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BAŞ MU H ARR 1R1: AHMET EM lN YALMAN 

Yedincide: Suçlu Çocuk
lan Kurtarmak istiyoruz 

Hataylılar Zulme Boyun Eğmiyecekler 

Is tiki il • 
ıçın herşeyi göze aldılar • 

' 
Oliim, tazyik, soygun 

Sancakta Bütün Şid
detile Devam Ediyor 

Lübnanda da müslüman
lara ateş edildi, 

yetmiş kişi yaralandı 
Adana, ~ (TAN muhabirinden) - Son feci hadiseler 

eınaımJa, k!\rşılarındaki ıilahlar etrafa ölüm saçarken 
Antakyalıların metanet ve mukavemeti bir saniye için 
bile ~a .. ıılmamıt ve bir ağızdan heyecanla şöyle bağırmış
lardır: 

Ya§a Atatürk! Yaıa Hatay! 

Fılomuz 
Falerden 
Ayrıl.rken 

Donanmamız Falerden 
çok parlak ve samimi 

uğurlama ile ayrlldı 
Dost ve Müttefik Filo!ar Derin 

Bir Samimiyetle Selamlaştılar 
Yavuz. 3 (Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiri

yor:) 
Donanmnm1z bu sabah dokuzda Faler'den hareket et

miş ve dost \ unan donanması tarafından parlak bir su
rett~ seıamlamn1ştır. Erkin gemisi ve denizaltı filomu2; 
daha evvelder, hareket etmişti. 

1 
1 

Sekiz buçukta Atina elçimizin amJ. 

K b. ne D u·· n ralimiz Şükrü O kanı ziyaretim müte. a 1 akip Yavuz ve fılotillıi demir almışlar 

d 
ve Yavuz başta, filotilla dümen su -Top 1 an 1 yunda, prova hattında Averof, san • 
cakta dört Yunan muhribi olduğu hal 

Ankara, 3 ( A.A.) _ icra Ve- de limandan çıkmışlardır. 

Bugün sabaha karşı Franaızlar Sancağa bin kişilik . 
kuvvet getirdiler. Her taraf tamamen kapalıdır. Halk 
heyecan içindedir. Örfi idare ilan edildiii için akşam 17 
den eo.lıah aeklze kadar aokağa çıkmak yasaktır. 

Üç Türkün ~bit edilı;nesi ve elli Türkün ajır yaralar..
ması ile netice'ienen hadiselerden sonra Adalı Mehmetle 
Kuseyri Mu tafamn umumun nefreti karşısında Antak
ya& kalamiya.calUarını FraRaızl.-~n119- t+buaları 
Sam'a kaçınnak için bir zırhlı otomobil göndermi~lerdir. 

Yavuıun guverlesinden 'f unan A,,,.,,, set;m 

killeri Heyeti bugün Bapekil Is- Her iki don~nmanm ~üpeştelerinde 

t I .... , .. . {' "' ' 't d asker ve muzıka mevkı almıştı. Sa • 
me nonu nun reı~ ıgı aı ın o hild b' il f d A f lT 

1• • •• • en eş m mesa e e vero 
toplanarak muhteııf ı§ler uıcrın· topla donanmamızı uğurlarken Yu • 
de görüımelerde b1Jlunmuş ve nan torpidoları da aksi istikamette 
bu iılere ait lı.arorlar vermiıtir. gemilerimizin pek yakınından geçe • 

--------------------- Kuseyri Mustafa ile Adalı Meh-

~ransanın 
Ağır 
Mes' uliyef i 

A.lımel Emin YALMAN 

A ntakya milli davamız
llt· da biribirinden ayrı 
~ 1 mesele karstsındayız. 
ti:~ı~rdan biri Sancağın is
h lalınin kat'i surette ta
t'akkuk ettirilmesidir. İkin
~ıai, bu neticenin tahakku
li lllla kadar geçen zamanda 
~ atay Türklüğünü tecavüz-
~ korumaktır. 

lbtı Yanın birinci kısmında hakkı-
'1 h ~iklrdır. Fakat hükumetimiz, 
~ aklı olduğu bir mescteflc bile 
~~davacı, ~em hakim rolü oyna
tli} taraftan olmadığını her zaman 
~göatenniotir. Diğer taraf bizi 
1'ti t vaziyetine dil9ürmedikçe 
~::: - Kellog misakının esasla-
1,. . aYl"llmayı hatıra getirmeyiz. 
tilı llıiıi ı_ulhen halletmeyi daiına ter
'çı:e~ Bu bakımdan aiyuetimiz 
l'tiet • hıçbir gizli oyunun bu dü-

li 81Y&aette yeri yoktur. 
~un içindir ki Fransa, ihtill
tttlln l4iıletler Cemiyetinde konu
~ leııu ve halledilmesini teklif 
~ :: bu teklifi tereddütsüzce ka-

tık. 

b Meclisin lıassasiyeti 

Mahmut 
Soydanı 
kaybettik 

g u Yol üzerinde yürürken, dava
'"tırı nın ik~nci mühim kısmını u
~k. ~illet Meclisinin 27 Ikin
ttrt ha . t:arihıi içtimamda söz söyli
~ltı ~P~erin hemen hepsi, Hatay 
t1ııer el'irıın acı vaziyetini ileri sUr
~~e :ıneeeıenin halline kadar 
~e 

1 
~evre esnasında. cenuptaki · ~ 

~erııniztn korunması ve düşü- Merlıum Mahmut Soyc/an tatt; llznnıeıdiğini hülcntnete ha-
'l',~r. ı<Milliyet,, i kuran, on seneden 
~ k ~U~U Aru, Başvekilimizin una . Başmuharrirliğini liyaka~~e 
~ ltıttJı~Uyiik Elçisi ile mtili.katın<ıaı ifa ed~ bankacılıkta değerli ve bu-

1111 ınevzua ehemmiyetle tl yük işler gören Sürt Meb'usu Mah-
(Arkaaı 3 ilncüd .mut Sovdan, bir müddetten beri te-

met otomobile binerken Bekir adın
da bir Türk genci elindeki silahla A
dalıya ate§e hazırlanmıştır. Fakat 
otomobilin içine girmiş bulunlln Ku
seyri Mustafa daha evvel davranarak 
mazgalın arumdan genci\'urmuştur. 

T evl<il eailcliler 

Reyha.niyede hlr çiftlikte hapsedi
len Mürsel Abdullah ve Kadri bugUn 
kaçmışlardır • .Evvelki gün bir istih
baratçı on neferle evlerini sararak 
kendilerini tevkif etmişlerdi. 

Hotoy/,/ar yılmaz/ 

Dün akşam size telgrafımı çektik
ten sonra Dörtyola gittim. Bu sa.bah 
Samih Azmi, Abdullah ve Kadri ile 
görüştüm. Şu ifadelerde bulundu
lar: 

- Sancak halkının gözü yı~
maaına ve zulme boyun ejmeıı
ne imkan yoktur. Antakyalılar 
ve lıkenderunlular Türk iıtik· 
li.l ve inkılabı namına bütün 
Türkler gibi kanlarını dökmilt· 
ferdir. Anavatanda iıtiklil ni
metinden iıtif ade edememele
ri ve milli hudut haricinde kal
maları, milli hükumetin hidiıe· 

[Arkuı 7 incide] 

Öiüm 
Karşısında 
Kahkaha 
Izmir, 3 (TAN Muhabirinden) -

KarlSı Hamideyi öldüren marangoz 
Mehmedin ağırcezada idamı istenildi. 
Suçlu, müddeiumuminin bu talebi 
kal'fımıda gayritabii kahkahalarla 
gillmiye b~ladı. Müdafaa mühleti 
istedi. 

davi edildiği Fri.nıız hutaneslnde 
dün irtihal etmiştir. Mahmut Soyda
nm ,ahsmda çok nazik ve mUtevui 
bir insan kaybetmi9 oluyoruz. Cena
zesi yarın kaJdınlacakt:ır. "Tan,, mu
haıririnin bu acıklı ötumU anlatan 
vazısı 3 üncü sayfadadır. 

$ t ! t t l rek selamlıyorlardı. 

F r nde 
matbuat kanunu 

kavgaya sebep oldu 
Meb'uslar Biribirlerine Küfürler 

Edip Yumruk savurdular 
Londra. 3 (Radyo) - Fransız Parlamentosunda gü

rültülü. kavgalı ve çok sert bir müzakere oln1uştur. Yeni 
matbuat kanununun müzakeresi esnasında bazı meb'us
lar çok asabiyete- kapılmışlar, biribirlerini ağır surette 
rencide edecek hareketlerde bulunmu:.lardır. 

Pariıs, 3 (A.A) - Meclisin matbu
at ıslahatı projesinin müzakeresine 

tahsis edilen bu sa.bahki celsesinde 
bazı hadiseler olmuştur. Sağ cenah-
tan Hanriyo ile komünist Vayyan -
Kutürie 9iddetli münaka,ada bulun • 
muşlar ve meb'us Barbo, Doriof ve 
Pier Bloh birbirine küfretmişlerdir. 
Bunlan kavga edecekleri sırada mu
hafızlar ayırmışlardır. 

Müzakere yarın ve sonra da Salı 
günü devam edecektir. 

LEHTE, 

Paris, 3 (A.A) :_ Meclis Matbuat 

Kanununun müzakereaine tekrar bat 
lamıttır. Kanunu tasvip eden iki IOll 

yalist meb'ustan sonra bir ekalliyet 
meb'uau projeyi tenkit etmiş ve bu
nun gazeteleri tahribe matuf oldu
ğunu söylemiştir. 

Umumi müzakerenin nihayet bul
duğu ilan edilerek meclis maddele
rin müzakeresine geçmiştir. -

