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Müsahit Heyet Diin 
Cerievrede Toplandı 
Heyet Bugün Cenevreden 
Sancağa Hareket Ediyor 
r f.lü1ah:t Komıtede 

1 Cenevre, 26 (A.A.) -Türk· Fransız anlaşmazhğmın 
1 halline intizar~n ls.kenderun ve Antakya Sancağına gi

decek olan lsvıçrelı, Holandab ve Norveçli üç bitaraf 
müşahit, bugün Cenevrede toplanmışlar ve Milletler Ce
miyeti Genel Sekreterliğinden kendilerine refakat edecek 
olan Norveçli Anker ve İsviçreli Mottier ile temasa gel
mişlerdir. Heyet, yarın hareket edecek ve 31 Kanunuev-

Aza bulunan eski Muhtelif Müba· 
dele Komisyonu Reisi 

Holıtacl 

velde Sancakta bulunacaktır. 
Lazkiye, 26 (Hususi) :___ Sözde 

SancağJ:n asayişini ihlaI cürmiyle 
Anta.kyada adliyeye verilmiş olan 95 
kişiden 40 kadarı: ınevkuftur. Geri 
kalanlar hü.kfunet tarafmdan aran -
maktadI:r • 

Halka yaptlan tazyik 
Humus, 26 (Hususi) Vergi 

bo. :larınm tahsili bahanesiyle San_ 
cağın ı1er köşesinde şiddetli tazyik 
ve takibat <levanı etmektedir. 

Bu hal bilhassa Reyhaniye mmta
kasmda pek şiddetlidir. Tahsildarlar 
köylülerin borçlu olup olmadıklarmı 
sormadan bütün köyün hayvanlarını 
köy evlerindeki eşyayı, yi~ekleri 

[Arkası 10 lıncudaJ 

--------------------------·-· 

Altmel Emin YALMAN 

Antakya meselesinin 
dostça halline imkan 

hazırlamak için bu hafta Pa· 
riste son hadde kadar feda
karlık ettik: Müstakil Ha
tayla Suriye ve Lübnandan 1 
ttıürekkep bir konfederas
}Pon kurulmasına rıza gös
terdik. 

T.R. Aras 
Atinaya da 

·Uğrıyacak 
Pa.ris. i6 (TAN) - Te\.iik 

Rüştü Aras dün al.."Ş8Jll semp _ 
lon ek.'ipresile Pa.risteı: hareket 
etmiştir. Dönerken Belgratta biı 
gün kaJaca.k ve St-Oyadino"içie 
görüşecektir. Dış Bakanımız 

bwıdan sonra. Atinaya uğnya - • 
cak ve sonra Türki.reye döne • 
cektir. Heyet azası Pazartesi 
günü İstanbcid& buJunaca.klar -
dll'. 

Ne yazık k1 Fransız diplomasisi 
d.Urüstıük ve hüsnüniyetle hareket 
~ği için müzakereler inkrtaa 
lığradr. Milletler Cemiyeti toplantı -
lltndan evvel bir daha konuşulacak, 
o vakte kadar cemiyetin müşahitleri 
ta.tyik ve tedhişle dolu bir muhitte 
tnya. bitarafane müşahedelerde bu • 
lu.na.caklar, sonra Cenevrede nıesele 

Montröc/e Türk - Fransn anla§masr için lıayli çalı§an Paul Boncour 
bir ıiyalette Dı§ l§ler Bakammız Tevfik Rü~tii Arasla beraber 

leıkrar müzakere edilecek ... 

Fransa türkiyenin 
dostluğuna muhtaç 

Bu oldan gidilerek Hatay istik - r.._ 
llline vaıılacak mı? Bunu ibilmiyo - I' ransanın müttefikleri 
l"u.z. Bildiğimiz bir şey varsa o da 

~:~ıstiklaıemuuw kavuşaca.. Karadenizdedir ve Boğazlar da 
Bu hafta içinde Gaziantep kurlu • T •• k • . l J ltışunun yıldönümünü kutladık. Gazi. UT tyenın e f nuedir 

'2ıtep harbi, Türklüğü iımha yoliyle 
Ceıztup illerimize sahip olmıya çalrşan 
İl'ı-ansaya açtığrnUZ 1920 millet har
binin zaferli safhalarından biridir. 
liiç bir taraftan yardtm görmeden 
~ndi kendini düşmandan kurtaran 
~ahra.man Antebin bu sevinçli yıl -
dönümü, bütün Türk kalıplerini ifti • 
lıarla doldurdu, Türklüğün istiklfili 
~hlikeye maruz olunca nelere kadir 
~lduğunu herkese bir defa daha ba
t?rıattr • 

lıu vesileyle Büyilk Şefimizin sesL 

Dün gelen fransızca Vu mecmuasında "Türkiye, 
Fransanın Cenevrede Milletler Cemiyetinde yorulmak 
bilmeden takip ettiği müşterek emniyet idealine gayet 
sıkı bir surette bağlıdır,, serlevhası altında bir makale 
gördük. Bu makalede Tevfik Rüştü Arasın Pariste yap
tığı müzakereler mevzuu bahsolduktan sonra deniyor ki: 

Türk · Fransız dostluğu· ı 
nun hakiki manası nedir? 
İki devlet arasında yalnız 
diplomatik bir nezaket for
mülü mü mevzuu bahistir? 
İki memleketin müşterek 
menfaatleri var mıdır? 

lli duyduk. Atatürkiln, Nuri Conk -
~ ve Ali Kılrca ~elktiği telgrafta şu 
l'tıühim ve kıymetli sözler vardır: •"rü kil" . h' h kasaba !ki memleket arasında teşriki me-

r m dıyen her şe ır, er . . tak · tm k · · · d. ~ en kUçük Türk köyü Gaziantep • saıyı vıye e e ıçın, şım ıye ka-

Mersinde 
Hatay 
bayrağı 

lilerı· k h nlık · _,. larak ala- dar birçok gayret sarfeden Fransız n rama mısıuı o . . m1 . . • 
hiıirler. En eski çağlardanberi tarihi devlet adamla~.n 151

• erıru, mesela Adana, 26 (Tan muhabirinden) _ 
'İ'Urı- tl d T.. klu" !!ün yu··~sek 1921 muahedesını müzakere eden HatayWar bugu··n M . b . . d t\. yur arın a ur ,,, . . , . .. ersın şu esını e 
Varlığım kahramanlıkla tesbit etmiş F:an~lın - Bo~ıllo~ u, Kamalıst Tür- açtılar. Bu münasebetle Mersinde bü-
()lanıarla şahsen 'beraber olduğumu Jcıyenın hankulade kalkınmasmı yük tezahürat yapıldı. Binlerce kişi 
beYan etmekle duyduğum zevk ve Fran~ız, halkı: anla~anJ Edoua~~ açrlrş töreninde bulundu. İdare heye 
•a.adet yücedir.,, . Herrıot >:1k vet eknrl! e odur;ene J tine Kadri, Ril.\'Jtü, Zübeyir, Ömer, 

I 
_, Al !ıes; burada zı re rne azım mı rr. Koçça Mehmet Refik Gan· Eth 

spanyaaa man cep f b'l öd" p 1 , , , ı, em, 

F 
. . k nda ta- En son de a ı e Montr e, au Nuri Sabit Yusuf seçildi H ta 

ransa Akdenızm şar 1 ,A • ' _ ' • a Y 

hh 
. . . . y ken ve ken- Boncour daha kat ı anlaşmıya bır yol bayragı merasimle binaya çekildi An 

a Utlerını çıgner · · d d k" · e k dini. _ mes'uliyetlere wırlıyarak, ıki evlet arasın a ı talya saylavı Tavfur bir nutu.k söy ~ çok agır k d . . -'(.Axkası 10 uncuda) (Ar ası 10 uncu a) ledi 

Alman 
Harbiye 

Nazırı 

General 

Blomberg 

· ingiltere ile 
Almanyadan 

Fransanın 
istedikleri 

Taarruz siyasetinden vaz[!eçmek 

O zaman Almanyaya 
ikti_sadi yardım yapılacak 

Paris, 26 (A.A.) - Echo de Paris gazetesinde Perti
nax, lngilt~re ile Fransanın Berline karşı kabul etmeğe 
karar vermış oldukları hattı hareket hakkında izahat ver· 
miştir. 

Paris ve Londra, Alman 1 
zimandarlarma şöyle diye-' Bu·. tu·. n 
ceklerdir: 

Otarşi deliliğini bırakınız, dört se-
nelik plandan vazgeçiniz. beraberce K • • ı 
memleketinizi beynelmilel senııaye oy ere 
ve emtaa muhiti içine tekrar ithal e-
delim, ihtiyat altın paranız yok, dö- D kt 
viz mevcudun uz yok: Biz, sizin men- 0 0 r 
faatinize olarak makinayı tahrike , .. 
çalışacağız. l\füstahsilleriniz müst Ankara. 26 lTan muhabırınden) -
lekelerin iptidai maddelerini b. :m Sıhhat ve içtimai Muavenet Vckale

ızım ti · T k·1·t T..· 
müstahsillerimizin tabi oldukları yem eş ı a nanununun tatbıkat.ı 
.şartlar dahilinde elde cd kl . .J· arasında memleketin sıhhat bünye • 

ece eıuır. I . d . k • 
ihtimal, size Avrupa haricinde arazi s~n. e ın ılap yapacak en büyük ese. 
vermek derecesinde ileri 'd -· rının hazırlıklarını bitinniş gibidir. 

gı ecegız. V k" l b 
Buna mukabil siyasetinizin istikame- e ·a et ~ta.!'11ka_ra olmak üzere 
tinde esaslı bir tebeddül yapılmasını mem~ek.et.ın dıger hır .yerinde de ku· 
istiyoruz. Almanya artık açıktan a- racagı ıkı ~ıp .. meku;bı ve hem~n he
çığa taarruz hazırlıklannda bulun _ men her buyuk şehırde açacagı köy 
mamalı ve beynelmilel kanuna riayet ebe k~rslan vasıtasile 940 senesi 
etmek arzusunda olduğu hakkında gay:sıne .ka~~r tam teşekküllü bütün 
müsbet teminat vermelidir n~hıyelerımızı doktora ve köylerimi· 

Fakat Pertinax böyle b. . zı de ebeye kavuşturacaktır. 
, ır proJe V k" l f ~ .. 

hakkında mütalea serdederken bugün . e a e ın açtıgı buyük sıhhat an • 
Almanyada ota i · H'tl .. . kctıne 31.000 köyden cevap gelmiş • 

rş nın, ı er reJıını f Tü' k k". .. .. _ . . 

1 
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Yeni ikıtsat-fakü tesi 
yanndan itibaren 
çahşmağa başhyor 

ÜNiVERSiTEDE PEDAGOJi 
ENSTiTÜSÜ KURULDU 

D evl.~t~~ ~.ınai ve ticari birçok yeni iş yerleri kurduğu 
gozonune alınarak bunlar için tam hazırlıklı ele

~anlar yetiştirmek ve esaslı ilmi araştırmalar yapılmak 
uzere İstanbul Üniversitesinde bir lktısat Fakültesi açıl· 
mıştır. 

~ültür Bakanlığı, İktısat Fakültesi açılması hakkın
d~kı emri dün Üniversite Rektörlüğüne bildirmiştir. Fa
kulte Dekanlığına Profesör Ömer Ziya tayin edilmiştir. 

İktısat Fakültesinin talı-·--· 
sil müddeti, Hukuk Fakül· Adis-Ababa'da Amerika 
tesinde olduğu gibi dört yıl- Konsolosluğu 
dır. Bu yıl fakültenin yalnız Roma, 26 (A.A.) - Messagcro ga 
birinci sınıfı açılacak, fakül- zetesi muhabirine beyanatta bulunan 
teye yarından itibaren tale- Amerika sefiri şöyle demiştir: 
be kaydine başlanacaktır. "Amerika A.disababaya bir konsül 

Bu yıl yalnız hukuk birinci sınıf. general tayin etmekle kalmamış, 
konsolos yola t e çrkmıştır." 

tan İktısat fakültesine talebe alma. 

·ırtasi}'"ec ·r 
Mücade e 

e 

Ankara, 26 (Tan muhabirinden)-· 
936 senesinin bıttiği şu günlerde bu. 
tün vekaletler bir senelik çalışmala
rının istatistiğini çıkarmakla meş

guldürler. Bir sene ıçinde vekalete 
gelen işlerden nekadarmm çıkarıldı _ 
ğı, nckadannın 937 ye devredildiği 
ve bunların elden çıkarılmamış ol • 
masının sebeplerini ihtiva eden birer 
rapor hazırlanmaktadır. Bütün ve • 
kaletler bu raporlarını Başvekile tak 
dim edeceklerdir. Devletin hassasi • 
yetle üzerinde durduğu kırtasiyeci _ 
likle mücadelede takip edilecek yolu 
kararlaştırmak için bu raporlar üze
rinde t:tkikat yapılacaktır. Doğru _ 
dan. dog.ruya Başvekalete bağlr mü _ 
fettışlerın sırf kırtasiyecilikle mil • 
cadele için vazife alacakları ve bu 
m?cadele işinin 937 yılında bırincl 
planda yer alacağı haber alınmıştır. 

Pilot 
Mektebi 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden) -

Türk hava kurumu şubatta Ankara
da bir pilot mektebi açacaktır. Bu 
mektep askeri ve sivil olmak iizere 
iki kısmı ihtiva edecektir. 

ca.ktrr. Hariçten talebe almmıyacak. 

tır. Gelecek senelerde de iktısat 
fakültesinin diğer sınrflan açılacak.. 
tır • 

•~><><~>»>>>>>~>>>>~~~,. 

Sabık Kral Edvard'm ~ 
ve Madam Simpson'un PEDAGOJi ENST/TOSO 

Ortamektep mua.laimlerinin tedri.. 
sa.tta muvaffakıyetlerini temin için 
pedagoji usullerini iyice bilmeleri e. 
8:181 kabul edilmiştir. Maarif Vekfile. 
ti, Üniversite edebiyat fa~ültesine 
b.~~:ı olmak üz.ere bir pedagoji ensti. 
tusu teşkil edilmesini bildirmiştir. 
Enstitünün pedagoji profesörlüğüne 
Sadreddin Celiıl tayin edilmiştir • 

Bundan sonra ortamektep mual 
timi olacaklar, bu enstitüye dev~ 
e~erek sertifika alacaklardır. Ede • 
bıy~t fakültesi, yüksek muallim mek. 
tebı talebesi ve fen fakül· t . d . esın en 
muallım olacak talebeler mutlaka bu 
enstitüye devam edeceklerdil' 

H~lkükô 
Aşk MaceıraDaro 

• ~ Yarm Neşr; B~şhyoruz 
e Yazan: Newbold Noyes v 
~ Meşhur Amerikan gazetecisi 
~ ve Madam Simpson'un yeğeni ~ 
~ ~ 
e><;CC)<~«:<~<C<~<'CC~~<'<e 
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T A N 27. 12 - 936 --Ankara Mektubu 

Anadolu Dünyanın 
en büyük bir 

geçidi oluyor 

G. İ. Reiimi 
Cumaga 
Başlıyor 

Bir sahtekar şebe- Siyaset alemi 

1937 senesinin birinci gUnUnden 
başlıyacak olan yeni ithalat rejimi do 
layısile İstanbul ve Galata gümrilk -
!erinde iki gUndenberi geniş mikyas 
ta muameleler yapılmaktadır. Tile • 
carlar 1936 senesi mallarının bir an 
evvel gtinuilklerden çıkarılmasına 
çalışıyorlar. gümrük anbarlarında yı 

kesi cürmü meşhut 
halinde yakalandı 

Çin Hadiseleri 

Ç in Bqvekili Mareşal çan • 
Kay -Şek hasmı olan Mare

şal Çan - Sul - Liang tarafından tah· 
liye edilmiş ve Nankine avdet etrııif 
bulunuyor. Mareşalın Nankinde feV· 
kal!de tezahUrat ile karşılandığı ve 
bu tezahüratın devam ettiği haber 
verilmektedir. 15 günlük esaret ve 
ölüm tehlikesi, Çinde Mareşal şan • 
Kay - Şek'e karşı hissolunan sevgi 
ve saygı ve nüfuzu tekrar hissettir• 
miye vesile teşkil etmiş bulunuyor. 

'·(HUSUSi MUHABiRiMiZDEN) 

A nkara, 2~ -. Tü~~yenin deniz, kara ve hava yol
larının ınkişafı ı1çın atılan her yeni adım Asya ve 

Avrupa kıt' aları arasoıd;1 ki hususi vaziyetimize yeni bir 
değer getirmektedir. 

iç bakımdan yol J 

. ıs~~t ~nöı:u hü~~~~~~~ Baro 

ğılmış kalmış pek çok mal vardır. Ye 
ni sene başına kadar muamelesi bi -
tirilmiş ve bitirilecek olanlar çıkarıl 
dığı takdirde gümrüklerdeki Wc>.J" a -
zalmış olacaktır. 

Kendzlerine ait olmıyan gayri
menkulleri sahte müzekkere

/erle salmışlar 
Polis, dün Müddeiumuminin ve İcra memurunun işti

rakile mühim bir sahtekarlık cürmü meşhudu yapmıştır. 
Çok cür'etli ve şümullü olan bu cürmü meşhut Tapu Da
iresinde Eminönü Sicil Muhafızhğında yapılmıştır. Ha
diseyi bütün tafsilatile yazıyoruz: 

Mareşal Çan - Kay - Şek'in tahli· 
yesinden ve Nankine avdetinden iki 
saat sonra Mareşalı esir alan rakibi 
Mareşal Çan - Sul - Liang da bil 
tayyare ile Nankine müvasalat et ' 
miş, Çin devlet bankası müdürü Ma• 
reşal Şek'in kayın biraderi Loong'uf1 
evine misafir inmiştir. 

nın bırıncı planda guttugu 
yol siyaseti Türkiyeyi şark
ten garba, şimalden cenuba 
ören demir ağların zaferi 
halinde parlak bir istikbal 
yaratmağa gidiyor. 

içtimaı 
gUriiltUIU 
oldu Bir kaç ay sonra, iki demir çubu

ğun Erzuruma varışını kutlıyaca -
ğız. Dün, posta arabasından katıra, 
katırdan kızağa aktarına yapa yapa 
karadan bir ayda gUç bitirilen !stan 
bul - Erzurum yolu, yarın dört 
gün içinde rahatça yapılacaktır. 

•.. Ve bütün bunları görmek için 
biz altı aydan fazla beklemiyeceğiz. 

Dıı bakımdan yol 

M untazam yollarla örülü Türki
yenin, iç bakımdan kazanaca· 

ğı parlaklık, onun, kıt'alar arasında 
transit nakliyata geçit olmak bakı· 
mından göreceği ehemmiyetli ve ka· 
zançlı vazifesinin yanında sönük ka· 
lır dense yeridir. 

Anadolunun tarihteki şöhretinI te
min eden biraz coğrafi şartlarının 

hususiyetidir. Hindin kumaşını Av· 
rupa merkezlerine ve eski dünyanın 

mamulii.tını Asya şehirlerine taşıyan 
kervanlar Anadoluda buluşurlardı. 

Yine öyle olacak ... Asyanın iptidai 
maddelerini Avrupa fabrikalarına; 

Avrupanm binbir çeşit malını Asya
ya taşıyacak olan katarlar yurdumuz 
dan geçecektir. Bunun, Türkiye için 
ne büyük bir kazanç olduğunu tah
min etmek te güç olmasa. gerektir. 

Trabzon - Tibriz volu 
\'IJ ? (ı 1 

G Unden gUne inkişaf eden Türk· 
1ran ticari mUnasebetleri, 

Trabzonu, Tebrize, geniş manasile 
Türkiyede nihayetlenen Avrupayı 

'.Alıyaya bağhyan yegane transit yo

lu olacaktır. 
Bu yoldan yapılacak nakliyat as. 

garl bir hesapla memleketimize yılda 

50 milyon Türk lirası gibi muaz -
zam bir servet bırakacaktır. 

Haftalardan beri Tahranda İran 

Istanbul Barosu diln saat on beşte 
Ağır Ceza Mahkemesi salonunda se
nelik toplantısını yaptı. Toplantıya. 
Baro Reisı Kocaeli Sayla vı Hasan 
Hayri başkanlık yapıyordu. Evvela 
Ankarada yeni Avukatlık Kanunu 
layihasını tetkik edecek olan avu -
katlar toplantısına Istanbul Barosu 
namına iştirak edecek olan mümes -
sillerin intihabı yapıldı. Avukat Kon 
yalı Ali Haydar, Karamanlı Rifat 
Ahmet ve Saiın seçildiler. Bundan 
sonra Konyalı Ali Haydarm Baro 
Mecmuasında çıkan bir yazısı müna
sebetile söz alan hatipler uzun ve 
şiddetli münakaşalarda bulundular. 
Evvela Avukat Ali Galip söz aldı. 
Avukatlığın aercfini ihlal eden bu 
ynzmın yan resmi Baro l\fecmuasm
da neşredilmesini tenkit etti. Muha
kemat Müdürii Avukat Galip Bek -
taş Ali Galibin tenkitlerini çürüten 
v"' Ali Haydara hak veren uzun mli
talealarda bulundu. Ve birçok yer • 
terinde alkış topladı. 

Bundan sonra kürsüye Avukat 
Mustafa Hayri geldi. O da Ali Hay 
dan tenkit etti. 

"Pot" ve "Gaf" 
Mustafa Hayriden sonra Etem Ru

hi söz aldı. Halkın avukatlara karşı 
emniyetini sclbedecek şekildeki neş -
riyata müsaade edilmemesini ve Ba
ro Mecmuasının çok mühim olduğu -
nu, gazeteciliğe v8.kıf ellere verilme
sini istedi : 

- Ali Haydann yazısı bir istis
mardır. Ağyara karşı böyle bir şey 
yazmıyalun. Bu yazı mesleğimizin 

iflasını ilan etmiştir. Şerefimizi tez
lil ediyor. Nim resmt bir gazetede 
çok basiret 18.zmıdır. Baro Mecmua
sında böyle pot kırılmaz. 

A Vlllkat Ismail Sıtkı bağırdı: 
- Sansür mil koyalım, sa.nsUr 
Ü? m. 
Başka sesler yükseldi: 
- Pot kıınlmamıştır, sözünü geri 

al. 

makamlarile temasta bulunan salah! 
yetli heyetimiz bu gayenin tahakku
ku için çalışmaktadır. Trabzon -
Tebriz transit yolu bizim olduğu ka
dar dost lran milletini de sevindiren 
bir teşebbüstür. Şah Hazretleri mem 
leketimlzi şereflendirdikleri zaman 
henU.z düşünülmekte olan bu fayda
lı teşeobüsün en kıaa zamanda 
bakkuk ettirilmesi için samimi 

Etem Ruhi "pot" kelimesini "ga
ta- fa" çevirdi ve gUrültUier ara.amda 
bir kürsüden indi. 

arzu izhar etmişlerdi. 

