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B1-1gilrI: 
Donanmamız Akdenizde 

Dolaşırken •• 
Resimleri yedinci aayfada 

Türklerine Karsı Hatay 
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En insafsız 
Basladı ve iskenceler 

Anta·kyaya tedhiş 
kuvvetleri sevkedildi 
halk heyecan icinde 

HAlAYIN PROl ES ıo:su 
BeYl"ıt, 30 (TAN muhabirinden) - Suriye fevkalade komiserine 

verılen son protest.onun metni şudur: 
''Alman heı tüı lU tedbirlere rağmen Sancak halkı intihabata işti

rak etrueıdığin·ien 30 Ikinciteşrin 1936 da hükumet yine meb'us inti. 
babı ya1ımak ıslıyor. Bu tabii haklara istinat eden Sancak halkmın 
milli ir:ıdeBJ aleyhıne emrivakiler yapacak olan bu teşebbüsü protes
to mabadiy1e bugün Sancak şehir ve kasabaları, çarşıları bqt-:n-
başa kapanmıştır. Bu protestomuzun da alakadar devletler hariciye. 
lerine t• bliğıne tavassut etmenizi rica ederiz.,, 

-------·-
r . • 

şiddetlendi 

Kral Jorj 
bugün 

Yavuzda Milletler Cemiyeti Konseyi ihtilalin 
Sadece Tesirlerini Görüşecek Atina, 30 (Husual surette gidaı u 

kadqımızdan) - Filomuza kal'll 
doat Yunan milletinin göaterdifi caa 
dan alaka coşkun tezahürat teklinde 
devam ediyor. Atina gazet.eleri Türk 
Yunan tanhı münasebetlerini söz p. 
lışı ederek, iki devlet donıınuıalannm 
tarihte birbirlerini diloman bilerek 
mertçe çarmştıklannı, fakat bugUn 
artık ebediyete giden bir aulh 
dostıuğu karşısında elele bulundukla 
nnı yazıyorlar. 

Filo kumandanımız Amiral Şükrtı 
Okan bugün Maraton 118.humı gezdi, 
öğle üzeri Amiralmıız ve ıabitlerlmia 
şereflerine verilen siyafette huır ba 
lundular. Oğledeıı 10nra da AmiraJı 
mız Yavuzda bulunan bahriyelileri 19 

refine bir çay verdi. Doet Yunantata 
nın hUkümdan Kral Jorj Yavuzu )'a 

nn (bugün) ziyaret edecektir 

I Kızılordu 
ı Hava Şefinin 
! Sözleri 
, Mollkovadan (Taa Ajanaı blldlıl-
1 yor) - Kızıl ordu hava kunetıert 
! ikinci ,efı Kripin bir nutuk .ay0,._ 
1 rek kapitalist devletlerin bir harbe 
•hazırlandıklarını anlatmll ve tUDlan 
: ilave etmiştir: 

1 
"-Bu senenin 10 ayı zarftııda ta~ 

yare fabnkalanmızm randmanı p 
, çen yılın ayni devresine nuaran ild 
: misli artımfbr .Motör fabrikalanııdaıı 
i Sovyet endüstrisi geçen aeneye nJa 
betle yUzde 40 bir randman fazlaJıtı 
gblltermiştir. Sovyet hava kuvvetıe 
riııin h&r!> filoları 1931 - 32 llelle1eri 
rıe nisbetle 4 defa dahil kııvw"tlidir. 
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Bükreş Mektubu 

Son Varşova 
G6r0şmeleri 
ve Romanya 
Bükreş, 27 (TAN muhabirinden) -

Antonesko, Hariciye Nazırlığına 
geldiktenberi Romen - Leh münasebatı 
yeni hır inkişaf devresine girmiş bulunu
yor. Romen Hariciye Naıınnm Varşo
vaya yaptığ ziyaretin bu yakınlığı daha 
ziyadt. takviye edeceği şüphesiz addedil
mektedir. 

Bu seyahat vesilesiyle Varşovadi. neşredilen bir 
tebliğde Romanya ve Lehistan hüldimetlerlıı.n nok· 
lai nazarları arasında tam bir mutabakat old~ gi!~ 
rlilmü3tUr. 

Antonesko ile Bek, 1921 tarihli muahede ile ıea. 
bit edilen dı' politika prensiplerine devam &l'IUlan· 
nı kaydetmiflerdir. 

Verilen bir habere göre, Romanya KtlltUr Nazın 
De Erklnrharbiye Reisi ve Milli Banka Direktörü de 
ya.k1nda Lehistana gideceklerdir. 

Romanya Hariciye Nazın, yakında Prağı, Belgradı 
ve Ankarayı ziyaret edecektir. 

BUYUK. BiR KANAL 

General 
Alinin 

cenazesi 
dün 

gömüldü 

Cihangirde üç kişi bir 
soygunculuk yapblar 

Bir Tüccarı 

Siyaset alemi 
Kabul Olunmıyan 

Bir Davet 

A lmanya - Japonya palctan111 
metnine ıöre bu iki devlet 

komUniat enternaayonalinin faaliyet· 
lerine maruz kalan devletleri, anlllf· 
manın ruhuna unun tedafUt tedbir
leri almıya, yahut anlqmıya iltihaka 
davet edeceklerdi. 

Fakat bu davetill cevapsız kalaca· 
it fimdiden anlllfılıyor. f nıiltere bu 
daveti kabul etmiyeceğini apaçık 

Evvelki gün, Cihangirde bir soyscun- ıöıtırmiftir. ÇUnkU bu devlet kın· 
culuft vak'ası olmuıtur. Yaptığımız tah- dlıini komUnlat enternaayonafinln fa· 
kikata göre, hadisenin tafsilatı şudur: allyıtlırlne maruz ıörmemektıdlr ve 

Cihangirde İlya.,.elebi soka;ı;.ında 1 g bu faaliyetlerin dahlll ıulhUnU ihl&t 

Evinde Bağlıyarak 
Parasını Alanlar Kim? 

~ • eclemlyecetıne kanidir. Bu davete 
numaralı evde Kabatqta odun ticaretile mYlbet oevap verecek, b&fka bir dev 
uğraşan Mustafa isminde birisi otur- letin bulunmıy9C&ft da &fatı yukarı 
maktadır. Evinde, 40 yaşlannda kadar tahakkuk etmlt ılbldlr. 
bir kadın hizmetçiden başka kimse yok- Komunıım aleyhindeki pakta llti
tur. Mustafa, hemen her ak§8l1'1 olduğu hakı en c;ok umulan devlet Lehistan-

' · d "f dı. ÇUnkU Lehistan Ruayaya dost ol· 

V efatını teessürle haber verdilimiz Kızılay Cemiyeti lstanbul mU· gibi, vak a gecesı e ı tar etmek ii%ere mıyan bir devlettir. Fakat bu devlet, 
meaıili ve Verem Mücadele Cemiyeti Reisi Oeneral Doktor All saat on yedide evine aitmiş, fakat kapı- Ruıya aleyhinde Almanyaya iltihak 

Çalımlının cenazosl dün büyUk mıruimle kaldırılmı9tır. dan içeri girer ıirmez Üç kişinin ani ola- etmek fikrinde olmadtltnı da ıısater 
Cenaze, merhumun Şehıadeb&fındaki evinden alınarak Beyazıt canıi· 1 ak hiıcumuna ufranıqtır. mittir. Bu yUzden L.ehiltantn da ko-

ine ı•tirilmi" namazı kılındıktan sonra hareket edilmiftir. 600 /irGyı altlılr.tan ıonro mUnlat aleyhindeki pakta iltihak n-
Cınaze. alayla ve Sultanahmet yoluyla Kııılayın ve Verem MUcadele Adamcağız kendini müdafaaya lmJtln bulamadan, mele fikrinde olmadıt1111 anlattıjl 

Cemiyetinin lıtanbul tubesi önüne ıetirilmiftir. Burada Hilaliahmer haydutlar ellerini ayaklannı bqlallllflar ve ölilmle töylenlyor. 
k lstanbul heyeti namına bir nutuk verilerek merhumun meziyet ve ha- tehdit ederek paralannm bulundn&... veri IO"""nıa ÇUnkU Lehlltan, topraklarının bir V &rfOVadan gelen haberlere göre, Antoneı o ,..16 ., .-., 

eon Val'fOva ziyaretinde Leh1atanın Karade- yatından, Hillliahmere vı Verem Mücadele Cemiyetine olan yardımla· bafl'amışJ.ardır. harp lahnMI olmaaını istememekte, 
iliz mahreci meselesi hakkında da görilfmUttUr. Bu rından ıöz yaflarile bahsedilmittir. Cenaze alayı, Ankara caddesinJ ta- Evveli paru111m olmadıfmı iddia etmı,, fakat, 1.f· yani Sovyetlerin kendi toprakların • 
mahreç, Leh nehri olan V~m Baaarabyaya akan kiben Sirkeciye ınmi,, burada Şirketi Hayriyenin tahıis ettiği bır vapu- kencenln tahammül edilmez bir hal aldığını görünce dan ıeçerek Almanyaya taarruz et• 
bir kanal açılarak birlettirilmeleri ıuretiyletemln e- ra konularak Patabahçeye ıeçlrllmlttir. Oeneral Ali, dostlarının ıöz· cebinde bulunan 600 lirayı çıka.rıp haydutlara teslim melerine. yahut Almanların ayni ,.. 
dllecektir. Verilen malflmata göre, her lld hUkftmet yqları arasında Paşabahçedekl aile kabristanına defnedilmiftir. etmı,tlr. kilde bir vaziyet almalar111a muhal .. 
hUkftınet mUmeulleri arasında ne- Soygunoular, bununla iktifa etmiı· fet etmektedir. 

:ı. -1 h ter ve kendileri gözden kayboluncıya lncilterı İM antikomUnlat pakta :::ıa~·tirllmeai plaıua.rı uır- YERLi MALI Vergi Borç'arı yeni Bir Süt 1cadar bir harekete te§ebbUı edene kartı 19lmıyı, ve bu paktın Uzak 
Kanalm kazılmuı 10 milyon lngi- kurşunu beynine yiyeceğini Mwrtata. Şarktaki menfaatlerini ihlll etme • 

ili Uruma mal olacaktır. Bum. Una- HAFTASI Haciz yolu ile Taıı·matnames·ı ya ihtar ederek birer bi~r ve bbyWc mesi için vaziyet almıya IUzum IÖ-
1ebetle tefkil edilecek olan aksıyoner •uc a-.... .r- ~ .,.. . bir ..:1-'atle '"•"""'"'91 b• .. 1azn-1ardır rüyor. Belki bu pakt lnıiltere ile A• 

'tall HAZ RLl;ı.J Tahsı•J Edı•Jecek Mustafa, biraz sonra ken iine gel- merikanın Uzak Şar~ lflerinde tam 
eemiyetine Romen ve Leh kıpı e- l \.J Hazırlanıyor miş ve bağırarak imdat iıtemi.ye bq- bir tesanüt dalrelindı hareket etme-
rinden bqka birçok beynelmilel aer· Taklit müddeti biten ver"i borçla· ı t E · ı .. ferini int•t! edecektir. mayedarlar da dahil olacaklardır. -..: d ""· ., &mış ır. traftan yetışen er muteca- -. 

Dtln akpm Parti merkg,ı'l e, .r- nmn, verginin mahiyetine bakmadaıa Sulu ve hileli ıüt saU,mın önUne vizleri yakalıyamaJlllf)ardır. Fransanın bu pakta iltihakı mev • 
Sullı muolıedelerinin tadili dinci artırma ve yerli malı yedi sUzıll· ve malt eenenin bitmesi bcklenilır.e- geçmek için Sıhhiye Veki.letince ha- Yalıını k6mUrcll Saban, bunlardan zuu bahiı deiildir. Hattl ltafya 

oleylıine nün kutlama propammı ııuırlamak den takatt müddeti biter bit.ınez hac· zırlanan talimatnamenin yeniden ta· bll'ini kovalamak lstemlt, fakat, .ı. bu pakta lftlrak etmemlf, vı bu pak• 

Romen lttibadmm yıldlSnUnıU usere, belediye muavini Ekrem Seven. un taMil edilmesi beled!yec-e karar· dlllne ıuıum görWmüftUr. !ahla tehdit edilince o da pqlerlnf ta iftirak etmek fikriınde olmadılını 
mtmuebetryle klnun,ıevvelln can'm bqk&Dlıpda §ehrim\a banka· lqtınlmq, keyfiyet allkadarlara bil- Yeni talimatnamede lnekçilerle bırakmıştır. da anlatmtttır. 

ilk haftumda burada JdlçiU: antant lan, ticaret odası, evkaf, kUlt:Ur ve dirllmiftlr. . sütçWerin birtbirlerlne hileklrhk at· Uç BOyguncu, eski Salrp.ızarı yo- O halet. pakt Almanya ile Japqnya 
mftm-iJleriJlln lttiraldle bQyOk ten· rini 'ttiraki 1 Vergi borçlarını takııt mUddeti 1&· fetmeleriııe nihayet vermek Uıere kuşundan a!f&ğıya doğru !{açı~ git- ya inhiaar etmit ve bu daireyi qama 
Ukler Japılacaktır. Sulh ruuahedele. matbuat mUmeuille n • ye manmda ödemiyenler hakkrnd:ı. bir sütçülerle inekçiler hakkında ayn mişlerdir. Y&caiını da ı&termlttlr. 
rtmn Will aleyhindeki bu tenllkler bir toplantı )'lfilmıltJr. • lıste çıkanlmaktadır. Bu liste evveli 8.YJ'I hllki1mler konacaktır: Talimat- Aifleniı w•.ı.~, 
mUnllebetiyle tllytlk bir pçtt remnt Yerli malı ,..sl sUntı Bqbakanunı- mahallelerin kalabalık yerlerine aaı· ~-aütilD aud ._,,.... .. ..uıeee- . Hiımelsl ne onfofıyoı? .....-UT•• 
~'Geçit resmi Kral Ka- zın bir l!Öyleviyle açılacak vt. Anka· lacalt, borç on gftli zarfmifrı Men- ği, nasıl toptan sütçü1ere devredile· Bir müddet sonra, hadise mahalli- O ünkü telırafların biri lfjll 
ıolün huzurunda yapılacaktır. rada diğer vekiller tarafından verıle- n!ezse ha~ tah.9i1'ta gec:ilf'..cekt~. c~i, müstahsillerin ne gtbi fartlara ne zabıta memurlan lo?lmiflerdir. tere ile ltalya araaında bi 

Arad'da naayonal (Saran!st) parti- k •. levler radyo vas:tasıyle her Karara gore, son defa olarak 11ekız nayet edecekleri gayet aarlh tekilde Mustafanm ipleri çöztllmtlf, eonra e- AkHniz.anlatmaaının hazırlanmak 
ı· tarafmdan hazırlanan bir toplantı- r.e eoy ' kti günlük mühlet kaldmlmışttı. gösterilecek, aUtcnıerde, •ranacak vin difer odalan aranmlft,Jr. Hizmet- Uzere olduiunu vı iki tarafın y.,. 
da ubJk Bqvekil Julin lılaııiu ltoman tarafta dinlenece r. sıhhi evsaf, ıUtçülerin kullanacak· c;ı KMMM .s.., ıMu .. ı ........... -;ı--ı ,,,.1..n.:ıı- ,.---~ 1••1 hahrt in.._tı biriblrine pe-
yanm hudutlanm tadil etmtye hiç bir ~ ea iyi tuarruf para- Müttefikim;z lan kaplar, tevziatm naaıl yapılaca· elleri ve ayaklan baflı, ajzı t.Ikalı o- tillden haber vereceklerını biHUnyor 
.zaman müsaade etmiyecegmıw. · bildir- llllDl Tl1rk param olcıutuna, ormanla· ğı tayin edilecektir. larak bulunmuştur. Dertıal, kadmm du. Londra ıazetelırinin verdlll ma-

l:'-· Yugoslavyanın ı·p1en· ço··zın· erek :•a.1--: ali ........ _ ıomata ıöre iki taraf araaında bir n.i, ve küçük antant ordulannm hep ım faydalanna, )'9rli malmın ~ .. - Ü. ~ auı.u9w&. • h f ı Bu h. et..c bı"r aydanberi .......... centilmen 1111 .. maaının vapılmaaı i-birlikte kumanda edllmelerinı iste- muna dair konferanslar ve!'llecektlr. 1 raca çı ara ıaın 'lf&• •w.ı.wo ...,. 1 

M•JJA B fanın yanmda c;ahtnaaktadır. Verdltl 9in mUzakıreler devam etmektedir. miştir. Saranist partisi reisi de, nut- Bu yedi glln zarfında üniversite rek· ) J ayramJ ifadede, 1&&t 16 da kapmm ~dılt· iki taraf makaat ve ıaye Uıerlnd• 
kunda; Almanya ile yak1nıa.,mrya ~ törü Cemil Bilsel, lktiMt Müdürü A· Dag" ıtı laca k Dl ve Uç kitinin içeri giNrek batırma- anlatmıt bulunuyorlar. Bu bi1ıe ol-
l:f8.D lağlann aleyhinde bulunmuş- sun Süreyya, Mazhar Osman, Aglh Belırat muhabirimizden aldığım~ eına meydan kalmadan kendisini baf. makla beraber iki taraf henUz bir 
tur. Sırn, Muhll• Etem, İffet lü.lim, Ali- malflınata göreşi ceregnhşmltcn1fciyp v . k 1 ladıklannı anlatmıttır. anlqmayı bllf&rmamıtlardır. ltalya. 

Romanyanm diğer kUçUk antant ye Esat, Cevat Düzenli bu mevzular uzun bir mektup 1 llkk&nun gUnünlln esı a ar Kadın henüz neaaret altındadır. Japonya ile Almanya araaında yapt-
devletlerinden Yugoslavya He dostlu· üzerinde radyoda aöı alaca~lardır. Yugoslavya milli bayramı olduğunu Zabıta ~kikata ehemmıyeU. devam l11n ve lnsilterınin Uzak Şarktaki 
iu neticesi olan geçenlerde iki mem- llk ve orta okullarda mUaamereler lbaracatJ mllrakabe kanunu mu • eblıııektedir. menfaatleri bakımından tehlikeli ... 
leket arazisini ayıran Tuna. nehri üze. vf'rilecek, tehrln muhtelit yerlerine hatırlatıyor. cibince ,ihracat yapacak olan tacir - yılan anlqmıya l9tlrak etmemekl' 
rinde kurulacak köprünün mukavele 'YICiaıeler uılacak, ikramiyeli yemli Yuroalavya 1 llkklnun lQJS tari- lerin vesika almalan ~cap etmekte • T azi lhtika lnılltıre mahafilinde iyi bir teair 
ai Belrratta im.zalanmıttır. aauııan ve vitrin mUaa.bakAlın yapı· hinde kurulmuetur. 7 llkklnun 1914 c1ir • erM---' • n bırakmıt bulunuyor. 

Köprü, Romanyanm Turnu • Seve· l:ı.caktır. tarihinde Sırbiltan hUkflmeti nıınıına Ticaret Odası, kanunun aradığı flY· CK&ell Bunun nereye varacqını keatlr 
riD ve Yugoalavyanm Klaıi'>vo köyleri Jüri heyetine Safiye HUseyjn. Ali· Skupçlnada irat edilen bir nutuk- saftaki 275 ihracatçmm bütün mu • Terui lbtikln hakkm'1a yeniden mek kolay delildir. Fakat blJIUnUll 
arumda yapılacaktır. Y'= Eu.t, Mediha Muaaffer, Ane. Ce- t.ı, Sırp harp gayealnin Sı11Jlann, aınelelerini ~ ~~k veeik&lan- yapılan ıiklyetler üzerine Ticaret().. intibaına ıöre iki taraf araaında.,,., 

vat Dtlsenll, Celll, Halil Bilber, Halit Hırvatıann, Slovenlerin birliği oldu- nı vekilete gondermıotır. dası tetkikatmı daha aiyade derinlet· latma ihtimalleri bir hayli kuvvetlen-
Parti Viliyet Konareai ,.eı Sel&ml Iaet 1eçllmltlerdlr. ğu tasrih olunmu.ıu. Vekilet bu vealkaıan tetkik ettik- tinmyi ltızumlu görmüştür. mittir. 

Toplantıaı 20 Temmm 1917 de Sırpla .. , Kır- ten sonra taadlk edecektir. Bu ta - Bunun lçbı bUtUn terazi bual&t .._ o...., R ... DOaRUL 
latanbul vilayeti, Parti ilçe kon- Türk • ltalyan Ticaret An- vatlar, Slovenler (Korlu oey-ı•.aname- cirler kanunun mer'iyet mevküne ıt· bipleri Odaya çağınlmıflarchr, 

ıreleri eona ermiştir. Şile ko~reat ı.... Müddeti Bitti ai) diye maruf bir beyannaıı-.e mucı. recefi 15 binrlciklnundan itibaren 
Afvalı Halilin riyasetinde toplanınıt, ..,mumm TU k ltalyan blnce blrllk bakkmdaki uimleı1ni ı. yeni vesikalan ile ihracat yapabile - Bir Çocuk Mangalda 
vıllyet namına Reşat Yılmaıla. Mu • . Son def~ uatılan .:ucldeti dün ıa.n etmişlerdi." H Afustoe 1917 de ceklerdir. Yandı 

.................. -
hanem Naili bulunmuılardır. Sene. ~=n •tmaamm Karadaflılar da bu pre111ibe iltihak V•lk&11 olmtyan tüccar veya ko- Atik Ku.tafapapda labanm dört 
Uk rapor okunduktan aonra Şllelile • lktiu · V klletlnden allk&dar m&· etmişlerdi. milyoncu hiç bir auretle ihracata ka- Sani 
rln dilekle~ tesbit edilmtı ve yeni kamlart.\.:U. MI' telrrafta, İtalya 5 nkteırin 1918 de Zafrep~ milli rqmıyaeak \le buna muhalif hareket ::m~. ye manaaıa düte- M wlf llödlir ........... 
lrlare heyetine Sadık, Ahmet Reımi, lle yapılan tüu uamelel r'nin dur- bir komite kuruldu ve bu konnte bu- edenler ıiddetle oeulandırllacaklar· 71a edll• 'l'okM -...U .... 
Hikmet, Mehmet Gül, Sabri, n kon- durulmuı bil~ e günkü Yugoslavyayı h:wrlamakta dır. Hamdullah Supbi dtlrll BöttU, cltba yml vu11-.. .... 

BiRKAÇ 
SAnRLA 

gresi delegeliğine de Sadık, Ahmet, An...,.,anm n•mlm.;. hakkmda faal bir rol oynadı. Bir Nikah Reuni Geleli laauttır. 
Remzi, Halll seçilmişlerdir. . benli Nimi bir maltmat plmemlf· ı Dkklnun 1918 de o zaman ,Prent • • • 

Dünden itibaren ilçe kongrelen ra- ti-. mfattyle bU~met naibi ulan Kral A- Haber aldılmıua. ıöre, e1kl Ol- Roman1f. elGlal Hamdullah laphi 8 elecBye, Beylerbeyi Ue ~ 
porlannın incelenmeaine ve dilekle- leklandr Yugoelavya birliğini resmen manlı Nafia Nuın mel'bum Abbu Tannöver, dUD llltlUMll türlmile klytl arumdald fÖleyl 41111 
rin tasnif edilmeaine be.ılanmıştır. Sadakai Fıbr l1lıı etti. Halim P&f&Dm kın Prenwı Emlıle gtlmlttlr. yealdea lata ettlnnele beflamlftıl'• 

D kongresi huırlıklan bu halta ta. BugUn Hırvatlann bir lmmlyle bir- Ue eeki Sadrazam merhum Sait Ha- Sefir, burada blrbQ itin bldıktaıı • • • 
119ımJan•caktn-. n kongresinin birinci in iyi Eyi Son ttk araamda. görtlf farklan vardır. 11m p.,anm oflu Prena Omer Sall· aonra Yllll&Dlltw ... Kıma sldecek, E-- Yapmlar c-ı,etl, ..... 
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Antakyaya tedhiş kuvvetleri 
sevkedildi, halk heyecan içinde 
. ( Baıı 1 incide) 

1'1, Feyzi, Aziz, Ziya, Mustafa ve di 
ier dört Türkü tevkif etmiştir. 
İSTiF ALAR, PROTESTOLAR 

Şam, 30 (Tan muhabirmclen) -
'l'urk halkı, yapılan intihabı kanuna 
Uygun bulmamaktadır. Ç'ür.kü mün
tehibi evvel intihabatına halkm yüz
de doksanı iştirak etmemiştir. İnti
hap edilen müntehibi sanilerin bir 
kınını ise istifa etmişlerdir. Ali komi 
Bere bu mesele hakkında Tür~ halkı 
tarafından birçok protestolar gönde 
riimiştir. 