Yavuz da 17 topla veda eylemiştir. 
Donanmamız karşılıklı çalman İs· 

~~~11~veaek.r· 
tcrfn hurra ~Pi erunıda dost •• 
müttefik Yunan sularından mükem
mel bir intiba bırakarak ,.e yine mü-
kemmel bir intibala- uzaklaşmış ve 
beş deniz tayyaresinden mürekkep 
bir hava filosu tarafından dR. uzakla
ra kadar teşyi olunmuştur. 

Her iki dost memlt~et sularında 

yaptığı ziyaretler esnasında çok de
rin bir dostluk, samimiyet ve hilr • 
met gören donanmamız şanlı bayra • 
ğımrzı şerefle taşımış ve denizcileri • 
miz Cümhuriyet Tilrkiyesini AtatUr • 
kün çocuklan olduklarını her an min
net ve şükranla ve gururla kıtlblerin
de taşıyarak en yüksek bir mertebede 
temsil etmişlerdir . 

Denizcilerimiz başlannda amiral -
!eri ŞUkrU Okan olduğu halde işte 
böyle ulv1 duyıru ve böyle bir iftihar. 
la anavatana dönmektedirler .. 

Yunan Kara sulannı terkederken 
amiralimizle Yunan ı:ıl"lirali arasında 
gayet samimi telgraflar tı>ati olun
muştur. 

General Metak~a5 Meb'uı
larımızla Görü~tü 

Atina, 3 (A.A.) - Atina ajansı bil 
diriyor: 
Başbakan MetaksRS. A tinada bu • 

lunmakta olan Büyük Millet Meclisi 
reis Vekili Nuri Conker ile diğer Uç 
Türk meb'usunu kabul etmiştir. Nuri 
Conker ve di~er meb'uslar Elen Ba§-

l bakanına Tür.kiye elcisi Ruşen F.sref 
. [Arkası 7 \ncidP.] 

Nehirler 
Arasında 
Kanal Açı'ıyor 

Ankara, 3 (Tan muhabırmden l -
Nafia Vekaleti buglinlerde su mese
lesini halleden birçok yeni kslnalların 
açılma ve temizlenme proJelerinı bi-

HARICI SIYASET tirmiştir: 
Paris, 3 (Radyo) _ Ayan Meclisi Yeni matbuat l~ihosım Meclise Malatyada SürgU suyunun Sultan 

yarın harici ıiyuet hakkmda hü. seYleJen BoıYeki/ M. Blum suyuna akıtılarak vakttle açılmasına 
kumetin izahatını dinliyecektir. Bu tesebbüs edilen kanal projesi tanwn-
mUnuebetle Ayan Meclisinde fırtına------------- landı ve Sultan9Uyu bUyttk havuzunun 
kopacağı anlaşılıyor. Malnmdur ki, Hav&l'azmm Cinayeti temizlenmesine ballandı. 
hükumet birkaç gün evvel Meb'uaan lzmir, 3 (TAN) - Basmahane Erzincan ovaaınm sulanması fçtn 

Istasyon şefi lbrahimin çocuğu Mu- Fırat nehrinden istifade dü§ünUl
Meclisinde bu meseleyi muvaffakı- za.ffer, lağımdan fışkıran havagazın.. mütür. 
yetle atllltmıeh dan zelıirlArıerP.k birili. Kesif bu yıl yapılacaktır. 
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Ati na Mektubu ( G. Kazım Dirik J 
Filomuz dost 

sularda 
Atine, (Hususi surette Atin•yı giden ark•dııımııdın} - Biı Pire 

limanında vapurdan kırayı ayak basarken, toplar ıtılmdğa başladı: 1 
- Türk donanmdsı Fıleron limanına giriyor, ıehri selamlıyor. 1 

Filomuıun, büyük dostumuz lngilterenin Malta baiıri üuüne yaptığı 
ziyaretten sonra Akdeniıdeki diğer dostumuz ve müttefikimiz olan Yu
nanistanın karasul.ırını girerken attığı bu mütekabil anlaşma V9 sevgi 

toplarını duyduğum zaman içimde gayriihtiyari büyük bir heyecar ın 
kab•rdığını hi~sett:m. 

Medeniyetin en büyük düomanı te. 
lakki edilen top, tüfek ve silahı bu 
ı;uretle bir medeniyet ve in'3an!ık mü-
dafil, bir dostluk ve mütekabil an • 
laşma nişanesi haline koymll§ olmak 
insana az bir gurur, az bir saadet 
ıni verir? 

FALERONDA 

Falerona geç kalaca.ğtnıdan ve do
nanmamızı biraz daha geç görece • 
ğimden dolayı içimde bir korku var. 
dı. ÇilnkU malum ya limanlarda yol
cuyu daima bir sürü meruim bek -
Ier: Pasaport, gümrü\!:, para. değiş
tirilmesi ve saire .... 

Fa.kat nasıl oldu bilmJyorum; o
raya başvurdum, buraya başvur • 
dum, bUtUn bu muazzam. işleri beş 

da.kika içinde halletmek çaretıini el
de ederek kendimi Pirenin ilk soka.
ğına attım: 

- Bir otomobil .. Faleron ... • 
Otomobilde arkama yaslanamryo -

rum. Bilakis biraz ileri doğru iğili
yorum. 

!çimde bir his, şanlı filomuzu bi. 
raz daha evvel görmek hi88i, beni 
ileri doğru uzanmağa sevkediyor. 

Şoföre soruyorum: 
- Faleron çok uzak mı?. 
- On dakK<a kadar sUrer • 
Bereket versin şoför Türkçe bili

yor ve benim bütün suallerime cevap 
veriyor ... 

Nihayet FalerondayYz. Bir parktan 
geçiyorum. Ve liman gözilrniln önUn 
de manza.ratımm bütün zenginliği ve 
tht~a.miyle geriniyor, uzanıyor. 

TÜRK FİLOSU 

tft,e bir tarafta. Yavuz başmı ka
radan yan& vurmu§ yatıyor, biru Ö· 

tede yine ayı:ıl aaft& Tmaztepe, Ko
cate~, Zafer torpidoları ve tahtel : 
bahirlerlmiz Yavuza birer mUvaZl 

yapıyorlar. 
Ve tıabahm ılık renkleri a.rumda 

gemilerlınizin şanlı bayrakları birer 
alev parçası gibi dalgalanıyor ... 

Linu.nda.:milthi• bir kalabe.lık var. 
Halk b&§tan &§ağt nhtmıa dolm~. 
Yavuzu, Averotun biraz ilerisinde 
mevki alan Türk dona.nmumı seyre
diyor ..... 

Yavuza. bir an evvel kavuflT>a.lc la· 
tiyorum. Bir an evvel Akdeniz en • 
ginlerlnden biu d08tumuz İngiltere • 
nln sevgi ve aellmlarmı getiren kah· 
n.mım bahriyelilerimiıi cörmek iıti-
yorum ... 

- Yavu:r: ... 
' _ Ya\ı·uziı ... 

Yıı.vuza. doğru mot5rler kalkıyor. 

Halk Yavuzu sarmağa Yavuıu deniz 

orla.emda. motörler, ıandallarla ku • 

eaklamağa gidiyor ... 

SAKIN BIR LiMAN 

raz daha ilerledikçe narinleşiyor, gU· 
zel, beyaz evler, bu narin kollara dan.

1 teladan kol kapağı oluyor. , 
lşte şimdi motöıilmüz bu mu .. z -

zam kudretin yanında bir fındık ka • 
buğu halini aldı. Denizi yahyan mer
divene bağlanıyor ve bir hamlede. gü
verteye çıkıyoruz. 

Ve artık vatandaymı ... 
VATANDAN UZAKTA 

- Safa geldiniz? Memleketten ne 
haber? Ne var, ne yok! Çıktık çıkalı 
Türk gazetesi görmedik. 

7A.bitlerin ilk sualleri bu· oluyor. 
Ye vatanı nekadar özledikleri göz -
!erinden okunuyor .. 

Kendilerine son haberleri verdik • 

Umumi müfettiş 
Trakyadaki 

ka~kınma hareke-
tini an atıyor: 

ten 80nra soruyorum: Ankarada toplanacak olan umurru 
- Nasıl seyahatiniz iyi geçti ya.... nıilfettişler konseyine iştirak etmek 
Hepsi birden cevap veriyor: • 
_ Enfes! .. Bundan daha gilzel, üzere çağınlan Trakya ikinci umumı 

bir seyahat tasavvur etmenin imkanı müfettişi General Kazım Dirik dün 
akşamki ekspresle Ank&raya gitmişvar mı acaba?. 

Sonra anlatıyorlar: tir. 
General Kazım Dirik, ehrimi.zde 

"-Tam program mucibince tesbit rf d müzeleri. 
'rd' kaldığı mUddet za m a edilen saatte Malta limanına gı ık.. . .•. . T k 

Liman adeta bir bayram yeri gibiydi. Türkofis!, .~~n~Y! Bırlıgını: ra ya 
H t f b ta • T" •. ı · Talebe Bırlıgını zıyaret etmış ve muh-er ara aş n aşagı ur11. ve ngı. . . . • 

1 
• 

1. b kl · 1 d tı But·· telıf ıktısadı meseleler etrafında a a-ız ayra any e onanmış . un .. .. . .. 
Malta halkının sahillere doldugu· nu kndarlarla gonışmUştur. 

Muf i K • D' ;k dUn söylersek inanır mısınız? Bu kalaba • Genel ett ş azım rr • 
lığı gördükten sonra şehrin adeta kendisi~i ~nayi Birli~nde ~ö~en bir 
baştan başa boşaldığını zannedeceği- muharnmıze şunları ı:coylcmı~tır: 

· idi - Umumt müfettişlerin bes KAnu-
mız ge · ,."'"" t nuevvel tonlantısına da.vet crlilmele-

BA YRAM Gu.ı:u .. ER ri ti1;erine Trakvadım ayrtldtm. 
Maltada İngilizlerden fevkalAde ik. Trakvamn feyizli harekcUetj ~öı;-

ram ve misafirper:verlik gördUk. Bu • le, 1?öriilür. elle tıutulur sekJ,. eirdi. 
nu tarif et.menin imkA.nı yoktur. Her Toplu çalrsmanın, _gavretin fawfala
günümüz bir bayram günü gibi geçti. nnı ve miikafatını Plbette ~ü,.el ''lırt 
Hiç İngilizce bilmiyen askerlerimiz ~örecektir ve bunnan sonra ıiPVlPtiıı 
bile, hiç Türkce bilmiyen İngiliz as • tiaha bllviik \'P ıhh:t. l?f'nic; t .. nhirlpr{ 
kerleriyle okadar kaynaştılar ve oka- ber güniimünlen daha iyi giiulcr ya-
dar seviştiler iki... ratıırıı.khr. 

Size bugilnlerin n8''esini ve sevin-
cini anlatamayız ... ,, GÖÇMEN EVLERi 

Bütün zabitlerimiz ve bütün deniz
cilerimir. baştan aşağı, Akdenizdeki 
bu büviik İnl!'iliz üssühı:ıhrtc;inde ~ör
dükleri misafirperverliğin ve ikra • 
mm heyecanını hala taşıyorlardı. 

Bunun böyle olacağı, Türkiye ile 
f ngiltere arasmdaki an'anevf dostlu • 
ğu bilenler i(in zaten malumdu. Fa • 
kat semnatinln bu dereoevi bulacağı
nı havali colc keskin olPnlar bile ev-

G~men evleri büyük bir hızla ve 
her gün .artan bir rakamla devam e
divor. MPvsime raemen hıler çok iyi 
yUrilvor. YetiRen ve vetiştirilPn malze 
me ile yeni binalar kıuııınclıkcıı. misa. 
fir olen a-öcmenlerimiz k~ndi evlerine 
nakledilivorlı:ır. 

Normal ~ini•le ton~l< fnAllveti rtı>. 

vam edivor. Sıhhat düzeni her \'akit-

velden teahllı edemezlerdi . t,.r, üstiinnen 

Mümtaz FAiK 

Tütün lalah Tecrübeleri 
Maltepede TütUn lnhi11ar Jdaresi

r.in teeis eylediği tUtUn tecrUbe n 
ısllh emıtitUsUnde Türk tiltUnleriyle 

bkeçe, Dram& cineleri arasında ya

pılmakta olan ısllh tecrübeleri bu se
ne de muvaffakiyetle neticelenmiştir. 
TıltUn enıtitil!Unde iki, Uç l!ncdenbe-

ARICILIK 
Bugün, tam 4200 damland ko\'ant

nıız vardır. Ve bunlar durmadan işli. 
yor. Bunlardan a~ıyan yüzde beş bi
le sayılmaz. Bunun faydasını gören 
ve zevkini tadan köylülerimiz 937 YI· 
h için bir misli daha kovanlarını art
tıracaklardır. Kıı.ra kovanlıtr bu gi. 
disle 10 yıla kalmadan ortadı:ın kal
kacak ve valnız btr kmm kara kovan
lnr ağıt i~in tutulacaklardır. 

Ben de bir motöre atlıyorum ve 
Yavuza doğru >'°1 alıyorum. ri güzel kokulu, rengi, içimi bUtUn di· 

S bahl yın· lim&n biraz .sakin gibi ğer tütün nevilerinden daııa makbul 

Bu mUnasebetle tekrar ede~im ki, 

bir kara kovan 3 - 4 kilo bal verir

ken, bir beyaz kovan 30 • 40 kilo veri

yor. Mevsimin zengin yı!larmd.ı 60 • 
iO kilo verdiği çok vakidir. 

a e . i . B' d 
d yeni neviler elde edılm ştır. ız e uruyor. 

Kareıda ettki Faleron kolla.rmı de- tiltUncUIUk çok ehemmiyetli ve reka-

i d ğru tın ~'omuru kıı .. tı bet kabul etmez bir istikbale namzet n ze o uza ı§, ~u ~ • 
133yılmaktadır. 

yor .... ı · . . 
Fa.leronun yalçm kolları, denıze bı-

Y tlYUl ye larcleılerinin o~ıl A~ôeniıcl• ıevalıtıf lıofrro11ı 
Molla uluklarmrJo 

37 y:ılmda an ve balcılann satış lco. 
opcratifi kurulacak ve Istanbul piya
sasında en ileri bal mahsu!U V" talmu
rnu muhakkak Trakyanın olacaktır ... 

Bir Heyet Hıfuısıhha Mek. 
tebinde Tetkikler Yapacak 
Milletler Cemiyeti hıfzıssıha komi

tesini tem!!lil eden profesörler.len mU
rekkep bir heyet oehrimi.ze gelmiı

tir. 
Ingiliı: Dr. Cimeon, YugOfJb.vyatı 

Dr. Istanper ve Ispanyalı Dr. Pnalo
g!'ıdan teşekkül ederı bu heyet, dUn 
ak§am Ankaraya hareket etmiştir. 

Heyet, hıfzıssıha müeesese ve mek
tebini görmek ve tetkik etm.1'k Uzere 
Ankaraya gitmektedir. Bur11an 11on. 
ra Milletler Cemiyetine d'lhll olan 
diğer memleketlerin de hıfzte!thll mU
esseselerini tetkik edecektir. 
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Trahomlular mek
tepten cıkanlacak 

Siyaset alemi 
Japonyanm Noktai Naz 

J aponya oı,bakanı bugün 
yanatta bulunarak, Japo 

ya - Almanya paktı hakkında Ja 
noktainazarını anlattı. Bu beyan 
göre Japonya ile Almanyanın hed 
iki memlekete giren yabancıları 
kından tarassut etmek ve bunla 
fesat çıkarmalarına karfı gelmek 
Yoksa iki devletten biri de mesela 
panyaya, yahut Çine asker gönde 
komünizm ile mücadele etmeyi 
,unmüyor. Her demokrat memle 
bu pakta girerek Almanya ve Jap 
ya ile teşriki mesai edebilir. Ha 
Sovyet Rusya Kommintern'in me 
isine karşı cephe aldığı takdirde 

Dün Maarif Vek!letinden bütün maarif müdürlüklerine gönde· 
rilen bir ttzkırıdı mtktıplırde trahomlu ha.ataların çok olduğu 
bildirilmiş, alınacak tttdbirlır hakkında talimat verilmiftir. 

Bu talimata göre, tamim gelir gelmez bütün doktorlar derhal 
mıntakaları içindeki mıkteplerdı hademeden müdüre kadar bü· 
tün müstahdemin ile bütün. talebeyi sıkı muayeneden geçirecek
ler, hatta az şüpheli gördükleri hıı.staları bile ayıracaklardır. 
Bunlar derhal hastanelere gönderilerek orada ikinci bir muaye· 
neden geçirileceklerdir. Bu muayenelerden sonra bulaşık trahom
lu talebL derhal mekteplerden uzaklaştırılacaklar, fakat trahom· 
lu olup ta bulaşık olnııyanların sıkı bir nıürakabe altında tutul
mak şartıle mekteplerine devam etmelerine müsaade edilecektir. 

Parasız }atılı talebeden t>lup kendisine trahom teşhisi kom.ı· 
lan talebe yatılı olmak hakkını kaybedecektir. 

ı. pakta i•tirak etmek hal<kını kaza Sıhhiye Vek!leti de bütün hastane, belediye ve hükumet tabip· 
Japonya Dışbakanı komünizm 

leyhinde cephe alıp faşizme ka 
cephe almamanın sebebini de izah 
derek, bunlardan birinin oeynelnıi 
mahiyette olup faaliyetlerini baş 
larına yükle.nıiye uğra.,tığını, fa 
ötekinin sırf millı mahiyette oldu 
nu anlatmıştır. 

terinin IJu işle al!kadar olmas: için alakadarlara ehemmiyetle 

Otobüs 
Kazalarına 

Karşı 
Otobüs ve otomobil kazah. .. ,nın son 

z::ımanlarda fazlalaşması üzl'!rine Da
hHiye Vek1Ieti, bütün villyetlcr~ yeni 
bir tamim göndermiştir. Dah;liye Ve
kili Şükrü Kayanın imzasını taşıyan 
bu tamimde yeni aeyriisefer nizamna
mesi neşredilinciye kadar esaslı ted
birler alınması bildirilmiştir. 

Vekalet, kazaların sebepl?rini şöyle 
tesbit etmiştir : Makinelerin bozuklu
ğu, şoförlerin ehliyetsizlıği. bazı 'o
f c>rlerin alkol ve uyuşturucu madde
ler kullanma8I, otobUslere hl\ddinden 
fazla yolcu almalan, rekabet için bü
yük sür'atle gitmeleri. arab:ıhr dolu 
olduğu halde şehir hudutlan dışında 
tekrar yolcu almaları ... 

Dahiliye Vekaleti. bilhassa bliy{!k 
şehirler araeında işli ·en otobfl"llerin 
ara kasabalarda değil, gidip geldik
leri büvük ı:cehirlerde muayene!ini ve 
şehirler hududu haricinde sık sık kon
trol edilmesini bildirmiştir. 

Bir kadın 
Üstkattan 
Düşerek öldü 

Fakat bu beyanat şüphe yok 

Sovyet Rusyayı tatmin etmiyecekt 

BilAkis Sovyet Rusya iki tara Diln Mahmutpaşada feci bir kaza 
oimuş, bir kadın evin üst katından kendisini ihata siyasetini takip 
düşerek ölmüştür. Mahmutpaşada tiklerine inanıyor ve buna muka 
~me sokağında oturan R'!mziye, e· kendisinin de hazır olduğunu ıöyl 
\itı üst kat pencerelerini temizlerken yor. 

başı dönmüş, müvazenesmi kaybede- Sovyet Birliği Oıfbakanı Lltvi 
~k sokağa düşmU§tür. Kıdmm vü- bir kaç &Un evvel Sovyet ordusun 
cıtdu hurdahaş olmuştur. Remziye, azametine ifaret ederek bunu ani 
hastaneye kaldınlırken yolda. ölmüıt-

mıf; Amiral Orloy, Rus deniz kıJ tür. 
----------- vetlerinln üç misline vardığını 

Su şirketi ile tahtelbahir kuvvetlerinin yedi mi• 
ne yükseldiğini söyliyerek ayni t• 

müzakereler bitti ifade etmifti. Bundan bafka C 
Kadıköy Su şirketi ile Nafia Veka- ral Khripin de Sovyet hava kuvv 

ıeti mümessilleri arasında bu şirketin !erinin son sene içinde dört misli 
satın ahnmuı için başhyan müzake- varmıf olduğunu söylemi, ve bUt 
renin esas kısımlan bitmiştir. Diğer bunlar Sovyet Rusyanın hasımları 
tPferruat üzerindeki görüşmeler de karfı hazır olduğunu anlatmak tı 
sP.kiz, on güne kadar bitece!ctir. Ev- susunda birlefllliflerdi. 
velce Ankaraya gitmiş olan Kadıköy Vaziyet iki taraf arasında ıerıl 
1'J!mah Su şirkti müdürü b!.lgiin şeh- ll&in devam ettiğini göstermektedir: 

ıimize dönecektir. Fronsamn #eslihafı 

F ra.n3a yeni bir deniz lnf 
Yeni Ticaret Miimeuiller • prouam• •·--·-L--4, 12., ,..,., 

T'T O ' b '/ Geliyorlar rama göre Fransa 1943 senesine il 
V Ç • 0 m 0 l Yeni tayin edilen ticaret miimessil- dar 35,000 tonluk beş harp zırhlısı 
K ld ve 10,000 er tonluk 10 kruvazöre 
azası o u }eriyle ajan ~e ataşeleri~lz pazarte- hip olacaktır. 

~i günU hep bırden §ehrimıze gelecek- b k F hll 
Dün şehrimizde üç otomobil kaza~n 

1 
d' Bundan aş a ransanın 