En mühim transit yolları 

H aydarpaşadan başlıyarak Şarka doğru yayılan transit yol -
larımızdan en mühimleri şunlardır: 

1 - !stan bul - Ankara - Sı
vas - Erzurum - Kafkaslar ve 1 -
ran; 

2 - İstanbul - Ankara - Ulu • 

kışla - Adana - Halep - Şam -
Kahire; 

Ali Haydafln sözleri 

Reis, bundan sonra Ali Haydara 
söz verdi. Ali Haydar şöyle başladı: 

- Birçok arkadaşlardan Baro 

Azılı iki 
hırsız 
yakayı 
ele verdi 
Bir aydanberl şehrin muhtelif yer

lerinde birçok tabancalı, sililılı hadi 
seler çıkaran ve karşılaştıkları yerde 
polise, bekçiye ateş etmekten çekin
miyen iki sabıkalı, zabıtanın devamlı 
takipleri neticesinde dün ele geçmiş 
tir. Bu hadisenin tafsilatı şudur: 

Bir aydanberi Aksaray, Beyazrt ve 
Fatih semtlerinde birçok gece hırsız 
lıklan olmuş, fakat bunların failleri 
bir tUrlU yakalanamamıştır. Hatta, 
bir def asında failleri tutmak istiyen 
bekçi ve polisler sıkı bir kurşun yağ
muru altında kalmışlar, mukabil ate 
şe rağmen hırsızları yakalıyamamış

lardır. O zamandanberi yapılan de
vamlı tahkikat, bUtiln şüpheleri Blir 
han isminde bir sabıkalı üzerinde top 
lamı.ştır. Bu işin takibini Üzerlerine 
alan ikinci şube memurları, bir türlU 
izini belli etmiyen Bürhanın Çenber 
lit~takl kahvelerden birisinde bir 
arkadaşı ile bulunacağını haber alın 
ca icap eden tertibatı tamamlamış -

!ardır. Bürhan, tayin edilen saatte 
xanveye gelmiş ve aabıkalı 11.Uf'lamet 
tinle buluşarak hemen ftOkağa çıkmış 
tır. Tam vaktinde davranan memur
lar, iki sabıkalıyı da kıskıvrak yaka
lamıya muvaffak olmuşlardır. 

Bürhan, sorguya çekildiği zaman 
yaptığı silahlı soygunların hepsini an 
!atmış, HUsamettinin de kendisile be 
raber çalıştığını söyliyerek soydukla
rı yerleri birer birer saymıştır. Ça -
lman eşyalar peyderpey toplanmak
tadır. İki sabıkalı, yarın adliyeye ve
rileceklerdir. 

Portakal ve 
Mandalina Bol 
lki Uç gündenberi İstanbul meyva 

piyasasına Dörtyol, Fenike ve Antal
yadan bol miktarda portakal, manda 
lina ve limon gelmektedir. Piyasa -
da mal artmış bulunmasına rağmen 
perakende fiatlerinde hiçbir düşUk
lilk görülmemiştir. Bu meyvala.rın 

toptan ve perakende fiatleri arasın
da yüzde 30 - 40 kadar fark vardır. 

Şüpheli Bir Ölüm 
Küçülanustafapaşa.da Arabacı -

/Ki MÜRACAAT ı-

Eylfıl ayının 19 uncu gü- yeni Tip 
nü Tapu İstanbul Sicil Mu-
hafızlığına Yedinci İcra me· Tramvay 
muru Zühtünün imzasını ve 
İcra Dairesinin mühürünü Arabaları 

Bunu iki Mareşalın tamamile ba ' 
rıştıklarına hamletmek mümkündUr• 
Fakat mesele bu kadarla da kalma ' 

mış ve Mareşal Liang, diğer Mareşl' 
la bir mektup yazarak, yaptığı hare
ketin hainane ve caniyane olduğuntJ 
itiraf ettikten başka cezasını çekme!< 

için geldiğini, idam cezasına razı ol• 
duğunu, dostluk veya herhangi tesir 
altında kendisine IA.yik olduğu ceza• 
nın verilmesinden çeklnilmemesinl 
istemiştir. 

taşıyan bir müzekkere ile 
bir gayrimenkul üzerindeki 
ipoteğin kaldırılmasını isti
yen bir adam müracaat et
miş ve bu ipoteği yaptırmış
tır. 

Sicil muhafızlığı bunu yapmakla 
beraber sonradan büyük bir şüpheye 
düşmüş ve bunu yaptıran adamm i
kinci bir müracaatını beklemiştir. 

Fakat bu müracaatı yapanların ayni 
zamanda Kadıköy sicil muhafızlığına 
d.-ı mUracaat ettikleri ve bir apartı 
manın haczini kaldırarak sattıklı\rı 

görülmilştllr. 

SAHTE MÜZEKKERE 
Sahtekar şebeke, böyle mühim mu 

va.f fakıyetlerinden cesaret alarak a • 
ym 24 üncü perşembe günü beşinci 
icra memurundan sicil muhafızlığına 
bir müzekkere daha getirmiştir. Bu 
müzekkere 4327 beşinci icra numa -
rasını taşımakta ve üstünde de ayni 
icra dairesinin mührü bulunmakta -
dır. Yalnız mUhriln üstüne beşinci 
icra memuru Mustafanm iınza.sı de -
ğil, orada bulunan-ıcatiplerden Na • 
zmım imzası vardır. Bu müzekkere
de Eğrikapıda oturan Faikanın 1306 
yılında, yani 46 sene evvel 500 lira
ya ipotek ettiği bir gayrimenkulün 
kttldmlması yazılıdır. Gnya Faika 
borcunu vermiş ve evinin satılması 
için de bu mllzekkere ile avukatını 
ferağ için tapuya göndermiştir. Sicil 
muhafız\tğı bu müzekkerenin sahte 
olmasrnda.n şüpheye dUşınUş ve me
mur Tlısanı derhal beşinci icra memu 
n.ı Mumfaya göndererek vaziv,.ti sor 
muştur. 

HEPSi SAHTE 
Icra memuru, müzekkereyi alır al

maz mühUrün üstünde memurların · 
dan Nazımın imzasını görmüş ve 
kendisini çağırarak imzanın kime ait 
olduğunu sormuştur. Nazım kendi 
imzasını tanımıştır. Fakat, icra me
muru müzekkeredeki mühürü tetkik 
edince sahte olduğunu anlamıştır. Ic
ra memurunun asıl mührünün üstün
deki (T. C.) remzinin iki tarafında 
yıldızlar vardır. Bunda yoktur. Son 
ra asıl mühürUn ortasında 1929 ta
rihi vardır. Sahte mlihürde bu da 
yoktur. Icra memurluğunun numara 
rası yirmi dört bini bulmuş değildir. 
Bu numara da uydurmadır. Filhaki
ka 46 sene evvel (Dersaadet lcra 
Memurluğu) etiketi ile bir dosya mev 
cuttur. Ji'akat bu dosya beşinci icra 
memurluğunun değildir. 

DUN SABAHKi CURMU 
MEŞHUT 

Taksim ile Beyazıt arasında işli • 
yen iki büyük tramva) arabasının 
yolcu nakliyatında birçok faydaları 
görülmüştür. Ancak bunların bir ta
rafında kapı olduğundan her hatta 
kullanılmalan kabil değildir. İki ta
raflarına da kapı yapıldığı takdirde 
her hatta işliyeceklerdir. Belediye, 
bu şekilde arabalardan kaç tane da
ha yapılabileceğini şirketten sormuş
tur. Bu arabalar çoğaltılırsa yolcu • 
lar dah~ az sıkıntı çekeceklerdir. 

Seyyahlara 
Gösterilecek 
Kolaylıklar 

Fakat Mareşal Liang'ın bu mektt.I" 
bu niçin yazdığını anlamak güç de • 
ğildir. Liang 15 gün evvel, çan ' 
Kay - Şek'i esir aldığı zaman konıU• 
nistleri tanımak ve Japonyaya harp 
il!n etmek davasını gütmekte oldlJ" 
ğunu ll!n etmişti. 

iki taraf arasındaki barış.manın r 
sasları üzerinde herhangi şüphe izi• 
ni " bırakmamak için, yani barışma' 
nın komünizm ile birleşerek Japor'I" 
yaya harp ilft.n etmek gibi maksat• 
lara dayanmadığını göstermek içirt 
Mareşal Liang'ın bl:Syle bir mektup. 

Istanbulun bir "eyyah şehri olma
sı için esaslı tetkikler yapılmaktadır. 
Bu tetkikler iki noktada toplanıyor: 

1 - Seyyahların limandan çıkışla
rında kendilerine daha fazla kolaylık 
gösterilmesi. yazması ve Japonyayı kuşkulandı • 

2 _ Şehir ve sayfiyelerde ucuz racak bir anlaşma bulunmadığınıl1 
oturabilmeleri. gösterilmesi icap 1lH:fiyordu. 

ı.enı uman pro;ıesının utoııtı ve1 
--,, • 

pasaport vize muamelelerinin basit _ dise mes'ut bir neticeye bağlanr~f 
leştirilmesile birinci kısım temin edi- oluyor ve Çin hükômetine bu hldi • 
lecektir. lkinci kısma gelince, bele • saden evvel giriştiği diplomatik ta • 
diye, seyyahlann oturabilecekleri o - arruza devam etmesi kalıyor, çünkCI 
tel ve eğlence yerleri fiyatları üze - Çin son hadiseden evvel iç Mongo • 
rınde tetkikler yapmaktadır. listanda kıyamcılar ve Mançukodaf1 

Suiyuan ayaletine ilerliyen Mançurl 
Şair Nazım Hikmet Poliste kuvvetlerile meşgul oluyor ve bun " 

Malnm olmıyan bir sebepten do -
layı dUn şair Nazım Hikmet polis ta
rafından nezaret altına alınmıştır. 

ke-nden sicil muhafız.tığının dolapla -
nna saklanmış ve müddeiumumi mu 
avini Sabri ile icra memuru Mustafa 
da bir odada beklemişlerdir. Dün sa
at onda birisi Türk iki şahitle Faika
nın satış vekaletini alan asrl müret
tip ve alacaklı sicil muhafızlığına gel. 
mişler ve memur da satış takririne 
başlamıştır. 

Satış işi böylece tesbit edilirken 
polis memurları, müddeiumumt ve ic 
ra memuru ortaya çıkmışlar ve cUr
mü meşhudu yapmışlardır. 

ŞEBEKE SUMULLU MU? 
.Müddeiumumi, Ermeni olan suçlu

yıı isticvap etmiş, şahitleri dinlemiş 

ve bunlar sahte mUzekkereyi Agop 
isminde birisinin yaptığını söylemiş. 
!erdir. Polisler dört suçluyu da !kin
ci şubeye götürmüşler ve tahkikata 
başlamışlardır. Dün akşam gei; va
kite kadar 15 kişinin malumatına mil 
racaat edilmiştir. Bu sahtekA.rltk ha 

ları atmak istiyor ve Japonya ilet 

Tsingtao limanını tahliye etmedikÇ1 

müzakereye girişmiyeceğini bildiri -
yordu. 

Çinin, bilhassa Japon nüfuzunut' 
Şimali Çinde yayılmasına ve bu yol• 

dan iç Mongolistanı tamamile kaplS' 
masına karşı gelmek için cel!det 
göstermesi, ve yeni müzakereler a~ 

mak için bu şartı ko~ınası Çin hUl<Ô' 
metinin kendini her vakitten ziyade 

kuvvetli gördüğüne ve kuvvetli sa'f' 
dığına kat'i bir delil sayılmıştı. 

Mareşal Çan - Kay - Şek'in estf 
düşmesi, bir müddet için bu siyaseti 
tatil etmiş ise de bu siyasetin yeni " 
den takibine bir mani kalmamış gibi 
görünüyor. 

Çinin Şimali Çin ile iç Mongolist'' 
nı Japon nüfuzundan uzak tutnıalC 
için Japonyaya karşı göstereceği ıııı.J 
kavemet, Çin devletinin kuvveti hale• 
kında kat'i bir fikir vermiye yardırl'I 
edecektir. 

Ömer R11.a DO&"UL 
3 - lstanbul - Ankara - Ulu -

kışla - Adana - Bağdat - Basra; 
4 - Mersin - Van - Kontur -

Xebriz - Tahran; 
5 - Samsun - Malatya - Bağ-

0.at. 
Bu saydıklanmızdan yalnız demir 

yolu transiti şebekesidir. Halbuki 
memleketimiz kara yollan, deniz 
yolları ve çok yakında muntazam 
seferlerine başlıyacak olan hava 
yollarile de Avrupayı Asyaya bağ
lıyan en kestirme, en rahat. en emin 
ve en ucuz bir geçit olacaktır. • 

Mecmuasının yapraklarını bile açma
dıklannı işitirdim. Birçok meselelerde 
mecnıuıı.ya alaka göstermiyen arka
daşları bu yazım harekete getirmiş
tir. Bu bir kazançtdr. !kinci bir iyi 
liği de kara vicdanlılara hiç olmaz • 
sa birkaç dakika ter döktürmüştür. 
Ben bu hususta söz söylemiye ve ya
zı yazmıya her arkadaştan ziyade 
salfı.hiycttarım. Benim şimdiye ka -

beyazıt mahallesinde 1 numaralı evde 
oturan 70 yaşlamndaki Zehra, dün 
sabah odasında ölü olarak bulunm~ 
tur. Polis bu ölümü şüpheli bulmuş 
ve derhal müddeiumumiliği haberdar 
etmiştir. Tabibi Adil Enver Karan 
cesedi muayene etmi§ ve kalp sekte
sinden öldüğü neticesini çıkardığı i
çin gömülmesine müsaade etmiştir. 

dar neşrettiğim eserlerin yalnız M- ------------
ğıtlarını tartsa.m, burada beni tenkit 
eden arkadaşların hepsinden ağır ge
lir. Arka.da.şiarın hangisi avukatlık 
destanını beniın gibi yazmıştır. Pa _ 
la.vra ile olmaz. yaznıa.k, her zaman 
benim hakkımdır. Bu yazıdan baro 
reisinin ;nzibat meclisinin haberi 

naatlerlıne hürmet edilmesini istiyo
rum. Bunu içinizde benden daha sa
lahiyetle yazacak kim vardır, sora-
nın. 

Icra memuru Mustafa, bu sahte -
kA.rlıklan tesbit ettikten sonra müd
deiumumf muavini Sabri ile temas 
etmiş ve ferağ muamelesi yapılırken 
bir cürmü meşhut tertip edilmesi dü 
şünülmüştür. Polis ikinci şubesinden 
alman sivil memurlar, sabahleyin er-

d!sesinin çok mUhim olduğu ve se • ·- ________ -~,flltttll"' 
nelerdenberl devam ettiği de nazan =--a>-41l4>~ -
itibara alınmıştır. MUddeiumumt mu 
avini Sabri, tahkikatın icra safha • 
smı tetkika el koymuştur. Polis ya
rın tahkikatını bitirebilirse suçluları 
müddeiumumiliğe vererek tevkif et . 
tirecektlr. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

d O• 

T akslm(le 16 numarab e\" ~ 
turan Alinin beş yaşın 

çocuğu Erol mangala düserek >·aJI • 
mt§Ur. 

cumhuriyet devrinden evvel, ya
bancı ve emperyalist devletlerin si
yaset ve sermayelerine ilet olan de
miryollıırı bugUn yurdun milli men
faatlerini, iktısadi ve içtimai bakım
dan memleketin kalkınmasını hazırlı 
yan en büyük !millerden biri ol -
nıuştur. 

' . . 
yoktur. Bu ya~ıyı yazan benım ve 
bu mlidafaamla da mesleğe şeref ka· 
za:Ôdırıyorum. Baro Mecmuasında. 
yıızmazsam milli gazetelerde yazaca
ğrm. Kara vicdanlılarm listesi ce
bimdedir. Fakat bunu ancak reisime 
ve inzibat meclisine verebilirim. Be· 
nim merciim Barodur. Ben arkadaş
ların fikirlerini hürmetle karşılıyo -
nım. Fııkat onlardan da beninı ka • 

Ali Haydarm son cUmlesi ayak pa
tırdıları ile karşılandı. Bundan son
ra Ali Haydar hita.besin'? devam etti 
v~ bi~ok defalar sözü alkışlarla ke
sildi. 

Bundan eonra Baronun 937 senesi 
bUtçesl kabul edildi. Reis Hasan 
Hayri yeni AVUka.tltk Kanunu mtl.na.
scbetile heyete çok ehemmiyetli ma
lumat verdi. Baro Mecmuası neşriyat 
encümenin iyi ellerde bulunduğunu 
söyliyerek sözlerini bitirdi ve mUza
kere kapandı. 

27 Birinciklnun ı 
PAZAR Bugünkü Hava: KAPALI 

Rasat merkezlerinden alınan malQmata 
ıöre, bugün hava umumiyetle kapalı ve 
yal11h geçecektir. 

Dünkü hora 
Dlln, hava umumiyetle kapalı geçmiıtir. 

Sıcakhlı: derecesi azamI 6, asıari 2 dir. 
Rilzclr eimaldcn ve P"tte 15 kilometre 
sür'atle esl'liııtir. 

12 nci ay Giiıı: 362 Kumı: 50 
1355 Hicri U!ı2 Rumı 

Şevval: 13 14 Birincikinun 
Güneş: 7.25 - Oflc 12.16 
ikindi: 14.35 - Alı:pm: 16.47 
Yatsı: 18.26 - ımslilı:: S.37 

• 
O tel ve lokantalann 81Drfl~ 

aynlnwn fçm belf.'(Iiye çıJ .,..1 
ma.lanru llerletml1)tlr. Bu i le-"'~!; 
komisyon, raporunu yalmıda ıaııv-

, lryacaktır. 

~ 1'J 

G azl köprlisii yapılclıktaJt ~ .. 
ra., buradan rrıw>ecek tl'fl0 

.... """ ..-ı .. 
vay arabaJannda yük tıı. 

ma teferlerl ihdas edilcceh-tir.--"-' 
~ ._ ...... _., o ... 

1 



= == 27 - 12 • 936 TA N =======-====================== €-

Avrupagazeteler!nin {fflfK 
Sancak meselesıne Hapse Giremiyen Adam! 

ispanyada hükUmet kuvvetleri dair neşriyat. 1~~~;
1

~~;;:1;~!~~~~~);~~ 
muvaffakıyetler elde ediyor Mançester Gardı·y en Bizim ı=~:~::ı

0

t::= 
1 İş bulmak ta samanlıkta iğne ara • 

lVI Ü h im mat do ı lİ . 2 3 KÜÇÜK HARICi Endışelerimizi Haklı Bmuyor :'ı!:..1:'"::.;.!!:.' ;':: :::~ı;; 

d ld
• HABERLER Dünyanın en dürüst, en sözü özüne uyar gazetelerin- yok. Nihayet~ ka.Jmış. Eğer vakti. 

b h 
• le Na.<iireddin Hoc.a eşeğinde yaptığı 

V On er aV a e } } s ot yadan resmen bildi • den biri olan (Mançester Gardiyen) in Hataya dair yaz- aç yaşama tecrü~inde munffak ag dıg-ı bir makalede •u mühim satırlara tesadüf ettik: ol...a.:rdı, bu adanun da .. ,, kalması hır' 
rildiğine göre Bulgar ~ ....,,. 

londra, 
26 

(TAN) _ Madridi müd.af.aa hey~ti,. neş- Erkaniharbiye Reisi General Biri 1921 de, diğeri ise 1 detme:{ vazife ve hakkı verilmelidir,., mana ifade etmezdi. Lakin kazın a.. 

t'etti.... t bl' _ d hükômet kuvvetlerının Boadılla gar- Georgief, 1 Kanunusanide te- 1g2 3 te imzalanmış olan iki /§İn en sonu ~-ağı öyle değil. İnsan aç kaldı mı 
t gı son e ıg e . . hki 'ki · · b'ld' · kaüt edilecektir. muahede ile Fransa,· Tür ki- İsviçrede Bielde çıkan Ekspres ga. hapı yutar. 
Qtııda i•gal ettikleri mevzılerı ta m ettı erım_ 1 ırı- • • Hatta şu meşhur İrlandalı beledi-~ yeye İskenderun Sancağına zetesi de işin sonunu şöyle görüyor: 
tor yunanistanın Ankara el- 'İ k d d k d" kül' .. re reisi gibi istiyerek bile aç kalan. 

• tm· "hususi bir idari reJ'im" tat· s Pn erun a an ° muş. . . M d ·- .,;t Palos Alman gemisini zapte ış • çilig·· ba k·t·b· B"k [ar da Nasreddin Hocanın eşe<Tine Asılerın topçusu a rı ~ . .. .. 1 
1 ş a 1 1 u reşe b'k d'l - · · b .. Fransız mitralyözleri Türkk re karışı ,.. 

. ler ve Bilba.o limanına goturmuş er - nakledilmiş ve onun yerine ı e. ı ecegını ye u .. reJı°'.1 ateş açmış, birçok kişi ölmüş veya döndükleri için bu adamın da aç ka. 
dın merkezini bombardıman dir. Hamburgtan .kalkmış olan va • Rados konsolosu Argiropulos sayesınde de ora Turklerı- yaralanmıştır. Ankara artık bu vazi- lışı asabına. dokunmuş. Dü.5ünmüş, 
ederek telefon binasını ha- pur, Roterdama uğramıştı ve müte.. tayin edilmiştir. nin hukukunun temin edile- yetin devam edemiyeceği.ne kanidir. taşınmış; yine eski yerine dönmek, 
tara uğratmışlardır. addit İspa.nyol lima.nlarma gidiyordu. ceğini vaidetmişti. Başbakan İsmet İnönünün birkaç, yani hapse girmek İ\'İn bir cürüm iş. 