'l'ETHlş KUVVETLERİ 
Beyrut, 30 (Tan muhabirinden ı -

llilan ve Kınkhan mıntakasma yeni
den kuvvetler gönderilmekt.?'.lir. Me

busan intihabatında müessir olmak i

~il' tevessül olunan bu çue muvaffa. 

kiyet temin edememiştir.. Bilana ta
bi Kömürçukuru köyünü silah ara-

11'\ak bahanesiyle jandarmalar bıtsmış

lar, köyde ancak bir çift~ tüfeği bul

ll'ıUflar, fakat buna mukabil kily hal

kı büyük tazyike uğramıştır. 
:t1NE lSTtF ALAR 

Halep, 30 (Hususf) - Müntelıibi 

sanilerin istifaları devam ediy?r· I 
Reyhaniye ile Karamut nahiyeleri 1 ı------------.. 
da~il~nde ~ulun•~. birkaç. Ar~p mün KÜÇÜK HARIC-I 
tehıbı sanı de Türklere ımtısal ede . 
rek istifalarını vermişlerdir. HABERLER 
BİR BAHANE 

Halep, 30 (TAN) -Antakya müd
deiumumisi Hikmetin yar·alanması 

b:ıhane edilerek Sancakta SUl"suz ba-
7.J Türkler yeniden tevkıf edilmi~ler

dir. 

HAPİS TEHDİDİ 
Hama. 30 <TAN) - Mahalli hüku

metçe mütehibi sani listesine isimle

ri kaydedilmiş olanlar çağ:"':na!<ta. 

kPndilerine bu işi kabul etmeleri, ak

si takdirde. üç sene hapse konulacak

ları bildirilmektedir. 

IRTlF AYA KARŞI CEBiR 

Humuz, (Tan muhabirindeni 

Mahalli hükumet, müntehibi saniler

den istifa edenlerin istifa~rmı kabul 

etmiyerek cebren jandarrı:A kuvvet

lE"ri vasıtasiyle geceleri ve kapalı kam 

yanlarla ışehirlere getirilmı>sini em

retmiştir. Buna rağmen, köylerden 
bırçok müntebibi aaniler kaçmakta

dırlar. 

FF ransa Komünist Lideri 
Torez, Halk Cephesinin 

bugünkü hüküınete mutlakıı 
bağlı kaLmıya mecbur olma
dığını söylemiştir. 

• • 

S ulhü muhafaza için top
lanmakta olan Paname-

rikan kongresi, mesaisine 
başlamak üzeredir. . .... 

Lehistan hesa~ına Fransa
da yapılan bır harp gemi

si suya indirilmiştir. 
• • 

A tinada Ortodoks kongresi 
'-' evvelki gün Kral ve Baş. 
vekil hazır olduğu halde açıl· 
mıştır. 

• • 
~ merikada Ekvalor hükü· 

meti dahilinde çıkan bir 
isyan neticesinde 25 kişi öl
•lıüş, isyan bastırılmıştır. 

Fransa telaşa düştü 

Ya~uıun güverlesinclen Mollaya selôm 

Türk Filosu 
/..çık A kdenizde 

Malta, 23 (1 AN ~nuhabirinden) - Sabah sisleri açı
lıyor. ortalığı günün ışıkları aydınlatıyorken Valetta li
manında '.l tirk filosunun gümüşten çizgileri görünüyor
du. 

Büyük liman ! ngiliz . Türk gemilerile dolmuştu. Hep
si de bütün güzelliği i1t göze çarpıyordu. Hepsi de sulh 
ve emniyet için çalışan ve kuvvetin hak olduğuna ina
nanlara ilham veren bir manzara teşkil etmekte idiler. 

l\ adr:t önünde 
harp şiddetlendi Fransa dan 

Beklediğimiz 
Hareket 

( Baıı t incide) 1 Japon askeri dünyanın halini sulh 
tün milletler arasında dostane müna. bakımından kara görüyor ve millet
sebetler teessüsüne elinden geldiği !erin karşı karşıya geçip anlaşması
~adar yardım etmek şeklinde tecelli nı lüzumlu buluyor. 

Saat (8.30) a doğru arkasında a-ı 
çık kurşuni bir sis tabakası bırakan 
Türk filosu binlerce seyircinin gözü
ne göründü. Muhripler. tahtelbahir. 
ler, harp kruvazörleri Yavuzun mu
azzam gövdesi etrafında, analannın 
kanatları altında duran civcivler gibi 
idiler. 

Hepsi de ufukta gümüşten birer 
çizgi gibi duruyorlardı. Dalgakıranın 
ötesinde İngiliz harp kruvazörü 
Hood son derece güzel bif manzara 
teşkil ediyordu • 

man edilmiştir . 
( Baıı 7 incide) 

Asilere göre, Kartacanın bombar
dımanı esnasında top mermileri ile 
dolu olan üç Rus vapuru batmıştır. 

tol tutmuş olur. 

etmekte berdevamdır... Yazısının sonunda diyor !<i: 
(Baıı 1 incicle) • * • "Vaşingtond.a bir cihan sııih iconfe-

liaydi Fransanın Antakyanın is
tlkıaıi meselesinde manda diye bir 
~ama.k aramasını mazur görmiye 
Çl]Jtalım. Birtakım dahili ve harici 
li.taaet diifünoeleri, Suriyeye karşı 
~le ednmiş olan bir muahede, 
1'1'8.nsanın serbestçe hareket etmesinı 
\re bizimle açıkça konuşmasını me
lletın~ olabilir. 

Bir taraftan ispanya va2iyetinin 
doğurduğıu gerginlik, diğer taraftan 
Japon - Alman anlaşması Fransada 
büyük bir telaş uyandırmıştır. 

ransı toplanmasından bahsedildi. Oy
le görünüyor ki ufukta müh ~m hadi
seler inkişaf etmektedir. Buhtlal" ço. 
ğahyor. Acaba bwı.lar harp mi doğu
racaktır; yoksa bulutlann dağıldığını 
ve göklerde .. wulh beiTa.IWği liUBule 
gf'ldiğini görecek miyiz? 

• • • 
Saat dokuzda kumandan Lovelana 

filo reisi sıfatiyle Yavuza girdi. Ya • 
vwa'-kücilk pmilerden a,ynl&rak ya. 
vq yavaş bUyWc limana girdi ve 21 
topla memleketi selamladı Seyirciler. 
Türk gemisini zevk ve hayretle sey -
rediyorlardı. 

zı--1 ..... ıo .......... ı.. ıu~ıKına Karşı t:ım 
bir hUsnU niyet göstermemek ve 
'l'ürk milletine Sancak halkının ınü
&akere devresindeki vaziyeti hakkın
da. tam bir emniyet ve huzur verme
lrıek hususunda-hiçbir özür tasavvur 
etmiyoruz. Fransadan bu devre için 
beklediklerimiz ,unlardır: Mahallin
deki tazyika alet olan unsurları bir
~n bire değiştirmek mümkün değilse 
b~le hiç olmazsa, Paristen hiçbir sa
b~~ fikre kapılmıyan bir müşahit 
&~~~dererek tazyiklerin önüne geçil
~rıne bizzat emniyet ~yda etmek, 
ır de Türk gazetelerine hudut 

liıerinden bilvasıta haberler aksct
lrıe.sinden doğan mahzurların önüne 
leçınek için gazetelerimizin Antak
~Ya .. ınuhabir göndermesine ve ken
l gozlerile gördükleri sarih habcr
~e 'l'ürk halkının endişelerini t:ıt-

etınelerine imkan bırakmak ... 

Ôlçü/meı ~ıymet 
F ransada şu noktanın anlaşıl

" ınuını çok isteriz: Antakya 
~ lakenderundaki 250.000 veya ti
'ttir fazla veya noksan miktarrlaki 
b kten bahsediliyor. Biog~ cenup 
it Ududuınuzdaki Türk kütlesi hak
ltllıda bir kıymet fikri vermek için 

Ylda.n bahsetmek caiz değildir. 
l:ulier Türk, milli şuuru uyanık ve 

YVetJi bir vatandaştır. 
•u ır.a.ıcat çölde susuz kalmıyan, bol 
it tçiıı~ yaşıyan bir insan suyun 
l' 1Ynıetını bilemez. Türkiyede ya.,ı
ta~~ 'I'Urkler için Türk olmak, mus
be/1 \re hür bir Türk sıfatile ~rbest 
hdes alınak tabü bir haldir. Antak
ceu a~ı k~rdeşler on sekiz sene ge
lbi 1 CU~duzıu bunun huretini çek-

' erdir H ·· · b" h"d 

r:Pifll~t ~tesf'Tlendi kendi
ne iki sual sormu'Ştur: 

1 - Mukavemete hazır rruyız? 
2 - Harp olursa müttefiklerimi• 

ıumıerııır ! 

Birinci suale meb'usan meclisi har
biye encümeni reisinden ceYap iste
n.istir. Encümen reisinin yazdığı u
zun yazıda varılan netice oıudur: 

"Fransa bugün mukavemı?te hazır
dır. 7 Eylülde. dört sene i<;inde sarfe
dilmek üzere 14 milyarlık milli mü
dafaa tahsisatı kabul edilmis olduğu
na göre. hazırlığın arkası kesilmemiş
tir. Talim ve terbiye ve sınir muka
wmeti bakımından da Fransız ordusu 
harbe hazırdır.,. 

Müttefikler hakkında mebu~an mec 
!isi hariciye encümeni reisi ıııu netice
lere vanyor: 

"Lokarno maziye aittir. &lçikayı 
bitaraf saymak doğru olur. Fakat 1 
Nisan 1936 tarihli nota ile Lokamo 
misakındaki teahhUtleri teyit etn\iş
tir. Küçük itilaf ve Lehistania hak
sız bir taarruz karşısında karşılıklı 

vardım hakkında anlaşmalarımız var
dır. Rusya ile olan misak ria ayni ze
mindedir. 1935 tenberi ltalya ile a
ramıza so~ukluk girmistir. 

Fransa için sulhün anahtan. kıs

men bütün bu ittifak sisU,nıleri ve 
milletler arası dostluklar olmakla be-
raber, kısmen de kendi manevi kuv
veti, milli duygulan, Jren~l!firıin vıı

tanf terbiyesi ve vatandaşlannın bir
tifidir ... 

Eski Japon Horbivs Naımmn 
tek/ili 

Japonyanm eski Harbiye Nazırı, 
Japon yüksek müdafaa meciisi aza
sından General Araki, (Paris - Soir) 
gazetesinde son Japon - Alman anlP.ş
ması münasebetivle dikkate değer bir 
makale yazmıştır. 

lltiııt · ergun yenı ır a ıse, 

)et ruı:u~ kıraca.k yeni bir vazi- çillerin fevkine çıkmı,, kudsi bir ma
liııd kendilenne Türk olduklarını de- biyet almıştır. Fransa. Türk dost
ıı.li:~ derine duyurmu9 ve yurdını luğuna kıymet veriyoraa. iki mem
bıı lllde kalınak hasretini ve acılı- leket araamdaki ahengin bozulma-

Q hatırlatm1ttır. mumı iıtiyorsa Antakyıı ve tsken-

Amcrik:ı. Cumhur Reisi Ruzveltin, 

milletler aı ıtaında bir sulh toplantısı 
yapılması için teşebbüsü ele alacağı 

söyleniyor. Sulhün muzatf.?r olması 

h:in bütün milletler bu top~&.ı1Lmm ta
hakkukunu istemelidirler . ., 

Yugos'avyada 
Tevkif Edilen 
I< omünist ·er 
Belgrat, 30 (A.A.) - Son günler

de gerek Belgratta gerek vilayetler 
de yapılan müteaddit komünist tev
kifatı hakkında hiçbir resmi tebliğ 
neşredilmemiştir. Tevkif edilenler -
den bazılan seroest bırakıJDllftır · 60 
kadar maznun devletin müdafaası 
mahkemelerine tevdi edilmiştir. 

Hindistanda 19 
lngiliz Oldü 

Londra, 30 (A.A) _ Hindistanı:la
ki İngiliz askerleri ile Hintli kabile
ler anuıında müsademeler olmuş, 19 
Ingiliz askeri ölmüş, 17 tngiliz de 
yaralanmıştır. 

Bağdat -
Tefefonu 

Londra 

Bağdat, (Tan Muhabirinden) -

Bağdat - Londra arasında telefon 
hattı işlemeye başladı. Filistin ihti· 

lali dolayısile faaliyete geçmesi müm 

kün olmıyan bu telefon hattı yakııı

da umuma mahsus muhaberelere a
çılacaktır. 

lran ile Irak arasında da bir tele· 
fon hattının in,aaı hakkında evv~lce 
girifilen müzakerelere yeniden baş
lanmıştır. 

Irak Hurmaları 

Daima harp gemileri görmeye a
lış~ olan Maltalılar her gördükleri 
gemi hakkında tecrübeye müstenit 
mütalealar yürütürler. Fakat hepsi 
de Yavuzun manzarasından memnun 
olduk.lan gibi mUrettebatmın mert 
görünüşlerinden de son derece hoş -
nut oldular . 

• • • 
Türk ve İngiliz başkumandanlan 

ziyaretler teati ederken büyük li. 
manda toplanan halk hararetli teza
hürler yaptılar . 

Tayyareler gökte akrobasi oyunla
riyle misafirlerini selamlıyorlardı. 
Gümrük salonunda yüzbaşı Taylnrun 
kumandası altında askeri bir kıt'a 
ihtiram vazifesini yapmıya hazırlan
mıştı. 

Vis amiral ŞilkrU Okan karaya çı. 
kar çıkmaz Brigadiye general 
Stubloı tarafından sellmlandı. TUr _ 
kiyenin fahri konsolosu Mister Fred
rik Gollçer Türk amiralini karşılı. 
yanlar arasında idi. 

Türk amirali evveli valiyi sara . 
yında ziyaret etti. Vali de saat 12.15 
gec:e ziyareti iade etti ve 21 atım top 
la selamlandı. 

Yanm saat sonra hava kumanda
nı da Türk amiralini ziyaret etti ve 
11 atım topla sellmlandı. 

• • • 
Akşamleyin Türkiye CUmhuriyeti 

fahri konsolosu Mllıter Gollçer Vhı 
amiral Okan ve aıi<adaşlan şerefine 
bir çay ziyafeti verdiler. Konsolosun 
güzel konağı birçok san'at eserlerile 
dolu olduğu için bu ziyafete son de
rece münas~nti. Ziyafette Türkiyenin 
Londra elçiliği deniz ataşesi Rifat 
Ordeş ile amiral Sir Dudley Pound 
ve Leydi Pound hazır bulundular. 

Daha sonra amiral Şükrü Okan ile 
ar.kad.aşlan amirallik evinde. yani 
mısafır gemisinde izaz olundular. Zi
yafette amiral Okan, vis ar;,····.~: 

bbıdu kadar acı bir tecrübe mekte- derun Türk halkının müzakere dev
~- e 0 n &ekiz sene, devamlı bir taz- resi eanaamdakl huzur ve emni:veti 
bir a~tında şuurlanmış, canlanmış hakkında bizi ciddf>n tatmin eıif'cek 
'Utı 'l'Urk kütlesinin sayısı yoktur. geniş, esaslı tedbirler düsünmeli ve 
'ıl•t 1~rrn Türk milletinin kalbinde, bir- an evvel tatbik etmelidir. 
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Bağdat, (Tan Muhabirinden) 
Geçen ay, Basradan muhtelif cinste
ki hurmalardan 50,000 sandık, bir
çok Avruoa limanhı.nna ~önderilmif 
tiı 

Fre~. Leydi Puond, Barons fn ,., ... 
nez ve Leydi Fren9, Vıs amiral mu, 
bayan Wodehonsl, yüzbaşı Ozel. vis 
amiral EnJ?"in. bayan Warren ve yüz
başı Cull ,yüzbaşı Fraser. Mis Puond. 
kumandan Ozdeş, Sir amiral Somer
vU, ve kumandan Sabahattin ve sa-

Alikantiden verilen malumata gö
re asilerin yaptı~ları hasar bir hayli 
mühimdir . 

Taarruza iştirak eden tayyarelerin 
ikisi açık denizde duran bir Alman 
gemisinden benzin ve cephane almış
ı.rdır. 

09tedaı DUİltalrumda hareketler a 
ğlrlaşmıştır. Asiler hUkilmc:in bu
mda binden fazla maktul ve yaralı 

\'E'rdiğini iddia ediyorlar. 

iki Sovyef gemisi araıfırılc!t 
Moskova, 30 ( A.A.) - lfoskova

oan gelen haberlere göre. A 'man kö
l""tirü yüklü olarak Rotte?"tamdan Na
poliye giden Minsk adlı Sovyet gemi
si 26 lkinciteşrinde Akdl'ni:de bir a
si kruvazörü tarafından durdurularak 
cıraştırılmış, sonra serbest bırakıl
mıstır. 

Hamburgtan Batuma gid~!l Dine
perostoi Sovyet gemisi 26 lkincite3-
rinde bir isi topçekeri taraföıdan a
raştınlmıştır. Bu gemi Irana mal gô
tUrmektevdi. 

ire hazır bulunmuşlardır • 
• • • 

Ertesi gün pazardı. İngiliz ordusu
na ve hava kuvvetine mensup bir ta
kun ile Türk filosunun takımı futbol 
maçı yaptılar . 

Türk takımı: Ekrem, İbrahim, Ali, 
Ali, Fethi, Faik, İsmail, Hakkı, Ad -
nan, Tayyar ve Fehmiden müteşek • 
kildi . 

Kaleci Ekrem, kaleyi birkaç kere 
kurtararak hünerini gösterdi. Top 
bir taaftan bir tarafa sür'atle kavı
yor ve iki taraf birbirine denk sayıİa
cak bir ınaharetle topu idare ediyor
lardı. 

Türk misafirlerimizin oyunu, yü~
sek bir seviyede idi. Oyunun en bel
li başlı güzelliği, paslann temizliği 
ve isabeti idi . 

İlk rol Türkler tarafından ilk haf
taymın yirmi beşinci dakikasında ya 
pıldı. Birinci haftaymın sonunda 
Türk donanması bir, İngiliz ordusu 
sıfırdı. 

Oyunun tekrar başlamasından son 
ra iki taraf beraberleştiler. Ordu ta
kımı tekrar hücuma girişmiş, fa l·at 
Tük mUdafasun kuvvetini göste:
hücum sırası Türklere geçmişti. 
dakika süren oyundan sonra lngilız
ler bir gol yaptılar ve oyun yarım 

saat geçe bir gol daha yapmıya mu
vaffak oldular. Fa.kat Türkler de bir 
kaç dakika sonra ikinci gollerini at
tılar. berabere kalmak için uğras _ 
tılarsa da muvaffak olamadılar. Bu 
suretle oyun bittiği zaman Türkler 2. 
İngilizler iiç gol yapmış bulunuyor -
l•rdı 

3 -;.;,.;·=== 

Spor ve Eğlence 
Dün Salt Çelebi ''Tan,, a pi. 

mi~ti • 

Size Salt Çelebl)i t&nıtnuya iti· 
zum görmüyorum. Çünkü onu apor • 
culardan tutun da g&zetecller ve rad. 
yo meraklılanna kadar herkes bilir. ! Bu çocuk gençliğinin en büyük cehdi-

1 ni ,ateşini spora \'e (Sporilemi) is
ı miyle çıkardığı mecmuaya vennı, _ 
1 ti. Hepimiz sırasma göre spora bizi met ettiğimizi, spordan zarar gördü.. 
I ğiimüzü ileri süreriz. Likin içimizde 
1 pek azımız Sait gibi maddeten zarar 
etmiştir . 

Spor uğruna para ve meslek kay _ 
betmlştir. Ondan dolayıdır ki Türk 
Mporu, kendisinin m~hul • )'ardnncr • 
lan arasında Saide büyük bir m1n. 
net hissesi ayınnıya mf!Cburdur. 

Salt bütün bu emeklerine mukabU 
kendini izrar etml!t olan amatörlük • 
ten a~·nlıp prof esyöneJ olduğunu ba. 
ğrra bağnıa herkese söyllyenık bir 
oııtanlzatör olmak istemiş \'e kendi. 
sine her tevdi edilen 1,i bldnı yapa. 
cabmmlan çok daha l)i yapmıştır. 

Balkan güreş şampiyonalannm az 
zarar etmiş olanlannı dalma o yap • 
mış olduğunu işin içinde olanlar bi
lirler. Hatti l!IOD Olimpiyatlardan 
Pn·el lstanbula Jt"elf'Cek yabancı fut. 
bol ve güreş takımlanmn orpnfzu. 
~·onlannı da bütün murafr kendisine 
aft olmak ve H!llte bir iki bin Ura da 
para vermek üzere kendW deruhde 
etmek iılftemtşse de (harice ı-ra ka
undrnnı~'&C&ğrz. re,ldllta kazan • 
drracağrz) nafmMlyle ona verilme • 
mis \'e herkesin hayret \•e esefle 
hltdlif l'fbl üstelik 17 bin lira da a.. 
ra r edilmişti. 

Bunlan gören Salt &rbk 1e11eı. • 
denberi h&!Jlftleşir olduğu spordan 
hezmilj \'e ~imiş .spor organfzu. 
yonu yapmaktan \'&zJ:f.Çmlş oldufu. 
nu bana Miylemlye gelmiş lmı. . 

- Artık sporu brrakt.ım. Nenıde 
bir o~anizuyon ihtimali, hem fet
kilitı kazandırmak, hem kendim b.. 
zanmak ümidi vana oraya vaki olan 
müracaatimi reddettiler. Büyük bir 
israrla D1&l'U& kalchğun bu prlp .._ 
.............. artılr .,.... ....._ 
kesmJye karar verdim. Şimdi mem
leketin turizm işiyle meşpftlm. ~ 
(,'Pnld olimpiyat seyahati gibi seya. 
hatlPr tertip f'dPCeğlm. Dünyada ma
nıf artistlf'rl İstanbula getfrece&. 
Nitf'kim önümüzdf'kl haftadan itiba
ren Gardene şu Budapeştedeki ma • 
nıf çingene çoeuklan cazbandını ge. 
tiri;\·onı111. Eif'r bunda muvaffak 0• 
hrrsam İstanbul şehrine hiç de~se 
vakit f.tN:irtN'ek 88.ll'at gnıplan ge • 
tinnh-,. ralrsacafmı. UmuJ·orum ki: 
hu ıJahada 11p0rt'ulardan gördtiittm • 
d@n fula hiisnükabuJ ve mtizaheret 
ıtörer.t-~m, dedi. 

Saldin ne müt~bbiA bir ~ 
oldni!tınu bilirim. Hallan nerl iste_. 

_,,a • ,,, • ., 

noeuen hoslanmadrihnı 8Mlllekteld 
•uwilfvP-tini <le tanıdıinn ~in muva.f. 
fttk 01&caıbna emin olarak hMt onun 
lrfn: hPm de ROn Mnelen1e bir mi • 
~a.."'hl- hıwatı yasamQ'& baıJlamrııı o
"" f.,tAnhuJ" hlraz ~·aqmaın11 t:Adı. 

QI tattınl'ak \'Rkitlf'r clUşece~I dU. 
-.unerek f4e\indbn doJmı.n . 

B.FELEK 

NASIL YAZIYORUZ? 1 
Şairin, bugünkü ahldki yu§ayl§ta11 

btr netice çıkarmak gibi mua-:zam bir 
vazifesi vardır. Ve bu ah.lal:i Y<ı§a. 
Y'§ ta bugünün .riyaai hayatuıda gö. 
nilmektedir. - lbrahim Hoyi, Kun,11 , 

fR • 11 • 1936. . 
·~Ahl&lri yaıa~ı~!' tü~kçede, ahlü: kaide

lerıne uysun, duruıt bır ıurette yaıamalı 
demek~ir. J!a.lbuki Ibrahim Hoyı'nın "ahll
lri,.. kelı!'lesını burada, franıızc•nnı "mor1I 
kelımesı karııhfı olarak: kullandıtı anı._" 
l!J'o.1'· "Mor~l., ahlilri demek olduiu sıW 
fık?• manevı (maddi zıddı) manalarına da 
cc~ır. Asıl m~naaı ise "orf ve lditı mute
allık .. demektır. 

Oyle zannediyorum lı:i, Ibrahım Hu7i ''ah. 
ilki Yaıayıı.. derken: "Bucunün adaınlar1-
nm h~>:atta en çok itibar ettılrlen, uyduk
ları fıkırler, ıuttulderi cayeler, aradıklan 
me~faatler,. demek istiyor. He:-hatdc aari• 
değıl. 

• • • 
Paltomun yakalannı kaldtrdını. _ 

~ Gezgin, Kurun, !8 • 11 - 1936. 
Birkaç yakalı palto, ~caba bQ yılın mocta. 

ıı mı? Yoksa S. Gescın palt.,.una hurmet 
olıun diye mi böyle ıöylU7ori' 

• • • 
Litvino/, Almanya "'6 lta7yn'ya hr. 

~· ~etle hiicum etU. Tan, ,,O. 11 _ 
19'6. 

"Hucu";1 etmek,. fiili i!e na•fıılünileyh; 
ar11mda 'karsı., et1~tırta luzum Y"lrt ur. 

A".lcş 
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hır ·ooıandırıcıtık 
Suçlusunun 
Muhakemesi 

Arzuhalcı bu 
sefer beraet etti 

Dtin, polis müddeiumumiliğe Ab • 

durrahman Ziya adlı bir suçlu verdi. D "AIJ · h A k B O h 
Temiz giyinmiş, soğukkanlı ve zengin 3VaCJ, a Ş ID3, İr a a 
görünen bu suçlu istiçva,p edilirken B D k 
sabıkası olup olmadığı SO!'Uluncıı. yü- enim Ü kanıma Gelme ... , Diyor 
zünü buruşturdu : ~ 

- Ne münasebet, ben namuslu bir Arzuhalci ffayri geçenlerde hakaretten iki ay hapse 
tüccarım. mahkum olınuşJ u. Hayri evvelki gün hapisten çıkmış. 

