ihracat tacirle
rinden bugünden 
itibaren ves.ka 
istenecek 
!hracat mallarımızın dış piyasala

ra hilesiz ve standardizasyona uy
gun olarak çıkarılmasını temin mak
sadile tatbik sahasına konan kanu
nun hükümlerine göre bugUnden iti
baren ihracat tacirleri, ruhsatname· 
siz muamele yapamıyacaklardır. 

Ruhl!!atname için müracaat eden 
ihracatcı tüccarların ruhsatnameleri 
tktısat vekaletinden gelmiş, kendi • 
ıerine verilmiştir. Istanbulda 290 ih
racatcı, ruhsatnamesini almıştır. 

Bununla beraber, 3018 numaralı 
kanunun muvakkat maddesine göre 
müktesep hakkı olanların ruhsatna· 
me almak hakkı mahfuz tutulmuş
tur. 

Ruhsatnamesiz ihraç edilecek mad 
deler gümrüğe bildirilmiştir. Bunlar 
standardizasyona dahil olmıyan hur· 
da ve emsali maddelerle kitap, pul 
vesairedir. 

Bu tetkik neticesine göre, 
terfi sırasına ait kat'i liste 
hazırlanacaktır. Ancak bun
dan sonra da maddi bir ha
ta olduğu isbat edilecek o
lursa vekil meseleyi bir da
ha tetkik ettirmek hakkını 
haizdir. 

Sene içinde münhaller ol
dukça mutlaka bu liste takip 
edilecektir. 

Geçen seneki terfi listesindeki 1400 
kişiden sekiz, dokuz yüzünün terfi 
sırası gelmiş, terfileri yapılmıştır. 

Evvela geçen senenin terfi listesi ik· 
mal edildikten sonra bu seneki liste. 
ye sıra gelecektir • 

Listelerdeki sırayı ancak mahkO. · 
miyet durdurabilir. Tahakkuk eden 
hakları hukUınsüz bırakacak başka 

hiç bir sebep yoktur. 

Ali Rana dün 
Gümrükte 
Tetkikler yaptı 
Gümrük ve lnhisarlar Vekili Ali 

Rana. Tarhan, dUn öğleden evvel Is
tanbul gümrükleri baş müdürlüğü

ne gelmiş ve başmüdür Mustafa Nu
riyle gümrüklerin Çinili Rıhtım ha
nına tasınması hakkında konuşmuş· 
tur. Ba.'ş muaur :ınuı::ı1.....L"" ı.~urı, ya· 
pılan hazırldclara dair Vekile izahat 
vermiştir. 

Çinili Rıhtım hanı gümrüğün bü
tün dairelerine yetmiyeceğinden 
Merkez Rıhtım hanı da gümrüğe ve
rilecektir. 

GUmrtlk idaresinin taşınmal!!ı yıl • 
başında biteceği için •imdiki gi.lmrük 
binası Liman idaresine devredilecek-
tir. 

Ali Rana Tarhan, gümrüklerin 
tam şekilde ıslah edilerek a.nrileştl
rilmesi hususunda tetkikler yapmak
tadır. Vekil, öğleden sonra Inhisar
lar Umum Müdürlüğü.ne giderek ça
lışmıştır. 

Güzel San'atlar Akademi. 
sinde Islahat 

Güzel Sanatler Akademisinde ya
pılacak ıslahat programı peyderpey 
tatbik edilmektedir. 

Mimari şubesine mütehassıs Bru
no Taut getirilmiştir. Resim !llUbEısi· 
ne ressam Leopold Levy ve heykel 
şubesine heykeltraş Bellingin geti· 
rilmesi kararlaştırılmıştır. 

Mimar Bruno Mimari şubesinde 
yapılacak ıslahat hakkındaki tetkik
lerini bitirmiş, esat!!lan tesbit etmiş, 
Vekalete vermiştir. Islahat, ders pro
gramlarında. ve talebenin devamı il· 
zerinde toplanmaktadır. 

lIAkVi/.\B~HAVAI 
15 Birinclic'l=ı 

SALI Bugilnkü Hava: KAPALI 

Raaat merkezlerinin teabit ettitlne ıöre; 
bugün İstanbul mmtakaımda havanın kapalı 
geçmeıi muhtemeldir. Yı.tmur ihtimali de 
vardır. Memleketimizdeki umumi hava vazi· 
yetine relince; rüz&ar ~imalden esecektir. 
Gökyüzü kapalıdır. Zaman zaman yair.ı..ur 
yağacakur. 

DU.1f.iı hava -.. 

12 nci ay Gün: 350 Kasım: 38 
1355 Htcr• l3'12 liomı 

Şevval: 1 2 Birlnciklnun 
Oilneı: 7,18 - Oile. ı2.cAı 
Ikindi: 14,29 - Akşam: 16,41 
Vat'lı· 18.20 - ım .. ak: S.3U 

15 • 12 ·936 . --::::::: 

Siyaset alemi 
Uzak Şarkta Harp ve Sulh 

lhtimallerı 

U zak Şarkta birdenbire patlak 
veren hadise mühim neticeler 

vermek istidadında olduğu için orta· 
lığı en derin düşüncelere salmış blJ• 
lunuyor. 

Kısa bir zaman önce Japonya Al• 
manya ile komünistlik aleyhinde bir 

pakt lmzalanmı,,bu pakt ile komrrıff1• 
ter'in faaliyetlerine karşı geımeğe 
karar vermişti. Çin ötedenberl Ja· 
ponyanın istiUI. hareketinden musta• 

rip olan bir memleketti. Maksadı, Ja· 
ponyanın istilasından kurtulma1<t1• 

Oerçi Japonya ile Çin arasında ır~i 
münasebetler vardı ve bu ırki mürıS' 

sebetleri müşterek iayelere çevTr· 

mek son derece kolaydı, fakat nıillİ 
şuuru uyanmış olan Çin bu tşi l:ıll' 

şarırken Japonyaya nisbetle mağllıP 
bir vaziyette kalmak, yahut Japo11' 

yanın esiri olarak hareket etmek i5• 

temadi. Bilakis Çin, müstakil varit' 

ğı muhterem bir devlet olarak hare
ket etmek istedi. Çin ile Japonya a• 
rasında vukubulan muharebef erirl 

sebebi bu irsi nokta üzerinde arıla• 

şamamaktır. Çin ile Japonya uıal< 
Şarkın biribirine en yakın milletleri 

oldukları ve birlikte hareket etnıele' 
ri icap ettiği halde mütemadiyen bİ' 
ribirlerile didişmelerinin sebebi içfr 
rinden birinin tefevvuk iddiasırıd3 

bulunması ve ötekini madun vaziyet• 

te bırakmak istemesidir. 

Çin ile Japonya arasında vukubıl' 
lan muharebelerin ve çarpışmalar~~ 
eı'ı bellibaşlı sebebi budur. HalbLI~' 
bu iki memleket kadar biribiri1e srY 
laşmağa, biribirile teşriki mesai el' 
meğe namzet olan iki memleket yoW 
tur, denilse hata edilmiş olmaz. 

Çin ile Japonyanın anlaşamam~ 
ve biribirile didişmesi Uzak Şarlctf 
birçak Amillerin birden hareket s 
mesine seb~p ohn11.ktadır. 

Çin, yalnız maddi menfaatleri dl 
ğil, manevi haysiyeti ve asırdiJe " 
tiklali namına hareket etmek ~ıi" 
buriyetinde kaldığı için Uzak ~ 

"a." ta Japonyanın hasmı nl••• unsu ~ 
la teşriki mesai etmek ıuzumurı 
hissetmektedir. CofÇi resmi Çin, JıJ 
ponya ile t>ir.le~ll< hareket eder gi~ 
O'örünmektedir. Fakat hakikatte asıl 
Çin, Japonya aleyhinde kaynama.~· 
ta \'e Japonyayı mağlup edec:ek ı.ırY 
surlarla beraber olmayı vazife saf 
maktadır. 

Bu yüzden Uzak Şarkta vaııyel 
gün geçtikçe daha tehlikeli bir 1118' 
hiyet alıyor ve harp bulutları eittiW 

çe tekasüf ediyor, fakat meseıef 
sulh yollarile halletmek imk&rı1•'1 

da henüz. zeval bulmamıf buıurı" 
yor. 

'f 
Acaba bu sulh lrnkA.nlarında.n 1 

tifade edilecek mi? 

lfte mesele budur. 

Ömer Rıza DOGRUL 

Eğlence Yapılmanuıl 
Maçkada Te~vikiye Bebilinde e'lf'le} 

ki gece bir alem yapıldığı yazı11111r 
tı. lyi su satış deposu haline getifi ' 
len bu sebilin memuru, dün matbşf' 
mıza gelerek haberin yanlış oldu~ 
nu, sabaha kadar eğlence yapdJ:ll

1 

dığını söylemiştir. 
~ 

= - - --· - o "SN WPz t.ııııl""",J' - MUa ___ _ 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

•• staiıbul Türkofis mUdtlrl~ 
vek8.J.etinJ yapan Roma 1'~t 

seylnilz HaW Mithat Anka.raya ır 
miştir • 

D 15 meınJek:tJerden blllı~ 
Almanya.dan portakal 

mandalina için Ttlrkofl~e tekl~~ıi 
yapılmaktadır. İyi portakal flY-"" 
yükselmiştir • 

• 
R omanya ve Lehl&ta.n oıorı 

idaresi milmessUlerl .til 
satrn almak Uure &chrimlztf gel 
terdir. Romanya monopol milrrt~11 
lzmire gitmiştir. Bu sene tutun P 
samız çok hararetlidir • 

ı - Sancakta ha.yattan ve hürri • 
yetleri tehdit edilen ahalinin emniye
tini temin edebilecek muhafaza ted
birleri alınması; bu tedbirler son de
rece müstacel bir maWyet arzetmek· 

t.edir • 

gelince, Cemiyeti Akvamdan man - Encümenin gelecek toplantısı 30 
dasını alan Fransa hUkO.metinin, Ce- Kanunuevvel Çarşamba günü yapıla· 
miyeti Akvamın kat'i muvafakati ol- caktır. Prof. Nazım Şakir, Prof. Ke· 
madan, bu arazinin yeniden taksi- mal Hüseyin, Prof. Neşet Omer, ve 
mine muvafakat etmiyeceği aşikar - Prof. Nissenn'in tebliğleri vardır. 
dır. 1 Her Hekim gelebilir. 

Diio h.ava kısmen lr:ı.rıalı kU1men açık ıre.ı:· tir. En colr ••,.ülık ıo. en az ' kavdedll- 9 • 04 o s.a• o ... n 
• • - Y nkanrla. zflll-i J:e<'P.n arazi • 
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T.R.Aras'ın KonselJde izahatı 
(Bqı 1 incide) 

ünde Milretler Cemiyetine il&f edilmek istenen rolü reddederek: 

Madrit kuv etleri Franko'nun 
"Manda şartı, sancak arazisini ihtiva eylemez. Zira bu 

arazi tasrih edilmiş bir halde ve bir takım şerait tahtında, 
yalnız Fransız hükumetinin otoritesi altına konulmuş
tur •• demiştir. 

Sarrafın Bayramlaşması 
Bugiln hayranı. Bunun mlnMDU 

anlatamam; fakat bu iki llÖZ bize oo. 
culduğumuzdan kopup gelen bir ta • 
lam adetler, alıtkanhlıdar ve duygu. . 

Yeni bir taarruzunu püskürttü lar anlatır 
Bayramın en güzel aembolU şeker 

\'e elbisedir: Tatlılık ve yenWk. 
Size bir bayram Jılkiyesl anlata • 

Asi kuvvetler 17 Sovyet Blum Dünya 
gemisini taharri ettiler Vaziyeti.~ i .. 

Nasıl Goruyor 

Türldye Harlclye Veklll, ldD bir ıuretl hal buJunmuı için meselenin 
objektif hir surette tetkikini istemle ve lhtllUm devamı möddetfnce, 
mUnazaılr araziden Fran111Z lat1aJannm ~ini ve Mutetler Cemiye
tinin bir komiserinin fWI idaresi altmda oraya ufak birbltaraf jan~ • 
ma lnt'umm atönderllmeslal teklif eylem~tlr • 

Doktor Tevfik BtittU ArM. nihayet, Franq ile Türkiye arasmdül de
rin ve samimi doatlulun, WU bir suretllıal için en emin garantiyi teşkil 
eyJedliJnl tekit etmiftlr. 

FRANSIZ MURAHHASI YA RTN C~VAP VERECEK 
l'nM& llUIUlla Vleaot, Dolıt.or Tevfik Rüştü Arasa nutkunda kuJlan. 

dJir ....,ımi H•nclaa dolayı tepkidir etmJf ve yann Fransn; tezini bD • 
dlnnek ilz~re meaeleatn flAMll& temas eyleyeceilnl bUdlnnlştlr. 

yun: 
Ramaran gelince yeniçeri ağuı 

biraz ödünç para almak için aarn.f 
Yuefl çağınmı: 

- Bize biraz akç.e, dmıit- • 
Yuef: 

' 

- Ba.'üstline suıtamm, deyip, bb 
kese altmı yeniçeri apama vermlt. 
Ağa da .. lydlsildl fltrln birinci günll,, 
borcunu verecetlne dair kitlbinf 
bir smet ya:ıdınm!J, möhörlemlt VE 

AArr&f Y asef açlye vermlt. 

Madrit, 14 (A.A.) -Müdafaa Meclisi, dün öğle vakti 
lleşretmi şolduğu bir tebliğde asilerin Üniversite mahal
lesinde tanklarla yeni bir taarruz icra etmiş olduklarını 
bildirmektedir. Asiler, tardedilmişlerdir. Düşman, hüku
lbet hatlarının önünde elli maktul ve Alman mamulatın
dan iki tank bırakmıştır. 

Madrit cephesinin diğer,zetesi, 17 Sovyet gemisinin tevkif edi-
~annda iş' ara değer terek arqtmımıı olmasından dolayı 
bir bir kt Ar şiddetle hücum ediyor ve ezcümle di-

w • şey yo .• ur. . a&~n yor ki: 
~hesınden c~hunyetçı • Fakat, asi radyo istasyonlannm, 
lerin tayyarelen, Feruel Alman ve Italyan gazetelerinin büyük 
ltııntakasında asilerin umu- gUrUltWerle ispanyaya her gün mtl
ltli karargahı olan Ventas him miktarda gönderilmekte olduğu
lle1 Puente'yi bombardıman nu bildirdikleri Sovyet silahlan, bu 
~iıtir. gemilerde bulunamamıştır. 

Diinlrii lıarelıat Bir Sovyet denizaltı ffllflW 
Avila, H (A.A.) - Bu aa.bah nee- Cebelüttarık, 14 (A.A.) -Cebelllt-

~unan bir tebliğde ezctlmle f()yle de- tarık'ta sallhiyettar bir membadan 
~ektedir: alman haberlere göre, bir Sovyet de-
l>iıpnan, Buk ceplıeainde ve bil- nizaltı gemisinin pazar ubahı Pal
--Villareal mmtakeamda tazyiki- ma de Majorque açıldannd& dolq
'8 devam etmekte iae de krtaatımız makta olduğu görUlmUttür. 
~kartı muvaffaldyetli muka- Balı Cephesintl• 
"1 taarruzlar icra etmqlerdir. Bilbao, H (A.A.) - Gljon'dan bil· 

8iacaye cephesinde Mondragon mm dirildiğine göre, Aaturies cephesinde 
~da km11 mmııer tudec'Umit- eüktin büküm sürmektedir. Yağmur 

r. ve siıs, harellb tamamiyle durdur-
Gouadarrama .,. Sipenza cephe- mııttur. 

ebemmiyetalz tüfek ve top a- Bask müdafaa komitesinin tebll-
teati edilmiş olduğu bildiri!- ğinden: 
ir. Asturiesde evvelki rUn Dün hiç bir hareket olmamıştır. 

Dana Salaada wkua gelen mu- hUk1imet topçu bataryalan, Villa 
ter, "Kızıllar" için bir fellket Real'ı bombardıman etmiılerdir. DUt

Ufbır. man toPÇ\1811 da Marquina ve Ellorlo'
mllar, 300 maktul venniılerdir. yu bombardıman etmltlerdio t)tlf-

yet •emilerüule GTGffırmalar man tayyareleri de Ochandino ve U-
09k0Ta, H (A.A.) - Pra'Vlda p-l-ilılıılM,.,.ltal•aNı-~--miN 

Kral Jorj 
eyannam&
sini dün 

(Bqı 1 incide) 
miyetli bulmaktadır. 

MIDetler Cemiyeti kon11evl. İsveç d eleestSI Sttnderi, Sancak meselesi hak
kmda mazbata muhanirllflne tayin eylemiştir • 

Blum, ademi müdahele iflb ettiği 
takdirde, t>ir Avrupa harbi çıkması Begnelm•le/ bir tahkik 1: e11e'i 
hakkında da şunlan söylemiştir : 

.._Ben kader ve kısmete inanır a- Cenevre, 14 (Tan muhabiri ·telefonla bildiriyor) - Yarm 
dam değilim ve bir harbin muhak • F ranıu: murahhası Vienot mukabil noktai nasannı izah ede
kak surette geleceğine inanmak iste- cektir. Söylendiiine ıöre Franıızlar Sancak havaliı;nde tetki
mem. Fakat her sulhten mUtea'iın kat yapmak için beynelmilel bir tahkik heyetinin ıönderiJ.meaini 
olmak isteniyorsa sulh için çalI§Dlak İltiy~kl!rdir. 
1A dır Turkiye, murahhaılan da bu teklife taraftar ıörünmekte-
~ Almanyanm normal bir • dirler. 

ekonowk hayata ve normal bir siya. lhtilif Cenevre ile Türkiye r-----·--------
si hayata yeniden dönmesi için yar - Anamda İmit ! 
dmıa hazırdır. Paris, H (A.A.) - Anadolu A- İzmirde sakal 

Çıkaran kızlar 
<Batı 1 incide) 

Milletler Cemiyetinin esaslan sağ - janamm hususi muhabiri bildiriyor: 
lam surette konulduğu gün, bugün el Gazeteler, Fransa Hariciye MUs • 
zem olan Fransa - Sovyet paktı lU. teşan Vienotnun İskenderun mesele
zumauz olabilecektir .. Almanya - Ja. si hakkında yeni bir beyanatını ne9-
ponya paktına gelince, bu halen mev- retmiflerdir. maktadır. 

Ramazan geçmiş, bayram olmat
YMf'façl : 
"-tık lilntt gltmlyeytm, ayıptır .. 

demiş ve tklncl gönü ağayı t.ebrlke 
gitmiş. 

Ağa, sarrafı görünce vulyetl der· 
hal kavramış ve suratını UDUf. 

Y&Mfaçl: 
- Bayrammız mübarek olAn RI· 

taann, demi~ •• 
Ap hiddetle : 
- Olsun, cevabnu vennfl. Bir 

m\lddet daha oturduktan llOllftt Ya. 
sefaçl gltmlye kalkmış ve gölwttndea 
ucu görünen kaim Allkurn& klğlth ti
r.erine nabmt senedi çıkanp: 

_ 81z1m yüz a1cçen1n 1e11edl, .,._ cut münasebetleri teyit eden başka Vienot ihtillfm, Türkiye ile Fran- lzmir memleket lıaataneaine bu has. 
bir şey yapamamakta olduğu gibi ne- sa aruında değil, Ttirkiye ile Cenev- talığa uğrayıp ta tedavi için mUra
tice olarak da Amerikanın Avrupaya re aramıda olduğu nazariyesini bir caat edenler aon gUnlerde hatm sayı- cek olmuş-
yaklaşmasmı getireeektir • kere daha tekrar ettikten aonra; lır derecede çoğalmıttır. Hastalık at- AP dehşetli bir IJalmp: 

Fransada bugUııkil hUldimet tara- "Fransayı haklı gösteren tek hldi- le kadınlan araama kadar da sirayet - Yut kerata! demlf, yatapna 
fmda yapılmakta olan eeere imanım. se,, diye tavsif ettiği 1 kanunuevvel etmft olduğundan bütün kadınlan de- sanbnı, ... 
vardır. FranM ile lngiltere arasm - kargaf&lığmm meeuliyettnl Ttlrkle • rin bir endite kaplamıştır. Yahudi hemen Alllmrna kl.pt üze. 
dil.ki mUnuebetler her zamankinden re yilkletmektedir. Kadınların yan belden yukanlarmı rlne yuılmı' senedi güçlükle çiğne. 
daha iyidir. Fransadaki faşizme ge. Fransız Gazetelerinin ve hatti yilzlerini hazan hafif. bazan ylp yutmuş ve ağayı etekledlkten 
lince, bu ölmtlttilr • y azdıklan sılt ve uzun bir surette kıl ile kaplı- sonra çıkıp gitmiş. Gitmiş amma. ev-

Gazetelerin lskenderun meselesi yan bu ·h·aata· lık ha. kk. mda dün b.ir 

Adliyemizde 
Yeni Bir 

h h l f lt de on beş gün mide ağnsmdan anauı 
hakkındaki neşriyatı, delilleri, tef • mu amnmız .şe rı~ız n maru cı 
Birleri daha çok sarih olan hakkımı· mUtehassıslarıyle gorUşmilştür. ağlaıruş . 
zo iptal için mandaterliğin bir para- Biz.e verilen malflmata gijre; Ka- Sene ~iş. Yine Kamına ıel. 
vana olarak kull&nılmak istediğini şing • cuıhing isminde bu gibi lraz mı,. Ağaya yine para linm. Yueft.Pa 
teyit ediyor. Bu mtlnuebetle Le tevlit eden bir hutalık Yoktur. Ote. başka da bqvuracak yer yok. Tek· 
Temps gazetesi diyor ki: denberl tıp Alimleri tarafından kabul rar onH çailrtmı : 

... Hudt.d Lozanda 9izilmif, ..,. • ve,Jıtt.ki~edill!'tlı,.~ bu &,. - O.-~1 0..- ..-e bir 
(Baitl incide) cak onlara ltüAfında ct.rpif adilen r-..ı ~ blr..JlajtahJt vardır ld, bldtfetll .......,.... natgeldl de ...ı 

yoktur. Adliye Vekaletinin btlg•ln hususi idare rejimi ile Surlyede bunun ismi "Hir1Utimı" dir. biraz hırpalam8'ttni.. 