Tagenin cenubundaki hükumet Gemide harp levazımı mevcut değil. Fakat bu muahedelerin hiçbirisi, gün önce söylediği g:bi "Türk efka. lkemiye kara_r ,-enuiş. Di~kat ~sterim: 
tu~etleri geceleyin Talevera. istas • di. Geminin bıra.ktlması hususunda ş h · 1 k Fransanın Suriyeye istiklal vere~e · n umumiyesi, müthiş bir heyecan ~~ "·~muş .. (~~-~ukı hapısan~l~r 
t'nuna doğru bir yüıi.iyüş yapmış, 18.zmıgelen tedbiler al~tır · . e İ rci İ ve ğini maalesef hesaba katmamıştır. içinde,, tıir. Bu itibarla Mustafa J{a. ı curum~~şlemenın onune geçmek ıçın 
"ll' nıili.s kuvveti dinamit kullanarak Maamafih bu tedbırlenn tatbık İşte geçen ay imzalanan Fransa • ~1 At t" k" h h ldu dir degıJ mi?.) Ye bu nintle köprü ba zıl mcu. a ur u>1 erşeye azır o - .. .. • 

rp mühimmatı yüklü yirmi üç va- mevkiine konulrr asın<la: evvel kı Be'. ed ,· yec ,· '. ı· k Suriye andlaşması, Suriyeye ve Lüb ~ d .. h d'l ı~ d' . t ustunde dola..,an bir kims~iz kadı -g gun an şu,"l e e 1 e"l'lez. ...en ısı ıp. . 
ondan mürekkep bir katarı berhava maka.mların. hiçbir makul sebep mev nan Cümhuriyetine bundan üç yıl k B ~ 1 1 . d ld ~ ·b· nm elındeki bohçan tasımak baha. 

eı-~ . .. ı o gaz ar ~se csın e o ugu ın ı . . . . . · .. • 
..,ııiştir. cut degı~ ·ıken araştırdıkları ve butun sonra meriyete geçmek üzere istik • d h 11. . . b .. t'· lh .. 1 oesı~ le alnm;ı, hır muddet kadınla be. 

M kt b avanm a 1 H;ın u un su GU yo - be 'tt"k 
. Aragonda hükumetçiler, asilerin yükü ve üç yolcusu ile tevkif e~tikl~- e e i lal vermiş bulunuyor. lara basvuracı:ık. ancak muvaffak o. ra r gı ı t~n sonra kirişi kırmış ve 

hır taarruzunu püskürtmli11lerdir. ri bu gemiyı' brra.kac:aklan ümit edı. Şimdi mesele, Sancağın mukadde - 1 d ~ t 1.d· d b"·t·· h al' . bohçan satmıs. Yahut atmış, sonra ,. ama I<!'J . ::ı:.. ır e u un o av ıyı • : . . 
.A.eilen'n tayyareleri Madrit üzerin lir • Ankara, 26 (Tan muhabirinden) - ratınm tayini meselesidir. Türk tezi . ald r . . kti da karakola gıdıp komıse-re: ... ış.g en çcnnm1yece r.,, B b. k' . 
~ dolaşmak istemişse de tayyare Bir gemi ba+ırıch Dahiliye Vekaleti belediyeler imar şudur: "Sancağın Suriye kadar istik - en ır ımsc-sız kadının hoh.. 

,. Bayonne, 26 (A.A.)- f'.1 er me -
toplannın endahtı kar11ısında kaçmı A .1 heyetinin izhar etmiş oldug·u bir te • lale hakkı vardır. Fransız idaresi al- N ı çasım aldrm ve 25 kuruşa sattım. 
l'a ınecbur olmuştur. v .. Ce mennıyi gerçekleştirmek için urba • tında hukuku müemmen addedilen o e Karnımı doyurdum. Şimdi beni mah. 

nabiinden haıber ahndıgına gore, r h .. k' 
Asiler, Saragossa mmtakasmda vera kruvazöıi.i, Santanderin 80 mil nist yetiştirmek üzere yüksek şehir- Türk halkı, müstakil bir Arap u U· keme~·e ,·eriniz • 

'il açığında Bilbaodan gelen ve. _e~ d 
büı·t·rnetçilenn· bı'rçok taarruzlarını İngilt cilik ve belediyecilik mektebi kurma- metinin idaresi altına terkedilemez .. ., N ı MC}lıut cürümler kanunu mucl • 
P~ktirt" tu"klerın· 

1
·, hükumetçilerin bu 1 b yı kararlaştırmıştır. Bundan baş- İngiltere Irak üzerindeki man ası- ası bince hemen bu kolay suçluyu müd. 

reye doğru gitmekte o an ır gemıyı · v • s · l'l · b l'a<ia Saragossa ile Belcite arasındaki ka şehirlerimizin imarının tam bir nı terkettıgı zaman urıye ı erın a- deiumunıiliğe göndermişler. 
tevkif etmişlerdir . 1 1 . h t 1 1 . d" llı.iinakalatı kesmek için uğraştıkları Milli'"""ti gı'zli tutulan bu gem:i, mü plan ve disiplin içinde olması için nü sma ge en erı a ır ıyan ar, ve şım ı G ? Suçlu suçunu itiraf etmi5. Lakin 

Ilı, bundan başka tavvarelerinin Ka.r r de Filistindeki İngiliz mandasına rağ eçt 1· • dayacı me.~·danda ,Yok. Acaba salıi • 
JJ rettebatı kruvazöre almdrktan son - fusu 20.000 i geçen vilayet ve kaza-

lacena, Mussı·a, Elikantı· ve Valensı· · 1 · · men ora Yahudilerinin vaziyetini gö den bohça çalındı ,-e satıldı mı? ra, Cervera taraf mdan Jatınlıruş _ larda belediye reıs erının mansup ol-~a, .. bombardıman ettiklerini bildiri renler, Türklerin bu korku ve endi- Müddeiumumilik, bu gönüllü suç. ,,. tır masmı temin edecek yeni bir kanun dil · · Londra. 26 (TAN) - Kral ailesi 
l'orıar. "ftı"ler, Kordova. ayaletinde de • pro;,,..,

1
· hazırlamıc::tır. şelerini haklı bulmaktan ken erını lunun maksadı tekrar hapisaneye 

.n,., ,,~ 'Y Noeli Sandringamda geçirdi. Dük dö 
nerlediklenn' ·ı ha;ber vermektedirler. alamazlar. dönmek olduğunu anlamış olma.Jı ki iki /talyan tayyares; - -- 1 w Vind ~vvelk akşam telefonla. val • 

Eski Cümhurreisinin ;ki oğlu Ankarada Pazar Yerleri Suriyede daha fazla kargaşa ıgın desi ile görüştü ve tebriklerde bu . onu serbe4t bırakmış · 
Atina, 26 (TAN) - Dün Olimpiya zuhurundan çekinen Fransız hükfı • Kimbilir, belki de bohçanın sahibi 

~ki Cümhurreisi Zamoranın iki 
<>ğıu cephede çalışmak üzere Barse -
lonaya gelmişlerdir. Pariste bulunan 
Zanıora iki oğluna. yalnız İspanyaya 
girmek için pasaport verilmes~den, 
fakat çıkmak için müsaade verilme • 

• , .. ..... _... .. ..ı:.,-- ' 

l#ayan/ar1n bir matbaaya taarruzu 

Tanca, 26 (A.A.) - Democracia 
~tnindeki İspanyol gazetesinin bazı 
l'lıakalelerini İtalya.ya karşı tahkir 
l'lıahiyetinde addeden 150 İtalyan 
bahriyelisi, bu gazetenin bruulmakta 
Olduğu matbaaya girmişler, basılmış 
lllishaıannı ve koleksiyonlarını soka
ta atmışlar ve "yaşasın Düçe, yaşa
'tn İtalya,, diye haykırmışlardır. ~u 
Wı.den herhangi vahim bir badıse 
t1knıamıştır. 

Kmllar bir Alman gemisini 
ıapteftiler 

~rlin 26 (A.A.) - Resm~ bil -
~liyor; Son gelen haberlere göre, 
~Pa.nya kızıl kuvvetlere mensup ge. 
l'lıiler, Bilba.o a.çıklarmda ve :tspan.. 
l><>l karasuları haricinde Oldenbu:rg 
~ l>orteıkiz seyrisef er kwnpa.nya.sma ...__ 

t • 

civarına iki İtalyan askeri tayyaresi Ankara~ 26 (Tan muhabirinden) - meti ise, Türk tezini müteaddit ba • h..ndu. Dük dö Vinc1 d•1n dini ayin - kadın : 

inmiştir. Bu tayyareler havanın şid. Ankara Belediyesi şehirde hayat u • kımlardan reddetmektedir. Bilhassa de bulunn;uş, daha sonra hususi bir _ Allahta.n bul~un ! diye betdua, 
detli olmasından yollarına devam e. cuzluğunu temin etmek için, evvelce bütün meselenin üç sene sonraya, ziyafete iştirak etmiş ve bu sırada da etmi!;tir, etmi~tir anıma biı;-are 
demedikleri için Yunan toprağına in tesis ettiği pazar yerlerine ilave ola- yani Suriyenin istiklaline sahip oldu yeni prensesin doğduğunu haber al- su<'lu meramına r.ail ola.mamı~tır. 
miye mustar kalmışlardır. Her iki rak şehrin üç yerinde etrafı kapalr ğu zamana tehir edilebileceğini ileri mıştır. Bu yak'a~, bir orijinal adliye 
t nvvft.rede eheftmivetli bir zarar sfiru··yor. Halbukı' Tu"rk hu"'kfımetinin Bugün dük dö Kentin yeni doğan h~ 1· ft " h k ecı 1.11 u.:"~a1 ı.. \Jl ı::ı ı vı-k'ası ,.e bir acayip içtimai a' ıse yoktur. Bugün talyaya are et e.;; "'"" " • • t'"""""' ~ .... .Y""t'"-" dediği gı'bi cg·cr o mıntakadaki J<Tlin ereiin~..31 f)4lra tqJ? atıldı. Kü -

k . t· ··k p 1 'lt · it r dfye ~örenler de ,·anlrr. Bir melo • 
ceklerdir • mıya arar vermış ır. sız memurları Türk ahalisinin üç se çu rensC's ııgı erenm a ıncı ve 1-

ahtıdır. dram me\'zuu olarak sezenler de ... 
ne içinde kafi derecede "yutulması - Ne de olsa hapisaneye ~irmek için 

Çinde işler 
tersine döndü! 

nı,, bekliyorlarsa ve Türkleri şimdiki Fransada Noel cüriim işteme-k; ,.e ~·ine hapisaneye 
Suriye intihabatına i:;;tirak yolunda Paris. 26 ('rAN) - Dört günden· girPmemek acına.('sık bir şe~dir ns. 
zorladıkları doğruysa, Fransanın. me beri tatilden istifade etmek istiyen selam. 
seleyi böyle üç sene sonraya atmak halk kış sporlan yapmak için etrafa 
iddiası, hayli çürür. dağılmış ve trenler eşi görülmiyen 

8. FEJ.fK 

Ortadaki ameli mesde bir faaliyetle karşılanmıştır. Bu su· 
retle hükumetin kış sporlarını herke 

Peşter Loydun Hataya dair 
makalesinden: 

bir sin kesesine uygun bit hale koymak 
için sarfetmiş olduğu mesai, rağbet 
görmüş ve muvaffakıyet kazanmış • 
tır. 

Ankaraya Kar Yağıyor 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden) -

Bugün Ankarada sabahtan itibaren 
yağmıya başlıyan kar hala dinme • 
miştir. Bu sefer de Su-Liang Çank

kay -Şek' e teslim oldu 

Türkiye bilhassa son zamanlarda 
Status - quo devletleri arasında bulu 
nuyor, bunun için haklı revizyonist 
taleplerini başka başka yollardan 
ileri sürmek mecburiyetini hissedi • 
yor. 

Londra, 26 (TAN) - Çinin Nankin hükumeti Şefi 
Mareşal Çan-Kay-Şek bugün tayyare ile Nankine·avdet 

Türkiye hükumeti, daha Montrö 
konferansında, Boğazlar meselesi · 
nin hal tarzmı, bütün dünya tarafm 

etti. 
.~ 

,_,,,_,,,...... ....... . ~;a-
·.-ı ~ .. 1 • ,,f\ 

~ · .. 

,.,... ........ ' + 

dan istenilen lüzumlu bir tedbir ola 
Mareşalin serbest bırakıl- rak göstermiye muvaffak olmuş ve 

~ dığ·ma ve Siyanfudan hare· bu esnada revizyon veya 19 uncu 
ket ettiğine dair ilk haberler madde kelimelerine temas bile etme
N ankine varır varmaz teza- mişti. Türkiyenin Dış Bakanı, bu se 
hür başlamış ZOO 000 kişi .fer de gayet karışık bir takım hu • 

11 d .. k .. İ .. ' M kuki delillere baş vurmak mecburi • 
yo. ara o U muş ve are- yetinde kalmıştır. Bununla beraber 
şalın serbest bırakılmasın- Milletler Cemiyetinin ve manda ko . 
dan dolayı hissettiği mem- misyonunun ihmali hakkındaki iddi -
nuniyeti izhar etmiştir. alan, hiç te yanlış değildir. 
Mareşalin bugün Nankine muvasa_ Türkiyenin ileri sürdüğü hukuki 

!atından iki saat sonra, mareşali on deliller karşısında Fransanm vazi -
beş gün kadar esir tutan mareşal yeti oldukça müşkülleşmiştir; zi

Romoda Noel 
Roma, 26 ( A.A.) - Reveillon şen 

likleri, şetaretlc tesit edilmiştir. Kral 
ailesi. Milat yortusunu hususi suret· 
te Villa • Savoia'da tesit etmiştir. 

Mussolini senelerdenberi ilk defa o -
larak Noel yortusunda Romadan ay
rılmış ve kendi doğmuş olduğu mem 
lekete gitmistir. 

... ----------------------------------------------------
fAN'ın Müh~m B~rTeşebbüsü 

Veni Çocuk Ansiklopedis' 
TAN Gazetesi, çok mühim bir teşebbüse girişiyor. Yeni seneden 

itibaren ansiklopedik neşriyat yapmıya karar vermiş bulunuyor. Ve 
bu kararını bütün dünya dillerine çe\rrilmiş bulunan ÇOCUK AN
SİKLOPEDİSİ'ni dilimize çevirmekle tatbika başlıyor. 

Tan Gazetesi, bu maksatla Profesör Salih Murat, Faik Sabri ve 
M. Zekeriyadan mür€kkep bir heyet teşkil etmiştir. Bu heyet 
l'AN'ın ansiklopedik neşriyatını idare edecektir. TAN. bu suretle, 
memleketin fikir hayatında büyük bir boşluğu dolduracağına kanidir. 

. ş k O • ollarının satın alma mukavelesinin Ankl!ırada D~yın-
u emıry . ,_ .. ·ı· da ımza 

d 1 k B k Al•1 
Cetinkaya ile Şırllet mumessı ı arasın 

ır ı a anı . . · edidiğini dün telgraf haberi olarak yazmı~tık. Yukarıdakı resımde Alı 

Çan Su Liang ta tayyare ile N ankine 
muvasalat etmiş ~ -Aonga misafir 

inmiştir. 

Mareşal Liang, daha sonra, Çan 
Kay Şeke bir mektup göndermiş ve 
bu mektubunda yaptığı hareketin ca_ 
niyane ve hainane olduğunu itiraf e.. 
derek cezasını bulmak üzere geldi -
ğini ve ölüm cezasına razı bulundu • 
ğunu, dostluk veya herhangi tesir al 
tmda cezadan kurtulmak istemediği.. 
ni bildirmiştir . 

ra Fransa, hemen hemen ilk defa O

larak, tamamen hukuki olan bir me. 
selenin aydınlatrlmasına ehemmiyet 
vermemiş ve Türkiye ile imzaladığı 

anlaşma ile Milletler Cemiyeti man. 
dasmm kendisine yüklediği mecbu • 
riyetleri telife hiçbir zaman teşebbüs 
etmemiştir . 

TAN'm bu teşebbüsünde ehemmiyetle durulacak ikinci nokta, bu 
neşriyatı yalnız güzide bir smıfa hasretmiyerek büyük bir okuyucu 
kütlesinin istifade edebilmesini temin etmeyi düşUnmesidir. Bunun 
için de memleketin ve halkmuzm maU seviyesini nazarı dikkate alarak 
neşriyatı azami derecede ucuza maletmeyi ve okuyucularına yok 
')ahasına bir bedelle vermeyi kararlaştrrmıştır. Cetinkayayı mukaveleyi imzalarken görüyorsunu:ı. 

~-

An~ar v·ı· t' Halk Partisi kongresi açılmı~tır. Yukarıdaki resimde 
a ı aye ı .. .. ı 

L d bulunanları qoruyorsunu r.:ongre e 

Mareşal Çan Kay Şek'in halasını, 

refika.sının gösterdiği cesaret ve ba -
sirete borçlu olduğunu söylemiş bu -
lunuyor. 

Lia.ng, Ja.ponyaya karşı derhal 
harp ilanını ve komUni.stlerle birleş. l mesini istediği için son mektubu, 
Nankin hükumetinin bu kayıtları 

1 kabul etmediğini göstermiye yardım 
etmektedir 

Milletler Cemiyeti paktının ısla.hı 
düşünüldüğü bir sırada birlik azala. 
rmm, imzaladıkları hususi anlaşma
larla cemiyete karışı olan taahhütle. 
rini telif etmelerini kararlaştıran ve 
umumiyetle ehemmiyet verilmiyen 
20 nci madden: .. hatırlanması, her 
halde faydalı olacaktır . 

Bu vaziyet karşısında genel sek
reterin salah:yetini genişlettirmek 
ve kendisine sade gönderilen mua • 
hedeleri kayt ile neşretmek değil, ay. 
ni zamanda bunla~ pakta uygun 
olup olmadığını tetkik etmek ve hat. 
ta icabında uygun olmıyanlan red-

Profesör Salih Murat Faik Sabri ve M. Zekeriya ilk iş olarak 
Yeni ÇOCUK ANS1KLOPED1S1'ni hazırlamışlardır. Yeni Ç~~< 
ANSİKLOPEDİSİ iki büyük ciltten ibaret olacak ve on ay ıçındc 
tamam olacaktır. Ansiklopedi 10 günde bir 48 büyük sahifelik 

cüzüler halinde neşredilecektir. 

Yeni ÇOCUK ANSİKLOPED!St'nin. beher cü~ü. _25 kuruştur. 
Fakat Tan'ı muntazaman takip edersenız beher cuz U 7,5 kuruşa 
alabilirsiniz. 

· ÇOCUK ANSİKLOPEDtS!'nin birinci cüzü 1 Kanunusani 

93~~ırihinde çıkacak ve sonra her a~~ ~ i?.c~'. 10 uncu ve 20 inci 
':'Ünleri muntazaman neşredilecektir. Blrıncı cuzu yıl başında çıkı:ı.mı 



.M.ahkemelerde 
..... 

' ' Yumurtaya can veren 
Allah ,, Diye bağırmış 1 

TAN - - ===============:======= 27 - 12 - 936 

Gülhane Müsamereleri 
Gülha.ne tıbbi müsamerelerinin ü

çüncüsü 25/ 12/ 936 cunıa günü saat 
17,30 da Prof. Lutfi Aksu riyasetin 
de toplanacaktır. 

1 - Biri ağız diğeri cezri enfte 
iki kanser vak'asma yapılan elektrl
liz tedavisine dair. Prof. Dr. Liltfi 
Aksu. 

2 - Muhtelif zamkı efrenci vak'a-

Filimlerin krall ve bir san'at abidesi olan 

MA.ZURKA: PCLA NEGRi 
Pek büyük muvaff akıyetlerle M i L L i Sinemasında devam ediyor. 

Tokat mı, Yumruk mu? le.n. Cildiye Başmuavini Dr. Ta.cettin • .,.. ........................................................................ ,,,., 

M eşhut suçlara bakan Asliye Dördüncü Ceza mahke-
mesi, dün çok karışık bir davayı neticelendirdi. 

3 - Vantriktile hava doldurulunca 5 fevkalhad seyir alan gizli menenjit. ,--Bugün A K A R YA ( Eski 
Elhamra ) Sinemasında 

Asabiye Asistanı Dr. Nazif Emre. 

4 - Fare tifüsü. lntaniye Başmu
3 gUndenberi bütün İstanbul halkını koşturan büyük yıldızlar 

F R E O A S T A 1 R E ve G 1 N C E R R O G E R S 'i Dava, polisi dövmek ve bekçiye hakaret etmek vasfını ta
şıyordu. Davacı yerinde Feriköy Şahmürdan mahallesi 
bekçisi Ali Osmanla polis Hüseyin vardı. Birisi polis ol
mak üzere üç şahidin şehadet şekilleri biribirine uymu· 
yordu. 

avini Abidin. 
5 - Koton hidrofil hakkında. 18-

pençiyari Kimya Başmuavini Ecz. 
Yzb. Mustafa Sümer. Filovu TakiD Edelim ... 6 - Mesane dibertikülü. Bevliye 
Asistanı Ziya tarafından takdim e - • (Follow the fleet) 

Vehbi Sait 
1 Sene Hapse 
Mahkum Oldu 

r Dün asliye üçüncü ceza mahkeme 
el, Ortaköyle Beşiktaş arasında Be
kir isminde bir askere otomobilile 
çarparak ölümüne sebep olan Sait 
Paşa zade Veh'binin muhakemesini 
bitirmiştir. Müddeiumumi Feridun 
geçen celsede suçlunun cezalandırıl
ma.smı istemişti. DUn sabah celse a
çılır açılmaz reis zabıt katibine ha • 
zırlanan kararı okuttu. Şahsi davacı 
yerinde Bekirin babası Osman vardı. 
Hadiseyi etraflıca inceliyen karara 
göre, mahkeme Vehbinin suçunu sa
bit görmüş ve kendisini bir sene hap 
se mahkO.m etmiştir. Vehbi ayrıca 

Bekirin babasına da 1500 lira tazmi
nat verecektir. Vehbi Sa.it, ağır ceza 
mahkemesine müracaat ederek bu 
hükme itiraz etmiş ve kefaletle tahli

yesini iste~tir. 

Suçlular ayni mahallede 
oturan Koço ve Sidre kar
deşlerdi. Bekçi Ali Osman, 
davasını şöyle izah ediyor
du: 

~, ............... filminde mutlaka görünüz. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine .............. ~ 
dilmiş ve münakaşalara: Prof. Dr. ,· ............................................... , .......................... ' 
Operatör Murat Ca.nka.t, Nazım Şa- ~ 

1 SICiFELD J kir, Sani Yaver, Lutfi Aksu, Niyazi Y 1 L D 1 Z L A R 
lsmet, Burhanettin Osman, Burhan K R A L 1 

- Dün gece saat bir sularında 

Koço ile Sidre istirahati umumiyeyi 
selb için sokakta nara endaht edi -

Remzi ve Dr. Mevlfıt iştirak etmiş - , ....................................................................... . 
lerdir. 

yorlardı. Ben elbisei resmiyeyi labis Adliyeye Alınacak Katipler 
bir bekçiyim. Kendilerini kanun na-
mına karakola davet ettim. O hala Ist. C. Mü.ddeiumumiliğinden: 
"yumurtaya can veren Allah,, diye Ista.nbul Adliyesinde açılan biner 
nara atmakta devam ediyordu. Reis kuruş maaşlı katipliklere Memureyn 
bekçinin üadesini kesti ve ihtar et _ Kanununun dördüncü maddesinde 
ti: yaaılı şartları haiz olan ve daktilo 

- Oğlum elbisei resmiyeyi labis ile yazı yaza.bilen talipler arasından 
filan ne demek. Türkçe söylesene bun müna.sipleri alınmak üzere 31/ 12/ 936 
!ar senin bu dilinden anlarlar mı? perşembe günü saat dokuzda müsaba. 