Müddeiumumf bu kuvvetli iddia Arzuhal ya.ıın~kla biriktirdiği parasile hemen bir şişe is-
karşısmda: · t 1 K f · ··ı d.k ç . . .. .. .. . pır o a mış. a ayı tutsu e ı ten sonra arştkapıda 29 

- Bızım usulumu~ur. Bır defa sa- numarad3 pa~tırmacılrk yapan Faik'a gitmiş: 
bıkanızı soralım, dedı. B · ld" D h 1 b" · · · 

J d 
. .. . - en ııne gc ım. er a ır şışe rakı ıle bıraz pas-

an arma onu hapıshaneye gotilr. tırm K ,.. d ~ 'l D · 
dü Sabrk k. - d t· tilin' h a ver. eyJJm tamam egı ... emış. . a agı ı ge ır ce meş ur F . . . 
tüccarın muhtelif senelerde on beş aık, eskıdenberı parasrz ~---------
sene hapse mahkfun olduğu anlaşıl • pastırma verdiği Hayrinin '' Ku um 
nııştı . bu defa rakı da istedigini Z 

Suçlu 1335 yılında sahtekarlık • görünce itiraz etmiş: B 
tan İstanbul istinaf mahkemesinden - Yo Hayri çok oldun... a rışsa n iZ 
1? seneye, 1932 yılında yine sahte • Artık veremem. Demiş. Q 1 d ? 
karlıktan 3 sene dokuz ay ve hırsız. m az m 1 y 1 
Iıktan da 1 sene dört ay hapse mah- Faik diln asliye dördüncü ceza 1 11 
kum olmuş ve bu mah~ii.miyetlerini mahkemesinde davasını anlattı ve Meşhut suçlara bakan Sultanah· 
de bitirmiştir. Bundan sonra müddei Hayrinin kendisini ölümle tehdit et- met üçüncü sulh ceza mahkemesj 
umumi suçluyu Sultanahmet Sulh u: tiğini de söyledi, şahitler dinlendi. dün Ahmet adlı 22 yaşında bir deli· 
çüncü ceza hakimine gönde?'di. Müddeiumumi, Hayriye ceza veril- kanlıyı 25 lira ağır para cezasına 

Hakim, iptidai suallerine •u cevap. · i · ed ·· k mahkum etti. Davacı yerinde Ahme· ~ mesın ıst i. Mahkeme, muza ereye 
lan aldı: de nisbetle çok yaşlı görünen Seher 

çekildikten sonra; Hayrinin beraet dl b · k dı 
- 42 yaşmia.ymı. Beyoğlunda A- a ı ır a n vardı. Davasını anlat-

yaspaşada. Rarayuvan apa.rtımanmda 
kararını tefhim etti. Ha.yrinin saçla· tı: 

5 numarada otururum. Tavuk komis. rında kanlar pıhtılaşmış ve kafasının 
yoncusuyum. üstüne de bir tutam pamuk yapışmrş 

- Sabıkanız var mı 7 tı. Çok sarhoştu. Bera.et kararını ar 

Suçlu önüne baktı ve biraz ~ün • lınca. bağırdı: 
dükten sonra : - Yaşasın adalet. 

- İki sabıkam var, dedi., 
- Neden? 

- Ahmet benim kocamdır. Kendi
siyle çoktanberi nikahsız yaşıyoruz. 

Dün, eve geldi. Beni dövdü. Sebebi 
de yabancı bir kadınla gezdiğini gör-

müş olmamdır. 

Suçlu Ahmet bu iddiayı reddetti: 

- Ben kendisini kat'iyyen dövme-

Radyo İstanbul un 
Ziraat 
Vaziyeti Bugünkü program 

lstanbuı 
Bu sene Istanbulun ziraat vaziyeti, 

Oğle !leşriyatı - Saat: 12,3() Plıikb Türk istıhsal bakımından normal görülü
ru~s~kısı; 12,SO Havadis;_ 13,Q_!i Plü.ta hafif yor. Yağmurların mevsiminde yag-ma
muıık; 13,25 - 13 Muhtelıf plak neşrıyatı. 
Ak~am neşriyatı - Saat: 17 Unıversıte- sı, fazla yağmaması, önümüzdeki ha

den naklen inkılap dersleri Mahmut Ebat 1 sat nıevsiminin bereket gôs•.e ·eceğine 
l!o~~t tarafından; 18,30 Plakla dans mu- işaret sayılıyor 
sıkısı; 19,30 Konferans: Doktor Salını Ah- ' 
met tarafından; 20 Vedia Rızıı ve arkadaş. İstanbul vilayeti dahilinde hayvan 
ları tarafından Türk musikisi ve halle şarkı- • ti d · ·di K" 
laıı; 20,30 Türk musiki heyeti; 21 Şehır Ti- vazıye e ıyı r. oylere damızlık 
Y.a.trosu Artistlerinden Bedia, Vasfi Rıza ve hayvanlar dağıtılmıştır. Viiiyet bay
li.aınn tarafından orkestra refakatile operet 
sahneleri; 21,30 Orkestra: tarlamın tesbit ettiğine göre, yilaye-

ı - Auber: (Fra Diabolo) uvertür. t · d h. bi ~ 
2 - Dvorak: (Furiante Çek dansı). ımız e ıç r hayvan hastalıgr yok-

1
3 - Bizet: (Karmen) opert'sın1an pnr- tur. 

ca ar. 
4 - E. Meyer • Hellmund: (Rüya) en· 

termcz:ı:o. 

5 - Mi ebeli: (Şen San Par?I). 
22 Plakla sololor · 22 30 Ajan<.ı ve borsa 

haberleri; 23 SON. ' ' 

Günün program özü 
Senfonik konsP.rler: 
21,~0 Bükreş: Senfonik radvo orkestrası; 

22 Vıyana: Robert Keldorfer. 
flafl1 konserler: 

U.'30 Ayndhoven: Kanşık neşri}·at; 13,15 
Btikreş: Sibiceano orlı:eatrası; I7 Kolom•a: 
Radyo orkestrası; 17,10 Prar: Hafif musiki; 
18•1° Kol~nya: Karışık orkeıtra; 18,15 Mi
l:ıno vesaıre: Orkestra. 18 15 R 'k M t 
:ı:ni orkestr · '. ' u reş · · 0 

-
ası• 18,25 Vıyana: Konser saatı; 

18,30 Budapeşte: Salon orke,trası; l!U5 
Moskova: Konser; 20,20 Varııova: Koro 
konseri; 20,30 Ayndhoven: Filips laboratu
varlarından karnı.ık neşriyat; 21, tO Lliypzig: 

Birmingam Panayırına 
Davet 

15 Şubatta açılacak olan Birmin· 
gam beynelmilel panayır komitesin

den dün şehrimiz Ticaret odasına 
bir mektup gelmiştir. 

Komite, bu nıektupla, ~ehrimizin 
sanayi müesseselerini panayıra davet 
etmektedir. 

Birmingam panayın, Avrupada 
her yıl yapılan panayırlann en büyü

ğüdür. Panayır iki kısımtlan mürek
keptir. Bir kısmı Londrada, diğer 
kısmı Birmingamdadn-. 

.. 
öLOM 

Şehrimizin tanınmış doktorlarından 
Dr. İSAK DE TARANTO 

Dünkü pazartesi günü aniyen ve • 
fat ettiği haber alınmıştır. Cenaze 
merasimi bugün saat 13 1/ 2 da Bey
oğlunda Büyük Hendekteki Ke· 
neset Israel s I n a g o n u n d a 
icra e d i l e c e ğ i n d e n son teşyi 
vazifesinde bulunmak istiyen akraba 
ve dostlarmm teşrifleri ve işbu ila -
nm davetiye makamında telakki olun. 
ması rica olunur. .. 

Taksimde Maksim Tiyatrosunda. 
HALK OPERETİ 

Bu akşam saat 21 de 
PİPİÇA 

ŞElllB TIY ATROSI 
DRAM KISMI 

Bugün 
20,30 da 

BUYUK HALA 
KOLTUKLAR: 50, 4u 

ıııııııııııııııı 

111...11! ~ 
1111111 11 

Kı,ruş 

l IJ[ll/ljjjllllll · ıı ıEHJR TIY ATROSU 
ıı OPERET KISMI 

1111111...111 )ı ~a~~ !O,!OB~ 
l~UIJlllJI VE 

14 de 
Çocuk Tiyatrosu F A T M A O 1 K i 

Bavyara suvaresı; 21,30 Belgrat: Sesli film 
parçalan; 21,40 Buda peşte: Çi~an musıkiıi. 
22,30 Paris, Nis vesaire: Mo!"is Ravel ak~ 
şamı; 23 Budapeşte: Orır musiki~ı; 23,20 
.&ükreş: Konser nakli; 23,20 Viyana: Radyo 
orkestrası; 23,40 Hamburg: Haik musikisi. 

CASiNO 
DE PAAIS 

AL JOLSON -
0f)f'ralıtr: 

21,45 Roma: Busoni'nin "Turandot .. ope-
rasL 

Operetl~r: 

21,45 Milano vesair•~ Leharın "Paıani
ni,, opereti; 

RUBY KEELER 
Pek yakında 

Türk 
SİNE!vIASINDA 

- Sahtekarlıktan .... 

Bundan sonra davacı hakimin ö· 

nünde Hayrinin eline dudaklarını 
uzattı: 

- Allah aşkına Hayri, bir daha 
benim dükkanıma gelme. Bay ha
kim, siz de söyleyiniz, bir daha bana 
gelmesin. 

dim. Dün akşam yanımda tanıdığım Oda musikisi: 
-Başka?. ~k~m~ffi~~~~m~Bey~ 16P~:Y~M~mın~~;17,H~~ -----------------------------

1$0Va: Salon kuarteti; 18,15 Roma: Oda 
nemasından çıkıyordum. Seher beni n•usikisi; 21 Varşova: Oda orkestrası v,. . - Bir de hirSr.zlıktan olaca.'lr ..• 

- Bak, sana dolandrrıcılık isnat e. 
diyorlar! İzmirde Nurinin 136 lirası
nı dolandrrmışsm ... 

On Dilnecilik Suçlusu 
Polis, müddeiumumiliğe 10 dilenci

lik suçlusu vermiştir. Muhtelif mah. 
melere gönderilen dilenciler amme iş
lerinde çalışmıya mahkft.m edilmişler. 
dir • 

takip etmiş. Sokak~a beni tahkir et- kora; 22 Kolonya: Oda muıilcist, tenor. 
ti. Gece eve dönünce de bana kapıyı Resitaller : 
açmadı. Kapının önünde itiştik. Bu 18,15 Varşova: Piyano ıolo, keman; 18,30 

kadar. Vücudundaki berelere gelince Pra&': Piyano resitali; 19 Liypz:&': Halk 
şırkıla.rı, danslar; 20 Budapeştc: Felemenk. 

Seher geçen gün Madam Aroni ile Macar süvaresi; 20,25 Bükre,: Sarltılar; 
kavga etmh•ti. Ondan olacak. 20,50 BUkre$ Keman resitali: 22.05 Viyana: 

7 Piy:tno • s:ırkı; 23,30 Belgrat: Halk şarlrt· 

Şahit dinlendi, doktorun raporu o larL 
kundu. Hakim suçluyu 25 lira ağır Dans musikl!i;: 

hkA • 17: Liyp.:ı:ig. 20,40 Varşova. ~4 Vartov11. 

~---------• lki da.ns kralı 
"KARYOKA" ve "KON1'!.NANTAL" in biribirinden ayrılmaz yıldızları 

ClNCER ROGERS ve FRED ASTAtR 
Önümüzdeki perşembe akşamından itibaren 

SARA y SiNEMASINDA 
Mevsimin en bilytik zaferini te§kil edecek olan 

T p -HA1 
- O dolandmcılı\t değil. Hadise 

ı,öyle oldu: Ben Nuri ile İzmirde Ev. 
rvazade otelinde tanrşmrştrm. lki ge
ce beraber kaldık. Daha evvel de 9 
gün kadar Hacı Hasan otelinde bera
ber yattık. O !stanbula gelecekmiş. 
!stanbulu hiç tarumadığı için benim 
rehberliğimi istedi. Fakat, Man.isada 
bir ~i varmış. 9 liraya hususi bir oto. 
mobil tuttu. Oraya kadar gittik. 

Gülsümün Muhakemesi 
Dün ağırceza mahkemesi iki sene 

evvel Chlatada Kazımı öldüren Gül-

para. cezasına ma um ettı. Fakat 21,ıo: Kolonya. 23,30 : Laypıng. 24: Bu-
Seherin kendisini takip etmesi azal- dapeıte. 24,30: Roma. .. _____ zengin ve rengin filminde göıiineceklerdir.•••••11' 

bcr hlr~~p ~~k k~ul ~ildi~------------------------------
için cezanın üçte biri indirildi. Mah-

Manisada bana tmamzade Sabri 
hurda Uzüm teklif etti. Param yok
tu. Nuri bana 136 lira verdi. 1stan. 
bulda kendisine iade edecektim. Rıh
tıma çıkar çıkmaz, bende bir heyecan 
görmü~. Parasmm verflmiyeceğini 
zannederek polise müracaat etti. 

- Pekal!, dört gündenberi parası. 
nı neye vermedin?. 

- Va~it olmadı. 

- Matmazel Adoninin fotoğraf 

makinesini ve İzmirli Şemseddinin 

kenıeden çıkarken tanıdıkları Sehe· 
silmün muhakemesine devam etmiş· re: 
tir. Muhakeme kararın tefhimi için 
başka bir güne kalmıştır. 

70 lirasını da dolandırmışsın. 

- Kuzum kocanla barışsanız da 
o para ile sana bir manto yapsa ol
maz mıydı ? diyorlardı. 

- Dolandırmadım. Onları lzmirde "' .., U • M REN 
Nezih isminde birisi almış. Hatta • 1 " den ~ 
muhakemeleri bile. c~reyan ediy.~r· tŞrk Bayanlar, Model yünlü ve 1 
.~unda~ so~a ~~kını İhsan, cur • ipekli kumaşlarile şapkalarını en • 

mun mahıyetıne gore, suçlunun tev • f' ti ı labT ı 
k'f dild·-· 'b.d'd' · ucuz ıa araa ırrer. 

ı e ıgını ıl ır ı. Abdurrahman 8 ·r 1 t'kl~I ad N 210 : 
Z

. . .. . . eyog u, s ı a c . o. 
ıya, tevkifhaneye gonderıldı. ~ 

Sinemanın en parlak iki yıldızı, Pn tatlı iki sesi, ve "Maryetta .. nın unutulmaz kahramanları 

J E AN E TT E MACDONALD • N ELSON ED D Y 
Senenin en NEFİS - EN GÜZEL • En BÜYUK ve MEŞHUR OPERETL.'l'DE tekrar buluştular. 

' 

ROSE MAAIE 
önümüzdeki PERŞEMBE AKŞAMI 

MELEK SAKARYAsinemalarmda birden. nk tem!lller ve için biletler ~imdiden satılmaktadır. 

vardı ve ağlamış gibiydi Karanlık ve dar yollarda ellerinde cam 
fenerlerle komşudan dönen kadınlara ve bir
kaç sarhoşa rastladı. Yavaş yavaş kasabanın dışına 
kadar uzanarak BUyükçaym kenarına geldi. Uzun 
bir tahta köprü dereyi bu noktada aşıyor ve Havra· 
na, Kemere gidecek arabalar bunun üstünden geçi
yordu. Köprünün iki tarafında büyük çınarlar var
dı. Hafiflemiş olan yağmur tekrar hızlandığı için 
Yusuf bu çmarla.rdan birinin altına sığındı. T:ı.ht.ı 
köprü iki taraita taş rıhtımlara dayanıyor ve köpü
rerek gelen çanıurlu sula.r bu rıhtımın önünde gü
rültillü bir anafor yapıyordu. Bulutların gösterme
dıği bir ~y ortalığa pek hafif bir ışık dağıtıyor ve 
iri yağ'ııı .. r damla.ları derenin yuvarlanan suıarına 
düşerek orada küçük ve heınen kaybolan halkalar 
bırakıyoı d(l, 

Kuyucaklı Yusuf 
YusUf pek tabil hissini vermiyen bir 18.ka.Yrtlıkla.: 
"Ne o kız? Yatmadın mı?" dedi. 
0 Seni bekledim !" 
"Ne var ki ?" 
"Bir diyeceğim var !" 
"Yarını yok mu bunun ?" 

Yusuf sırtını büyük çınarın gövdesine dayıyarak 
gözlerini gecenin içine dikti. Derenin öte yakasın
daki t.ğaçlar, şehre doğru uzanan ve üzerindeki su 
birikintilcn yer yer parlıyan çamurlu yol ve zaman 
zaman alçalıp koyula,an ve yükselip alçalan bulutlar 
biribirlerine kanşmış, biribirlerinin içinde kaybol
m.Lş gibi görünüyorlardı. Sanki tabiatte bu anda 
mUstakıl hiçbir şey yoktu. Yusuf kendini de bu mu
azzarn ve yekpare geceye yap1'ık sandı ve korkuyla 
Urperdi. I&ak ellerini yüzünde dolaştırdl. Kirpikle
rinden ya.mıklarma yağmur •ulan süzülüyordu. 
Yaptığı hareketler ona hiçbir yere bağlı olma.dığınm 
,uurunu verdi. Hatta yavll4 ya.va, etrafından neka.
da.r ayrı olduğunu, nekada.r uzak olduğunu hissetmi
ye başladı. Bir ıı.n içinde deminkinin tamamile akei 
())an bir yalnızlık duygusile sarsıldı. Etra.fma bak
tığı zaman ıığaçlarm, bulutlann, derenin kendisin
den hızla uzaklaştığını sezer gibi oldu. Kasabanın 
pos evlerinin pencerelerini aydınlatan hafif ve sarı 
bir ı,ık Yusufun ıslak gözlerinde yıldızlanıyor ve 
dalgalı bir su üzerine bırakılmış gibi oynuyordu. 

!ki ellle arkaıımdald ağa.em kabukl\nna. ıuınldı. 

MEMLEK ET ROMA NI -22~ SABAHATTİN ALİ 
Parmakları soğuk yarıkların arasına girdi. Elini he. 
men geri çekti ve göğsüne götürdü. Göğsünün için
de bu asırlık ağacın kabuğu gibi yarıklar bulundu
ğunu sandı ve gırtlağına kadar bir ateşin çıktığını 
hissetti. Aman yarabbi, nekadar yalnızdı ... 
Y~ız ... Gökyüzündeki yıldızlardan çayın dibin

deki çakıllara ve doğu tarafından kopup gelen i:ıu
lutlardan batı tarafındaki denize kadar uzanan ve 
yayılan bu kocaman gecenin içinde yapayalnızdı. 
Düşüncelerini hangi istikamete koşturursa koştur
sun ka.tşısma kimse çıkmıyordu. Şu anda bu kos
koca dünya üzerinde kendisini düşünen bir tek ki
şi bile mevcut olmadığına o kadar emniyeti vardı 
ki, acı bir kabadayılıkla kendisi de hiç kimseyi :iü
şünülmiye layık bulmuyor; fa.kat bundan sebebini 
anlıyamadığr bir lizüntü duyuyordu. Acaba onu sa
hiden hiç düşünen yok muydu ve o hiç kimseyi dü
şünmemekte, kendini yalnız bulmakta bu kadar 
haklı mıydı? Bu ihtimal onun gerilmiş olan sinir
lerini biraz gevşetti. Sırtını ağaçtan ayırdı; derin 
bir nefes aldıktan sonra kasabaya doğru yürilıniye 
ba.şla.d.ı. 

• 
Eve gelince cebindeki anahtarla kapıyı açıp içeri 

girdi. Ayni zamanda kiler ve sandık odası vazifesi
ni, zamanına göre de misafir odası yerini gören 
taşlrkta Kübra ile anası yatıyorlardı. YusUfun gir
diğini gören kadın yukarı kata giden merdivenin 
alt basamaklarından birinde duran idareyi alıp fi. 
tlli yükeeltti. Ymıuf elile rahatsız olmaınasını işa-

ret ederek sessizce yukarı çıkmak istedi, fakat yer· 
de bir hasırın üzerine serili yatakların yanından 

geçerken Kübranm iri ve parlak gözlerinin kendi
sine baktığını farlı:etti. Kadının elinden idareyi 
alırken sordu: 

"Daha uyumadınııı: mı.?" 
"Hanımı bekliyoruc ... " 
"Hanım nerede?" 
"Esma kadını aldı, telgraf mUdUrleıine gitti. 

Çalgı çalıp eğleneceklilrınİ.i· Geç geleceğiz dedi." 
Esına kadın evde ki.hyalıktan ahçılığa kadar bir· 

çok işler gören Rumelili emektardı. 
Yusuf tekrar sordu: 
"Babam da gelmedi mi?" 
"Hayır, gelmedi ... Öğleyin yemeğe de gelmemişti!" 
"Muazzez?" 
"Küçük hanım yukarda... Biraz evvel yattı ... " 
Yusuf elinde idare ile tahta merdivenleri gıcır-

data gıcırdata çıkmıya başladı. Yukarı kata ,elin· 
ce biraz durdu, idareyi odaya mı götürsem, burada 
mı bıraksam diye dUşündU. Şahinde henüz gelme
diği için bırakmıya karar verdi ve merdiven ba9ın· 
daki sahanlığa doğru bir adım attı • 

Fakat birdenbire "A ! ... " diyerek yerinde kaldı. 
Karşı odanın kapısı açıktı ve Muazzez orada ayakta 
durmuş Yusufa bakıyordu. 

Çıplak ayaklarında. mercan terlikler ve sırtında 
yakası, kollan ve eteği fistolu beyaz ve uzun bir 
gecelik vardı. İki kalın örgü halindeki saçlarını 
arkasına bırakmıştı. Dudaklarında acı bir tebessüm 

"Bu akşam söylemek istemiştim. " Biraz tere~ 
ettikten sonra ilave etti: 

"Dinlemiyeeeksen gideyim !" 
Yusuf idareyi öbür eline alarak Muazzezi kolun• 

dan tuttu: 
"Gel bakalım, oturup konuşalım!" dedi. 
Muazzezinkine bitişik olan Yusufun odasına gir

diler. 
Bir kerevetin üstünde serili duran yatağa yanya.• 

na oturdular. Muazzez derhal, mukaddeme yapma
dan sordu: 

"Ağcı.bey, beni kaça sattınız ?" 
Yusuf af~adı ve kızın yüzline baktı. 
Muazzez tekrar etti: 
0 Da.ha doğrusu beni kaça sattın ?" 
4'Ne demek istiyorsun ?" 
0 Ne mi? Bugün annem hepsini anlattı ... Babamnı 

borcundan tut da ... 11 

"Peki ne olmuş ? Nesi var Alinin? Beğeneme4i11 
mi ?0 

"Bunu ha.na ıormalt 'imdi mi aklınıza geldi t 
Kimseyi beğenmediğim yok, fakat ben Aliye filiJl 
gitmem, bunu da bilmif olun !" 

YW!luf mUki.lemenin çok sert bir Uslupla devanı 
ettiğini ve bunda biraz da kendi kabahati olduğ\UlU 
dü9Unerek müllyim -bir sesle ve yan şaka: 

"Yokıa gönliln hep o Şakirde mi ?" dedL 
Muazzez yerinden frrladı. Kollan soğuktan dikeJl 

diken olduğu halde yüzü kıpkırmızı kesilmişti. 
"Bana. bir daha böyle şey söyleme Yusuf Ağabey .•• 

Böyle şey söyleme ... " ,,Arkası var) 
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lıUndelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

~ a.:n'rn hedefi: Haberde. fikirde, 
erteyde temiz, dürüst, samimi 

olrn-'- k .. • 1 "'• arıın ga.zetesı o maya 
çahtmaktu. 

EÜ~ü~ M;~-;ieıeril 
:Vazife ve insanlık- -•· 

Eskişehir otobüs kazasında et yığı
~ U'&aJlldan çıkarılan bir ha.sta. Ko.:nlln etleri soyulmuş, keınik bir kol-
81 4nka.rada hastaneye göttinnüşler. 

l' tnüddet sonra tedavi edilmek üze. 
~ İstanbura getiriyorlar. Burada 
()ktorJar kolu kesmeg~ e karar nri -

)'() 1 .r ar. Fa.kat hasta kolunu kaybet -
~Ye ra.zı olınıyor. Bunun üzerine 
b~taneden ~lkanyorlar. Beyazrtta 

T.AN ...-..--

Sovyef Rusyamn Km/ordusu geçenki 1 Mayıs bayramırdo sof 5af toplanmı§, lıaZlr duruyor 

1 
FIKRA ] 

Evkafın Eseri 
Geçen seınedenberi hemen herta

rafta evkafın eski Türk binalarını 
tamır etmekte olduğunu görüy0 • 

ruz. idareyi tebrik etmemek el , 
den gelmez: Çünkü TUrkiyede ya
şıyan eski eserler, Anadolu mede
niyetlerinden kalma harabelerden 
daha çoktur ve ekserisi evkafın 
himmetine bakıyor. 