er ır. kuvvetlerini yenilemiye karar verrı'I olmuştur: 

1 - Kabataş li!esinden Akif oğlu 

Bedri, Ortaköyde tramvay;;an atlar

ken önüne 1928 numaralı otomobil 
çıkmış ve çocuğa çarparak yaralamış-

tır. 

2 - Sipahi Ocağı karşısında otu

r&n Müberraya, Nişantatır.da 2666 

numaralı otomobil çarpmış, muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. 

3 - Köprüden geçen 2582 numara
lı otomobil 714 numaralı aın~le tram
\•ayma çarpmıştır. Otorn')bilin ônü 
parçalanmış, şoför Vartan, arabasını 
bırakarak kaçmıştır. 

Tahmil ve Tahliye 
Ücretleri 

tktlsat Vekaleti, ihracat maddele
nmizin vapura nakline kadar geçirdi
ği aafahat ile tahmil ve tahliye Ucret
leri hakkında IstanbuI TÜrkofisinden 
ma!Qmat iıı1terrıiştir. 

Türkofis bir haftadanberi yaptığı 
tetkiklerini birkaç güne kadar biti
recektir. 

Vekllet, bu tetkikatı tUc-=arlar le
hine olarak Yapılacak ten7.iU.ta esas 
tutmak üzere istemiştir. 

Bugün Mülkiyenin 
Yıldönümü 

Bugiln MUlkiye mektebınin yYldö-

nümüdür. A.nkarada bilyUk mera!im 

yapılacaktrr. Şehrimizde bul;,.ınan es

ki Mülkiyeliler de bu geoe Parkote

Iinde bir toplantı yapacaktard1r. 

Ticaret mümessillerimiz. burada olduğu daha önceden bildirilmlftl• 
bir hafta kadar kalacaklar. tesbit e- Bir kaç gün evvel de M. BI 
dilecek bir program dahilinde her Fransanın Avrupada en kuvvetli d• 
ihracat şubesine mensup tfü·cn .. ları ıet olduğunu anlatmış ve deniz J<ıJ 
TürkofiAe davet ederek ayn ayn has- vetlerinin mütemadiyen arttığıf1 
bihallerde bulunacaklardır. daha sonra Fransız hava kuvvet 

rinin, hiç olmazsa. diğer devletle 
lıtanbulda Yeni Takaa müsavi olduğunu söylemiş, ve Frtı. 

sanın siyaset ve diploması bal<ınıl 
Heyeti rından da kuvvetli olduğunu ill~ 

Takas i§lerini yoluna koymak için etmifti. 

tktisat Veklletinin hazırladtğı proje Fransanın bu ••kilde te~ihat'.11 

bitirilmek üzeredir. Bu proj~ye ga- ılerletmesi Almanyada tesirini ı 

re, Iıtanbul, Imıir, Merein. Ankara- termiş, ve bu hareket Fransa Hıd 
da birer umumt kltibl bulunan taka!!! Cephesinin siyasetinde derin bir t 

ofisleri kurulacaktır. Projede, ofis

lerin çalı§Jlla tekilleri madde, madde 

havvülün başlangıcı sayılmıştır. 

Omer Rıza DOCRU L 

goıterilmiştir. ._ ...................................... ~ . 
Iıtanbul yeni taka.a heyeti, kambi· 

yo mUdUrü, Ticaret Odası umumt kl
tibi, CUmhuriyet Merkez Bankası mU

diniJ, Ticaret Odasının ıki mUmeısi

linden mürekkeptir. Bugün çatıean 

takas heyeti memurları vazifelerinde 

kalacaklardır. 

Kız San'at Mektepleri 
Akşam Kız San'at mektepleriyle 

Selçuk Kız San'at ve Kd.dıköy Kız 

EnıtitUsU için Maarif Veklleti mUW. 

d:ıvil bir sermaye verml§tir. Bu ser

maye ile bu mekteplerde elbise, çama.

eır, oa.pka, çiçek yapılacak, bu ıuret

le talebe gördilğti denlerl tatbik et
mf ı olacaktır. 

BiRKAÇ 

SATIRLA 

H ukuk FakWUıelnln dön eea',. 
çıka.nlması üzerine Udncl 

ruf talebesi,, An.kara Hukuk MeJ<tllb 
de tahsillerini bltinnek lçln m" 
etmişlerdir. Fakat kayıt müddeti 
tlğlnden kabul edllmeımlşlenllr 

• • • 

Y eni tuz kanunu llyUıuı ~ 
liıten çıkmıştır. Llyih• 

lada tuzun kilosunu Uç ktm .. 0 

te&blt etml§tlr • 
••• 

B eted.Jye, Tramvay ŞtrK -' 
müracaat ederek bUtün lı 

tarda ilave tramvay seferleri iJı 
etti.rmlştir • 

• • • <' 

4 Birinciklnun ı 
CUMA Bugünkü Hava: Y ACIŞLI 

R oma Ticaret konseyliğlne ~ 
edilen Halil Mtthat, dilD 'tti 

rlmbe gelmiştir. ŞimdlJik tıt9P ..,
Türkofiı Müdürlllğünü vekil~UI" 
pacaktı:r. 

Ruat mcrkcılerinin tetbit ettitine ıöre; 
buıün umumi olarak ınemlcketimizin her 
tuafmda hava çolı: kapah n yafışhdrr. kUz
dr, cenup iıtilı:ametlnden eeecekt\r. PD"tma 
devamlı olacaktır. 

Dünkü haya 

12 ncl ay 
1355 Hicrt 

G11n: 539 Kasım: 27 
1352 Rumi 

Ramazan:19 21 Ilrinciteırin 
Ollntt: 7,0I - Otle: t2,C4 
?kindi: 14,21 - Akpm: 16,41 
Yatar: 11,lt - Imdk: ~.21 Diin hava kapalı ı~ıtir. Zaonan saman 

ydmur :vaimıttır. En fazla ırcalrl* 9, en 
az 2 lravdedilmiltir. 1Uurlr ıaattt 20 kilo- metre ıilr'atle eemlıtir. 

. . . ~ 

M eyva.cıbk mütehas1111sı sa:., t 
yanında yumurta ve f 111 ;J' 

zerinde tetkikat yapan 28 k0~.wıl" 
ıtajyer bugün Trabzona gld_...-

dlr. ~ 
~ . ...__. .......... 



ominı Polt adındaki ln
ımı p.-intn 8'rlln 

habirl hudut harici edil
lftir. 

Harp veya 
Müdafaa 

~ 
Eaaai B~ 

Kral Sekiz 
el Edv rd 
Vol Ağzı~da . 
y o larctan bıri tcalbe 

DiGeri ananeye 
gidiyor 

lılo11muf Soydan lliı o;ılıı 
nıdh ıöyloıl<en •• 

Fransanın 

Ağır 
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.M.ahkemelerde 

't üz de altmış f aiz~e 
para veren bir 

tefecilik suçlusu 
Dün, asliye ilçUncU ceza mahkemesinde bir tefecilik davasma devam 

edildi. Suçlu yerinde Cebeciyanla avukatı vardı. Elektrik, Tramvay Şir 
ıketi ve Osmanlı Bankası memurlanndan tfzı phitler dinlenecekti. 
İddiaya göre, Cebeciyan nizam hilafına ola&k evinde tefecilik yapmıf 
ve yüzde altmış faizle para vermi~tir. 

Evveli, Satye Şirketi memurlarından Ahmet Nazmi dinlendi, dedi ki: 

- Cebeciyanın ötedenberl faizci-
lik yaptığını biliyordum. Kendisinin 
dükkanı yoktur. Evinde iş görür. 
Kapısının üstünde " 100 de on iki ile 
verilir,, lavhası asılıdır. Ben de ken
disinden geçenlerde üç ay vade ile 
100 lira aldım. 120 liralık senet bı
raktım. Uç ay sonra 30 lira faiz ver
dim. 

Suçlu bu iddiayı reddetti ve: 

Bir Pul 
Sahtekarlığı 
M üddeiumumilik bir haf· 

tadan beri mühim bir 
sahteklrlık tahkikatile meş· 

ıuldür. iddia pek' atırdır: 
Sazı teblii ilmühaberlerinin 
arkasına henüz tedavüle çık· 
ınıyan pullar yapıftırılmıttır. 

Harçlar Kanunu mucibince ' 

Bir mobaşır 
mahkOm 

oldu 
Asliye UçüncU ceza mahke:n,si, dUn 

bir mübqiri mahkfım etmiştir. iddia 
şudur: 

Tebligat dairesi mübaşirlerinden 

Sait, ikinci ceza dairesinin bir tebliğ 
emrini borçluya 17 gün so"lra tebliğ 
etmiş ve tebliğden sonra da bir· hafta 
yanında tutmuştur. Beyoğlu ikinci 
sulh ceza mahkemesinin iliTJlını da 
26 gün sonra yerine göndermi~ ve il
mlihaberi tebliğden bir hafta sonra 
mahkemeye vermiştri . Yine bq
ka bir icra emrini 25 gün sonra teb
li ğetmi§ ve tebliğ ilmüha1>erini de 
doeyaaına vermiyerek bir hafta alı • 
koymu§tur. 

Müddeiumumi Fridun, mil'ıdşir hak 
kında ceza verilmesini istemşitir. 
Mahkeme kendisini (90) lira ağır pa
ra cezasına mahk(lm etmiştir. 

Mahkemede 
Hakime 
Siiven Suçlu 

Radyo 
Bu&Wıkü program 

lataabal 

Otle neşriyatı - Saat: 12,30 Plikla Turlc 
muıikiıi: 12,SO Havadıı: 13,0S Plakla hafif 
muzik; 13,ZS • 14 Muhtelif plik 11cır•yatı. 

Alı:ıam neıriyau - Saat: 18,JO Plikla 
danı muıilı:ısi; 19,30 Spor muıallebeleri: 
Eıref Şefılı: larafmdan 20 Saz heyeti: 20.SO 
Vtdia Rıza ve arkadaşları tarafından 1·urıc 
rnuıikiıi ve halk ıarlı:ıları; 21 Orkestra: 

1 - Suppe: (Şen Delikanlı) uvcrtur. 
2 - Beethoven: (Möniet). 
3 - Moszkowılı:y: (Gitara). 
4 - Strauss: (Çincene Baron) operelin

aen parçalar. 
5 - Pinsuti: (il Libro aanto . Tiriyo). 
22 Plakla ıololar: 22,30 Aiı:ı.s ve borsa 

haberleri 23 SON. 

Günün program özü 
Senfonik kon..,rler: 

1 Saym halkımızın arzuau llHrine 

I ~ ~ ~ ıin9muında rekorlar 
~ .A...J ~ rekoru yapan 

HECHUL ASKE 
VE 

Le>r~l H~rcll 
KAN KARDEŞLER 

TÜRKÇE FiLMLERiNiN 
Gösterilmem daha bir kaç gün temdit edilmlftlr. Ancak bu mu 
program B U G Ü N matinelerden itibaren: 
1 - TÜRK DONANMASININ VUNANISTANI ZiYARETi 
2 - ANKARA'DA ÇUBUK BARAJININ açılma töreni. 

1SMET 1NöNü ve AL1 ÇETİN KAYA'nm 
nutukları ve yapılan bütün merasime illve edilmlftir. 

21,15 Var,ova: Ferrero, Rubinıtein · 2130 ~----1111!1 ... ••••-~ 
:::~::ı:;~r.:~ .~~;-;~~~', :~ .. ~t.:: ULU ÖNDER 1 NZuatMi ESRuonLgAu 

Hafif koMerlt!r: 

17,10 Praı vesaire: Hafif muıilti; ıa Bük- ATAl o RK'u··n DEGiŞMi~TiR reı: Radyo orlı:estraııı; 19 Liypzic: Oper:ı 
musikisi ; 20 Münih: Hiller varyaııyonları FERAH Sınama 
(M. Reıer) : 20,30 Viyana: J. Straa" Ye r . d ira 
Lehar'm eserlerinden; 20,40 Zurilı: Mando- .StlyUk Millet Mec ıam e t 
\in muıikiıi; 21,10 Kolonya: Aıkert proı- >Uyurduklan aon nutukları ve 
ram; 21,45 Torino: Orkestra; 22.1~ Roma: .NKARA'da yapılan CUMffU. 
Operalarda dans parça~rı : 22,40 '.lypric: 
1!•ker tarkdarı: 23,20 Viyana: Viyana mu· RlYET Bayramı geçit resimle:ri 
ıılnıl; 23,30 Münib; Kleiı, Haendel. Bach : ilmlerl 
23,30 Stutcart: Orkestra, •ıırkı:ıır ; 24,05 
Budape,te: Çiıan muıikiıL 

Operalar: 
21,15 Breslav: "Dil Christelflein,, ope

rnn 
Oda m111dkl•I : 

ISTANBULA 
G ELD i 

22,10 Budape,te: Zaırep yayli kuartetı; 
2,lS Praı: Piyano. keman sonat~rı (No- .._ ____________ ., 
uk). ..., 

Yarın.? hangi sinemada.? 

Reıdfallf!r : 
21 Stokholm: 'Myra He11 (Pi,.ııno); 

Torino: Viyolonsel muıikiıi. 
Dan11 mu11lkisl : 

u ,.Kadıköy Bo§azi~i 

~-•PA R A S IZ 
Metbur Amerikan br&f bı 

MAVi NAV 
NOMUNELIKLERI y 
Yann lstanbul'da Yeni 

hane civarında ParfUınöri 

Faraggi ve Bahçekapıda Z 
ecza ve Itriyat deposunda p 
• olarak da.lıttınlacaktır. 

- Bay reis, ben Ahmet Nazmi 
hakkında icrai takibat yapıyorum. 

Elektrik Şirketi Ayaapap. şubesi 
muhasibi Osman benim tefecilik yap 
tığımı hükiımete ihbar etti ve be
nim bütün alacaklılanmı etrafma 
topladı, borçlarından kurtulmak için 
9imdi böyle şehadette bulunuyorlar, 
dedi. Bundan sonra Elektrik Şirketi 
memurlarından Enver dinlendi. Uç 
ay için 67 lira yerine 80 lira verdiği
ni söyledi. Yine ayni şirketten Ah
met Refik üç ay vade ile 100 lira al
mış 115 liralık senet vermiş. Uç ay 
sonra tekrar üç ay için 20 liralık 

faiz ödemiş. 
En aon dinlenen tahit Osman da 

faiz miktarının senette yüzde altmışı 
geçtiğini anlattı. 

hukuk tebliğ ilmühaberlerı
nin ikinci nüshalarının arka
sına daınıa pulu yapıştırıl

mak icap etmektedir. Müdde· 
iuınumiliğin el koyduğu bazı 
tebliğ ilmühaberlerinin arka
sındaki pulların üstündeki ta
rihlere ıöre henüz o çeşit 
pullar kanunen tedavüle çı
karılmadan evvel bu ilmüha
berlerin arkasına yapıştırıl

mıştır. 

Bu pullar üzerinde iki türlü 
ıhtimal ıöz önüne alınmakta
dır. Ya bu pullar tedavüle çı
karılmadan evvel bir yerden 
qırılmıttır veyahut ta tarih· 
leri eski atılmak suretile 
teblii memurları tarafından 
vazifeleri suiistimal edilmi•
tir. Müddeiumumilik, bu iki 
ihtimali ehli vukufa tetkik et
tirmektedir. Ehli vukufun ve
receii rapora söre. tahkikata 
devam ettirilecektir. 

Evvelsi gUn geç vakit S 1ltanah
met Sulh UçUncU ceza hlkimi Ihsan 
22 yaşında Namık adlı bir yankesi
cilik suçlusunu dört buçuk ay hap

se mahkflm etmittir. Hakim, kara- 22,10: Hamburc. 23,20: Roma. 23,45: Var
nnı tefhim ettikten sonra Namık, ba- "'Ya. 24.25: Londra (Rejyonal). 1: Radyo· 

Normandi. 

ve semtleri uzak olanlara mUjde 
iki geceden beri Tepebqı 

GARDEN de ğırmıya başlamıt ve ileri geri sözler -------------
söylemi~r. General Şakir Güle§'İn 

mUtemadt alkıf toplıyan ~ı nı~ıııııı' '~:WO 
Borçtan kurtulmak için •• 

Suçlu, her tahidin lfadeelnl ayni 
cümlelerle reddetti: 

Polisler, hlkiml ve mah cemenin Cenazesi 

25 Aranyoss il llW...\11 ..!u20~ hUkmUnU tahkir eden au4;lııvu zabıt Şr:hitlikleri imar Cemiyetinden: 

- Ben bu borçlular hakkında ic
ra! takibat yaptım da onun için a
leyhimde söz birliği yaptılar. Bu Os

manda muhbirdir. 
Osmanlı Bankasından ve Elektrik 

varakası yapmak için mahkemeye al
dıktan zaman Namık tekrar ma.'l&nın 
ilstUne yumruklar indirerek bağırmı~ 

ve hakaretine devam etmi,tir. 

Saat 19,5 ta meşhut suçlara bakan 
Mllye lktn c8ll 1ftt!ı~ne ~a· 
nlan Namık, tekrar hlkime hakaret 

OlümU bize bir acı olan c>.miyeti
miz müessislerinden kıymetli Gene
ral Şakir Güleş bugünkü r.uma günh 
Edirnekapı şehitlifine d~fnolunacak
ttr. Cenaze törenine iştirak etmek Ü· 

zere Cemiyetimiz üyelerinın saat (l 1) 
<Je Gulbane hastanGMW Mfttf~miltn 
rıca olunur. 

~IUlllUI M& 8 &.& 8A 

RAJKO lıtiklil Mar§ı 
ÇiNGENE ÇOCUK Orkeatrası Beyoğlu Halkevinden: Evim" 
ve la Kukaraçça filminin 1;>af ar- ı.ik öğretnu~ni tarafından hw 
tlıitl'rra8 PBRKIN&.l triM';.ma.. .. .-... mhL~ --. .... ~ ..... 

ırumda aaym yurtclql&rmu8a 

Şirketinden bazı şahitler gelmemiş-

ti. Onların çağnlmaları için muha- ------------
ettiği için yirmi gUn hapse mahkCım - Taksimde Makalın Tiyatroeunda 

maralar ile birlikte lAl martı ve diğer mi1ll ~ 
CUMARTESi ve PAZAR retilecelrttr. 

Saat 17 matinelerinde görebl- htiyenlerin yukarda yazılı 
keme talik edildi. 

olmuftur. Namık, ikinci nUkmil ye- HALK OPERETi 

EROiN 
KAÇAKÇISI 
BiR KADIN 

dikten sonra ellerini ıtlkftıı~~le jan- Bu akşam saat 21 de leceksiniz. 11&&tte Evimize gelmelerini rid 

Amanın Paraamı Çalan 
MahkUm Oldu 

dannalann kelepçesine uzatruış ve PIPtÇA Fiyatlarda zam yoktur. .1 riz. 

tevkifhaneye gönderilmiştir. --------------- -----:------------------·-

Ayuofyada oturan Osman isminde 
bir körUn parasını çalan Abdi, dün 
aaliye dördüncü ceza mahln1nesinde 
dört ay hapse mahkUm olmuştur. 

Dilencilik Suçlulan 
DUıı müddeiumumiliğe S dilenci re

rilmiftlr. Sulh ceza n-~h·~emeleri 

Sabıkalı eroin kaçakçılığından ıuç- bunlan sekiz gün belediye illerin3e 
Perikliyi Öldürenler ıu olarak ihtisaa mahkeme.sinde mu· çalışmıya mahk<lm etmitlerdir. Şapka 

Silivrikapıda bahçıvan Periklinin hakemeai devam etmekte ulan Bahti- kanununa muhalif hareket eden Uç 
iSlümUyle biten hadisenin muhakeme- . • Ce il · ahkem~ suçlu hakkında da muhtelif para ce-yar namı diger m enın m 1 ·1 ._.. 
ilme dün ağır ceza mahkeuıesinde de- . b't ·· -ıa an ven m19 .. ır . 

. bazı h.tl d"nl • si dün bitmıf, kadmm suçu 1& 
1 

go- --------~---• 
vam edilmıt, fa ı er ı enmıt- rUlerek 2• lira para ceaaiyle bir yıl Gazi kazaama sürgün edilmeıine ka· 
tir. Duruema, tahitlerin ç1ğ.nlması . . . 
· · kalın tı 3 ay hapis ve Eaklfehirde SöfütlU rar venlmiıtir. 
ıçın ıı r. 

New • Yorkd:a 25 hafta, Londra'da 20 hafta, Paril'de 15 hafta mUtema 
diyen oynanan ve alkUJlanan, senenin en büyilk fılmi 

CASiNO DE PARIS 
(Fran11zca &azlU) 

AL JOLSON - RUBY KEELER 

BU AKŞAM BUYUK QALA OLARAK T u R IC SİNEMASINDA 
Dlveten: (1) Ekler - Jurnal en son dünya haberleri (2) 500 metroluk TUrk.,.e izahatlı bii film: 
DONANMA.SININ YUNANIST AN zıy ARETl ve müteveffa Kral Konıtantin ve Kraliçe Sophle ve Krali
çe Olga'nın ttalyada bulunan küllerinin nakli. Yerlerinizi evvelden aldam. Telefon: 40690 

Salahaddin Bey 320 liranın ödenmesinin ainirle~e 
verdiği gevşeklik içinde her şeyle a,Ji.kaaı~ ~ea-~ 
gibiydi. MUtemadiyen ve sabahlara kadar dU9UndugU 
günlerin acısını çıkarmak için olacak, kafasının mut· 
lak surette bo9 kalmuma gayret ediyor ve evde ken· 
diaine ROrulan en buit teYlere bile omuz ailkmekle 
mukabele ediyordu. MEMLEKET ROMANI -26-· SABAHATI'lN ALl 

avlunun kenarında sıralanmıt ve oturmUflardı. 
halkıtldan bir kıamı ile aamimt ve teklifıiz miııaf 
yukan kata çıkan merdivene dizilip af&iıyı IJ 
diyorlardı. Oldukça aojuk havaya rağmen, belld att' 
yakl.,makta olan baharın verdiii bir ceearetle. 
ğün açıkta yapılıyordu. Avlunun ortumd&ld ~ 
ta birkaç çm,ene karuıı, ellerinde silli ~~~ • ..d 
tempolu oyun havalan çalıyorlardı. ~ 
aenç kadınlan ve kulan önlerine bakarak ve 
çetik papuçlu ayaklarile kusa adımlar atarak b1' Jlf 
abaya mahauı oyunlar oyııamalrta ldller. .. 

Şahinde Hanını eıkiai. gibi koDlfU ko1119u dolqı~ 
gevezelik etmekte, "i.lem,,ler yapmakta ~di. A~ya ıı· 
ren sovukluğa rağmen Hilmi Beylere bile sidip ıe • 
liyo.r, ;aınız burada, Muazzezin bafkuma aözlU ol • 