Bekçi dilini düzeltti, türkçe konuş- ka. imtihanı yapılacaktır. Istiyenlerin 
tu. Şikayetçi polis Hüseyin de dava - soy adını gösterir nüfus kağıdı, orta
sını suçluların anlamıyacağı bir dille mektep şehadetnamesi ,askeri terhis 
izah ediyordu. Reis onun dilini de vesikası, sıhhat raporu. hüsnühal k!
sadeleştirdi. Koço, polisin yüzüne ğıdı ve iki fotoğraftan ibaret evrakı 
yumruk vurmaktan da suçlu idi. Şa- müspitelerile birlikte imtihan glinüne 
bitlerden birisi: "tokat vurdu, şırak kadar İstanbul Adliye Encümenine 
diye ses çıkardı,, dedi. Polis, yum - müracaat etmeleri. 
rukla kaşına vurulduğunu iddia edi· 
yordu. 

Reis: 

- Oğlum, dedi, tokat mı, yumruk 
mu? Bunun hangi.si doğru? 

Tatmin edici bir cevap alamadı. 

MEVLÜT 
Sabık Ticaret Vekili Ali Cenani

nin refikası Nazire Cena.ninin vefatı 
dolaymile bugün saat ikide Teşvikiye 
cam.ünde mevlut okunacağından arzu 
edenlerin gelmesi rica olunur. 

öLUM 
Merhum Giritli General Mustafa -

Tıp Encümeninde 
""' Toplantı 

Türkiye Tıp Encümeninden: 
Birincikanunun 30 uncu Çarşamba 
günü saat on sekiz buçukta Cağaloğ 
!unda Etibba odasında aşağıdaki ruz 
name ile toplanılacaktır. Her istiyen 
hekim serbestçe gelebilir. 

Vak'alar: 1 - Prof. Nazım Şakir 
tarafından Sar'a tedavisinde Kuduz 
aşısı. 2 - Gaucher hastalığı. Prof. 
Neşet ömerin, Tebliğ. 3 - Lekeli 
humma üzerinde tecrübi tetkik. 
Prof. Kemal Hüseyin. 

Y eşilay Kngresı 
Yeşilay Cemiyetinden: Cemıyed

mizin 17 inci yıllık kongresi 1937 
tkincikanunun İkin<:i Cumartesi gü
nü saat 14 de Cağaloğlunda Halkevi 
salonunda toplanacaktır. Üyelerimiz
le Y eşilay Gençler Birliği üyelerinin 
ve ülkü arkadaşlarımızın kongreye 
teşrifleri ehemmiyetle rica ederiz. 

Güneş Klübündeki Çay 
Cümhuriyet Halk Partisi Firuza -

ğa semt ocağı tarafından dün akşam 
Güneş KulübUnde bir danslı çay ve-

.Bugün SARAY sinemasında .. , 
Pek zengin ve müntehap bir program göreceksiniz: 

Jönprömyelerin en güzeli 

ROBERT TA l LOR 
ve yıldızların en sarışını 

LORETT A YOUNG 
Fransızca sözlü 

Küçükler için neşe filmi 

1937 
M.CKEY HAus•un 
ŞEN SAAli 
Kısmen renkli Mickey Maus'un 
en son maceralarını tasvir eden 

Büyük ve muhteşem filminde büyük film. 
Ayrıca: FOX JURNAL son dünya havadisleri. Çocuklar için fiatler: 

Hususi ve lüks balkon 25, Dühuliye 20 kuruştur. 

Buğün saat 10,45 te tenzilatlı matine 

'-----------------------------.... 
•Bugün SUMER sinemasında .... 

DANIELlE DARAiEUX 
ALBERT PREJEAN - LUCIEN BARROUX'nun 

Neşeli ve kahkahalı, nükteli ve çok sevimli 

lATLI BEl.A 
İşviçre 
Sefirinin 
Davası 

Sonra müddeiumumi, şahitlerin ifa
delerindeki mübayeneti nazarı itibare 
alarak polis dövme ve hakaret etme 
suçundan iki kardeşin beratini ve ni 
zamlara uygunsuzluktan cezalandırıl 
malarını istedi. Mahkeme heyeti, mü 
zakereye çekildi ve sonra yalnız Ko -
çoyu polise hakaretten 29 lira para 
cezasına mahkO.m etti. 

ıiitlogıu ve seıaınk. ııı~Uı a J..11"'1 ııu.ı.a ...;~u ... 
General Hacı Hayrinin damadı emek 

YENi NESRIY AT 

Komecusını gorere.ıc noş ıkı saat gt!<_;ıreoııırsmız. 

İlaveten OSWALD KUAFÖR canlı resimler ve FQX JURNAL 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine DUn asliye blrlncl ceza mahkeme • 

sinde lsviçre sefiri tarafından açılan 
bir hırsızlık davasına devam edildi. 
Mahkemede sefirle beraber avukatı 

lsmail Kemal bulundu. Suçlusu Da • 
vit isminde bir Musevidir. Kendisi 
mahkemede yoktu. Sefirin iddiasına 
göre, Davit 1932 senesi bir nisan a
yında sefaretaneye girerek 6 bin lira 
kıymetinde halı çalmıştır. Ondan son 
ra Sinoba gitmiş, ve başka bir hırsız 
lık yaptığı için yakalanmış ve mah -
kum da olmuştur. Bunun için mahke 
mede bulunamıyor ve davaya gıyabm 
devam ediliyordu. Mahkeme, suç -
lunun sabıka.sının sorulması için da
vayı talik ettL 

--..... =================:::::aı======-
ŞEHİR TİYATROSU DP A M KTSMI 
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Bu akşam .. , 
20.30 da 

Ve 
15,30 da 

Leyli ve Mecnun 

li zabitlerimi?.den ve lnhisa.rlar !da.-
resi merkez müdürlerinden Bay Ah
met Tevfik Ulaş vefat etmiştir. Ce
nazesi 27/ 12/ 936 pazar günü saat on 
birde Şişli Fransız Hastanesinden 
kaldırılarak Feriköy camisinde na.. 
mazı kılındıktan sonra Feri.köy kab
ristanına defnedilecektir. 

ÖLÜM 
Mütekait Doktor Kaymakam Baf

ralı Yanko vefat etmiştir. Memleke
tin tıp ve edebiyatında uzun seneler 
hizmet etmiş ve hayli eserler bcrak
mış olan mumaileyhin cenazesi bugün 
saat üçte Bakırköyündeki Rum kili
sesinde icra edilecektir. 

ÇOCUK- Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel merkezi tarafından çıka
rılan bu mecmuanın 14 üncü sayısı 
intişar etmiştir. 

UYANIŞ - 24 Kanunuevvel 936 
tarihli nüshası çıkmıştır. 

VARLIK - Bu san'at ve fikir 
mecmua.sının 83 üncü sayısı intişar 

eylemiştir. 

it Arıyorum 
Lise merunıu genç bir kıznn. Yük

sek tahsilime devam edebilmek için 
herhangi bir müessesede veya bir 
avukat yanında çalışmak istiyorum. 
Istanbul p~ta kutusu 406. 

........................................... , 
Bugün MELEK Sin:m~~;:da 

Şir'ey Temp~e t Lorel - Hardi 
En son ve en büyük filmi: İ Büyük Komedi 

Fransızca sözlü 

KÜÇÜK KAN 
Prenses Kardeşleri 

f Fransızca sözlü 
Bugün çocuklara dühuliye 20, hususi 25 kuruştur. 

......... Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ........ ı 
~ 

0> 

yor ve halledilmemiş bir akidenin peşinde koşan di
mağmm yorulduğunu hissediyordu. [Dünkü tefrikamız gazetemize karışık olarak 

girmiştir. Bugün itizarla o kısım tekrar koyuyoruz:} 

1 Sala.haddin Bey ikinci tası da yuvarla.dl; rahat bir 
tavırla arkasına yaslanarak Yuaufa sordu: 

"FAremidin sutu mu çıktı? Dön oraya, ben sana 
·yaylı da alırım, at ta alırım, hatta belki başka iş te 
bulurum!,, 

Kuyucaklı Yusuf Onu hem hayrete düşüren, hem düşündüren bir bil 
de, Ki.ibra ile tekrar ve muhakkak karşılaşa.cağın• 
dair kafasında yaşıyan bir kanaatti. Sanki yanIJl 
kalmış bir işin tamamlanması lazımdı ve günUn bl.
rinde Kübra herhangi bir yerde bu işi tamamla. • 
mak için karşısına çıkacaktı. 

Yusuf cevap verecekti, Sallhaddin Bev elile isa.
'ret etti, onu susturdu ve: 
i "Bırak cevap vermeyi!" dedi. 
1 Sonra başını ona. doğru uzatarak ilave etti: 
ı "Ben buralara kadar keyfimden mi geldim? Beni 
nasıl yalnız bırakacaksınız ? Kızımdan ve senden 
ben bunu mu beklerdim? Beni Şahindenin eline 
bırakıp nasıl gidersiniz? Bu son günleri~de .. sizden 
başka. kimim var? Keyfin isterse Yusuf, sız donmez
seniz ben de kahrım, sen kaza.nacağın para ile hem 
karını hem beni beslersin!..." 

Yusuf şaşırdı· fakat kaymakaınm şaka söyleme-
diğini ve bu sözİerin sarhoşluktan evvel düşünülmüş 
şeyler olduğunu anladı. . 

Kendisi istediğini yapmakta hür olsa bıl~ ~~ 
adamdan kızını a.yırmıya hakkı yoktu. Yalnız çın 
kemiren son bir düşünceyi daha fazla sa.klıyamadı: 

"Bize orada oe gözle bakarlar kim bilir!" dedi. 
~ ''Ne gözle bakacaklarmrş? Siz nikahlı değil ınisi· 
niz? Ayıp mı, günah mı bu? Ben de razı olduktan 
sonra kimseye laf dütınez !" 

1
. Yusuf: .:. 

"Siz bilirsiniz!" dedi -ı. 
Salahaddin Bey bu cevabı bekliyormuş gibi doğrul-

du. Bir taş daha dikti, dili biraz ağırla.,ıırak: 
"Hadi git yat!" dedi. "Ben de yorgunuın. Sabahle

yin erken kalkın, beni de kaldırın." 
Yusuf doğruldu. Tekrar babasının elini öperek dı,a.n çıktL Yukarı odaya serilen b.ir yatakta. Muazzez 

her şeyden habersiz uyuyordu. Yusuf elbiseleri ile 
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yatağın başucundaki mindere gidip oturdu. Tahta 
parma.klıklardan giren ay yatağa, genç kızın yüzüne 
kadar uzanıyordu. Yusuf yavaş yavaş ytirüyen bu 
ışığa ve bu gölgelere bakarak oturduğu yerde uyu
du. 

Is.mail aşağıdaki odada kayma.ka.ma bir yatak ser
miş ve çekilmişti; Sa18.haddin Bey de soyunma.dan 
bunun üzerine uzandı ve sönmiye yüz tutan çıranın 
cşığında. donuk bir kırmızılıkla parlıyan rakı testisine 
gözlerini dikti. Bir şeyler düşünmek istiyor, fakat 
başının etrafında dolaşan fikirleri bir türlü yakalıya,. 
mıyordu. Yavaşça gözleri kapa11dı ve horultıtlu bir 
uykuya daldı. 

-3-
Hayat umulduğundan daha çabuk eski halini aldı. 

Edremide döndükten bir hafta kadar sonra kayma
kam evde yakın dostlarına bir rakı içirdi ve kadınlar 
list katta kendi aralarında eğlendiler. Bu şekilde Yu
sufla. Muazzeze bir düğün yapılmış oldu. Ust katta 
sokak üstünde bulunan Yusufun odası yeni gelin v~ 
güveğiye tahsis edildi. Burası' pembe atlas yorganlı 
bir yatakla ve sırmalı yastıklı minderlerle sUslendi. 
Perdeler sırma işlemeli yağlıklar ile bağlandı. Kapı
nın karşısına gelen duvarın kenarına bir konsol, bir 
ayna, bir ınasa saati ve iki karpuzlu llmba. kondu. 

Yusuf, başına. kalpak yerine kırmızı bir fes,. ayak
larına. tulumbacı pabucu yerine yanlan llstikll bir po 
tin giydi. Haki kilotunu da ütüsüz, IA.civert ve düz 
bir pa.ntalonla değiftirdi. Art.ık kılık kıya.feti bir efen. 
diden farksızdı. 

Şahinde bir felaket addettiği bu hadise karşısında 
korkusundan ağımı açmıyor, kıziyle olsun, da -
madiyle olsun pek az konuşuyordu. Evde bulunduğu 
zamanlar artık büsbütün nadirdi ve Yusuf onun yü
zünü görınediğine müteessir değildi. Yaşlandıkça, 
düzgüne merak salan, saçlarını acaip otlarla boyu. 
yan, kaşlarına çatma rastık çeken ve ahbaplarile dost 
tuğu yavaş yavaş dedikodulu bir hal almıya başlıyan 
bu kadın, hatta hiç eve gelmese daha iyi olacaktı. 
Bazı akşamlar kollarında bileziklerini şıkırdatarak 

eve dönen Şahindenin sesini duyunca, Yusufun mi
desi bulanır gibi oluyor ve Muazzezi yanına çağıra
rak aşağı bırakmıyordu. 

Babası olma.sa bu evde bir dakika durmıyacak, 
herhangi bir işe sarılarak karısını ve kendisini geçin
dirıniye bakacaktı. Fakat o akşam köyde babasına 
karşı girdiği manevi teahhüt, onu buraya bağlıyor-
du. 

Eskisi gibi hA.l! boş ve işsizdi. Harmanlar kaldınl-
dığı için tarlaya da uğradığı yoktu. Bazı günler sa
bahtan akşama kadar evden çıkmıyor, klh bir nakış
la meşgul olan Muazzezi seyrediyor, kah babasmm 
kitaplarını karıştırıyordu. 

Evde böyle kansiyle yapayalnrz kaldığı gUnler ara 
sıra Kübrayı hatITlıyordu. Gittlklerindenberi hak -
lannda. hiç bir haber almmıyan bu ana kız, Yusufun 
hayatına girdikleri kadar ani olarak ortadan çekillp 
gitmişlerdi. YilzU san ve bakışlan üzücü olan bu 
kıza. k&l'fl neler hlssetmı, olduğunu bir türlü tahlil 
edem.iyen Yusuf, onu her hatirladıkca.. tekrar üziilU-

Bunların saçma olduğunu bildiği halde kendini dil" 
şünmekten ala.koyamıyor, ve baz.an saatlerce otur
duğu yerde dalıp gidiyordu. 

Hila Yusufa karşı içinde biraz korku besliyen Mu
azzez, böyle zamanlarında ona sessizce yaklaşır, ya
nma oturarak kocasının yüzüne merak ve biraz ti> 
endişe ile bakardı. Şimdiye kadar içinde neler muP 
bittiğini asla anlamadığı bu başı, çıldırasıya seviyor
du. saçlarının kafasının tam ortasında bir daire 
yaptığı yerden ensesine doğru inen harikulade mun• 
tazam bir hat, Muazzezde hiç durmadan sarılıp öp
mek arzusu uyandırıyordu. Kocasının çok geniş oınıı
yan biraz çizgili alnı, hiç çukur yapmadan bu alınl• 
birleşen burnu ve daima biribirine sımsıkı yapışrnıŞ 
duran dudaklan Muazzezde korkuya benzer hisler 
uyandırıyor ve bunun için genç kadın çok kere biç 
sebep yokken ağlryarak koca.sına sarılıyor ve onun 
yüzünü rastgele ve çılgınca öpmiye başlıyordu. 

Yusuf kendine mahsus belli belirsiz tebessümü Ue 
karısını okşuyor ve içinden bir şeyler söylüyorınUf 
gibi kapalı dudaklarını oynatıyordu. 

Böyle ağlama hamlelerinden birinde Muazzez hıQ'" 
kırıklar arasında.: 

"Yusuf! ... Yusuf! .•• Ben senden korkuyorum!" di
ye mırıldandı. 

Bu sözlerden birdenbire irkilen delikanlı karısın• 
omuzlarından tutarak kendinden uzaklaştırdı. l)i1'" 

katle onun yüzüne baktı. 
'( A:rk.cı.SJ var) 
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Gündelik gazete 
Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

t llı'nı hedefi: Haberde. fikirde, 
b~rteyde temiz, dürüst, samimi 
oJınak, kariin gazetesi olmaya 

çalıtmaktır. 

........ 

Günün Meseleler~! 
tnıperyalizmin ric'ati 
~ Şlmendiferlerinin de aJ.oıına.. 

"· 'l'iirldyede emperyalist istiü.smm 
'°n tasfiye muamelesidir • 
4rtık Tü.rikeyede yan nıösteınle. 

ke ı.a.rna.nmdan kalma ecııeıbi senna.. 
)''61 katma.mı~. Türkiyeli bir 
lllUstenııeke giliı sömürmek üzere 
tele.o yabancı serma.ye, Türk istik
llıt karşısında ricate mecbur Olm~
~. 

·ı spanyada devam e-
den ve kardeşin 

kardeşi öldürüp imha et· 
mesi ile neticelenmekte o
lan mücadele, İspanya ta
rihi bakımından yeni de
ğil, bilakis bin senedenberi 
tekerrür edegelen bir ha
disedir. İspanyollar, mert, 
kahraman, becerikli ve 
san'atkar insanlar olduk· 
larını ötedenberi göster· 
miş kimselerdir. Bu yüz
den onların biribirlerine 
karşı bu derece zalim ve 
gaddar davranmalarına 
akıl ermiyor. 

:T A N 

Şark Şimendiferleri müdürünün 
-lltkunu okudunuz mu? 

B ir noktai nazara göre İspan
yolları: bu şekilde harekete 

sevkeden amillerin birin<:isi ttirlü 
türlü ırklara mensup mil1etlerin 1s 
panyada yerleşmiş olmalarıdır. Me 
sela İspanyada Kartacalılarm nes
linden olan bir çok insanlar yaşa
maktadır. Kartacalılarsa Moloha 

Ge~en asm:la da ispanyada bir ihtilal olmuı, manasf1rlar soyu/ muı, papazlar öldürülmü§fü. 

"Tii.rkiyenin iktısadi uyanışının 
~rbanıan biz olduğumuzu saklıya
bııyacağım. Fakat bir milletin böyle 
blok halinde kalh.-ın~ karşısında ya
l>ıl»ıa.sı 'ldzımgelen iş eğumektir. 
A'~en yabancı WMUrların bertaraf 
eqızmesi iktsadi kalkınmanın krista
~e olması bakımından bir zaruret-

taparlar ve onun 
uğrunda insan -
lan ve çocukları 
kurban ederlerdi. 
Sonra lspanyaya 
Şimali Af:"ika 

ispanya Tarihindeki 
tir.'• 
, '11 sözü söyliyen Avnıpa kapitali, 
4\'rnpa emperyalizmidir. Ve bu söz
lel' l'Urk İstik.lal m\lcadelesiııill zaf e. 
l1ııbı lf adesf dir. 

bar bar la rm -
dan da bir çok. 
lan yerleşmiş 
bu ı unu yor. 
Vandallar ile 
Gotlar da 1s -

Büyük ihtiıaııe r 
.. . . 

~u iddiaya güleriz 
1%ıperyallzme karşı on beş yıldan. 

heli Dliicadele eden, ve milli hudut • 

~ l~inde sulh halinde yaşa.ına.ktan 
~ bir gayesi olnuyaıı TürJdyeye 
~I>eryaıtzm yaptığı isnadında bu. 

~ gülünç olur • 

l"akat Fransız matbuatı bamn 

btı giilünç mevkle düşmekten de 

~dUerfnf alamıyorlar. 
Oeuvre gazetesi, Sancak meselesi 

~~betiyle Tilt'fayentii eski Os
~ unpa..rat.o.rtugn'-clıuautJa.nnı te. 
'Is hUlyasma kçddığıru söylemek 

Cesaretinde bulunmu5tur. Emperya.. 

~ bir devletin lddiasmı mödaf aa 
~ hakkını l<itiyen millete emper • 

l'albın Lıma.t etmesi de ta.rllıt.e görül

~~ bir hadised.lr • 
İskendenında halkın ekseriyeti 

~. öyle iken biz buranın Tür. 
l<fteye UJıaknu Jstemiyonız. Küçük 

ttuııetıerin lstikla.ıierbıe hürmet e. 
"1hnesı liznngeldiğini iddla ediyoruz 
\ı~ .ı\ııt.a.kya _ lskenderun Türk ınm. 
~ınnı da Istik.liliııde israr ediyoruz. 

panya ahalisi arasındadır. lspanyoL 
larm biribirlerine karşı gösterdik • 
leri şiddetin sebeplerinden biri bu 
karışıklıktır • 

İspanyollar Amerikanın keşfin
den sonra Amerika yerlilerine kar
şı tüyler ürpertici işkenceler tat
bik etmişlerdi 

• spa.nya bilhassa Napolyon 
1 Bonapartm işlerine karış

masmdanberi dahili harp salgım • 
na. uğramıştır. 

1833 te Kral İkinci Ferdina.nt 
tahtını erkek oğlu bulunmadığı 
için km 1salbella)UL m.-~tı. ls.. 
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darlara a l ı § ı k o l d u ğ u 
için bir sürü İspanyollar, Ferdinan
drn kardeşi Karlosun tahta geçme· 
si için ayaklandılar. Karlos taraf -
tarları ile Ruvayalistler arasında. 
muharebe altı sene sürdü ve iki ta
raf ta biribirine karşı cinayetlerin 
en müthişini irtikap etti. Memleket 
ten kaçan ve Cebelüttarıka iltica e
den elli liberal lider, affedildikleri 
halde 1831 de kurşuna dizilmişler
di. İki taraf ta bütün mutedilleri, 
bütün teceddütçüleri imha etmiş-. 
lerdi. Bazı yerlerde radikaller ma
nastırları yakıp yıkmışlar, pa.paz
lan öldürmüşler, rahibeleri soy
muşlardı. tki taraftan biri muza.f
f er oldukça intikam alıyor ve yap-
madığını bırakmıyordu. . 