Evkafın işi hem ağır, hını de 
naziktir. Çünkü tamirler, bazan. 
eseri öldürebilir. Nitekim Çekirge 
camiinin ön duvarı üstündeki sı

va ve badana, yüz kızartıcı bir ha· 
ta tefkil eder. Türkiyenin hiçbır 
tarafında eski eserlere, san'atkar
ların fikri alınmaksızın, dokunul-

mamak lazımgelir. Sonra belediye • 
ler bu eserleri boğan sefalet man
zarasını teırıizlemcıııdirler. Bu da 
1<afi değil: Eski san'at eserleriııın 
nuayyen bir çevresi içindeki yeni 
ınşalar, onun h a v a 'sına hiyaııet 
ctmiyecek tarzda yapılmak &•reK• 
tir. 

Eski eserin, gelecek zamanlarda 
Jeğeri büsbütün artacaktır: Baş
tan başa monotonlaşan cihanda. 
bunları bilii ile ve kendi dekor ve 

ı.r Ukadaşmm bir oda1;ma 1Jt1ca edi
)'or. Orada iyileşmesini bekliyor. 
~erken bir gün bir polis geUyor, 
d llraJık bir belediye vergisinden 
h<>la:yı ınahkemeye götürmek üzere 
S ~.~tayı yatağmdan kaldırıyor. 
k~ye sü.riikliye mahkemeye gö. 
"<ll"llYor , 

h~' karşsmda ayakta duranu. 
"q,qk surette halsiz bir hasta görfuı
~ Pöl~ dönüyor: 

- Bu hastayı neden buraya kadar 
!:atltdln, diyor. Cani bile olsa hasta 

ın evveli ha..cıtaneye göturilltir. 

Bütün Dünyayı Tehdit 
peyzajları içinde muhafaza etmesi
ni bilen memleketler, evlatlarına 

en muazzam endüstriler kadar ge· 
lir veren bir hazine devretmiJ ola· 
caklardır. lstanbulda 500 ü bula11 
san'at eserlerimizden yalnız bir 
tekinin turist celbetmek için kafi 
servet telft.kki olunduğu şehirler 

vardır. lstanbul ve Bursa. eğer 
planları san'at bölgelerini ayıran, 
san'at eserlerini himaye eden bir 
disiplin koyacak olurlarsa, bir ı;ün 
dünyada onları o-örınemiş olmak, 
insanlar için cehil gibi bir utanç 
sebebi olacaktır. 

~ 'llu vak'a lkl, üç gUn evvel lstanbul-
Oereyan ediyor. 

~ ~0Us kendisine verilen va:dfeyf 
v 'l>nuya mecburdur. Fakat burada 
ı::lle ile insanlık karşılaşıyor. Polis 
ti ~lııdt>n birini tercih etmek mecbu. 
ı. ~ etınıde k .. ı ..... ur ve o mes'ul edilmek lll0l"ku ..... J ' 
ectı siyle, vazJfesinJ yapmayı tercih 

l'or 
~ . 

\>etı akat vazife hJssi ne kadar lruv -
"- 1 otursa olsun, böyle bir vak'a 
~ 'llgında insanlığını unutacak ka -
ttı~ htretkeşllk gösteren bir me -

~·uı olınamalı mıdır?. 
1-V. * •• 

e Çabuk unutuyorlar? 
~~en gün dtinyanm her tara.fmda. 
~ ha.rbinJ takip eden büyük mü.. 
t>ttdı enın on sekizinci yıldönümü ya-
. .-,, . 
\. ~-4 ••• 
•ıa.ıı •- .u -1..L. ~v••V 1.&.&~uuıt.a.1..G v • 

11~1 harbinin hiç unutulmıyacak zan . 
~eld len fa.cJasını unutturmağa kafi 
do,/ Mütarekenin on sekizinci yıl • 
J~ ;:111Untt tee'it eden bütün millet -
tıl"t lt taraftan yeni bir harp için ha,.. 

allr)torıar • 
~~illetler Cemiyetinin bir istatlsti -
"'ile .. ,·60o gore bugün silah altında 
f)eıı ·000 asker vardır ki, 1914 e nis
ttle e 1.700.000 kişi fazladır. Fa.41ist 
t.e,~1~ketıerde mevcut yan askeri 

'tullt ta bunun haricindedir • 
•ıuıu ~Zof llegel der ki: ''Tarih biıe 
ttıetı Ö~tehnlştir: Milletler ve hUkfL 
~dıer tarihten hiçbir ders almamış _ 

t.,, 

İi' * • • 
k a.ştzın ve komrnüniım 

a\7gasx 

biiıı ' lar ~aya reni bir harp hazırlıyan-
İ) letdlt, dikkat ediniz. 

lt~,eyrnokrasuer harpten korkuyor ve 
:"'Ç orı t · 
l,~ heı ar. şte İngiltere, işte Fransa, 
bevıeıı:lka, işte Amerika. Birleşik 
''aıı ri. Ona mukabil gıdalan harp 
b~ka 11\llletler var. Bunlar" harpten 
h-· 1 bitşeyden bahsetmlvorlar. Nu-
''41( arınd . 
l'ortap t a. harbin faziletlerini ır1a)'I _ 
lar \te • ~Pa.tı:vada harbi körüklüyor~ 
3'ttıitndllihayet gfıya kommünlmıl y~r 
~~l't 

1 
eu kaldırmak bahan~iyle na

lllan~:lfakıar aktediyorlar, lı.:;t~ AJ_ 
ll~İ işte .ttat)·a, iste ,Japon}'a. 

'2en . ar, gızJenmeğe lüzum ~örme -
\oe h 3 enı bir harp için haztrlanryor, 
l·orı~nu ~ık~a söylemekten !:ekinmJ -

~ 
~"!"-~------------""! 

bo:- 1'.f oclemlci oraclaumz. Lütfen 
~C), 0 

otomobilin ar/ca feneri yom-
• 1??11 y .. I . 

tırı? ' onmıyor mu, soy eyıve-

Eden Rekabet 
Sovvetler mi 
Japonya mo 

GaliD Gelecek 
Yazan: Edouard Guyoi 

Gürııin en mühim meselesi, Sovyetlere karıı Japonya ile Al

manyd 0;asıncJa yapılar onla§madlf. Bu münasebefle Utak Şark
tan yeni dönen Fransı:. profesörlerinden Edouard Guyof ser/ev· 

lır:ıdo (oıduğumuı sualin cevabmı vermeğe çolt~ıyor. 

J aponya ınillct itiba
rile parçalanmış -

trr ve praçalandığı nis
bette de zayıflan115tır. O
rada parti kavgaları yok
tur. Fikir ihtilafları da 
gizli tutulrrıaktadır. Fa -
kat millet kendi aleyhine 
dönmüştür: Ordu, tica-
ret, ziraat, büyük sanayi 
biribirıne düşmandır. Sa
nayiciler orduyu memle
keti mahvetmekle itham 
ederler. Ordu ise iş adam 
lannı milletin kanrnı em
mekle muaheze eder. Or
du sosyalizrn yapar. 
(Çünkü ordu köylü ço
cuklarının toplandığı yer 
dir), iş adanılan ise koın
m ünizme düşmandırlar. 

J aponyaya ait ikinci haki. 
kat de şudur ki, Japonya. 

dünyanın en kuvvetli ve en iyi di· 
siplinli ordu ve donanmasına sa -
bip olmakla beraber büyük bir hu· 
zursuzluk içinde yaşar. Mançu • 
konun işgali, Çini istila, Şarki Çin 
şimendiferinin satın alınması onu 
tatmin etmeğe kafi değildir.. Ja.. 
ponya yalnızdır, ve müttefiksizdir. 
Amerika, Japonyaya düşmandır. 

Çin pazarlarından kovulan tngil -
t ere daha şimdiden Japonya.ya 
düşman gözüyle bakar. Ve sonra 
Rusva vardır ... 

Ş unu itiraf etmeliyim ki benim 
ağustosta ziyaret ettiğim 

Japonya hılla Rus - Japon harbin· 
deki Japonyadır. Bir tarafta bti. 
yük emperyalist bir devlet, kar· 
şıda Port Arthur mahsurları ve 
Mukden mahkumları. 

Halbuki bugün şu tahmini yap· 
maktan çekinmiyebiliriz: Sovyet. 
lerle Japonyayı karşı karşıya bu
lunduracak bir harpte Japonlar. 
hem de pek sür'atle mağlup olacak· 
lardır . 

U zakşarltta KommUnizıne şid • 
detle düşman mahf ellerde dahi bu 
kanaati beslemiyen kimseye rast • 
gelmedim. 

Bunu Japon ricali herkesten da· 
ha iyi bilir. Onun için de Sovyet 
Rusya ile müsavat esası üzerine 
müstenit bir ademi müdahale paktı 
aktetmeğe hazırdırlar. Bunu te· 
nıin edemedikleri için bugün Al· 

., manyaya dönmüş bulunuyorlar. 
Japonlar 1932 de muzaffer ol. 

mak ümidini besliyebilirlerdi. Fa
kat bugi.in artık bu ümidi bırakmış. 
lardır . 

Bugün artık harbin neticesi ant 
bir hücumun muvaffak olup olma· 
masma göre değişir. Karada yapı. 

lacak harpte Mançuko harp sahası 
olacaktır. Burada Japonya ne a· 
det ,ne de techizat itibariyle Rus
ya.ya faile değildir. Kuvayı kUlli· 
yesini Mançukoya dökebilmesi ise 
uzun bir zamana muhtaçtır . 
Donanması, asker naklinden baş 

ka hiç bir işe yaramaz. Yalnız bel
ki Vladivostok taraflarında Rua -
vavı bir dereceve kadar rahatsız 

~ 
l .. ~ 
... - .• ::.."f. 

Evkafın yeni tamirlerinin hiçbi
rinde eski hataların tekrarlandığı
nı görmediğimizi burada söylemek 
isteriz - Ulus. Fatay 

Balıkçılık 
Kon eresine 
Hazırlık 

Iktisat Vekaletinin karan Uurine 
Ankarada toplanacak olan bilyük ba
lıkçılık kongresi için hazu lıklar iler
lı:!miştir. Balıkçılar Cemiyeti, kon
greye verilmek üzere birçok dilekler 
hazır lam ıştır. 

Cemiyet idare heyeti ı:;on top1antr
smda göndereceği murahhasları da 
seçmi~tir. 

Tesbit edilen dileklerin bışlıcasıru, 

balığın sadece bir ihraç waddesı ola

ı::ı.k kalmamasının, ve dahilde de is
tihlakinin temini teşkil etmektedir. 

Japon askerlerini1t bir yürüyüşü • • • 
Ankara, 30 (A.A) - Memleketi

mizin bütün sahillerinden gelen mu· 

rahhaslardan ve mütebassıslardan 
mürekkep balıkçılık kongnsi yarın 

saat 10,30 da lktısat Vekili CelA.1 Ba

yann riyasetinde toplanacaktır. 

edebilirler. Fakat burada Rus ha • 
va kuvvetleri hem kemiyetçe, h1::1n 
keyfiyetçe çok üstündürler. Bir 
kaç saat içinde bellibaşlı Japon 
§ehirlerini imha edebilirler. Hal . 
buki Japon tayyarelerinin stepler
den başka bir şeyi yoktur. 

A skeri kuvvete gelince. Rus. 
lar Baykal gölünün şar· 

kında daimi surette 200 bin kişi 
lik bir kuvvet bulunduruyorlar 
Bu kuvvet Moskovanın buraya yı. 
ğabileceği kuvvetin ancak onda bi 
ridir. Bu kuvvetler Mançuko hudu
dunda en modern tank ve harp si 
lahlariyle mücehhezdir. 1940 dıı 
Sovyet Rusyanrn iki buc;uk mil. 
yon kişiden mürekkep daimi biı 

ordusu vücut bulacaktır. Yanı 

garpte vuku bulacak bir hnrp içit 
şark kuvvetlerini getirtmeğe "'"<" 
bur olmıyaca ktrr . 

Japonyaya gelince: Mançıılıodıı 
beş fır.ka, yanj sulh za.mımmcln 50 
bin, harp zamanında 100 'bin aske 
ri vardır. Zaten btitün ordusu 32~ 
hin kişiden iba~t olduğu için bu. 
raya bundan fazla da asker gön· 
deremez . 

Japonya ,dağmıkhğl has~biyle. 
harbi kendi topraklarrnm haricin
de ya,mağa mecburdur. Halbuki 
yabancı topraklara ordusunun üç. 
te birinden fazlaenu gönderemez. 
Fazla olarak Japon askerleri 
Mançuko iklimine dayanamıyor • 
lar. 

N etice kendiliğinden anlaşı • 
lıvor: Garote Jaoon müt-

tefiklerinden biri Rusyayı işgal et
se dahi, şarkta Sovyetlerin faiki· 
yeti baki kalacaktır. 

Fakat kat'i neticeyi hava kuv
vetleri kararlaştrracaktır. Harita
ya bakılırsa görülür ki, Japonla -
rm hava kuvvetleri üstün bile ol· 
sa, ancak askeri harekatı takibe 
yarayabilir, halbuki Rus tayyare
leri Japonyayı altüst edebilir. 
Japon şehirleri ekseriyetle ahşap 

binalardan mürekkeptir, bir iki 
bom ha bunları kill haline getirme-

ğe kafi gelir. 

Halbuki hava kuvvetlerinde Ja .. 
ponya Ruslardan geridir. 

işte vaziyet budur. Ve gören bir 
göz için bu hakikati görmemek 
mümkün değildir . 1 

r-
1 

Alman • Japon anlaşması münucbctıle: "Almanya, medeniyeti lnırtaruıaıt ıı;ın Ja
pcnya ile anlaşmıştrr . ., 

Japon - (Çay fincanmı f\lmanm bira kadehine tokuıtararak:) Bir tUrlti anlanır. 
yorum, na11l oldu d;ı. biz bu kadar iyi anla~tık. , . 

Alman - Anlatayım sana: Biz, ırk nazariyesi sayesinde anlıı$tık:. Siz _,e biıu,, gib' 
h .. v:ııı . dırı ·., ı:rihi a:ırı bizim ızibi lri ırktansınız. siz de bizim Jİbi Wot!_n'a ·aparsınıa.ı 
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Her gün 
Bir HilcAye 

\...~--~__.J!---~-----~-----------------~ 

Gülüm Ayşem •• 
• 

1900 Yerine 12000 Lira ! Gene her zamanki gibi köyün kü
çük, basık tavanlı kahvesinde top
lanmışlardı. Fakat her nedense g~nç 
lerin bu gece neş'eleri pek yednde 
değildi. Herkes ağır, cıddi şeyler 
konuşuyordu. Kahveci oca6" . .nt 
yasladığı odunların alevine yüztinil 
dönmüş, geniş sarı cezveleri ateşe 
sürmekle meşguldü. Delikanlılar 
tektük kelimelerle biribirlerine hi -
tap ediyorlar ve kısık bir kahkaha, 
manalı bir söz hazan başların l:irı
birlerine yaklaşmasına sebep 0luyor
du. Yan peykelerden biri~r'~ oturan 
Çillilerin büyük oğlu Mehmet orta
daki sebepsiz sükutu dağıtmak ıı)n 
bağlamasını eline alınca dua ~ •·' ~··da 

hafif bir tebessüm dolaştı, büti:n 
başlar onun tarafına döndil, Mehmet 
ba:;;ını bağlamasına eğerek herkesin 
bildiği manilerden çalıp söylenn~e 

başlamıştı. Bir aralık susarak b~g
lamasırun gevşiyen bir telini nıua

yene etmiye başladı. O sırada kan-

li, yumuşak kıvrıntılarla uzayan 
rak şosede yağız bir at görilJl 
Uzerinde genç, sarışın bir ada.Jll 
dı. Bu Kocamışlarm Salihti. -~ 
üzerinde yalnız değildi. Kucağ~ 
genç, ince bir kadın vücudü ~ı) 
du. Ormanın geri çekilerek ta 
yeşil bir meydan halinde açtığı t 
taya gelince birdenbire atının ge~ 
rini kastı. Yere atlıyarak, k 'ii' 

Olimpiyat kampı için 
bu kadar para 

sarf edilmiş 
daki yükünü de aşağı aldL 

Etraf garip fısıltılarla, hafif 
meltem halinde durmadan hare 
eden ağaçlarla çevriliydi. Ay t~ 
terinde ışıl ışıl yanıyor, yıldızlar .... 
lak, gümüş başlarını uzatmış, s• 
aşağılara doğru gülümsüyorlsf' 
Salih ormanın ortasına gelince 
den bire ku<!ağındaki yükünü ) 
bırakıverdi. 

Türk Spor Kurumunun Olimpiyat işi için sarfetti~i 
paraların israf nümunesi olduğunu iddia edip meselenın 

· ·ı "T " mua ciddi surette incelenmesıne vesı e veren op mec • 
sının bu haftaki nüshasında kamp masrafı hakkında çok 
dikkate dei!er bir ya:ıı var. ' 

oı:mpiyodo hazırlık kc:rrıpında alınmış fotoğraflardan biri: 
/durecilerle sporcular bir arada 

1 Bu yazı, .Beri in Olimpiyadları ı 
ic;in Kadıköyünde, Fencrbc.h<se sta
dının yanıbaşınddlcİ mek+ep bina
sında kurulan kampın 12 bin liraya 
mal olmasına mukabil geçen sene 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~,Balkan oyunların~ hazırlanan at· 

Fenerbahçe' Gu
•• ~ıeş, !etlerin kampı için o zaman ~amp 

1 
J mudürü ve memleketimizin bu İ§te 

yegane mütehasmı olan llhami·~·i·n 

Galatasaray ve Beşiktaş !~~0ö::::i~:~.·· bir p•r· •• , •• ıı.g·· 
Hatalı ;I 

b • ı t ı Esasen bu kamp meselesi yalnız 
ır an aşma yap ı ar paranın heder olmasıyla değil baştan 

aşağı hatalı olarak tutulmuş ve ya

pılmış bir iş idi. Ilhamiyi o zaman 

bu kampı idare için davet etmiş o -
!anlar, kendisinin o binada kamp o
lamryacağı hakkındaki fikrini kabul 

etmiyerek çocuğu savmışlar ve ora
da kamp kurmuşlardı. Vaktaki gü

reşGiler ve futbolcula\ bu taş binaya 
girdiler. Uç gün sonra hepsinde maf 
sal ağrıları, baş ağrılan, gece uyku
suzluklar ve bu yüzden şikayetler 

başlayınca kamp binasını değiştir -

miye kalkmışlar. 

Bundan dört ay evvel, Istanbulun birinci sınıf klüplerindcn 
olan F enerbahçe - Galatasaray - Güneş ve Beşikta~ idarecileri 
müteaddit toplantılardan sonra biribirlerile anlaşmışlar ve ara
larında bir mukavele imzalamayı da karar altına almışlardı. 

o zaman Galatasaray - Gtin€:ş -ı ---------- ---

Klüplerinin b~leşme . husu~.unda .-------------.. 
yaptıklart teşebbüsler bır mudJet 
ıçın bu anlaşmayı geri bırakmıştı. 

Haber aldığımıza göre, bu klüpier 
toplanarak tekrar görüşmüşler ve · 
yapılan anlaşma mukavelesi üzerin
de mutabık kalmışlardır. Uç sene 
müddet konulan bu mukavele Istar. 
bul altıncı noterliği tarafından taı:; -
dik edilmiştir. Bu üç sene sonunda 
dört klüp feshi için müracaat etme
diği takdirde kendiliğinden dört sene 
daha uzamış olacaktır. 

Mukaveleye göre bu dört klüp her 
ne suretle olursa olsun yekdiğerin

den oyuncu alamıyacaktrr. Avrupa
dan getirilecek ecnebi takımlarla ya
pılan maçların hasılatı, her kim oy
narsa oynasın mütesaviyen taksim 
edilecektir. 

Bütün bu işleri dört klüp mur;ıh- j 

hasından teşekkül edecek komite 
idare edecek, herhangi bir ihtilafta 
Güneş Klübünden Yusuf Ziya hakem 
olacaktır. 

Zenci Boksör 
20 Şubatta 
Dövüşüyor 
Siyah Kaplan namiyle anılan zen

ci boksör Coe Luviz'in nihayet dünya 

ağır siklet şampiyonu Bradok'la kar
şılaşması takarrür etmiş gibidir. Son 
haftalara kadar damar hastalığın • 

dan idmanlarına devam edemiyen ve 
maç yapmasına müsaade edilmiyen 
dünya şampiyonu Bradok tedavi e. 

dilmiştir. 

Nevyork boks komisyonundan, 
doktorundan da müsaade almak üze

re kendini ona da muayene ettirecek
tir. 

Dün şampiyonu Bradok, ?.enciyi yen 
dikten sonra Alman Şimelingle dövüş-

mek üzere Nevyork komisyonuna ya 

Kayak 
sporları 

ne oldu? 
Kış geldi. Tstan/Jıdda. bile kar 

göı-ıluk. Fıttbolcü.l<!r soğııktaı• 

titreşerek lig maçlarını l aMam

la m ıya çalışıyorlar. Kapalı bir 
havuzımmz, kapalı bir tlıiicı.tde
le sporıı salmıırnw:;; ofouıd1g11ı,. 
claıı diğer spor şubelı-rnrıcie mü
sabaka faaliyeti tamcnr.eıı dur
nuı§ l>it haldedir. Bi;;e grire, ka
·ıak sporlarının tam meıı.'>imiıı

deyiz. Böyle olduğu halde ka
yakçılJJ.rzmızda hcrkesuı işite
bileceği gibi bir hareket göre. 
miyorıız. 

Geçen sene kış olimpiyatla,. 
nııa girmi§tik. Neticcirr rııa
'iimdıır. O zamanlar k•ş olimpi
•ıatlammı her şeyi yu:::ıhmştı. 

Bu hu.susta en iyi yetişmiş 
lmyakçılarmıızm birmdc;ı bir 
mektup aldık. Mektupıa o spor
"U hultisrıtan diyor ki 

Kayamıyorıtz. Kayacak im
''ıinlnr verilmiyor. Yiııe giüıiiıı 
1>irinde dışarıda bir miisaba
Tmya gideceğiz. O za~ıaıı yinr 
bderin bu. işi iyi beceremedi
•/imiz yazılacak ... 

Burada iklimin ve şartımı 

mızın miişkiilatıııa rağnıe.ı bıı 

<Jporu yapacaksak, fedakurlı

qındaıı kaçınmıyarak çalı§nw 
1ıyzz. 

Aksi takdirde, bizde 1~uyak 

11por11 keyif ve himmet Çl-rçe
ı·csi içindedir. Temsili müsa-
1ıakalal'a falan giremez, diyiı, 
hfftulmalıyız. 

tıracağı 5000 dolarlık garantiyi d~ Hüsnü Ankara va 
yatırmıştır • J 

Garip bir maç gitti 
Yalmz Bradok zenci ile yapacağı 

Beşiktaşm kıymetli futbolcusu .,e maçta dünya şampiyonluğu unvanım 
milli takım müdafii Hüsnü bundan 

ortaya koymıyacaktır. Bu suretle 
mağlüp olsa da Alman b~sörü ile 
dhan şampiyonluğu müsabakasını 

yapabilecektir . 

Bradok ne diyor? 
Cihan şampiyonu Bradok zenci 

hakkmda şunları söylemiştir: "Gö -

bir müddet evvel Ankara beden ter
biyesi Enstitüsüne girmek için mü

racaat etmiş ve imtihan vermişti. 

lmtihanını muvaffakıyetle geçfren 

Hüsnüye mektep idaresi mektebe 

kabul edildiğini bildirmiştir. 

receksiniz ki, zenciyi döveceğim. Has Hüsnü Pazar günü Beşiktaş takı

talığım tamamen iyileşmiştir. Hem mında son oyununu Istnnbulspora 
mağlup olsam da cihan şampiyonlu- karşı yapmış ve o akşam Ankaraya 
ğtmu kaybetmiyeceğime göre pek hareket etmiştir. Bu kıymetli futbol-
rahat dövüşeceğim., , cumuza muvaffakıyetler dileriz. 

Ölçüsüz masraf 
Fakat teşkilat reisi, - Siz bir ye 

rin kamp olup olamadığını takdir e
demiyorsanız Berline gitmeye nasıl 
liyakat kcsbedersiniz, diyince kampı 
değiştirmek istiyenler de B~rlin se
yahati suya düşmesin diye şikayetle 
rinden vazgeçmişler ve en iptidai, te
mizlik ve sıhhat şartlarını haiz ol
mıyan bir yerin ıslahı için ölçüsüz 

para sarfına başlamışlardır. Bu ara

da mesela yalnız lağımlar için 
l500 lira sarfedildiği söylenmiştir. 

Halbuki guya bedava olduğu ıqın 

tercih edilen bu yere mukabil ayda 
iki yüz liraya şehrin en güzel ve mü 
sait sayfiyesini kiralamak kabil idi. 

Bir misal ki ..• 

lşte kamptaki bu misal bütün olim 
piyat sarf iyatımızdaki bilgi ve idare
nin bir misalidir. lş bu kabiliyet ve 
rüyetle idare edilince tabii 1900 lira
ya çıkacak bir iş 12 bin liraya mal 

olmuştur. 

Zaten işin sakat tarafı teşkilatın 

teknik kontrolden mahrum olması 
ve bu teknik kontrol olmayınca da 
her biri fenni ve idari esasa dayan· 
mak lazım gelen sarfiyatın da kon
trolsuz yapılmakta olmasıdır. 

Yunan 
Atletizminin 
Çalışmaları 
Yunan spor teşkilatı tarafından 

Mayıs ayında yapılmak üzere büyiik 

bir atletizm bayramı tertip edilmiş -
tir. Bu bayram münasebetile Çekos
lovakya ve Polonya Federasyonları
na müracaat edilmiş ve milli atletle
rinin Mayısta Yunanistana gönderi
lip gönderilemiyeceği sorulmuştu. 