Çığ.ar 

kalmıttır. Türkiye 14 yıldanberi ne Hirsutizm, da'Mll ifraz guddelerinA - Siz sal olun sultanım. 
takip ettiği ölçUntln hiç olmazsa fU ilhak ne de """tıtariyet tatbikatr- den bazılannm tabii vazifelerini ifa - Hele bbe yüz ak(e daha Vf'r de 
iyi tarafı vardır ki. 0 da filin veya na kartı hiç bir itirazda bulunma. . . . ,;eçen senekl'.'·le birlikte ba'·"'m"'" 
fna- -·"'1tn U""'··m edll•uı~ı, hatır ve Ş h . ti ö ö edememelennden mevdana gelmış bır öd" ri (arAtta.- ba"'--l'llk) Gel kal uau ır-6 ~ .,...& mıttır. uruı e emmıye • ı z - · e :ı. na '"' ,....... • 
gönW 1evkile husual bir muaın •,.,gör nünde tutulmak llzım ı•lir ki, Ce- hastalıktır. Bu hastalığa tutulan ka- fa! Yaz Ud yüz ak~lik bir Sf'net. 
düğü hakkında hiçbir iddiaya mey • nevre prensipinin her tUrlU yeni dmların vücutlarının yan belden yu. Yuef hemen cebinden bir k&ğıt 
dan bırakmamasıdır 'Rasaa kendin1 tefsiri -i"'" eurlyenin arazi tama- kansı ve yüzlerini kıllar kaplamak- helvası ~ıkannıt : 

Oku d U (Bqı ı tndde) ' olur kt. mlyetlne halel ıetirecek bir tefsir tadır. Ancak pek ender tıp vak'alann- - Aman sultanım! Senedi bunun 
yare Sianfu üzerinde uçmuş muntazam ve iyi çalJtmadıklan hal 0!ursa Suriye milli hissiyatı bunu dan olan bu hastalık. sarf değildir. üstüne yumız, köleniz olayım?. 

t - - Ka- y H S ,. sk 1 tıddetle kartılayacak ve muhafa- . _ Neden! • 
~ H (A.~) - Lordlar v~ ang u en ın .~ er e- de kendi kendileri hakkmd& iyi rek- zaaı mandater• dUfl" uayif teh- Netice şudur: Cilt mütehauıslan, _ lhtlyanm, midem Alllmrna ki.. 
'-. bugUn ofleden aonra. kra.- nne yardıma tevessül eyle- llm yaparlar ve etraflannda bir lk • likeye ıiırecektir. &ancak dahilin- Izmirden gelen bu malt\matın buraya ğld1IH hazmetmiyor • 
.._be,amıamesi okunmu§tur. miştir tidar kabili et intibaı uyandın:' de emniyetsizltk mevcut oldu&una yanlış aksettirilmiş olması kanaatinı Cevabnu vermlt. 

ı.:a:' beyanDlmede ezcümle denilmek- Nanidn 14 (A.A.) _ Kantun hU- ve Y . ar 
~ki: kfuneti, merkezi hUkdmete adakati- lar. BaZan da pek muktedir adaml dair iddialar esassızdır.,. izhar etmektedirler. Maamafih tıp 

~'l'&lıta, miall ~rUJmemlf eeratt al- ni arze•-ı- ve ukerl --'nndı bu- Blkılgan ve çekingen olduldan Bu emniyet 0 kadar az tehdit al- aleminde tetkike değer bir mevzu ol· 
•" ~ 7-- 1 tmdadır ki, ı kanunuevvel hi.diaeslni 

M.. . ve bizzat kendim eterin bir su- lunacağmı bildirmiftir. için iktidarlarmı o~ya ~o!am'L~r. müteakip alman tedbirlerin idamesi maaı itibariyle hastalık doktorlara-

1. FELEK 
Karilerime bayırlı, bereketli, • • 

vinçli ve •hhatll bayramlar dDerhn. 
B. F. ~ twlUr içinde iUD. çıkıyo"1DL MOSKOV A TEKZlP EDiYOR ı,te adliyenin takıp ettiği yenı 811- bil lüzuma addedilm ktedir rasında fazla bir alika uyandırmış 

~~t vulfemi yapmıya umetmio tem, bu gibi birçok hakıuzlı\<'ann ~ ':. ~ eİ bir ve birçok doktorlar dün tel~fon veya -------------
~yım. Allahm laaJetl ve Moskova, H (A.A.) - Ç&Dr·Sµe önüne geçmekte ve herkeee muaY • dire~ cbfl anlqıl:nı .::We. telgrafla lzmir memleket hastanesi ı NASIL YAZIYORUZ? ı 
'1cle KraliQellln yar4mıı ne, daimi Çlanı'm Sovyetler BirUiinln yardı- yen bir ölçtlye ıöre aeyan m~amele sinde Ti1~J;:yi haksız çıkarmıya ça- et!bbumdan izahat istemişlerdir. tz- _ 
~' kralblm ..,.aiU mahafa- mı ile bir hUkdmet tttkil edip Sov. gördtığtl kanaatini ve emnıyetini lıtırken Ankara ltillfında mahallf mırden ~lecek flmf mal~mat vasiyeti General Frankonun orduaıma gö-
1..ı. tbnek ve blltOn clOayad&Jd Aadeti yet Rusya Ue taamızf ve tedafii bir vermektedir. . bir hUkCim. t cevaz verilmesi Türk- dahi ivi Avdrnlatacrktır. niiUü o'larak yazılanlar, gümii§ten 
~ Ç&hpnak olacaktır. ittifak yapllllf olduğu hakkında Do- Vekilin bizzat büyük bir alaka ile lerin San eke dahilinde büyük ekse- !'!ml'"--"!"!!!!!'!!!ll!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!"!'!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!! yapılma bir rozet takarak aokaklarda 
~bu beyamıameai, ayni za- mel ajanaı tarafından verilip Nifiniti takip ve tatbik ettiği bu usul, adliy~ rlyette bu~maınuından ileri geldi- Vekili Doktor Tevlik Rilftü ArUin, dola.şıyor'lar. - Deyli Ekspresin Ro
~Avam J<amarumd& da okun- _.., .. __ • tarafmdan netredilen ha • iflerinin ıUrati üzerine de çok iyı ğiııi itiraf etmektedir. Milletler Cemiyetine, Sancak mese- ma muhabirinin y&Z1811ldan tercüme, 
~ o--l.CIN bir tesir bırakm19tır. Ayni gazete Cenevrede konseye lesinin bu defa1d k?nsey lçtlmamda Tatı, 14 • l! _ 1936. 

\' ~!.ı K aJ• • • vadis milnasebetile Tau ajansı bu Cürüm seceplerile müca.lel~ dahil bul devletlerin bu mesele müzakeresine Tilrldyenin de muva- "Gumıi• rozet" demek dururken "cümUt-
tc.ı .. e .,, 1~ ... yaref haberin tamamen asılmz olduğunu dl" V kil ti b - be _ hakkmd unan i fikirde görünmedik- fakat ettiğine dair çektiği telgrafı ten yapılma" diJe turııı ne lilamn varP 

"'-..- dra, 14 (A.A.) - Kral dUn sa- k" tll bir . tl ılA.M..w bildir-" A ıye e e • U tecnı a ayn muhtevidir "Gonullü yarılanlar" demek de klfi idi; 
:ttı llarlboroug • Howıe'da Vakle ve ö nıye e yap -.MU nin verdiği iyi neticeler do • lerini bilhassa Türk • Fransız ihtill- Fran · taa da . d . "olarak'' fazladır. Bunlar mütercimlere mah 
tr~ıı.: •. • v--'--' ...ı _ _. ..._a-..1 •• Ken meğe u.Wılyettardır. la•n•i1e, cUrilm ve cinayet uaullerini fmda bir tarafı tutmaktan çekindik· d~ aız nolardım. en zıya e zı~. suı; yanh•lardandD': ba.U bir dildeki yazı-
~ -3 3& .. ,,_,.. .. •--...- 3UM& lerin' k d ktedir re .._er 9un r. yı kendi dilimize çevirirken, her nedense, 

Preuee Ellıabeth ile Prenaee de iatatilt.ik usullerile tahlil etnıek ı ay etme · • Fransa Sancak dahilindt> bazı ha- böyle lilawmuz aosler, aelikamısa aykırı ta- · 

A k bl edil Bebe 1 t1 J lı d Lunanı birler kullan11onas. Yubrdaki cümle, ben· 
tt:'.'.:" • ROie refakat etmekteydi. n 8 ra ve te8 t en P ere k&rfl m ca 8 en erun reketleri Sancağa ve Suriyeye ya ce. tö1'1• tercüme edilmeli idi: "Franco o~-
~~ kralı ve ldlÇtllt bz1armI aı. 1 ' dele qmak yolunda bir çığır açmıt· :arla, 14 (A.A.) - Madam Ta- hancı UD8urlarm tahrikltma atf v~ duıuna ıöııüllü yasılanlar, yakalannda bı-
~ s d tır. CUrUm ve cinayetler, memleke • boıs Eeuvre gueteeinde tunian yazı. manda hükClmetince ittih edil rer climiaı roset, sokaklarda dola111orlar." 

-...llaıif bıı: aofuk aismJılmd&n muz- fa yom U tin muhtelif _yerlerine, muhtelif tebeP yo~: inzibat tedbirlerinin bunda8: mütee~ 14 • 12 • 1136 ta!n Tan'da ••ı.panya 
~olan kraliçe, lkuletgümdan lere, muhtelif Y&flara göre •:- ayn Muhakkak olan bir 9ey varsa vellit olduğunu beyan edi llileri", "ııpanya isleri" olarak dizilmiı, 
~ ... ~---- Bugu·· n açılıyor tasnif edilecektir. Bu tahlil netice- Türkiye Milletler Cemiyetinde laken Nota Türk tb tı dykoir. (linci aaJ'fada lıqbk). Acaba mlirettip ar-

--.a&g~. • linde meaell muayyen bir cttrmtln derun llmanmı beynelmilel bir hale ttan ' "k A et ma ua n a netrf • kadaıumz, Franco taraftarlarau kara nahla 

lloıl.,,. Slınpeon Dlilıle memleketin bir tarafında haddinden getirmiye ve yahut yalnız Irak. Iran ya fi ay etmekte ve bu ne,rl- :::f :ı: i~r~,.'!':li!:'~S:: ;:~ 
b. hraher mi1 (Bqı 1 incide) f 1 ld ğu b" ---bin ve Afganistanın kendi e•yalannı -. yatın Şamda gerek hükftmet ve ge- o kanaatteyim. 
·•ı . aza o u ' muayyen ır IMnl" • • y • e- rek ünive "te tal '--' ~-a..: 
~hna, H (A.A.) - Havas muha- Stadyomun kUpdı turnuvaamm bi- fazlaca cUrUm doğurduğu görülecek çırebilecekleri bir ticaret lımanı yap- . l . raı euau arum~ te::f P V::!~~:~~:~:' len bir iki sibel 
-..~her ttlrlU ihtiraz kayıtlan ile rinci oyunu Galatasaray • Ankara olursa buna ka~ mücadele açıla- mıya hazır olduğunu bildirecektir. ~:sır e?'1d~n ~sederek ıe;ansanın Bir ıun "Vakit" cazeteıinde: "'Natit Be1 
~ p.yialara ~re, ,Madam maçıdır. ikinci maç, çarp.mba ...n ... n cak kanunlarımızda tadiller yapıl- Ankaranm, Fransa ve tngilterenin edi tesırlen teskıne çaıı,tığmı ilive yeni koatilmleri ile Aluıe,.e çıbcaktır" J'C-
~ •- • yor rine: '" ... 1eni kotumları ile.• deamiıti. 
~ 'DUlc dö Wind.lonm nfab- Fenerbalıçe ile Altmordu arumd& o- muma ihtiyaç görüUlne bu tadiller müzahereti ile ve bir dereceye ka • N~ cevabmmd Türk Bir tairimizin: 

bulunmaktadır. lacaktır. Pertembe günü, iki gUn de Meclile teklif edilecektir. dar Osmanlı imparatorluğunu teşkil tb ya verilen tema 1U V•tanın öbi&ii7'1m. 

l-_. ~•iri ltral i~ ıdm • maçlkmm maflO.plan karplaşacak- Adliye Veklletinin böyle ilmf bir eden bütün devletlerle muhtelif kar- :~ :::e:.::r::cak ;::1110: beyti d~ıülerin öbüriyüm. 

~ 1' (A.A.) - Dün birçok lardlr. Bunu ayni gün, pliplerin ma- ölçü ile yilrtlmiye batlamuı, menıle- tılıklı yardım muahedeleri ile ~a~ deki tahriklt ve eteter bahsinde lae Okblerin WJlln. 
~~kiliselerinde kral ile Dl1k dö çr yapılacaktır. Maçlar, 90 dakika ne- kette hüld\metçilik zihniyeti baki • Şarkta aldığı çok mllhim vazıyeti, Türk htlkdmeti ~cak ahvali hak- '~~~~ diıi1.:iQ.alam • sbel tertiıı 
-~için dualar ec:Ulmiftlr. tlceainde beraberlikle bitene, yanm mmdan ehemmiyetle kl.rfllanacak bir Garp hUkflmet merkezlerinde pek az kmd& -•en m-~-atm aon saman • bata11 1114ur: 

_,aı bilinme~ a'V& • 11•1&& Fransız '-ıimhar Jt.w M. Tld.. but&· 
~ Dlmdale, kili.de bulunan- saat temdit olacak, yine plip belli lnkitaf a4nmdzr, Oyle Umlt ~yo • • tarda pyet c1dctlyet keebetmeal Uze. lanauı: haatalık ~ otdala lcla her etin 
~~ •ki kralın menfumda ara- olmı-a kur'a çekilerek kazanan ta- ruz ki, Adliye Veklletlnin cUrUm ve Dördüncü Beyaz Kitap rlne 1"ran8a hUk6metinln ehemmi _ resmi tablh rapoiluı IMtl'O........._ Ha~ 
"'"~ old im lam in be 1 ,. __ • ağı iJiletml,. ... ~ bittatıl .. la lıildlril-~ uta uadete nail o IR ve anlqdacalrtır .. Oyun eenumda c ayet le Perine --; açac Hariciye Veklleti dördüncü beyaz yetle nuarr dikkatini celbedlyor. Ve mie. Bir etin_..... .. : •'Le miemı penfate" 
"' lrraJ ile kraliçe ve valde krali~ yalnız kalecinin deği1tirilmeeine mü- mücadele, memleketin içtimai haya: kitabı neşretmiştir Bu kitap, Fran • Franaız notasında bah8edilen çeteler (Salah denm edl10r) dlJ'C bir rapor Yer. 

~te "ki rl n.ı.m ,....... d lunniı tu tında k lı b" sa11h hareketi mi,Jer· bir cuetede ba: '"Le Yleu persiı-ettı e m..,-ou 9""' lllU· aaa e o UŞ r. ço eau ır sanın 7 klnunuevvelde nota ile 9 ve tahtiki.t hak~mda beynelmilel an- te•· ("lhtiyar devam edıyor", daha dotnasu 
\ııı.,,;_~)ete mazhar olmalan için te- Uç gllnlUk maçlann bUtfln taf8ill· uyandıracaktır. kinunuevvelde verdiğimiz cevabi ket açılmasını teklif ve bunun JUzu. "Moruk clireniyor•l •-klincle çılmılt. 
~ tamye etmlttfr. tr Ankara radvoeu ilfll verilecektir. Altm-' Em1n YALMAN notayı ve 8 klnunuevvelde Haric:lve mu üzerinde ısrar ediyor. Alıle1 
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sevimli 

DANIELLE DARRIEUX 
ALBER PREJEAN i k i defa ses 

Çıkarmadım 
Fakat artık 
Dayanamadım 

Karakolda 
bir .dayak 
• 

Suçlu, Üsküdar polis merkezi üçün-
cü komiserlerinden Zeki .. Davacı Ih-

ve LUCIEN BARROUX 

Tatlı Bela 
mükemmel komedi müzika· 

]inde 

Pek yakında Sümer 
Dün asliye dördüncü ceza mahke- san isminde biri.. Duruşma yeri, dör

mesinde bir hrısızlık davasına başlan- di.ıncü ceza mahkemesi... 
sinemasında 

Seyircilere hoş iki saat ge
çirteceklerdir. Neşe ve kah· 

kaha haftası olacaktır. 

dı. Suçlu yerinde Alemdarda Çatal- lddiaya göre, komiser Zeki, davacı 
çeşmede 31 numarada oturduğunu İhsanı sebepsiz yere dövmüştür ... 

sbyliyen 17 yaşında Edirneli Mustafa Suçlu mahkemede kendini şöyle '-----------"' 
isminde bir çocuk vardı. Davacısı da müdafaa etti: 
ayni evde oturan Bursalı Ali Sabriy- - Ben bu ihsanı, ancak bir defa 
di. Mahkemede davasını §öyle izah gördüm. Şimdi, rasUwm belki de ta. 

etti: . . od 
1 

d nımam. Bana olan hıncının sebebi şu-

Yarınki Çar,amba gününden 
itibaren 

TAN SlNEMASINDA 
- Bır evın ayn ayrı a ann a o- . .. • .. . 

tururuz. Refikam tütün fabrikasın- dur: Bır gun, tramvayla Karakoye gı. Taras Bulba 
da çalışır. Karşımızdaki odada bu diyordum. Tepebaşında bir adamın, 
çocuk anasiyle bera:ber oturur. Bu sopa ile birini yaraladığını gördüm. 
liç defa bizim odamıza girerek hırsız- Yaralanan adamın yUzünden kanlar 
hk yapmıştır. Birinci defasında pen- akıyordu. Etraflarına epeyce bir ka
oereden girmiş, bir çarşafla, hamam !abalık toplanmıştı. Bunu görünce he 
taJmnı çalmış, ikinci defasında pan- men tramvaydan atladım. Kavgacıla
talon, mest, lastik, üçüncü defasında rı ayırarak hepsini birden aldım, ka
da karımın entarisini ve gömleğini rakola getirdim. 

~- HARRY BAUR _ _, 

T 
A 
N 

~ lV1ayerling 
: Fac!ası 
M 
A 
s 
1 

Danielle Darrieux 
ŞlRLEY ve 

GANGSTERLER 
çalmış. Birinci defasında polise haber Sonra.dan, dayağı atan bu lhsanın 
\"erdim. Suç1uyu yakahyamadılar. aleyhimde dava açtığını öğrenince 

lkincisini hiç haber vermedim. Za- hayrette kaldım. Kendisini, ne döv- --------- --
~KfflK 1'1 )' A TKU8t 

DRAM KlSM 
Bugt1D 20,30 da 

SUYUK HALA 
SON HAFTASI 

manlar fenalaştı. Artık çırılçıplak müş, ne de sövmüşüm! 
kaldığımız için üçüncüsünü yine ha- Mahkeme, davacının çağınlması i-1 
her verdim. Çocuk hirBızlık ya.ptıkta.n çin duruşmayı başka güne bıraktı. 

eonra artık eve uğramaz olmuştu. Po- -----------
lis yine bulamadı. Kendim aramıya 
çıktım. Dün Taksimde ya.kalıyarak 

poliee teslim ettim. 

Bundan sonr:a söz suçlu çocuğa gel 

m işti. Gözlerinden bofanan yaşlan 

kirli kasketine silerek rei&e anlattı: 
- Ben üç defa girmedim. Bir defa 

Ekmek Fiati 
Istan bul Belediyesinden: 
Kinunuevvelin 16 mcı çarşamba . 

gününden itibaren birinci nevi ek
mek 10 kuruş, ikinci nevi ekmek 9 
kuruş, francalanın kiloau 14,5 kuruş
tur. 

<01 .. TUKLAR: 5(}, •(I """"f 

girdim. Bir mintanla pantalon çal- --------------- ----------

•mı, onu da giydim. Bqka defa gir. 

mediın. Korkumdan da eve geleme

dim. 
Reis zabıt varakasını okuduktan 

aonra sordu: 
- Oğkım, bak poliste ''bir defa da

lla frirdim,, demipin! 
Mahkeme, karann tefhimi için mu

hakemeyi başka güne bıraktı. 

Matbaadan 
Oteberi Çalıp 
Satıyorlarmış ! 
Ankara caddesinde bir matbaada 

çıraklık yapan Zar ve Jirayer adlı iki 
çocuk matbaadan prinç cedveller ça
larak ıuraya buraya sa.ttıklan için 
yakalanmışlar ve dün meşhut suçlara 
bekan Sultanahmet birinci ceza mah
kemesine getirilmişlerdir. Hikim ~ 
fit, bunların suçlarını aabit gördüğü 
için derhal tevkiflerine karar vermiş
tir. Muhakeme phitlerin çağınlma
m için bqka güne kalmıştır. 
J/llJJm ______ , 

ŞIK SİNEMADA 

Buıün 
V1CTOR HUGO'nun öl
mez eseri ve 1936 senesin

de yapılan yeni 

SEFiLLER 
FREDERIC MARCH Te 
CHARLES LAUGHTON 
tarafından TÜKÇE SÖZ • 
L U büyük film. Aynca bü
yük san'atkir (CHARLtE 
CHAPLİN) in tstanbulda 

ilk defa yeni filmi 

Şarlo Terzi 
3 kısımlık komedi 

Önümüzdeki Pertembe 
aktamı 

SARA y SİNEMASINDA 
Mevsimin en şen filmi 

Günün Adamı 
Baş rollerde : 

MAURICE 
CHEVALIER 
ve ELVİRE POPESCO 

---~---------------------~· *----- Bayram tatilinizden istifade ederek ••••• ... 

ASRI SiNEMADA 
Yalnız 15 kuruşla gösterilmete olan 2 büyük filİiiı gorünıtt= 
KLARK GABLE - JEAN A L J O L S O N 

HARLOW tarafınJan WALLACE BEERY ve 

Slngapur 
Postası 

Fevltallde sergilzettler filmi 

DOLORES DEL RlO 

VONDER BAR 
Rövtilerln en zengini 600 ar

tiat, 600 dansöz __ .......................... _, 
•·---· Sümer Sinemasında ---· 

E;_alıiz atlet - Aılan Adam BUSTER CRABE 
1001 meraklı vak'a ve macera ile dolu olan 

8•11 Tekin Mecltul DQn11alard• 
(Flaah Gordon) 

Filminde alkıt tufanlan toplamatkadır. 
iilmin uzunluiuna raimen TEKMlLI BiR DEF ADA 

••--• ıösterilmekteclir. lli veten Fox Jurnal ___ ,,, 

--Yıldız; Sineması-.... 
(Madam Butterfly) filmi yıldızı 

Sllvl• Sldne" 
En çok muvaffak oldui u taheıer 

Kanundan Kaçılmaz 
Büyük A Ş K heyecan ve ıanııter filmi. . 

Aynca: büyük aan'atkir: (CHARLIE CHAPLIN) m 
htanbulda ilk defa yeni filmi ' A R L O T I! R Z 1 

3 kııımlık komedi. 

Bugün matinelerden itibaren 

M I LL 1 S i NEMADA 
2 BUYUK ve TURKÇE SöZLU F1Llııl BİRDEN 

MEÇHUL ASKER 
Türkçe aöılü y91Anı hakiki harp filml 

Dllnya harbinde ıarp cepheai - En kanlı muhare
beler, Çanakkale ve t.tiklll harbi ve LOREL HAR· 

Dl Ttlrkçe aözlU komedi. 