Bir aralık Ruvayalist Başvekil 
Narvaez bir aralık vaziyete hakim 
olmuş ve bir tek düşmanı k.alm~~
ğıru söylemişti. Çünkli biltiln duş
manlannı öldürtmüştü. Halbuki 

••• 
İspanyadaki kanlı mücadele, bin seneden-

beri tekerrür eden bir hadisedir. Zaman za
man bugünkünden daha müthiş ihtilaller ol· 
muştur. İspanyollarla Araplar arasında ge
çen bir mücadelede bir lspanyol lideri 
200,000 kişiyi kılıçtan geçirmiştir. Bu yazı
da fspanyol tPrihind~ki ihtilalleri okuya
caksınız: 

lspanyollar Meksika hal/ı:ma böyle i~/ı:ence yapıyorlardı 

ll'akat Fraıısanm bu ~k t.opra.k

' işi nedir? Emperyalizme düş. 
' olması limngelen sosyalist 
~ız hükftmeti bu yabancı top -
~da ne anyor. Kendi ayıbını gör 

lluren bir milletin başJm..~ına ayıp 
~tlat etmeğe kalkına.Si gülünç olu -
>ot, Onun için biz de bu iddia.ya giL yanılmıştı. 1 sonra yeni Kralı öldürmek teşeb-

I• spanyollar Şarlin oğlu Ferdi
namiı tahta geçirmek için 

kıyam ettiler. Napolyon bu fırsat-
llll> g~yonız • 

• • K raliçe lsabella evlenecek 
İ yaşa vardığı zaman Fransa 
Çtirnai bir mesel~ Kralı Ltii Filip, onun Dtik Fra.nsis-

büsleri vuku bulmuştu. İki sene 
geçmeden Kral tahttan feragat 
ettt. 

Y an.~n z~rıne Ispanyada 

tan istifade ederek İspanya tahtını 
kardeşi Jozefe temin etti. İspanyol 
lar, Fransızları sevmedikleri ıçın 

onlarla mütemadiyen dövüşüyor ve 
rast geldikleri Fransızları öldürü
yorlardı. Fransız askerlerinin ku
mandanı olan Mareşal Murat as
kerlerine silah taşıyan her İspan
yolu öldürmek için emir vermişti. 

Geceleyin sokaklarda gezenıere 

ayni ceza tatbik edilecek'vir . 
Daha çok zaman önce Araplarla 

lspanyollar arasında da buna ben
zer mücadeleler vuku bulmuştu. 

İspanyol liderlerinden Pelayo A
rapları Kovodango geçidinde sıkış
tırmış ve 200,000 kişiyi kılıçtan ge-
_çirmişti. 

O rta çagıarın meşhur İspan
yol Kralı Pedrodur. Anası

nı karısını, yeğenini, halasını, bir 
ı:;ürü papazları ve binlerce adamı 

öldüren Pedro en nihayet üveyi 

kardeşi tarafından öldürülmüştU. 

Çılgın Kraliçe Juana, İspanyol 

hanedanının karakterini göstermi
ye yardım eder. Büyük bir tarihçi 
bu kadın hakkında diyor ki: 

"Kraliçe, kocasının kemiklerini 
Granada bir mezara nakle karar 

vermişti. Fakat Kralıçe oesedt 
görmeyi istiyordu. !çiçe yapılan 

tabutlar açıldı. kefenler yırtıldı ve 
Kraliçe kocasına baktı.fakat cese
dine temas etmeden onun ölü oldu
ğuna inanmadı. Bunun üzerine ce
set tekrar kefenlendi, tabutlar tek
rar kapandı ve Kraliçe ile rahipler 
ve maiyeti cenazeyi gecel~yirı takip 
ettiler. Durak yerlerinde, cenaze 

5 ---

Yakın Tarihten 

Par~alar 

Gazetelerde yazılması yasak 
olan kelime ve isimler ve ga
zetelerdeki mürettip yanlış-

lıkları 
• kinci Abdülhamlt deninde 
1 gazetelere yazılması caiz ol. 

mıyan bir takım kelimeler, islmler 
ve cümleler vardı. Mesela: Hal' ke. 
ilmesi, Reşat ve ~lurat isimleri ya .. 
sak oldu,~ için h.ı i;;iırl~_ ıe cümJe ya.. 
pılması da yasaktı: ''Tariki reşadı 

gösterdi.,,, "muradı Mli bu idi .. ,, de. 
nilemezdl. 

Mahlu padişah be~inr' Mura,tlın ö .. 
lilmiyle "Murat., ismi memnu keli -
meler listesinden çdmuştı. Fakat 
vellhatin ismi olmak münasebetiyle 
"Reşat,, admm memnniyeti devam 
etti. O zamanlar Murat ve Reşat 
l~minde olanlar - şiddeti ubudiy.-t ve 
sa.dakatlerinclen ! . M.Irat, Re~it ~·e 

ya Neş'at olmuşlardı. 
Bir aralık R•dıkpmannda "Mn .. 

rad.iye Hanı,, denilen bir yerden do .. 
layı Şeyhislam kapıqmda bir dava a. 
çıtmış. Davada "t.evatiir beyyinesi,,_ 
ne lüzum (öriHr .. i!ş. ''TP.vatür bt>~ 
nesi., eski l\lecelle hükmiince bir ld. 
dJanın lsbah lçin yirmi otıız ve daha 
ziya.de şahit dlnlettlrmektir. "Mu • 
radiye ! ,. hanı mttnMebetlyle bi~.ok 
ada.mm seyhfqfam kapısına toplan -
ması manalı görülmüş. "Vehmi şa.. 
lıane., Y" dokunJunılrnuş \'"e "teva. 
tür beıryinesl,, mcnedilinlştl:r • 

Bununla beraber 'iikelada.n, rfoal • 
den, UerJ gelmişlerden Murat ve Re.. 
qat adında birçok kimseler vardı. 
" Bu da pek güzel ~österir ki f a.zla 
hulôskô.rlar, riya.karlar "sadakat 
göstermek!,. için en ufak vesileden 
lstifa<le etmişler, bu gibi adanılan 
vehimliler taklit etmiş, üzüm llzUıne 
baka.baka kararmıştı • 

lımlr, Selanil< ve Beymt gibi ,;ın.. 
yet merkezlerinde muhtelif dillerde 
~rkan ı:a.zeıteler de mahalli bir san • 
c;;\lre t!\.bi edillrl~r· ,;Jô.yetterdflkl sa.n 
sür ~ine umuru f"Cnebiye mlldUrlPrl, 
mP.ktuorular, ,iJayet terrümanlan 
bakar, o gazeteler de adi ha''adis 
vazmaJdan ller:I g~emez~rdi. 

Vilayetlerde ç.ı,an resmi ~a1~tele. 
re gelince, ,.1li~'et dahilindeki ufak 
tefek memur değişikliklerinden, A.,a.r 
~bş1 Uibılarmdan, mahalli mahke • 
melerin gıyabi hükümlerinin na. • 
omdan ha.<?ka bir şey ya:ıamazdı. Su. 
ya sabuna dolrnnsrok en ufak bir 
havadisin kaydındao ~ekinllirdl. Çün 
ktl: 

"Sa.yel şahanede, her tarafta em • 
nl:ret ,.e istirahat, refah ve sa.adet 
mevcut; \·e hükiımeti senlyenin kaf. 
fei icra.at ' 'e teşebhlisa.tmda muvaf. 
fa.kıyet aıünceli !,, idi 

SADi 

bir kıt'a asker tarafından muhafa
za olunuyordu. Çünkü Kraliçe ko
casına tabutuna bir kadının yak
laşmasından korkuyor ve bir kadın 
gölgesinin tabuta dokunmasını kıs 
kanıyordu!!., 

Bu çeşit deliliklere, barbarhkl~ 
ra İspanya tarihınin her .ievrin • 
de tesadiif edilir. 

~ kabnı• bir gen~, ~ so - ko ile evlenmesi Uzerinde ısrar et- B u flk 
sokaklarda. serserilik edip mişti. Halbuki bu adam zevç veya cumhurıyet ilan olunmuş 

~a.ıuruı.ktansa., bir suç işleyip baba olacak vaziyette değildi. Kr8.li ve ancak bir sene yaşıyabilmişti. 
'lshaneye gitmeği tercih ediyor. çe çocuk doğurmıyacak olursa tah- Bu devir de bir dahili harp devre!d 

FIKRA 

HiÇ KOCAMIYANLAR 
lln, işittiğim ilk vak'a değildir. Kr- ta bir Fraruıız Prenses varis ola- idi. Daha sonra General Martinez İhtiyarla.ma.k fena bir itiyattır, der. car altmış yaşına gelmiş diye ni~ İşten el çektirilen bir erkek veyı 

..._ ...__riler .. -anıda bunun bir"- caktı. Kraliçe, gerçi çocuk sahibi Kraliçe !sabellanm oğlunu 12 met ler. Bunu ben bir yerde okudum ve ..... 1 ~ N" . h yin k 
·""l -..a~ -.-· """ ...-ışmasm ··• ıçm areketslzliğe keder görmemiş bir kadm e en. 
~ olduğunu ""'ktan bUiyordum. olmuştu, fakat çocukların babuı Alfons ünvanile Kral ilan etti ve doğru olduğu kanaatindeyim. Çok ınahkôm olsun? Bir müddet ev\'el dine müsait bir sa.ha içinde hareket 
'"ita Y"' dil hakkında şüpheler ileri sUrUlmüştü. bu Kralın devri nisbeten huzur meşgul ve çok faal insanlarm ihtiyar canh, faal ,.e stlıhatll olan bu adam fırsa~ bulabilir. Mesela bf_rtok kıy. 
~ t evvelki gUn mahkemeye ~ Çünkü Kraliçe, kocasını bir şatoya içinde geçti ve bu Kralı, oğlu l3. lar.ııya vakti olınu~ or. Hayatlan ev tekaüt olduktan bir müddet sonra bu metli kitaplar ,·ardır ki insan meşgul 

bir vak'a bu hMiseyi te l ~ı üncü alfons takıp ettı • patırdılı geçen \'e en enet '-'orgun. rald Is . Bah 
'ıandırdı ue üzerinde du.nnıya lü. kapamış ve genç zabitler e eg en- Fakat !spanya tarihinin en kanlı luktan o··ıecekJeri "'"·nnedUen 1n" san•~- tO ti.rahat yüzünden kurur, gi. iken okumıya , ·akit bulamaz. ÇL 

' 

.. . k l tu .... - . 141 der uanı..ıı. etmek. hem sıhhate, hem ke. 
gördum.. • mıye oyu muş · devri Fransız ihtilaline ve Napol- • " Jll\. 

en çok ya.5ıya.r. ·,.dır. Sh·a.tıetle meş. f d lıd Li"'an öğrenmek her 
b.. Bunun üzerine liberaller ile Kar. yona muasır olan devirlerdir. " Bir hastalık. bir keder veya bir in. Heye ay a rr. " -
~l' gencbı .. cak bir Y. er, bir 1ok- kıy gul olanlar, meşhur generaller, artist k" .. kl\QPO k"bildJr. 

ıı.._ .,.. ı· tı Kralı"çeye karşı am et t B b ısar ''UZÜnden mu"teess•- olmu" ka. ~H ... ~ "' 

"" ı .. m.. ıs er - spanya ur on Kralların idare- leır vesaire ... Bunlar ihti'-•arlama~ bir " u- '-1 nJ b" ·· x. ekmek bulabihnek için tevKuua. " ,.., imla d "lmed ....ıbıi Bu yaştan sonra ye ır şey Oıo;. 
~~ bir mişler ve Kraliçeyi Fransaya kov. sinde yaşadığı için Fransanm yap- türlü kabul etmiyen ve ,.0 k h"""eket r a o en ölmüş ~· yaşar cı-k 