Son gelen Yunan gazeteleri mez
kfır federasyonların bu karşılaşma
ları kabul ettiklerini bildirmektedir. 
Yunan atletizm federasyonu müsa
bakaların teknik şeraitini kararlaş
tırarak Çekoslovak ve Polonya Fede
rasyonlarına bildirecek ve üç millet 
atletleri Mayısta Atina stadyomunda 
karşılaşacaklardır. 

Genç kız, sar ıbal rengi g()S!i'. 
·ıg· ref; müthiş bir gayızla yanarak, )d 

' venin kapısına yakın oturan Koca
mışlarm Salih ayağa kalktı. Sarışın 
uzun boylu, bal rengi gözleri uzak 
şeyler düşünen insanların dal~ı:ılığı 

ile hulyalı, uzun kumral bıytklı, gü
zelden ziyade sevimli bir gençti. O
nun gitmiye hazırlandığını görünce 

gibi dudaklarını buruşturup 
boynundaki altınları işaret etti:(. 

- IBen yüreksiz, dedi. Derı d 
baksın o!" demişsin. Benim sen 
aykırı nem var ki bu altınla~ 
başka'! Illetli miyim, uyuz mu)'1 

Bütün gafa tutman şu iki altın 1 

" ? mı. 

Kız kirpiklerini iri bebekli si) 
gözlerine siper yaparak başını ~e 
riyor, yumruklarını sıkarak ce~ 
vermiyordu. Salih onun bu keti 
beğenmiş tavrına, sükutuna dl 
beter içerlemişti. Birdenbire ys.11 

yaklaşıp, kaçmasına meydan \·e,ı(' 

den kollarından yakalıyarak: 

dedi. İçimde fenalık yoktu ~m.e·· 
nin bu dik başın, k0peğe ed.IJ;ııİ 
cek sözlerin )'ok mu? 1ete o so2:1.et 
ni baştan çıkardı." Kız onun 1'°' 
rından kurtulmak istiyerek ketı~ 
ni geriye atıyor, kıvranıyor, ~ 
dudaklarından yalvarıcı en kU 
bir kelime çıkmıyordu. Nihayet ' 
lihin dudakları birer ateş parçıısld 
bi yüzünü yakınca kıvranması 
dıı. Bayılmıştı. 

Tekirdağlı Hüsetin 

;: bağlamasından başını kaldırarak ilk 
r önce Çillilerin Mehmet itiraz ettı. 
ı öbürleri de onun arkasrndan: "Oyun 
bozanlık ediyorsun!" diye kaşlarmı 
çattılar. Fakat Salibin aldırdığı yok
tu. Gülümsiycrek Mchmede yaklc.. -
şıp elinden bağlamasını aldı. "Du
run hele, dedi, gitmeden evvel Eize 
bir türkü ben diyivereyim de gönlü
n üz hoş olsun ... " Ve büyük esmer 
parmaklarını bağlamanın tellerinde 
dolaştırarak kalın, fakat ahenkli bir 
sesle yavaş yavaş söylemiye başla
dı: 

T erkirdağlı 
Güreşe 
hazırdır 

Evvelce de yazmıştık; bir umumi 
müsabakada birinciliği almış, Baş -
pehlivanlık kom.o~ini ı"""""11mrcı bir 
güreşçi kendisiyle güreşmek iddiasın 
da bulunanlara karşı kendi şartları
nı ileri sürebilir. !sterse de diğer u
mumi müsabakaya kadar güreşmez. 

Atıma bineyim mi? 
Kapına geleyim nıi? 
Ayşeın, gülüm Ayşenı ••• 
"'Gel gız kaçalım" diye, 
Seni bir deneyim mi? 
Ayşem, gülüm Ayşeın ... 

Türküsünü bitirdiği zaman bütün 
arkadaslarının bakışlarında garip 
bir pırıİtı yandığının farkına varma
jı. Lakayt bir tavırla: "Haydi, hoş
ça kalın., diye, onlarr selamlıyarak, 
bağlamayı gene Çillilerin Mchmcdin 
kucağına atıp kapıya doğru ağır a-
aır UG<L.1\.1(1.'?~·· 

::ı o gittikten sonra arkadaşları bir 

Ayıldrğı zaman kendini otıatfll 
zerinde buldu. Ustü temiz bir f 
cukla örtülü idi. Ay şimdi taf!l 
şınrn üzerinde ince bir tül gifJI 
rafını alan bulutların arnaın• 

lanmıştı. Başını ç~virince .. biraı J1: 
de Salihin oturdugunu gordl\. 
kanlı sessiz sessiz önüne bal<~ 
yumuşak kıvrımlı dudakların•~ 
---··- 1,,....,, .. oJ l.nnlrlıu-1nr =u:ı~bi 
ile çekiştiriyordu. Bir aralık b~. 
kaldırdı ve kızla göz göze getoı' 
"Gülüm Ayşem" hemen gözkaP'-' 
rını örterek başını çevirmişti. 1 ~ 
çıtırtılardan Salihin yerinden 11 

tığını anladı. Delikanlı ağıt, ~e 
gen adımlarla on un başının tıC 

Tekirdağlıdan dün aldığımız mek

tubu aynen aşağıya naklediyoruz. 
Başpehlivan kendisine meydan oku -
yanlarla güreşe hazır olduğunu bil
diriyor. Şimdi güreşmek arzusunda 
olanların müracaat edecekleri yer 
belli olmuştur. 

lşte Tekirdağlınm mektubu: 

Sayın Bayım: 

Aylardanberi ilan edilen Türkiye 
Umumi güreşine iştirak ettim. Bu 
güreş iki ay evvelinden ilan edildis i 
için (Dinarlı) da her memlekett ve 
bilhassa dostumuz olan Yunrı.ni .. /an
da bulunsa dahi oraya da g "mderilcn 
gazetenizde bu ilanı görmüş ve peh· 
livan olması dolayısile derhal oku
muştur. Arzu etmiş olsaydı güreşi

miz günü, meşru bir işi varsa telgraf 
la güreş gününü tehir talebinde bu
l una bilirdi. 

Güreşi tertip eden tstanbul Emin

önü Halkevine yine müracaat eder. 

Güreş gününü tesbit ve bana da Hal
kevinden davet yapıldığı dakikada 
her şekilde güreşe amadeyim. 

Dedikoduya mahal yoktur. Hazı
rım, kısa cevabım bundan ibarettir. 
Herkcsce sevilen yüksek gazetenizin 
münasip bir sütununda dercini saygı 
ve sevgilerimle arzeylcrim. 

Türkiye Başpehlivanı 
Tekirdağlı Hüseyin 

Yeni Kaymakaın 
Vekilleri 

Balıkesir, (Tan) - Akhisar kay
makamlığına tayin edilen Rifattan 
açık kalan Balya kaymak~mhğı ve
kaletine vilayet maiyet memurla -
rından Hakkı tayin edilmiştir. 
Antalyanın Serik kazası kayma -

kamlık vekaletine geni vilayetimiz 
maiyet memurlarından Şefik tayin 
edilmiştir. 

müddet şüpheli gözlerle biribirlerine 
bakıstılar. Nihayet Çillilerin Mehmet 
tekr~r bağlamasını göğsüne yaslar
ken: "Salih vurgun!" diye ve ai'ır 

ağır mırıldanmıya başladı: 

- . . . . . . . . 
• • • i • • • • . • 

"Gel gız kaçalım" diye, 
Seni bir deneyim mi? 
Ayşern, gülüm Ayşenı ... 

o zaman hepsinin gözleri daldı. 

Birdenbire her şeyi anlamışlardı. 
Hemen kafalarda, ateşin bir parla
yışla yanan bol kirpikli bir çift iri 
parlak siyah göz canlanmış ve du
daklarda bu parlak gözlerin ~ahibi· 
nin, Yazmacızadenin kızı "Gülüm 
Ayşem" in ismi düğümlenivermi7ti. 
Bu kız babasının biricik evlfı.dı irii. 
lazmacızade ona küçüktenberi "Gü
lüm Ayşem" diye diye, kızın ismi 
böyle kalmıştı. Kız anasız büyümüş 
ve babası onu müthiş şımartmıştı. 

Herkese yüksekten bakardı. Çok ki
birli olduğu, köyde hiqbir delikanlıya 
yüz vermemesinden de belliydi. Fakat 
kız o yakıcı gözlerile herkeste öyle 
bir tesir bırakmıştı ki kimselerin di
li onu çekiştirmiye, kötülemiye var
mıyordu. 

Kocamışların Salibin o gece söy
lediği türkü hemen ertesi giin dedi
kodusu ile beraber köye yaydclı. Ru 
havadis "Gülüm Ayşem" in kulağına 
gitmekte de gecikmedi. Kıza Koca
mışların Salihin kendisine vuruldu -
ğunu söyledikleri zaman omuzlarrnı 
silkedi. Esmer boynunda pırıl pırıl 

yanan altınları ile oynıyarak: "Ih! .. 
Çulsuza bak! dedi. Dengine baksın 
edepsiz. Gapıma uşak almam öyle 
boş, aylak herifi ben ... " Tabii bu 
sözleri de birkaç misli büyülterek 
hemen Salihe yetiştirdiler. O söyle
yenleri sessiz dinledi. Yalnız sarı 

bal rengi gözlerinde keskin bir ışık 
yandı ve dudaklarında müstehzi bir 
tebessüm kıvrıldı ... ,.. 

Hava yeni kararmıştı. Kocaman 
değirmi bir ay semaya süzülüyor, 
yıldızlar uzaklarda parlamıya başlı
yordu. Etrafı bol yeşilliklerle çevri-

gelince boğuk bir sesle: 
- Haydi kalk, köye döneceı• 

di. Gerçek, doğru söylemişııı. ~ 

nim gibi çulsuzu ne e_cieceksiJı.· ıı 
min hırsından kucagımda az 0$ 
ölecektin. Benim gibi hoyrat .~ 
senin nene gerek, şehir :ıfendi 
zım sana, belli... K 

Sözünü bitirince derin deriD 
~ ~· çekerek başını semaya dogru 

1 
dırdı ve kızın kalkmasını be~ 
Fakat o yerinden hıç kıpırdatıl ~ 
tı. Dalgın gözlerle Salihin a';/ ışl 
da çizilen ince profilini süzilyot·, 
yüzdeki mahzun, ümitsiz man~' 
nu garip bir kır~klıkla .~a~ki ~e~ 
viliyordu. Ellen gayrııhtıya.rı IJ 
boynunu yakar gibi acıtan. al~ 
na gitmişti. O aralık Sal~h vı 
döndürünce göz göze geldiler· ·~ 
kanlı atının terkisine cı.ttığı da:0\ 
dan beri kurtulmak için en ~) 

bir yalvarışta bulunmıyan b~ 'eti' 
re.kli. ~rzın derin . w~a~ışlı gozlti 
içın ıçın nemlendigını farket 4 
birdenbire bal rengi gözlerinde 
rin bir hayret büyüdü. "Gülilll'l 1, 
şem" ağır ağır boynundaki aıtı~J 
nı çözmüş ve biraz öteye f1rl3 

ona kollarını uzatmıştı. ParlB.~ 
yah gözleri yaş içinde büsbüttl~ 
zelleşerek delikanlıya gülüI'Ilse 
çalışıyordu. d$ 

Biraz sonra ay ışığının aıtrrı ... 1, 
tablo kadar güzel, nefti yeşill1"~ 
arasında uzayan toprak şose?~" 
dönerken, atta iki vücut b~l'I r 
karısmış kadar kucak kucagıı ç 

mişl~rdi. Salibin atmın bOY~t 
kızın alay olsun diye zorla t 
altınları şıkırdı70r ve deliks.ntı;~ 
cağına gittikçe sokulan kızın f 

ğına öpecekmiş gibi dudakla~111 laştrrarak atın boynundaki si e 
kırtılarma karışan hafif bir sesl 
krsmı mırıldanıyordu: 
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Donanmamızın Akdeniz 
l 

Amirallerimiı ve laltri Malta Aon
solo~umuı Malta foprakla11nc/a 

Yovuıun güverles;nc/'i! Türl ve 
lngiliı bahriyelileri 

YavUP güvertesinde ııyoret narırosı 

• 
lnoil11 Amirolini11 Amiıolimiıe ıiyare# :ac/esi 

Hood ICruvaıörünün güverlesinde. Altta: Türk ve lagiliı 
bahriyelilerinin lul bolü 

• 

ln~iliı Ye Tüıl baftriyelileri bır al'Odo 

1 

intibaları 

lttgiliı ıobitleri Y avuıa gidiyorlar 

lngillerenin Alc/eniı lilott1nan Amiffll gemisi Qeen fliıo6ef. AHN 
HooJ KruvQıöriinİlfl güverlesinden Türk Fi/osuna selôna 



s 

Umraniyede Her Köylü 
Bir A ğaç Dikecek 

Köyşosesini 1 

ağaçlandırmak için 
verilen kararlar 

TAN 

Mudanyada 
Fırtınanın 
Zararları 

Mudanya, (TAN) - Cuma gece
si, şiddetini arttıran karayel, iske· 
lemizde kazalara sebep olmuştur. 

lskelenln iki tarafına bağlı olan 
"Yekta,, vapuru ile Merinos fabrika
sına makine getirmiş olan Alm1ı.n 
Bandıralı vapurun kaptanlarma, 
fırtına yüzünden iskelenin tahrip e· 
dilmemesi için denize açılmaları teb 
liğ edilmiş; fakat Alman süvari. va
purunun yanm milyon liraya sigor
talı bulunması hasebile çımaları ko· 
pıncıya kadar iskeleye bağlı kalmak 
meeburiyetinde olduğunu, zarar ih· 
timaline karşı 100 bin liralık bir ta
ahhüt mektubu vereceğini bildirmiş
tir. 

Kısıklı çeşmesinin önünden gel)en kü
çük yokuşu tırmanıp Karlık bayırı denilen 
teµeye vardınız mı, uzaktan gö.ziıniızün 
önünde iki köy parıldar: Birisi Kısıklmın 
tam bir kilometre ötesinde Namazgah. 
ikincisı de ikinci kilometrede Unıraniye. 
İkisi ayni zamanda kurulan ve ikisi bir 
olan bu köyleri, talih, yahut tarih birihi
rinden ayırmış. İkinci kilometredeki Um
raniye köyü bugün müstakil Lir köy ha
linde idare edilirken birinci kilometredeki 
Namazgah belediye hudutları dahilinde 
kalmış ve köy hayatı içinde köylükten 
çıkmıştır. 

Eı.ki adı Ccrablus olan Karkamrşta bu yıl tam te~itilitlı bir 
ilkıtıtktep bin:ısı yapılmıştır. Fev.ı:ipaşa - Mardin haltı üze

rindeki lıu mcrkeı: oldukça işlek ve kalabalıktır. Kar:C:ınuşta, 
Fırat iııcrindr diınyanm en büyuk ve sağlam koprulcrinden 
biri vardır. Yukarıki resim, bu köprunün iı; nı.ınzarasmı 

&Östcriyor. 

Geceleyin Alman vapurunun sekiz 
çıması, iskele babalarını da kırarak 
kopmuş, Alman vapuru eskiden bat
mış olan "Biga,, vapuru civarında 
karaya oturmuş ve telsizle mütema· 
diyen imdat istemişse de yardıma 
imkan olmamıştır. 

"Yekta,, vapurunun iskeleye çar
pa çarpa kıçı parçalanmıştır. 

300 bin Jiraya yaptırılmış olan 
Mudanya iskelesinin uğradığı hasa
rat mühimdir. 

Köy ne zamon Auruldu? 

U mraniye köyü, Şile -
Üsküdar yolu üzerinde ku
rulmuştur. Bu köyü Doksan 
üç muhacirleri kurmuşlar
dır. Burada köyü tesis eôen
ler ilkönce Anadoluya geç
mişler, birkaç yıl muhtelif 
yerlerde kaldıktan sonra 
gittikleri yerleri beğenemi
yerek buraya ·gelmiş ve bu 
köyü kurmuşlardır. 

AbdUlhamidin musahibi Cevher A-
ğanın yaptırdığı ve köye vakfettiği 
cami, mektep ve dükkanlıırla köye 
nisbi bir yenilik gelmiş, ayni za -
manda Çamlıca sırtlarından bir su 
da köye akıtılarak bir pınar ynpıl -
mıştır. Cümhuriyete kadar bu vazi -
yeti muhafaza eden köyün bugünkü 
manzarası bambaşka bir tekenıtil 
devresine girmiştir. 

Köyde umumi vaıiyel 

Köyün zirai ve iktısadi kudretini 
tesbit için köy muhtarı Tevfik Ko
buncin çizdiği grafikleri tetkik et -
mek kiı.fidir. Bu grafiklere göre, 
köydeki vaziyet şudur: 569 nüfusu 
vardır. Bunların 288 i kadın, 280 i 
erkektir. 104 ev, 2 bakkal, 6 kasap, 
1 mektep, 5 kahve vardır. Mezru a
razi 5000 dönüm, bağ 16 dönilmdür. 
732 koyun, 73 keçi, 14 ökiiz. 165 inek 
57 beygir, 40 kısrak, 17 eşek mevcut
tur. Yıllık istihsalat 62200 kilo arpa, 
2500 kilo yulaf, 47000 kılo mısır, 15 
bin kilo buğdaydan ibarettir. Yılda 
100 kilo kadar da bal istihsal edil • 
mektedir. 

Uç dersaneli olan köy mektebinde 
30 kız, 23 erkek talebe vardır. Kö • 
yün bir yıllık varidatı 820 liradır, 
bütçesi bu varidata göre tevzin edil
miştir. Köyde, Parti, Hilaliahmer, 
Himayeietf al kurumlan tam faali -
yetle çalışmaktadırlar. Parti başkan 
lığına Kiizım Ertunç getirilmiştir. 

Köyün her türlü varidat ve masa
rifatı makbuzlar mukabilinde alınrp 
verilmekte ve muntazaman köy def
terlerine geçmektedir. Köyde, köy -
lUlerin şahsi teşebbüslerile istihlak 
ve istihsal kooperatifleri kurulmuş· 
tur. Ziraat Bankasına vaktile yarıt· 
lan müteselsil kefaletli borçlar bu 
sayede yavaş yavaş ödenmiye baş • 
landığı gibi zarurette kalanlara la
znngelen mali yardımlar yapılarak 
köylünün paraya olan ihtiyacı da bu 
kurumlar tarafından karşılanmakta.
dır. 

Köyün geçim vasıtası 
Bu köyde başlıca geçim vasıtası 

ziraat ve inekçiliktir. Köy, şehir ha
ricinde olduğu cihetle asri ahırlrlr 
yaptırmak mecburiyeti dışında kal
mış, bu suretle masraf icap etmedi
ğinden inekçilikte devam etmiştir. 
Köylülerin bir kısmı süt ve yoğurt -
bı.rmı kendi vasıtalarile Usküdar ve 

ANTALYADA 
HUBUBAT 
iHRACATI 

Dış Piyasalara da 
Gönderiliyor 

Antalya, (Tan muhabirinden) 
Bu sene Antalyada hububat ve su · 
sam istihsalatı bir hayli bereketli -
dir. Yurt dahiline ve yabancı mem
leketlere ihracat başlamıştır. On gün 
evvel limanımıza gelen büyük bir 
Alman vapuru bir hafta kadar kala
rak şehrimiz piyasasından 90.851 li
ra kıymetinde 2.330.185 kilo arpa, 
buğday, kepek, susam, burçak ve 
bakla satınalmıştır. 

iÇECEK SU 
Antalyanın bugün için en bUyUk 

sıkıntısı içilecek suyu olmamru:ll'lır. 
"iskele Suyu' denilen ve halkın umu 
miyetle içtiği suyun kireci pek çok
tur. Derecesi 27 dir. Bu yüzden zıı
man zaman şehirde tifo vak'ala11 gti· 
rülmcktedir. Tüo, bilhassa son glln
lerde artmıştır. Bütün mekteplerde 
talebeye tifo aşısı tatbik cdi1 'lliştir. 

Şehre iyi suyu çok uzaklardan ge
tirmek, belediye bütçesinin başara -
mıyacağı derecede masraflı bir iştir. 
Bu itibarla, su meselesinin hallini te
min için hükumetin de yardımı iste
necektir. 

Kadıköyilne indirerek satmaktac.lır. 
Zengin inekçiler ise sütlerini, lstan
bulun Beyoğlu ve sair semtlerinde e
min adamlarına ve kontuı·a~la sat
mışlardır. 

Köy arazisinin bağcılığa elverişli 
olmasına rağmen üzümcUlük hemen 
tamamen terkolunmuştur. 

Köyün ihtiyacı 
Vaktile yaptırılan mektep, bugUn

kü tedrisata elverişli olmadığından, 
bunun daha müsait bir yerde ve da
ha genişçe bir mekteple ikmal edil
mesi ve üç dersanenin beşe çıkarıl

ması lazımdır. Köyün başka ihtiya
cı yoktur. 

Köy meydanına AtatUrkün güzel 
bir bü21tü konmuştur. Büstün etra
fını çerçeveliyen geniş arazi park ha
line getirilmiştir. 

Köyde pek çok yeni inşaat ta gö-

ze çarpmaktadır. 
Köy muhtarı, her köylüyü, köy 

şosesi üzerine iki ağaç dikmiye mec
bur etmiş ve bu suretle yolun her 
iki tarafma binden fazla ağaç di -
kilmlştir. 

M. Enver BEŞE 

Burhaniyede açllan 
sulama kanahnın 
büyük faydalan 
N azilJi, (Tan) - Kuyucak kamunundan trenle kırk beş dakika 

doğuya gidilince Bürlıaniye istasiyonuna varılır. Burası iki dağ 
silsilesi arasına sıkışmış dar bir sahadır. 

Bu dar arazi muht~if ka11allar, dolaplar vasıtasile Mendresin suların
dan istifade ettiği için ınUmbil ve verimli bir hale gelmiştir. 1stasiyonda 
birkaç ev ve dükkan vardır. Geni~ köy yolu ile istasiyondan bir çeyrek 
saat kuzeye çıkınca esas köye varılmaktadır. 

Bllrhaniye dağ eteğinde kalabalık bir köydür. 600 hanesi ve 1800 nü
fusu vardır. Koyde otuz kadar dükkan mevcuttur. Civarındaki Ortak~ı 
ve Savcılh köylerile birleşince belediye kurulabilecek kadar büyümek
tedir. 

"Bürhaniye" ismi cltJğİ§f İrilecck \-

Bürhaniye, bugUnkü yerinde 1316 eı· ıec•ıgv e 
senelerinde kurulmuştur. Evvelce 

köy, ~nkişa~~ ~üsai~.01~ıyan ortak· Muhac·ır 
çıda ıken koylu bugunku yere taşın-

mak istemiş ve .. taşın:nış~ır. ?~lışkan G 
1 
d • 

köy kurulu, Burhanıye ısmını de- e 1 
ğiştirmeyi düşünmektedir. Köy mııh 
tarı lbrahim, bizi istiklalimize ka· 
vuşturan büyük taarruzun ufak mih 
yasta ilk önce buralarda başladığını 
düşünerek lföylerine lleri ismi veril
mesini istemektedir. 

Köyün varidal kaynaklan 
Bürhaniyc köylüsünün başlıca va

ridatı zeytin, pamuk, incir, mısır gı
bi şeylerdir. Köyde kireç ocakları 
da vardır. Yılda beş bin kantar ki
reç satılmaktadır. Köy bütçesı :.!.40'> 
liradır. Bu yıl muntazam bir köy o
dası ve karakol yapmak, dar bir va
ziyette olan köy okuluna dersaııe ı
lave etmek, köy sokaklarına lamba 
asmak işleri bütçeye dahildir. 

300 çocuk okuyor 
Köyde yirmi yıldanberi mektep 

vardır. Hali hazırda okulda dört 
öğretmen, 300 çocuk mevcuttur. Vi
layetten bir öğretmen daha ist.enil • 
miştir. Bu yıl köyde bir (köy genç
ler birliği) kurulmuştur. Köy okur
yazarları, gençleri birlikte toplana
rak boş zamanlarını mütalea ve spor 
ile geçireceklerdir. 

Açılan kanalm fayclalan 
Köyde 931 de kurulan (zirai kredi 

kooperatifi) vardır. Kooperatifin 
149 ortağı, 6500 lira sermayesi var
dır. Kooperatifin bu bölgedeki en 
önemli hizmeti Mendresin Sar<ıv!<c:iy 
hududu yakınlarından başlanıp 12 
kilometre berilere kadar açılmış o -
lan Bürhaniye kanalının yapılması
dır. Şimdiye kadar on beş bin lira 
para sarfedilmiştir. Kanaldan tedri
cen istifade edilmektedir. Bu yıl su
lama işlerinden 3 bin lira varidat 
temin edilmiştir. 

Bürhaniyenin tarla ve bahçeleri, 

Bilecik, (Tan) - Erciş ve ~!ııra
diye ilçelerinden 27 kişilik bir göç
men kafilesi buraya gelmiştir. 
Bunlar iskan dairesi tarafından Bo
züyük ve Söğüt ilçelerinin muhtelif 
köylerine yerleştirilecektir. 