KAN KARD~ŞLER 
Aynca: Donanmamızın T unanistanı ziyareti ve ora

da yapılan istikbal şenlikleri. 

25 ARANYOSSY RAJKO ORKESTRASI 
Bayramın ayrı ayrı uç gününde Tepebatı GARDE N'de 

,_ Saat 17 de matine vereceklerdir. Ayrıca: Bütün yeni numaralar. Fiy atlara zam yc:Ac. 

Bayramda görüle<:ek film~ T Ü R K SiNEMASINDA 
JAMES CAGNEY ve PATO, BRIEN'in en güzel filmi. 

iste BAHRiYELiLER 
(Fransızca) 

Şimdiye kadar bu kadar muazzam deniz filmi yapılmadı, Bütün Amerika Deniz ve Hava kuvvetleri bu 
filme iştirak etmiştir. Deniz ve Tayyare harpleri, heyecanlı sahneler ayni zamanda meraklı bir 8.fk ma· 
cerası. Hem heyecan, hem neşe, tıaveten: Ekler son dünya havadisleri. ' 

' Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. . .......................................... ________ _ 
BUGUN MATINELERDEN BAŞLIYARAK M E L E k Sllıemaamda 

Yalnız en güzel filmler çevirmekle me,hur ve halkı mızın sevdiği 

MARTH A 
E G GERTH 

tarafından yaratılan en son eaerf"" 
en güzel filıni : 

PARiSLi SA~TOZ 
NEFIS ŞARKILAR - EMSALSIZ BlR KE ~ 

Filme illve olarak: ÇlNGENE GECELERL 2 kısımlık renkli musikili komedi. 

Bu hafta SARAY Sineması 
Bu senenin en muauam filmi, DUnyanm dokuzuncu barikuı 

Kızıl Korsan 
( Kaptan Blud ) 

Fransızca sözlü şaheserin baş rollerinde: ERROL FLYNN ve dilber 
OLlVlA d~ HA V1LAND 

Milyonlarca liraya mal olan bu emaahı.iz film. sinemacılıgın Dır zaferidir. 

Bug ··n ma~ınelerden 1•PEK Sinemasında 
basLıgarak 

Türkçe Sözlü - Türk Musikili 
Aşk ve Sergüzeşt Şaheseri 

Cölde Bir Türk Gencı 
BUGUNE KADAR YAPILAN TU RKÇE FiLMLERiN EN GUZELl 
Filmin MUSlKI KISIMLARIN! hazırlıyan ve aöyliyen kıymetll sanatklrlanmız MUN1R NUREDDİN -
EFT ALYA SADl - USTAT NEY ZEN TEVFiK - Kemani SADl - Tanburl REll'IK - MAHMURE 

şENSES - Beatekar SELAHADDiN 
DlKKAT: Bayramda her gtin saat 11 de tensllltlı matineler \Tardır. 