:ti •---~ h halde mühim ~ .... ıar D" ad E 1 rind renilir mif demeyl!ı'.z. M~·.ın- ı::ı<• • 
~~~~r muşlardı. tığı muharebelerin hepsine sürük- li bir hayat geıçiren inctanlardır. Çün. . uny an çekilirler. ve en rat hapishanede, ertesi günü, kendL 

betnek ki lı;ı.Qlzler sokakJard.a ser. Fakat Kraliçenin gitmesi Uzerl- lenmişti. Zayıf bir hükümdar olan kii 'lek yaşlı olmalanna rağmen rneş hatta odalarından çrkma.Zlar, otur .. sini öldürecek ola.n zehri lçecf"ğinl 
~ Oltnıya, ~hkOmdnrlar. Serseri. ne, yeni hükumet şeklinin ne ola,.. Dördüncü Şart kansı Marya LUi- gul ve dolu bir ömUrlE"ri vardır. Bun dukla.rı koltuğu terketme-ıler. Oku - bildiği bal<le şiirlPr yazını" \'e güzel 

'll
"ll:. o.nı .. - her tür" lö -'-~aksızJıklara cağı üzerinde ihtilaflar baş göster- zanm hükmüne tabidi. Kraliçenin larm çevik ba<-.aklan. cevval O'Özleri ınakta.n, etrafta cereyan eden ''a.k'a ıoan'atlerle meşgul olmuştur • 

.... 1 a.uuı , hanedanına men.. aşıkı ise Kralın gözdesi ve Başvekil .. tardan lezzet almazlar. Ölmed..ıD e\' 
"''1··u~·r di Hohenzo1em ve parlak enkJ • .. thti'. ·arb.Y-rn.rzda Mrdenblnı m• ca. 
'"J\J "" • · tahta davet olun idi. Kral ve Kraliçeye dayanan bu r en goze çarpu • \'el bir ölü ha~·ah geıçlrirler. ' ,., ..•• 
~ed...:.~ bir cemı'yette vatanda.ı:Jar sup bir prensın - 'İn hll olduğumuzu görüyoruz. Ru Sln 

"'u1 b ması 1870 de Almanya ile Fransa Başvekilin adı Godoydu. O da bü - Sonra muayyen bir yaşa geldik.Jeri Bir mef,hur darbrmesd vardır:' . •. bukada.r aşı 'ien-:lerlmlrl yeni şeyler öğrenme.-. ve 
l -· himayesiz, b ar"amda. bir harbin "tkmamıa se- tün muhaliflerini öldürilyor ve için bu faal &damlan birdenbire te san istediği zaman öllir,, Bu tama • k1 1 ...... 
. "iŞ b ti ~~ ..... .,.._ ı ...., ,_ kafa.mm gP.nçleştirme e Jr(>(! r.-.111. 
)ı.;' ukadar fela.ke e .,...~ u-r- - bep oldu. İtalya Kralı Humbert'in öldürdüğü adamlar, yüzer, yilzer katlde sevkederler. Ve barelrntsizlij! mlyle doğru olmamakla. berabe.r ytnr 
.~ta Derinden tu İhtiyarlık fena bir ith,.._ tt-.,. ' ·t 
~ nıazlar. Bunlıın e - bı"raderl Dtik Aosta İspanya tahtını Madrit sokaklannda sUrilkleniyor- mahkO mederle-r. Mesela altmış ya hf.ra.z do~dw. Ha.'ita olmadan ma 
'ql) nı k müesse bu itiyadı bozmak kabildir. •n 
'--• 0 ara yer göst.eırece • kabul etmiq, fakat İspanya topra- du. Fransada Kral 16 mcı Ltii idam •unda ohluğu için canh, sıhhatli v• manevi bir !llel>P.pten ve yahut ta zo 
_,~t t • " ~ fçln kafa ve nıh ~ençfif:; ,daiud ha • 

._ e l1tiyaç vardll' • k bu gwına ayak basmadan en bellibaşlı olundugu zaman Godoy Fransa faal bir adamı tekaüt etmek, onu ·ışin rakl hareketsizliğe mahkum edilen 
'iŞ T7 - d n rekf'lt v11 faalivP-t lazımdır. lıt~ ~nunnnu tatbike er e taraftarı olan Bafvekil General harp ilin etti, fakat Godov "sı:ılli den menetmek yanlış bir harekettir. ler; hareket ederek, faaliyet göste-
~~leri de kunnSk için tazım ·>-t-..Lı:il. u.....!.· 'u.ıld.t.!liril~· ..:::::lm=U=şr.....;..ve.;;...;..b_ir_k_ac __ h_af_t& _ __;P;,..re __ nsı_·_,,_Un_· _v_a_nm..:..=.ı_al_dı. _ ______ B_lr_:p_ro_f_eso_·_·"_· _:b_ir_ se_f_:ir--v.:.eva.:..:...:b::.:lr--=:tü=..:' c=.·· .:_re:.:.l'flk_:__:2:.:en_:_çllkl _ _ ertnJ _ _ uza_ .ta_b_lllrl __ er_. _________ ·_A_n_cJ_r_e~M-o_ur_o_i_s _ 
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Antrenörlerd n hakkiyle 
istifade edebiliyor muyuz? 

Türkiye, Antrenörü en bol memlekettir 
Türkiyeye spor antrenörii aetiımek fikri 

924 Olimpiyadmm uifeaincle melmittir. O 
zamua it batmda bulunan Futbol F ederu· 
yonu lnailiz (Billi Hanter) i futbol antre
nörü Ye Macar (Raül Peter) i de aüret an
trenörü olarak aetirtmitti. Dojruaunu aöy
lemek limn pline Türlciyeye gelen antre
nörler içinde en mmaffak.olanlan da bu iki-

•dir al • 

Yumurcak 
a. _... d•• mel ....,,.. 
...,,... ,..... .__,... 8a 
1819 .......... _.. ... 

1* 1aı111 olu Obfoıd • X-.. 
....,. ........... Olmford 
fatı un•n tllmır lw' Adan ..., 
eeldlr. 

ALLOI ALLOI 

27.12.988 

r ...... 
Bir .... ,. 

. 
Hanaiai Çalmq? 

Flfln111codon tercüme eden: H, 
Saat tam yecliyl çalmıftı. Kari Be- Ç\lııktı içine mllthif bir 91lphl 

len: ttı. Bir ,eyin hakikatine em1D 
_ Eyvah, dedi, aaat yedi olmUf, muhakkak ki bu 9tipheden çok 

Franauva beni tam yedi buçukta yer h&fiftl. 
meğe bekliyecektir. Jerar bu yUzUtU hiçbir yerde 

_ Franauva gaddarm, zaUmln bl· memlfti. Hattl gelditi zaman 
ri.. Daima onu t&m vac:lettJtbı aaat- Belen bwıu elinde tqlyor m 
te bulm&k için beni bırakıyonun ve Bundan da haberi yoktu. H&ICD'll' 

daima Fraııauva leDi alıkoyduğu i.- yordu buna-• 
ıftn bana geç gellyoraun. Beıı bu lılari Helen Frauuva ile 
Franauvadan nefret ediyonım. yl1zt1k hakkmda fazla kon,111uaıu 

- Ne yapayım, çok kıskançtır. Franauva evde oldukça ODU bir 
- Onu mazur görüyorsun. Canım lerde de &rl)'&IDUdı. Framuva 

sen Franauvayı, beni eevcliğinden gok kadar IOrlll&k isterdi ki 10kaja 
seviyorsun. derken parmağında kat'inen 

- Onun aevgiai bqka, senin MV· zl1iU görmllt mtidllr? 
giD hepa ... Ona mtJrap ~ Franauva emin oldujuJıu 
bakknD yok gibi geliJor be.DL llÜfÜ. Ve pnç kadın elcliv 

Ve bunu eöylerken ,.......,ı bafı· yalııJz Jerarm evinde mkıU'llllllll:I 
. na geçiren ıenç kadın, kol1anhı Atı· yine orada ıJybıerek IOkağa 
imJD tuttuğu kürk mantoya mat • lı. O halde ytlzUk orada ldL 
tı. Sonra eldiveııderiyle çantwm • Hakikat nqdi ! .. 
luü kapıdan çıktı: Kari Belen Jeran N\'lyordu. 

- Yanu. l8VlilbL ODU çok iyi tammıyorda. 0mı 
- Yarma canımm lçl.. l'ab.t yine twdüf eaerl olarak Wmn'ftl. 

Franauva yldııden pctkme.. hakkmda derin bir maltmatı 
l'ruaaYa hakUrateıı ODU bllyllk Şimdiye kadar ODU dabaa '11 

bit ea4Mfe 96 ll&larımbkla odaemm dtlfünmllfttl. Tabii 18Vdiii lçia.. 
içinde ~ JUka.n painerek betli· Jerarm para aıluntdan vardi. 
yordu. ~ kadın daha flpk•mnı rl Belen bunu biliyordu. Ve 

1 
çıkarmadan: yUzutO &i>rilllce ~ 

- Beni affet yavrucujuı, decll, Bvet, bu ne fena bb' fVdl. 
Biru pdkttin. l'ak&t yapacak bin tHD yaptıp bu mubakelll8Jl kaDll 
lıir iflm vaıdr. ç.,dan aonra da bl- bul eı.t"'4u... 
ru Simollda kaldan. Jeıvdaa ....ı flphe ediyor. 

l'raııauva, biras IOiuk bir ..ıe: ıllphelenebillJorclu. 
- Yedi buçuk?- ........... 96)'- Ve Kari Belenin se.ı.t ........ 

tenal_.niı • Saat l8kla oluJıor. Menıık nm. göalerine takıldı. 
etmlye bq1amJftmı. Onun g6zlert hiç te MJDlınl 

Dedi. Mali Belen çok yumllf&k bir yan kumu bir bakıflı doluydu.; 
ae.ıe: Ve yine &Gık o1mıyuı bir 

- Danima yavrum, dedi, beni ö~ gtllilmaiyerek ikide bir annellDI 
mtıyoreun? ztıyorclu. 

Franauva ona yaldaftı. Fakat tam l'ranaUft mı! ... 
yüzllnden öpecefi 1&11ULD p.yet O. Acaba J'rauuva annellntn 
kin bir hareketle geri çekildi. Ve &D· tmda olan 1811. anneainin ha 
neaiııin 'Dl'""m UserlDe dayaıumf oJmamnı hiç latemedlji f8yl 
olan elin1 alarak öptl1. mek için ODU ,.ıana MYketmek 

Jılarl Be1- bu •kflmld PG bb-~ mil p.lmıftıT .. ....................... ,.tılr YllliltafmlfbOJlemlf .. 
f8ldJde pelrilmJf o1Qf11D& pek .mn- Belki ele flmdl 7btlk -
di. Nuıla bu defa Franhva her bulunuyordu. 
beklediği uman yaptığı k&vgalan Ve belki b6J1e )apuall ta 

"' 
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KADIN VE JIC>DA Saçlaıronnza 
., 

Renkli işlemeli 

Lacivert 

Bluz 

D Dı renle yünJen örülmiiı olan araJa 1011 Ye y91il 6ir arotla ola- ra ilci forotfan 6irer ilmilc arltm/,,. 
bu h/Oıun içine rengdrenlc role geçirilmiflir. Bu arltırma iter 6ir 6uçulc sanfimJ• 

"li ı 1 bir ianaYiçe iğnesine Bet/en ye lcollar: Bir 11rcı ters bir 6ir yopıllf. (35) ıanfim ötdiilcten , n parça ar 
1 

._ _ .. 
1
.. .__, ı • 

1 
B ..1 a..! ..1 

1 • ·ı le çorap örer gibi falcı/- ura yliı o ara« oru ur. sonro MM eYıerı açı "· u ver ,,,r ae-• 9;" ~ 6/0ıun ölçlJletl (40) he- Yolca: ilci fers ilci yüı olaralc /adile la 4 Ye sonra Aer urada llcif•r n 
4' 

1 

';· • ~· Dalıa bDyülc 6oy için örülür. /Col lcapalcları Ye blOıun .te- son 11rada 6irer ehi/fere.le yani 
•n çın "· t _._ ..1 lı ._ .... ._ ği bir fers 6ir yüı olaralc ince 18s- mecmu on üç ilmilc ebiltilir. Her ilci 

ritmi sayı i/aye e mn ga a «UÇU« • • • 

1 
tl tile yapılır. omuı (46) santım l11ıastna ge/ınce 

isin yirmi sayı ebi/tmelc Sum "· On: Aıağıclan baılamr, (üç bu- elcsiltilir. Bu da dörder dörd~r Y• 
llOıu ıiis/emeA: için lcullamlan renle· çulc numaralı) iğneler ile yüı on il- pı/,,. Yolca isin yirmi ilmilc '6mıA:- Omumiyetle heı 
ı., lcırmıu. yetil ... ~11th.ı. ,,, ... mile olılır. A/"1/t ,...,.,_ ~ ma lıMidlı. kachn ... 

v 1 il ırr -~ ·• ':f.'"' ' ~~ 'Ml"'· • bahlara Mqlarını llid•,..., """'1fNr. ..., .-. ,. "M °'~ .,,. Nn .,,. ,~ ona • Ar/iti: TıpJı Sn il;I W/MI. Yol - .Jaaflf .taıtip tara 

-.,., bir araila sarı r.e ]um111 "JiU liiiliiaıı~ · ·· · u 1 _. s •'• ifin t»I _.,,.. llUMilır. makla il<tıf• 9der 
Ve 6eıer 6eıer ebilfilir. Böyle yaptı,l&rın. 

/Col: AfOiıdan 54 ilmi/c olorcılc anlamak için ya 

Bakmayı 
, .. "' . . 
ogrenınız 

Yalnız kendinizi 
değil 

çocuklarınızı da 
süsleyiniz 

1 am Manasiyie 
lxıflan11. (') sıra laslilcten sonra kmdan ıörmiy• lü '-----------------------------• ı.! ·ı . ._ ~ l it zum yektur. lnti-

.. daki ü elbiseden birisi seaer cdlnıeli Bu sut:ı~ir yünl~ elbisedir. O~a~ ~Y~ ~ilce 
~ be emprime ipeklidir. 'Oçuncusü de = =ü~~n ::küçük tayyördür, içinde düz renk 

lbr keten blUzu v~dır.. odellerinin hemen hepsi pek 
J;lu sütunlar~ elbeıı':· :erdir. Yedi, sekiz yqmd•Jd 

aarif ve kolay dildlen 1 

pek yakıtlr. 

mecmu on seıuı ı mı« ornın " er 1 • • • • • • _ zamsız saç ara-
ıii sonfımde "" ilmilc olmolc 111ere. nı. 1&rkan buklelerini 1armek, pek 
41 sontim olunca ber iil farallon battan savma tarandıklarını anlatmı 
6ireı ilmil ebiltiliı. ljnenin liıe- ya klfidir. 
rinde on ilmilc ialınca lıepıl birden ·~ıar1nızı her sabah uzun mUd • 
lcopafıl11• det itina ile f1rçalayınız!,. tavsiy•ln 

Y .L- ş· , . liı • (f70J ıı de bulunursak ilk verecekleri cevap 
a""': ıııerın erıne • tudur: 

miA: yopı/11. Ye on santim ilci fers - Saçlarımızı karmakaratık eder. 
ilci yüı 14slilc iğne örülür. /Copafır- Fın;a ile altüst yapanak saçlar bo
A:en 11A:ı örmemeje gayre# efme/i- zulur, bir daha berberin dUzelttlli 
d" ,ekle ıırmez. 
"· • • • Fakat blllkl• sabah aktam itina 

Omuzlara lcollor dllcildılfen ıon- ile f1rçalanan sac; daha parlak, daha 
ra YGAa do dilci/it. Ye ılıA: ütii ile yu- yumutaJc ve daha muntazam olur. Bu 
muıaA hir yeni• Dlüleniı. f araçalamak u.Çların alt kıwrundan 

bqlıyarak her tarafına yapılmalıdır. 
Köklerine adeta bir masaj yapar ıi
bi farçalanacak olursa kanın deveranı 
daha iyi olur. Sac;ların dibindeki pd
deler daha kuvvetlenir. Fm;a •rt 
olmahdır. Hattl tel fırçalar daha iyi· 
dir. 

Saçların dökUlmeslne mani olmak 
için aruıra diplerini parmakların 
ucu ile muaj yapmak faidelidir. Par
makları iyi bir kolonyaya veya her 
hancı bir ispirtolu mayi• batırarak 
masaj yapmak daha iyi neticeler v• 
rir. Ne farçalamltlc, ne de bu masajı 
yapmak •IMJın su veya mqa ile ya-

----1 Aşçıbaşının Tavsiyeleri 
Fırmcla 
İtalyan 
Makamaaı 
Yarım kilo 

makarna. ya• 
rsm kilo kuzu 
kıymuı, bir bU. 
yWc kutu doma 
teesalguı 120 
cram tereyq 
25 kurutluk in
ce nn•lenmlt 
ıravyar peyniri, 
bir kOçUk bq 
totan. bir çor • 
ba k&fıjl un. 3 
parc;a knme,... 

•u '-tafta Ne Yemek Yapsam? 
- lrmiA: çoıbosı, lcoflel pane, ırtfir.yajlı b-6/cl• ermesi, 

lıurmo tot/111. 
Port1,,._ - Poço tiridi lerhiyeli, A:ıymalı pırasa, miJye Jolmo11, 

Solı 
ayya lcomposfosu. 

- Sigoro höıeji, honlile, ıeytinyoğlı lereYiı, ceYiıli lcoholc 
#tttlm. 

Corıom6o- 'atol•• çorball, fos lebabı, enginar lidanı lcuılıcrne, ıu 
molıolle6isi pelcmeıli. 

'e11em6e - Fmndo malorno, foyu/c lcöltesi, lınuç lcııorlmosı yoğurl· 
lu, laldnga. 

Cuma - Düğün çorbası, nohutlu et, pilb, ıerJe. 
Cumorlesl - Pul höreji, pasflfmolı yumurla, ehegümeci, holclOYfl. 

ker bir çay k&fı •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • •4 ' ' ' • • • •• 
I• ltaıya hardal1. ne yaprqmı da koyup bet dakika ıatmata. Her pat9911 evvell una IOn· 

Makarnayı tuzlu euda h&fladıktan kaynatmah, sonra ince •Uzceçten p ra bol ywnurtaya bulayıp kızaın ve
ıanra salc;uı haz1rlarwnoeya kadar so çirmell. Bu salçanın yarısını makar- ıetalinde fcızartmall. Yanında aarni· 
iuk •uda baraJuntZ. Kıyma ,atlı iM naya karıttırmah. Biraz da rendelen tür olarak patatee klZUtmUI, ve ye
kendi Yatı ile kavurup bir k&fık do mit peynirden lllve etmeli. Yuvarla4< fil ..ıata ..,_rmeli. 
mates Mlyu bir kepge muyu ile bir bir tabaP koyup mütebaki kalan Elma Tatlısı 
kere kay.,atınız. l9ine bir miktar kara peyniri malcamayı örtUnclye kadat' Elma,ları eoyduktan .onra ortalara. 
biber biraz tuz koyup •OzOlmOf ma- üzerine •rpmell ve fmna koymalı nı oymah niçine ufatc kara C40m 
kamaya karıftinnız. Sonra tereya- peynir kızarsncıya kadar fmnda bl· biraz qeklrdekalz UzUm ~• ince toz 
iff'da ince ren...,mlt eopnı lyloe rakmah. Sofraya ıetlrlrlcen kalan ,.acerl, yanm flnoan konyak, biraz in 
kavurup onu da lllve edip bir miktar salçayı da ayl'ICa ptlrmeli. ce rendelMmlt badem koyup Uzerf. 
t8krar kavun.uz. Damat. 1&1guını • __ ,_ ne tekrar toz flk•rl •rplp f1rına 
da koyunuz. iki k•pc)e n 8UJU ve ... ~ Kaartmur koymalı. 21 dakika plfmeal klfldlr 
Mrl 11iru S.. budala 1a1r lllM tal • 8ir Lavnk bahlına .flllUk hazal"" aofrQ& llaak ptlnnell. Arzu ediline 

pılan ondül&syonunu bozmaz. S.Çlar 
.>erberın koydu&u tı•bı tekrar nizam 
ve intizama a;irer. 

Yaz mevsımi ıüneften, deniz •u• 
yundan veya dipr her hanıı bir ... 
oepten kurumut olan ve kırılan saç
ları tedavi içın muhtelif usuller var. 
dır. Bunlardan en basiti saçları bol 
bir nebati yq ile meseli zeytin ya
ğı ile iyice yqlamak, b&fı bir havlu. 
ya sarıp veya ince kAjıt ile örtüp on 
dakikadan yarım saata kadar böyle
ce bırakmaktır. Bu müddetten sonra 
bat iyloe yıkanmalıdır. Fakat saç ve 
b&fın derisi o arada yağı iyice k;mlf 
olur, bu suretle kuruluiu ortadan 
ka•kar. Saçların kırılmasının da önll
ne ı•çilir. 

Çok fazla kırılmıya yUz tutan 
saçları tedavi için bap keten tohu
mu llpası da yapılabllır. Slcak euda 
keten tohumunu iyice ezip kaynat
tıktan sonra saçlan iyice ayırarak 
her tarafa bu llpa sürUIUr, hafi ... 
cak olarak m4.1hafaza için yine b&ft" 
üzerıne ınoe kAjıt ve Uzerin• de bir 
havtu 1&rılır. Bu llpa yaram saat ka 
dar hafta bırakllır. Sonra baf bol 
su ile ve ıyi cins bir sabunla yıkanır. 

Saçlarına tatlt bir kıılllık ve ayni 
zunanda da saçın klSkUne kuvv.t 
vermek lstiyenler, kına koyarlar. Bu 
Mkl zamanlardaki kadınların bqla
r111a koyduklan kınadan bafka bir • 
,.y delfJdlr. Keten tohumu llput 
ıibi ayni f8kllde bqa konur hem 
saq köklerine kuvvn. hem de .. c;1 .. 
ra aUzel bir renk verir. GörUIUyor 
ki aUzelHc husuaunda da cHSnUp dola. 
tılıp bUyUk ann•rlmiıin zamanu"' 
daki Adetlere d6nUIUyor. 

Saçlarına kına koyan nkllerl tak• 
llt •ttilımiz aıbi el ve ayak parmak 
tımaklannı boyamak ta eski zaman 
lardan kalma bir &det detıl mi? 

Yalnız f8kll ve renk delifık_ O.. 
mek ki her devrin. her asrın kadım 
cU•H8fl'Mk için ayni tedbirlere ve 
çarel.,. müracaat ediyor, ayni dar 
'8h" lclnfte dlJnUn dolaııyor. 

biraz fU"'P yahut 10 parça tek• • 
rl bir kap içinde eritmeli tek•r erı .. 
ylnce bir miktar ., lllvı 9dip •im 
ıaran Uzerine dOkmlll. 



Güründe 
• 
ımar 

hareketi 
Sıvas, (TAN) - Sıvasın en şirin 

ve rneyva bahçclerile meşhur ilçesi 
• Gürün, görülecek bir yerdir. Eski a

dı Tilgarirna olan ilçe, !sanın doğu
mundan 1500 yıl önce tesis edilmiş, 
Hititlerin son zamanlarında yeniden 
lnşa olunmuştur. Burada ne zaman 
ve kimin tarafından yapıldığı bilin -
miyen bir kale harabesi de vardır. 

nçe dahilinden geçen Gökpınar

dan başka bir de Tahma suyu vardır 
ki ilkbaharlarda bazan taşar ve tah
ribat yapar. lşte bu tuğyana mani 
olmak için Uray tarafından setler 
lnşa olunmaktadır. 

Suların tahrip ettiği hamam ye
rine de bir yenisi yapılmaktadır. 

Gürünün nüfus ve suyu 
lki dağ silsilesi arasında bulunan 

GürUn'tin sağı, solu güzel meyva bah 
çelerinden ibaretir. 817 evde 2351 i 
kadın ve 2299 u erkek olmak Uzere 
4600 nüfus vardır. Bunlardan 150 
kişi san'atla, 68 i ticaretle, diğerleri 

çiftçilik ile meşguldilr. nçede bir o

tel, 7 han mevcuttur. lçme suyu hem 
çok, hem iyidir. 

Uray, ilçenin imarına çalışmakta,.. 

dır. Kasap dükkanları sıhhi bir şek
le konulmaktadır. Sıvas ilçelerinin 

hiç birisinde elektrik yokken, Gürün 
de mükemmel bir elekt.rilr tesisatı 

vardır. 

Meıhur ıallar 
Bir zamanlar GUrün'ün şalları. dil

lere destan olacak kadar 'nam kazan 
mış ve her evde bulunan tezgahlar
da dokunurken, bugi.in tezgıl.h adedi 
maalesef yirrniye1 ı.ırimiştir. Bunlar 
günde vasati olarak 3 metre şal do
kuyabilmektedirler. 

Güründe bir halk okuma odası 

mevcuttur. 1500 e yakın kitabi olan 
oda her gün halkın istifadesine açık 

bulundurulmaktadır. 

bin portakal 
yedi liraya 
satılıyor 

r '.Adana - Portakal piyasası gUn 
geçtikçe inkişaf göstermektedir. Ge
len mallar her gün fazlal~aktadır. 
Son hafta içinde Dörtyol portakalla
rmın 1000 adedi yerinde teslim, altı, 
yedi lira üzerinden muamele görmüş.. 
tür. 

Dörtyoldan Türkiye dahiline ve Is
tanbula 10.000 küçük sandık portakal 
gönderilmiştir. 

Hariçle olan muameleler çoğalmak
tadn-. Almanya ve Romanyadan ye
niden talepler vardır. 

T AN 27 - 12. 936 --

Adana da 

TUrkkuşu 

şubesi 

çatısıyor 

Zonquldakta icme 
suYu icin tesisat 

1 
GÜZEL BİR TESEBBÜS 1 

Aclana Türlr.l<uıunun yefiıtircliği gençler, Hava Kurumu 
Müfeffiıi ve Baıkant ile beraber 

Adanada bir 
Paraşüt kulesi 
inşa edilecek - --dana, (TAN muhabirinden) - Uçuşlara ç0k elve

rişli olan bölgemizde Türkkuşu faaliyetinin hu
dutlan yeniden genişletilmektedir. 

Hava Kurumu Umumi Merkezinden gelen bir emre 
göre, şehrimizdeki Kurum binasına bir kat daha ilave 
edilecek ve bu kısım munhasıran Türkkuşuna tahsis olu
nacaktır. 

Adanaya yelkenli planör-ı 
ler gönderileceği gibi daimi 
bir teşkilat da vücude geti
rilecektir. Burada ayrıca bü
yük bir paraşüt kulesi ku
rulması da kararlaştırılmış
tır. 

Bu kule, lzmirdekinden daha yük 

sek olacaktır. Tayyare modelciliği 

mektebi kurulması yolundaki tasav

vurlar da ikmal edilmiştir. 
Bu yıl küçUk planörler Uzerinde 

çalışan 10 genç, lnönünde açılan 

kampa iştirak etmiştir. OnUmüzde
ki sene, Türkkuşu teşkilatının ge -
nişletilmesi dolayısile bu miktar en 
az birkaç misli artacaktır. 

Ttirk Hava Kurumu ve diğer all
kadarlar yeni Türkkuşu teşkilltı U