Ceyhanda Bir Köprü 
Ydcıldı 

Ceyhan - Misis u .. uıycsi ile Kürk 
çiller köyü arasında ve Kızkapan 
mevkiinde bulunan köprü yıkılmış

tır. Bu yüzden araba ve otomobil
ler işliyemediğinden müşkülat çeki
liyor. Köprünün bir an evvel yaptı
rılması alakadarlardan istenilmekte· 
dir. 

Gökçedağda yeni 
İnşaat 

Balıkesir, (Tan) - Yanmış olan 
Tursunbeye bağlı Gökçedağ nahiye
sinde yeni inşaat ilerlemektedir. 
Şimdiye kadar 40 ev yapılmıştır. Ya
pılacak diğer evlerin biltün inşa 
malzemesi hazırlanmıştır. 

ayrıca Mendres nehri Ü? "W· 
mu, olan yirmi kadar su dolabile de 
sulanmakta.dır. Bu ıayede bahçeler
de hala taze mısır, marul ve saire 
bulunmaktadır. Bürhaniye kanalı 
Feslek çayına kadar uzatılacaktır. 
Diğer kısımlar da bUyUk Hoysunlu 
kanalından istüade etmekt 

Pamuk mahsulü arllmlacafr. 
Bu yıl bütün pamuk mUstahsılle· 

rine tevzi edilecek olan Akale pa -
muk tohumu ile yeni pamuk mevsı
minde birkaç misli fazla verim te
min edilecektir. 
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Sakaryada köpr 
inşaatı bitiyor 

• 

Tamam/anmak üzere bulunan köprü inıaalmclan bir 

Adapazarı, (TAN) -- Nafia Vekaleti Adapazarı 
Bolu yolunu bağlıyau şose üzerinde ve Adapazarı ya 
nmdan geçen Sakarya'ya büyük bir beton köprü yaptı 
maktadır. Bu küprünün inşası iki senede bitecek, ve yı 
lardanberi, bilhassa kışlan müşkülata düşülen Sakar 
köprüsii h;i, bu güzel eserle sona ermiş bulunacaktır. 

Bu yol üzerinde ve Ada-'-----------ı 
pazarı - Hendek arasında 1 r 
sayısız denecek kadar irili 
ufaklı bir sürü köprü daha 
vardır ve bilhassa bugün
lerde, harap bir haldedir. 

Kocaeli vilayetinin yaptırması la
zımgelen bu köprülere de lazımge -
len ehemmiyetin verileceği beklen -
mektedir. 

AVCILAR BIRL/c;J 
KONGRESi 

Uzun zamandır azası arasındaki 

ihtilaf ve anlaşamamazlıklar, şehir
de glinün mevzuu olan Adapazarı 
Avcılar Birliği, Halkevimizin ara bu
lucu müdahelesile Halkevi Başkanı 
Dr. Roma'nın başkanlığı altında cu· 
ma gecesi geç vakite kadar devam 
eden kongrelerini toplamışlar ve an
laşamamazlığa sebep olan noktaları 
hallederek, yeni idare heyetlerini ve 
değişmesini lüzumlu gördükl~ri ni -
zamname tadili için de bir encümen 
seçmişlerdir. 

KOÇUK MEMLEKET 
HABERLERi 

• Sökede bir yılda 110 u çocuk, 65 i 
büyük olarak 175 kisi ölmü• . ~, 

bUJJa mukabil 287 doğwn oL 
muştur • 

• Sökede bir senede silah ve zehirle 
1402 köpek ve 148 kedi öldürül
müştür. 

• Söke dispanserine ve belediye dok
toruna bir senede 8879 haata 
müracaat etmiş, bunlardan 
18 1 Aydm ve İzmir hastanele
rine gönderilmlştlr. 

• Niksar Halkevinde öğretmen Neca 
ti Elgin, zehirli ga.zlerden ko
nınma hakkında bir konferans 
vermiştir. 

• Orhangazi C. H. Partisi idare he
yetine Derviş Tarakçı, Tahsin 
demir, Mustafa Önal,, Mustafa 
Erdem, Ata Özkan seçllml§ler
dlr. 

• Aydmm ortumdan geçen dereye 
akan Jiğnnların kapatılma.o;ır a. 
l&kadarlara emrolunmuştur. 

• Aydm beledi)·essl, kahvehane, ga
zino ve dükkan gibi yerlerde 
hıfwısıhha kanunu ahki.mmı 
tama.men tatbik etmek t.edblr
leripl almışlardır. 

• Kilis refikimiz 15 y&$m& ~1nnı,. 
tir. Tebrik ve muvaffakıyetinln 
devammı temenni edf'rfz. 

• tımlrde bir paraşüt~Wük mektebi 
~laca.ktır. 

• Her mayısın 28 tinde bmlrde <:l
çek ba.yn.mı yapdmuı tekar
rtlr etmlı,tlr. 

• Biga köylülerine fohum almalan 
için Ziraat Bankumca. para 
te\.'Zilne başlanmıştır. 

Biga da 
lJÜZ yaşında 

bir kadın 
Biga, (Tan) - Şehrimizin 

Bademülk semtinde oturan. 
Gare ismini taşıyan tam yüz 
yqında dul bir kadın vardır. 
Bu asırlık bayan, yirmi ~eş 
yaşında bir ıenç gibi güçlü. 
kuvvetlidir. 

Çok fakir olduğu için ev· 
lere su taşımakla geçınir. 

Su taşıma tarzı da nazarı dik 
kati caliptir. Çünkü daim:ı 

dolu bir gaz tenekesi suyu 
başında taşır. Ayni zamanda 
ellerine de iki dolu teneke a· 
lır ve bunları hiç dökmeden 
istediği yere götürür. 

Çok ,en ve dişleri sapasağ· 
lam olan Gare, hiç hastalık 
geçirmediğini söylemektedir· 
Kendisi yalınayak gezdiği 

halde üşümek ~ilmez, bastı~• 
merdivenleri gıcırdatacak ktı· 
dar gürbüz ve zindedir. 

ilk Gördüğü 
Kadını 
Tokatlamış! 
lzmir - Sulh ceza mahketı' 

garip bir cUrmU meşhut davası 
müştUr. Çolak Abdülbaki Is 
biri, bir gUn evvel tanımadığı Ç 

şaflı bir kadının hakaretine D\ 

olmuş, .,una hiddetlenerek gecele 

hiç uyumamış ve ertesi gUn e# 
çıkıp Alsancak otobüs durak yet' 
de gördüğü bir kadına dehşetli 

tokat indirmiştir. 
Suçlu, bir glin evvel kendi! 

tahkir eden kadın zannile da ... a 
tokatladığını itiraf etmiş ve bit 
hapse mahkum olmuştur. 

Çandır Köyüne 
13 Yaşında 
Bir Katil 
Balıkesir - Çandır köyUnUıı I 

ğirmen arkında ölü bulunan 1'..., 
sutlu Süleymanı, 13 yaşında ÇaJ!"', 
lı Kamil oğlu Çoban Hasanııı 
dürdüğü anlaşılmıştır. Yakal 
bu çocuk katil, Süleymanı J<B 
öl<'lürdüğünU söylemiştir. 
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Acı~aRikcitler 
Yazan : t;ıya ıja1en 

Vahdeddin, General Haringtonun 
;f Otomobiline Bindırilmişti . 
~

1 

V'ahdeddin kayınbiraderi Kayma-ı bekliyorlardı. 
~aııı Zeki Beyin vaki olan müracaatı Hareket .• 
U~erıne, çarşamba günü İngiliz karar 
g~ından sivil bir memur saraya gel
lniş; evvela Zeki Beyle ve sonrada 
~mabeyinci Yaver paşa ile müla -
kat etmişti. Bu memurla cereyan e
: .en mülakatta, Vahdeddinin, mütte
t!k . ordular başkumandanı General 

General Haringtonun otomobiline, 
Vahdeddin bindirilmişti. Refakatin
de olan bendegan da, diğer İngiliz za
bitlerinin otomobillerine taksim edil
mişti... Birbirinden fasılalı küçük bir 
katar halinde olan otomobiller, Bal-

qarıngtona ne şekilde müraccat ede- mumcudan geçmişler ;Nişantaşı, Maç
ceğine karar verilmişti. ka tarikile Beşiktaşa inmişler; Dol-

• h !Son vakayi üzerine, hüriyet ve mabahçe saat kulesinin önündeki rıh
ayatım tehlikeye düşmüştür. Maka- tıma gelmişler. Orada bekliyen bir 

:•rndan, kat'iyyen feragat etmedim. (Muşa) binmişler; Dolmabahçe sa • 
Ultan ve Halife sıfatile size müraca- rayının açıklarında, bacasında duman 

at ediyorum .. En çok Müslüman tab- lar tüten (Malaya) ismindeki lngiliz 
aya malik olan İngiltere hükumetin- zırhlısına geçmişlerdi. 
~en himaye ve muavenet bekliyorum. Vahdeddin gemiye çıkarken, hiç bir 
b·e Yarın sabah,1stanbuldan başka merasim yapılmamıştı. Sadece 'bir 

l?' mahalle naklimi rica eyliyorum.) müfreze gemi askeri, müttefik ordu
G Mealinde bir mektup göndermişti.. lar Başkumandanı (General Sir Çar
h eneraı Harington, bu mektuba der- les Harington) u selamlamışlardı. 

al cevap vermiş: Malaya zırhlısı. bir kaç sene evvel 
_{Arzu ettiğini\ himaye diriğ edil- (Malay adaları) islam ahalisi ta:a

~Yecektir. Azimetinizin esbabı, ya- fından İngiltere hükumetine hedıye 
~n sabaha .kadar ihzar ve temin edi- edilmiş olan bir harp gemisi idi.. Vah
ecektir.) deddinin bu gemiye bindirilmesı ac~-

ı· Mealinde bir mektupla mukabele ba İngilizlerin iltizami bir .ha~e~e~~ 
• etnıişti. . . k bı·r tesadüf eserı mı ıdı .. 

mı, yo sa dd. 
• Hazlflık ba§lıyor Bunu, bilmiyoruz. Ancak, Vahde ın 
'h Vahdeddin bu cevabı alıralmaz, der geminin salonuna girdiği zaman, .G~-

aı sessiz, sadasız hazırlık teşebbüsü neral Harington tarafından .gemu:ıın 
~e girişmişti.. Herşeyden evvel para- kumandanı Vahdeddine takdım edil • 
aıııu ve yanma alacağı kıymetli eş- miş; bu kumandan da -daha hfila 
r.aları, küçük el çantalarını yerleş- saltanat ve hilafet iddiasında bulu-
1:trnişti. Ve sonra, artık zaptedeme- nan- bu adi firariye hitaben: 

eliği bir heyecan ve telaş içinde, ev- -Şu andan itibaren İngiliz bayra
~~kınx tasfiye etmişti. Bu evrakta.o ğmm himayesi altında bulunuyorsu
kı ırçoklarım kendi elile yakmış: bır nuz. Müsterih olunuz hayatınız her 
sınını da, eşya bavullarına sakla- türlü tehdit ve tehlikeden masundur 

tllıştı. 

Bağdat - Ankara 
Demiryolu 

Bağdat, (Tan Muhabirinden) 
Şimdiye kadar bir türlü raptedilmi
yen ve yocluları Nuseybinden itiba -
ren kah otomobil, kah tren gibi muh 
telif nakil vasıtalarına müracaata 
mecbur eden Bici, Musul ve Telkü
çük arasındaki mesafenin bir tren 
hattıyla bağlanacağını evvelce bildir 
miştim. Bu hafta hattın inşasına me 
rasimle başlandı. · 

Irak kabine reisi Bay Hikmet Sü
leyman ve bir çok ileri gelen şahsi
yetler merasimde hazır bulundular. 

Hattın ikmalinden sonra, Bağdat, 
Ankara, Paris arasında müşkülatsız 
seyahat kabil olacaktır. 

BORSA 
30 1KlNC1TEŞIUN I1AZARTESt 

P ara l ar 

A ı ı ~ 

Sterlıu 620,-
1 Dolar 124,-
ıo r ransız fr. ı 12.-
20 Liret 126,-
lO B"lcıka tr. 82 ,-
20 Drahmi 20,-
20 lsvıçre lr 565,-
20 Leva 20,-
l F . rrın 63,-
20 Çekoslovak ku- '15,-

1 Şiling 
1 Mark 
l Zlotı 
Pengo 
20 Le)> 
Dinar 
ı .. v ~t lrurona 
Altm 
Bıı nkno• 

Ç e kl e r 

ronu 
20,-
23,-
19,-
20,-
12,-
48.-
30.-

995.
'Z40,-

616,-
0,79555 

17,0675 
lS ,1075 
4,705 

89,1225 
3,4614 

54,935 

-
520,-
124.
' Hı,-

130,-
'i~.-

25,-
~8u.
l3,
on.
~O,·-

:3,-
26,
?0,5Cı 

23,-
14,
i0-
"t2.-

99l ,
;l4.l-

616,50 
0,7945 

17,052.S 
15,10 
4,7025 

aq,os 
3.45!!2 

64,8825 0 sırada gemiye Ingiltere hükiı
b liarem dairesindeki kadınlardan metinin _ lstanbulda bulunan -
~Z~arile musahip ağalar; Vahded- fevkalade komiser vekili (Mi.:;ter Prag 

~ıı.ltı bu telaşlı hareketinden, firar Hendersen) gelmişti. Bu zat ta Vah- Viyana 

q ~tini hissetmişler; artık bu adam dettine şu sözleri söylemişti: i::r~f~d 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 1,4628 1,-4625 

22,4625 22,445 
4,2613 4,2575 
7,4432 7,4375 

r-,~n biJ.sbütün ümidlerini kesmişler.. · Varşova uu11 _ Artık, Ingiltere Hükumetinın B d 
du.. Yatım fani hayat ve saadeti için u apeşte 

il himayesinde bulunuyorsunuz... ~ral Bı.ikreş 
;ı. tnilletine ve t>ugUn de kendilerine . d le Belgrat 
<ııanet ederek muhitindekileri böyle- Beşinci Jorj Hazretlerıne arze 1 

Yokohama 
Ce cek bir arzunuz var mı1.. Moskova ~ Silkip geçmiye hazırlanan bu ada- Stokholm 

l'' a karşı lanet etmişler; kara talile- Bunun üzerine, Vahdettin ile ara-
l ıne küserek birer köşeye çek.ilmiş- larmda, şu kısa konuşma geçmişti: Ta lr v il ô t 
erdi. . 

- Karar mucibince, Maltaya gı-
la Ortalık karardıktan sonra, bavul- diyorum, değil mi? 

1,9785 1,9775 
4,2175 4,2140 
4,3425 4.3390 

108.605 108,51:> 
34.4975 34.-1687 

2,7775 2,775 
24.75 24.':"\ 

3,1485 3.1460 

~ıt>tm 

Anadolu ı ve il kupon kesik 
III 

" a{ Ve çantalar Harem dairesinden _Evet. Orada, Malta Valisi (Ma-
cl~ll~ra~ (Merasim köşkü) ne nakle - k ız Mümessil 44,-

lO 41 

41 ,-
41,-
44,U5 

Jı llı.iştı. Vahdeddin de yatsıya kadar reşal Plumere) misafir olaca sın . 

k ~em dairesinde, kadınlar arasında - Teşekkür ederim... tngi:tere 
k.~ dr~tan sonra geç vakit merasim Hükumeti namına gösterilen (huaa-
~şk~e gitmiş; geceyi orada geçir- ye) ve misafirperverlikten dolayı, 

Ştı. pek çok müteşekkirim. Bir de, ben 
l'e~·uma günü sabahleyin tam' saat ne saltanattan ve ne de hilafetten 
bi .1 buçukta, saray kapıcılarından feragat etmedim. Bunların d~ böy
ltı rı. ~elmiş; (Silahane kapısı) önüne, lece kral hazretlerine arzını rıca e-
\>egu~ otomobillerinin geldiğini haber derim. 

rrnışti. • 
(Malaya), saat sekiz buçuKta, '..la-

reket etmişti. Biraz sonra da, Mar
maranın engin sularında kayboı up 

·ı . tı· Gemi Dolmabahçe Sara-
gı mış ··· • , 

., 

Mı a ı r tahv i lleri 

1903 u 
1911 m 

Es ham 
l~ Bankası 

il 1.-
102-

N 
tiıımıltne 

Anadolu % 60 
•. % 100 

:$>rketı tiavrıyr 

Tramva1 
Bomonti Nektar 
Aslan Çimento • 
Merkez Bankas1 
Oıimanh Bankası 
"!o 7 Siva. 

lstikrazla~ 

tiıyaı:nn saattenberi hummalı bir in
l'a ar ıçinde gözlerini saatten ayırmı
l'a~ V~hdeddin derhal kürk yakalı, si 
lı . btr Palto giymiş; eline iğri sap
§e:~k~h abanoz baston!-lnu almış; kö
tltı 1 kanapede oturarak dalgın daL 
dok etrafma bakan -yegane- oğlu, 
elin~z Yaşında (Ertuğrul) efendinin 

Yl O"nu·· nden uzaklaşırken .. ve Topj{a-
b Türk Borcu [ 

Sarayı önünden dolaşırken, ıı.ca a ır 

en tutarak, orada bekliyenlere: 

pr . . .? 
Vahdettin ne hıssetrruştı . .. .. .. ııı 

Erganı A. 8. C. 

Tabiidir ki bunu bilmiyoruz ... Yal lstıkraıı Oahın 
d Sivas - Erzurum 1 

112.-
103.-

8\.
ı o.

ıo -
24.!S 
42,7U 
16 -
20~1 

9,45 
13.
Sô,
ıQ.-

99,50 

;;: liaydin ... Gidelim. 
!'trı.dıye ~~ıldanmrştr ... Para çantala
\>a an bırıni Zeki Bey, diğerini de 

nız bir şey biliyoruz ki; o. d~ ~u u~: ı.. n 
Tarih (Endülüs) ün son ıslam hu- ============= 
kümd~rr olan (Ebu Abdullahı Ahir) i 
dünyanın en hissiz ve hamiyetsız 
bir hükümdarı olarak kaydeder ... Bu 
hükümdar, memleketi düşmanlarına 
bırakıp çıkarken, bir tepenin üstüne 
oturmuş, son defa olarak memleke
tine bakarak ağlamıya başlamıştı. 
O aralık yanında bulunan anası da: 

"er p "'ull aşa almıştı.. Ötekiler de ba-
ltib arı kavramışlar; Efendilerini ta-

e başlamışlardı. 

et::h~e~dine, hiçbir kadm refa~at 
tıa s·~ıştı. Bu sefil yolun yolculugu. 
!ba Urüklenen bedbahtlar, şunlardan 

retti. 

Şehzade, Ertuğrul efendi 

l3aş mabeyinci Yaver Paşa. 
~ertabip Reşat Paşa . 

~ek~bık kaym biraderi, Kaymakam 
ı Bey 

~~"apç.ıbaşı, İbrahim Bey. 
.ı. ur l3e Ullcübaşı Şukrü Bey. 
lk·rb:rbaşı Mahmut ağa . 
'O ı~cı .~usahip Mazhar a~a. _ 

1 iu~cu ~usahip Hayr~dd~~ -~ga 
() ş e • milletine ihanetı yuzunden 
snıaıuı . b hi saltanatının göçmesıne se e-

t'Q'Jet veren son ve sakrt Sultanın son 
e"kibi-

~tı~onu, .• zillet ve sefaletin en derin 
lu urunda bitecek olan bu hacalet yo 
lr~~n Yolcuları, Merasim köşkünün 
lta .. k~pısından çıkmışlar; beş daki
tll! YUrudükten sonra, .Poligon) kar
~ llldaki (Silahane kapısı) na var-

lardı. İngiliz otomobilleri orada 

- Erkekler gibi müdafaa edeme
diğin memleketine, kadınlar gibi af} 
la. 

Diye azarlamıştı. 
Yanında bulunan kimselerden öğ

rendiğimize göre, Malaya zırhlısı 
!stanbulu terkederken; Vahdettinin 
gözlt:rinden bir damla bile yaş gel
memişti... Hiç şüphe etmemek la -
zımdır ki, o anda şu adama; tarihin 
en fena not verdiği son Endülüs hü
kümdarının ruhu bile, lanet etmiş: 

- Artık ben, tarihin nefretinden 
kurtuldum. 

Diye, sevinmişti. 
• 

Arzettiğimiz veçhi!~; pek mahdut 
kimselerden maada, Vahdettinin fi -
rarından sarayda hiç kimse haberdar 
değil eli 

(Arkası ,·ar) 

- ------

, 
HASAN 
RUJ ve ALLIKLARI 
Kadınların ve güzelleri'll ve 

gençlerin hayati istekleridir. 
Sabit, açık ve orta ve koyu 
renkleri vardır. Ruj 60, allık 35 
kuruştur. 

Hasan deposu: Istanbul, An
kara, Beyoğlu. 

1 YiNE BAZiL ZAHAROF 1 

Pi ilvarlarınMirascıları 
Doksanhk 
kadın zengin 
olmak iStiyor 

(Yazan: Tevfik Necati K ozol) 

"1 - "Monte Karlo,, 27, Sir Bazil laha· 
rof ?lmÜ}f ür.,, 

"2 - "Atina" 29, Selônik gazeteleri as
len ı~tanbullu olup orada oturan Prasianos 
adtndo birinin milyoner Baıil Zaharofun 
vôrisı olduğunu yaıtyorlar.,. 

* 
Her zenginin ölümü birc;ok mirasçılar 

doğurur. Meşhur silah taciri, ıvfonte Kar
l onuı1 sahibi, binbir macera kraiı milyoner 
veya milyarder .Bezil Zaharofun blfakflğı 

altınlara da varis çıkmasın .. Olur nıu? 
Baz;I Zaharofun, "T atavla" lı veya FtJ

nerli olduğu söylendi, yazıldı. 

* 
Zaharotun yalcın tJk.raf)asrndan oıdu gu iddıa edılen 

Aleko, ki bugün ölmüı bulunuyor. 
Fener ile Kurtuluş (Eski Tatavla) 

arasında bir harita çizerek işe başla
dım. Kurtuluşa, Fenere gittim, sor -
dum, soruşturdum... Nihayet Bazil 
Zaharofun milyarlanna mirasçılık 

iddia eden ve ''Zaharapulo,, ismını 

taşıyan iki ihtiyar kız kardeşin Ka
dıköyünde oturduğunu öğrenebil -
dim; fakat adreslerini bilen yok -
tu. 
Kadıköyüne geçince ilk işim bir ec

zane 'bulmak oldu. Birçok yerlerde 
en iyi istihbar yerlerinin eczane ol
duğunu bildiğim için yaşlı eczacıya: 

- Burada geçenlerde Montekar -
loda ölen Baı:il Zaharofun akrabala
rı Zaharapulo hemşireler varmış? 

dedim. O gözlüğünün üstünden bana 
dik~atli dikkatli baktı : 

- tki ihtiyar kadın var. Bazil Za
harofun akrabası imişler.. Ben bil

mem ... Arka sokakta berberin üstün
deki evde oturuyorlar. Bulursunuz, 
dedi. 

Evi elimle koymuş gibi buldum. İs 
kele caddesinde, üç katlı ve kapıs1 
tokmakh ..... 

Kapı açıldığı zaman karşıma be -
yaz saçlı ve baştan aşağıya siyah 
matem elbisesi giymiş bir ihtiyar ka
dın çıktı: 

- Ne istiyorsunuz?. 
- Size geldim, \<onuşacağım . 
Kadın, derin derin içini çekti: 
- Anladım, Aleko için geldiniz. 

Zavallı öldü, bizi yüzüstü bıraktı. 
gitti. 

Kadın, iki gözü, iki çeşme ağlı -
yordu .. 

Ben teselliye başladım. Fakat, bu, 
ölen Alekonun Bazil Zaharofla ala -
kasını bir türlü kestiremiyordum. 
Dar merdivenleri çıkarken: 

- Sen, kardeşim Alekoyu tanı -
mryorsun? diye sordu . 

Bir saniye durakladım. İşin doğ -
rusu, tanımıyordum, fakat bunu na
sıl söylemeli? 

Bereket versin, ceva.p beklemeden 
devam etti : 

- Ölüm haberini ne va~it duy-
dun?. 

- Yeni... .. 
- Yirmi günden fazla oluyor: A-

da vapurunda birdenbire öldü. 
Kadının Aleko adında bir kardeşi 

olduğu ve yirmi gün evvel öldüğü an-

ı laşıltyordu. Fakat, kadın Bazil Zaharoftan hiç 
bahsetmiyordu. Esasen Türkçeyi pek 
az konuşabildiğinden anlaşmak ta 
giic;tü .... 

Üst kata çıktık. Gelişi güzel dö -
şenmiş bir odadayız. Sedirin kena -
rma oturdum. Gazeteleri elime ala -

- Bayır madam, gazeteciyim. amcamın lngilterede foyası meydana. 
- Ben avukatlardan korkarım çıktı. O da parasız kalaraK Istaxıbula 

da .. Sizden korkmam... Dinleyiniz, döndü. Süründü. 
kulaklarınızı veriniz.. Bazil Zaharya, Tatavlada doğdu. 86 

Kadın, gözlerini yumdu, açtı, yum yaşında vardır. üç kız kardeşi vardı, 
du, açtı ... Parmaklariyle alnının bu- Onlar da ölmüşlerdir. Yalnız biz kal
ruşukluklannı sıktı .. Maziyi arıyor -
du: dık. Bazil Zaharof da babası gibı iyi-

- Dinle Pasam, dedi: Bazil Zaha- liği sevmezdi. Gençken Cst3nbulda !-
rof, bizim amcamızın oğludur. Biz 
üç kardeşiz: Aleko, geçenlerde 75 
yaşında öldü. Bır kız kardeşim var • 
dır. 80 yaşında tfyaniyadır. Ale· 
'konun miras işleri içın !stanbula in
di. uçüııcüsü ben ... Adım Melpome -
ni. 87 yaşındayım . 
Babamız, Kastaki Zaharyadır. 