duğunu asla ağzına almıyordu. Fakat baf~a yerle~· 
de: "Daha da bir karanmız yok amma, bilmem ki ..• 
Damadı pek zengin diyorlar... Ahllkı da melek gibi 
lmif ı ı diyerek Alinin senasında bulunmaktan geri 
kalmı;or ve bu eırada ondan "damat,, diye bahaede
rek işin pek iptldalarda bulunmadığını anlatmak is· 
dyordu. 

Fakat tek b&filla bir şey becerecek kadar aklı ol • 
madığı vs SaJ&haddin Bey ile Yuauf ta bu son gUn • 
lerde kendi havalannda gezdikleri için nİf&D hazırlı
ğı filin yapıld.Jğı yoktu. 

Bu vuiyetten en çok sıkılan ve ne olduğunu, ne o
lacağmı bir tiirlll anlıyaınıyan Muazzez, her aabah 
ve beı aqam Yueufu tek bafma bulup konUJmıya 
karar veriyor, fakat bueu ceaareteizliği, bazen de 
Yuau!un yorıunluktan bitkin bir halde eve pllp 
derhal yatağa ıiri9i yUa\Uıden bunu bir türlU yapa· 
mıyord11. Birkaç kere, aım811lııtn ve babatmm evde 
olmadığı akpml&r, Yuaufu seç vakite kadar bekle
di 0 gelince önüne çıkarak: 

'•'Yueul Ağabey ... ,, diye aör.e bathyacat oldu. 
Yusuf derhal onun IÖZUntl keserek: 
.. Daha yatmadın mı Muaaez ?'' dedi ''Kıl gUntl bu 

kıyafetle eofaya çıkılır mı? Kot yatağına, ben de 
ltugUn çok yoruldum, hemen yatacatmı." 

Ve genç kum cevap vermesini beklemeden odum& 

lirdi-

Dk zaınanlarda Yuaufa kartı müthit bir hiddet, 
hatta kin duymıya bqlıyan, eonra yavaş yavae bu 
kızgınlığı büyük bir teeuUre inkılap eden Muur.ez 
son zamaıı1arda Y uaufun halinden korkmıya b&fla· 
Dll§U. Her halde ağabeysi göründüğü kadar aaJtin 
olmıyacaktı. Bir aqam ~ne baelam&k üzere o~ bir 
milk&lemeyi kesmek için aert sert cevaplar venr.ken 
birdenbire Plini uzatarak Muazzezin yanağını ok§amış 
ve Muazzez bu elin utmalı gibi titrediğini farketmtş. 
ti. Bazan tcızm eözlerini biç keuneden, belki on da· 
kika ve daha fazla dinliyor, gözlerinde anlıyan, hatta 

• 1 . ._, __ .....aen -Tırıar yaıµyor, fakat karpam. 
aynı şey en~ ~ . 
dakinin sözü biter bitmez, sanki hiçbir llY dinlem. 
mit ve bir rüyadan uyanıyormut gibi, kuru, yabancı,, 

bır. --ap veriyor 1• hemen uml&IJYordu. maman ... T 

Onun bu hallerinl gördükçe zavallı Muaueslıı pe-
rif&nhiı daha çok artıyordu. BtltUn sUnUııU evde 
yalnız ~irdili için kendi kendini dinlemtye a1ıt • 
mı,u. Durup dururken ağladıiı, aonra hafif bir t.. 
beMWntln dudaklarm& yayıldıiı oluyordu. 

Kllbr& ne anuı iee evde iki hayal flbl idiler. Ken
dilerine lUaum oJmadılı zaman yok oluyorlar ve aran
dıltlan zauıan, ıanki havanın içinden, birdenbire beli
riyorlardı. Onlar da linirlerinin uzun ıilren bir uya. 
mkhfmı dinlendirmek için, Sallhaddin Bey flbl, ma
nevi bir uykuya dalınıp benziyorlardı. 

KUbra bıraz toplamış olmakla beraber yilzUnUn 
basta sanlığmı hill muhafaza ediyordu. Birkaç ke
re, gUnddzleri, yukan .kata, Muazzezin yanma çrtmıe, 
yapayalnız bir odada bir mindere yUzUkoyun yata. 

rak dUfUn~ genç kızla bir iki ıu etmek latemlfti. 
Fakli • blribirleriııe aöyliyecek bir eey bulamadılar ve 
ınıantılı bir atlkikt içinde uzun zaman yt1z yüze balat
tıJar. 

Bugünden sonra Muazzez Kilbradan büsbiltiln ka
çar oldu. Sebebini bilmediği halde bu kıJa kartı için
de bir kızgınlık var gibiydi. Bir insana en muhtaç ol
duğu bu ıa.rnantarda bile aklma bir kere olsun Kilbra 
gelmemiı ve o bunu arayınca da ona ısmamamıttı. 
Iammak ıöyle duraun, biriblrlerine susarak bakıtır· 
larken onun gözlerinde kendisini ısmnak iatiyen pa
nltılar &e7.er gibi olmuştu. Mtlmktln olsa gündUzleri 
bu evden kaçacak yahut bir köteye saklanacaktı. 

Fakat 'bereket venin evde kapalı kalan ve ehll bir 
hayvan gibi hatt.A. onlardan çok daha maksatsız bü
yüyen kızlann bepeinde olduğu gibi onda da vtlcu
dtınU ve kafumı hiçbir teyle metruI etmeden, hiç· 
bır teY dü~ ve hiçbir ,ey yapmadan aaat
ıerce, gilnlerce, belki ayla.rca, aenelerce beklemek 
kabiliyeti vardı, ve içini yakan dtıttıncelerden bitap 
bir hale gehnce bu mutla.k blçlilin kucaim& ablı
yordu. 

Bir teaadUf, da.ha dofrulu bir felA.ket birdenbire 
berşe}i deflttlrdt. 
Hacı Rifatnı İhlan bir haftadan beri dUitln yapı

yordu. Bir Ç•l'f&naba akşamı ahenk ve coşkunluk 
son haddine Varnuftı. Çayiçl denilen mahalledeki 
evin avlusu k!l.dınlarla ve kapmm önündeki meydan 
erkeklerle doluydu. 

Hepsinin ba9lan hacı yazmulle örtUlU kadınlar 

Gelin bfında aıra sıra altın ve incilerle ytlldtl tJJI 
fes tqıyor ve ince bir tW arkuma, lk1 demet q; 
tel yanaklarının Uatilnden göpüne uzanryordıJ: .... dl 
bugüniln hürmetine bir tahta, lakemleye ot~ 
la.rdı. Şaşkın ve •ilaIDif ıözlerle aruıra etrafı 
yar fakat daha ziyade önUııe bakarak, ihtımal ,,#. 
aıkmtmm biteceği clakikayı bekliyordu. Kolları il/ 
rinl örtecek aadar uzun olan ve etekleri y~~ı ~ 
kat biriken Vİflle çtlrUğU kadifeden dallı elDUICJI"'~ 
züne hatif bir pembelik veriyor ve avlunun bir~ 
sinde yanan çıraların Ifıiı nemli klrpllderiD1 ;1 
zaman parlatıyordu. Yanıbqmda otW'&n anall 'I 
temadiyen u.ııuttı ile gözlerini Biliyor ve ikld'. Mil 
de, ıelip kulağına birJeyler aöyliyen oğlan ~ 
menaup kadınlarla kODUfU)'OrdU. _ ~ 

Birkaç kere plint de oyuna kaldırdılar. ~ 
kadmlarm tefleri birdenbire meslerini ~ 
kısa mıaralı tarkılar &iJz1ardan daha mana, 
daha ,ehvet dolu olarak dökWmlye 'bafladı.~ 
lmıca bir mUddet ne yapacalmı fl.FIDif pbl 
yen plin yaV&f yavq, Ueta donukluktan 
yormUf ıibl kimddadJ. Etekleri semfnln iri. 
tqlan Uzerinde Deri pri birkaç hareket ya 
sonra 11çramıya benzfyen kUçUk hamlelerle • 
dolumıya bqladJ • (J.rkl8I .,.r) 
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Matbuat Umum Müdürlüğünün Mekanizması 

1'aıı•m hedefi: Haberde. fikirde, 
lıerteyde temiz, dürüıt, aamiml 
~ kariin ıazeteıi olniaya 

ça.llfmakbr. 

60 Kişilik 
• 

GGnQn Meseleleri 1 JŞ 
Bizim kayıbımız 

l>üıa &ktam g~ vakit SUrt meb'u· 
IQ ıtabmudun öltimttntl haber verdi
ler. Derhal matbaa içinde bir m&tmı 
~"- doğdu. lçlmllde gösyll§laruu 
"'le tut&mıyanıar oldu. Çtlnkü o, bu 
lllat.baamn içinde herkes tarafından 
~ bir _.,. gibi idi. Klbarhğı, ne-

20 Kişi ile 
Nasll Başarllabilir? 

llılketı, ince terblyml 0e herkmln, be- 5. on Ankarada bu -
~ aevgl ve hllrmetlnJ kuenm11· 
.. . lunduğum sırada 
ltaıunut bu matbuya Milliyet p. merak ettim: Matbuat 

'8teatııın sahip ve bapuıbarrlrl ola- Genel Direktörlüğü na
~ girmişti. Zaten uıuatald ima srl işliyor, neler yapıyor? 

11hanirlljl 18tlana eclllll'lle, sa- Doğrusunu c;öyliye -
~le de o Mllllyetle baflaauftı. yim: Çok bir şey bulaca-
"~ az samuda Ttlrk matbaatmm • d 
e.ı 1oymetll, en kuvvetli bafmuha.rrlr- ğımı zannetmıyor un1. 
ı....... Orada anlayı~lı, çalışkan """lllden biri olmuttu. Ottzel yazılan, 
n111e1er1, kuvvetli tahllllerlle o oku- arkadaşlar bulunduğunu 
heaıuın da aevgl ve bllrmetlnJ top· biliyordum. Elbette boş 
-..;tr. durmuyorlar, bir şeyler 

4nt bir but.alık onu evveli gue • yapıyorlardı. 
~ ayırdı timdi de lnaafaa ö- Fakat her nasılsa ~yle müp -
'- onu anunmtu alıp götürdü • hem bir fikir peyda etmiştim: Mat· 
lraaımut 8oyd&nm öltlmtt yalım bl· buat idaresindeki çalıf!llal&r plln -

-a.. için değil matbuat ve memleket sız, tesaduttdir. ihmal edilmiş ı:ok 
.... de bir kayıptır. Onun arkumdu esaslı vazifeler vardır .•• 
~ biz değil böW. matbuat gh- Gittim, gördüm. 
htr döbe yerldlr • Şubelerden her birinde saatleree 

• • , kaldım. Şube ,eflerile ve memurla-
lt rile ayn ayn konu9tum. Doeyaları, 

Öye doğru fişleri gözden geçirdim. Vücuda ge 
llwdunetln kaUmıma programmda tirilen eserleri ara,tırdım. 
~: blr gidlt var. Köylünün Neticede kendi kendime dedim 

memleketin kallmımaal ki: 
~· Nöfuumuzun dörtte üçü • - BUım matbuat idaremizde 
...._\tku eden köyltiştt refaha kavq;. nuıı çallfıldığuu bilmeden herha.n 
.. ~~ memleketi refaha kaVUltur - gt birimiz yabancı bir memlekete 
' 4emektlr • o •• gitseydi, orada bu yolda bir çalJt-
aa_~.,.... -~::!._~~!' mA ile karştl8.Ş!8ydı, kimbilir neka.. 
~ -..~...-- dar cotkun ~,._NMılıw ,bürıcl;k 
~ aonra köytt ve köyltlyU kurtarma noksanlara dair nekadar ağır taf· 
llllııı..-de bir program dahilinde~· lar atacaktı! 
,,_ bafladığmı görüyoruz. 

11.Ll>tb. bahsettiğimiz maarif seferber· 
~~ çahşmaıım bir eseridir. Diğer 
~'ltan köylerde yapllan tetkikler, 
... tetkuderclen çıkanlan neticeler de 
......_~ yapılan hazırlddann bir 
~Pcıdır. Bu hazırbklar bitince, 
~e-dofru eıeub bir faallyet .,_,b. 
~ve memleket ud o vakit tama. 

~-
l • • • 
~lnyada 
~neimilel harp 

..... ~ya harbi mahallf ve dahW ol
~ ~.Oradaki •mıf kavgası 
v~el bir tekil almaP bafladı. 
~~e kadar ya.hm hlllmmetler, 
~ ettikleri souflara göre, iallere 
41 htlktm~ere yardım edlyortu. 
'I' '- daha ziyade blr ıiyuet mesele-
~ na.zan dikkate almabUlrdl. 

ıı......~ tbndJ muhtelli milletlere 
~p 80Uflarm da ispanya harS Ut oldaldan cephede yer al • 
~ oldoklannr ıörtlyorm. Fqlst • 
~flral Franko tarafında yer ah· 
' • Pran..., Ahnu, laglllz, Bel
-.._-1teuer1 de liçl kardetierbıhı yar-
~ ~Ofuyorlar. 
ı...:.~ cephMlnde en lliylMte feda • 
~ IÖ9terenJer ba beynelmllel ta-
4'~· Bu taburlar içinde hem. 
~ lbllletten 1ngn1ar vardır. 
""~ ki snuf IDD1'11 bUttln dünya. 
eaa.. ~ y&ftf )'&Va§ hpaııyaya 
~ot. ller tanıta ltçller ''hpan-
~ ~'11'lyetçllerl bizim için harp 
~ ....... ,,eliyor. Fq18Uer de Fru. 
~ keneli clavalarmı mtldafaa et • 
~ ediyorlar, 

M atbuat Genel Qirektörlüğün· 
de çalı9an arkadqların ne • 

ler yaptığından, nasıl çalıştığından 
aşağıda bahsedeceğim. Fakat beni 
asıl alikadar eden nokta üzerinde 
durmak isterim: 

Matbuat umum mUdUrltıfUnde 
yeni bir idare uaulU hakkında çok 
mühim bir tecrübe yapı11J1Jf ve çok 
dikkate değer neticelere varılmıt· 
tır. Bu usul, hükfunet mekanimıf· 
ıı içinde umumlle,ecek olursa za.. 
man israf eden, mahdut verim ve
ren kırtaai makinenin yerine der-' . 
hal çok verimli, claldkuı dakika • 
sına işler canlı bir makine elde edi
lir. 

Matbuat idaresine yeni bir ruh 
vermek ihtiyacı duyulduğu zaman 
idarecilikte hiçbir tecrübesi olmı • 
yan, bir memurun ne yapmaaı. ne 
yapmaması lizrmgeldiğini bilmi • 
yen Vedat Nedim Tör, Bürhan A· 
saf Belge, Sadri Ethem if bqına 
getirilmiftlr. Bunlar muayyen bir 
ölçüye göre kendilerine arkadq • 
lar seçml,lerdir. OlçU 9udur: Müs
takil dUfilnür, 9uurlu olgun bir fi
kir adamı olmak, vazifesini benim
sernk ve yapmadıkça rahat edeme 
met, sallhfyet ve mes'uliyet ta.fıya 
cak kuvvet ve kabiliyette olmak .. 
Arkadaş seçimi bu esasa göre 

tutulunca maqlar da idare ölçilsU
ne göre değil, serbeet bir mUesse • 
senin l9e yarar adam bulmak fçln 
takip ettlft ölçUye göre biçilmiş • 
tir. 

~ afak mlkyuta bqlıyan bu 
~ıa._._ ~cen alrayet Mhuou 
~~. Ve bu pt)fle lapuyol 

'~ beJ'JlelmUel RIUf kavpm. -----------
aaıı.,.. olablllr. yana konfenmı t.oplandı. 

MeHll. kırtut idare lSlçUılle alt
Dllf liraya bir mütercim aramak 
lumıgelirken beklenen vulf elerf 
hakkile yapacak ve (mütavir) Un· 

~i . • • • Onan arkamdan Alman ve ttaı. 
k·t'ibir· · . yanlar Franko hllk6metlnl tanıdılar. 
"'ltlta ını takıp eden Onu .Japon • Alman uı.,... ... ta-

lh. ~ vak'a . · kip etti. 

~ hldJaeıer arltfJllııde bdhm • Bunu mtltNJdp de Ahnu erkim. 
~ aaJunak için blrlblrlnl harbiyesi fevkalade bir t.oplantı yap
>~ 111 vak'alan telblt etmek tı . 
s_olab111r : Bu hAdleelerln blrlblrlnl takip edl-
~ ~elye Namı Kont Clya- tinde t.eudtlften daha btlytlk bir 

lbvetlnden IODn VJ. mlna dJ'mel mkhdsf. 

vanuu aali.hiyetle ta,ıyacak un • 
surlara bunun Uç misli ma8.f ver. 
mekte tereddüt edilmemiştir. 

Netice şunlar olmuştur : 

ı - Matbuat mUdürlüğUnde Şük 

rtl Hazım, Şekip, Kemal, Emin, Ba
yan Nazlı ve Asude gibi unsurlar 
toplanlDJ.ftll'. (isimlerini zikretme
diğim diğer arkadaşlann kabiliyet 
çe a.yni seviyede olmadığı zanne • 
dilmesin. Notlarımı tam almamı • 
91m, hlfızamda isimlerini hatırla • 
mak hususunda bana yardım et • 
medi.) 

2 - Matbuata ait işleri çeviren 
arkadaşlar için devam saati yok • 
tur, çünkU bUtUn makine, bu ar • 
kadaşlann emniyete li.yik adamlar 
olduğu ve üzerlerlne aldıktan işi 
dakikuı dakikasına yapacakları 

prensibi üzerine kurulmuştur. iş • 
te bunun için de Matbuat müdür· 
lüğünde iş saati sekiz buçuk. do • 
kuzda başlar ve bazan akşam seki
ze dokuza kadar hiç ba11 kaldırma • 
dan devam eder. Yirmi kişinin em
niyet usulü sayesinde çıkardığı mil 
tarda ve seviyedeki işi, eski uaulde 
çalışan eski sıkı kayıtlara tibi alt· 
mıt memurun bafarmaaı beklene · 
mez. 

ılll. 

Matbuat Umum Mü-
iürlüğündeki y:eni usul-
de çalışmalara destek o· 

lan Bay Şükrü Kaya 

tl. li_). ı.: Llt!fl \ t: lt:H ı. l lıı.:l'I r.CSCl 'CK il• 

lakadar daireye bfldirlyor. 
Dosya ve kayıt tutmak, gazete 

kesmek, yapıştırmak ta dahil ol -

duğu halde bütün 
bu i9leli av...., ... 
aıJ yapar dıyecek.. 
sınız Matbuat u
mum müdürlü -
ğünde kurulan u • 
suller ve hüküm sü 
ren ruhla ışte ya
pılıyor . 

Şükrü Bazı • 
mın şeflı!< ettiği 
muamelat şubesi 

Turquie Kema . 
lfst isimli yük -
sek seviyede bir 
resimli mecmua 
neşrediyor, dün -
yanm muhtelif 
mem le ket le rin . 
de bellibaşlr mec -
mualarda TUrki -
ye hakkında ili.ve . 
1eı hazırlanıyor. 

Fransızca, lngi • fıılalbual Umum MüJü,/üğüncle çolııanlor grup lıalincle lizce, Almanca ki-

3 - llatbuat Jdaıoeainde çalıt • olmadığını araştırıyor. Diğer bü - taplar. risaleler vUcuda ge~riyor. 
m&k, lf değildir, bir zevktir. Mese- tUn gazete, risale, mecmua, ve ki- Bunlann hepsini, fayda getırecek 
il iyi bir gazeteci, erteat ubah çı- tapla.r ayni bakımdan tetkikten ge- yerlere gayet itina ile tevzi ediyor. 
kacak bir gazete için nekadar heye çiyor. Gazetelerin ve muharrir ve Bu tevziat hakkında tutulan fi,ıer, 
canlı bir zevkle çalı9ır ve 1f çıka • muhabirin sicilleri tutuluyor. Sicil örnek olacak kadar muntazamdır. 
nrsa matbuat müdürlüğünde de ay ler yalnız kanunlara kal"Jı olan rl Sefaretlerimızln tavsiyelerile veya 
ni duygu ve ruhu bulmak mümkün ayetin derecesini değil, ayni za - kendi taleplerile fişlere ismi geçen 
dür. manda gazetenin memleket mese- müesaese ve fertlere ne gibi neş-

lelerlne, ciddi işlere ve eğlenceye riyat, mecmuanın hangi sayılan Dahiliye Vekili ŞUkrU Kaya, ve • 
klleti içinde bu yolda bir tecrübe
ye d•tek olmakla ve bunun bütün 
meıuliyetini üzerine almakla hem 
medeni cesaret göstermif, hem de 
kelimenin en iyi mi.nastıe tam bir 
devlet adamı olduğunu isbat etmiş 
tir. Vedat Nedim ve kenc:liaile a· 
henkli bir işbirliği içinde çalıf&D 
arkadqlan vazifelerini mUkem • 
mel bir surette yapmakla beraber 
devlet mekanizması içinde yeni ruh 
ta bir çalıfmanm nekadar faydalı 
ve verimli olabilecetini ortaya koy
m\1.fl&rdu'. 

Matbuat umum müdüriyetinin 
iş şubelerini kmaca gözden 

geçirelim: 
Dahllt iflere bakan şubede Sadri 

Ethem ile iki arkadqı çalıfıyor. 
Bu fUbe memleketin bütün günde
lik ne,rlyatını elekten geçiriyor, 
Te9kllltı eeuiye, matbuat ve ceza 
ka:o.unlamıa mupyir t.a.raflar nluo 

ayırdığı ali.kanm derecelerini teba- gitmiştir, mevcut tükendiği için ne 
rUz ettiriyor. gibi şeyler yeni tabıdan gidecekt:r. 
Tiyatro piyesleri, senaryolar, film bunlann hepsini fişlerde bulabilirsl· 

ler tetkikten geçiyor. Gelen piyes-
lerde ıan'at kıymeti değil, memle- niz. 
ketin kanunlarma ve alyuet be • Ecnebi muhabirlerle ve ecnebi 
defierine riayet aranıyor. Mesell ziyaretçilerle ayni şube imkan dal· 

çok temiz gayelerle yazılm!f bir va resinde meşgul oluyor. Sonra dlln· 