GiindeyDz 
bin ekmek 
çıkarılacak 
İz.mir - Rus mütehassısı, ekmek 

!abrikası kurulması hakkındaki tet -
kiklerini bitirerek raporunu belediye. 
ye vermiştir. 

Rapora göre, fabrikanın Şehitlerde 
inşası muvafıktn-. Elektrikle işliye -
cek olan fabrika gilnde 100 bin kilo 
ekmek çıkara.bilecektir. 

Civar nahiye ve köylerle yakm ka
sabaların ekmeği de bu fabrikadan 
temin olunabilecektir. 

Fabrika ekmeklerinin daha ucuz 
olacağı söyleniyor.· 

zerinde hazırlıklara başlamışlardır. _,. ... _._, .... _._, .... .._,,,---... _.,,,---... _._,,,_._ ... _._,,,_._ ... _._._._ ... _._..-... _..-.-... _. .. .-... _.--ı11_ı.ıı-ııııı.ııır11ıı. .. 

KOÇUK MEMLEKET 
HABER LERi Bornuvada P arti Seçmeleri 

lzmir - C. H. Partisi Bornuva na
hiye kongresi yapılmış, dileklerin mü
za~eresinden sonra yapılan seçimde, 
idare heyetine Cemal Kavukçu oğlu, 
Etem, Esat Kutucu, Bedi Eleman ve 
Abdili Dramalı seçilmişlerdir. 

• Bahkeslr llalkf"~inde bir kaç ge
ce evvel A&Zla halk türküleri ~ 
lmma.k suretile bir musiki ziya
feti verlbnl,ttr. 

1 Bir yılda 
başarılan 
mühim işler 
Zonguldak, (Tan) - 1936 senesi içinde vilA.yetimiz-

1 

de birçok işler görülmüştür. Bunların başhcala -
nnı şöyle hulasa edebiliriz: 

Safranbolu ve Bartın hastaneleri muntazam bir hale 
getirilmiş, vilayet merkezinde belediyece zührevi hasta
lıklar dispanseri açılmıştır. Yeni tesis ecJi/en Yurdun yatakhanesi 

Amele birliği tarafından merkezde 60 yataklı ur1 bir 
hastane yaptırılmak suretile Havzanın en mühim ihtiyaç 
lanndan biri tatmin edilmiştir. Vilayetimizdeki bütün ıu
lann kimyevi ve hurdebini tahlilleri yaptırılmıştır. Sıhhi 
uray talimatnamesi tanzim olunmuş, şehrin temiz su te
sisatı projeleri yapılıp tasdik edilmek üzere Sıhhat Ba
kanlığına gönderilmiştir. Vilayetin birçok kaza ve köyle
rinde frengi mücadelesi tarama işleri muvaffakıyetle bi
tirilmiştir. 

Ba'ıkesirde 
Talebe ve 
iş yurtları 

Maarif iılerl \ 
Vilayetin okul adedi 201 e ve mu-

allim adedi 280 den 300 e çıkanlmış 
tır. nçe merkezleri okullarında 8 
şube açılmış, köy mekteplerinden 
dördü yatılı olmuştur. Talebe adedi, 
4487 si kız ve 10877 si erkek olarak 
15304 ü bulmuştur. Bu miktar art
makta olup yakında Zonguldakta bir 
de lise açılacaktır. 

Lise açılacağı haberi biltün Zon -
guldakhlan sevindirmiştir. 

Yeni köy yollan 
,nçelerimizi biribirine ve merkeze 

bağlıyan şoseler muntazam bir hale 
getirilmiş, mütemadi tamirata ehem 
miyct verilmiş_ti_r·~~~-

tki yıl içinde köy yollarında 16935 
mükellef amele çah.ştınlmıştır. Böy 
lelikle Ereğli • Alaplı - Ka.dmıezar

lığı, Ereğli - Kozlu • Zonguldak; 
Bartın - Kozciğaz; Amasra Kuruca 
Şile yollan ve birçok köyler ve na
hiyeler arasındaki bozuk yol.J.g..T va
pılmış ve düzeltilmiştir. 

O rmanlafln geliri 
Vilayetimiz ormanlarından son iki 

yıl içinde 61976 metre mikabı ke -
restelik ağaç kesilmesine izin veril
miştir. Köylülerin mesken, köprü 
ve saire gibi zaruri ihtiyaçlarile 
Devlet Demiryollan, Kozlu ve Zon
guldak dekovilleri traversi ve telgraf 
telefon, maden ocağı direk ihtiyaç -
lan da ormanlarımızdan temin o -
lunmuştur. 

Havza merkezinde ve etrafında bu 
lunan ormanlardan ağaç kesilme -
mesi hakkında ittihaz edilen ted -
birler neticesinde usulsüz kat'iyatın 
ve tahribatın önüne geçilmiştir. 

Son iki yıl içinde Zonguldak vila -
yeti ormanlarından temin edilen ge
lir, 485 bin lirayı bulmuştur. 

Hususi lclore bütçesi 

BALON 
YUTARAK 

ÖLDÜ 
M. Kemalpaşa, (TAN) - l1-

'f9mize bağlı Tepecik köyünde 
~hmet oğlu Necdet isminde 
>eş yaşında bir çocuk sokakta 
oynarken, ağzında tuttuğu bir 
:>yuncak balonu yutmuştur. 
Yanınd• lt~j.iA. ~ 

bulunmıyan Necdet, balon 
>oğazını tıkadığı fçin, nefes 
alamıyarak çırp ı nmıya başla

ınış ve küçük arkadaşlarının 

>ağrış.malan arasında, bir kaç 
;aniye içinde boğulup ölmüş
tür. 

Bilecikte Kar 
Bilecik, (TAN) - Kar her ta.rafı 

kaplamıştll'. Bu sene laşm fa.zla e>

lacağı tahmin ediliyor. Geçen sene 

on kuruşa olan odun fiyatı şimdiden 

yirmi kuruşa çrkmıştır. 

Balıkesir, (TAN) - Yoksulları 
gözetme birliği tarafından kurulan 
talebe yurdu ile iş yurdunun açılına 
merasimi tasarruf haf tasının birinci 
günü yapılmıştır. 

Bunlardan talebe yurdu ve halıcı
lık atelyesi eski Ziraat Bankası bl• 
nasında, iş yurdu da Sıraçeşmelert 

giden cadde üzerindedir. 
Mera.simde Vali Etem Aykut vı 

Belediye Reisi Naci Kodanaz ile bit 
çok halle bulunmuş, evvela talebe 
yurdu, sonra iş yurdu açılmıştır. 

Merasim, yoksullar birliği başkanı 
Rüknettin Sözerin hitabesile başla

mış, buna vali cevap vermiştir. 
Geçen sene fakir 12 talebenin iaşe 

ve ibateaini deruhte .eden birlik, b!.l 
sene 21 talebeye bakabilmektedir. 
Bir talebenin masrafı ayda asgari 
10 lira tutmaktadır. 

1.ş yurdunda ve halıcılık atelyesin• 
de de kimsesizler ücretle çalıştınl· 
maktadır. 

Halkın muaveneti ile yaşıyan bir
lik, müesseselerindeki noksanları ya
vaş yavaş tamamlamıya çalışmakta• 

dır. 

Karıla Yeni iki Öğretmen 
Kars - Lisemiz resim öğretmen• 

liğine tayin edilen Gazi Terbiye Ens- ı 

titüsU mezunlarından Vehbi Ote vı 
beden terbiyesi öğretmenliğine ta. .. 
yin olunan Süleyman Tüner buraya 
gelmişler ve vazi!elerine başlaDUf .. 
!ardır. 

Kilisin kurtuluş 
Ylldönümü büyük 
Merasimle kutlandı 

1 Ba l ıkesir muallimleri toplantısı 

• Ba.Jıkeslrde Af:attirk Parla kar
şısında yapılmakta olan hUkftmet 
konağı inşaatına alt mukavele, 
ha\'8.lar fena gittiği için binanm 
zamanında bltlrllemtyeoeğl dU
şüntiJert>Jc, S ay uzabtnuştır. 

• Balıke§lrde Atatürk Parkı için
de yapılrnakt.a olan gazino l'n
şaatı mukavele müddeti içinde 
bitirilemediğinden belediye mtt
te.ahhltt~ yevmi hesapla taz
minat almaktadll'. 

Villyetiınizin 1935 mali yılı ta -
hakkukatı 2.362.464, tahsilatı 
2.2~1.585 liradır. 1936 mali yılı ilk 
Uç aylık tahakkukatı 849.556, tahsi
lltı ise 652.300 liradır. Hususi idare 
bütçesini senelerdenberi tevzin et -
miş bulunuyor. Son yıl tahakkukat 
ve tahsilatında ehemmiyetli bir ytik 
seliş görülmüştür. 

B alıkeslr, (TAN) - Mülha· 
kattan gelen bütün ilkmek

tep muallimlerile kasabamızın ilk· 
mektep muallimleri, ilk tedrisat 
müfettişlerinin de iştirakile, kültür 
CfirektörU Eminin Başkanlıiı al
tln4a tqpıuımıı}ardı r. 

Halkevinde yapılan içtimada. ye
müfredat programı üzerinde uzun 
U?fldıya konuşulmuş ve kararlar 
verilmiştir. 

Yukarıki resim, lçtimaCJa bulu .. 
nanlan bir aarada pösteriytır. 

• İzmir Karat,ft'f ortaokul talfll>t"fli 
tarafından Halke\inde bir mü
samere verilmiştir. Talebenin 
muvaffaluyeti, bilhMS& rnan
dolbı çalmaktaki ka.blllyetlerl 
pek beğeniJml!)tlr. 

• İzmir Çocuk Esirgeme Kunımu 
dispanserine Tetı)rlnisantde 259 
tıocuk müracaat etmiş, hunlara 
lliçları da parasız verllmJştlr. 

Ayni ay l~inde ~cuk bakımı 
müzeelnl 200 anne ziyaret etmiş 
tir. 

• Balıkeıfdr ntıtus mfDlmlanndan 
Nadir Eyüp oğlu terfian Mani
sa hususi muhasebesi taJısU ıu
beslne tayin olunmu,tur. 

• o • «:JOl)ıfP aıur ... n a -.ııtıır 

Zilede Adana Felaketzede
lerine Yardım 

Zile, (Tan) - Gilzel Adanamızın 

geçirdiği felaketi gözönüne alan 
Halkevi, memleketin ileri gelenlerini 
Halkevine çağırmış, Başkan Klzım 

Ahçıoğlu, Ada.nadaki ekim vaziyeti
ni açık bir surette izah etmiştir. Da 
vetliler, Ada.nadaki yurttaşların uğ· K ilis, (TAN) - Kahra111an Kilısin 1 S ıncı kurtuıuŞ 
radıkları felaketten pek büyük te - yıldönümü büyük merasimle tes'it edilmiştir. 
eSBUr duyarak derhal aralarında pa- Kasabamızın müdafaası için şehit düşenlerin kemikleri 
ra toplamıya başlamışlardır. Yarım yeni yapılan abideye taşınmış ve abidenin açılış töreni de 
saat içinde yardım yekiinu yUz lira- yapılmıştır. 

YI bulmuştur. Bunun üzerine Halke- Saat 9 da başlıyan merasim havanın müsait olması ha· 
vii bbeaşkanı e

1
v n~mvıneabmu e1m~~niyebtiri- sebile parlak geçmiş, halk ak;ama kadar şenlik ve gece· 

n yan ey emış ' ıçın . 
komisyon kurulmasını muvafık gör- leyın de fener alayı yapmıştır. 
mU,, ı,e başlanmıştır. Teberruat de- Gönderdiğim resim, öğretmen Hadi Özdeni mfl'raıo;itı1 
.. DM1tmekted.fr. esttasrnda rutabesini irat ederken gösteriyor. 
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Hiç Şüphem Kalıiıadı, Artık Ben 
de Vasiliüs Kadar Zengin Oldum, 

, Kadırga ile liman orta.sına gelince 
bir bayrak kaldıracaklar; paranın 

ellerinde olduğunu bu suretle Tekfur 
Kalotete bildirmiş olacaklardı. 

O zaman Tekfur. Kal ot et te, Halil 
Beyi bir kayığa bindirecek, impara
torun kadırgasına yollıyacaktı. 
l Paralann sayılması 

Kalotetin tahmin ettiği gibi, pa -
raların sayılması, epeyce devam et
mişti. Hemen hemen, öğle zamanı 

gelmişti. 
Sarayın önündeki tara.sada sabır

sızlıkla gezinen Kalotet, birdenbire 
büyük bir sevinçle titremişti. Ora -
da, ellerini kalçalarına dayıyarak 
dimdik duran Arkosa parmağının 
ucu ile denizi göstererek: 

- !şte, Arkos .. Bizimkiler, Vasi
lfyüstin kadirga.sından ayrıldılar. 

Demişti. 
' Bu haris ve kalpsiz adam, biraz 
sonra kavuşacağı altın yığınının 

hulya.sile adeta kendinden geçmişti. 
lmparatorun kadırgasından ayrı

lan Foça kayığı, sakin denizin üze
rinde limana doğru ilerlemiş; tam 
kadırga ile limanın ortasına gelince, 
birdenbire tevakkuf etmiş .. Kayığın 
üzerinde, Foça kalesinin bayrağı 

yükselmişti. 
O zaman Kalotet, artık payansız 

bir sevinç ile ellerini kaldırarak: 
- Hiç şüphem kahnadı. Artık, 

ben de Va.siliyüs kadar zengin ol
dum ... H~y'1.l.. çabuk H1lil Beyi ge-
tirin. \.. 
Demişti ' 

• 
, Bütün F<><;a halkı, saraydan lima-
na kadar inen bUSrilk caddeye dizil
mişti. Bütün genç kadınlar ve kızlar, 
~·ortu elbiselerini g~ymişl~r; bü_~~ 
bir merak içinde Halı! Beyın geçışını 
beklemektelerdi. 

Halil Bey; Kalotet tarafından, iz. 
mirden getirtilen sarı sırma işlemeli 
al çuha elbiseler giymişti. Gözleri 
nemli, ve çehresi derin bir teessür i
çi leydi. 

Odasında geniş adımlarla gezinir
ken, zihninden de şunlar geçmektey
di: 

- Tam üç sene süren esaret ha
yatından kr.ı.rtuluyonım. Bu, hiç ŞÜP4 
hesiz ki çok sevinilecek bir şey ... Fa
kat ne yapayım ki, kalbi:n kan ağlı
yor ... Benim için o kadar büyük fe.
dakB.rhk eden, ve bugün de kimbilir 
hangi ziQdanda inliyen Evdoksiyanın 
hatıralarını burada nasıl bırakıp ta 
gideceğim ... Ya o esir •. Beni buradan 
kurtarabilmek, ve Evdoksiyayı ele 
vermemek için işkence masası üze
rinde parça parça olan o zavallı e • 
sir .. Onun o korkunç a.kibetini haya
limden nasıl silebileceğim. .. Ne müş
kül vaziyet, yarabbi? ... 

Birdenbire odasının kapısı açılmış
tı. Dev cUsseli Argos: 

- Buyurun uz Halil Bey. Artık, ta
ma.mile hürriyete kavuştunuz. 

Diye bağırmıştı. 

Uğurlar ols.un ey Türk Beyi 

Onde, ıboru ve trampet çalan bir 
müfreze gidiyordu. Sırma haşalı at
lara binmiş olan (cümleden ziyade 
vacibülihtiram) Tekfur Kalotet ile 
Halil Bey, bu müfrezeyi takip ediyor
du .•. Etrafları, yalın kılıçlı ve harbe
li askerlerle çevrilmişti. Yollar~ d~
zilmiş olan erkek, kadm, genç, ıhti-
yar halk; coşkun bir meserret için
de: 

- Uğurlar olsun .• Ey, Türk beyi! 
Diye, feryat etmektelerdi. 
Fakat; Halil Beyin fU anda hisset

tiği teessür; halkın ve bahusus has
sas kadınların nazarından kaçmamış 
tı. Halk arasında şöyle konuşmalar 
b~lamıştı : 

- Tuhaf şey.. Türk Beyi acaba 
niçin bu kadar mahzun? .. 

- Her halde.. (Cümleden ziyade 
vacibülihtiram) olan Tekfur Kalote
tin, ihtiyar bir maymuna benziyen iğ
renç suratından ayrıldığı için değil. 

- Ya, niçin? .... 
- E, bir haftadanberl sa.rayın du-

varlannı çınlatan Midilli ve Sakız dil
berlerinden ayrılmak kolay mı? .. 

- Ya, Evdoksiya ? .. Onu, unuttu
nuz mu? ... Türk Beyi onu o kadar 
çılgın bir muhabbetle ııeviyormuş 

ki ... 
Bu konUfinalar deva.m ederken; 

kafile, işaret kulesinin önündaki is
keleye varmıştı. 

iki sual! 
lskeleye, şallar ve halılar yayılmış 

tı. Foçanm en güzel kayığı, bayrak
larla donatılmış, iskeleye yanaştırıl
mı.ştı. 

Halil Bey, başını Kalotete çevir-
miş: 

- Size, iki sual soracağım. 
Demişti. 

Kalotet, altın rüyalariyle sermest 
olan başını, Halil Beye çevirmişti: 

- Sorunuz, muhterem misafirim. 
- Herakliya, nerede? .. Onu, mey-

danda göremiyorum. 
- Hangi Herakliya? .. 
- Canım .. Şu, Kaptan Herakliya .. 

Beni esir eden ... 

- Haaa ... O, edepsizliğinin ceza
sını buldu. Yine bir korsanlığa çık
tığı zaman kayığı battı. Kendisi de 
boğuldu . 

Halil Bey, Kalotetin bu cevabı -
nı derin bir hayretle telakki etm.iş
ti: 

- Desenize .. Davulu Herakliya çal 
dı. Parsasını da siz topluyorsunuz? .. 

Kalotet, garip bir tebessümle mu
kabele etmişti: 

- Eh, beyim .. Dünyanın hali, böy
ledir. Bir taraf ağlamayınca, diğer 
taraf gillmez. 

- Bir şey daha soracağım. 
- Buyurunuz. 
- Evdoksiya ne oldu? .. Rica ede-

rim, bana hakikati söyleyiniz. 
Kalotet, bir iki defa sağ elini ha

vada savurdu: 
- l!ahi, beyim ... Evdoksiyanm ne 

olduğunu öğrenip te ne yapacaksı -
ntz? .. Sabredin .. Birkaç gün sonra, 
Bizans saraylarına varacaksınız. O
rada yüzlerce Evdoksiya ile karşıla
şacaksınız. 

Halil Bey. sabredemedi. Kısılmış 
dişlerinin arasından: 

- Alçak! ..• 
Diyerek başını çevirdi. 
lskele~ gelmişlerdi.. lmN'r~tnl"lm 

~önderdiği murahhas heyeti, Halil 
beyin yanına ilerlemişler: 

- Pederinizin en sadık dost ve 
müttefiki olan haşmetmeap Va.sil -
yos Hazretleri, gemilerinde size inti
zar ediyorlar. Buyurunuz. 

Demişler, ve Halil Beyin koluna 
girerek iskelenin ucundaki kayığa 

doğru sevketmişlerdi. 

(Cümleden ziyade vacibülihtiram) 
olan Tekfur Kalotet, ileri atılmış .. 
Elini Halil Beye uzatarak: 

- Uğurlar olsun, muhterem misa
firim. Beni, unutmayınız. 

Diye bağırmıştı: 
Halil Bey, nefret dolu bir nazarla 

Kalotetin yüzüne bakmış: 
- Hiç merak etme, seni, unutmı -

ya cağım. 
Diye homurdanmış ... İskelenin u -

cunda, hafif hafif <;alkanan kayığa 
doğru yürümiye başlamıştı. 

Kalotetin eli de, öylece boşta kal-
mıştı. 

lmparaforun sevinci 

imparator, Halil Beyi büyük bir 
sevinçle karşılamıştı. Ve onu görür 
görmez; 

- Aziz bacanağımrn oğlu! .. Şu an 
da bana, hayatımın en mesrur daki
kalarını yaşattın. Seni bu zalim he -
rüin elinden kurtarabilmek için kar 
şılaştığım müşkülatı ne sen sor; ne, 
ben söyliyeyim ... Neyse .. Cenabı hak 
ka, ve bütün azizlere şükrederim ki; 
q,r ne pahasına olunsa olsun; seni 
kurtarmıya muvaffak oldum. 

Diye bağırdı. Ve derhal, Halil Be
yin boynuna sarıldı. 

Halil Bey, imparatora teşekkür et
ti. Babası ve kardeşleri hakkında 

malfımat istedi. .. lmparator; kama -
rasında, sureti mahsusada sedirler 
hazırlatmıştı. 

(Arkası var) 

Bulgaristan Habeş İlhakını 
Tanıyor 

Sofya., 26 (A.A.) - Resmen bildi
rildiğine göre hilkftmet Adisa.baba -
da bir baş konsolosluk ihdasına ka
rar ıer.miştir. Bu ı arar Ha.beşistanm 
İtalya tarafından ilhakı k~yfiyetinin 
Bulgaıistanca tuc:iki gibi telakki o· 
ıun.maJtta.cUr, 

Bir Haftalık 
Tarih 

(Başı 1 ncide) 
maruz bırakırken, Akdenizin garbin. 
deki işler büsbütün kanşmıştır • 

Fransa nihayet farkına va.rnııştır 

ki İspanyadaki dahili harp meydanı, 
gitgide milletlerarası bir dövüş yeri 
olmuştur. Burada gittikçe fazla, Al
manlar toplanıyor, yani Fransanm 
cenubunda bir Alman cephesi kuru.. 
luyor • 

Fransa hükumeti Londraya mü. 
raca.at ederek işin vahameti hakkın. 
da Berlinin dikkati celbedilmesini 
istemiştir. İngiltere hükfımeti de işin 
ciddi bir şekil oldığmı görmüş ve 
teklüi .kabul etmiştir, fakat Mosko -
va, Roma ve Lizbona da ayni mealde 
notnlar göndermek şartiyle .... 

İspanyada hergünkü tayyare har
bi, bir tarafta Almanlar, diğer taraf 
ta Fransızlar ve Ruslar arasında cere 
yan ediyor. Zemin harbinde de iki 
taraf cepheleri gitgide İspanyol ren. 
ğini kay:bediyor. Bu işte coğrafya 

vaziyetleri Rusyanın çok aleyhinde 
olmasa, iş kolayca büyüyebilecek .... 
Bir Rus vapurunun batırılmasından 
dolayı da Rusyada ~ek heyecan var ... 

Di~er taraftan Almanlar diyorlar 
ki: "Fransız. ve Rus ~önüllüleri bi -
zimkilerden fazladır. Biz de onların 
miktarına çrkalım. o ?.aman gönüllü 
göndermeNi tıı.til e(iP.'1i!iriz ... 

Akcleniı anlaşması 

G arbi Akda1iz işleri böyle ka
rışık bir manzara arzeder -

ken. İngiltere ile İtalya Londrada kar 
şı karşıya geçm4ıler, aralarındaki 

rekabet, emniyetsizlik, gerginlik 
duygularım tasfiyeye çalışmışlar -
dır. Varılan neticenin şimdi!:~ 

müsbet tarafı yoktur, dostluk ve iş. 
birliği vaziyetine avdet için ruhi bir 
başlangıçtlr: İki taraf biribirine kar
şılıklı hüsnüniyet gösterecekler. bi -
ribirinin menfaatlerini tanıyacaklar. 
Akdeniz.de serbestçe gezip dolaşmak 
hakkında teminat teati edecekler .. 

Müzakerelerde bugünkü statüko -
nun tanınmasmdan bıı.hgedilmiştir. 
Bu noktada İtalya müşkiilat çıkar -
mıştrr. Müzakereyi daha umumi tut. 
mak lfı.znngclmiştir. Romada da ko. 
nuşma:lara devam edilecek. sonra iki 
taraf biribirine mektu.nlar yazac.r.~< -

tır . 
Fransanm da ltalya ile ayni tarz. 

da bir "centilmen anlaşması., yap -
masından bahis vardır. İtalyanın 
diğer Akdeniz devletleriyle konuşa. 
cağı rivayeti de ortalıkta dolaşmış 

tır. 

Danışıklı clövüş mü? 

B Utün dünya esir Çin Baş -
vekil ve başkumandanının 

8..kibetini heyecanla bekliyordu. Esir 
mareşal öldürülecek mi? Asi kuv -
vetlerin karşısında toplanan hüku -
met kuvvetleri taarruza geçecek ve 
Çinde yeniden dahili harp ç.~mcak 
mı? 

Birdenbire dünya geniş nefes al. 
dı: Esir mareşal serbest bıraktldı. 
Çin kor:kunç bir kardeş haı'oinden 

kurtuldu. 
Fakat bir taraftan da çok esra -

rengiz rivayetler eksik değil: BU -
tün bu esaret hadisesine danı.şıklı 
dövüş diyenler var. Bunların riva -
yetine göre, genç mareşal Chang 
H.sueh - Liang Mançurililerden mil -
rekkep bir ordu ile komünistlere 
karşı dövUşUtken, Mançurili asker 
yurtlarının Japon istilA.sı altında ol
duğunu ileri sürerek cepheyi değiş -
tinnişler, komUnistlerle barışarak 
Japonyaya karşı müşterek cephe 
yapmışlar. 

Kanton ve Nankin hüklı.metlerini 
birle§tirerck bir Çin milli birliği kur. 
muş olıı.n Çin başvc.~ili. olanı biteni 
kendi gözüyle görmek için genç mıa. -
reşalin kararga.hma gidince esir e -
dilmiş. Yahut ayni rivayete göre, 
kendini esir edilmiş gibi göstermi9. 
Mareşaller kendi aralannda konuş -
muşlar, Japon istilfı.sına karşı cep
he vahdeti kurmuşlar. sonra başve. 
kil g\ıya serbest bırakılmış, Nankine 
dönmüş. 

Eğer bu rivayet doğru ise Alman 
_ Japon komUnist aleyhtarı cephesi. 
ne karşı Asyada kuvvetli bir mu~abil 
cephe kurulmuş ve Japon a.skerl !ır
kaııınm Çin h akkmdaki emellerine 