Montekarloda ölen Razil Zaharofun 
babası Vasili Zaharya ile kardeştir -
ler. Bunlar, Üsküdarlı Topal Zahar _ 
yanrn oğullarıdır. Topal Zaharyanrn 
İstavraki isimli bir çocuğu daha var 
mış ki. o da ölmüşt:ir . 

Dünyayı ateşe veren adam 
Biz, neden B:ızil Zaharoflara kız -

gınız ,biliyor musunuz? Babası , yani 
amcam bizim familyayı mahvetti. 
Oğlu, yani amcazademiz Bazil Zaha
rof da bütün dünyayı ateşe verdi, o. 
top, tüfe.k satmak için büyük harbi 
çıkardı. Zengin, zengin oldu. Monte. 
karlo onundur. Hatta bütün dünya 
onundur. Fakat parası kandır. Millet 
lerin kanları aktı. Onun kasasında 

altm oldu . 
Ak saçlı kadın, adeta bir siyasi a_ 

dam gibi konuşuyordu : 
- Ne diyordum, babası, bizim fa

milyayı mahvetti. Babamla amca · 
mız Vasili Zahh.rya manifatura tica
reti yaparlardı. Kapalıçarşıda dük • 
kanlan vardı. Amcamız, Londrada 
bulunur, mal gönderirdi; fakat dala· 
vereci idi . 

Babama yazdı ki: "Yalandan top 
atalım, iflas edelim. Paralar bize 
kalsın ... Babam namuslu idi. "Ol
maz . ., dedi. Anca.k sözünü geçireme
di. Amcam Londrada top attı; lakin 
babam payına düşen parayı ödedi. 
ödedi .amma sonradan fakir düştü. 

Aradan çok geçmedi, dalavereri 

festidi isminde bir tüccarın yanına ka 
tıp olarak girdi. Bu adanım kasasm
d&n 2000 lira çaldı. Yun~nistam. kaç. 

tı. Ifestidi peşini bırakmadı. Yunanis

tanda buldu. Bazil Zarofu h1pse tık

tılar. Lakin şeytan adam, bir yolu
r.u buldu. Bakınız nasıl: 

Hapishanede mahkumiyetini doldu
ran ihtiyar bir adam, çıkacağ; gün 
cJınüş. Zaharof ne yapnıış, yapmış; 
onun aaına Zaharof dedirtmiş ve c a 
damın ismini kendisi alarak çıkmış, 
l•urtulmuş. Ağabeylerinin öldüğünü 
işiten Istanbuldaki kızkarde~ıeri Yu
r.anistana giderek meza::ı actırmış. 
lardır. Bir de ne görsünler? Genç 
Zaharof yerine, dişleri dökill ul'ış, be
yaz saçlı bir ihtiyar. Dala.vere me}aa 
na çıkmış, ama, Zaharof da lngiltere-
yc kaçmış ... Bundan ötesini bütün 
dünya bilir .. . 

İhtiyar kadın, krsa bir ~:ısılaclan 
sonra sözüne devam etti: 

- Zaharofun yaptırdrğı vasiyet 
kağıdını bozdurmak için •limizden 
gPleni yapacağız. Para için deiil, be
rıim ve kardeşimin birer ayaklarımız 
c;oktan çukurda ... Alacağmıız paravr 
hükumete vereceğiz. Mektepler yap. 
~ın. fıkaralara daha çok yardım et
sin. Biz. hükumetimizi çok severi.z. 

Milyonların hülyası 
Sordum: 

- Siz, amca oğlunuzu tamr mıydı. 
ruz? 

Kadın suratını buruşturd:ı: 

- Şeytanlar görsün, yüzünü. Ba
ham onlarla konuşmaz, bizi ele ko. 

nu~turmazdı. Babam soy'-ldını bile 

Zaharyadiden Zaharapulosya çevir • 
mişti. 1 

- Sizde;:ı başka mirasçısı var ınr. 
dır? 

- Zaharofun annesinin bir kızkar
ı'!eşi vardır: Prasyanos, lzmirde imiş. 
Zaharof evlenmemişti, yalnız bir ta. 
panyol metresi vardı. iki sene önce 
ölmüş. Guya iki çocuk bırakmış .. Bil
mem onlara miras düşer mi? 

İçini döküp, boşaltan ihtifar !mdı
nm şimdi gözleri parlryo::'-Ju: 

rak şöyle bir göz gezdirdım: Hep •• ... ~~~~=; 
sinde de Bazil Zaharofun fotoırraf - _ ... ;;, ... ;.;· ;ı;~--

- Acaba milvonları alabilecek mi
viz? Beş yıl e~el Amerika,fan bir 
madam gelmişti. Bizi araıiı. buldu. A
leko ile beraber lngiliz scfaı-Ptine ça. 
~ırdı. Gittik. Orada Zaharof için ka
ihtıar doldurdular. Fotoğrnflarnnızı 
da aldılar. Ga1iba hep bunlar .miras 
içindi, değil mi? 

ları. ... 
Artık şüphem kalmamıştı: " l~ · 
- Siz, Bazil Zaharofun akrabası- 'f( 

srnız, değil mi?. 
- Evet amma, Zaharof uydurma 

ismidir, asıl adı Zaharyadrr. Adını 

sonradan değiştirdi. Zaten nesini de
ğiştirmedi ki. o! 

Kadın, ~ızgın görünüyordu, bir -
denbire : 

- Siz ne iş yaparsınız?. Avukat -
hk mr? ı'livP c:nrı'lıı /fi Vefi İ VC! 

- İnşa.ilah madam ... 
O. önde ben. arkada minare kadar 

1ik ve !o~ merdivenleri indik. Kapı
dan çıkarken ihtiyar kadm, mırılda.. 
myordu: 

- Aca ha mil varlar g-eleı:ek mt? 
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No. 9 YAZAN: Z. J:jerıay 

ÇiTRAROY 
iLE BABASI 

''Kalotetos Limana Geliyor .. Herak
liyanın Gemis.nde, Esir Bir 

Prens Varmış!,, 
F~a halkının denizciliği; onlara, 

tarihte emsaline tesadüf edilmiyen 
bir menkıbenin kahramanı olmak şe
refini temin etmişti... Vaktile, Iran 
orduları bu ha valiyi istila ettikleri 
zaman, Foçalılar esaretin zilleti al -
tında ezilmemek için derhal uzun o
murgalı birtakım gemiler yapmı,ıar. 
evlerine, Çat'frl&rma, erzak depolan· 
na ve tarlalarına ate9 verdikten son
ra, bu gemilere binerek denize açıl
mıışlar .. Iran ordulannı, aç bırakmış
lar .. oralarda barındırmamışlar .. ve 
bu ordular kendi yurtlarını terke -
dip avdet edinciye kadar, denizde 
yaşamışlardı. 

lran orduları avdet ettikten son
ra, Foçalılar tekrar karaya çıkmış -
lar; bir daha böyle tehlikeye maruz 
kalmamak için kalelerini tahkim et
miye, ve her türlü müdafaa vasıta
larını ikmal eylemiye başla.mışlardı. 
Bu suretle de; Foça kalesini, pek çok 
kuvvetlendirmeye muvaffak olmuş -
lardı. 

(Yeni Foça) kalesi, o zaman (Ci-
neviz) hükumetine tabidi. Fakat bi
raz sonra, (Bizans) lıların eline gec:
mişti... Ancak şu var ki, Foçalılar 
istiklallerini çok sevdikleri için Bi -
zanslılara büsbütün teslimiyet göı -
termemişler; Bizans hükumetinin 
himayesi altında, müstaldl bir idare 
şekli kabul etmişlerdi. 

Herakliyanrn gemisi Foça 
önlerinde 

Halil Beyin macerası başladığı es
ne.da; (Foça), bu vaziyette bulunu -
yor ve, (Kalotet) isminde bir tekfur 
tarafından idare olunuyordu. 

Kalotet; sert, haşin, zalim, hırs ve 
menfaatten başka hiçbir şey düşün
miyen bir adamdı. Foça ·halkı - ve 
hatta, hayatlarını denizlerde geçiren 
Foçalı korsanlar bile - ondan son 
derece korkarlardı. 

Korsanlar, rahat rahat işlerini 
görmek, ve icap ettiği zaman ha ki
min himaye ve kuvvetinden istifade 
edebilmek için ellerine geçirdiklPri 
kıymetli şeyleri derhal ona takdim 
ederler; ve ondan alacakları mükafat 
ile iktüa eylerlerdi. 

Onun için Foçanın karadaki hay
dutlarile, denizdeki korsanları: ken
dilerini her taarruz ve tecavli7den 
masun bilirler ... Karadan ve deniz -
den her tarafa cesurane akınlar ya
parak; hazan çok kıymetli mal ve 
eşya, ve hazan o civardaki Türk 
beylerinin oğullarını esir ederek Fo
ça kalesine getirirlerdi. 

Fcx;a Hakimi Kalotet; bu Türk 
beyzadelerinin babalarına haber gön 
dererek büyük paralar aldıktan son
ra onları serbest bırakırdı. Fa!cat hu 
parayı alamıyacak olursa, o zaman 
esirlerini Rados şövalyelerine satat 
dı. 

Herakliyanm gemisi, Foça kll!QU
nin önünde demirlediği zaman; için
de, esir edilmiş bir Türk beyzadesi
nin bulunması, ne Foça halkına ve 
ne de (Kalotet) e o kadar büyük 
hayret vermemişti. 

Yalnız, birkaç meraklı, bu Türk 
beyzadesini görmek için sahile ka -
dar inmişler; ganimetle dönen gemi 
sahiplerinden sadaka. koparmayı a
det etmiş olan birtakım alil ve fa • 
kirler de, sa.hile dizilmişlerdi. 

Bunlar, gemideki ganimet eşyala
rının boşaltılmasını, ve o Türk bey
zadesinin de çıkarılmasını bekliyor· 
lardı. Meraklılar Herakliyanın ge • 
tirdiği ganimetler hakkında meyha
nelerde birçok dedikodu yapacak • 
lar; alillerle fakirler de sadaka ala
caklardı. 

Fakat, gemiden hiçbir 9ey çıkarıl
mıyordu. Hera.kliya; geminin kıçın
da, dimdik duruyor... Mağrur bir 
tavırla bıyıklarını bükerek bir ~ey 

bekliyordu. 
Aradan çok geçmeden, beklediği 

zuhiı.r etmişti. Biraz evvel karaya 
çıkan, ve iç kaleye doğru koşan bir 
gemici; gene koşa koşa avdet ede • 
rek sahilde durmuş .. ellerini boru 
gibi ağzına koymuş: 

- Reis Herakliya! .. Mektubu ver
dim. Ben geliyorum; dedi. Şimdi, 
kendisi de geliyol'. 

Diye, gemiye Beslenmişti... Ve bir 
kaç dakika sonra da, Tekfur Kalo
tetin saraymm bulunduğu iç kale
den gelen boru ve trampete gurilltü
lerine: 

- Kalotetos, limana geliyor ... He
rakliyanın gemisinde, esir bir pren!! 
varmış ... 

Sözleri karışmış .. bir anda Foça 
halkına büyük bir merak ve heyecan 
"ermişti. 
Kadınlar, erkekler, çocuklar ve 

ihtiyarlar; çarçabuk limana dökü~ti
verrnişlerdi. Herkesin gözü, Herak
liyanın gemisine çevrilmişti. Istira
hate çekilmiş olan korsanlarla gemı
ciler; biribirlerine Herakliyanın ge
misini göstererek: 

- Tuhaf şey ... Gemide, harbe gir
diğine dair hiçbir eser yok. ~u hal
de; bu prens, nasıl esir edilmiş'? .. 

Diye, hayret ve taaccüp göster -
mektelerdi. 

Bu esnada, ön ünde borular ve 
trampetler çalman Tekfur Kalotet 
de, arkasında bir harbedar (1) bö· 
lüğü olduğu halde, sahile gelmiş: a
tından inmişti. Bu harbedar b<llü -
ğünün arkasrnda, sırma işlemeli 

eyerler vurulmuş, birkaç yedek bu
lunuyor .. saray hademelerinin ge
tirdikleri uzun yol halıları yerlere 
seriliyordu. 

Bu sırada, ilahi sesleri işitP·"liye 
başlamıştı. Resmi ayin elbiselerini 
giymiş olan (Ayatriyada) kilisesinin 
rahipleri de arka arkaya di;ı:ılım:; · 
!er; ilahi söyliyerek ağır ağır Rıthile 
geliyorlardı. 

Papazların bu şekilde gelmesi. 
halka bir kat daha merak ve h(;ye
can vermişti. 

Vakıa, gerek ticaret, ve gerek kor
san gemilerinin seferden salimen av-
det ettikleri zaman, o geminin men
sup olduğu kilisenin bir veyahut iki 
papazı sahile gelerek, gemi namma 
azizelere bir (şükran duası) n<la bu
lunması adetti. Herakliya da gemi
sini (Ayatriyadi) nin manevi hima
yesine havale ettiği için, her ı5t-fer
den avdetinde (Ayatriyadi) kilisesi
nin bir veyahut iki fakir p~pazı ge

Her klişe işleri ucuz, ve rab:ık yapılır. 
. 

nevı 
. . 
ıyı 

Klişelerinizi TAN da yaptırınız 
Hakilkate mügayir ve halkımızı al- ---------------------------

datıcı gülünç ve yalan reklimlara i
nanarak paranızı israf ve cildinizi 
tecrübe tahtasına çevirmeyiniz, ya
zıktır. Fransa, Almanya, İngiltere 
ve Amerikanm milyonlarca halkı bu. 
gün umumiyetle Venüs formülü krem 
kullanıyorlar. İyi biliniz ve inanınız 
ki, dünya yüzünde Venüs kreminden 

daha güzel ve daha üstün bir krem 
yoktur. Ve keşfedilmemiştir. 

Cildinizi besleyici bütün unsurlar 
krem Venüs terkibinde mevcuttur. 
Bu hususta mütehassıs cildiye dok -
torlarmızdan izahat alınız. Bir tec -
rübe bin nasihatten evladır. 

ih'ira ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
16 İkincikamm 19 3 7 Cumartesi günü saat 11 de An

kara da ~aiıa Vekaletı Malzeme Eksiltme Komisyonu o
dasında 55640 lıra muhammen bedelli 30 parça atelye 
tezgahının kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4032 liradır. 
Eksiltme şartname ve teferrüatı Ankara Vekalet Mal

zeme ı'Vlüdürlüğünden 278 kuruŞ mukabilinde verilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Resmi Gazetenin 7 / 5 / 

1936 taıih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatname
ye göre N afı1 Vekaletinden alınmış malzeme müteah
hitliği vesikası ile birhkte 16 İkincikanun 1936 Cumar
tesi gü,1ü &aat 10 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. ( 1923) ( 327 6) 

''Çimento ile mümasil maddelerin 
~ş~me~~in~uln~s~~ •• hak· ~~-~~~~~~~~~--~~~~---~~~~~~-

kında istihsal olunan 11 Nisan 1933 
günlü ve 1548 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fiile konmak üzere aha
re devrüf erağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galatada, İktisat ha -
nında Robert Ferriye müracaatları 

ilan olunur. 

,. KAN Z U K ~ 
1 Oksürük Şurubu 1 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

l - Cıbalide K.utu Fabrikasında yapılmakta olan filit
reli içme suyu tesi~atma ilaveten "207.65,, lira keşif be
delli su tesisatı paz::ırlıkla yaptınlacaktır. 

2 - Pazarlık 2 / 12 / 936 tarihine rasthyan Çarşamba 
günü saat 14 te K~bataşta Levazım ve Mlıbayaat Şube
sindeki Alım Kon1isvonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin keşif namesini görmek üzere her gün 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte <j'ç 7.5 güven
me paralarile birliktP adı geçen komisyona gelnıeleri ilan 
olunur. "2976,, 

Güzel San'atlar Akademisi 
Ahm Komisyonundan : 

SABl'HA ZEKERIY A 
Bu eser Sabiha Zekeri~·anın 

ilk romanıdır. Hint hayatın

dan ve Hindistaruu istiklal 
kavgasmdan mülhem olarak 
yazilmıştır. Fiyatı 75 kuruŞ. 
tur. 

Bu~ünkü Sovyet Rusyayı ve yeni 
kabul edilen Teşkilatı esasiye 
ı:anununu 

anlamak is
tiyorsanız 

blt eseri o
kuyunuz.Fi
vatı 50 ku-

ruştur. 

en mükem
mel eıerdir. 
Fiyatı 100 

kuruotur. 

Soıyalizmin 
var.ıh şekil
de anlatan 
bir eserdir. 
Fiyatı 75 
kuruştur. 

ACELE SATILIK EY 
lir; bu dini ayini icra ederdi... Fakat c• 
bugün, en önde kilisenin bas!)apazı 
olduğu halde, kilisenin bütün pli}ıaz
lan bu ayine - hem de, resmi elbı
selerile - iştirak etmektelerdi. dun
dan da anlaşılıyordu ki; reis Herak~ 
liya bu sefer, emsalsiz bir ganimetle 
avdet etmişti. 

E:n muannit öksürüklerle bron
şit, astm ve boğmaca öksürüğü
nün kat'i ilacıdır. Göğüsleri za
yıf olanlara vikaye edici tesiri 
şayanı dikkattir. 

Güzel San'atlar Akademisi inşaat malzemesi laboratu
varına 30 ton kuvvetinde maruf bir fabrika mamulatın
dan Ürıiversel tecrübe makinesi alınacaktır. Makinenin 
muhammen bedeli 6000 liradır. Bunda tesis ve diğ·er 
masraflar dahilılir. İlk teminat miktarı 450 liradır. Şart
name Akademiden bedelsiz alına bilir. İhale kapalı zarf 
usuliylc Cağaloğ!unda Yüksek Mektepler l\1uhasebecili
ğinde 18 ı 1 / 9 3 7 Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 
Zarflar saat 14 den sonra kabul edilmiyecektir. Mimaka
saya ıştirak eJeı;ekler bu nevi işlerle meşgul olduklarını 
Ticaret ve Sanayi Odası vesikasile isbat etmelidirler. 

0 3323" 

Beyoğlu, Hüseyinağa mahalleSiJl 
de Feridiye sokağında 70 No. ıv 
katlı ve 11 odayı muhtevi bir kağif ~ 
ehven fiyatla acelen satılıktır. ıste .. 
lilerin Galata Bahtiyar han 53 J 
da Avukat Jak Mizrahi'ye mili'& 

etmeleri • __________________ ,,,,,/ 

Kilise heyeti sahile gelmiş; hakim 
Kalotetin yanma !!ıralanmıştı. 

Gemiden sahile halatlar atılmış .. 
bunlar, halk tarafından çekilerek ge 
mi tamarnile sahile yanaştırılmrştt. 

Bütün eczanelerde vardır? 

lNGILIZ KANZUK ECZAm;31 

Beyoğlu. lstanbul 

t İstanbul Belediyesi ilinları 1 Motorlu vasıtaısl 
t:minôr.:j kazası merkez nahiyesi içindeki ( Yenipostahane caddesi) Adnan Halet Tafpın•~ 

Ve sonra, sahilden gemiye kalas - '•••••••••••••' 
adının Umumi Meclisin 5/ 11 / 936 tarihli kararile (Şehin~ah Pehlevi Otomobil kullananlara ve fO ~· 
caddesi) olarak değiştirildig"i ilan olunur. (8.) (3327t tere, motör işlerinde çalışanlar& ,ti 

zım bir kitaptır. Kitapçılard&D lar uzatılmış; bunların üzerine de 
kıymettar halılar yayılmıştı. 

Tekfurun verdiği bir işaret üzeri
ne; borular ve trampetelcr şiddetle 
çalmmıya.. yüksek sesle ilaqi söyli
yen rahipler, Üzerlerinden günliik du
manları tüten buhurdanlıkları gemi
ye doğru sallamıya başlamışlardı. 

Gemideki korsanlar bir araya top
lanmışlar; diz çökmüşler .. rahiplerle 
şu ilahiyi söylüyorlardı· 

Ey, Ayatriyada! .. 
Ey büyük hami! •• 
Senin kudretin bitnıez tükenmez 
Sana sığınanlar, 
Felaket yüzü görmezler. 
Sefalet acıları çekmezler. 
Daima muvaffak olurlar. 
Her i•t• kazanırlar. 

Ayatriyada! ••• 
Ey büyUk hami ı .. 
Bizi, sen sakla. 
Beyaz kanatlarını aç, 
UıtUnıUze &er, 

Daima ve daima 
Bize kuvvet vı servet ver. 
Ayatriyada, 
Ayatriyada! •• 
Hristosun sev&iliıl, 
Azizlerin en cömerdi. 

Mt&alo, Ayatriyadaaaaau .. 
Dua, bitmişti. 

(Arkası var) 

. (1) "Harbedarlar,, yalnız bir mızrak ve 
hançerle mücehhez olan hafıf ı>iyad~ ••
bıleri. 

TASHiH k * * * yınız. ti 
27; 11 ; 936 tarihli nüs~amızda Eminönij azamıın Bey,uıt nahiyesi içindeki ( Fincarcılar yokuşu) Tevzi yerleri: Istanbul Karıs.1 

3234 numara ile çıkan Beyoğlu Va- caddesin·3 Umumi Meclisin 5111 / 936 tarihli kararile {Vasıf Çınar cad- Ikba.l, Beyoğlu Haşet Kitabe~ 
kıflar Direktörlüğüne ait ildnın Art- desi) adının verilmi§ olduğu ilan olunur. (B.} (3326) -
tırma tarihinin 7 Birincikan~n ola- ~~~b-ul~S-~~-~-~-----~~-İ-S_T_A_NB~-UL-~-~~. İsta~~ 6 mm ~ramem~~ 

k h 
lk' ·ı.. !stan ultanahmet Birinci sulh dan.· Bı'r s..orçtan dolayı mabctJ•, 

ca yerde se ven ırıcı;canun ya· hukuk mahkemesiİıden : "' , 
zılmış olduğundan tashih olunur. Garsonlar Cemiyetinden: paraya çevrilmesine karar verileJ19, 

,,
3234

.. Hollantse Bank Üni N. V. nin Ga- · · · eayası 4 _ 12 _ 936 cuma gu""nil_ 6 ..t 
Cemiyetımızın 23 • 1l • 936 tarl • .,, or 

}atada Hayvar hanında 73 No. da 12 de 13 ""kadar Taksun· de J3ıll 

~ " Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
reı 42362 - Sirkeci Mühürdar 

zade Han. Tel. 22740 ... 

MERSiN BlRlNCl 
POSTASI. 

Bugün kalkan Mersin posta
sından itibaren Istanbuldan sa.
lı günleri kalkan Mersin birinci 
postaları Payastan evel DÖRT
YOLA da uğrayacaklardır. 3324 

YENi NEŞRiYAT 

Halit Takvimi - Halit lakvim.inin 
1937 yılına mahsus olanı da basılnuş
tır. Takvimde ayrıca vilayet ve kaza
larımız, demiryollarımız, ı._:1ıhhi bilgi
ler, posta tarifesi, avcılık veaaire hak
kında malfunat vardır. 

hinde yapılan idare heyeti seçimine n ç bl 
mukim Koço Nomikos aleyhine ika _ ekseriyetin iştirak etmediği görül • sokak Hamdibey apartımanınd3 f, 
me ettiği 200 liranın tahsili davasın • düğünden ı . 12 _ 936 salı günü yeni. rinci açık arttırması icra kılrn3cB 9ı 
da .nıüddealeyhe gönderilen davetiye den seçim yapılacaktır. dan isteklilerin mezkur gün ve ı;ıı ut' 

yerinde bulunacak memuruna lfl 
ikametgahının meçhuliyeti hasebiyle Cemiyete kayıtlı azanın o gün saat 7) caatlan ila nolunur. (2785 ~ ./ 
bilatebliğ iade edilmiş olunduğundan ondan on altıya kadar Bahçekapıda ~ 

tebliğatın ilanen ifasına karar veri _ dördüncü Va.krf hanın asma katm • Göz hekimi 0 #') 
lerek celse 24 • 12 - 36 tarihine saat daki Cemiyet merkezine hüviyet cüz. I~ 
10 1/2 a talik edilmiş olduğundan danları ile birlikte gelerek reylerini 1 Dr. MURAD RAMi AYD 
mezkfır gün ve saatte gelmediği tak. kullanmaları bildirilir. Beyoğlu, Mis sokağı No. 1~ 
dirde veya bir vekil . göndermediği -------------- ~ Telefon: 4155? =!!!!f!,ı 
takdirde mahkemenin gıyabında icra ğ:ı'~ 
edileceği tebliğ makamına kalın ol- İstanbul İkinci iflas meınurltl 19'1 

malt üzere ilan olunur. (27861) dan: Müflis Vahram Arzuyan ~ ~ 
ıma gelen alacaklı Vitali Af!lr cı 

Şehitlikleri imar 
cemiyetinden : 

Cemiyetimizin senelik heyeti umu. 

miye içtimaı 6 • 12 - 36 pazar günü 

saat on buçu~ta Çağaloğlunda Halke: 

vi salonunda yapılacaktır. Sayın aza. 
mn teşrifleri rica olunur 

istediği 112 lira 43 kuruşun ~ lfl ~ 
raya kayd ve kabulüne iflas ı~~u;~ 
ce karar verilerek sıra defterı 
tildiği ilan olunur {27855) _/. 