tant piyes... hazırlandıfı şekilde yanın her yerinden gelen türlO tür-
oynanamaz, çünkU memlekette un lU mektuplar ve taleplere hep bu 
sur ahenksizliklerine yol açar. ,ube muhtelif liaanlarda cevap ye-

Umumi menfaate hizmet eden ti.tUrlyor. 
gazetelerin hususj menfaate alet Ifte Amerikad&. Alayamada 12 
olmamasını ve halkı aldatmamuı- yaşında bir meıttepli kum Atatür-
nı takip etmek llzım ... Mesela ga- ke yazdığı mektup ... "SevıtJi Mil-
zeteclliğt alet edip halkı korku . ter Kemal .. bltablle başlıyan bu 
tan ve dolandıran birtakım ,upbe- mektupta, tarih ve coğrafyada TUr 
ll unıurlar var. Sadri Ethem ve ar- kiyeye dair bazırlıyacağı dere lçln 
k&dl.flan bunları adım adım takip mal6mat ve re11im ltteniyor. Mek-
ederek halkı korumayı vazife edin tup matbuata havale edilmif ve kii-
miflerdir. çUcUk Amerikalı kıza TUrkiyeye 

Ayni şube gazetelerin mUhJm dair istediği malilmat ve resimler 
neşriyatını hWi.aa ederek bWten gönderilmiştir. 
halinde dağıtıyor. Ve radyo ile net- ''Türkiyeye dair konferans vere-
rediyor. Gazetelerin okuyucu sU • ceğtm, malAınat ve resim isterim ... 
tunlan dahil olduiu halde bUtUn si Veva "Türk musiki 1ter.esi tertio 

o .;,-=== 
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Bu da Başka Nağme 
Klod Farer'in Fransanın iç şehir

lerinden birinde verdiği konferansın 
adı şu idi: Bursadan lstanbula! 

Bu iki tehir arasında Ankarayı 

iÖsterecek meçhul bir tepe olduğu

nu bilmiyoruz. Türkiyeye ı•len ya
bancıların bizde en bljendiji eser • 
ıuden biri Ankara dejil midir? 

Klod Farerin en sevmediği şey bu, 

ve ayrı ayrı, birer birer bütün inkı· 

Jiplarımızdı r. 

Faa fesinden ve Cezayir kuşağın

dan başlayınız da. blzı manzara ola. 

rak earıpleftiren ve mıllet olarak ıp
tıdaıleştıren nelerden kurtuldukca 

Klod Farer onların haıretı ile yanı-

yor. 
Bir batka hasreti daha var: Mu

::ıul! Fransanın bu petrol kayna&ını 
cllden kaçırmış olmasına. hiddetle, 

şaşıyor. 

Ne &üzel olurdu, botazlar açık 
olaydı, ıstanbul sarayında bir Si· 
yam kralı oturaydı, ve Fransız mek

teplerınde, Türk münevverlerinin se
l!mltk kısmını papazlar, harem kıs
mını sörler yetıftireydi! Klod Farer, 
Bursaya veya lstanbula &eldiiinda 
Kendını seyyahlardan biri iİbi kabul 
eden efendiler yerine, arabasını çe

Ken indııenelerle kartılqsaydı! 

Sütün bunlar bir bunqın rüyala· 
rı olsa bile, bir Fransız ,.hri iÜZİ• 
delerıne Türkiyenin böyle tanıtıl • 

makta olduiu da bir hakikattir. 
Klod Farer sahneye: - Ben Türkle
ri severim, çok severim... diyerek 

çıkmış. 

Biz böyleleri tarafından sevilmek 
ceğil, genç Fransızlar tarafından an 

!aşılmak isterdik. 

Klod Farerin sevd iği ve anlıyacqı 

Osmanlılar Niste oturuyorlar: Tür -

kiyeye bizi anlıyacak olanlar ı•lsin

ler! 
Fa tay 

litdiyoruz, bıze "nota ... ,. yolundakı 

müra~aatlann arkası alınmıyor. 

"Türkiyeye geleceğim, tren zaman 

lan, oteller hakkında malftmat is

terim,. yolunda müracaatlara da 

hep ma tbuat müdürlüğü günü gti· 
nüne cevap veriyor. 

Bu şube hariçten 336 gazete ve 

mecmua getirtiyor, 139 gazetenin 
kolleksiyonunu tutuyor. 

Memleketin tabii manzaralarını, 
mileaseselerini, inkişaf gösteren ta 
aliyetlerlni fotoğrafa çekmek için 

Almanyadan birinci sınıf bir san· 
atkar getirtilmiştir. Bu fotoğraf· 

larm alınması, tasnif ve muhafa • 
zası, dünyanın her tarafında gaze

te ve mecmualara tevzii de şubenin 
başlıca işlerinden biridir. 

Ecnebi gazetelere bakan 9ube, 
havtalaya llğmaz bir ölçii• 

de ış çıkarıyor. Bu tubedeki mUp.· 
virler, bütUn bir memleketin gaze • 
telerine ve kesik halde bize ait ya • 

zılan gönderen ajanslardan gelen 
gazete parçalarına bakıyorlar. Ku
ru kuruya hiçbir şey tercüme etmi
yorlar. Her bir meselede bir mem

leketin bafka ba,ka ııan'at gazete
lerinden akseden havayı sUziip bir 
billten haline koyuyorlar. Vakit va 
kit takip ettikleri memleketin işle
ri hakkında konferanslar veriyor

lar, rlaaleler yazıyorlar. O memle • 
kette bize dair yazılan kitaplan 

okuyorlar, buna ait rapor bazırb • 
yorlar. Muamelat 9ubeıinln kütüp

hanesinde saklanan kitaplardan her 
birinin içinde kitaba ait rapor var 

dır .• Kitabm terclim~ıd memleket 
için faydalı lııe tercüme ettiriliyor. 

Çok noksan bir kadro ile ve çok 
mahdut para ve vesaitle matbuat 
umum mUdUrlilfllnUn ortaya çı • 
kardığı ft, memleket nlmma cid· 
den iftihar edllecelr bir eserdir. Ba 
yolda bir çalışma kudretl gösteren 
arkadqlar gazetecilikten yetlşmif 
olduğu için gazetecilik mesleği de 
bu iftihardan bir hi•e istiyebntr. 

A. E. Y. 
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"J. H. Rosny Jeune" elen 
(Acoclemie Goncourf) den 

Tevenec 
- Kıskançlık her zaman clnsi ve 

§<ehvi Jıidiselerden doğar; dedi, size 
bu hususta -ilmi olarak- oir kP.dın 

Bir antrenör öğret~iği sporda . :::~r~~~~~;~:ğ,:7.~~ü~~; 
iyi müsabaka da yapmalı mı? ~,;;1:~~~~:;~:rincirolüoyru. 

adet ve bahtiyarlık içindeydı m. J. 
nal bugun de bende vardır. G:ster 
ve y4lanı bilmiyordum. Ve o ...acW' 
yi müşahit değildim ki ba~kal 
tuhunu keş:edebileyim .. Neyse ... 
ile öğleden sonraları bisıkıe:le g .. 
yapmak için ailelerimızden miil' 
ade koparabilmiştik .. Bu fır;;at~ 
tifade ederek karanlık basarken dOP' 
mek isterdik .. Bu oyundan tatlı ta 
onunla başbaşa kalmak ve birkaç 
se çalmak fırsatını kazanal' .ı·,un1• 

- Cinas mı yapıyorsun? l-lem kc-

F 1 k ) 1 
limeler üzerinde mi oynuyorsun? A-{ Yazan. Burhan e e Bu ha'tanın zizim, kıskançlık hakiki ve vahgi, öl-

/ 
4 

dürücü ve ezici kıskançlık daima ask (Seyfi Cenap) la olan betbaht müna
kaıamızın doğurduğu bir mesel~ kar~ı
aındayız: "Antrenörler, öğrettikleri spo
run iyi müsabıkları da olmalı mıdırlar?,, 

Lily'ye bisiklete binmesi İ!Sin yard 
ederken birkaç öpücük çauyo'"dUJll· 
zaman o müdafaasız sayılırıU .. 

Bir akşamdı.. Bir yerde, istirah't 
etmek üzere istasyonladıktan ıon 
Y.~lktık, Li!y'yi b;siklete y~rlet ~ 
bir bahşiş alacatım Sirada tir 
gözlerimin önünden geçerek sağ o~ 
zuma dört saçma bıraktı. Saçmala 
bir kısmı da nazik arkadn.şımın yO' 
zünde de birkaç yara açarak faz)lo~ 

Atletizm gibi eskrim gibi hatta yüzme 
gibi muhtelif şubeleri olan ve bütün ~ube
Jerin hepsinde birden ihtisas peyda etmek 
pek de mümkün olmıyan sporları bir ke
nara bırakırsak bütün diğer şubelerde ve 
bilhassa mücadele sporlarında hocanın 
sade iyi bir muallim değil, o sporu çok iyi 
yapan iyi bir de müsabık olması zaruri
<lir. 

Bütün maruf spor hocaları böyl~dir. Yalnız bunlar 
yaşlandıkJan için b~hca müsabaka şartlarından olan 

nefes kabiliyetlerini ekseri kaybederler. Ama kısa çar-

pışmalarda daima üstünlüklerini muhafaza eylerler.Za 
ten bövle olmazsa talebelerine dert anlatamazlar. Şu 

veya bu tarzda tatbikini tavsiye ettiği oyunu herşeye 

rağmen kar§ısındakine tatbik edemiyen hocalar mu • 
vaffa.k olamailar. Onun için ... 

Bir zaruret 

Yakm maziye bir bokıı: Güreıçi Seyfi Cenap ( ~n 
solcJo) vı- kııtndisine senelerce muallimlik eden 

Peter (en soğcJo) 

L • Jar l tan ğelir .. Mukavemeti gayri kabil 
ıg maç ve ani bir hamle ile kudurma gibi deh 

T. s. K. lstanbul Bölgesi Futbol A. şetli bir surette tezahür edel'. ()nun 
janhğından: Cumartesi günü yapıla- kardeşi de arzu ve ihtiras~ır Senin 
cak lig maçları anlatacağın kahraman kadın hikayesi 

Feneroahçe stadı: olsa olsa bu çeşidindendir .. Mamaafi 
Eyüp. Vefa B. takımları 13.20 ha- madem ki dudaklann bu me"aklı ha

kem Kadri Celal, Beykoz - Topka.pı B. diseyi anlatmak için titrivor, anlat 
takımlan 15, hakem Feridun Kılıç. bize şu hikayeyi bakalım. 

Şeref stadı: Bu sefer Bob yerinden doğrula • 
Hilal • Anadolu B. ta.kımlan 13,20. ra.k: 

Hakem Ekrem Ersoy, Süleymaniye • - Tevenec her halde bir kadını 
t stanbulspor B. takımları 15. Hakem mes'uliyet altına sokmakta!l 1·orku -
Saim Talu. yor da. 

Pazar günU yapılacak lig maçları : Tevenec bağırarak cevap vcr.:.iı: 
Fencrbahçe stadı : _ Hayır .. bin defa hayır .. Bu işte 
Galata Gençler - Ortaköy A. takım- kadın pı..ssif bir roı oynamn.ır. As.l 

lan 11. Hakem Saim Turgut. Eyüp· kahraman, tanıdığınız hiri3i<lir: Za. -
Vefa A. takımları 12.45. Hakem Ad. vallı Marcel Linavgt: .. 
nan Akın. Yan hakemleri Tahsin ve Clave hayretle: 
Bahaeddin Uluöz. Beykoz • Topkapı _ Güzel Linavge mi ? "' ~di. 
A takımları 14.30 hakem N:ıri Bcısut. - Evet güzel Linavge.Dü vanın en 
Yan hakemleri 1'"'eridun Kılıç ve Rıfkı sevimli çocuğu ve on sene l:aıi:ı.r ba

Aksoy. na en samimi ve sadık arkaiaş olan 
Lina vge.. Daha lisedeyken yaramaz 

knn akıttı. tJJ 
Yaralarnnız hafifti. ~akat Ol 

önce sevgilimin yüzünde bır tak~ 
görünce kendimi tutmıyarak ıst 
tan bağırmışım. 

O ise hınçkınklar aarsmda.: 
- Seni temin ederim ki bir §eY " 

ğil, diye söyleniyordu .. Etraftan ~"' 
şuştular; ve meseleyi öğrenrnek tP 
diler. Çitin arkasında bir tüfenk bll' 
tundu. O vakit birisi dedi ki: 

Bir bisikletli gördüm. Limoa!PI ~ 
larak gayet sUr'atle ilerliyo,.du .. 
hı belki o atmıştır .. 

Bunları isidince eve götU'!'Ilıf'k:: 
re Lilyyi bir komşuya emanet e ~ 

ve bisiklete athyarak bUtUn s:ır•ıt\ 
le karanlıklar içinde ilerle niye 1'91' 

Her iyi sporcu iyi hoca olamaz, 
ama her iyi hocanın mutlaka iyi 
sporcu yani iyi müsabık olması icti
nap edilmez bir zarurettir 

f t b 1 h Irk ve hadise çağlarımızda s:?vh;meğe tadım. ~ Merhametli ı•spanyada u o a- b?şlamıştık; ve beraber~ bütün ÇO· Kendi kendime bir kat.il en !Oll ,
1 

• oukluk hülya.la.nnı kurmuştuk. Spor mümkün sUr'atle kaçar diyo~U~· ~ 

S C b dostlanm, o zaman şerefli sayılmaz- bu hesap tamam gelmişti. ÇilııkU r ey 1 ena a kemler·ı her sene dı .. Muallimlerden ve akrabalanJTlZın mincl kilometrodauzaktanelirıdetJJ 
Bu, böyle olunca biribirine üstün • 

Jükleri ileri sürülen iki hocanın talim 
kudretinden evvel sporun tatbikatın
daki kıymetlerini biribiriyle tutuştu. 

nıp anlamak en Jcestinne yoldur. İki 

tenis oyuncusunu bir ibiriyle oynar -
ken iki eskrimciyi yekdiğeriyle çar • 
pI§ırken seçmek kadar ameli ne var
tır? Bunu neden a.yni sikl,tte iki 

gü~ hocasma tatbik edemeyim '! 

Muaİlim yenilirse .• 

• nezaretinden kurtulmak sur~lilc g iz- kibrit tutan ve bisikletine binuıtl' Cevap li yarışlar. atlamalar. harp oyunları çalışarak kilometro tahtasını okU, 

Servet kazanıyorlar yapardık .. Cür'etli olduğtım ve ceza- ya uğraşan bir adam gördi\nı •• 
Makalenizi sonuna kadar okudum. ları soğuk kanlılıkla karşıladıwm i- _ Alçak diye bağtrdım.. •ıl' 

gln L1navp bana gayftt baltlıydı . T Geç :ıannn ı .. Ulll\U " " ~•~ , 
llaklumd& hı...ttıilaı.t .. Y_ Son zamanlarda futbol lıa\emli4ıno ~izde de ehemmlyeT verll:nege klmizden biri hazırlamış ol•l·ı~u her binip ka~mağa vakit bulmuıtu ı:-;, 
merbame~ teşekkür ederim. Bu mer- haılard,. <uthol lıalemlerimizin lıepsi amatördür. Y .:,., İ~•'<. etti'.· hangi bir hidise'? öbürll .de kabul e- imdi korkulu ve mli~.iı bir Y"'!',,,,ı 
hametin biraz da okuyuculara tev • leri mac;larda, ancak yol parasına yetişecek kadar ehemm·ı·y~tsıı ~" der ve kendine duşen vezıf~yı yap:ır- lamtştı. o, benden ıkı me~1.fe it ~ 
cihlnl rica ederek (Avrupa fırtınası) taıminat alırlar. Halbuki ehalinin, mac;ın ve oyuncuların butun ~es '-!· dı. Bu suretle lise~in bahçesl.ndP .d~ uzaktaydı ve bu m:saf~yı uzun , 
Unvanmı kar.anmış olan gtizldenlz liyetini ha~~mler y~ı~lenmektedirler. ispanyada birinci sınıf b~r fut. vUş olurdu, bu vak alarda daıma ıkı- zaman muhafaza ettı .. Bır c;e,'t'etc ~ 
antrenör (Pelinen) hocanız (Peter)- bol hakeminin kazancına ve hakemlere sorulan acayip suallere daır a~a- miz yirmi kiş;ye karşı gelir.:lil<.. at sonra vaziyete hakim olmuŞ\,P 
ıe minder Üstünde boy ölçqmekten - Kendini methediyors11 n Tcve - Rakibim eski vaziyetini kavlı,tır. 

ğıdaki malumata bir göı atalım: nec!. Bitkin bir hale gelmişti. ,. kaçtık~a benim yüzüme \'llrduğunuz h ,_ l'k . d tl v 
hasmına lspanyada birinci sınıf hem l _ Bob, iyi bilirsin ki ha\•ir .. Ve Ansızın durdu ve bisikletın e 

Denebilir ki: bir muallim cohaletim •izin de seçtiğiniz adanu şahadetnamesini alan bir adam, ar- dört a.dmı ileride -istersen- bunu mekten ziyade adeta dilgtli. Ik! d ~ 
mağl~p olur da yine iyi bir muallim kötiillyemomek zanıretlıılz do!a)'8lyle kıısını koltuğuna yasla)'lp, hiç bogka sana öğretebilirim.. ka eonra onu boğazından yakal-:ı-
olabilir! Bu söz biraz yavandır ama blrlblrimW lknaa imkin bulumıuya- bir İ§ yapmadan bütün .. ne yıışıyabi- _ Teııekkür ederim ,imdilik.. tım. Kahramanca kendisini ın•~.ıııl 
doğru olarak kabul etsek bile benim caktır • lir. Tevenec devam etti: ediyordu. Fakat ne yapmd.lı : ~ ,t 
ileri sürdüğüm (Pelinen • Peter) mü. Yalnız ~urasmı size hatırlatayım Ispanya maçlannın adecii ve birinci _ Nihayet delikanlı olunca da bi- zaten kesilmişti. onu dizle -ımı 1 '/ 

l l - k . .. .. , .. ld sınıf şahadetnamesi olanların nisbeti ribirimizden ayrılmadık. Biliyorsll _ tına aldım ve jlizünU görmek lçlD sabakasmı gerek yaşı ıgma ,gere se ki; bır antrenorun i)i nya kotil o u- d 
20 

bin f k .b. ld 
iddia edilen teknik eksikliğine ve tak- gl 1 l her hakeme sene e ran gı ı nuz ki beraberce sürülen spor hayatı rit anınınağa koyu um. • 
tik cehaletine rağmen (Peter) kaza
nmıa (Pellnen) in bütün iddia edilen 
yUkıeklikleri tabil suya düşer. 
Unutmayalım ki; Türkiyeyi terl<et

tiği tarihe kadar tPeter) bizdeki tale
belerini siklet farkı olmaksızın sık sık 

yenmekteydi. 
Bilhassa güreşte güreşçinin gözü 

daima muallimini yaunekte olduğu • 
na göre talebesinden dana zayıf hoca
Jarm muvaffak olamıyacaklan mey-

dandadır • 
Onun içindir ki ben (Pelinen) in 

'.(Peter) i yenmesini ileri sürmUatüm. 

Maolesel •• 

Böylelikle bizim çocukların eAki ho

cuını yenen bir ada.m gür8'Çiler u. 
serinde bqka. tesir bırakır. Llkin 

timdi vaziyet maalesef öyle değildir. 
Kimsenin abini iddia edemiyeseğini 
bilerek söylerim ki; kendi sikletinde 
veya daha aşağı siklette bir hoca en 

büyük allame de olsa o memlekette 
artık gürey gösteremez. Çilnkil her 

adnn başında "Canını! Falana yenil .. 

di,, diye istihfaf ederler • 

Günet Klübünde Bir 
Konferan~ 

GUnet kltibünden: 
5 Birinciklnun 936 cumarteel g;ı. 

nll saa.t 17 de klübümüJJde Bllrhan 
Felek tarafından verilecek "Spor,, 
mevzulu .konferans için davetiyeleri -
ni herhangi bir sebeple almaml§ olan 
aza ve dostlarımızın bu toplantıya 

teref katmalarmt dileriz• 

ğunu anlamak için sandığınız b 
8 

bir servet temin edecek gıbi:Ur. k::ıdar dostluğu çimentclaşt1racak bir o zaman kısa bir sesle hı.lirdi·, 
zln kadar ilim olmak zaruri delildir. Birinci smıf Jspanyol hakemlerinin y bulunmaz .. Yürüyüşler, at, hielk _ Nafile öğrenmeğe çalışma!·· 
Geldi geleli ne yaptığını bir ttirlU gör- bizde olduğu gibi, binlerce nhmet al- Jet ve yelken gezintileri, yfü:meier ve nim Linavge .. 
mek fırsatını hatta olimpiyatlarda da tında vazife görmeleri müşkUiatı da saireyle geçen güzel bir hayatımız Ben de kendimi tutamıyar~k: 
arayıp bulamadığımız bu zavalh a - yoktur. Orad~ birinci sınıf hak~ı:ı- varoı. Linavge benden daha iyi idi. - Linavge!. Diye haykırdı?'~ 
d d h ilk ıarda Galatas&.. lerin her hangı kararlanna &halının Bir şey icat etmek aklından gc!-mez- _ Evet .. Beni adalete tevdi ., 

amm a a zaman . . tm 1 . d . . b' k 1 di Kü..ıık ve oyunculann ıtiraz e e c!M e l- di; yaşayışımız şöyle hüli.;a cdıle ı lirsin .. Bunu ha ey e m. !fY ray klübünde Nuri ile göste~ yapar- t Yalnız birine· f 