. _. ____ _. ................................. ______ r 

Yarınki Matine lerden itibaren 

~ ~ .. ~ ~r'T ~ (Eski Elhamra) 
~~~~ J ~ S I NEMASI 

Halkımızın pek sevdiği artistleri olan RUBY KEELER ve DlCK POWEL'i 

Donanma Geliyor 
Gençlik, gıpte, vatanperverlik ve atk filminde takdim edecektir. Bu film, Tamamen Annapolla'deki 
mefbur Amerikan Deniz Akademi ıinde Amerikan donanmumın iftira kile çevril~. Bu pheaeri bil· 

haua Deniz ve Askeri talebelinin görmeleri tamye olunur. 
Bayra mmUnuebetile programa il i.veten: ı - BUytik Millet Meclialııln aeılma töreni w Ulu Onder Ata
tUrkUn Irat buyurduklan ıon nutuk. 2 - Ankarada Cumhuriyet bayrammda yapılan muazzam re8ml pçtt 

' Gedikı>ata A Z A IC Sınaması Çarııkapı 
Bayram münaıebetile 2 büyük fil m birden 

1- Vo.lga ateşler lçlrıde 
DANlELLE DARRIEUX, ALBERT PREJEAN 

2-Carıa'7ar 
~------• Aynca ilive olarak 

8"'7'1. Muazzam film. 
MlKEY MAUs .......... .-~ 



15-12-936'==================================================== ıAN 

TAN 
Gündelik gazete 

Basmuharriri Kral Edvart'zn Tarihteki Esleri 
Ahmet Emin Yalman 

, 
'I' tn'm hedefi: Haberde. fikirde, 
herteyde temiz, dürüıt, ıamimi 
0lnıak, kariin gazetesi olmaya 

çalıtmakbr. 

Gü-;o.;Me;;;,~il 
nugün bayram 

Aşkları için Taçlarını 
Düşünmiyen Krallar 

Mllıet~e ild üç gün için istirahate 
Cekiliyoruz • 
Çalışan adam i~in istirahat bir za

t'urettlr • 
Çatışan millet de d1D.lenmek, yarm 

daJıa kuvvetli hamleler yapabilmek 
lçtn kendisini toplamak mecburiye • 
tindedir. , 

takat bizde bayramm içtimai ro
tu de \"ardır. Hayatm binbir dedlko • 
d.tısu içinde, eşimizi dostwnuzu unu -
tur, hal ve hatır sormıya imk8.n göre
llleyiz. Günlük hayat bizi daha mad· 
di emeller arkasında. koştunır. Bay· 
!'anı bu maddi didinmeden birk~ gün 
lctJı kurtarır. Bizi ~luk çocuğumu • 
t\uı, sevdlklerimlzln, hısım a.krabala.
l'tnuzın içine atar. O vakit içtimai 
ltlahıftk olduğumuzu anlanz • 

Onun için bayram dini gün olmak
la kalmaz içtima.i bir müessese ola.
tak bize yeni bir hayat verir. 
Bayrammız kutlu olsun.. 

• • • 
~ayramı olmıyanlar 

&.yram yaptığınız bugün bayram 
~apa.mıyanlan düşünmek te bizim 
lrtiınal borcumuzdur • 

Biz l!ncak odö.mızda çocuklanmız
la hles'ut ya.,arken, dışarıda ta.5lar 
llstünde kalmış betba.htlar vardır. 
~unlar ister kendi günahla.n ile ora
)\ dü,müş bulunsUlllar, ister a.nala
ltıun, ba.balannm günahını çelanekte 
"9unıar, bayramda bizim şefkat ve 
~gimi7.e muhtaçtırlar • 

Fakat münferit yardım daima so. 
\ğa atrJmış paradır. Vereceğiniz beş 
\ kuruş, bir adama bir sa.at bile 
~yra.m havası vermeie k8.fi gele -
~. Fakat muhtaçların yardımına 
~~n Hll8.llahmere vereceğinb bir 

ııara, hak.ika.ten ;va.rdnna muht&A: 
ti~ b8.ya-a.ınıııız1an sevlndirmeğe ki
dir. 
Bugün bayra...ı,hnızı Hililialıme. 

te \rerlnIZ • 
• • • 

Uzak Şarkta 
1'ir zamanlar clha.n harbinin kay. 
~ olacak sanılan Uzakşarktakl 
" 0lkan bir müddet söner gibi olmUŞ· 
tQ. Japonlar Mançukoyu istila ettik
~ sonra ileri gitmenin tehlikesinJ 
~r ve 'bndillk isga.l ettikleri 
htterı istismar etmekle iktifaya ka
l'ar \1ennt,lerdi. 
~ l'aka,t bu müddet içinde Çinliler 

İngiliz Hükümdarlarının en büyükle
rinden sayılan İmparatoriçe Elizabet 
bir köylü kızının çocuğu idi 

Kral Edvardın Ma
dam Simpson'un 

aşkı ile İngıltere tahtın
dan feı agati bütün dd~1-
yayı çok heytcanla alaka
dar eden bir hadise oldu. 

Kral Erh erdı lmpaı a
torlnktan vıı.(;geçiren tı. .. -
sin tar i~-:te ı~ckadar bG
yCk bir roi oym2drğrnı, es
ki kralların a·. kla yaptt~t
ları ızdh·açlar:1an çıkara
biliriz. · 

Eski Kralların gönül izdivaçları 
btıglinden daha çok güçtü. Çünkü 
hanedandan olmıyan, asil doğma
mış olan kızlarla Kralların evlen
melerine bir de papalık müdahale 
ederdi. Oyle olduğu halde bütün 
müşkülatı dinlemiyerek aşklarını 
tatmin edecek Krallar vardır. 

S ekizinci Hanri İngiliz Kral
larının içinde en sert ve inat 

çılarrndan biri olarak tanınmıştır. 
Sekizinci Hanrinin zamanı Ingi

liz tarihi için parlak geçmiştir. Se- · 
kizinci Hanri, tahta çıktıktan son
ra aldığı kibirli Catherine d'Ara
gon'dan sonra saraya hizmet için 
alınmış olan Anne de Boleyn 'i se
vip almamış olsaydı, Ingilterenin 
en parlak devirleri olan Elizabet 
devri tarihte açılmamış olurdu. 

Sekizinci Hanri kibirli karısiyle 
mes'ut bir ömür sürerken sarayda 
hizmet için alınmış olan kadife 
gözlü Anne de Boleyn'i sevmiye 
Dtı91.Qmıştır. Kız Kralla evlenmesi· 
nin kabil olmadığını bildiğinden o
nun a.rxıul=-ına. hondini bırakma-

ırııştır. . 
Fakat Kral çıldıracak hale gel

miş ve Papanın muhalefetine rağ
men Ingiliz kiliselerinin ruhani re
isliğini de alarak, Roma ile alaka
sını kesmiş ve Ann'i almıştır. 

lngiliz kiliselerini Roınadan a
yırmıya kadar varan bu izdivac:m 
olabilmesi için Romaya karşı şıd
detli bir mücadeleye giren Kral 
Başvekil olarak meşhur Cronn. 
vvell'i seçmişti. 

pas haline acıdığı kıza: 
- Eğer izdivaç mesleğini yapa

bilirseniz sizinle lafzi evleniriz. 
demişti. 

Hayatını kurtarmak üzere razı 
olan Mari sabık papazla evlendik
ten sonra parlamıya başlamıştır. 
Sabık papas yazdığı şiirlerle sara
ya yaklaşmış, karısını da On Dör
düncü Lüinin çocuklarına müreb
biye olarak yerleştirmişti. 

On Dördüncü Lüi çocuklarına 

bakan mürebbiye ile uzun uzun 
konuşur, anlatır ve onun yanında 
geçirdiği saatlerde saadetini du
yardı. 

Esasen kendisi siyasi ve mecbu
ri bir izdivaç yapmıştı. Ispanya ile 
muharebelerin kesilmesi için Ma
rie - Therese'le istemiyerek evlen
mişti. Kral evlenmeden evvel ba
bası hapisanede yatan mürebbiye
ye bir asalet Unvanı vere.Pek onu 

"tnıadııar. Sovyetler kolla.nnr bağ. 
~~'lp beklemediler. Sovyet liderleri 
lcıı,~kşarktan gelebilecek tehlikeye 
il.> l'şı sUlhlaıİdılar ve şimdi artık Ja.

"' llYadan korkmıy~ bir hale gel
'tiler • 

Uzun mücadeleden sonra arzu
suna muvaffak olan Sekizinci Han 
ri saraya hizmet için alınmış olan 
kızı Kraliçe yaptı. 

Madam Simp~on' un güzel bir portresi 

Je.ponıarm zayıfla.ma..cıı, Sovyetle -
~ ~V\.·etlenmesi, Çin içinde Japon 
1- ilaaın.a. tahammül edemiyen unsur~ 
~ t'tt kuvvet verdi. Bunla.r antl em • 
~~alicıt unsurlardı. Başlarmda da 
rı Sovyet hükOmeti vardı. Çünkü 
~:de bir de Sovyet hllkfunetl var-

~ Şl.ındJ esir edUen Çan • Kay • Şek 
~~lllaı.t Çinde çalışan bir ajanı -
ı~ · lfommünistlerin en ziyade sinir -
~dikleri adam da odur. Bu vaziyet. 
~ istifade ederek Japon ajanlarmı 
,~an kaldırmak istemişlerdir. Ve 
~"'lQ.iUk anla§ıldığına göre Çindeki 
~ buradan doğmuştur. 

' 11 hi.dise büyüyebilir mi'! Bir iki 
~ e evvelki tehlikeli \'azlyetleri ih· 
~~ edebilir mi? B1lllu henüz talı.mln 
-"ille)( mümkün değildir. 

1 • • • 
tlgiltcre yine faaliyette 

lıt 'llıltlltet-e te,kllatı esacoiye buhranı
~ ltlatll' atlatmaz, siyaset sahnesin
e li' ~'lne faaliyete geçti. 
~ Pabya.da hariçten dld olan mti. 
~ ... llenın önline geçmek için devlet
"-.t'b insafa davet ediyor. "İspanya 
~tıı l dahJll bir harptir, bırakınız 
tı.ı .. ~l'ını paylaşsınlar, size ne olu • 

"-:. '' dl~·or • 't ~er l.4'Uere f;op, tayyare, mUlıim· 
ılı.." \'eren ve ıthndl aeker gönderen 
~ ~e haıvantv bu ~ dlnlerler 

0 izdivaçtan çıkan çocuğun is
mi lngiltere tahtında en parlak bir 
de~ri yaşıyan lmparatoriçe Eliza-

bettir. 
Sekizinci Hanri istikbalin en 

parlak Imparatoriçelerinden biri o
lacak kızının dünyaya geldiğini 
gördükten sonra kadüe gözlü kan. 
sının yanına uğramaz oldu,. Bir 
gün de çıldırasıya severek aldığı 

kadını cellatların eline vererek ba
şını kestirdi. 

N iyorz hapisanesinde sahte pa· 
ra bastığı için yatan bir ba

banın çocuğu olan Mari on altı ya
şında öksüz kalmış kendine iş ara
rmya başlamıştı. 

Müracaat ettiği her yerden boş 
dönüyordu. Nihayet bir gün şiir 

yazmıya hevesli fakat gençlik ve 

erkeklikle alakası çoktan kesilmiş 

olan papazlıktan vazgeçmiş Se· 
sirron ismindeki basit bir adamın 
merhametini celbetmişti. Sabık pa· 

se, İspanya harbinin hudutıa.r harici
ne taşmasının önüne geçilebilir. Za.
teın İngilterenin de maksadı İspanya 
harbini hudutları içine hapsetmek -
tir • 
Bakalım faşist devletler bu JIUl.ntı

ğı kabul edecekler mi? 

kendine hazırlamıştı. Aralarında 
seviştiklerine dair hararetli muha
vereler çok geçmişti. 

Bir gün, Vicomte ormanında ve
rilen bir ziyafette davetlilerden 
ayrılan iki a~ık sık ağaçlar altında 
yürümiye başlamışlardı. O zaman 
Mari: 

- Haşmetmaap beni almak isti
yordunuz... diye hiddetle krala. 
bağıracak kadar onu kendine ya.
kın hissetmişti. 

Kralla aralarındaki bu aşk uzun 

süremedi. Hükumet ve Kral tspan· 
ya meselesini kökilnden halletmek 
üzere mecburi bir izdivacı hazırla
mışlardı. On dördüncü Lüi sabık 

mürebbiyeyi hala seviyordu. Mils· 
takbel karısını almıya giderken 
maiyetinde gelecekler arasında 
Marinin bulunmasına tahammül e
demiyeceğini bildirmişti. 

Kralın emriyle La Rochelle'deki 
Bronage kalesine kız kardeşleriyle 
beraber sürülen Mari o hazin kale
de bir nevi menfa hayatı yaşamıya 
başladı. 

Kralı deli gibi seven kadının en 
büyük tesellisi hergün süvarilerin 
getirdiği mektuplardı. Kral da Ma
riyi unutmuyordu. 

B ronage kalesindeki hazin ha
yat devam ederken bir gece 

Kralın arabası kaleniıi kapılarına 

yanaştı. Maiyet sil~hşorlarmm 

mahmuz ve krlıçlarmm şıkırtıları 
arasında Kralın arabadau atlayıp 

kaleye girdiğini hayretle gören 
muhafızlar iki gün iki gece Kralı 
beklediler. 

Kralla sevgilisinin ilk uzun ve 
hususi mülakatları işte öyle bir 
hazin kalede olmuştu. 

Kraliçe öldükten altı ay sonra 
1684 senesi Kanunusaninin soğuk 

ve nemli bir gecesinde Versay şa· 
tosunun kilçilk mabedinde papas

lar Fransa Kralı On Dördüncü Lüi 

ile sabık mürebbiyeyi resmen bir
leştiriyorlardı. 

1790 senesinin 29 Kanunusani
sinde Londradaki Picadilly meyda
nında kuyumcu Jeffereys'in dtik
kanma uzun boylu güzel bir adam 
zayıf ve çok şık bir kadınla giri
yorlardı. 

Uzun boylu gtizel adam Ingiltere 
Veliahti kadında sevgilisi Fitz • 
Herbert idi. 

Veliaht kuyumcuya teşekkür e
derek 1,600 liralık borcunu teşek
kürle ödüyordu. 

Biribirini seven bir çift veliaht 
kral olmadan evlenmişlerdi. Fa
kat veliaht müthiş müsrif, gece 
eğlencelerini seven bir insandı. 
Aldığı parayı bir türlü yetiştire • 
miyor, faizcilere hep borçlanıyor, 
havai lord çocuklarile sabahlara 
kadar içip eğleniyordu. 

O~ ... 
Edvard bugiinkü 

dö Vindsoı Madam 
Simpsonla beraber 

Kocasını çok seven ve onun bü
tün hususiytleri ve tabiatleri için
de yaşamağa azmetmiş olan Fitz
Herbert kocasının içkili akşamla . 
rına iştirak eder, sabahlara kadar 
onları bekler. Fazla kaçırdıkları 
zaman jçki şişelerini sevimli bir 
tavurla gizliyerek: 

- Art1k bitti. Bütiln şişeleri 

boşalttınız. diye nazikane meclisi 
dağrtmağa çalışrrdı. 

Veliaht, kral olduktan sonra da 
bütün ailesi eski karısına hürmet 
etmişlerdi. Fakat kilise izdivacı 

tanımıyordu. 

Çünkü Fitz - Herbert katolikti. 
Ayni zamanda iki kere dul kalmış
tı. Esasen bu sebeplerden kilisenin 
izdivaca müsaade etmiyeceğini 

bildiklerinden evlenme merasimini 
Park - Lane'deki hususi salonla . 
rında yapmışlardı. 

·, ngiliz veliahti Fransız tahtına 
Sf'kizinci Lui unvanile ge~e

cek olan Comte de Provence'e sa-

rayında bir ziyafet veriyordu. 
Veliahtin ilk karısı müstakbel 

Fransız kralına hazırlanan sofra 
nın kurulmasına nezaret ederken 
kendine ayrılan yerin maiyete malı 
sus kurulan ikinci sofrada oldu -
ğunu gördü. Hiç sesini çıkarma
dan çekildi. 

Ziyafet gilnU saray halkı, veli
ahtin sevgili karısını ortada göre
mediler. Yakışacak şekilde Lon -
dradan uzaktaki bir sayfiyeye çe
kilmişti. O günden sonra Ingiliz 
sarayında Fritz - Herbert'in ismi 

1
--- -----
FIKR~ 
SEYHAN 

- Seıylıanm kaynaklarına bala • 
ruz! 
Ormanın bağmıa yerle;;en, köy, 

her sene tarlalarım genişletmek için, 
bir ısürü ağaç kesiyor. Burada sula • 
rm bütün disiplini bozuJnm~tur. l'op. 
raklar akmaktadır • 

Anadolucla düz yer nrsa da, hep
si ııin bir sahibi çıkar. Orman devle • 
tindir: Ağaçlarından kolaylıkla ev 
kurulabilir; merhametli devlet, mah
keme kararlan olsa da, yuva dağıt • 
mayı sevmez. Bunun için Karadeniz. 

1 
li, Kastamonu ile Düzce arasındaki 

: ormanlar içine gö~er. Dağlar kapLı -
~·an bakir ormanların, birkaç sene 
sonra çölleştiğini görürsünüz. 

Toroslardaıı \'eya Karadeniz or
manlarından Aanatlolu bo~Ju.klarma 

baktığınız \'akit, bu tahripçi halkı eL 
le·rimlen tutup düzlüğe indireceıliniz 

gelir. Kocaeli ayni ıstirap içindedir. 
Ormanlar arasında iskam menet • 

mek, ormanlara zarar \'ermekte ol -
duğu tcsbit edilmi!) olanları düzlük • 
terdeki iskan bölgelerine, talmn ta
kım, nakletmek en acele alacağımız 
tedbirlerdendir 

Tiirk ormanlarının ba!Jilıca faciala • 
ııından biri de, onların bağrında, böy. 
lelikle, ve ağaç tahrip etmekten baş
ka hiç bir geçim vasıtası olmıyan, '\'e 
ya. zaman gC(,'tlkçe kalmı,ran gönülJU 
~ii~lerdir. Buna kaçan iskan da di~·e· 
biliriz. - Fata.r 

cadilly meyd:ınmrlaki kuyumcu 
mesut günlerin güler yüzlü, cana 
\'akın kraliçesi olarak hatırladı. 

Belçika kralı Leopold'de bir 
Fransız desinotörünün kızı O• 

lan Blanche Lacroix'yı sevmiştı. 
Halkın ve papazların mümanaat! 
ile bidayette kızla evlenemiyen 
kral sarayda sevgilisini rahat gö
rebilmek üzere kıza Baronne Vau
ghond unvanını verdi. 

Bir gün kral sevgilisinin ölüm 
derecesinde hasta olduğunu işitti. 
Olürken ondan uzak duramryaca
ğını anlayarak kadının yatağını o
dasına getirtti. Ve papazları ça • 
ğırtarak nikahını kıydırdı. 

I
• talya kralı !kinci Viktor Ema

nucJ de saray muhafızlarından 
birinin basit ve asaletle hiç alil.
kası olmıyan kızı ilf gizliee evlen
mişti. 

Sonradan Kontes Mirofiori un
vanını alan Matmazel Rosine her· 
kes tarafından ehemmiyetsiz anı • 
lan saf ve sade bir kızdı. 16 ya. 
~anda krala tesadüf etti. Sevişti
ler. Gizlice evlendiler. Çocuklan 
da oldu. 
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Balıkçılar 
Şarkısı tl\11\P 

·-----"ı 

1 
İKİ DAKTİLO ..• 

limoiv·atlarda 
!stanbulda üç gram of on fabrikası 

tarafından da plağa alınmış olan "Ba
h kçılar,, isimli şarkının iki mısraı 

müstehcen görüldüğünden alakadar 
makamlar tarafından zabıtaya verilen 
emirle gerek plak depolarında, gerek 
bütün kahvelerde bulunan "Balıkçı-

Bir yaz güneşine karşı pırıl pırıl 

gülümsiyen plaj kadar aydınlıktı. 
Onun yüzünü anlatmak için bun

dan daha uygun bir benzetiş bula
madım. · 

Yaıan: Kodircan KAFU 

tan istifade edemez miydim. 
Kitabı: 

- Şöyle bir göz gezdireyim de o 
le alın! 

Kazanılan şerefin · perde yapll
masına müsaade etmiyeceğiz 

lar,, plakları toplattınlmıştır. O ne bakışlardı: Yosunlu fakat 
kıristal kadar berrak bır suda .sanki 
yıldızlar yıkanıyordu. 

Yerime çekildim ve yaprakl 
çevirerek göz gezdirdim. Şu sözl 
altını sarışın daktiloya hiç göster 
den çizdim: 

BORSA ... • • • • • • • • • • • kollarını, 

Ayrılmamak üzere, gel boynum&' 
Bana sensiz haram olur bu hayat· 

BüD~lkü~ n~ır©ıır e<dJüvoırlYI~ 
H B1R1NC1KANUN PAZARTESİ 

Paralar 

' l ı 8 Satı f 

Ondaki yeşil renk, ne filizlerde, ne 
taze asma yapraklarında, ne de o ta
nınmış ve eski Türk çinilerinde var
dı. Ondaki renk yalnız bir renk de
ğil, sanki bütün bir bahar, solmıyan 

· ve ölmiyen bir bahardı. 
Yaklaşırken insanı hayranlıktan, 

uzaklaşırken de üzüntüden serseme 
çeviren bir endamı vardı. 

Tam bu sırada yanıbaşımda bir ~ 
raltı gördüm ve kitabı kapadım. 
mer daktilo elini uzattı: 

- Müsaade eder misiniz? re; 
çıkmış, değil mi? Ne iyi ... 

Yapılan işlerin hesabı 

açıkça veri!melid.r 
AÇIK GÖRÜŞELİM: 

Cumhuriyet gazetesin"!: 

Memleketin başlıca işlerinden biri 
olan spor sahasında otuz senelik 
emek ve tecrübeme dayanarak bu 
sütunlarda spor işlerimizi mütalea 
ediyorum. Bu arada beğenmediğim 

ve yanlış gördüğüm şeyleri de tenkit 
etmekteyim ve tenkit edeceğim. Ben 

iş başında iken nasıl daha sporun al
fa besini bile bilmiyenlerin haklı ve 

haksız beni tenkit ettiklerine taham
mül ettiser.ı bugün iş başında bulu • 
nanlar ve onlarla ağız birliği edenle
rin de benim tenkitlerime tahammül 
etmeleri lizımgelir. Beş on arkadaş
la birlikte kurduğumuz bu binanın 
gölgesinde bugün spor gazeteciliği e
denler bu binanın kurulmasile ken -

dilerinin bir zenaat sahibi olmalarına 
yol açmış bulunan ben ve benim gi
bilere bu bakımdan biraz hürmet his
ei duyma.._~lar bile spor işlerini ten· 
kide hiç olmazsa kendileri kadar 

hakkımız olduğunu kabul etmeleri.ve 

bize "Olimpiyatta Türk bayrağının 

çekilme.sini ımç sayıyor" diye iftirada 
bulunma.malan; hele bana hiç muh. 

taç olmadığım birtakım vatan ve 

hamiyet dersleri vermiye kalkmama

ları gerektir. 
Ben spor işlerinin neresi iyi, nere

gi !ene.dır bunu bana yazı yazmıya 
ve cevap vermiye kalkanlardan çok 

d&ha iyi bilirim. Bu sözüm bile hiç · 
bir isbata hacet kalmadan bizi oku. 
yanların inanmasına kafidir. 

T enlcif nir haktır 
Tenkit bir haktır. Yanlış tenkit

ler, e&hiplerini aşağı düşürmekten 

başka bir tesir yapamazlar. lstanbu! 

Balkan oyunlarının ne derece mu -
vaffak bir teY olduğunu bu sefer A

tinada. a.le.kadarlarm ağzından işit -
miş olan Cumhuriyet spor muharriri 

Istanbul oyunları hakkında geçen se

ne en i.mansız tenkitler yaptığı za
man ben kendisine ne hamiyet dersi 
vermi~; ne de "sinsi maksat" atfet
ıniştim. 

Hele orlAda Cumhuriyet gazetesi -
nin müdafAR eder gibi göründüğü o

limpiyatlarda Türk bayrağı çekilme
eini tenkit eden bir budala mevcut 

olmadığına göre buna tariz edilmi§ 
gibi koparılan yaygara sözlerimi ve 
bareketleri~i bilerek bilmiyerek de
ğiştirmiye yeltenmekt;r. 

Olimpiyatlarda güreşlerde bir bi

rincilik ,bir üçüncülük aldık diye bu 

işin diğer taraflarından tenkide la· 

yık olan cihetler·ni sükutla mı ge • 

çiştirecektik? 

Berline seyahat masrafı 

8Mmetin sporculara yardım olsun 
diye verdiği paradan hiçbir hizmet 
ve müna.sebeti olmıyan birtakım kim
selerin Berline seyahat ederek olim
piyat bütçesini 40 - 50 bin lira yük
seltmiş olmalarına eyvallah mı diye
cektik? 

Spordan &nlamıyan, bu iglerin ne
reıııinden tutulacağını bilmiyen kim
selerin olimpiyat idaresini ellerine 
alıp on kuruşla yapılacak bir şeyı 
teşkilata yüz kuruşa mal etmelerile 
vükselmif olan masraf yekununıu o
İlmpiyat direğine bayntk çekildi diye 
110§ mıt ıerecektik? Olimpiyatlarda· 

ki muvaffakıyetimiz de dahil olduğu 
halde bizde güreşi ihya etmiş olan 
Raol Peterin kovulmasına \'e yerine 
bu işi bizim giireşçilerimiz kadar bi
le bilmiyen bir lokantacının hoca di
ye getirilmesine göz mü yumacaktık? 
"Dünyayı yeneceğiz" diye efkan 

umumiyeye vaitlerde bulunup Ber _ 
tinde üstüste mağlup olan basketbol
cülerin bu vaziyetlerine güreşte alim 
piyat direcine bayrak çektik d i y e 
"Bravo!'' diye mi bağıracaktık? 

Ve hatta güreşte Yaşar birinci, 
Ahmet üçüncü oldu diye güreı?in ay