Sa.hibi:Ahmet Emin Y~;: 
Umum! N~nyat1 idare ~ 

S. SALIM tıılıt 
Gazetecilik ve Neşriyat Türlı lıttı5 
Şirketi. Rasrldıiı yer: TAN nı0 
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Erenköy Kız Lisesi Satınalma 
Komisyonu Başkanllğından: 

Ook Miktarın istenilen miktar Muhammen 
Tutarı Çok Az Fiatı 

Lira Ki\ K'I ,... 
220 

ı o u. Kilo O. K. S. 

225 
•ooo 3500 KI. 5 50 

125 5000 4500 " 4: 50 
70 2500 2000 ,, 5 
72 100(} 8'10 " 7 

27 
1200 1000 A. 6 

155 600 500 ,, 4 50 
1000 800 Kl. 15 50 

l~ 800 500 DE. 1 
9() 25 1500 1000 A. 75 

Cinsi 

Ispanak 
Pırasa 

Lahana 
Bakla 
Baş Enginar 
Orta Enginar 
Karnı bahar 
Taze Soğan 
Yeşil Salata 
Marul 22 3000 2500 " 3 

a:.. 50 3000 2000 DE. 75 Kırmızı Turp 
V'lO 18000 15000 3 Limon ---1565 75 

l 

ilk teminatı Açık Eksiltmenin yapılacağı tarih 
Lira Kr. 

117 43 12/ 12/ 936 Cumartesi saat 11 de 

Erenköy krz risesinın Mayıs 1937 son:.ına kadar ihti
it~cı o!:ın yukanda cins. miktar ve ilk teminatı yazılı on 

1 kalem yaş sebzesi açık eksiltmeye konmuştur. Eksılt
tiey~ .girecek isteklilerin şartnameyi görmek üzere Okul 

1 
ahılıye Şefliğine müracaatları eksiltmenin yapılacağı 
2/ 12/ 936 «.:um&rtesi gününden bir gün evvel Okul Di

r~ktcrlüğünden alacakları tezkere ile ilk teminat akçesi 
~ an 1 1 7 lira 4 3 kurucı makbuz mukabilinde Liseler Mu
a~ebecili ği veznesine yatırmaları ve eksiltmenin yapıla-

ca.gı gün saat 11 de yeni sene Ticaret Odası belgesini ha
~ıl olarak htanbul Kültür Direktörlüğü binasmda Lisc
er Muhasebeciliği odasında toplanacak olan Komisyona 
~nıeI~ri ilan olunur. "3239'' 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şiındiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 2. ci 
keşide 1 1 Birincikanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40.000 Liradır. 
Al"rıca: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

bJKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Birincikanun .936 gÜnÜ akşamı

.be. kadar bi!etinı değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ..• 
~ ................... 111111111 ........... , 
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Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhıye 
Memurları ve Nalbant Mektebi 

Direktörlüğünden 

Ziraat ,Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan : 

3/ 12 / 9 3 6 tarihine rastlıyan Perşembe günii saat 15 
de kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacağı ilan edilmiş o
lan (500) adet Pülverizatörün eksiltmesi görülen lüzum 
üzerine Ziraat Vekaletince geri bıraktırılmı~ olduğu ilan 
olunur. 

1 - - Kayseri Yonc1:1 deneme ve Yonca Tohumu temi~· 
leme istasyonu için kapalı zarf usuliyle bir adet Yonca 
Tohumu temizleme nıakinesi satın alınacaktır. 

2 - 1\'luhamınen be.deli 6000 lira teminat 450 liradrr. 
3 -- Eksıltme 14/ 12/ 936 Pazartesi günü 15 de Ve

kalet binasında yapılacaktır. 
4 - Şartnameler Ziraat Vekaleti Satmalma Komis

yonundan istanbulda Ziraat Müdürlüğünden parası:t o
larak verilir. 

Etibank Genel Direktörlüüğnden 5 --- İsteklilerin teklif mektuplarını teminatlarile hir
likte muayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci vt 3 ün
cü maddelerinde zikredilen vesikalarla eksiltme saatin
den bir saat önceye kadar Komisyona vem1eleri lazrmdır. 

Et~ :Sank'ın Çoroh Vilayetinde Kuvarshan Bakır lVla
denind .!ki r-ı:astanesint"' serian bir opera tor alınacaktır. 

(1936) "3306" Tavzif edilecek zata oturacak bir yer ile ele~ürik \•e 
mahrukat Bank;; tarafından meccanen veriierelttir. · 

İ"iteklilerın talt.p t!Jeceklerı asgari ücret m:ktannı bil
direrek Anken :ıda Gene] Direktörlüğe müracaatJan ve 
aşağıdaki vesikaları rla göndermeleri. 

Devlet Demiryolları ve Jimanlar1 işletme U. idaresi llinlarr 

1 - İhtisas vesikasr 
2 - Nüfu~ te~keresrsureti ırmik Nakliyatına Tenzilat 
3 - Şimdiye lradar çalıştığı yerleri göstei·ir Wal tercü

mesi ve bunları müsbit vesaik sureti 
4 - 9X 12 eb':ıdında iki adet boy fotoğraf: "'3202" 

1 / 12 936 tarihinden itibaren İrm.ik de D. D. 9 numa
ralı zahire:: tarHesine ithal edilmiştir. Tafsilat için istas
yonlara müracaat edilmesi. "1948" (3316) 

YEN i 

ocukAnsiklopedisi 
. ÇIKARANLAR 

Faik Sabri - Salih Murat - M. Zekeriya 

Çocuklarile iftiharetmek isteyen babalara,mek 
Çocuklar, anneler, baba· 

lar, öğretmenler, hepi· 
niz Çocuk Ansiklopedi· 
sini bekleyiniz. Ço· 

cuk Ansiklopedisi, 
herkesin alabilme • 
,j için yok paha· 

11na verilecek • 
tir. 

tebin en iyi talebesi olmak 
isteyen ·çocuklara müjde 

Çocuk Ensiklopedisi, ılk defa ni v~ son derece mükemmei bir e-
bıından on beş yıl önce Ingilterede scrdir. içindeki lüı;umsuz v~ eski· 
neşredilmiş ve bütün dünya dillerı- miş rnalftmat çıkarılmış yerlerine 
ne tercüme edilmiştir. Haiti bu e- yenileri konmuştur. ' 
ser kısmen türkçeye de çevrilımşse Çocuk Ansiklopedisinde bıhisleı 
da, ·yeni harflerin kabuhi ü7.erine Maarif Vekaletinin müfredat prog. 
neşri yarıda kalmıştır. ramma uygun bir şekilde tanzime-

Bu defa Çocuk Ansiklopedi!ıuni dllmjştir. Bu bakımdan, b11 eserden 
çıkaranlar aralarına Prof. ~alih hem çocuklar, hem de nıuallimleı 
Muradı da alarak bu eseri yeniden istUade edebilecektir. 
ve. en son tabından dilimize çevir- .. Çocuk Ansiklopedisinın en bil-
mıye teşebbüs etmişlerdir. yuk hususiyetlerinden oiri; resme 

ç; ve:rdıği ehemmiyettir. Bütün mev-
- ocuk Ansiklopedisi'nin nslı ln- zulıı.r en sade çocuk lisanile yazıl· 

Plızler tarafından geçen bene baş.. mış ve bol resimle daha aı;ık ve 
tanbaşa tadil ve ıslah edilerek yep- daha okunaklı bir hale konmuştur. 
yeni bir şekilde çıkarılmş. bütün Bu sebeple, bu eser her evin en 
b_ilgınJerin en yeni mahimatile tan- kıymetli kitabı, her çocuğun en 
~rm olunnıU§tur. Bu itibarla bu de- kuvvetli yardımcısı, ve hı:ıC' mualli 
Ia neşredilecek Ansiklopedi, yepye- min en aziz bir rehberidlr. 

PEK YAKINDA ÇIKIYOR 

Çocuğun Sorduğu 
Sualler 

Kola çamatırı niçin ıertlet
tirir? 
Yürürken koUarımızı niçin 
sallarız? 
Sünger kağıdı niçin mürek
kebi emer? 
Tuz buzu niçin eritir? 
Hardal dilimizi niçiıı ya. 
kar? 
Balık buz tutmut havuzda 
nauJ yatar? 
Hava açılınca ıiı nereye gi
der? 
Dağların yükıekliiini nasıl 
ölçeriz? 
Otomatik .telef on naııl İf" 
ler? 

Gün nereden hatlar? 
V eu.ire .. vesaire ... 

Çocuk evde, mektepte her 
gün bunlara benzer yüzlerce 
ıua) aorar. Çocuk Anıiklo
pediıi onun bütün bu sualle. 
rine cevap verir. 

50 Sahife 
7,5 Kuruşa 
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HZ A T i 
Eczacı Hasanın 1000 adet rnüstahzan dünya tarihinde 
misli bulunmayan muazzam bir varhktlr. Türkiye Hasan 

müstahzaratile iftihar eder. 
Hasan markasını lı\§JYan herhangi bir madde mutlaka mükemmel ve en iyisi olduğunu tereddütsüz kabul e:rlemek lazımdır. 

Kolon ı 1 
90 derece halis Limon Çiçekleri 

Adedi Krş. 
Hasan Kolonyası küçük ceb şişesi 1/ 24 litre 25 

1/ 16 " 40 
1/ 8 il 70 
1/ 4 il 130 

,, ,, ce b şişesi 

" " küçük 

" 
,, orta 

" " 
düz 1'liyük şışclerde 

" " 
büyük 1/2 

" " " 1 ., ,, cam kapaklı şişeler 1/ 8 

,, " " " 1/ 4 

" " " " " 1/ 2 

150 
" 250 
,, 500 
,, 100 
.. 175 
" 275 

" 
,, fantazi kristal lüks kutusuz 1/ 8 ,, ~00 

400 
" 

.. fantazi kristal kutu ile 1/ 4 

" 
,, ,, Top kristal 1/'1 175 

" . " " ,. ,. 1/5 150 

Loıyonları 

Leylak, YasPmin, Viyolet, Nerkis, Milför, Rcvdor, 
Bahar çiçekleri. Çam, Origan lavanta çiçekleri 

Hasan Losyonları küçük ceb şişesi 1 / 24 lıtre 25 
,, ,, ceb şişesi 1/ 16 ,, 40 

" il küçük 1/8 " 70 
,, , 1 orta 1/4 ,, 130 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
" 

,, 
il 

,, 

düz büyük şişelerdA 
büyük 

.. 
camlı kapaklı 

il il 

il " 

1/ 2 
1 
1/ 8 
1/ 4 
1/ 2 

150 
,, 250 
" :;oo 
.. 100 
il 175 
" 275 

,, fantazi kristal lüks ku~\1z 1/ 8 ,, 300 
400 ,, fantazi kristal kutu ile 1/ 4 11 

,, ,, top kristal 1/4 

il " 
" il 

" " 
" 

1/5 
1/8 

il 175 
il 150 

Hasan o dö kinin (eau de quinen) 
" 100 

70 
150 
70 

150 

,, ,, ,, ,, ,, büyük şişe 
Hasan o dö lavant (eau de (Lavante) 

" " . 
e rı 

" 
kolon a ve ]o 

75 derece 
onl rı 

Limon çiçeği, Yasemin, Leylak, Divinya, Revdor, 
Şipr, Fujer, Fulya, Menekşe, SUnbül 

Nesrin Koıonya ve T .. osyonları 1/ 24 litre 15 

" " " 1/16 " 20 
,, 
" 
" .. 
" ,, 
il 

" 

.. 

" 
" .. 
" 
" 
il 

.. 1/ 8 " 35 
60 

100 
" 1/4 " 
,, düz büyük şişeler 
il 1/2 
,, düz büyük şişeler 

" 
1 

" 125 
200 

" 250 
,, ,, litre ile açık 250 
,, ,, cam kapalı şişeler 1/8 ,, 70 

.. " ,, " " 1/ 4 " 100 
" " il il ,, 1/2 " 150 

Tıraş Kolonya ve Losyonları 60 derece 
Tıraş, Tuvalt!t Kolonya ve Losyonları 1/8 litre 30 

" .. " .. 1/ 4 " 50 
" ,,· " " 1/2 " so 

Lavantalarr 
Lale, Şipr. Divinia, Nergis, Violet, Miflör, Leylak, 
Güller, RevJor, Origan, Yasemin, Krepdöşin. Neroli, 
Suar dö Parls, Pompador, Aşk gecesi, Dağ çıı;ekleri. 
Bahar çiçekleri, Kukaraca, Pupi, Zambak, Amber, 
Fulyalar, Cennet çiçekleri, Gençlik, Senkflör, Anıori
ta, Kadıneli, Nadya, Prlyer, Şancı, Larumba, Mirge, 
J{aryoka, F'lo:ami, ~kandnl I<1ördamur Çiçek demeli. 
Hasan Lavantası 100 

,, 
" ,, 
,, 
" 
" 
" 

" 
" 

,, 
,, Orta şişeler 

kürük 
" 1" 

" 
yuvarlak fantazi, kristal 

Gülyağı halis saf 1 gramlılf 

" " 
5 il 

,, " 10 il 

Neroli esansı 1 gramlık 

" " 5 " ,, " 10 " 

Sabunlarr 

75 
50 

300 
40 

175 
i!OO 

40 
175 
300 

Limon çiçeği, kolonya, Fujer, Roz, Acıbadem, Zam
bak, Anber, Lavanta, Limon, .Misk 

Hasan Tuvalet Sabunları küçük 
" " ,, yuvarlak küçük 
,, ., ,, yuvar:lak"ıbüyük 

,, ,, ,, lüks 
,, 
il 

,. 
,, 
il 

il 

fi 

" 
• 
" .. 

,, ,, .. 
Gliserin Sabunu 

,, ,, gül ve linıo.a 'kokulu 

,, " gül 
T>bbi Sabunlan 
saç Sabunu 
Saç Sabunu üç misli 
Tıraş Sabunu 
Tıraş sabunu kutusuz 
Trraş Kremi 
Tıraş Kremi kutusuz 

l~~ 

15 

:.w 
30 

12% 
30 
20 
15 
25 
50 
30 
Q5 
35 
30 

Hasan Tuvalet Pudrası kutu 

" il " .. " " ,, ,. ,, büyük lüks 
Tıraş Pudrası 

il ,, 
" 

il " " 
il Çocuk Pudrası 

,, ,, paket 

" Talk Pudrası 500 Gr. kutu 
Hasan Kremi Yağsız Vazo Kar 

Adedi Krş. 
30 
50 
75 

100 
20 
30 
40 
20 
10 
40 
50 

" " " " ,, Acı Badem 50 
2(J 

" il " " Tüp 

" " il " ,, yağlı vazo 50 
~o •• 

" 
il 

" 
" 
" 
" 
il 

" 
" 

" 

" " " il ti 

Acı Badem Yağı Kremi Vazo 
,, 11 ,, 11 Tüp 
Yarım yağlı gece kremi Vazo 

,, ,, ,, 11 Tüp 

.. 
" 
" ,, .. 
il 

Büyuk 
Likit 
Goma Yağsu. 

" il büyük 

" " lüks 

il ,, likit 

il 

50 
20 
50 
20 
35 
60 
40 

,, 
" il il büyük 

35 
60 
75 
50 
75 

Ru 
Hasan Rujlan saoıt 

,, açık 

,, orta 

" .• koyu 
., Allık Brilnet 

" ., Mandarin 
., Blondinet 

T ıra levazın1 
Hasan Tıraş Bıçaklan 10 Adet 

il .. il 1 " 
" " il 10 adet paslanmaz 
,, 

" " 1 adet pvlaJ"mPz 

" 
" 
il 

" 
" ,, 
,, 

" Sabunu 
il .. 
" 
il 

" 
il 

" 
il 

il 

kutusuz 
Kremi 

Pudrası 

" 
" ,, ,, ,, paket 

Tıraş Tuvalt>t Kolonya ve Losyonlıırı 
il " il .. 

il " 
ti .. ,, litrP ile 

Hasan Tıraş Fırçası 

il ti " . 
" halis blero 

" " " " 
" " ,, 

" 
" " " 

fevkalade 
,, " il " 
" 

,, makinası paslanmaz 
il .. .. kutulu 

Cila v sünnel ri 
H11san Tırnak Cilası beyaz ve renklı 

" " 
,, 

il il " 
il il 

" " " Sedef 

" .. il il 

Oüsulvan Aseton 
Hasan Sürmesi (Sürmcdenliğile) 

,, ,, Lüks Büyük 

" 11 Paket 
Hasan Şampuvan Tozu 

" 
" 
" 

" 
Özü Likit 

" " Trihofil Saç Suyu 
Saç Sabunu 

" 

" .. • 11 üç misli 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) 

il ,, " ,, 
il Lüks Tarakları 

" " il 

" il il 

,, 
il il 

" 
Dis mustahz 

Hasan Diş Macunu Oantos 
11 11 Suyu 
., 11 11 Orta 
,, ,, ,. Büyuır 

11 ,, Fırçası 

., 
il 

" 
" 
" .. 
" •• 

" 
" 
il 

" 
" 
" ... 

" .. 
il 

,, 

" 
tf 

.. f evlialade · 

• 

" 

ratı 

60 
öO 
60 
60 
35 
35 
35 

35 
5 

50 
6 

30 
25 
35 
30 
20 
30 
40 
15 

1/8 litre 30 
1/4 " 50 
1/2 " 80 

150 
100 
125 
200 
250 
350 
600 

1100 
100 
150 

10 
20 
25 
3U 
10 
60 

12 112 

20 
30 
15 
10 
30 
50 

100 
25 
50 
70 

150 
35 
50 
7:S 
130 
90 

w 
so 
60 

100 
20 
l5 
~o 

35 
40 
50 
t>O 
75 

lOO 

Kokulu sul rı Hasaıı pe) nır mayası 
Adedi Kr9. 

Hasan maımuKattar ı Kg. 

" " 2 " 

" 
,, büyük damaçanal:ı.rıfa 

" Çiçeksuyu 1/ 4 Kg. 
,, " 1/2 " 

" " 1 •• 
il Gülsuyu 1/4 ,, 
il " 1/2 ,, 

" il 1 
" 

Yağlar ve Esansıar 
Hasa.a Giilyağı halis saf 1 Gramlık 

:ti ,, u ,, 5 'i 

" " " " 10 " 
,, Ncroli Esansı 1 ,, 

" ,, " 5 " 
il " il 10 " 

Ha aratr olduren FAYDA 
Fayda Hasan 1/4 mre 

" " 1/2 il 

" " 1 •• 

" " 5 " 
il ,, 19 

,, 115 
11 Teneke 15 kilo saf 
,, Fıçı 92 kilo saf 

,, Pompa 

" ,, ,, 11 ci 
Naftalin özü 
Far Hasan J.i,are Zchiri Macun 

11 ,, ,, Kilo ile 
,, 11 ,, ,, Buğday 

" 
,, 11 ,, Kilo ile 

,, ,. ,, ,, İkisi bir arada 

Muhtelif mustah:r.aratı 
Hasan GJisenn ~o ur. 

" " 150 " 
" 300 .. 

" il 600 " 

" " 1250 " 

" Leke Suyu 
il Çamaşır, Bulaşık, Cila Tozu 

,, ,, ,, ., Büyük 
Granto Prezervatif 6 Adet kutu 

il " 1 il 

il " " 
6 11 kutu ipekli 

" " " 
1 

Hasan Gazöz özü 50 Gr. 
,, ,, ,, 100 Gr. 

" il 250 il 

" " il 500 " 
" " 1000 il 

" lblamur Çiçeği 

" hasta dereceleri 
,, ,, " 
il Vazelin Tüp 

" il 11 
Borike 

" il 

" " " 

Oksit dö zenk 
Mantole 

,. Lanolin Tüp 
Dcmirhincıi özü küçük 

.. ,, Orta 
11 ,, Büyük 

Bikarbonat dö sut küçük paket 
" ,, 100 Gram 
il .. 250 il 

il " 500 " 
,, ,, 1 Kilog. 

Hasan Çocuk donları 1 numa~ 
.. ,, ,, 2 ,, 

,, ,, " 3 " 

tırcalan 
ttasan Tıraş Fırçası 

" " il 

" " ,, halis blero 
,, 

" il " ,, 
il 

" " " 

.. 

, 

" " " 
,, fevkalade 

" 
" .. 
,, 

" .. 
" ,, 

" 
" 
" 

" .. 
" 
il 

" .. 
" 
" 
" .. 

,, ,, " 
·rırnak fırçası " il 

.. .. .. 
" " 

" 
il 

" 
il 

" 

" il " il 
il ,, 

" il " 
" " 
" " 

" .. 
Diş Fırçası 

il 

il il 

" " .. " 
il .. .. " ,, ,. 
" 

,, 

" ,, f evkrı ladP. 

25 
45 
10 
40 
60 

100 
40 
60 

100 

40 
175 
300 

40 
175 
300 

30 
50 
80 

350 
soo 

5000 
5'0 
40 
?C:-_.., 
25 

800 
25 

sou 
40 

10 
3•J 
50 
9(J 

175 
2b 
10 
15 
50 
10 
75 
15 
20 
30 
50 
90 

17ö 
20 
5(J 

100 
12% 
12~':! 
12Y2 
12~2 

l21Jı 
40 
60 

100 
5 

10 
20 
3~ 

60 
70 
80 
90 

100 
1:!5 
200 
250 
35C 
600 

1100 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
75 
90 

125 
140 
150 

225 
27!1 

20 · 
25 
31, 

40 
51) 
60 
75 
ıoo 

25 grarulık şişe 
125 
350 
600 
750 

" 
" 
" ,, 

.. 
il 

il 

,. 

Ruhlar ve kokulu ya ları 

Hasan l':ane Ruhu Küçük Şişe 
,, 11 ,, cam kapaklı büyük 
,, Melisa Ruhu küçük şişe 
,, ,. ,, cam kapaklı büyük 
,, Gülyağı halis saf 1 Gramlık 

" il il 

" " " 
" Nt:ı-oli Esansı 

,, 
" " 

" il 

il 5 

" 10 
1 

5 

" 
il 

" 
" 10 . il 

Ya lar 
Hasan Zeytinyağı nümunelik 

11 11 1/4 litre şişe 

" " 1/2 " il 

" 
il 

.. 

" 1 
" 1 
" 2 

" " ,, teneke 
,, şişe 

" 7 Y2 ,, teneke 
,,Hııvil dö Parafin 

" " il küçük 

" Fıstık özü yağı 

" .. " " küçük 

" Hintyağı halis 25 Gr. 

" il " 50 " 

" Tatlı Bademyağı küçük şişe 

" 
,, ,, büyük şişe 

" ,, 11 250 Gram 

" Acı Bademyağı küçük şişe 

" .. büyük şişe 
il Balıkyağı 1/4 Kg. 
il " 1/2 " 

" .. 1 
" 

" " 
2 

" Tereyağı 125 ,, 

" " 250 .. 

.. ,, 1 Kg. 

Gult n mamulatı 
Hasan Gülten Ekmeği 

,, 11 Gevreği 

,, ,, Makarnası 1/2 Kg. 

,, ,. Unu 1/2 ,, 

" " 
Şehriyesi 1/2 ,, 

" 
Çikolatası 

" 
,, 

" 
6 lık kutu 

" "' " 12 " il 

" Brekfast Bisküvitleri kilosu 

" ., ., 1/2 kilosu 

" kutusu 

Adedi~ 
; 
j 
~ 

' ıf. 
~ 

' .l~ 
1J 

Özlü hububat unlarr 
Hasan Buğday özü Nişastası 250 Gr. ~ 

~· 
" ., 
il 

" 
" .. 
.. 
" 
" .. 
•• 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
il 

" 
il 

.. 
" 

Hasan 

" 
" 
" 
" 

" .. il 

İrmik özü unu 

" il .. 
Beyaz Mısır özU unu 

" " il 

Çavdar özü unu 

Çavdar özü unu 
Pirinç özü unu 

PirI.nç özü unu 

Pirinç özü um: 

" 

Patates özü unu 
Patates özü unu 
Arpa özü unu 

Arpa özü unu 

Türlü özU unu 
Türlü özü unu 
Mercimek özü unu 
Mercimek özü unu 

Bezelya özü unı. 

Bezelya özü um• 

Yulaf özü unu 

Yulaf özü unu 
Badem özü unu 

Badem özü unu 

Tıbbi mu t hz r tı 
KuvvElt şı\l'ubu küçük 

" il büyük 
., ,, 1 Kg. 
,, l'.t 2 Kg. 

Ölcsüriik l?astifü~rl 

500 " tJı 
250 ,, s: 
500 " ı 
250 ,, 

500 ,, 

250 " 
500 ,, 

250 " 

250 " 
500 .. 
250 .. 
500 ,. 
250 ,, 

500 ,, 

250 .. 
500 

250 
500 
250 

500 
250 

500 
250 
500 

" t 
,, 1 ,, 

,, 
" ,. 

,, 
, 