det olmamış ır. ı sını lir: Açık havada dolasmak .. CJleyin dan kıskandım da.. .-A 

ken ne değerde olduğunu anlaımt - hakem oluncıya kadar namzet ha- \f' akşam konakladığımız yP.rdc iyi ...:... Linavge sen de mi onu 1f'Vl:F 

tım. Bu görüş bana ki.fi geldi. Siz bu kemler çok güçlilk çekmektedirler. kahvaltılar yapmak ve bel vcmekter sun? ,.ad 
neticeye varmak için anl8'ıl&n daha Namzet hakemlerin nasıl riitbeleri yemek .. Oradan şafakla, sabahın ha _ Ben mi onu seviyorum. :BUY. 
seneler beldlyecekslniz. Vaktiniz var- yükseldiliine dair şurada okunacak fıf serinliği i<$inde aynlnıak .. Berrak ondan nefret ediyorum! 
sa buna kanşmayız. Li.kin güreşçi - e11.tırlar herkesi tenvir edt!biii .. : bir semanın altında ve köpüklü dal - _ öyleyse.. tıl' 
!erimize acımaz mısmız!. Birinci sınıf hakemliğf! namzet o- galar arasında bir yelkenli .il.~ .~uları _ Ondan seni kıskand~. \)ıl1l•G' 
Hocanız Peteri kötWemek hU8uım .. lan hakemler evvela etrafı <:evrilme- aşmak .. Ben her ne kadar uutun bu zim iyi ve samimi dostlugu!nuıU 

"'-•I ğmı miş ve ahalinin her zaman sahaya 2 i- Biıim lıo~emferclen Gotofosoroylı güzel şeyleri seviyorsam da iaha yu- dığı için kıskandım. 
na gelince; ge~I o yazmm "'"'9 

1 ~ muşak ve §efkatli bir ruha sah!ptim. _ Dehşet?! .. 
ben koymadım amma ,gü~ federu- rebilecekleri büyük merkezlerden u- Suphi bir moçto Küçük Lilt Derieut'nü11 cızM>esine _ Damarlarımda bUyUk anne 
yonunda muallim Pet:erin mahkeme· zak köylerde hakemliğe bRşlıyorlar. ,- mukavemet edemiyordum. Onunla ai- kalma Arap kanı vardır. lntiklJO 
ye kadar lleVkl derplw edDmlt oldu • Oralarda hem halka jandarmalık. p • p ..., M le balolannda dans ederdin. Hcnib: na yaşamaktan daha tatlı geldf .. ...ırt" 
iunu da l!Jltmt,thn. Kaldı ki, Peterln hem de oyunculara hakemlik edebile- arJS • rag aç• düşünmeğe vakit bulamadan akraba- luğumuzun hatırasına bana r 
Rusya seyahatine tıtlrak ettlrllmmıe- rek kıudrette olduklarım isbi.~ ettik- ) T • h • lanmız bizi nişanlamışlardı. W'nlüm -dört saat bu toprağı terketmek 
lnd b b özel• ~.. l R ten sonra eehir stadlarma gehyorlar. arJDJD arJ çeSI ona iyı"ce kaymıa•ı artık. BJ !laberı mu""hlet vermez misin? ll en aş yan g en uugmet • u. f k l b" . !i'-

orada da muvaf a o unca, ır ım- ta kk L" ·· 1 d" .
1 

b"td!J 1 b··-..:ıı- lk- •-"--buı.ıı-- u'--'·I .. Dü"n Parla • Prag· son maçından ze ve sıca en ınavgeye soy e ım . - Yı"rmi dört saat deı?i '" ar aunua .... uwwı wwı- •:i'· · · · l Geçirdikleri • ~ el 
tınlması, Avus•m·•·ahlar, hatta Bal • tıhan geçınyor ar. ım- bahsettik. Paris takımı Prağı 2 - 1 Fakat bunu soğuk karşıladı Onu yatını veririm .. Diye ağlıyank •ua~ tihanlarda hakemlere nvet garirı ını- • t kbel k takd" tın k · tnf ~. 

1 rind bil ukl id mag·ıup etmişti. Bu son müsabaka ile müs a anma ım e e ıs- verdim. Küçük te bunun aks : 
kan güreş• • • ı;oc ana • aller ııoruluvor. M..elB şöyl• ıruallere tiyordum. Biribirlerile her halde iyi yemez. Ne kadar azap çek'1tl .,ı•,; 
manma kanştrnlmamuı ve nihayet de mamz kıllan hakemler va""mış: Paris muhteliti Prağ muhteliti ile beş dost olurlardı .. Hatta nikah giinil o.. Linavge hınçkınklarla ban& ~ 
bitmf!<len konturatrnın feshiyle sa - _ Soyunma odasında , ma~hn ev- maç aynamı §oldu. Diğer maçların nun yanımda bulunmasını ve bana şa bele ediyordu. 
vul11188ı, kimin hüneridir ve bunlar vel bir oyuncu rakip taknnrlnn bir o- tarihçesini de §uraya yazıyoruz: hit olmasını, Lilynin grubumuza ufa Şimdi ayaktaydı. 
bir hürmet ve ithnat eseri midir! \"Uncunun saatini <:atarsa. yahut bir İlk maçı 1922 senesinde oynamış • cık bir kahraman sportmen gibi gir- _ Beni affedecek misin'! oedf·, 

Darülfünun mezunu muallim Ame. ıııiin11kıuıa nPtirP~inde rlövH~iirlerıııe }ardır. O maçta Paris muhteliti 2 • O me!lini arzu ediyordum.. _ HRdi sen benim arka1ı~ııı'* ı 
rlkalı kotucu (Le\is) ile Alınan mu- oyunda o futbolcular hakkmda ne gi Prağa yenilmiştir. Hülba beni ~vin~ten ai?'tatan hır sa- Seni ne kadar sevdiğimi bil~ 

) '>i bir muamele yaparsınız? !kinci maç 1931 senesinde yapıl • Dedim. 
alUm ve atıcı (Abnham ID çarpıf - i 11" • t"h d O t Parislil 3 2 gali zanmı .. ıardır lr u...ı.Jr Böyle aca p !ltla ı ım ı an1 11. geçi- mqtır. maç a er - p s>& • 

tmlmaanu b gtiret m um; ren hakf!mler, birinci smıt şahadetna- çıkmışlardır. Bu suretle be§ maçta dördünü Pa-
beuetmeıılz bir f&heaerdlr. llu.Uhn • mf' aldıktan llOnra idare edecekleri bi- Üçüncü maç 1934 te olmuş ve yine rill, !al.nız 1922 senesindeki ilk maçı 
nbl gtile göle lmllanm ulzlm, Fakat ... ;nci idim~ marlıı" icirı !'>O N'ZRta ks- Paris muhtelitinin 3 • 1 galebeeiyle Prag kazanmıştır· 
blllnlnlz; bir darbrme111el vardır: Son dq para alırlar. Birinci sınrf neticelenmiştir. DördüncU maçı 1935 TAN - Dikkat edilirse Parisin ga
gülen iyi güler. Bu sözümö unutma • ..,~kemler. masraftan hıı.ric aldıkları te oynıyan Parisliler 1 • O kazanmış- libiyetleri. e~nebi . o~ncuları aıı:nak 

50 pe.zatalarla ~nede 20 bin frank lar. Ve beşinci maçı da yukarıda taf- mUsaadesını verdıklen v~ pro~esyonel 
ym.. B. FELEK ~hi bir set"Vet. t~min P.divorlar sili.tını verdif!imiz şekilde 2 • 1 ka- oldukları tarhilere tesadüf ediyor. 

. . . . . . . . . ~ 

Oun bir daha görmedim.. '" 
Birkaç gün evvel onun öi I 

öğrenmemiş olsaydım timdi ıil' 
dan bahsetmezdim .. 

O vakit Bob atıldı: 
- Allah rahmet eylesin!. 
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Suçlu Çocukları 

Kurtarmak istiyoruz: 

Cocuk.. Sinema 

K~i1E~~~i~~n- Hataylılar zu me 
v~~ğUn~~~a boyun eğmiyecek 

KONUŞMALAR 

Londra, 3 (A.A.) - B. Bal:inn ad
liye bakanı ile liberal partisi batlwu 
B Sinclairi ve iç bakam Sir C'.on Say

( Botı ı indde) r lek te yok mu? diy~. sorunca kadın 
lerin zaruretinden dojan tavıi- ağlıyarak cevap verd~: 

ve 
[MedınT mımleketlerdı çocuk 

büyükten ayrı bir mevzudur. Suç 
ltliyın çocukları bUyUklerlı bir 
tutmanın vı onları ayni mahke
tneyı ıötUrUp ayni hapisanede ya 
tırmanın bir hak11zlık oldulu me
deni mımlıkıtlerdı kabul eclıl· 
tniftir. Bizde dı çocuk mahkeme
leri vı ıalahhaneler kurulmasına 
IUzum vardır. Bu maksatla hazır-

lıdığımız anketin ikincisini de 
bugün okuyucularımıı~ veriyo
ruz.) 

- ~aşın kac;? 
-On dört. 
--- Cezan nekadar? 
-en ay. 

- Kaç aydır buraduın? 
- Bet aydır buradayım. 
- Kabahatin nedir? .• 
- Sirkat. 
- Niçin çaldın? 
Çocuk bir an ıuıuyor. Sonra 

C6zlerini kırpmadan gözlerimin 
içine bakarak: 

- Sinemalara çok gllsel filmler 
celiyardu, görmek için çaldım. 

- Anlamadım, diyorum. 
Çocuk bir adım daha yaklatıyor 
~ bu suretle göJceden ııynhyor. 

Şimdi, onu genit pencerelerden 
llren lfıkta daha iyi görüyorum. 
'8.tkm, f&fkm bakan iri m&\·i 
&özleri var ... 

lri mavi gözlerini gözlerimin 
IQhıe dikmif benimle öyle konUfU· 
hr: 

- Babam takunyeci idi. An
nı de var. lki8i de bana ellerin-

' geldiği kadar bakarlardı. 
~Jrtebe gidiyordum. Dkmektebe. 

'-4t değildim! Evim vardı. Fakat 
~ hU ,, ... t- ııwt oldu. Bir 
"1tana uydum ve hınızlık vap-
\ını. . 

S onıyorum: - Ne çaldın! 
- Bir arkadqım vardı. Onun 
~ vakti pek yerinde değildi. 
8abuı ölmtlftil. Annesi tahtaya, 
~qn. filin lider, onlara ba
~. Bunlar Uç kardettiler. Be
llinı arkadqım, en büyükleri idi, 
Oll Yedi y&fllld& kadar vardı. 0-
lllUıla ne zaman temiz giyinmif 
atlaıenmif çocuklan görsek: "Hey 
kaııbe dünya.. derdik, bir f U hale 
bak bir de bizim halimize .. ,, 

Biz het'f4!yden mahrumduk. Bü
ttlıı vaktimiz pis mahalle arala
l'lllda toz, çamur içinde oynamak
ı. leçerdi. Bir futbol topu alacak 
hramız bile yoktu. Vakıa futbol 
topu olmadan, iyi esvap giyr- ien 
bıaaıı y&Jar ama!.. ı.te besbelli 
tocUkluk ... Biliyor musun, abla? .. 
lıı.an batkalannda görmese yine 
kendi haline dayanır amma .. ~ 
lraıan yaparken mahrum olmak ... 
~k acı.. Hele ıinemalara güzel 
fUnııer geldikçe adeta kudurur
:llbı, anıa ne güzel filmler de ge-

Yor •• Evvell ıinemaya gitmek 
için, canımın istediği bir tekeri, 
~ l>Utayı yemek için mektep ki 
t&planmı evden qırıp atmıya 
~. Kendi kitaplanmı bil
"1eın bunu hıraızlık ayar mımn ?. 
~ bir glln o fakir arkadqım 
~ bakkalın biri için "fU bak· 
~da çok para var, bir giln onu 
~ .. dedi. Aramızda. buna ka
~ Yerdik. Nihayet o bana bir 
"ektup Yollamlf. "Ben maymun
tukla.ft hazırladım, gel bu gece 
~klıu aoyalım,, diye. Bu mektup 
.. IQJU evde oturan bir bqka kira-
~. eline dütmilf, o da alıp bunu 
. -ı'&kola götürmü9. Biz o gece 
littik, dilkkAnı aoyduk.. Bakkal 
~ &1hı gidip fiklyet edince he
-._ buldular, yakaladılar, ıbi· .... 
"1 ~ Kabahatini hemen .CSyledin 

- Evet. 
'-11- TutuJdutun zaman korlttun 

?. 

Hırsızlık 
resine ittiba • için katlanılmıt "- lşte şu elimizdeki •.rpa ~k.. 
miıilıiz bir fedakarlıktır. Hal- meğinden ba§ka bir §eY )Ok. Dün 
kımız iıtiklal namına berfeyi meb'us ~imi için kö)-U buhlar. 
ı&ze almıtlardır. Burijn ıükiinu Evlerde, am~~~la~ ne \'arsa 

meni kabul etmiotir. 
KRALLA BAŞVEKiL 

Londra. 3 (A.A.) - Kral dün Bq
bakan B. Baldvin ile bir aaatten faz

muhafaza etmelerinin ıebebi hepsini alıp gotürdWer. " _ 
itin milli bükUnıet tarafınd~ Hakikaten kbyde soyguna u~ramı~ 

la görüşmüştür. 
KABiNE BuıntANI ME\'ZUBA

ıulh yoluyla halledileceji ümit bir hal vardı. Esasen .ıs .. s~?edır bu 
ve itimadıdır.,, ' mıntaka aşar ve vergı yuzunden ha

rap bir hale konmuştur. Son soygun 
halkın elinde avucunda kalan son e, 
yanın da kaybolmasına sebeo olmus
tur. 

HIS DEGlL 
Londra, 3 (A.A.)- Kabine reemen Uytlurma meb'us 

toplanmıy& davet edilmiş olmamak- Lazkıye, 3 (TAN muhabirinden) -
ta Wnbtr, bakanlar istişarelerine de- Sancaktan kaçıp buraya gelenlerin 
vam edecekler ve B. Baldvin bUtün miktan artmaktadır. Sancakta tazyik En maA:bul hediye 
(l\n müzakereye lmade bubnacak - azalammıg, bitikis artbnlml§tır. 

i qr. Halep, 3 (Tan muhabirı ıuen; -
· Bqbakanla temuta olan mahfil· Sancatm yeni mebuau Adalı Mehmet, 
1 ıer, kabine buhranı mevzuu babaol • Halebe kaçarken oğlu Nafiı de bera
J madığmı ve ııimdiki meMlenin bir kil- ber götünnüttür. Baba, oğul şınıdi 
~ nunu eaasi ve hanedan meeetest mahi- burada bir otelde saklanmışlardır. l vetinde olduıtunu temin etmJktedir- Hatkm kininden ve takibi.ıden giz-
i ler. . lenmek ihtiyacını duymuşlar:iır. 

· l BALOVINnF.N iSTENEN 
l TEMiNAT Soyguncr 11j11yonlor 

Hama, 3 (Tan Muhabirinden) -
Sancak köylUleri hararetli bir ıuret
te şapka tedarik etmektedirler. Köy
lerde ve şehirlerdeki münevverler, 
fakirlere kendi aralarında para top
lıyarak binlerce şapka hediye etmit
lerdir. Köylüler arasında en makbul 
hediye şapkadır. 

Orta Kuseyin nahiyesi ahalisi kl
milen şapka giymişlerdir. Bunlara 
civar olan Arap köyleri de şapka giy 
miye başlamışlardır. 

~uç iı/i.,,en bir çocuA:, polis faralmdan Çocukla11 Kurrorma: 
Yurduna götürülüyor 

- Çok korktum, döverler diye Yine bir bq ifareti.. Evet .. 
ama dövmediler. Neden konutmuyor. Acaba ko-

- Suçunu ıöylerken utanma- nuturaa aeli heyecanını ÜfB eder 
dm mı? diye mi çekiniyor, yoksa hıçkır-

- Utanmaz olur muyum. Hele maktan mı korkuyor? .. 
annem karakolda beni görüp te - Buradan çıkınca ne yapacak-
"Tuuu rezil,, diye beni azarlayın- ım ? .• 
ca "babanın, benim namıısumu bir Nihayet heyecandan titriyen ae 
paralık ettin.,, diye ağlayınca yer siyle cevap veriyor: 
lerin dibine geçtim. On aylık ,u - Hemen anneme gideceğim e-
ceza yok mu? .. Inan bana, abla line, eteğine eanı.cağım, ne ka-
annemin o aöaUnden ve o ıöa ya- dar d& olu anadır, affeder değil 
flDdan a#tr deiil. ~? 

- Affeder. elbft tie ~ 
- O affeder de beni yanına a-

B&..,. .......... ft... Jına De Jradar P plplH olh• 
lerinin kızardığını görüyo- fumu ve nasıl iyi bir insan oldu-

rum. 
- Annen buraya geliyor mu? .. 
Konu9&mıyor, bqıyla "hayır,, 

İfareti yapıyor. 
- Baban, diyorum, baban geli

yor mu? .. 
Yine ayni ifBretle "hayır!,, di

yor .. 
- Sana dargınlar anı?. 

Donanmamız 

F alerden ayrıldı 

ğumu ona göstereceğim. çalıfa
cağmı, terzi olacağım. Ekmeğimi 
alnımın teriyle kazanacağım. 

- Burada çalıfıyor musun? .. 
- Hayır, bofuz.. Bir iş yaptı-

ğım yok .. itim gücüm, çıkacağım 
günü beklemek ve annemi baba
mı dt1fUnmektir.,, 

SNt DERViŞ 

Alman - Japon 
Anlaşması 

İ Londra. 3 (A.A.) - B. Atlee Avam Kiliı, 3 (Tul muhabirinden) -
; Kanıarumda. kanunu 8'Uiye tluı.lli\k Sancak nahiyelerinden bazılannda 

'

eder mahiwtte müıdtftllt tahaddtıı dol~ olan bir zat, Ordu nahiye-
cdtv etmediani ve Bubaksl\JD limdi linin ~yırbucaiı mmtakaaında gör

ı M lıuıınıta bevanatta bu'fıtmun bulun- di1j1l manzarayı şöyle anlatmıştır: 
mp-acafmı 110rmaaı üzerine. R. Bald- ''Evler kıamen harap bir hale gir
vfn. botiln hic bir beyanatta bulun - miıtir. Bu harap evlerden birirıJn tah. 
rruyaeaimı snvlemi• ve halen kanunu tabotunda ekmek yiyen bir kadından 
el&live taalJQk eder mahiyette hiç şof örilm ekmek istedi. Kadın elinde
bfr müşktlllt mevcut ohrıamakla be- ki ekmeği verdi. Parasını kabul et
raber, vaziyetin kendisine bu hueusta medi. Şoför, katık olacak bir şey rle 
hu "•lfikııtia sual ı.nnnrva müuit ol- iııtedi. Kadın yok dedi. Şoför, Köçe. 
madığm illve eylemiştir. 

Milletler Cemiyefincle 
Ankara, 8 ( A.A.) - Hariciye 

Vekili Doktor Tevfik Rüttü Arasm, 
Milletler Cemiyeti konse)inln 10 
kinunue\'Velde toplanacalı: olan 19-
Umaında hazır bulunamıyaeağı ve 
Türklyenin daimi murahba81 Neo
meddin. Sadak tarafmdan temsil .. . 
dileceği haber almmıştır. 

B. Winıton Corchill, muhaliflerin 
"lktıları arasında vaptıfı bP.yınatta, 

B. Baldvinden, parllmentoda re"mt ve 
kat'f bir bevanat vapılmadan evvel 
ıiiinülmiyecek mahiyette hiç bir ted
bir ittihaz E"dilmivece~ ha.kktnda te-

Lübnanda da Müslümanlara 
Ateş Edildi 70 Kişi Yaralandı 

minat i~emiş ve B. Baldvin verdiği Beyrut, 3 (TAN muhabirinden) - l\ılüslümanlarla 
CEıvanta: hıristiya'llar arasındaki gerginlik Fransa - Lübnan mu-

"Simdi vaptrfmı bevanat.a ilbe e- ahedesi yüzünden artmıştır. Lübnan Cümhurreisi Ödda 
decek hiç bir diw.ceiim vokt1.1r. Sim- mütaassıp bir hıristiyandır. Son defaki seçimde anc~k 
di 0$ya kODUlan 111e1etey1 tetkik e- müsliimanlann yardımı ile mevkiini muhafaza edebıl
tıı~ ... tr.:"mı~". 
GJ.~ mi ti -.u• MUH~ y ; , ı iti 1CAI' t r .... ....._.. 111b.t ohf1I,; 

• LOladnr, S (AA .• ~ 1USy~ ~j•n• paa ,budrw -- olml,Yaalann Surlyeye yahut dlpr meınleket.,; 
bildirivor: lngiltere halkı bu l!labah lerden blr!ne gitmekte serbest okluğwlu eöylemek aureUyle lllii8ltiJaaa
uyandıfl zaman btitti.n gazec:e başya- lan karşı 8&rih bir cephe almıştır • 
zıhırmrn Ustilnde su Y9ZIYT gördiiler: ..-------·-------''Müh Lübnan • Fransa muahed~ginin im- j im bir kanunu eeui buhranı.. d k h 

zaaı gun·· ü, Beyrut müslUmanlan bir Bu hadiseler cereyan e e. r en ee • 
Gazeteler, dUnkU kabine toyılantt • hl k ant 

mnda kralın bakanlariyle, olan müna- nümayiş yapmak istemişl~rse de I..\ıb- rın kiliseleri imdat ve ~e . ı. e ~ . an 
sebatmın ve bilhaua kralm hususi nan hükUın~ti buna müsaade etme- ~almıya başlamış, şehnn ıçınjekı Er-
hayatına müteallik meaelelerin mUna- mııtlr. meniler harekata iştirak ctmcmış. o 
kqa edilDieeine •it olduiunıı 'Ulyor- HlRlSTIYANLARA MUSAADE lan ~ıristiyanlan f8:8l!yete. sevketrnU lıtlş-
lar Gazete! .. A Buna mukabil hırlltiyan'ar pazar lerdır. Bu suretle 1utle halınie m s -