kırı gördiiğ"iimfü: başka taraflarına 

ili~miyecek mi idik? .. Ne münase -
bet?! 

Vaktile te!';kilatm i<'inde iken v~ ..., 

maktan hali kalmadığım, fakat ni -
z:ımname menettiği icin gazetelerde 
neşredemedi~im tenkitleri şimdi ga
zetem!ie virmi beş senelik bir spor 
g-azetecisi olarak yapıyorum. Hôşa 
~itmivorsa bu kabah t benim değil, 
tenkide li\vık iş yapnnlarmdır. 

Ben. Cumhuriyetin dediği gibi sip
sivri tenkit yapmavı da doğru bul
madığım irin bozuklu~unu sövledi -
ğim &evlerin na~tl yan1lmasr laz:rm
~elecei?ini <le ~·a?.dım . Macari~tandan 

~reş"i <Rarpati) nin muallim ola -
rak getirilmesini 'razdrm. Kcx; Ömer 
hadi~inıie çoouıhın sanatoryoma 
vatınlahilmesi imkanından bah~et -
tim: ve snorculara sıhhi muayene 
tavıııive ettim. 

Olimpiyat masraflarının ka<;a mal 

olabileceğini kaleme vurup ispat et

tim. Basketbolda, mmta:.a birinci -
likleri, Universite, mektepliler şam -
oiyonası neden yapılmıyor? diye do
\ayısile yol gösterdim. 

Lakin bugün olimpiyatçılann mü
dafii gibi görünen ve geçen sene ba
na Balkan oyunlarında 75 puvan al
dık ta Romanyalıların 11 puvan al. 
dmda kaldık diye en ağır hücumlar
da bulunan ark~.~'-'Ş, b ~ne Atina
daki Balkan ovunlannda yalnız 28 
puvan alarak Romanyalıların 38 pu
van ardında kaldığımız halde ağzını 
açmak istemediğine göre bu sefer de 
yazılarımı görmek istemediği ıçın 

gözlerini kapadığına hükmetmek za
ruretinde kaldım. 
Şunu da tebarüz ettirmek isterim 

ki: Hayatımın en ateşli senelerini 
harcıyarak ku -duğum bir müessese
nin bozuk giden noktalarını tenkit 
erlişimi "ihtiras" ile tefsir etmek is
temek eğer bir hususi garaza matııf 
değilse imıanlann manevi çocukları
na karşı duyabilecekleri alakanın ke
safetini takdir edememekten başka 
bir şey değildir. 

Spor i~le ·i,ıi fonkif edP.rken 
Bir de şu garibeye bakınız: 
Snor işlerimizi tenkit ediyorum eli-

1 :!URHAN ~I 

Olimpiyat İilcrinin sakaf fo
raflannın fenkif edilmesine ta
hammül ede,,,ıyenleri.ı · §cref i
ni percle g'C: kullrınmok is+e
:Jikleri Y rı-;o • galibiyef kürsıi-

sünda çelenk taşırken 

ye alakadarlar susarken onların mü
dafiliğini yapan gazeteci arkadaş ba
na hücum için yazdığı makalesinin 
baş taraflarında ne diyor: 

"Berlin olimpiyadından döneli clört 
ay oluyor. Şimdi bu dört ay zarfında 
memleket ı;;ponınun yükst>Jmesi için 
neler ~·apıldığmı, ne gibi tedbirler a.
bndığım, ora.da göriihm ~·enilikler 

den na.coıl i~tifade e-diWğini araştın-

·orum; fakat oratada müsbet hiç bir 
i e tesadüf cdemiyonım.,, di ·or. 

Bu sözleri söyliyenin, spor işlerini 
tenkit ediyorum diye bana çatm:ı.sma 
nP dersiniz? 

Sterlin 614,- 618,-
l Dol:ıı 123,- l26,-

20 Fransu: fr. 114,- 117,-
20 Liret 120,- 125,-
tL Beı1;1ka tr. 82.- :S5.-
20 Drahmi 19,- 23,-
'O lsvıc;re tr. 56'>.- t / ').-

ıo Leva 20.- ZJ.-
1 Florin 63,- 66.-
20 Çekoslovak kro. 75,- 80,-

ı Sılınıı 20.- ~3 .-
l Mark 23.- l6.-
1 Zloti 20.- '22,-
Pcnııo ıo.- l3.-

1n Ley 12.- 14.-
Dinar 48,- '52,-
' '"t"l kuronu 30- ,, _ 
Altm 1008,- 010,-
1-tanknot 240.- l42.-

Celıler 

Londra ~16.- 616.-
Nevyork 0.79615 0.79635 
Pariı 17.0725 17.07 
Milano 15.1168 15.1168 
Brüksel 4.7075 4.7114 
Atina 88.96 88.96 
Cenevr 3.4630 3.4638 
Sof ya 64 915 64.915 
Amsterdaır 1.4618 1.4625 
Praıt 22.525 22.525 
Viyana 4.245 4.245 
Madrid 7.4837 7.4918 
Berlin 1.9775 1.9788 
Var!jova 4.22 4.22 
:SUdapeşt( 4.3425 4.3425 
Bükreş 108.28 108.28 
Belgrat 34.4975 34.4975 
Yokohama 2.765 2.765 
Mo!>kova t4.875 24.875 
Stokholın 3.1485 S.1485 

Tahvilat 

Anadolu 1 ve il kuPon kesik 41,-

" u 41,-

E ıham 

Anadolu 3 60 14,-
Merkez Bankası QO,-

lıtikrazlar 

Tıirk Borcu 22,i 75 
Erıanı A B. C. u1,-
Sivas - Erzurum 1 95,-

" 
a 05-

Radyo 

Köhne masalar, kirli hokka takım 
lan, ayakları sicimle bağlanmış is
kemleler ve çalıştırıldığı zaman çir
kin bir takırdı çıkaran yazı makine
sile bir arada görünce: 

- Yazık! .. Buraya yakışır mı bu? 
Demiştim. 
Sarışın daktiloyu görenlerin hepsi 

acaba· böyle mi düşündüler? Bunu 
bilmiyorum. 

• • • 
Tanıştığım zaman ince ve güzel 

dudaklarının arasındaki iki sıra be
yaz ve düzgün dişlerini göstererek 
gülümsedi. 

O anda bakan gözleri aydınlatıyor 
du. 
- Fakat ara vermeden bir kaç saniye 
bile ona bakamıyorum. 

Ona bir iş verirken kızarmaktan 

kendimi alaınıyorum. 
Bunun sebebini anlatmıya lüzum 

' var mı? 
Ben hayatımda her zaman bu hu

yumdan şikayet ettim. Lakin bu se
fer işime yaradı. Çünkü sarışın dak
tilo herkesten çok benimle konuşu
yor; sekiz on kişinin arasında aşa
ğı yukarı yalnız bana güveniyordu. 

Onu yakından ve daha iyi tanıdık
ça daha çok beğeniyordum. Çünkü 
kuvvetli bir karakteri vardı. Sade gi
yiniyordu; hafif değildi ve: 

- Tanıdıklar içinde benim gibi 
burada çalışmıya can atanlar var. 
Bana imreniyorlar. Halbukı ben dl'! 
onlara imreniyorum. 

Kirli duvarları, isli tavanı ve ren· 
gini kaybetmiş olan döşemeyi göste 
rek ilave ediyordu: 

- Bunun neresine imreniyorlar, 
bilmem ki? ... 

Sarışın daktilonun yanındaki ma -
sada uzun burunlu, kısa boylu ve 
gözlüklü, esmer bir daktilo naha 
vardi ve otuz yal?14ruıcı s-eımış oıan, 
şakaklarında beyazlar, ~lnında kırı
şıklar bulunan bu kızcagız: 

Elimden aldı. 
Ayni zamanda çipil gözlerile 

nalı manalı baktı. 

Yerine gitti ve altını çizdiğim 
tırların bulunduğu sayfayı aç 
tekrar tekrar okudu. Gülümsiyet' 
geri verdi, o anda fena halde sar• 
dığım1 hissettirmemek için belki 
tün kuvvetimin yüzde doksanını b' 
camıştım. 

kl•ta Sarışın daktilo ertesi gün 
verirken şunları söyledi: 

- Çizdiğiniz satırlardan daha 
zelleri var burada... Anlaşılan, be 
ni okumadınız. Bununla beraber, ~ 
rakter ve zevk işidir bu, değil 
ya? ... 

• • • 
Hırçın ve geçimsiz olan esmer d& 

tilo birdenbire bana karşı daha ~ 
olmıya başlamıştı. Fakat ona. IJlU 
kün olduğu kadar soğuk davranın1' 
çalışıyordum. Bundan başka sarı, 
daktiloya da bir an önce kalbimi 
mak istiyordum. Çünkü bir kaptB' 
la evleneceği hakkında bir haber 
mıştı. Evlenirse buradan gitmesi 
rekti. Halbuki ninesile kardeşini J 

zaklara sürüklemeyi istemiyor 
Onların kendi kocası için yük ol 
ları ihtimalinden de korkuyoıl 
Fakat bir hakikat vardı ki bir an 
ce evlenmek ve evine çekilmek o 
en büyük arzusuydu. 

O gün işe gitmedim ve sabaha 
dar da uyumadım. Sarışın daktil 
yedi satırlık bir mektup yazdı:aı;., 

Bunda çok ağır başlı bir dill~ 
beğendiğimi ve evlenmek isted' e 
eğer benimle evlenin- dunyanııı 
mes'ut adamı olacağım1, ııt'erek t •u 
ve gerek onun ,p1.kınl~m.ı ~e9 
decı>ğinıti ınanrlısımı bıldird1~ .. 
ğer raın olursa cevap vermesını. 
mazsa mektubu yırtıp atarak b~ 
unutmasını yalvardım. 

Sabah erkenden büroya gitirD· 
radaki iki daktilo makinesinden t 
masadan birisi yoktu, esmer d&ı; 
n un yeri boşalmıştı. Başka ~fi 

Kaldı ki bugün Olimpiyat hesap. Bugünkü progranı 

Bir kadının kazanç sahibi olması 
kadar büyük saadet var mıdır? Ev
lerinde bir kümes tavuğu gibi pinek
liyen, erkeklerin lütfen verecekleri 
üç beş kuruşa avuç açan kadınlara 
çok acıyorum. 

verildiği anlaşılıyordu. 
Mektubu çekmecenin aralığıtı 

içeri attım ve eve döndüm. Ha& 
bahane ederek gitmiyecektim. 

:an artık memleket efK8.rı umumiye- İstanbul 

sinin malı olmuş, hatta bu hesaplan 
Cumhurıyet gazetesi de sormuşt>ır. 
Olimpiyat direğine Ynşarla Ahmet 

bayrak 1;ektirdiler diye yapılan is -

rafları, idaresizlikleri ve isabetsiz -

likleri gizlemiye kalkmak bu büyük 
şerefi fiyasko olmuş iş 1 ere blr para

vana gibi kullanarak küçültmek olur. 
Buna müsaade eJemeyi:-:. Hele Cum
hııriyet muharririnin yaptığı şekilde 
işi bir vatan, mmet davası haline 
ge~ırip üst:.incie miinakaşa e1i!emez 
nll!kadd.cs bı · ınesele ~ekime sok -
mak mantık kaidelerinin reddettiği 

aykırı bir yoldur. Çocuklar bile bilir. 
:ı:ı; Yaşarın v~ Ahmedin kazandığı 
şeref ayrı bir iştir, olimpiyat işlerin
deki israf ve irl.ıre3 zlık te ayrı bir 
(lı.vadır. Bu C!:.-vayı Yaşarla Ahme
Jın arkasına. g:..:lemiye kalkmak gü
•Unç olur. 

Son olimpiyat seyahatinde .güreş 
sayılarının nasıl hesap edileceğini bi 
l~ bana sorı:ıcak kariar itimat g-öste
ren Cumhuriyet sp'lr muharrırinın t>u 
meselenin de sor unu bekleınesıni ve 
hoyle ateşli va t.ıııi yazılan ba~l<a 

m~vzulara sakla -r.a ma ken:lisine ha
la bir arkadaı:: sıfatile tavsiye ede
nm. 
Hamiş - Cumhuriyet razetesinin dün 

olımpiyat işleri hakkında yazdıgı bir ma
kalede ismim tasrih edilmemiş olmama 
rağmen orada yalnz benim yaf)uğtm ten
kitlerin mvzuubahs oluşu o yazının bana 
karşı yaztldığ'mda kimsede ısüphe bırakmı
yordu. Onun için kendisine yukarıki bu 
ce'vabt verdim. Ancak o yazının her ı:a -
man Cumhuriyetin bu çeşit yazılarında gör
düiüm tarizkar ve maksattan ayrılıp ısah
sımla uğrauır olan edasını da beienmedim. 
Bu tarzda ısahısla uiraşan yazıların ıahi
bini mahkeme kapılarına dü-surd~ıinü mu
harririn hila unutmamış olduğunu sanmak
tayım. 

B. FELEK 

Oile neşriyatı - Saat: 12,30 Plikla Türk 
musikisi; 12.50 Havadis: 13.05 Plakla hafıf 
muzik; 13.25 - 14 Muhtelif plik neşriyatı. 

Akşam neşriyatı - Saat: 18.30 Pllkla 
dans musikisi; 19.30 Konferans: Tasarruf 
ve Yerli Malı Haftası münasebetiyle, Dok
tor Mazhar Osman tarafından; 20 Vedia 
Rıza ve arkadaşları tarafmdan Türk musi
kiıi ve halk ıarkıları; 20.30 Cemal Klmil ve 
arkadaşları tarafından T wrk muııikiıi ve 
halk ıarkıları; 21 (Saat ayarı): Şehir Tiyat
rosu operet kısmı tarafmdan bir temsil; 22 
Ajanı ve borsa haberle · ve ertesi ıünün 
programları; 22.30 Plakla sololar ; 23 ~on. 

Günün program özü 
Senfonik konserler: 

20.35 Bıikreş: Mozart (Pllkla); 21.15 
Bükreş: Senfonik radyo orke11trası; 21.15 
Varşova: Poznan senfoniııi; 21.40 Roma: 
Ottavio Ziino idaresinde; 22.30 Bütün Fran
sız postaları: Mozart, Bach. 

Hafif konserler: 

Diyordu. 
• • • 

Bir gün sarışın daktiloya sordum: 
_ Mademki buradan hoşlanmıyor-

sun uz, niçin geliyorsunuz? 
!çini çekti ve acı acı dudak bük-

tü. 
Başka bir şey söylemedi. 
Lakin bilenlerden anladım ki evin

de ihtiyar bir nine ile iki kardeşi var
dır ve bu güzel, beyaz ve aydınlık 
yüzlü genç kızın ince ve yumuşak el
lerine tutunarak hayatın bin bir ü
züntülü yollarında çiğnenmekten 
kurtuluyorlar. 

Bu kadar yük bu sevimli kıza el • 
bet ağırdı. 

O sevimli eller taşıdıkları yükü ba-
13.15 Bükreş: Kristal orkeıtrası, ıarln; 

ı 1 Lbpziı: Eilenceli hafif muıiki; 17 .50 na verselerdi o kadar derin bir sevinç 
Varıova: Hafif musiki; 18 Budapeıte: Plak ve saadetle kabul edecektim ki... 
konseri; 18.15 Bükreı: Hafif musikiıi plik- Bu arzumu açmak, onu kandır· 
tarı: 19 Liypzir: Halk şarkıları, danslar mak, bir humma gibi i!:ide yanıyor· 
(pllk); 20.10 Oıtrav;ı: Hafif akşam musi-
kisi; 20.20 Varısova: Küçük orkestra; 21.10 du. 
Li.ypz:iı: Orkestra, tenor, koro, keman; Lakin korkaktım. 
2ı.15 Brüno: Radyo orkestrası; 22.30 Bel- - Bir frrsat bulabilsem! .. Damdan 
grad: Radyo orkestrası; 22.50 Roma: Var- düşer gibi söylenmez ya ... 
yete; 23.15 Budapcşte: Çigan musikisi; ' • • 
24.10 Budapeşte: Vaydincer solonorkest- Kardeşime göndermek lÇın yeni 
rası. ' çıkan bir şiir kitabını almıştım. Sa.-
Operalar: nşın daktilo onu gördü: 

20.30 BüdapC1te: Beethoven'in "Fidelio" - Şiir okumayı çok severim. 
operası; 22 Milano: Mukaıuji'nin "Neron" 
operası. Fırsatı kaçırmadım: 

-Versem lutfen kabul eder misi-Resitaller: 
18.13 Varıova: Piyano. şarkı; 19.10 Prar 

Beethoven, Mozart şarkılarından; 19.35 
Belgrat: Halk şarkıları; 21.25 Belcrat: Milli 
havalar; 23.15 Prag: Inriliz Noel ıarkıları 
(Orr. viyolonsel). 

Plak musikisi : 
18.30 Prar : Piyano kenteti; 21 Bükreş: 

Balalayka kuarteti. 

Oda musikisi: 
18.15 Milano; 23.30 Ltypz:ir; 23.40 Ro· 

Q.ta; 23.45 Var,1ova. 

niz? 
- Olmaz ... Büsbütün alamam. Fa

kat bu gece için verirseniz ... 
- Buyurunuz!! .. 
Kitabı aldı fakat ayni saniyede ak-

lım başıma geldi: 
- Aptal, ne diye hemen verdin? 
Diye kendimi azarladım. 
Ona kalbimi acmak için bu kitap-

Kalbim heyecanla çarpıyordU· 
Ertesi gün de gitmedim ve al'' 

üstü görüştüğüm arkadaşlar ııi~ 
şeyden bahsetmediler. Sarışın d 
tilonun mektubu açığa vurara1' 
zalet çıkarmadığı anl~ılıyordıl· 
ten ondan böyle bir şey beki 

haksızlıktı. 

Uçüncü gün erkenden 

başına geçtim. 
Sarışın daktiloyu bekli~o:<iu~İJı 

mer daktilonun kalın sesını ıı. 
mm dibinde duydum: 

- Geçmiş olsun! 
Oradaki tek masanın çek"!'ec? 

açtı. Oradan aldığı kü~ük bır 
kimseye göstermemiye çalı 
bana uzattı ve: 

- Cevabım... eri 
Afalladım. O pek şendi ve .il U) 

makinenin başına oturmuş, b tt
bir hevesle yazısına ba~1anıış d~ 

Zarfı titriyerek açtım ve ~k~~ 
"Şiir kitabında altını c;:ıı·ıi 

satırlar da bunu anlatmıştı. sı. ~ 
mak istemem. Ben de bunun ~ 
hayat arkadaşlığı olacağını s 
rum.,, 

Sarışın daktilo~ ~~ord~nl·. t.i!' 
- Senin gelmedıgın gun iS 

vollamış. Evleniyormuş!! 
• Dediler. . 1 rdı?. 

Afyon yutan bir adam gıb > ~ 
Damarlarımdaki bütün ksJl 

donmuştu. . oıJ 1 
Fakat esmer daktilo sanki uŞı~· 

gençleşmişti, parmaklarını t 
üstünde sanki uçuruyor~u. rdut!' 

Kendimi öldürmek istıyo tJl 
Bundan daha !enasını yaptı 

esmer dakti}I) ile evlendirn· 



• 
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• Güzellik Günü 

Hangi 

Gün? 
H iç 9Uphe yok ki, ııda tarzı Amerikalılarda 

diler milletlerden çok daha ilerdedir. Uzun 
1nUddet bu mesele ile utratmıtlar ve faydalı neti
oeler elde etmiflerdir. Amerlkah ııda mUtehauıs
larından biri haftada bir ıUn için bir ııda tarzı ha
ıarlamıt ve buna da (Oüzelllk OUnU) ismini vermit
tir. 

lnsanlaran hepsi, prek erkek ve ı•r•k kadın bo
lazJarına dUtkUndUrler.- Mide. karacijer ve baraak
laranı lüzumundan fazla yorarlar. Yqamak için 
urfedllen enerji de buna illve edilince vUcutteki 
yorıunlukların çehrede iz bıraktıtı derhal sörUIUr. 

insanlar dalma mide ve banaklarını fazla yor -
duklan için çehrelerinde yorıunluk ve ıözlerinde 
feraizlik hlad olur. Yüzde kUçUk burufuklar derhal 
belirir. 

Bunun önüne ıeçmek lçln yemeklere dlk~at et -
melidir. iki Hnedenberi bu Amerikalı doktor hasta
larına haftada bir ıUnU 1Uzellik ıUnU diye ayırma
lannı tavsiye etpnl,tlr. Bunu tatbik edenler çok 
istifade etmlfllrdir. Haftanın herh1rı1ı bir ıünUnde 
bu usulU tatbik ediniz. O cUn midenizi ve hazım 
cihazınızı dinlendirecekslniz. Daha dotrusu adeta 
dahili bir banyo yapacak11nız. lstediiinlz miktarda 
yemit •uyu içeceksiniz. iç azalarınız bu dahllt ban· 
yodan ne dereceye kadar istifade edecetlnl tasavvur 
edMtenlniz. Bol vftamlnli ve nebati ııdadan sud
delerfniz tazelenecektir. Mideniz ve barsaklarınız 
bir ı<Jn olsun yaf eritmekten kurtulacaktır. Kuıı
nız adeta daha seri ve daha temiz olarak cevelln e
decektir. 

Eler bu ~zellik g(JnDnOn tam bir istirahat «UnU 
olmU1nı istiyorsanız o cUnU uzanmıt olarak pçi
rlnlz. Eter yataiınıza kadar yemit ve Mbz• sula
rınm getlrecelC 'l;Trltf varsa yatafınızdan • gUn hi9 
blkmtyınız. Bal'Mklannııın ve böbreklerfnlzln...de. 

8'ıta faal o~ ltmMtr. ECW .,.,...,9.,...ız ~ 
bel i• bir aktam evvel hafif bir müshil alınaz. Ya-

tamldardaa sela. 
~111•11W.. 

bailMhr 

lnunlar mide veya baraak

lannı fazla 70rcluklan için 

çehrelerinde yoraunluk ve 

sözlerinde feraizlik bud o· 

lur. Yüzdeki küçük buru. 

tukluk derhal belirir. Bunun 

önüne seçmek için yemek· 

lere dikkat etmelidir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hut ta o sabah içine bir limon 11kılmıf çeyrek litre 
11cak su ile bir lbman yapınız. Bu tedbir. içinizde 
birikmit zehirleri dıf&rı atarak yemif ve sebze ıu. 
tarından azami istifadenize yardım eder. 

Sebze ve yemif sularını tenevvU ettirmeli ve btk
kınlık vermemelerine dikkat etmelidir. Kabil ise so
luk. hatta buzlu olarak içilirse daha lezzetli olur. 
Bütün ıUn zarfında bu meyva sularından içmek 
mUmkUndOr. Lezzetli suyu olan sebzelere gelince 
bunlar ilhana. kereviz, ıspanak, maydanoz. havuç, 
domatestir. Bunların hepsinde kuvvetli vitamin var
dır. Yorp;unluta. bozuk cilde kartı bundan kuvvetli 
ille yoktur. Ne dereceye kadar faydalı oldutu birkaç 
haftada derhal anlasılır. QUzell~ «(JnO herk" tara
fı,,lfttn tatbik edilebilen zararsız bir usuldür. 
Şım~f size ~nlOk listeyi vereceflz: 
SAbah kAhnhıtııı olarak bir bUyUk bttrdak seker

ılz ve •U9UZ vemlt ıuvu (elnıır kflhve tirvfllti"I ise
niz varım ııuıt sonra bir kUcOk fincan h11fif sade 
k1thvttvl fnehlllrt1lnlz. l fl,.,.t "" hl,.,C111 v• tttkrRr hlr 
bttrtf•k vemft suyu. yahut bf r bardak limonlu ke
revl'f suvu. 

o., lkitte bir fincan sehn suvu. r:~,.t vHll seb
zeferı., kaYft11tıfmıs ıuvu "'•r. .. lt M-.. ıa ••"•"•le. 
m11vtf11noz. mllruf vtt •111rtt .. v-11111< ieine lezzet ver
m•lt ldn hlr tıınıJ<fln llAv1t Mtih•f\llir. 

f,:; .. + llrllf• bir bartf11.lr ""m11tes •uvu. 
Atl•t tfllrf+e ftlll'M V'lftP•_,.ı Y8Yll ftlU\•tvııt CllVI. 

tl••t ., .................. , .. ıı..,'!•ft .. ....,.. .. uvu. 

~··• ••"'"'"~ bir bard11k vemfa ıııvu ve n11,. vev11 
!J~•tYfl, Çllyl, 

.......... ,....,., ......... "ent1P.fi'. .......... 
Suyu içilecek en ivi mevv1thır mevs1me e8re m11n

d-.1intt. nortakal, limon, qac;çilell, Vifne. nar, ~ilek 
ve saire ... 

MI killere 
CEVAP 

Ç dökülmesine 
Fılanların en zelıirlisı I 

Dedikodu ve iftira 
B 1r ekUJuoumdan ,.. mektu-

arşı Çare ...... 1m'"' ~ili bir mektep 
.,, ...... lılr p111 ._ wçor: arkad&fHft vardi. aır ay evvel öl-
-..g] • _.. _. • ..,_. Ne dU. DUnywn en timiz ruhlu, • 
~-' t dUrOtt kızıydt. IUtOn .........,arı 

p.9ap _ Saç1&rm ~ U• kll'lditinl çok MWrdl. Af'ktAlltlımn 
lbibni)'etle vtıcuclla pbbatile _.... en .ındiiim bir taraf1, __.. o
-... Devam ettlll taMlrlt 1* lan •Yllli ldL DOnyada llirlMrlne 
'4-toa mtıracaat edilir. l'abt .._. bu tc"*' dOfk{ln. iMI kadar ..... t. 
1l il bir M& kaz bilmiyorum. 
~ kunı veya yallı o14u- Arkad&fım ölUnoe bizim nesle 

..... tetkik ettittm IODE'& el* kunı 1ft1MUP bUtUn inanlar derin bir 
"8 Jthmad•n evvel bol •ytinJ&iı tewür duydular. Oeri kalan DM
ile •Jllerlnl kuvVetll bir m..j l'&PJ· nin kederi ve ı8tlrabl hudutsuz

Bu hem açlanmml kurulutunu du. Bunun kal'flSlıl'td& hUrmet 
_._ bell •A.. duymamak, ic;I 11zlıya 11zhya acı-

...__ ~. hem ele onları er . .,. ... r mamak mUmkUn delildi. 
~ yallı ile m aık ~ 81yle oldulu ..... bUtUrt .. hlr 

edlııla. sQnleroe pdclar, zalim, kalpelz in-

sanların ~ikodularile çatkanch. 
OIUm, hayatın bUtUn hınlarını, 
kUc;UklUklerlni hiç olmazsa bir sa
niye için ıusturmuı llzunpltn bir 
hldlsedir. OIUm ka,.111nda insan
ların bu kadar kllCjüklUjUnU izah 
edemiyorum. Siz ne demnlz?'' 

Kızım. iftira ve dedikodu yalan
ların en nhlrllaldir. Bunu k(JçUk 
ruhlu. adi insanlar yapar ve ya • 
yar. Böyle insani• her yllkHk 
18rdUkleri .. yl yıkmak, kendi se
vlyelerlne dU,Ormek hınil• titrer
ler. Arkadafınız hakkındaki lfti • 
ralarlft, dedikodutann atom k&l'fl
••nda blle bu kadar QOk olmasa. 
dedilinlz ılbi temiz ruhlu. dUrUst. 