şiddetli bir mukavemet hazırlanmış 
dem.ektir • 

Çindeki yenl inkişaf ihtlmallerl Av
rupa vaziyeti için çok mühimdir. Ya. 
km bir is~kbaldeki Avrupa hadise -
!erinin ağırlık merkezini Uzak Şark. 
ta aramak hiç yanlıf olmaz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Müşahit heyet 
Dün Cenevre
de toplandı 

(Başı 1 incide) 
toplamakta ve bunlar jandarmalar 
ve milisler tarafından derhal pa -
zarlara sevkolunmaktadır. 

Borçaln olmadığını iddia eden 
halk devlet dairelerinden dayakla 
kovulmakta ve mallan yok baha.sına 
satılmaktadır . 

Sancağı Suriyenin bir parçası şek. 
linde göstermek istiyenlerin baş vur. 
dukları bu çare de 'boşuna çıkmıştır. 

Bir<;ok köyler soyulmuşsa da halk 
kararından caymamıştır . 
Mü~ahit heyetini Aancltrmalc için 

çareler arıyorlar 
Laz.kiye 26 (Hususi) - Sancaktan 

gelen Havas Ajansı muhabirine de -
lege Doryo, Antakya belediye reisi -
nin ağzından Türkiyedeki Türkler a. 
leyhinde şiddetli tenkitlerde bulun. 
muş bir takım uydurma vesikalar 
göstermiştir . 

Ayni belediy.:! reisi gelecc!.< bitaraf 
heyete icap eden iz:ı batı hazırlamak 
üzere Doryonun teşvikiyle bazı Alevi 
ve bazı Hıristiyanlnrdan mürek'<ep 
bir gizli komisyon kurmuştur. Bu 
komisyon faal:yete geçmiştir . 
Seçime iıtiralc etmiyenler mahlcüm 

olclu 
Halep. 26 <Hususi) - Meb'us se

çimine iştirak etmiycnlcrin muhake -
mesine 24 Kanunuevvelde başlanmış
tır. Iskendenın mahkemesince 6 
Türk, seçime iştirak etmemekle it -
ham edilmişler ve birer Suriye lirası 
cezayı naktiye mahkfım olmuşlardı r. 

Mahkumlar mahkeme kararını öğren 
dikleri zaman: 
"- Biz rızamızla bu intihaba işti

rak etmedik. Bu yolda her türlü ce
zayı memnuniyetle kabul ederiz." de
mişlerdir. Iskendenın mahkemesinin 
birer Suriye lira~ına mahküm ettiği 
Türklerin adları a§ağıdadır: 

B. B. Fakioğlu Mehmet. Karaoğ -
lan, Mehmet Çavuş, Bebek Musa, 
Bostan. 

Köylüleri aç bırakıyorlar 
Halep. 26 (Hususi) - lı:.kenderun 

d~ tahı:;ilrlarlar vergi tahsili ha hane
sile k y!Olenn zahire e havvanları
nı müsadere etme!ttedirler. Köylü1er 
aç kalmışlardır. 

İstanbul Ş11befi; Bugün 
Açılıyor 

"Hatay Erkinlik Cemiyeti,. yeni 
taşındığı Eminönü hanındaki daire -
sine dün resmi ta belasını asmıştır. 

Bugün saat 14 te hazırlanan Hatay 
bayrağı büyük merasimle çekilecek 
Hataylılar için hazırlanan marş oku 
nacaktır. Heyeti idare azalarıudan 
Baha Kunt bayrağı çektikten sonra 
bir hitabe söyliyecek, bunu cemiyet 
reisinin ve diğe bir azanın sözleri 
takip edecektir. Binadaki merasim 
bittikten sonra şehrimizdeki bütün 
Hataylıların iştirakile Taksime gidi· 
lip çelenk konacaktır. 

Cerkeı/er Türklerle birdir 
Dün Halepte mukim bir okuyu • 

cumuzdan şu mektubu aldık: 
Jstanbul gazeteleri Şam ve Halep 

vilayetlerinden bir Çerkez taburunun 
tskenderun sancağı hududuna geti -
rildiğini yazmaktadırlar. Yalnız bun 
da bir yanlışlık vardır: Evet. 
Çerkez alayı ismile Şamda bir buçuk 
tabur kadar asker teşkil edilmiştir. 
Fakat şunu zikretmeniz rica olunur: 
Bunlar, Şam mıntakasında bulunan 
Araplu.şmış birkaç serseriden ve 
şarki Erden firarilerinden ve Türkiye 
Cümhuriyetinin en müşkül bir zama
nında Yunan ordusuna iltihak eden 
hainlerden ve diğer asker firarile -
rinden müteşekkildir. Ben Sancak -
Jıyım, milletim de Çerkezdir. Fakat 
açıkça bütün varlığım ve mevcudi -
yetim ~ali~ Türktür .. ~utlu sancağı
ma bütiln ımanrmla ıtimadım vardır. 
Sancakta bulunan bütün Çerkezler d<> 
halis Türktür. Tilrk uğrunda can ve
rirler. Biz Sancaklı Çerkezler yemin 
etmişiz ki, efkan umumiyemizle, da
marı, kanı Türk olanlarla beraberiz. 
Gece gUndUz Arapların içinde tazyik 
olunuyoruz. Birçok Çerkezler hapis
te inliyorlar. Sancağın Reyhaniye 
merkezinde bütUn Ç-erkezler tazyik 
ediliyor. Hapse gönderiliyor. 

Bir İtalyan Vapurunda Feci 
Bir infilak 

Ma....~ouah, 26 <A.A.) - Cesare 
Battisti vapurunda vukua gelen bir 
inflik neticesinde 26 kişi ölmül}tür. 
ıoo den fazla. da yaralı vardır. 

Fransa Tür ki yenin 
Dostluğuna muhtaç 

(Başı 1 ncide) Binaenaleyh, Fransanm Montröd? 
rabrt.aların takviyesine muvaffakı - kazandığı muvaffakıyet neticeSiı 
yetle çalışmıştır. kaldı. Şurasını hatırlatmak ıazıındit 

Hadise şudur: Türkiye, Fransanın k" •• ..,Jtere Ha.. i iye Nr zarct:, a)'tli 
Cenevrede Milletler Cemiyetinde yo- tereddütleri göstermedi. Ve yeni ~· 
rulmak bilmeden takip ettiği müşte- ğazlar mukavelesi aşağı yukarı b~ 
rek emniyet idealine gayet sıkı bir Türk • lngiliz dostluğu mukaveleSl 
surette bağlıdır. Ankara hükumeti haline geldi. 

Balkan Antantına girmiştir. Orada Sancak meselesi 
birinci pliinda bir rol oynamaktadır. . 

Malumdur ki eski düşman devlet - Şimdi, tii.li derecede ehemmi)reti 
ler arasında Türkiye, bütün harici haiz bir Fransız - Tür.k meseıesiJli 
hareketlerini Avnıpanın toprağa halletmek mevzuu bahistir: Bu ıııt
müteallik statükosunu muhafazaya sele Sancağın st atükosudur. 

Türk zimamdarları, CenevredCt 
uyduran ve beynelmilel muahedelere Fransız hükumeti tezinin hukuk~ 
son derece riayetkar olan yegane 
devlettir. gayri kabili red olduğunu anla.mJŞ • 

lard ır. 
Tü rdvenin Sovvt-t Rusya ile olan y· b l Surı·,ıe 

·· b. 1 · · 1. d Ah' ıne un ar, Fransanın ; 
munase ('t erı ma um ur. ıren Ih"' . .. kül' . tt b k cı~ 

h . r su unu muş vazıye e ır&. a 
Georgcs Mandel. Sovyctlerle arıcı 9 lwd ı1 k ··ze! 
planda g:ıyet sıkı bir surette teşriki ·ve •

1
. eyab e yb~p ante 11b0b .. guls.Jl 

. . . . ve a ıcen anc ır şe us o 
mesaı ederken. dahılde hıçbır ko- F S · hed · · , • .,. •• .. . . • .. . ransız _ urıye mua esını l'>'J 

munıst tahrıkatına musamaha etmı- tt d .. ·· ek •·iJd b .,, . .ı-. • . . . . 
1 

me en uşurec ŞE."H. e azı .ıev"' 
ven bu memleketın vazıyetını mısa k. 1 kl rd b 1 inta ed .. Aı: ar ı a a u unmasmı ç ecv 
0 1arak 7.ikretmiştir. olan ciddi sebepleri takdir etmişlef• 

MüJterek emniyet sistemi ve dir . 

Türkiye O halde, yeniden bir anlaşma ~ 
Bu suretle Türkiye, kendisini Ro- reti halli aramak 18.zımdır. Eğer ıııU.. 

manyaya ve Yugoslavyaya müttefik zakere edenler, biribirlerini muhasııı1 
yapan Balkan Antantı~daki vaziy~ _ b~oklara ~yrı.lan ~a~ık Avrupa:: 
ti, ve Sov Jetlerle yaptıgı anlaşma ıle hır sulh \:e nızam a.milı olan, Fran 
de Fransız hükumetlerinin başarmak sız - Türk müşterek mesaisini göffe 
istedikleri müşterek emniyet sistemi- nüne alırlarsa bu sureti halli dalı& 
nin esaslı bir unsurudur. Bu mevzuu- kolaylıkla bulacaklardır • 
bahs devletler de zaten Fransanın 

müttefikidirler. 
Daha fazlası var. Montrö Konfe -

ransı geçen sene iki netice vermlı?ti: 
Tür kiye Boğazlar mıntakasıru yeni -
den tahkime salahiyettar olmuştu. 
Diğer taraftan. Türkiyenin kontrol 
haklarını oldukça geni§letmesi, yeni 
Boğazlar anlaşmasının mevkii tatbi -
ka girmesi için bütün alakadar dev
letler in rızası a!.nmıştı. ı)üphesiz. 
Boğazların kapatılması, Milletler Ce
miyetinin mü~aR.desine veya tasdikı
na vabestedir. Diğer taraftan Bo
'7:ızlarm. miitekabil yardım taahhiit
lerini ifa eden devletlerin gemilerine 
-ıNk h111.11 nrlurulacağı tahsisen kay -
rl r-nilmiştir. 

Fakat huku ·t mah yetre ôlan bu 
'nvıtlar, TÜrkivenin Boğ'azlarm bı>'.( 

çisi olmak hususundaki vaziyetini 
asla ihlal etmemektedir. Haritaya 
l<tsı:ıca bir nazar <...tfe tmek. Karade -
ni .. rJ<>n Gtkmak serbcstisinin. Fransa 
ile. iki " rı hildar devlet , yani Roman
ya ve Sovvet Rusya arasında akto
lunan mütekabil yardım anlaşmaları
m mevkii h1.thika koym r ' için ved .... 
nr> ınrt olrlu"'!unu meydana çrkanr. 
r.:\rpte bir ihtil~l çtktığı zaman 
f.'rnmmnın müt' ,.fikleri tarafından 

~rinnr>rilc<'ek intidat maddeler veya 
Tl('tMı Rnf;azlardan geçmek mecburi
yetindedir. 

/Ai sebep 
Binaenaleyh Türk - Fransız dost -

ıur .ıun muhafaaısı ve kuv .lendL 
rilmesi için iki sebep vardır. Bunlar
dan biri yapıcı bir politikaya aittir. 
Türkiye t~-,kilatlandınlmış sulh ve 
müşterek emniyet hakkındaki Fran. 
sız doktrinine bütün kalbile merbut
tur. Diğeri realist ve nuhafazakar 
bir politikadır. Çünkü Türk dostlu
ğu, Fransız emniyetini takviye eden 
ittifakların normal şekilde hareket 
edebilmesi için en lüzumlu bir şart -
tır. 

Oyle ise sorulabilir mi ki, niçin 
Fransa ile Türkiye, kendi aralarında 
Montrö Konferansından sonra o ka
dar mevzuubahs edilen bu cins bir 
mütekabil yardım paktı yapmamış -
lardır? 

Hiç kimsenin m~hulil değildir ki, 
Montröde, Paul Boncour tarafından 
kazanılan büyük muvaffakıyet, Fran 
St7 - Türk müzakereleri için fevka -
iade müsait bir zemin hazırlıyordu. 

Hatta, müşkül İskenderun mese • 
lesinin bile. Montrö konferansından 

sonra yapılacak kül halindeki muza... 
kerelerde memnuniyetbahş bir sureti 
hal bulabileceği tahmin olunabilir -
di. 

Ge<;en sene, 7 mart darbesinin zec. 
ri tedbirler tecrilbesi muvaffakıyet. 
sizliğinin tesiri altında kalan rransız 
diplomasisi, Fransanm, Avnıpadaki 
mes'uliyetlerini genişletmek vaziyeti 
~a~ısmda biraz gerilemişti. 

En resmt imzaların in~ar edildiği . 

müşterek garantilerin gayri müsmir 
olduğu bir devirde yeni taa.h}l.iltlere 
girmek 18.znn mı idi? 

İngilf ere ile 
Fransanın 
Almanyadan 
istedikleri 

[Başı 1 incide] 

zayıflamadan veyahut btisbiltiln .Ui• 
nip süpürülmeden ,ortadan kal~ 
projesinin tahakkuku milşkül olac:J' 
ğını yazmaktadır. 

Humanite gazetesi, Al.many~ 
müstemlekeler elde edip edemiyeceP 
sualini irat ettikten sonra ~ısyle öt "' 
mektedir: 

Faşistlerin ispanya işlerine mUdS.' 
halesi, bir trampa neticesi olına.zıı1lı: 
lazımdır. Hitlere: Eğer Ispanya bıı.1' 
binden vazgeçerseniz size hediye oıa.· 
rak mütemlekeler veririz' dexnel< 
mevzuubahs değildir. 

H itler henüz karar vermedi 
Faris, 26 (A.A.) - Bütün AvrU"' 

panın diplomasi mahafilinin naz.ıı.11 
dikkati Borchtesgadene müteveccill 
bulunmaktadır. Hitler, şimdi orada. 
Fransız hükumetine vereceği ceva.b1 

tetkik ile meşgul olmaktadır. FranSj 
hükumeti, Almanya.dan ispanyaya g6 
nüllü ve mühimmat gönderme~ 
vazgeçmesini istemekte ve Alman)'1l' 
ya bazı siyasi şartlar dahilinde il\' 
tısadi bir yardım teklifinde buluD "' 
maktadır. 

Madam Tabouis, Oeu\Te gazeU • 
sinde Hitlerin henüz hiçbir karar i~ 
tihaz etmemiş olduğunu ve Mussaıı• 
niden sormuş olduğu BUalin cevabııı' 
beklemekte olduğunu yazm.akt.8.d~ 
Bu ~ual, Italyanın Ispanyadan kst 
surette çekilip çekilmemekte otduğıl 
şeklindedir • 

Mektep klüpleri 
Kurulacak 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden)""' 

Bazı spor mahfilleri, Maarif Vekllt' 
tinin 18 yaşını bitirmiş ve lise11~ 
ikinci devresine geçmiş olan taıe~e 
rin klüplere intisap edebneceği11 

muvafakat ettiğini haber veriyorlııf' 
Alakadarlardan yaptığımız taMdl<3

' 

ta göre, bu htJusta talebeyi klilPıe
rc girmekten meneden talimatna.tlle
yi değiştirecek yeni bir karar aJtıl' 
mamıştrr. Ancak, bu yıl ~ılan or: 
tahsil mekteplerine talebe spor .t e
§ekkülleri talimatnamesi gönderil tV 
rck mektep klliplerinin bu '5a.sl 
dahilinde kurulması isteıımiştir· 

Ankarada Kanalizasyoıı..,,, 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden' ,011 

HükQmetçe Ankarada kanaliıas~ıe.· 
yaptırılması kararlaştırılmıştır . .t\ıte 
kadar daireler bu işin esaslı stıfC 
halli için etUt yapmaktadırlar. 
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KUMBARA BIRE 
1000 
VEREN 

Beyollu Blrlııcl Sulh llDtuk Bl.
ldmlillDden: 
lak PWldlaln BeJOfhmda aıwı . 

s1rde, Uswıyolda Cevdet l'lıkret apart 
manmda 8 No. lu dairede oturan Sa.
Wı ale1hlne agtıjı alacak davuı'iıdan 
dola11 mtlddeaaleybe illnen teblipt 
yapı)dılı halde mahkemeye gelme
mif ve mttddel daVUDU defterlerle 
lsp&t edeceğtni aöylemesi ilzerlne 
mahkemece bir ehli"'*1ıf marlfetlle 
defterlerin tetkikine ve bundan bah
aile 20 g0n müddetle ilinen muame
leli l'IY&P kararmm tebllgine karar 
verllmif olduğndan 21/1/937 tarihi
ne mUaadlf pertemlJe gUnU 1&&t H te 
mtlddeaaleyhin mahkemede bulunma.. 
111 ve bnunl müddet arfmda itiraz 
etmesi ve aksi takdirde bilctımıe va
tayil ikrar ve kabul et:mif sayılaca
fma dair lfbu muameleli gıyap ka 
ran p.ııete ile llln olwıur. (286M) 

B&kırldSy icra Memurlufundan: 
Bir borçtan dolayı mahcwı olup 

paraya çevrilmeeine karar verilen ev 
8l)'UI kinuııuevvelin 28 1nc1 puar. 
tMi gtlntl 1a&t H den llOlll'I. BeYof. 
lunda Tarlabqmda Halepli S. 10 No. c====::..----- ------- apart. bilmtızayede Atılacağı illıı o-
lunur. (286:53) 

ürk Anonim Elektrik ---ı.tlkW-c~de8s!'!.~u!S'!çigekmatazuı 
Şl.rketı· SWJn ~ ~ ~~uS ~ ~ ! !_, 

, ve gtlMI çiçeklerle çiçekli nebatlar takdim edecektir. 

esisatı Elektrikiye 
ürk Anonim irk ti 

M hlm i 

., aoo.ooo, 180.000, 100.000, 
70.000, 80.000 80.000 30.000 20.000 
15.010 Linhk ilcraıaQelerle (400.00«1 ve ıno 000) 
Li...ıık iki adet mükifat ....-dır. 

Kepde Yılbatı pceai yapdacaktır. 
Biletler· (2,5), (5) n (10) Liradır... ı 

Ydit :ı&ybetnlf!dm hemm biletinizi ehnız... • 

u-... Miidürlüiünden 

• TıöJ<LADlR 

--
- ·'' -· ı~. •.. ,·~ 

A ,,,,,'it...... J lı&... ' ...... .-• .1.6,~ 

POKER 
Tlftf IHçaldan 

SERT SAKALLARI 
YUMUŞATIR. 

ve cildi pamuk sibi Japal'• 

Asio·n Kenan 
il s· zi, soiuk alanıhimdan. 11ezledea, piptea, bat ft dit 

alnlanaclaa ko...,...k - iJi il&ç ......... ' •----lemine dikkat buJarulmuı ____ _, 

ŞARK DEMiRYOLLARI 
Türk Anonim Şirketi 

i L A N 
Sark Demiryollan Kumpanyası, 1 İkinciklnun ı 937 

tarihinden itibaren eebekenin itletme umurunun Türkiye 
Devlet Demiryollan İdareai tarafından temin edileceiinl 
muhterem ehaliye bildirir. 

Maamafih muvakkaten Sirkeci'deki eski binasında bu
lunan "Sark Demiryollan Kumpanyası" nın İstanbul Bfl
rosu Kumpanyasının mezkur tarihten evvelki m\larneJl. 
tına ait mesailin tetkikine devam edecektir. 

Adana Belediye Reisliğinden· 
1 - Kapalı zarf uıuliyle eksilbne,e konulan 11: 

100.000 adet Parke tqı. "Taşların nereden çıkanlacap 
ve teSlim eeraiti tartnameainde yuıl•clır • ., 

2 - Eksiltmenin yaptlacaiı yer-ve tarih: 25 İkin~ 
nun 93 7 Pazartesi günü saat on beede Belediye Daimi 
Encümeninde. 

3 - Bu iee ait tartname Belediye Yası itleri JcPımio-
dedir. latiyenlere par ... wri)ir. 

4 - Muhammen ı.wı P450 liradır. 
5 - Muvakkat temP.at: 723.75 liradır. 
6 - Teklif ~ihale sünü mt 14 e kad.r 

Belediye Riyasetine wiihnit olması limndır. 
7 - Bundan sonra verilen veya posta ile selen mek

tuplar hükiimlllsdUr. "319G" 
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ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğma
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 
ve ecza depolarında bulunur. 

Tercih edilmesindeki sebep 

GRiPiN 
Bütün ağrılara, hastalık 

başlangıçlarına karşı tesiri 

yüzde yüz olan ve hiç zarar-

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SlYATtK 

tğrıları TESKIN 
ve izale eder. 

sız en kuvvetli 

müsekkindir. 

r -----···:- G R i P i H - ·~--, 

1 
Nezle, soğuk algınlığı, grip, rahatsızlıklarında, baş, ı 

diş, mafsal romatizma, asap ve adale ağrılarında 
\.. 12 saatte 3 tane kullanabilirsiniz. _ _,) 

•-ADE:MD 
ve BELGEVŞEKLiGirtE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletler - Her eczanede araıynız. (Posta kutusu 1255 Hormobinl 

KUTULARDA KAŞE_ .. -==----=----o- P--, ~A 

~ ................................................................. .. 
istanbul· Gayrimübadiller kom]syonundan: 

D.No. Semti ve mahallesı Sokağı Emlak No • Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen ı<.. 

1939 Aksaray Tülbentçi HU- Yenikapı Harici 
sam ettin 

E: 47-49 Y: 84 metre arsa 

45-47 

450 Açık art

tırma 

2112 Beyoğlu Kamerhatun E: Karnavula 

Y: Karakurum 
E : 9 Y: 11 40 metre 

1/ 2 his. 

arsanın 

60 

2198 Üsküdar Hayrettin ça- Toptaşı caci E: 138 Y: ~ap dükkanın 
146-148-1 şim- 20/ 120 his. vuş 

1 
· ve Ferah S. 70 

di 114-116-1 

2255 Edirnekapı Avcı Bey !vaz Efendi E: 74 Y: 66 147 metre arsa 150 

160 2258 

2326 

tt ,, 

Hasköy AbdüssPlam 

3382 · Kumkapı Şehsuvar 

4114 Kuzguncuk 

4505 

4559 

5094 

5227 

5592 

5776 

Yenfköy .Panaiya 

Üsküdar Murat Rf~is 

Boyacıkö7 

Kadıköy E: Osman ağa 
Y: Rasimpaşı.. 

Kumkapı 

Kadıköy Osman ağa 

7377 ~avutköy 

8469 Kuzguncuk 

8482 Balat Hacı !sa 

" ,, E : 61 Y: 57 154 ., ,, 

E: Odalar çıkmazı E: 28 - 30 Kagir hane ve arsa-
Y: Kumbarahane cad- Y: 162 ma sının 1/ 2 hisseleri 660 
desi hallen 164 

Kaclirga linuını E: 95-97 Y: 57-· 23,50 metre arsa 70 

Hacı l{avmak 

E: Çınar ve Kasap 
Y: Akbaş ve Kasap 
Remzi 

59 Ada: 
163 Parsel: 38 

E : 68 Mü. 

Ada 27 Parsel: 

370 

Müfrez 57,:>0 metre 
arsa. 

E : 14-16-17 İki arsa ve ahşap ha· 

60 

Y: 16-17-18 nenin 1/ 2 hia 200 

Binbaşı Mehmet efendi 
Maslak 

E: 8 Y: 8 115 metre arsa 50 
E: 3 3675 metre çilek tarla-

E: Kahve Y: Ku .... 

kahvesi 

E: Havuzlu bostan 

Y: Nişanca bostan 

Karadut 

E: Kır Y: Köşk 

sı ve barakanın 1/ 3 

his. 140 
E : 7 Y: 53 69 metre arsanın 112 

his. 40' 

E: 1 MU. Hanenin 2/ 6 his. 170 
Y: 27 

E: 122 üstünde baş kasma ait 
Y: 14 ahşap hanesi olan 138 

metre kuyulu arsa 420 

E: 9 Y: 17 62 metre arsanın 

ınahalen 17 / 1 1/ 8 his. 10 

E: Hacı Kaymak E: 68 Arsa 60 

Tamburacı E: 27 Y: 43 49 metre arsanın 3/4 

his. 80 

Yukarıda evsafr yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 11/ 1/ 937 
tesadilf eden Pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhasrran gayri mübadil bonosiladır. 
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tarihine 

~ .............................. __. .. -. ............. _,, 

Kendi Kendinize Düşünün 
Kadranında alfabe sırasile 151 şehir ismi kayıtlı 

AGA BALTIC Rady 
16 ila 2000 metreye kadar bütün dünya İstasyonları 
alıyor. Bununla beraber Akajudan imal olunduğund 
gayet zarif ve muhafazalı dır. Bu Radyoya sahip olmakl 

bütün dünya musikisini gayet tabii olarak 
dinlemiş olacaksınız. 

Gezin, dolaşın, görün nihayet son kararınız 

AGA BALTIC 
F adyo almak olacaktır. 

A G A BALT C 

Satış yer~eri: 

Beyoğlu, istiklal caddesi 314 ŞARK PAZARI (Bazar dü Lövao 
Galata, Bankalar caddesinde RADYOFON MAGAZASl 
Pend.k: Elektrik mağazası, ŞEVKET KAMBER 
Bursa: Nureddin Neşet, Uzunçarıtı No. 128 
İzmir: A. FELDMANN Pe,tema lcılar Çukur han 
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Zonguldak: Mobilya Evi ALİ RIZA 
Ve İstanbul, Sultanhaınam Ham dibey geçidi 54 
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Sa.hibı: Ahmet bnıo );'~.Umu.mı NeenyatJ tdare eden: 8. SA.LtAı 
Gaıetecilil ve Neşriyat TllrJr Limit.et Şirketi. Buı.ldığı yer TAN matbusı 