· ere gore, hükumet. me- ' manlarla hıristiyanlarm kaT"Şı karşı-
eele memnuniyeti mucip bir şekilde gUnü muahedenin lehine tezahürat 
halledilmediii takdirde, çok mUhim yapmak iıtemigler, kendilerine derhal ya gelmeleri emrivaki halini almı1-
bir tefkilltı esasiye buhranının hadiı müııaade verilmiştir. Bu nümayıt gü- tır. 
olacab kanaatindedir. nU, beyu gömlekliler ve ıili.hlı ınsan- Müsademelere pek güç bir tekilde 

Londra 3 (A A ~ Kralm 1 lar tarafından Cümhur Reisi selam- mani olunabilmiştir. Maamafih. hırla-' .. , - ev en- .. 
ıne projesinin ortaya çıkardığı ka _ lanmıetır. ~un~ aonra ~!st.~yan- tiyanlar tarafından bazı milslüman 

(Bap 1 incide) ' akkmd nunu eaaaf meaeleaf, ıimdiye .kadar lar, oto~obıll~re .bınerek. ~usluman evleri ve dUkki.nlan yağma edilml§-
Onaydm tarafından takdim edillllİf Japonya Eaular H a kr&lm f&hama taall6Jr eden meeeleler mahallesıne gıtmı~ler, mılslumanla~a tir. Hıristiyanlarla mUslümanlar ~ 
ve hubihal çok umiml bir ıurette izahat Verdi hakkında tefliratta bulunmaktan im- hakaret etmielerdır. Bunıı mukabıl, 
cereyan eylemiftir • Tokyo, 3 <A.A.) - Dil bakanı, ha etmiı olan matbuatm da t•!fstrarta Teravi namazından çıkan müslUman 

Bapkan bilihare Türk guetecl. Almanya • Japonya anlıfl"""'m bqlanıam tberlne fevkalade mUhim halk ta, namazdan sonra Lübnan -
!erini de kabul eylemiştir. Türk ga. _ fU huaU81an ihtiva ettiğini büdil'inil· bir tekil alm~ır . li'ransa müahedesinin imzası müna-
r.etecileri ,aynca filo kumandanı ami- tir: KtLtsENtN VAZİYETİ l!lebetiyle etrafa asılmış olan LUbnan 

rasmdaki gerginlik pazard~ çar
!f&Jllba gününe kadar sürnıüı,tür. Bu 
hadise. civar şehirlerde de infial U• 

yandrımıştır. 

SURiYE MUSLUMANLARI ral Sakalariyu tarafından da kabul 1 - KomUnizm aleyhinde Japonya Bradford peüoposunun, kralm bayraklannı yırtmışlardır. 
eclilmiftir • da ve Alinanyada euaen mevcut o- nıea'uliyetinl mttdrlk olduğunu göster HALKA ATEŞ Sayda ve Tarablusşam mUslUman-

b lan tedbirlerin takviyesi, . meaint temenni ettiğine dair evvelki MüslUman halk Cümhur Reiainin lan, Beyrut milslümanJarma yardım Atina, 8 (AA.) - Türk filosu u 2 Sad uauIJen 
sabah Falerden hareket etmektedir. - ece Kdmintern'in _ gün J.aı>tığı beyanatla matbuatta çı • bulunduğu küçük earaya doğnı iler- İ•"in harekete geçmek istemişienıe de 

hakkmda, bu us~ere Japonya ve Al kan tefırirat kilise tarafından krala lemiye başlayınca polis hemen halkın müslümanlann şehirden dışan çık-
Gazeteciler Bir ~rada manyada daha ıyi karşı koyabUnıek evlennıe projesinden vazgeçUm · Uzerine ateı açmıştır. Müsaıiemede malanna miisa.ade edilmemiştir. 

Atina, 3 (A.A.) - Atina ajansı için, bütün dünyadaki Japon ve Al ; hakkmda yapılan temenniye taka:•: bir kiti ölmüt, yetmif ki§i yaralan- Bu Mdıseler esnasındaki zarar ve 
bildiriyor: Yunaniatan gaBtecileri man. ~plomatlan arumda malftm& dUm eden müteaddit lsti4areterin ne. llUltır. 7.İyan 50 bin Suriye tiral!lıdır. 
birliği eaki Faler bannda Tll.·k gaze teatisi· ticf"tllf olRnıık tPlA"'ri f!dilmektedir. ==::=:=============================-
tecileri 19refine dUn bO.yUk bir öğle çtNE TEMiNAT DOMlNYoNLARDAN SORVLACAK zeri Londraya dönmüş ve sa.at 20 bu liğin memleketi ikiye ayıracağını, bir 
ziyafeti vermit ve bu ziyaf'!t çok de Nanldn, 3 (A.A.) _Almanya bU, Londra, 3 <A.A.) - Röyter ajan- çuğa doğru halka görünmeden B\t· se«;ime müracaat edlliıe reylerin ka-
rın bir umimiyet havası içinde de ytık elçili bugün dıt bakanına, Japon sının aldıfl maltmata rGre. kanunu ckingham sarayına gitmi,tir. hir bir etaıeriyetle Kral lehinde top-

tm. ti da ---• --·'--'nin h-'ıı birk --d Kral, kendisinden on dakika evvel lanacagm· ı beyan etmektedir. vam e ıı r. ya _ Almanya &nlqmuı hakkm ~ --"''" ıu ac "'un en 
Birlik reisi Zarifis, ziyafet sonlan Çin hüldlln ti t af d torulaD .u- e., ... mttmkUn olmJyacaktJr. Zira me saraya 1elmi9 olan York Dukası ile MADAM SJMPSON AYRILIYOR 

na doğru söylediği nutukta ecctlmle e ar m an . tele clonıin:wnlan doirudan dolruya yirmi dakika kadar görilfmllttilr. Londra, 3 (A.A) - Bir Amerika 
demiştir ki: allere Almanyanm cevabmı bildir • alA~adllr etmektedir. DUlc, bu görü,meden sonra aaray-

"- Biz sizlerle ancak dUn tan1ştık. mittir · Kanberrra, 3 CA.A.l - Avustu- dan ayrılmıştır. 
Fn.Jcat bu dakikada sizleri sanki sene Büyük elçi, anlqmanm hiçbir ıu • ratya ltllbinesi. Kral meselesinin ih- HALK KRALI ÇOK SEVJYOR 
lerdenberi tanımakta imisiz gibi bir retle Çinin menfaatlerine doluınnıa • das ettifi vaziyeti endişe ile takib et- Londra, 3 (A.A) -1,çi ve hadan 
hi!; tagıyoruz. K a 1 b1 erim izi dığmı ve Almanyanm iki memleket a- rrıektedir. Albay Wedgvood, Avam Kamaraaın 
birbirlerimize açmak ic;in birkaç rasmda mevcut sa.mimi mUnaMbetle- Kabine, B. Baldvinin hareket tar- da bir takrir vererek, azayı, taç giy
dakika kifayet etmiı ve kalblerimiz re devam etmek istediğini aöylemil • zı hakkında henUz hicbir karar ver- me meralimine alt hiç bir ,eyin Kral 
liaanlamnızdan daha kolıty olarak, tir • menıişae de umumivetle zannedllıiiii- Sekizinci Edvardm udakat yeillini· 
birbirlerile anlaşn111lardır. Biz, sizle ne r<Sre lnaillz kabine11ine müzaheret ni bUkUmaüz bırakamıyacajmı ve 
ri doet ve kard"' tellkki ediyoruz." Telefon Abonelerine etmeve karar verecektir. bundan bafka tnıU:b Kralmm yerine 

Nihayet J'alerde top~tt bulunan Kolaylık KRAL CIFTLIGINI SATIYOR lliçbir kbueJi geçirtmek niyeti 
~en ve TUrk gazetecilerlntn ~"leDler Ankara, 3 (Tan muhabirinden) - "Loıufra, 3 ( A.A. l - Kratm Kana- mevcut olmadığmı beyana davet et-
Kralı lla:teate tkinci Geor,re He Reisi Istanbul telefon mUdtır.lUftlll~ a1:- 6&da.kt etftltfi manıf Amerikah Lln - miftir . 
Cümhur Kamll Atattlrke tazivelerini nelerle olan muamelelerine dair N • koln Elleeworırthe utmak için mll _ Albay, bu takrirl verirken, Kralın 
ve Ba.lfbekan lnönU ne Basbakan Me fia Vekiletinin huırladıiı n~- zalterede oldu~n 'Rultintrhllm aaraym- latifumm herhalde önüne geçilmek 
tak1Ua derin hürmetlerini bildi~n ıne Vekiller Heyetinde kabul edıldi. I da n-""•" "11Ah-flm~ktMir. llzım olduğu mülihazuı ile hareket 
tehrraflann ~kilmeafne karar veril Yeni nizamnamede telefon abonel?ri- ~AHTLA GORUSTO ettiilni. zira Kralın halk tarafından 
mtştir ne bircok kolaylıklar göeterilmlştir. Ltlnd,._. 3 f A.~ '\ - 'Kral aba'ft n- eok •vildiiini. herh"nıri bir c:IP.ğbfk 

Ajan1D1111 Londradaki bürosuna veri 
ten malQmata göre, Madam Simpeon 
bir kaç ay için yabancı memleketlere 
gitmiye karar vermiştir. HaWi bu ak 
pm Londradan ayrılmak niyetinde
dir . 

KRALIN KARDEŞLE:ll 
Londra, 3 (A.A.) - Gluçester 

Diikuı ile Kent I>Ukuı, akpm Uzert 
York Dükaamm ikametglhmda ken· 
diliyle uzun mllddet ıörllfm'1fler • 
dir. 

I:.ondra, 3 CA.A) - Kral bugila 
öğleden sonra Valiıfe lCnılic;evi ziva
l'At .. tm~r. 
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M anisa 
Telefonu 
Açıldı 
Manisa, (TAN) - Iki senP-ye ya,, . 

kin bir zamandanberi lzmir- Ankara 

Bigada 
yeni inşa 

edilen 
bir köprü 

Bigada Gıda Mad-; 
deleri Ucuzdur 1 

Arazi Tahriri 
işleri yDzDnden 
Çekilen Sıkıntı 

1 

~.w~ı .. .._ 'i'J~ 

- ~ ''" 

.. 

ve lstanbul arasında i§lemekt.a olan 
telefon hattı aehrimizin ortasından 
geçtiği halde, her nedense ıimdiye 
kadar bu nimetten Manisa istifade 
etmiyordu. Birkaç günden?eri Ma
niaa- lzmir- Ankara ve lstanbul 
arasmda doğrudan doğruya telefon 
muhaveratma b&1lanılmı3 bulunmak 
tadır. 

Iıtiyenler merkez postane1ı le ko
nula.n makine ile her gUn 11'>.;1.h saat 
8,30 dan 9 a ve ak§amlan da 18,30 
din 17 ye kadar bu merkezle konu
pbilmektedirler. 

Biga, (TAN muhabirinden) - Bura Kes#ep nalıivesintla yeni yotı o~ulunun temeli otılıyor 

da 1264tarihindeyapılanilkarazitahriri Fethı·yede muallı· isleri çok noksan bırakılmıştır. 1~ahriri 
~ ~ 

yapan memurlar, tarlaların bulund11gu 

Erbaa da 
Kuduz 

yere gitmeden senetleri doldurmuşlar ve sı·zıı·k yu·· zu·· nden bı· 
az çok bir vergiye bağlamak için halka 
adeta zorla tasarruf senedi vermişlerdir. 
Bu yüzden tapu muamelitı, içinden çıkıl- ilkmektep kapand 
IT)az bir hale gelmiştir. 
Mesela, tasarruf senedinde milrtan 20 dönüm göı· F ethiye, (Tan) _ KeM.ep nahi-

• Erbaa, (TAN)- Burada 12 'Kişi 
kuduz köpekler tarafından ıınrılmış.. 
tır. 

Belediyenin başı bot köpeklerle 
mücadele etmesi lazımdır. Aktii tak. 
dirde bu feci vak'alar devam edecek-
tir. 

teruen bir tarlanın ölçüldüğü zaman 200 dekar geldiği yesindeki beş sınıflı ve 200 
• çok defa va.kidir. Birçok senet sahiplerinin tapu kayıt- talebeli ilkmektep kapanmı§tır. 

ıarmı yokhyan memurlar; bu f az.lalığı yeni gelen göç- Bunun sebebi, iki öğretmeni bu
menleri toprak sahibi yapmak için artan parçalan on- lunınak lizımgelen mezkftr mektebin 

sene başmdanberi bir öğretmenle ida 
lara ta~sim etmişlerdir. re edilme.si ve onun da hastalanarak 

---------------------------ı Fakat, son neşredilen tapu ni • berayı tedavi buraya gelmek mec-

v kf k b M •f d k• zamnameaine göre miktara değil, hu· buriyetinde kalmış olmasıdır. Melde 

d a 1 e i r erzı on a 1 duda itibar olunması icap ettiğinden bin bir an evvel açılm&.SI için hoca Alsancak sta yo- Ç ki fazladır diye topraklan ellerinden a- gönderilme.si bekleniyor. 

ıd Yolunda OCU ara tmarak göçmenlere verilen birçok Yeni bir mektep mu açı 1 köylüler, bu kısımlarm iadesi için 

K 
' 

B Y yardım tekrar müracaatta. bulunmuşlardır. Diğer taraftan, Keetep nahJyesin-
r hmlr, (Hususi muhabirimizden) aza 1 i r er de yatılı bUyUk bir okul kurulması-
~ıancak stadyomunun açılma tö • Merzifon, (TAN) -Mildrl!ti biten HER ŞEY UCUZ na karar verilmiş ve temel atma 
reni büyük merasimle yapıldı. Bu Trabzon, (TAN) - "Tanya,, ile çocuk esirgeme kurumu idare heyeti Bu yıl, şehrimizde göu çarpacak merasimi ilçebay ta.rafından yapıl -
müna8ebetle stadyom müthit kalaba "Vakfıkebir,, araımıdaki yo1un bir intihabatı yenilenmiş, reisliğe Ali Fe kadar bir ramazan ucuzluğu vardır. mıştır. Merasime Halkevi köycülük 
lıktı. Evveli bisiklet yarı,ı yapıldı. kısmı boruk ve heyelana maruz1ur. rendeci, muhasipliğe Bank.1cı Ihsan Geçen sene 100 kuruşa alman tere • şubesi azalan ve bandosu da iştirak 
Ondan sonra 110 manialı ve on bin Bir hafta evvel, ameleye neuret eden Türe, katipliğe muallim Abdullah Pı- yağrnm en neİıs ve hilesizi bu sene 70 etmi§tir. Bu törende hazır bulunan
metre kotuldu. On bin metre koşan- "Pir" isimli bir zavallının ayağı altın- nar, Azalığa da tüccardan Ta:ısin kunı§a satılmaktadır. !ardan Halkevi Doktoru Kestepte bas 
tar arasında Türkiye birincisi ve daki toprak kayıvermi§, adamcağız Başaran ve Ihsan Araa 11e9ıl niıtir. ıc~ gelmesine rağmen httl kavun, taıa.n muayene• ederek para'1z Ulç 

Balkan ikincisi Maksut ta vardı. diışerek yuvarlanmış ve ölmüştür. .Mekteplerdeki yüz fakir çocq.ğa karpuz ve sebzenin envaı bulunuyor. dağıtmış, zeytin bakun işyan da zey-
Bayramda Izmire gelecek olan Çek "Akçaabat" mekteplerini tefti§- sıcak öğle yemeği temini için ayrıca Mihaliç peyniri dedikleri en yağlı pey tinciliğe dair Kestepteki alakadarlar 

futbol takımile k&l'fılqacak muhte- ten sonra "Vakfıkebir" 'e gelmekte bir de "yardımcı himaye ''enıiy0tı " ile konu3muştur. Ziraat bankası me
lif takım oyuncularını seçmek üzere olan ilk tedrisat müfettişlet'inden tf'şekkül etmiş; reisliğe Müf~ü Şükrü nirler 4o kuruşa kadar düşmU"tUr. muru, Kestepte tütün ve palamut U
tefkil olunan iki muhtelif takım da Hikmetin atı da aynı yerde, topra azalıklara Ali Cevintoğlu, Numan. Lahana, pıraaa, ıspanak gibi sebzeler zerinde çalışacak bir tanm kredi ko
k&l'fıl&,ftılar ve 3 • 3 berabere kaldı- ğın kaymaaile yuvarlanmtıJ'Jr. Hik- Kemal Basmacı. Emir Nebi oğlu Ah. bedava denecek kadar ucuzdur. Yal- operatifi kurulması için temaslarda 
l&r, metin sağ kolu kırılmış, bütün vücu- met Hazendar oğlu Hafız ve Omer nız fırmlarm kontrolU biraz gevşek- bulunmuş, ve aza kaydetmiştir. 

du da hırpalanmı§tır. Karabulut seçilmişlerdir. tir. Bu işin biraz daha sıkı muraka- ............ ..--ı r-..-..........,. 

Konyada da Odun ve 
Kömür Sıkıntısı 

Konya - Soğuklar devam ediyor. 

be altına alınması 18.zımdır. 

1 BiR SU/iSTiMAL 
KOÇUK MEMLEKET 

HABERLERi 
• Kavllhlsanta yeni blr bttkfımet ko

nağı lnf88ma karar verllmlıttr. 

Dünyaya 
elli haşere 
tanıttık 

İzmir - Bornova emraz ve 
rat enstitüsü ,bilhassa Garbi 
dolu mahsul mıntakasında y 
mı tetkikler sonunda 50 kadal" 
hqere bulmuştur. Bunlar LeıllllJ'• 
kı Britiş Müzeumun haşerat 

tüsüne gönderilmiş ve orada 
tahlil ve tetkiklerden sonra, bll 
relere şimdiye kadar hiçbir 
rastlanmadığı anlaşılmış ve 
tUrkçe iaiıiıleır ~tir. B"' 
yaya yayılacak olan bu isi 
smda şayanı dikkat olanlan 
Mesela Menemen bağlarmaa 
bir haşereye Megameküs 
Turhal civarında yetişen pan 
bulunan bir haşereye de Tur 
mi verilmiştir. 

Ada pazarın 
YolveMekt 

izmirde 
Sanayiciler 
Topland ılar 

Kızılcahamam 
Tarihi 
Eserlerle Dolu 

Odun ve kömür buhranmm ön~e 
geçmek için vilayetçe l&.zrmgelen e
mirler verilmi§tir. Odun ve kömürUn 
bollaşıp ucuzlaması beklenilmektedir. 

Şehrimize bağlı Balıklıçeşme köyü 
ihtiyar heyeti azasından Hatice, köy 
muhtarmm ocak buğdaylarına ıuiisti
mal kanştırdığı hakkında hük\ımete 
bir ihbar yapmıft,ır. Muhtar, sorgu 

• Edrmılt tapu lflerl Mtlfettit Fu· sı Adapazarı llçe kongruı, 
at tarafından tetkik edllmlye tisi Hamit Oskaym başk 

1zmir - Buradaki sanayi erbabı 
topl~lar ve şu kararlan vermiş
lerdir: 

1 - Muamele ve istihlak vergileri 
alelrtllk mevaddı iptidaiyeden alın • 
malıdır. 

2 - Hem yerli, hem yabancı ipti· 
dal maddeler kullanılınıa muamele 
vergisi yalnız yabancılardan gUmrUk 
resmine zam aureüle alınmak daha 
kolaydır. 

3 - Mensucatçılara ait yerli ipti
dai maddelerden vergi ta.haili güç • 
tür. Vergi yalnız yabancı maddeler
den alınırsa yerli maddelere rağbet 
artacaktır. 

Bu hu.austa hazırlanan uzun bir ra-
por vekalete gönderilmi§tir. 

Çanaklede Feci 
Bir Kaza 

altına alınmıştır. 

Akhisarda Halkavi 
binası yapılacak 

ba§lallılmıttlr. toplanmış, bilhassa mektep 
• Balıkesirln meşhur deWerlnden meseleleri konuşulmuştur. Bil 

olup vaktlle iyice tahsil görmUıt ta Vali ve Bayındırlık Dire.ıı:+ 
olan Ahmet ölmliş, CM''Mln· bat vermişler, yol ve mektap 
de birçok kimseler bulunm~ imkan nisbetinde alaka yö 
tur. ğini vadeylemişlerdir. 

• Buna valisinin riyaseti altında Yeni llçe _yönkurula tekrar 
t.oplanılarak önttmttzdekl 1z.. sıyanık, Cevat Adapazarlı, 
mlr pana~a iştirak tekli ko- Gaffar, M. Sipahi, Dr. Sillev 
n~Ulmuş, Buna namına pana- ~uri Rona, Asım Arca ~ 
yırda daimi ve beton bir pav- dir. 
yon yapdmaıll kar&rlaltmlmıı· ı 

iNEBOLU 
ŞEKERSiZ 

KALDI 

trr. 
• Jnhlaarlar ldareıll bmlrde kWtür 

park clvamıda büyük bir depo 
yapt.ırmak Uzeredlr. 

• Bunada Başçı lbrahirn mahalle
sinde Abdullah km ve Tevfik 
kansı 25 yaşında Ulliye çocu
ğunu diifürmek için lliç iç
miş, ölmüttür. 

• Gönen C. B . Partial kongresi ya
pllmıf ve yönetim kunılunaşu 
zevat seçUmlştir: Halkevl Baş
kam Osman Gönen, Fabrikatör 
Duan, Bakkal Hasan Basri, 
Sarraf Neslml, Hava Kurumu 
Bqkaru lbrahlm Tabak, Mus
tafa Boz ve Fırıncı Cevdet. 

• Ceyhan Şa.rbayı SaWaaddln, bele
diye azuından Se1bn Aydemir 
ile beraber Ankaraya &ltml§ -
tir. Orada, Ceyhaam blr an 
evvel ıuya bvuşması itini b&l
ledecektlr. 