kıymetli bir jft&hlQk oldu&una en 
oanlı clelHdlr. 

Pisi Balığı ......... 

P . 
arıste 

SoN ~ 

"~ 
ODA ~ · 

Parla, 6 ıı-.... <•oda ~bildiri-i 
riyor) - Bir mütülettenberi burada kadatdar ~ 

erkeklerin amolriniM Acwea edip o fBkİld6 gece elbiae· 

Zeri giymiye baflad&lar. Şimdi tfi daha ileriye '''"."''° 
rarak fraklan da ~ bGfJadtlM. ı '"'maralı reas.m-
de gördüğiinüz beyaz frak aatni" wıat tarafından ~ ~ 
pılmtftlr. Kuyruklan tıpkı erkek frakı gibi uzva 1'e 

yuvarlaktır. YaZnu pantalml fl8"İ*' u.ruK btr aoten 
etek w yelek yert.e de parlak gimil§ ldmeden w bu
lu.ı Nrdır. 

BlSylece erlcekUle 1&et7ea edn 7cachnlar olduğu gibi 
1cachnkklclrvu tamamtıe mulwJ/am etmek iatiyetaler de 
pek çoktwr. Onlar da diğer giJrtliffıdla elbüeleri ter
ciA ediyorlar. 

B» ~ 1 ,.manaJut, CIÇlk ntl1c, aF bir 
Q,maffcan yapalmt§tw. Be1We1ci kemer 1coYI' mal: ı. 
lifedir. 

1 umaraı. reaimde7" elbtaeıeritl Mriainita fi.at 1cumt 
parlak payetten, eteği ise tiUden yaptZmtfftr. Diğm si-
~ w beya dmltelt.lell yapal•tf, g6ğrintü b6flG8 P. 
'ekleri Nrd1r. i .. """'°""' reaimde g&ii1M ai,.A taw&' fJfJfl8 Mr 
~ elMNMdir. Fakat h, loJIDatcada w,a 11er1M:ı,.gi 
Mr yerde tı1cfom yemeğtu dawtU oldK#K,.... ..,." 
•yiecetMrelbiaedir. i 

Binu 4a aaç touaıetıerffttln ~: ıt. a., 
mewimi bclfıtada ya bir b&f, ya bir tiiy veya Mr ~k 
t~WM Jtad111 M1UJI Aenletl Pariate flOlc ,.,,..... 

Tavsiyeleri 

.. ....... ....... 
........ Yekee
......... ..w.............. ... .. .... 
..... il ....... 
Mtaa aomalldJe 
..... paıplan 

Ne yemek yaptırsam? 
Her Evin Heraünkü Sualine Birkaç Cevap 

Paa.r : lıkembe gorbaaı, lU.fsr ukclnlal, kıymalı taze faav.l.ye, r4"UOA\. 
Pamrteai : Tavuk suyuna telt.riye gorbcalt, Çerkea tawğu, p~ 

tapmaak kaVMl'tntlft, bClklaw. 

- Ye bol ,.. .. 
taya hula)'IP im • 

Salı : Mercimek gorbcalt, t'fkebclln, zeytinyağı. Jaına ciolft'IAll, 
yaatı kodai/. 

guı vejetalla ve
yahut seytbaya -
inada lmartmJL 
Kaart:mak lcla ve
Jetalba yalml ter
elh efmewbıl tawl
ye edeılm. ~ 
da?ıa haftf ve les
zetU olur. 

Çar§Gmlxı: Et auyu, hm ,w.oıaaı, nuAxtıu pUdu, eZma kompoaton. 
Perf6mbe : Kan§tk aebnler gorbaat, taakeboln, patatea piireai, .,,._ 

yağk pmaaa, irmUc AeltHJA • 

('uma : B'*" laaıclrlr114111 pilcivla, terbiyeU kerevf.ı, .11'1/flıfd eril' 
1compoatoau. 

Cumartm: DU4iM çorbaal, kl!sç ba'lığa tepftle, '°""' ,,.,.,. ebegfitneci 
ae, ritlcig fmnlı. I 

Kaiıt Kebabı 
8 ldeUlk ,.... tela ... ldlo kam 

veyaiıat kmrak etlnla badu lilon
dır. tlg t.-e koyun yUrell. S50 
...... ktlçük arpacık eojan.. 125 
gram Tnhmn yağı, kanlllher, im
mm biber ve yfllllbabar, blru da 
tu\a. S taae putümen k&jldı, ktl
Qlk bir kutu domata saJçuı. 

Et.lerl nvel& kttçök ktlçük dol· 
l'a)'Dla. içime böbrekleri ve .ojan
lan da D&ve edip yağ ve domates 
aalçulyle lylce kanttmmz. Ballet
tlktm llOllla biber ve baharlan da 
D&ve edip pufÖIDft kilıdmm lcl
• dlldbals. Otlsel Mr pMet yaJllP...,.. le.,..._,..._ Jl'oma ko-

yark• put6mea kilrdmm lb.erlnl 
\'e feiMlJI •ıt:bataiı ile,...... 
..... Bir mt fırmda ........... . 
8ofıaya ptlrlrlLm .......... lld 

kllıcb alıp dller' kAlıt ile ..... 
pıldlnde tallaP DJUP mfraJa 
gönderWL 

Zeytinyaih Kerevia 
Kerevlderl mmtuam ,_.,... 

kMlnk Bavao ve pataten,... ldllllı 
ldlclk ....... Bir .............. 
ye D&ve edip btetlıhdn ertalan
•koyuna. Dbrt ....- k-8 te
..... bir .,.. .... DJ.,.... ..,. 
lllkeP09le•Mwedlpala'atef
te ve ıaaılü bir tepüle flllrlalL 
........ lgbl 41 daldb. kWlr ... 
pduktall ..... tefdlJeıbd --
- ,...... Mr tablP...., ..... 
raya pc1erlab. 

Yapıhı Tanı 
1 plJa ~ MI* ılt • -

........ 8ttt8 .... ..,..., .... 
a. •• l'&ftl J'&Wlll lllve ......_ 

..,. ....,.,. da lmnltmD& ... 
, .. .....,. laMlar .................. .__ .... ........_no,.. . 
............. l;Jlee ........ 
ltlte kanltma& Dlls dlrt ,.. .......... ..,... ............ 
olwıqa bdar ••as Ka'*r> .............................. 
Yey&hat r- &ifa - .. aılrla 
... dikip ............. --... 
,,.. ... Pu ................ ao-

O*=..__,..u ..... ... .............. ....,. ..... .. 
.............. ft)'ahat .................... ,..... ....... 
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Nazilli fabrikasına yeniden 
1200Amele evi ilive edilivor , 
1 

. 
• 

• 

Monisada Halkevi ve Parti bina~, 

Manisada dağ 
sporları yeniden 
canlandırthyor 

• 
Manisa, (TAN) - Halkevimiz, son zamanlarda 

büyük ve canlı bir çalışma devresine girnıiştir. Evin 
kursl~r ve dershaneler kolu Kültür Direktörü Nailinin 
gayreti ile birçok semtlerde ve Halkevi salonunda oku
ma, yazma, ti::art!t ve lisan kursları a~n1ağa muvaffak 
olmuştur. 

1 
Manisada ~oktanberi sö-

Tra bzo nda nük bir hald::: bulunan spoı 
hareketlerini canlandırn1ak 

yıkık 
kOprOler 

Trabzon (Tan) - Geçenlerdeki 
yağmurlan takip eden sellerin tesi
rile yıkılan lspendam, lskefiye, Yan 
koli, Kılıda, Dirona köprUlerinin Na
fia Vekaletince yaptırılacağı haber 
alrnmıştır. 

Dirona köprUsUnUn bir an evvel 

yapılması çareleri aranıyor. Nakil 
vasıtalan halen dereden geçmekte 
olduğu için kuvvetli bir yağmur ge· 
lirse buna imkan kalmayıp münaka· 
lat kesileceği cihetle, esaslı tamire 
kadar köprünün mehmaemken geçi
lebilecek hale getirilmesi bin liraya 
mütevakkıf olduğu anlaşılmıştır. 

Vakfıkebir köprüsünti hususi mu
hasebe kendi bütçesinden yaptıra • 
caktır. 

Kemaliyede Parti Seçmesi 
Kemaliye - C. H. Partisi kongre

.ı yapılmış ve idare heyetine şu ze-
vat seçilmiştir: ' 

M. Sadık Eti, Şakir Oğuz, !smail 
Haznadar, Mehmet Gür, Ethem Kı
lıç, Hilmi Ipekgil; Mustafa Demirsoy. 

üzere spor kolu da faaJiyete 
girişmiştir. 

Valimiz Lütfi Kır.darın başkanlı • 
ğında yapılan bir toplantıda diğer 
klüpler arasında Dağspor ekipinin de 
yeniden tensikine karar verimiş ve 
bunun için seçilen beş kişilik mu -
vakkat idare heyeti tarafında)l ha -
zırlanan yasa genel kurulca tasdik 
edilerek işe başlanmıştır. Yapılan se
çimde öğretmen Hamiyet Süzen, En 
ver Toktamış, Dursun Güney, Nec
det ve Fikret idare heyeti üyelikle
rine, ziraat memuru Mahmut ve mu
allim Mustafa da yedek üyeliklere 
seçilmişlerdir. 

Halkevi salonunda tuğ komutanı 
Abay lsmai Hakkı Apa tarafından 
spor hakkında verilen bir söylevden 
sonra şehrimizde bir atlı spor kolu
nun teşkiline karar verilmiş ve se
çilen muvakkat idare heyeti faaliye
te başlamıştır. 

Aksarayda Yeni Mektepler 
Aksaray (Tan) - Kazamızın bü. 

yük köylerinde, köy kanununa tevfi
kan, bu yıl yirmiden fazla mektep 
binası inşasına başlanılmıştır. Bir 
kısmı bitmek üzere olan bu mektep. 
ler 3 ve 5 sınıflı olabilecek şekilde ve 
ayni sistemde yapılmaktadır . 

1 Menemen Belediyesinin Yaptırdığı Hal 

1 Bez fabrikalarımız dış 
piyasalarla rekabet 

edebilecek bir halde 
A ydın, (TAN) - Nazilli fabrikası inşaatı :lerle-

I mektedir. Önümüzdeki Cümhul"iyet bayramın· 
dafabrikanı!l küşat resmi yapılacaktır. 

inşaatı ~itirilt:n memur apartımanları üçer odalı naire-
=tere ayrılmıştır. Her daire bütün konforu havidir. Fab
rikanın karsısındaki sahada kadm amele için 1800, bekar 
erkek amel; .için de yeniden 1200 ev yapılması kararlaş· 
tırılmıştır. 

Fabrikanın yedek dizel motörü çalışmağa başlamış ve 
bu suretle muvakkat tenvirat temin ohınmuştur. 

Günde 90 balya harcıyarak 30 bin iğ ile 90 • 100 bin metre bas
ma çıkaraca!< olan Nazilli fabrikası, henüz çalışmıya ba§lamamış olduğu 
halde, sipariş tekliflerile karşılaşmaktadır. 
Beı fabrikolorımıı himayeye muhtaç değil 
Alakadarların verdikleri malOmata göre, Kayseri fabrikamız azami 

faaliyetle çalıştığı halde 937 senesi sonuna kadar çıkaracağı malı şimdi
den satmış bulunmaktadır. Bu da yerli fabrikalarımız mamulatına kar
şı gösterilen rağbetin açık bir delilidir. Bu inkişafın neticesi olarak do
kuma fabrikalarımız gümrük himayesi olmaksızın harici rekabeti kar
şılıyııcak bir vaziyete girmişlerdir. Kısa v.amanda el<ie edilen bu netire 
çok şayanı meml'uniyettir. 

Türk i~çilennin bir muvaffakıyeti 
Nazilli fabrikasının inşaatına ait ve kayde şayan gördüğüm bir sah

neyi de bildiriyorum: 
Fabrikanın bar:aları 38 metre uzunluğunda, 1,25 kutrunda, 17 bin ton 

ağırlığındadır. Bunun birincisini 3 saatte bir yabancı mütehassısın ne
zareti altında 8 Türk yerine koymuştur. İkinci bacayı 8 Türk teknisi
yeni, mütehassısııı miidahalesine lüzum görmeden, ayni müddet i~inde 
yerine yerleştirmişlerdir. Bunun da bir muvai!akıyet olduğuna şüphe 
yoktur. 

Bornova Cinayeti Suçluları 

Yakalanmak Üzere ••• 

Cinayetin talıkikafı ile me~gıil bu
lunan Müclcleiumum1 muavini 

Şevki Suner 

İzmir, {Tan) - Brnovarun !Şık • 
lar köyü ile Pınarb&Jı mevkii ara • 

ınnda bir bekçiye ait metruk kulede 
25 yerinden bıçakla yaralanarak öl

dürülmUş bir erkek cesedi bulundu
ğunu telgrafla bildirmiştim. Yirmi 
beş yaraya inzlntamen cesedin bafı 

taşla pek vahşiyane bir şekilde ezil
miş, yamyassı bir hale getirilmiştir. 

Cesedin üzerinde bulunan nüfus 

tezkere.si ile bir mühürden, Afyonlu 
Ahmet oğlu Salih olduğu anlaşılmış, 
cinayet yerine civar bir yerde de kan 
lı bir bıçak gömülü olduğu görülerek 
çıkarılmıştır. Salibin bilhassa göğ • 
sündeki yaralar çok derindir, ciğer
leri parçalanmıştır. 

Knleye evvela bir kadın ile Sali
bin geldikleri tesbit edilmiftir. Ça· 
murlarda bıraktığı izlerden anlaşılan 
çıplak ayaklı biri bili.hare kuleye 

-------------....., gelmiş ve Salibi veya kadını elinden .1 almak vey~hut ta paruı için öldür

Nazillide 
Bir lise 
Açılacak 

ye n ( müştür. Cınayetten 11onra çıplak a
yaklı şahıs ile kadının birlikte Izmi- , 
re doğru gittikleri gene izlerden bel
li olmuştur. 

1 Nazilli, (Tan) - C. H. Partisi il
i çe kongresi yapılmış, birçok dilekler 
ı söylenilmiş, bu meyanda Sami Kut
; luğun orta okul binası ders levazımı 
ı hakkındaki tcklifile Nazillide bir li-
1 se açılması teklifi kabul olunmuş ve 
: ilçe yönkurul tiyeliklerine şunlar se-

Bugün yarın caninin meydana çı
karılacağı muhakakbr. 

Sındırıgı 
Civarında 
Kaçakçılık 

Halin umumi görünüıü 

• zmlr (TAN) - Borç etmeden Menemenin imarına çalışan o~ 
1 belediyesi, ~00 1'.-üsur 5enelik bir tarlh ta.5ıyan eski bir l~~nı, b~· 

tttn gıda maddelerinin satılabileceği bir hal haline gettnnl tir. Gonderılı
fim resbn, eski hamn ne güzel bir tekil aldılbru gösteriyor. 

çilmiştir: 

Sami Kutluğ, Ri!at Tuncer, Hakkı 
Peyancı, Emin Bilgen, Hüseyin Sez 
gin, Nuri Sarı Kahya, Mahmut A • 

şık. 

D kongresi delegeliklerine de Tev
fik Bilgen, Sami Kutluğ, Emin Bil
gen, Rifat Tuncer, Hakkı Sümer, 
Mustafa Atçah, Halil Incl ittifakla 
intihap olunmuşlardır. 

Sındırgı, {Tan) - Yayllbayın kö
yünün eski muhtarı Mustafa Çavu
şun evinde 18 kilo, Kırka köyünde 
Çakmak Mehmette 40 kilo yaprak 
tütün, bir havan ve bir tütün bıça
ğı bulunmuştur. izzettin köyü koru
cusu Hüseyin, kaçak tütün kullanır
ken görülmüş, heDSi nıah lcemeye ve
rilmislerdir. 

Söğütte 
Sıtma 
Kalmıııor 
Söğüt, (TAN) - 1932 yı

'1ncla ilçemizde bir ıube açan 
Eskiıehir Slfma Mücadele 
Merkezi 13 ~öyde çaltıırken 
mesaisini bugün 53 köye teı· 
mil etmiı vaziyettedir. Bu sa
yede slfma'1/ar nisbeti yüıcle 

kuHan yüıcle on sekize clüı
müıtür. 

Bu yaı 1638 sıtmalıya ~inin 
verilmiı, clörf bin kiıiclen alı· 
nan kanlar tahlil ve ya/mı iki 
yüz onunda S1fma mikrobu mü
ıalıecle olunmuıtur. 

Yeni elen 400 mef ro uıunlu

ğuncla bir kanal açlimıJ, 2190 
metre murabbaı tufan bir sa
hada bataklık kurutu/muı, 
2300 metre ark femiılen:niı

fir. 
Çukurlıisar ve Zemıemiye 

köyleri civannclaki batak-
lık cla kurutulma küıereclir. 

Sivasta çimento 
Fabrikası 
Kuruluyor 
Sıvas, (Tan) - Orta Anadolunun 

çimento ihtiyacını temin edecek bir 
fabrika inşası için Sıvas ve Gemerek 

havalisinde yapılan tetkikat bitmiş, 

fabrikanın Sıvasta yapılması muva
fık olacağı neticesine varılarak ha

zırlanan rapor iktıaat Vekaletine 
gönderilmiştir. 

Çill\ento fabrikası, Sıvastan iki 
saat ötedeki nümune çiftliği civa -
nnda kurulacaktır. lnşaat ilkbahar
da başlıyacaktır. 

Sıvas çimento fabrikası orta Ana
dolunun çimento ihtiyacını ucuzca 
temin edeceği için, bu havalide ker
piç evlerin yavaş yavaş ortadan kal
kıp köylerde bile sıhhi şeraiti haiz 
kagir evler yapılacağını ümit eyle -
mek, artık hayal olmaktan çıkacak-
tır. ' 

Fabrika, Sümer Bank tarafından 
açılacaktır. 

1 12 Yaşında 
Bir Çocuğu 
Vurdu~ar 
Burhaniye - Gömeç nahfyestniıl 

Ballıca köyünden Mehmet oğlu 12 
yaşında Şakir, Ayvalık tüccarından 
Fehminin vekili bulunan Halit tara • 
fından kırma tüfeğile göğsünden ya· 
ralanmıştır. Halit Ayvalığa kaçmış· 
tır. Vak'anm sebebi meçhuldür. 

300 bin dönüme 
Pamuk ekilecekı 
Balıkesir - Bu sene, burası ile 

D€nizli arasındaki 25 muhtelif met· 
kezde ve 300 bin dönümlük ar:azide 
pamuk yetiştirme tecrübeleri yapı • 
lacaktır. Bu tecrübeler,. Nazilli ~
muk istasiyonu tarafından idare o • 
lunacaktır. 

Beınide Parti idare fleyeti 
Besni - Parti kongresinden son# 

ra yeni idare heyeti 'öyle teşekkill 
etmiştir: 

Reşit Emre, Hasan Emre, Tahsin 
Sümer, Sadık Mutlu, Murtaza Isot. 

I 

Biga Parti Kongresi 1 
Biga (Tan) - Biga kaza parti 

kongresi toplanmış, idare heyetine 
şu zevat seçilmişlerdir: Değirmenci 

Bekir, Zahireci Ahmet, DimetokalJ 
Ahmet, Ayakkapçı Ahmet, A\'Wat 
İsmail Hakkı, Bakırcı Hasan, beledi. 
ye reisi Ra.~it. 

Belediye reisi Ra{}it, parti reisi ol• 
muştur. 

~ ... ,"""._... __ ,.,.,.... 
KOÇUK MEMLEKET 

HABERLERi 
• MaJatyada !lQk-soğuk \'8.J"dır. Kl

müribı kUosu perakende olar .. 
7,5 kuru~ satılmaktadır. 

* Ceyhana Romanyadan yüz küstf 
hane hallandao mürekkep bit 
muha<>ir kafilesi daha geınu, • 
tir. Bunlar da. Kozana gönderi• 
lecektir. 

•Adana • Van hava postalan 11)• 
baharda lşlemlye ba.,Iıyaca.ktıf• 

• Adana.da hamal Osman oğlu Bul• 
ki, karısı Makbule;)i kıskanr' 

tıkla ağır surette yaralamıştır• 

• Balıkesir müddeiumuınlliğl mu• 1 

vlnliğine tayin edilen A.zmJ ~ 
ztfesine başlamıştır. 

• Turgutlu köylilleri ziraat banldl"' 
smdan aldıktan para ile f,e(lr 

rtk t1ttlkleri tohumlan tarll-
lanna atnuşlardır. 

'rrabzonda gol • Naznıı uaıke\i her hafta ıı:~te-.ı • ri musiklll aile toplantılan t~t" 
tamiratı tip etrnekte<lir. • 

• Akuray köylerinde hu sene ın~~ 
Trabzon, {Tan) - Nafıa Vekile- sulün be"'kf"tll olmuı köyliı) 

ti, Trabzon - Erzurum yolunun ta- sevlndlrmlştlr. 
mirine sarfolunmak üzere 10 bin li- • Biga belediye tellillıitan ort• -
ra göndermiştir. Çok bozuk olan mektebin bu sene meztınlal'fll • 
Trabzon • Maçka şosesinin bu para dan Cemal tayin edllmistir.rl 
ile tamirine ~lanılacağı anlaşıl • ._._.._-... •-•llııı•tl'•llııı•tl'•-.•tl'•-.•lll~ .. --_ .. -,._ ... -... _ ... 1111._ ....... ,,,_ 
maktadır. 

1 Sivasta ilk kostümlü Balo 

S ıvas, (TAN) - Şehrimiıcle birinci Jefa olarak lcoslümlü bal0 

verilmiıfir. · 
HimoyeieHal Cemiyeti bura ıubesinin Halkevi salonunaa verclii' 

bu balo çolc eğlenceli geçmiıtir. Birçok bayanlar baloya milli Aıytr 
fetlerile iıfirak efmiılerdir. 

Gönderdiğim resim, bu baloclon hir infıbaı t•sbi# ediyor. 
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,~, R~AT EICREM l<OÇU üzüm ve incir R 
N~met Ziyade Ola... Ziyafet Tamam Oldu •• Hani En eski tarihlerde tanmınq olan meyvalar araamda; o 

l:Sağdat Kapılarının Anahtarlan.. =-.::1!°.;~cirı!.d!i:J:bıı=riT:~::;. K 
llektr SUbafı bundan valile beraber - ~nabı hak phm ve mm dm- reket etmeeinler. Bir ferde zarar Yalannm cetleri Turiaina'da yqamıfbr~ 

~bulunanları ve Bağdatlılardan rUnUztl usun etsin. Bisl Osmanlı ga. yoktur. Şahın amam vardır. Cal'lt ve Eski milletler arasında zUmde 0,05 foefor ve Uç nevi: B, C, P 
.. ~ Pqaya taraftar olanlan kı : l<.beaindeıi kurtardıim. Komfulara pazar açılam. ldm8e rencide olmıya?. Turisıiıa'nm incir e eyti- vitaminleri bulwıduğundan çocuklu 
~ pçirdi. Mallarım zaptetü. yardım padiphlann mtırtlvvetlnden - Diye Uln ediyorlardı. • • v Z ve gençler için bünyeyi kuvveUendi-
ltafctat PqalığJDID kendine verildiği- dir. Biz l&hm edna bende11iyiz. Bedi- Herkes evine kapanmıı, kapılarını nıne sıı>ta ile b~ktlırdı: ~~- ren, sinirlerin inkipfma yardım e-
'9 dair bir l&hte me111ur tedarik ede- yelerimizi acizane takdim ediyoruz! lilrmelemlttl. Bekir Sübaşı da kar - maldann Arabıstanı ısttla- den, kemik bUceyrelerini bealiyen mU-
l'ek hallr& okudu ve kendi kendine Dedi. defi Defterdar Omer ile beraber tu- lan üzerine Avı·upanın ce- kemmel bir gi j lld?r. Filokftera böcek 

1 

iletir Paea wıvanmı aldı. Dipr ta- Safi Han paaba pldi: tulup p.hm huzuruna çıkarıldı. Oğ • nup sahillerine götiirülen butalığI memleketimlz.e girdikten 
~ latanbula da klirt ~ - Bu pdi ne herae JV, bi&l mu- tunu phm yanmda görtlnce kendiıi· Y akm Sarkm iklimlerine sonra bqtanbqa bağ olan memleke-

llluf Pqanm hayatına kastettiğini karalJla mı çatmmltn'l • ne ihanet edenin kim olduğunu ala- has meyvaları, bütün dün- timizde yerli Uzümlerimiz azalmıı ve 
tt &hvall_n. d~ buna müncer olduğu· Diye bağırdı. dı. Şah Abbaa: yada iktısadi bir kıskançlık yt:rine Amerika umalan kaim olmuş. 
llıı, Jrendiainiıı mağdur ve gUnabm Bunun tlzeriJle ~ SWaoı Bat • _ Niçin böyle yaman iş ettin?! dırmıştı tUl'. Böyle olmakla berAber 'izümleri-
~u bildirdi. Diyarbeldrdeli clatta bulunan G6 yb Iran ukerini Dedi. Bekir SUbafı oğlu Mehmedi U~ rikalıla bll in iri rimlsi !J1l.ml 1enevt hUJlltı Türk nüfusunu 
-..ı Silleyman :aea Baid&t valili.. 1Rlmandanlarile ~ 4avet etti. Şıı göstererek: e r e c e mem beolE.miye, gen~leri kuvvetle'l·iirmiye, 
liİle tayin edildi. Süleyman Pi.fi' hm kendWne yolJadılı tacı ayağı ıle Şahım yaman iı ben etmediın leketlerlne göttlrmtltler, ıenil incir çocw~Jdarm inkipfma yetişeralr mik- Ökallrük, Nede, Boğu ve G6IUa hu. n.udardan Bağdat yoluna çıkarken, önlerine yu-h.rladı: b -tt., ded,i • ' bahçeleri trurmuılardı. Fakat Tllrk tardadır. t.aııklvlyle wl klsılanlara tilai te-
'daaııarmdan · al"'- Ute llim ' 11 e ı · . . iri rl ooktu SO K. lluan d Alı ..•• yı. m ae - CUrmtımUz .affedlldı: Bafdat e- Mehmet babutle alay etti: incirlerinde nebatat ilmi noktum- uıı: Aril K.tf'IBER 8 e r. eposa 
Olarak ilgar ile gonderdi. Bekir SU- yalcti blz.e verildı, vanp gıdip şahmı· . dan mevcut olan ua ve babalık gibi lst.anbuJ, Ankara, BeyotJa, BetJktq, 
'-tı Ali Ağayı Bağdada sokmadı, t:a haber verin. olmıya ki Ba~t il- - Sen Bağaddı vermıye ahdedip t1 rini bilemedik! . ------------ &ldşehlr • 
"at. Plf& lbmı defildir" diye geri zerine uker göndere, vermek ibtima- sö;ilnde durmadm. ben ol ahdi yerine ht~ye e ennden A- İatanbul üçüncü icra memurluğun- ------------
16nderdı .. SUleyman Pqa J&ardine Um yoktur! dedi. getirip verdim, ışi~d~n sonra mal ~~on binle~ ağaçtan tek bir dan: Beyojlu 8uJb Mahkemeleri bat. 
W-=-m bundan haberdar oldu. 1 1 rind baz·, k ,_ kande iee verip nefsını kurtar. gU - mcır bıle alamamıf, ndı. Evvelce Beyo""'unda P'erikö'"~de ____ ...,._..__: ı _ Huall Tosun, ~ . ç e en nan cevap vet'me ut- • • •• ,, ouı r1--.-..--
uunun ilzerine Hafız Pqa Bekir SU- tedi. Tuttunıp karmlarml yardırdı 11elce falı sem azat etsın ! Baba incirin ıtıeyvuı içinde Y&ll· Baruthane caıideainde 85 numarada Ayşe Tevhide ile Şakir, Cemal ve la· 

'-tmm tenkiline 111emur edildi. Ha- ve bqaşaiı kale bedenine utmtı: ve Bekir Slbaşm demirden bir kaf~ yan ptutofaj böcekleri, erkek çi- mukim iken hllen tkametgihı meçhul ireain mutuarnf oldaklan yirmi 
'8 Pqa Ba.fdat önün• gelerek telırf 0 gün Bafdatta büyük f8Dlikler yap. içine koydular. Yedi ~ yedi g'!'ce u- ~Jr+.en çıkar" ··~ ·ncirir çiçek bulunan Kormllyoea. bet bin sekiz yllz otus yedi buçuk lira 
~ etti Bekir Sübqıya da tmb vutmrvarak nanı.larmm ve mücevher- k ""'rerek ,., ki rf . 1 Vuflikf Yorgo Karakoetoploeun 
~göndererek: • . . . lerlntn n~rele1'de akh oldufunu RÖY- ıımma •• .,..çe e nı a191 ama- dalremizin 936 .1172 numaruma mu muhammen kıymetli ve Pangaltıda 

- Gerektir ki paplardan birini b Faka~= s:~ aer:~ IPttiler. Sonra mevctana l'e~irdi1~r. dıkça, meyva ~kkül edemez. kayyet doeya ile simmetbıı.:t ~ ala- Beeiktaftan Kiathaneye giden yol 
~ edip aen dahi evvelki riyuetin· ı:~ bll,uk bir ordu Ue eaJ:ı BUvllk bir ateıs yaktıl'lr ve ı:;tnl<:ıplak Amerikalılar billhare bu böcekleri cağmm temini ::mmmda uhdei ta • üzerinde ve arkuı cedit Şafak ve a* o.ıum Matma, canma arar gel· önilne plerelr -'ri muhuara etti. savarak alete kam vaf.ı akmcıva de Cezayirden· toplayıp memleketleri- aurufunusda olup hacrıedllen Fener tik diğer Bekçi aokağmda klin ve ea

Para ile Bekir 8ibumm en yakm •· kadA.r ı..ır.bıoe ettiler. Oflu ise. f'l!n- ne götflrmiye mecbur olmuşlar ve bu de Tahtaminare mahallesinde Kire - ki 2 ve Uç defa mtl'Aerrer 2 ve yeni 2 
J>lye itaate davet etti. Fakat Be· damlannı elde etti. Hattl otlu lleh- do kadeh. babaltlllll kebap f'dtllaıni ıuı etle incir zlraatini bizden öğren - ~t aokağmda yeni 4sayılı ev ve. E . ill 16 numaralı arsanm tamamı 9u -

Stlbql, 1bbu A6 ldmd&ld bir met bile Bafdat eyaletinin kendine kahkaha\arla ı-evrederek qrap icti. : J rdir incirin tekerli mndıte1ı?ri dırnekaptda Kumıaia me.hallesmde yu izaJ . . . k rt+""'"'"' k 
1!1&111IDI name ile lraıı p.hma gönde- • . Nlhavet Bekir SUbuıvı P.tnıfma neft m.ş f' • CIU!li sokağında Senayokuşıında 32. un esı ıçm açı a .-&&&&,,a 0-

n • .u...:1 .. kendiatne tellim ede· \•erildifine dair şahtan bı~ menear a\lrWm~ bir kavti~a hıu"tladdllr ve çok kolay hazmolunur, vücudu ko. 31. 33 numaralı Uç ev ve Kara~m nulduğundan 25 - 1 - 937 tarihine 
_,.._. aldıktan 10nra aabaha tebrin kapıla· · ı rtı K in · d ·· dif zart · günü bildirdi ve yardım iıtedi. Iran . . . 1ran kayıfa atet vererek Dicle ırmağına lılylık a ıs r. unı cır yaşın en riıkte Atik Alipaşa mahallesinde Nıu- musa pa esı saat 15 ten 

lu da ftrlatı ganimet bilerek 30 bin rmdan ibı~~! yiaçtı. Şetethtirel doKallan be bll'&ktılar. daha faydalıdır. Kuvvet vericı. di- rettin tekkesi sokaıhnda yeni ıo. 12 16 ya kadar Beyoğlu Sulh mahke • 
ord 'D • .M.dJ Hafız Pa &1keri c; IUIUe zap er. e - mesi başyazganl • Uza ede il 

k bir uyu ~.... • denlerinde ta.ter çalmmaya, bonılar Oflu Beldre gelince, birkaç gUn mağf inkipfa yardmı edici bir mey- numarata kayıtlı maa garaj haneler ıgınca m Y e e 
kurtarınaya memur etti. Bu atmlye ı..1aymea apldl" 8Ubatmm Batdat valilffiinln h"valUe yaeadı. vadır. den ibaret gayri menkulııtmızm ber- aatılacaktır. ~ bedeli mu • 
Bekir Sibaeı bir taraftaa da aklı bafIJldaıt glttt B&ff&t aobk· ll'lkat Şah Abbaa: "Babuma acımı· Zeybefln yemiıi bitirir her işl' veçhi talep paraya c;evrilme muame- hammen kıymetin yüzde ye~~· 

-• .... :uı ..,_ ___ blrmeldlaP'g&ıdereI""P.k: • h 1 -'-• d. ' •••· ı in ı k n-- -s.-ı.... lruf ni bulursa o glln ihale edilecektır. 
• & ..,.,,._ larmda münadiler b~r: yan klfirin bana ne ayn o ıı.r- ... ı sözü h b. h k"k tf in "rd es e eau o ma ur.ıcre enıavı vu • 

-11u h- hrim ..... hım !41 l'.S.~!" ~ ııllrdU. Ora- B. ~ ~« cı~ marifotiyle _ .... ._ ,...... _.,. ~en 11011 arttıra. 
;.,ı; p&cDp.hm 1"~• ~kert ve şehirli w ft&Ya ve 1& cftr. Cl&l"Qüii.emmllt ,.~~. foısför b1iJUıMll • Baltriikla..: yu- w UllCllııl ltl)&atlma.._... lilttce- =-~ ~':k ıeı::;;ue 
uana pdteftıfe\1, ıız lQtfedip . . . . · d d h BiTTi · sinde mezldkr gayri menkullttan Fe- ıs- • e-

~ıaaı dilpnana vermiye vesile ol- lık aahıplen yerhyenn e unıp a- mUf&khk ve faaliyet verir. idrarı rd ki.in v ah 1 ve aoltak ve nu- den 9 - 2 - 931 günü saat 13 ten 16 

ym, bi~:u :." beyler~yl ..... ._s-.A .. G ___ L_l_K_ ·o· .G ... Uı:-T--L·E-R~ ....... ;:~~~~f~.~~ ~;::: ::im J:-:~: ::n :m:: ~2a !a:lh~alr~~:::k:d~eb::;· 
h-ı~ı Erteli ... , .. de t6trar Jllr 1 an:U wıareıt evq ve v-aınm goat~· d k. U . t . .. b" .k. - e ta e a ar ve 
~k: ...... ren bir Lipodiutu vardır. Bund.in pyUı a !u 'L':,vın1. amamı ~=:.,~,mrü~ ktı 1 

birikecek maliye, belediye vergileri, 
d 1 ..... ı ki 1 h · ti z e'- YÇiJ ıra ve ucua.,;.. e ·-,_. · i 20 elik ta·..ı- bed - Bundan aonra beylerbeyini ka· U)ICllAN HrlCJM o ayı ,,"'961 mae ere e emmıye e jı .... 1 • tam • dahi YllAU ıcares ve sen vız; e-

ı:ı. ta,-· 1 K te kil...& gara uwunan evın amme li teuaı· "·teri •ttir eclemeyiz. Eter bise verilmek ca- YDıye o unur. unıaunun r uıın- ild bin sekiz yttz doksan dört lira ve ıye m..., ye aı . 
blMıl edelim! ,.............._._.-.._........-.....,...,... ......... .........,.J _......_ • ....._ ar deki beıdeylct maddeler çok mühim- kıymet takdir ecHlmit olmuma ve le- 8 - Arttırmaya. ifürak ed~kler 

bt,., haber,ollamılb. Bir sUn llOD Çok Şeker y ayince Ne Olur? dir. YOld& heabiyle 6,38 uotlu, 2.10 ra il1b kanununun 103 Uncü madde- muhammen. kıym~ yilzde yedi bu-
-..san tııertne memur lruı Hr· yaflı. 48,4 şekerli, 4,70 madt--n! mad- sinne tevfikan tarafmııa tebliği muk- çuju n.isbetinde temınat akçesi veya 

~ın- elçial w mektuba pldi. Bu Bayatı 1Unlerde intan tek•' y.. hiç bozuk olmasa bile, kendlılnln deler. 8,08 Hlllllm, sı.ao BU, nquta tezi ihbar varakuı tkametglhı ha - mu~ bır bankanın teminat mektubu 
~pta: "Bekir Han balen pha mekte itidali muhafaza edebilir. lstediil kadarını alakor, en çok ve zamk gibi maddeleri hsvidir. Pıı zıranızm meçhuliyeti hasebiyle 00 getırmeleri şarttır. 

rı::•~·~n..ı.. ... etmie.tir. Baidat hana ait. Fakat ,.ker bayramında! Bir k.. miktarını kanın içinde bırakır. terkibe nazaran kuru incir, bealeyici bet gün üdd tle ilanen tebliğine 4 - Arttırma bedeli ihale tarihin· 
mugayir hareket etmeylnil. Ve re tebrik için ıittllinlz her evete Onun için ,.ker bayramında meyvalarm en iyilerindendir. karar ve.:mÜJ e olmalma mebni bu den itibaren yedi gün ~mda mah-
t tinilnden çekiliniz!" deniliyor- ''bir tanecik olsun" yemeneniz - bir de afure pitlr~ldili zaman- KtlçWı çocuklu tc;lt. kabulrBUX, çe- h\18U8ta bir diyeceğiniz varsa, keme kaaa1JDa ~ edilecek a~ 

Hafa Pata IU cevabi vermifti: ayıp oklr, ev sahibi lfJc*'ir. Za· da - birçok kimseler, muvakkat 1drdebla 6zl1m ne Odm suyu fevka- mezldllo müddet zarfında 936 .. 1172 takdirde ihale fesih v~ ter~ flat ile 
lfl!ııı_ •-- b un .. -1 1-..a.. .a..ır.ı •-- ın-· .. nele-~-- ltidal taraftarı bir mUdclet için, dialetli olurlar. l&"'- • -'·'·"'- w.1-- .. a __ ,_ zarar ve ayan faiz bili. hüküm ken· auı .uarı P mm waaeruıuııı:ı ~·· 11.911 -· ~ -.ıc ı;a,,.-.wı-. ~awuı l'OID&WMU&u- doeya numaruiyle 1$ifahen veya tah- . . 

Padleabm bir kulu Ali oldu, o- olsa flkerin lezzetine dayanmak Kanda teker böyle fazla olunca. ıara ilsllmUn bllulu sararbdır. ÇUn- riren dairemize bildirmeniz lbdrıdır. diainden tahsil e tiieceküı • 
h•kkmdan plmiye ~k." El- pe~ ılJ9. Onun için hısım ve akra- . (,.ker auyu Hvdill için) n81içl• ki, içinde kireç obalatmm bellQrlan Keyfiyet maltmunuz olmak ve me. 5 - 2004136numaralı icra. ve if1h 

banıı. tanıdıklarınız Mkadar c;ok· rln arasındaki su kana ıider, ka- buJumnütadır. Mbrekleri kum ve kar varakanm tehliif makamına ka· kanununun. mcı maddesme tev -
._ Bekir StlbatI ...ı.tan istimdat sa o kadar 90k tek• ,...,.Y• mM- nın suyu 90Phnca da tansiyon tq yapanlar için de ktreoli olu bu Lm olmak üzere Uln olunur ftkan gayn ~enkul arsa thıerindekl 

Bir lmt bir çabJt. mi1DI& ko. bur olununuz. «encfi avN\lzcle artar. madde bm •neıları yapar. Kuru U- (28S3ll ipotek lahi'bı alacaklılarla dlter al&. 
misafirlere örnek olmak için J• • Bereket venin ki, insanda zaten kadarlar gayrimenkul ana tllıerln • 
dtkleriniz de bafka... feker hutalıtı yoksa. böbrekler deki ha~armm '>ahU8U8 faiz ve mu. 
Şekerin mutedil miktJrı f(Jph• daha 11kı ltlemlye baflarlar.,. ka· HASAN DEPOLARI ve MOSTAHZARATI~ rafa dair olan iddialarım iabat için 

siz 90k iyi, hatta pek IUzwnlu nın içerisindeki fazla suyla birlik· Uln tarihinden ·tibaren yirmi glln 
,.ydir. Şeker yemiyen insan kuv· te fazla ,.kerl de temizlerler. Bir Sahibi HASAN HASSAN zarfında evrakı mUsbitelerlle birlikte 
vetten dU,.r. Şeker hatalara ti· taraftan da vUcudUmUzUn içinde satış memuruna mUracaat etmelidir. 
fa verir, insanı zehit'lenmekten fazla ,.keri eritmekle mükellef tJ. Sa•nlı müaterilf!ri.,;tt ,,~ ahhahla""'" R ... _,..,... lnıtı .. ı. .. Aksi takdirde hakları tapu ıdclllle 1& 
kurtarır, daha birçok meziyetleri lan uzuvlarımız tellfa du,.rek fa- bit ohm) anlar atıf bedellııin payla§-
vardır. Fakat lüzumlu miktardan aliyetlerini arttırırlar. Bazıların • mumdan hariç kalırlar. 
fazla ylylnce acaba M olurf da bu faaliyet lüzumundan fazla 6 _ Şartname liıahkeme divanha· 
~•releri blfka yedilimlz sıda- olur. Ondan dolayı insan çok... nesinde Jıtrpma görebileceği yere 

far pek tok mltctdcla .olunGa MUt· ker yedili halde. kanındaki .. ktr udmlltJr. IWda tafaHAt almak isti • 
lalla .kana karlf"'Ular. MidlmR- niıbetlnln azaldıll da vard1r. Son- ,_... 911. 2G ayı ile bqyuganlığa 
de ve daha qalıda humedıa.n.. ra muvazene yava, yava, yenlc*I ~Ula oltlllur. (28358) 
dikleri için kana pçmeden d.,.,. hlsıl olur. 
pterler. Halbuki ,.ker için iyi• Bir de ,.ker fazla olunca. ınsa- ~ 1 inci Sulh Hukuk 
olmaz. Onun, zaten, hazmedilme- nı pek iyi beslıdljl için, 1,tah• k• 11111am...,._: Davacı Bolluıtae 
1• ihtly• olmadıp.d., Jecllli· ter. Ba,ka ııdalarla alınması il- Baak Unl N. V. tarafından Kapüçar-
niz ,eker nekadar 90k oluna ol - bım olan kirecin ve çelliin ~ .... Mehmet Namn aleyhine 36/1093 
sun huım at.tlerirrin itinde dur· ıltıe enpl olur. Onun içindir kL No. lu dosya lle ikame olunan al&Cak 
madan dojruca kana pprler. çok ,.ker yiyen çocukların diflerl davumm muhakeme gtlıd1olan11. 

Büyük bir kimPPr hekimin çUrUr ve benizleri sararır. 12 • 36 tarihinde haberbds olduiu 
meftıut tecrUbeslnde bir adama En iyi, en tatlı,., olan ,.k•rl ();,.lli#OZ : halde gelmediiinlzden ve mtlcldel cla-
bir 1Unde &10. ıram teker· yediril- yemekte bile lf rata 1itmemelldlr. hl labattan lzharl aclsle ydlln teklif 
Mit ve iwtun yUzde .._ dokU- a a n n etmif oldufundan mahkemece mlvec-
zunun kana pc;rnit oldup ani• ceh görülen yemin berine yevmi mu-

k lıtt aykusuıluktan kıvranın ılnirlileria bfhna tOtcenma dfJeklerf • • ... ttlmaftı. Çok .. er yiyen insanla- Yurtta,: istenilen aallh aeımcz, her .ıu• artan lbürliliıcten ~ lntwtıt lllllr, hakeme olarak 80 .12. il garf&lllb& 
rın baraaklarında onun ancak .... Türkiye dünyan'" en iyi ertesi (ÜD inaaa )'Of'IUa arıın, biç bir teJ yıpamamalı balıizlitfle kalkar. gUntl saat 10,IO tallk ' 41h"'• oldu• 
ti bulunur. meyvalarını yetı,tlriyor. Sof· tundan R. u. il. K. 38T mi madde • 

Yedlllmlz .-., mutldn ınllctar· rudan meyvayt hfv eklik .t- eron..I •bol• a1ne t.e9ftb'D muanen llDde pime • 
de O .... kaf'llOllw llKI .... k-. iM a ini telltetten lnmalnlak için kvUantlacllc lliçtır. Alla qqn JOktUr, ~ dlllDfs ve istida De mtlnm&t etme • 
mını '*'-" alır, ba,ka bir ,.ıde Ulusal Ekonomi ·~r1 ııııttınr.J.t&ldn ve silim bir uyku davet eder dlflnlz takdirde vakiayl kabul ve tk -
sokar. Sonra IUzu.munda o bafka ve '° •• ıo .._,,..._,.. "'" ııı,. rar ve yeminden imtina etmif addo-
,.kli ıene pker haline ptlrerek Arttırma Kurumu ~ "'*1CUM1m1t~ı11 ı1tutı119 ıunacaıuıız tebUI makamına kaim 
ıenı kana verir. Fakat 1•nllen KnolJ A.·0.. 1c1m;:i;fmıddeler fıb{ikılarr. t.udw1'ıı1ııfen •IRhta. olmak Uzere 10 gl1n mllddetle beyan 
teker pek 90k olunca. kar~tpr ıve ihbar olunur. (2831S2) 
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Saruhan beyi, Son Geceyi Büyük 
Bir Heyecan içerisinde Geçirmiş.Ü 
Uç gün, hiçbir hidiae olmadan geç

ti. 
O gece; hem Foça kalesinin tekfu

nı ve hem de Bizans imparatoru; bü
yük bir sabırsızlıkla; gözlerini, karşı 
sahilin yUksek tepelerine dikmişler
di 

Birdenbire, üç yerde at.et kıvtlcım
lanmı§; ve üç sütun yükselmişti. O 
zaır.an, Tekfur Kalotet geniı bır ne
f e8 almıı: 

- Oh! .. Artık kurtuldum. 
Demig\i. 
Biza.na imparatoru ise, bu üç alev 

siitununu yanındakine göstermiş : 

- lşte, ihanetin üç şahidi. .. Demek 
ki, Kalotet bizi aldatmamış. Şu hal
de: yarm, biz de yapacağımızı yap
malıyız. 

Diye söylenmişti. 
Saruhan beyine gelince; o gecesini, 

büyük bir heyecan içinde gcç;rnıişti. 
Ertesi gün, Bizans imp?.ra~urunu ko
layC?. pusuya düşürerek. hadsiz ve 
hesaptıız bir serwte nail ofa.cağını dü 
ı:in•nt !iten, o geı e gözlel' ne uyku gir 
memiJll. 

Saruhan beyi, bütün tertıbatını ik
mal etmişti. Adamlarının içinden en 
cesur ve en güçlü kuvvetJileıini seç
miş; bunları sahildeki köşke gönder
mişti. Köşkün etrafmdaK: ağaçlıklar 
içine, çepeçevre çadırlar kudurmuş; 

bu adamları oralarda yerlc-ştirmişti. 
imparator; karaya ç·ktığı zaman 

(Varyag) lardan miirekkcp olan bir 
r.ıüfrezenin, Vasiliyüsü takip etmesi 
adetti. 

Derhal: 
- Getirin .. O mübarek Allah ada

mını getirin. Hakkında ıüpheve düş
tüğüm için onun elini öpeyim. l~en
d.sınden a! dileyim. 

Demişti. 
Ve sonra; hassa amiraline e111ir 

\·ermişti : 

- Haydi bakalım .. Dün, kararlaş
hrdığunız planı, derhal tatbika geçi
nız. 

• • 
lmparatonın yaldızlı kadirgam der 

hal demir kaldırmış .. Gil1:elhisar l'!a
hillerine doğru yelkE-nlerini açmuıtı. 
Her :r.aman olduğu gibi. imnPTatorun 
hdirgasını iki gemi takibe başlamış
tı. 

Bi?.Anq P'PmH('rİnde en küçUk şüp
he uv:nı1ıracak bir şey görülmüyor
du. Halbuki imnııratonın lnıdir~ası
nm ve gerek öteki gemilerin ambar
lanna ve küpeştel,.renin arkalarına. 

kfımilen secme askerler livldurulmu§
tu. 

Hava uvgı.ın olduğıJ içhı. gemiler 

çarcabuk Güzelhisar "ahillerine gel

nı;şlerdi. Geminin biri il~ri geçmi~; 
her zaman oldu~u lfbi kö-kün önü
ne giderek imp~ratorun geldiı7ini 

ve karava çtkacai?ını hnber vermi~ti. 

Bü~iik bir l'!abırsızlık içinde b"kli

yen Saruhan beyi, derhal harekete 

r:eçmişti. Ko~kiin alt katma. en gür
büz ve kuvvetli lldaı:nlıı.rını verle~tir
miı,; bütün trl"tibatı, bir daha 2öz -
den gecirmiRti ... tmpardor, köşke 

gelip te kendisine tahsis edilen oıfaya 
girer girmez, üç davul darbesılt: isa
ret verilecek; o anda hn la.raftan 

Si NE KL i 
BAKKAL 

Meva=min en güzel romanı 

Yazan Ha.id e Edi 
Battan aona kadar heyecan 
dolu 400 sayfalık bir eserdir. 

Tanesi 100, cildli 125 
AhmeJ HaliJ Kitabevi 

Bütün kremlerin içinde bi

rinci olan ve daima birinci 

kalan Krem Pertev oldu. 

Bu, Krem Pertcvin her za

man pek büyük bir itina ile 

ihzarından başka bir şey de

ğildir. Krem Pertevin terki

bine (gayri saf) hiçbir mad

de giremez. 

köşke hücum edilerek impara+.or tev- - •••••••••••• 

kif edilecekti. Den:z Yolları 
Saruhan beyi bir taraftan bu son 

hazırlıklan ikmal edetken, diğer ta • 1 Ş L E T M E S 1 
raftan da iskelenin üzerine hahlnr ve \<'entı>leri Karaköy Köprtlba,ı 
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lmparatonın hassa alayının en seç
me efradından, ve hepsi dP. dev gibi 
iri cüsseli şimal halkından milrekkep 
olan bu Varyaglar; ağır kılıçlar. u
zun mızraklar, tunç kalkanlarla mU
ıııellah oldukları gibi, tepeden tımak
lanna kadar demir zincirden örülmüş 
:ıırh giyrnektelerdi. Imparatora oltın 
•dakatleri de kat'iyyen sarsılır.az bir 
mahiyette idi. Bunlar kamilen kılıç
tan g~irilmedikçe, imparatoru ele 
g(.'çirmek mümkün değildi. Saruhan 
beyi bunu bildiği için. hazırladığı ter
tibata çok ehemmiyet vermişti. Ve 
artık, muvaffakıyetinden tamamen 
emin bir halde, sabah olm~mı bek
lemişti. 

rpt 42~f\2 - Sirkeci MUhUrdıu 
şallar serdirmişti. Kendisi de iskele- il•• 7.&de Han Tel 2274n ••I -------------------------------------------' 
~e kadar giderek imp:mıto!."tl oradan 

• • 
Ortalık ağarmaya ba1lamadan ev

vel, sahilin kuytu bir köşesinden kU
çük bir kayık açılmış· o zifiıi ka -
ranlık içinde, sür'atle ilerleıniye baı
lamıştı. 

Bu kayıkta bulunan iki Bizans bah
riye neferi, bütün kuvvetlerile kürek 
9ekiyorlar; kayığın kıçında oturan i

k; kişi de konuşuyorlardı. 

- Ben, tam bin iki yüz kişi say
dım. 

- Eh .. Benim saydıklarım da ona 
yakın. 

- Eğer bu mesele vaktinde hahP.r 
almmasaydı, hepimiz mahvolmuştuk. 

- Hakkın var. Bu adamlarla vu
nıtmıya kalkışsaydık, hiçbir şeye 
muvaffak ola.mazdrk. Hiç §liphesiz ki 
ya, kanlar içinde yerlere aenlecek -
tik .• ve yahut, ayaklarımıza zincirler 
takılarak birer zindana atılacaktık. 

- Pek &11 .• Şimdi ne olacak? 
- Artık onu, Vasiliyüs bilir. 
Bu kayık, üç sa.at sonra. Bizans 

c!onanınasma gelmif; imparatorun 
kadirgasma yana§Inrtı. Fakat, kürek 
çeken Bizans bahriye neferleri de, ar
tık bitap kalmışlar; baygm bir halde 
kendilerini kadirganm güvertesine at
mışlardı. 

Siyah harmanilere bUrünmllş olan 
tki adam, derhal imparatorun kama
r.a.sma gitmişler: 

- Vaııiliyüs! Zatı haşmetlerini, Bi 
zaıısın patron ve hanıisi olan hureti 
Meryem sakladı... Meğer: Sarıuhan 

beyi, hakikaten sir.e ihanet edecek -
miş. 

Diye söze girişmişler; Mhilde ya
pılan tertibatı ımparatota na.kletmiş

lerdi. 
Korkudan, lmparatonın tUyleri Ur

pcnnişti... Böyl~ bir felaketi, vaktin
den evvel haber veren Kalotet ile, a
m ; rnı gemiıinde mevkuf bulunan baş
p .. paz Mavro Mihaliye karşı kalbın•le 
de:-ın ~ir minnet ve ıilkran hısktmtr;
~l. 

i111tikbal edecekti. 
Gemiler, aPır a~ır ~elmiş erdi. Yel 

kt?nler, indirilmişti. !ki gemi acıkta 

kalmış; imparatorun kadirgP.sı iske

leye halatlar vermişti. 

Mersin Salı Postası 
Çanakkale vapuru 15-12-36 

Salt günü saat 10 da Mersin hat

tına hareket edecektir. 

Altın yaldızlı kadirga, i111keleye ya- _ 

r.ıışmıştı. Saruhan beyinin Mray a

damları ve teşrifatcılan, iskelenin ü • BiR AYE.VVEL zerine sıralanmışlardı. 
Saruhan beyi. güç zap•edebildiği 

bir hevecanla. kııdirganın ~/anına ka
dar ilerlemiı:ıti. lmnaratoru orada is
tikbal edecek .. koluna gire"~k köşke 
götürecekti. 

lmparatonın kamarasmrn kapısı 
ac:ılmış: başmıı.bevinci mütebessim 
bir cehre ile görilnerek Saruhan be
yini hUrmetle ~li'tmlamu:ıtı. 

Ve derhal iskeleye çıkarak beyin 
kula#ına eiHlmiş: 

- Haşmetmaap amca7.adeniz. ı>ek 
ne~'eli bir kevlf halin-ie. Evvelki F:Un 
C?İ7:1i<'P Ri?:Anstan getirttikleri mcs -
hur bir rakkaseyi oynatıvorlar. Ve 
bu oyunu !'!izin de görmenizi arzu bu
yunıyorht.r. T .rıtff'n teııırlf erl1 r.l:r.. Ri
T87. sonra, beraberce çıkar, köşke gi
dersiniz. 

Dem isti. 
Saruhan beyi küçUi< bir tereddüt 

gnstermişti. 

- E.. Rakkıuıeyi de als:ı.k, köşke 
götürsek ... 

Diye mukabele etmişti. Fakat ba3-
mabeynci. derhal cevap vermişti: 

- Evvelce. biz de bnvlc düsündük. 
Fakat. sonra fikrimizi değiştirdik. 

- Niçin? .. 

- Malum ya .. harp içindeyiz. Si_ 
zin de, bizim de askerlerimi7.; artık 

bu uzun kale muhuara1tndan bıktı
lar. mıanddar .. H,.Je bizimkiler, her
giln bir suretle şikayetlerini arttm
vorlar. Hattl. haşmetli Vuilivfüı 

huretlerinin burava ava geldi~nt. 
tarafmtzdıı.n ~refine zivafetler ve
rildiğini bile hoş görmüyorlar. Onun 
ic:ln rakkueyi karava çıkanr da 
1<1S!şkte ovnatrrııııık. bfüııbiltün dPJıko
dıı vaparlın·. 'RpJlri fi,. hir isvnn <''ka
nrfar ... lşte. bu cihetlerden çekiniyo-
ruz. 

(Arkur ftl'\ 

BENİ 

KuRBAGA 
DERİLİ 
l(ADIH DİYE 
ÇAGIRIYORLARDı 

Şimdi ise, 
cildim pya.nı hayret bir derecede a
çıY. ve tazedir. 

Çirkin bir tene malik olan binlerce 
kadınlar; bu yeni ve basit tedbir sa
yesinde on beş gün zarfında açık, ta-
ze veyumuşak bir cilt sahibi olmı-1 
ya muvaffak olmuşlardır. Cild müte
hal'!Bıslan, aenelerdenberi, cildi tufi
ye etmek, ve yumuptmak için en ta
bii tedbir olarak sureti husuıiyede 
istihzar edilmi§ taze krema ve musaf
fa zeytinyağı tavsiye etmektedirler. 
Bu unsurlar. bugün (yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kreminin terkibin 
de mevcuttur. Bu krem mesamata 
nUfuz ederek sabunun temizliyeme -
diği bütün gayri saf maddeleri eri -
tır, siyah benler zail olur. Beyaz ren
~ndeki Tokalon kreminin. mesamele
ri kapatan, cildi gençleştirerek be -
yaz yumuşak ve nermin kılan mu -
1tavvi VP. besleyici UJ1surları da vardır. 

~stanbul Gayrimübadiller kom.syonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

70 Kartal 

Sokağı Emlak No • Cinsi ve hiaseıi Hisseye gö 

E. Asmalı Y. Küçük- E. 3. Y. 34 Ahpp hane 

çınar Mahallen 15 

muhammen "· 

620 Açık 
Artırın• 

2015 UskUdsır Kara Davut paşa E. Karacaahmet cadde- Klgir dtlkkln ve U-
si Y. Hakimiyeti Milliye zerinde odaların 1040 KapalJ 

cad. E. 147. Y. 135 104-360 lıill. u.rf 
5576 Tarabya E. Kolçiyari, Y. Ahi E. 15 Y. 8- 4628 metre bahçeli, 

6927 

45951 

4823 

3928 

4813 

lieyo~lu Huseyin ağa 

Huköy Halıcı oğlu Ab
düsselam 

Büyük çartı 

Fener Tahta minare 

Usküdar Selimaız 

4817 Çarşıiç. 

4923 Yeniköy 

4870 Fener Karabaf 

4915 Eminönü Ahi çelebi 

çelebi ve Haziran f9 mahallen 

• 
Yent.ehir cad. 

35-37--39-
ve 41--43 ve 

6-8 
E.121-123-

125. Y. 3-
107-109-111 

E. HUcrehane ve Yağ
hane, Y. Kumbaraha
ne ve Yağhane 

KUrkçWer 

E. 11-
112-114 Y. 

11-94-96 

20 

Kazancı ve Mahzen ve 

Çorbacı çeşme 10-12 

Miroğlu Y. 7, E. 69 

klgir k ö ' k ve 
klgir hane ve aair 

milftemilltm 1-4 his. 4000 

Klıir tlç dUkklıı ve 
Uzerlerinde odalan 

.. 

ve bahçenin 14 hia 1000 " 
Bah~li ahfap iki ha· 370 ~ 
nenin 14 hia. 

Klrtr dUkkln ve U... 

tünde iki kat oda-
lann 33-300 hia. 100 

250 metre ana 380 

Arsa. ve barakanm 
9-16 his. 100 

.. 

.. 

" 
Bodrumhan 23 Bodrum han alt kat 

oda 200 " 
ı.tinye E. 14, Y. 18 Bahçeli ahfap hane-

E. Fener Balat cad. Y: E. 170-

MUnel paşa 172-174 
Y.186-188-

190/1 

nin 3-28 hlll. 50 ., 

Bir tavukçu ve bir 

balıkçı gediklerin • 
den münkalip el • 
yevm 97 metre a.na 56' ., 

Y emit lllkeleal E. 9, Y. 7 UstUnde odalan o • 
lan klgir dükkl- 1630 Kaı-1' 
nm 1047-1920 hia. sad 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gUn müddetle satlfa Ç\l,t&nlınlftır. ihaleleri 30-12-936 ttıi• 
hine düşen çarpmba günü saat 14 tedir. Satıf mUnhuıran gayri mübadil bonoau iledir. 

Sahıbı: Alım4'1 l!AWn ".U.JIAN . Umumı NeenyatJ tdare edeıı: 8. ~ALIM 
GaıetecilB ve Nemivat Tllrk Ltmtt.lıt Sir4ffttt. Butldr"1 WtP TAN mathH• 



1937 YILBAŞI 
Hava Hurum1J Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 

500.000 Liradır. 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 
70.000, 60.000 50.000 30.000 20.000 
15.010 Liralık ikramiyelerle (400.00tl 
Li:alık iki adet mükafat vardır. 

ve 100.000) 

Keşıde Yılbaşı geceai yapılacaktır. 
Biletler· (2,5), (5) ve (10) Liradır ..• 

V ıticit !<aybetm~en hemen biletinizi 11lrnız ••• 

Devlet Bii-sımevi Direktörlüğ#.nden: 
Pey akçesi Tahmin 

Cinsi bedeli 
Lira Lira 

Soo tane 1,75 m/m parlak çinko 92 1225 
soo ,, 2 ,, ,, ,, 99 320 

1
25 ,, 2 ,, b~~ır 22,5 300 
25 ,, 2 ,, pırınç 22,5 300 

236 3145 
Devlet Basımevi için yukarıda cins ve miktarları yazı

lı 4 çeşit çinl<o malzemesi açık arttırmaya konulmuştur. 
İhale 2 3. 12. 1936 tarihli Cuma günü saat 15 de Basımevi 
İdare Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Bu husustaki şartname Basımevi Fen Memurluğun 
~n alınabilir. (3442) :-: 

Askeri Müze Müdürlüğünden· 
t Askeri Müze Bayramın ikinci ve üçüncü günleri açık
tır. "3628" 

H Uf Asası ile ban· 
yo yapınız ' 

Çam ağacının bütün •ifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu te
neffüsü kolayla,tırır. Sinirleri teskin eder. Cildi güzellettirir. 
Kokuları izale eder. Ne,'enizi artırır. Şitesi 60 kuruttur. Her 
eczanede arayınız. Deposu: Taksim Eczanesi. (ÇAM) isim 
ve markasına ve etiket üzerinde Taksim Eczanesi firmasına 

"-•-------- dikkat ediniz. -

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Mektep nıakine laboratuvarı için lüzumu olan 
Turbo - Elektrik grupu kapalı zarf usulile eksiltmeye ko- 1 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 21/12/936 pazartesi günü saat 15 de 
Gümüşsuyunda mektep binası içindeki komisyonda ya
pılacaktır. 

3 - l\1uhammen bedeli "l 9500" ve ilk teminatı 
"1463,. liradır. 

4 - !stiyenler şartnamesini mektep idaresine müra -
caatla parasız alabilirler. 

5 -- Teklif mektupları 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz rnu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet 2 nr.i maddede yazılı saate kadar gelmiş olma. 
sı ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulun -
ması şarttır. Po~tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

"2430'' 

fstanbul Universitesi Rektörlü
ğünden 

1 - Diş tababeti mektebindeki açık asistanlıklara ve 
2 - Tıp Faküi tesindeki Laborant nam~etliklerine is

tekli olanların şartları öğrenmek üzere Tıp Fakültesi De
kanlığına m:iracaatları. "3 5 9 5" 

1 
Kilo 
800 
300 
200 

latanbul Belediyesi İlanları 1 
Sabunlu kösele 
Şaplı " 
Vaketa 

T emiılik itleri hayvanatı için lüıumu olan yukarda cins ve miktarı ya
zılı olan malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 2600 
lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 9ö· 
rülebilir. istekliler 2490 No.lı kanunda yazılı vesika ve 195 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 21 / 12/ 936 pazartesi günü sut 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.} ~3393) 

* • • 
Keıif bedeli 991 lira 74 kuruş olan Beykoz Bozhane yolunda korkuluk 

11 

12 - 18 BirinciKanun Ulusal Tasarruf haftasıdır. 
Kunıbaralar 19 Birincikanun cumartesi gününe ka
dar Bankalarım:za getirilerek açtırılacaktır. B~riken 

par=i tasarrufa o~an bağlılığı göste1 ece~ı11den bu haf
ta ı~inde nıümkün olduğu kadar para biriktiımek her 
Türl~ için Ulusa 1 bir borctur 

ZiRAAT BANKASI 
duvarlarının ~miri açık ek~ltmeye konulmuştu~ Keşif evrakı ve şartna- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~----~ 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler Baynıdırlık Direktör-
lüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 2490 No.lı kanunda yazılı 
vesika ve 74 lira 38 kuruıluk ilk teminat makbuı veya mektubile be
raber 21/12/ 936 pazartesi günü saat 14 de Da imi Encümende bulun
malıdırlar. (1.) (3272) 

Nafia Vekaletinden: 
16 lkincikannn 1 Q37 Cumartesi günü saat 11 de An-

• • • karada ~aiıa Vekaletı Malzeme Eksiltme Komisyonu o-
Beyoğlu tephirhanesine ait iki arabaya liıım olan muhtelif cins mal- dasında 5564 c hra muhammen bedelli 30 pan;.a atelye 

teme pazarlığa konulmuıtur. Bunların hepsine 171 lira 55 kuruş fiat tezgahının kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 
tahmin olunmuıtur. Evrakı Encümen kaleminde görülebilir. istekliler Muvakkat teminat 4032 liradır. 
12 lira 87 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber Eksiltme şarn~ame ve tef errüatı Ankara Vekalet Mal-
2l / 12/ 936 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı- zeme ıVIüdürlüğ·i;nden 278 kuıuş mukabilinde verilir. 
dırlar. (8.) (3632) İsteklilerin teklif rnektuplarını Resmi Gazetenin 7 / 5/ 
Be ~ 1 T s· ·1 M h fızlıg~m- Mukadde ç ..aıkapıda Karakol 1936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatname-yog u apu ıcı u a ma a.,.. .. N f '{T k~ l . d 1 1 .. h 

dan: Bekir veresesi ta.rafından inti- sokağında ıı numarada iken ve halen ye gor~ a 11 v c a ~tın en a ınmış ma.ı.zeme mutea -
kalen tescili istenilen Galatada Arap- ikametgahı meçhul bulunan :ioktor hitliği vesikası ile birlikte 16 İkincikanun 193 7 Cumar-__ _.:.._---:: 

- cami mahallesinde Kalafat caddesin- Süleyman Fehmiye· tesi gü,1ü bant 1 u a ıcadar Ankarada Vek5.let l\!alzeme 

\\sPIRIN 
~ ~. 20 lcomprimelik ımbılajlardı 

bulunur. 

~rrıt>a1aj ve komprimelerin 
' 
l ·~rinde halisligin timsali 

'1•rı EB markassnı arayını2. 
• • 

de eski ve yeni 80 numaralı ahşap dük Istanbul Uçüncü lcra Memurluğun- Müdürlük\ine verme!E-ri tazımdır. ( 1923) ( 3276) 
kanın tapu kaydı olmadığından bu dan: Kazea ve şürekasının 16 - 11 - -------------------------
yer hakkında tahkikat yapmak üzere 932 tarihli bir kıta makpuz mucibince ~ • ut eçeks • 4 
25 - 12 - 936 tarihinde saat onda ma- zi~etini~de ~aca~ olduğu idd~a ey. !.J etılJ W V ı ~ 'o 
halline memur gönderileceğinden gay ledıği bakıye yüz Iıranın ma faız ve .. \eri dol, . J ~ t • 
n. menkul tasarruf iddı· da bulu • mesarif ve ücreti vekalet haciz yol uy. ,,. ~o1. \l) 0 'h· 

um l •ft'- ·ı· da k" · k · "~ ,§. . • 'h' 1 • 11. -..usı ı hakkın mez ur şır ete ı- ~ ı~ . v.o( 
nanlarm ılan tan ınden evvel el enn- zaf t 1.:.1 t da. . .. 11vırat\O ,11. e en ve ve- e en ıremıze mura- of/r/~ 
deki vesika ile Beyoğlu tapu sicil mu- caat eden vekili avukat Niasim Sagez 
hafızlığına veyahut keşif günU mahal· tarafından talep edilmeal üzerine bu 
linde bulunacak memura müracaatla- suretle tanzim ve tarafınıza gönderi
n ilan olunur. len ödeme emri zahirlna mUbabiri ta

Istanbul Asliye Uçüncil Hukuk 
Mahkemesinden: Hiristo kw Alek -
sandıranm Beyoğlunda IatiklAl cad -
desinde Sitede Siride 12 numarada 
mukim Panayot Gunaropolo aleyhine 
açtığı mahkememizin 936/ 1809 numa
rasında kayıtlı botanma davası arzu
hali müddei aleyhe tebliğ edilmek is
tenilmit itle de gösterilen adreei ter
kederek bir 1emti meçhule gittifi da
va arzuhaline ba.fh tebliğ ilmühaberi 
altmdaki mübaşir meınıhatiyle poli
sin tasdikinden &nlagılmıı olmakla H. 
U. M. KM 141 inci maddesi mucibince 

rafından verilen meşrubata nazaran 
ikametgihı huırmızın meçhuliyeti 
anl8.§ılmış olmakla muktezi tebliga -
tın bir ay müddetle ili.nen icrasına 

15DLm 
18W 

25Dlm 
28W 

40Dlm 
39W 

65Dlm 
j8W 

100Dlm 
19W 

125Dlm 
97W 

150Dlm 
111W 

Ucuz ı·c idareli bir tenvirat, 

istiyorscu11z Osranı l~J lanı· 

balan lıullan1111z, vcanıpul· 

lcrin dibinde ayduılt/;, dere· 

ccsini gösteren (DLm) ile 

elel,·trik· sarfi)'alınz gösteren 

Jl(ıt işaretine dihkat ediniz. 

fi er za11ı an ve her yer· 

de O s r a nı imi a m p u l le .. 

rini isteyiniz. 

mezktlr dava &nJUhalinln divanhaneye 
talik suretiyle bir ay müddetle ill
nma ve müddei aleyhi mumaileyhin 

karar verilmiş olduğundan mezkfır 
müddet zarfında 936/ 2798 dosya nu -
maruiyle mUddeabih borcunuzu ver
mediğiniz veya tamamına veya bir kıs 
mına karşı şifahen veyahut tahriren 
icranın tehiri müstelzim kanuni bir 
itirazda bulıunmadığmız takdirde mUd 
deti mezkiı.run hitamı müteakip ber
vechi talep cebri icra suretiyle mua,. 
melei mukteziyeye b~lanacağı malu
munuz olmak ve bu husustaki ödeme 
emrinin tebliği makamma kaim bu
lunmak üzere keyfiyeti ilan olunur. 

(28335) OSRA 
bu müddet zarfında mahkemeye mü- muna karar \'ı!riimig olduğundaıı ~ey
racaatla dava arzuhalini tebelluğ ve fiyet tebliğ makamına kaim olmak 
10 gün zarfında cevap vermesi lüzu- üzere ilin olunur. (28348) 

1 

anıınılleri ucuz aydı11lık teınin ederler. -- -



Ağızdan çıkan her diş 
MADı!nt KUTULARDA KAŞE ,, _____ ' l# 

Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

RA LiN 
Sizi bu akibetten 

vikaye eder 

Ditlerinizi günde iki defa 

Radyolin dit macunile fırça· 

lamak ıuretile onlara tam 

bir sıhhat ve ebedi bir ha

yat temin edersiniz. Rad· 
yolin ditlerinizi sade temiz· 

lemekle ve parlatmakla 
kal,...,az, ağızdaki bütün 

mikropları imha eder. 

4nszzın yakalıyan ağrılar 
r l ..... __ ~varnız bir k şe 

GR • 
1 

almakla derhal 1 

izale edi1eb.lir 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve 11tırapla
rın panzehiridir. Gripin var· 
iken dit, bat , ve romatizma 
ağrıları çekilmez. Gripin 
nezle ve gripi geçirir; hara· 

reli dü,ürür, hastalıkların 
önüne geçer. 

p • 
1 N 

111 

1 

oudakara 
en ~ek ya-

BiLECiK 
ve 

OLGUN 
rakı lan 

sahibi 

Bayramınızı 

kutlular. 

.A L G O P A N 
Grip, nevralji, Romatizma, baş ve diş a!irllarına birebirdir 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-____.,. 

O•• G RET MEN Şükrü Fuat Gücüyenerln kaleminden çıkan: (Uğur Duvar Takvimi} eıı 
müşkülpesentleri bile memnun edecek kadar mükemmel ve doğrudut• 

Bütün kitapçı ve kırtasiyecilerden Uğur'u isteyiniz. Satış merkezi: Yeni Postane karşısında Meydancık 
Hanında Anadolu Türk Kitap Deposu. 
,-.. ııııiııııll ................................................... -

Türk Hava Kurumu Pıyangosunun yegine Türk serbayii 
v • 

1 UGUR G·iSES 
Sayın müşterilerini~ 
Bayramını kutlular. ---

Bayram günleri gişem acııktır 

Geçen Yılbaşı 500.000 Lirayı 
Uğur Gişesi verdiğini unutmayınız. 

Adres: Galata, Karaköy Postanesi kart11ında Uğur Gite si - Ömer R. Uğur Tel. 40021 
Hiçbir yerde tubesi yoktur. 

-----------------------------------------' Kadıköy !kinci Sulh Hukuk Hakim· j 
liğinden: Kadı köyünde Feneryolu cad 
desinde 20 No. lı köşkte mukim iken 

----------- ölen ve terekesine hakimliğimizce el TEBRiK l___... 
lHTlRA iLANI konulan mühendis Ömer Rıfkmm Sayın müşterilerimizin Bayramlarını 

"Topçu malzemesi" hakkında istih- Cümhuriyet gazete.sinin l6·ll.935 ta- kutf uf arım 
ı 1 30 B" · ·k· 934 .. rihli nüshasiyle ilan edilen defter tut-

sa 0 unan ırıncı anun 1 gun- · · · Arnavutköy Akıntıburnu, Bilecik Lokanta ve Birahanesi 
lil ve 1886 sayılı ihtira beratı bu defa ma muamelesine nihayet v~_rılmıştır. Udi Marko 

k··r··1 k k"" ah d Kanunum~e~nin~3üncu madd~ •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mev ıı ıı e onma uzere ere ev- . "b - ~ 
· "b" ta "h. Tnd n ıtı aren -rüferağ veya icar edileceğinden talip sı mucı ınce rı ı ı a a 

olanların Galatada, Jktisat hanında, bir ay zarfında alikadarlann tıutulan 
Robert Ferriye müracaatlan ilan o- defteri tetkik edebilecekleri ilan o-
lunur. lunur. (28370) 

Bayanların condan aıkadaıı: Aybaıla11ndo kullanclık:arı 

"FEMiL,, Tuvalet Bezler:di 

, 
Her eczanede bulunur. Türkiye ve umum Balkan 

hükumetleri için vekili lş Ecza Deposudur. 

POKER 
T ırat bıçaklan 

SERT SAKALLARI 

YUMUŞATIR. 

ve cildi pamuk gibi yapar. 

POKERPLAY 
Markasına dikkat ediniz. 

Bahçekapı'da: Etabliaman 

OROZDi - BAK 
Sayın müşterilerinin Bayramlarmı aevgİ 

ile kutlular. 

ÇACLIY AN' da 
Bayram münasebetile fevkalade program. Memleketimizin 

en kıymetli musiki san' atki.rları bir arada 

Bestekir tanburt SALAHATTin 

Solist MuallA 
Ayrıca sureti huıusiyede getirtilen muganniye ve rakka· 

se!er Bahiyye Amir, Meliha Selime seanslarına batlamıttır. 

.................................. ~ 
Bayram Münasebetile 
Hazırladığımız erkek ve 

çocuklara mahsus 
.E:LB1SELER, PALTOLAR, GÖMLEKLER, 
KRAVATLAR, PiJAMALAR, ÇORAPLAR, 

M 
A y ŞAP KAi.AR, EL ÇANTALARI, F ANELALAR 

TRlKOT AJ EŞYASI ve sairenin en zengin ve 

müntehap çetitlerini pek elveritli fiyatlarla 

muhterem mütlerilerimize takdim etmekteyiz. E 
M~u,l!a~A ~ Rimellerin 

en iyisidh 
VfrtüS ri· 
meli ile tu· 
alet görerı 
kirpi ki e ı 

~ok cazi

beli o ı u' 
yayı I m az 
ve yakmaz 

75 kuruş-

raşan veca
zip renkleri \ 
• - ku11anan-

TESiSA T MÜNAKASASI 
Ergani Bakırı lstanbul Amerıkan Koleja 

arı h yrete 
düşüren 

çok sa bit 
VENÜS ruj-

arı 35 • 60 
80 kuruş-

tur. ~;.;.....--------~~ 
Deposu: Evliya Zade Nureddin ecza atat ve ıtrryat deposu lstanbul. Bahı;ekapı 

~ Sandalya ve Mobilyanın_, 
Hem ucuzunu, hem güzelinı almak için lstanbulda Rızapaşa yokuşun

da 66 No. A S R I M O B l L Y A mağazasını ziyaret ediniz. 

Türk Anonim Şirketinden: 
1 - Şirketimiz tarafından Ergani Madeninde yaptırıla

cak olan Bakır izabe tesisatının Birinci kısmı münakasaya 
konul mut tur. 

2 - Bu kı11ımdaki itlere ait fenni ve idari tartname ile 
umumi plan Şirketimizin Ankarada Ulus Meydanında K.oç 
Hanındaki Merkezi İdaresinden makbuz mukabilinde alına-

bilir. ·- - -· 
3 - Mezkr tartname timdiye kadar Water - Jacket'li 

ve Konverter'li bakır izabe tesisatı yaptığı tirketimizce ma· 
lfun olan veya bu türlü tesisat yaptığını isbat eden firma

lara verilecektir. 
4 - Münakasaya girmek istiyen firmaların tartnamede 

münderiç hükümleı·e göre hazırlıyacakları teklif evrakını 
nihayet 1 O Şubat 1937 tarihine kadar Şirketimizin merkezi 
idaresine gönderımit bulunmaları metrutlur. Bu tarihten 
sonra gelecek teklifler nazan itibare ahnmıyacaktır. 

5 - Şirketimiz tekliflerin tetkikinden sonra sipari9i İste
diği firmaya vermekte muhtar olacaktır. 

Kız ve Erkek kısımlarının Şeker Bayr~mı tatilinin 21 ~i~cikin~ 
r·azartesi sabahına kadar uzatıldığı alakadarlara bildirllır. Le:Ytl 
talebenin 20 Birincikanun Pazar akşamı mektepte bulunınal• 

.. __________ lazımdır.----------~ 

-------------------------------------~ 
1 Bursa Urayı baş mühendisliğindef1: 

Urayın 200 lira ücretli Başmühendisliği münhaldi~ 
Talıplerin Mühendis Mektebinden mezun olması şarttı~ 
İsteklilerin memur~yeti Bayındırlık Bakanlığı tarafınd~&J 
tasdik edilrnek şar'iyle ellerindeki diplom:1 ve lıulund~ .. 
yerlerden aldığı ve~ika suretlerinin Bursa U rayına ~-r 
dermesi ilan olunnr. "3445" ~ 

iHTiRA iLANI file konmak Uzere ahere d~vı-Of oJK 

AHMED FEVZa ·Tel. 23407 ............................................... 
"Demir yolu vagonları için sademe veya icar edileceğinden tallP ıtflt 

tamponu,, hakkında istihsal olunan lann Galatada, lktısat gaıı ı'tP 
31 Mayis 1341 (1925) günlü ve 273 Robert Ferri'ye mUracaatıats 
savılı ihtfra beratı bu defa mevkii olunur. 