• Ceybuda k11aba • mezbaha yolu 
yaptmlmaktacbr. Belecllye bl
•umrn arlrumdu iatulyona 
çıkan cadde Ue ça111 • latulyon 
eaddesl de yaptmlmak üzere -
d1r. 

İnebolu, (Tan) - Kasab 
ker ihtiyacı, yakınlığı hasetıM' 
hal f abrikasmdan temin ol 
dır. Fakat nedense, tacirle · 
ker siparifleri, daima teah- . ..M 
mektedir. Bir ay evvel me...-..: 
rikaya sipariş edilen eeket 
yükletilmişae de, havanın 
tinden dolayı vapur iskeleınl": 
yamadan lstanbula gitm~:,. 
de yük çıkartamadan Traa
tına gec;m1'tir. 

Bu sebeple piyasada ,eket 
mamıştır. 

lzmir Berberle 
Izmir, (Huımıl muhabl 

lzmir berberleri bu hafta UI' 
larak pazar tatill yapmıştat 
kanlarını açmamışlardır. 
bu münasebetle bayranı 
ve öğleden sonra da cU 
meydanında AtatUrk heyk 
lenk koymuşlardır. 
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3 BlR1NCtKANUN PERŞEMBE 

Paralar 

' Ile A t es A 1 ı t 8:ttıt 

, 
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Sterlin 
l Dolar 
20 Fransız fr. 
20Liret 
20 B~tcıka tr. 
20 Drahmi 
llJ bvı\le tr 
20 Leva 
1 r r •ır 

614,-
122,-
117,-
125,-
82-
20,-

505,-
20.-
63.-

,, B 
- ravo, Mülazım .. Tebrjk Ede- 20 Çekoslovak ku- 74,-

- Hiç ümit etmiyorum! .. 

l Şılını 
1 Mark 
1 Zlou 
Peneo 
ZCl Le:ı. 
Oın;ır 
,., , .. ırurnno 

Altın 
~~nı<not 

. rim. Çok Güze l Düşünüyorsun!,, 
- Elimizdeki kuvvetle adaya ta • I Arslan efradımm, gdsterd.ığı heyeca 

lrruı edebilecek miyiz kumandan? nm ocn de tcsın atL1111:.la)'ı.u. buaı 
A.lman topçu kumandanı cevap sonra, kopacak kıya.metin, zevkli 

~erdi: safhalarmı düşünürken, yürcgım, 

zapledılemıyecek kadar çavpıyor, Me 
- O halde siz ne düşünüyorsu • 

11uı ?. 
lb adası, adeta bir oall•ıi havası ile Ç e J, ı e r 

ı. ~iman kumandanı gülmeğe baş • 
'41Qı: 

geçen tatil gününün ze\·kini çıkarıyor 
rıhtım üzerinde, ikişer üçer gezen 
t;abriyeh gı·uplarını, dıirbuııunıüzle 

Londra 
Nevyork 
Paris 

filılano 
ruksel 

Atina 

roou 
20,-
23.-
19.-
20.-
12.-. 48,-
~o -

992.-
l4U,-

616,-
0,79615 

17,0675 
15,1266 

4,7033 
88,7987 

ı._- lhtiyat mülazimi papastan ge
~k ilahi emri beklemekten başka 
çi\ı emiz yok! 

.~ Sen, o zaman atıldım: 
1 h· - Fikrimi kabul ederseniz, mü • 

ını. bir iş görmek mümkün oldu -
tunu size söyliyebilirim ! 

seyrediyoruz. Onlar, biraz sonra, te 
pelerine inecek Türk yıldırımlarından 
habersiz, gezip koşuyor, gülüp eğle 
niyorlar 

Cenevre 3.4630 
Sof ya 64,935 

1 A.lman kumandanı hayretle yüzü
bıe baktı : 

- Fakat, nasıl? Eğer, bir çare 
'klınıza geliyorsa, derhal söyleye • 
tllı. Tatbik kabiliyeti varsa, hemen 
hpaıım?! 
l(urnandanı batarya dürbününün 

l'tnına çağırarak, karşımızdaki düş
tılan gemilerini gösterdim: 

- Bakınız, düşmanla aramızdaki 
ıı:ı.eaaf e, en çok dört, beş kilometre 
~lldedir! Yani şu dakikada gemiler, 
laryalarımızın ateşi altında bulu -

11"YorJar. Dikkat edin: Bugün pa -
~~olduğu için bacaların üstünü de 
~mışlar. Bahriyeliler de karaya 
~ış, Meis kasabasının bahçelerin
,ceıiyor, eğleniyorlar. Demek, bu 
il&.. için onlardan bir hareket bekle
~eı. Bu gUzel fırsattan istifade e
w ~· Yapacağımız bir baskın ate -
lJ, şu büyük kruvazörü batırabi -
~ Onu batırdıktan sonra, geri 
~jyle uğ~ak kolaydır! •. 

k. .\.ıınan binbaşı, teklif imi çok be -
'~di: 
tiJıı' Bravo rnülazim .. tebrik ede -
d;L! Çok güzel düşünüyorsun! de • 
;;en sonra hararetle elimi sıkarak 
~ ~a haber vermek vazifesini üze-

e aldı. 

Düıman clonarıman kalese 

Biz ise, herkes yerli yerinde .. Niha 
yet tam saat 'ıs il 25 dakika geçe, iki 
batarya birden gürle<li: 

- Ateş! .. 
llkin gizli mevkideki obUs, ateşe 

ba§lamıştı. İlk dört mermi gemiye 
isabet etmedi. f4'akat hemen yanına 
düştü. Top sesleri üzerine Meis ada 
sında müthiş bir panik başlamıştı. 

Amsterda...,, 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükrcş 
Belgrat 
YokohamP 
Moskova 
Stokholm 

Neşeden sarhoş olanlar, §imdi ka T a h v ; ı ô ı 
çacak delik arayorlardı. 

2,4634 
22,53 

4,245 
7,4594 
1,9780 
4,27 
4,3425 

'08,605 
34 ,4975 

2.7775 
24.8H 

3,148.S 

Falfat, tam ikinci grup ateşine baş 
lıyacağtmız sırada, sahile yerle~tiri 
len iki Fransız topu, derhal bize cevap 

Anadolu I ve ti \cupnn ıc .. ıı•k 
JTJ 

" Mümessil 44, tO 

\erdiler. Mukabil ateşin :.ırkası kesil- ~ ı ı ı r t a h v i I l e r i 
mıyordu. Düşman topçus•mun bize 1110: 11 111 -

102.-karşılık verişi o kadar ani olmuştu toı ı ııı 

ki, takdir etmemek kabil değildi. E •ham 
Dördüncü Fransız meı"Wisi, obüs 

lt K-tn",,l!l 

cephane\:ğinin bölme$ine düşmüştü. • ,, .. N 
H t l 1 J • b .. . •mthne ar uç ar, a ev a ev yanmaga aş Anadolu 3 60 
ladı. Batarya kumandanı Binbaşı .. % ıoo 
İdman bu felaket karşısında, adeta .. , .... ,. ı-ınn"• 

frıımvı' 
kendini kaybetti. Ateş çok geçmeden Bnmorıt• N .. ırta• 
durmuştu. Batarya efradı, yanmayan •"lan Cimrntn 

Merkez Bankas. 
mermileri kurta'nfiai!a ko~folar. Fa u .. nıanı • Hanaaa 

kat kurtarma ifi Çel,{ güclülde oluyor '9/o 7 Sıv.aı 
du. 

Krovazörün baş taretteki 21 lik 
ıki topu. bizim tarafa <;evrldi. Bunu 
gören Binbaşı Şmitkolbo. benim ba
taryanm derhal ateş açmaqını hara 
retli bir dille ricaya başladı. Kaya 
lıklar arasında mevzi alan küc;iik ba-

Tiırk Borcu I 
il 

,. .. ıu 
Eıganı A. M ı.:. 
lstıkrıızı l •~hıh 
Sıvu - Erzurum 1 

l" () 

618,-
126,-
117,-
\30,-
8~.-
23,-

Sllı.;,-
l3,-
bt>,-
80,-

'3,-
26,-
?u,Mı 
23.-
14,-
•O-
~2.-

~93,-
l4.t -

516,-
0,i!l63 

17,15 
15,1266 

4,7050 
SS,7987 

3,4b30 
64,935 

1,4634 
l2.:ı3 

4,745 
7,4594 
1,9780 
4,27 
-1,3425 

11)8.605 
3".'197S 

?,7775 
2i,87.S 
3.l~8S 

10 •• 
40 20 
".0.70 
43,70 

112.-
103 -

"' 10,20 
ıı . 

l4 : 5 
•:l •ı 
lfl -
JO 'f 
.:J.4, 

''.'\ •l'ı 
88,-
1 .. 
~0~1) 

22.i25 

21.25 

" ~Z!ı 
~9 . ~ 

lllf. 2' 

Son nefesini verdiği dakikalarda 100 milyon 
isterling miras bırakan 

Ölümler Krah Bazil Zaharof 
neler yapmıştl ? 

1888 sene.sinde Zaharof pek mü
him bir iş yaptı. Mitralyözün mu
cidi olan Amerikalı Hiram Maksi
mi Nordenfelt şirketine şerik aldı . 

1889 senesinde Maksim mitral
yözü İngiliz ordusu tarafından ka
bul edildi. Zaharof ve dostlarına 
milyonlar yağmıya başladı. 

1890 da kendisini kafi derecede 
zengin addeden Nordenfclt işten çe
kiliyor. Hiram Maksim ve Zaharof 
yalnız kalıyorlar. Dünyayı dolaş • 

.nuya 'başlıyorlar. 

Nereye git.feler biraz sonra ora
dan top ve tüfek gürültüsü akse
diyor Fakat bunlar Balkanlarda 
zuhür eden çete muharebeleri gibi 
ehemmiyetsiz şeyler değildir: Çin 
Japon muharebesi, İspanya - A
merika harbi gibi ufukları kızıl a
levlere boğan kanlı muharebeler .... 

Amerikalı Maksim, Amerika~·a 
top satıyor. Fakat karşı tarafa İs
panyollara da top satmak lazım ... 
Bunu kim yapacak? 

Hali güzel Zaharof diye anılan 
Basil bir gün seyahat esnasında 
asil bir İspanyol kadını ile tanışı
yor. Bu kadının i;;mi. ~faria del 
Pilar - Antonia : Angela Patrocinia 
Simona de Muquiero Beruta'dır. İlk 
zevci Duk de Machena öldükten 
sonra Duc de Villafrancıı. de la Cıı
balleros ile evlenmişti. Bu asil ka
dının delaletile Zaharof İspanya
nın en kibar sosyetesine dahil olu-

yor. 
Bir müddet sonra Zaharof Rus

yanın kibar ııosyetesine gene bir a
sil Rus kadını delaletile g-iriyor. 
Ruslarla mühim işler yapıyor. O 
sırada Transval muharebesi başla
mıştı. Derhal Londraya dönüyor. 
Fakat İngilizler rakip bir fabriJ:a
ya mühimmat siparişini vermiş 'bu
lunuyorlar. Maksim ıirketi derhal 
düşman taraf olan :Boenılere top 
tüfek satmıy,a başlıyor. Boerslerlc? 
İngilizler biribirlerini iyice öldür • 
dükten sonra sulh imzalanıyor. Vı
kers ve Maksim şirketleri de Basi-

. lin delaletile anlaşıyorlar ve ortnk 

Milyarlar sahibi Zaha
rof bir avuç toprak 

halinde 

oluyorlar. 
Vikers şirketi, Maksim şirketinin 

otuz milyon altın tutan tahvill~rı· 
ni satmahyor. Basil Zaharofu his
sedar yapıyor. Bu işte en mühim 
alakaqar Kral Yedinci Edvardın iti
mat ettiği yarı Alman, yarı lngiliz 
bir Yahudi idi ki adı Sir Ernest 
Cassel'dir. 

Artık Basil Zaharof en mühim 
adamlarla dost olmuştur. Top ve 
tüfeklerini lngiltere kralının emrile 
ve belki de ona menfaat temin et
mek için satacaktır . 
lngiliı istihbar senisinin mtihim 

reisi Zahorof 
~ bilyfl~ NY.uf fajere ka

nşmak istiyor. Tam o sırada diln-
ya sahnesinden mühim ve esrar
engiz bir şahsiyet ortadan kalkıyor. 
Bu adam Cornelius Hcrz ismindeki 
bir Amerikalı Yahudi ve diplomasız 
bir dişçidir. 

trr. 
1910 senesinde mühim bir para 

vererek Ekse1siyor gazetesinin te
essüsüne yardım etmiştir 

1912 senesinde İngilteredeki si • 
yasi adamlarla dostluğu kızıştır • 
mıştır. 

Sir Basil'in en mühim ;~; 

1914 te Cihan Harbi ilan edil· 
mek üzeredir. Son · Balkan Harbi 
için sattığı top ve tüf ekleri daha 
büyük miktarda satışa çıkarmak i
çin yaman bir fırsat ... Dünyayı ka· 
na boğan Cihan Harbi arifesinde 
Zaharofun iş vaziyeti korkunç bir 
şekilde tevessü etmişti. 

Zaharofun 1ngiliz işleri : 
Vckers Şirketi - (Bir mılyara 

yakın sermaye), mali müşavir: 

Nazır Çembcrlaynin en fazla iti· 
mat ettiği adam Sir Vincent Cail· 
lard. 

Armstrong Şirketi - (Bir bu. 
çuk milyara yakın sermaye) ... His
sedar] an kral hanedanı ve en bil· 
yük ve asil İngiliz aileleri. 

Beardmore Şirketi - (Be~ yils 
milyona yakın sermaye). Mali mü
şavir: İngiliz nazırlarından Lord 
Balfur. 

taryamm, koca ~emi tonlıırile <'eıık 
giriyo, 

., Obu8 bataryası kumandanı binba- le$mesi pek kolav der.ildi. Ratar11a:rn. 
~ ld aynı zamanda diiı;mımm kara tonla 
"'*: lrıan'ı yanına çağırarak, v.azi -

........... ------· ................. ._.....~ 
SAGLIK ÖGÜTLERi 

Bu adam senelerce karışık ve e
peyce kirli işler yaparak birçok 
insanları zengin etmiş, birçoklarını 
iflas ettirmiş, meşhur Panama mü
zakerelerinde mühim rol oynamış
tı. 

Zaharofun Fransız işleri: 
Whitchead Şirketi - Meclisi ı. 

dare azaları arasında Prenses De 
Bismark var. "~\.!. k nna da ceva.p vermek mecburiyetin 

,.,ft_endisine anlattı. Uçümüz de de idi. 
ita -ta vererek, bu işi hep bir ara-
~ ~apacağımıza dair namusumuz Bu pek aklrmın ereceiii bir iş demi 

~e yemin ettik. Vazifeler, ara - di. Fakat çaresizlik karşısmda inik. 
c· . ŞU 8Uretle taksim edildi: Tereddüt edilecek zaman <l':ğıldi. Hc-

lııi lZlı mevzideki obüs bataryası. men ateşe başladık. llk grup ateı;imi
bttı Crup ateşiyle büyük kruvazörü zin bir mermisi, isabetli bir atışla, 

, tacaktı .• 
~ C\.Çıkta bulunan benim bataryam gemiye çarptı Daha sonra Uç mermi 
Ilı~ bahriyelilerin gemiye avdetini birden kıç taraftaki tayyare hanga 
to~~decek ve limandan çıkacak nna isabet edince, gemide müthiş bir 
~ ldolan ateş altına alacaktı. 1 yangın başladı. 

\.;.U karan verdikten sonra her iki Benzin depolan tutuşmuşttu. Yan 
~ada da hummalı bir faaliyet gın o kadar çabuk bUyUmüştü ki ge 
~· dı. mi. baş toplarını bize çevirdiği halde 
~ ır Yandan, mütemadi gözleme • ateş etmeğe im.kin bulamadı. Efradın 
._r:apıyor, bir yandan da askerin bir kısmı. kendilerini denize atıyor 

'l' itli doyuruyorduk.. ]ar, bir kJSml da karadan gemilerine 

'lrrı bu sırada Şmitkolbo da müf dönerken, ateşi görünce geri geri ka 
~n.. kumandanı Ezelberkle telefonla çıyorlardı. Bu manzara, bize de geniş 
-""" bir nefes aldırmıştı. Gerilen sinirleri 

trı.. 'VUYordu. Fakat, her nasılsa tele 
-q ?tı miz yatışıyor, silahlarımıza itimadı 
e~t Uhaberesi, birdenbire .kesildi. mız artıyordu. 

kolbo yanımıza gelerek· Ateıimiz, gitgide müessir oldu. O 
~leton bozuldu, dedi, ~üfreze kada.r ki koca gemi, karşımızda çep 
~l't da:nile görüıemedim. Bununla çevre ate,lerle ıanlmış döne döne, 
b'tlcber Verdiğimiz kararı tatbikten yava§ yavaş denize doğru eğilmeğe 
t(ılt ~~8;fe, göremiyorum. Kaybedile başladı. 36 dakika süren fasılalı ate 

a._ timız yoktur! şimiz kar§ısmda, daha fazla dayana 
~çultt on Uç buçuğa yakla§ıyordu ki, mayan Benami Krea nihayet baş ta 
~ b· bir nıotorun limana, ağa ben rafile tama.mile denize gömUidü. De 
~it .: §ey gerdiği gözümüze ilişti. n!z dışında kalan kısmı da, yan yaıı
ıtı.ıı el al~rda Akdenizde çoğal.an Al ya yanmış, enkaz halini almıştı 
'll<i enııaıtı gemilerine karşı, düş Arkadaşlarının bu korkum~ akıbeti
~ le onanmasının ihtiyat tedbiri ola- ni gören iki İngiliz torpidosile. Fran 
'l~ endilerini ağ içinde muhafaza ıyz Krovazörü, içine ;girdikleri ağı ya 
~dıkiarınr anladık. rarak, çılğm gibi muhtelif istikamet 

~lr~ ~. donanmuı, tam manasile terde kaçışmağa başladılar. Bu muh 
'ott ~rıyordu, yaptıkları i§, biz.im telif istikametlere hep birden ateş et 
~t ce lehimize idi. mize tabii imkln yoktu. Yalnız bu 
~ tt 13. Baskın zamanı yaklaştık- arada, fimale doğııı kaçan İngiliz tor 
~ da heyecanı artıyordu. Ba· pidolanndan hiç olmazaa bir tanesi 
~ etrafında karınca gibi kay ıniıı cannu yakmak letedim. Ate§imi 
~ or ve " Ate§!" emrini sabırsız t~plıyarak, birini yakalıyabildim. 
l- It,be\ıiyorlardı. Arasıra, coşkunlu İki isabetli mermi alan toryidonun 
\t'<ty Pilıp sevinç naraları atanlar bile adanın şimal burnunu güçlükle geçe 
~· bilerek, yaralı bir halde, Radosa gö 
~l ~ topçpsu büyük esrlerinden türiildüğünü sonradan gördü.k. 

aba başarmağa hazırlanıyor' (Arkası ''ar) 

LOKMAN HEKiM 

S~nek.ere K arşı, Sarılar Giy1niniz 
Havalar haylıca soğuduğu hal· 

de karasinekler - hele kalöriferle 
ısınmış odalarda • bizi hala rahat 
bırakmıyorlar. Hatta· bir bakım • 
dan, bu mevsim .onların verdikleri 
rahatsızlığ ın artmasına sebep olu· 
yor. Çünkü sinekler bu nıevsinıde 
az çok uyuşuk olduklarından, ya· 
zın kolunuzu biraz kımıldattığınız 

vakit kaçtıkları halde, şimdi onla· 
rı kaçırmak için daha ziyade müca· 
dele lazım oluyor. 

Yazın sineklere karşı kullandı • 
ğıınız, sinek kağıdı gibi, türlü tür· 
lü tedbirlere devam etmek yine 
mümkün olmakla beraber, bir ta· 
raftan kalörifer veya soba yakar • 
ken, bir taraftan da odalara sinek 
kağıdı asmak insana çirkin geliyor. 
Onun için, otuz yıl kadar oluyor, A· 
merikalıların sineklere karşı bul • 
dukları bir çare hatırıma geldi: 

O zamanlar Amerika askerini 
karasineklerin hücumundan kur • 
tarmak için, ordunun sağlık mecli· 
si derin tetkiklere girişmişti. Bu 
tetkikleri sırasında karasineklerin 
hangi rengi sevdikleri ve hangi 
renkten kaçtıkları hakkında da tec 
rübeler yaptırtmıştı. Bu tecrübe • 
lere girişenler, irili ufaklı birçok 
kutular yaptırtmışlar ve hepsini ay 
rı ayrı renklerde camlarla kapata· 
rak sineklerin hangi renge rağbet 
ettiklerine dikkat etmişlerdi. 

En ziyade rağbet ettikleri renk 
koyu mavi olmuştu. Tecrübe esna· 
sında 108 inin mavi kutuya hücum 

ettik leri halde, beyaz renkteki kutu
ya ancak iki tanesi gelmiş, sarı ren 
ge boyanmış kutuya hiçbir sinek 
gelmemişti. 

Bunun üzerine; Amerika aske • 

rinden, sinekleri bol olan garnizon 
larda kalanlara sarı renkte ünifor
ma giydirilmiş ve askerler sinek 
hücumundan bu suretle kurtarıl
mıştı .. 

Fakat karasinek lerin sarı renk • 
ten kaçtı klarına bakarak bütün 
böceklerin de öyle yapacaklarına 

hükmetmemelisiniz. Böceklerden 
her cinsin sevdiği renk başkadır. 

Mesela toprak böcekleri en ziyade 
kırmızı rengi severler. Amerika • 
lıların yaptıkları gibi, siz de ayrı 

ayrı renklerde camlarla kapatılmış 
kutular yaptırtarak toprak böcek
lerinin önlerine korsanız he.men 
hepsinin kırmızı camlı kutuların i· 
çine ıirdiklerini görürsünüz. 

lpekböceği yetiftirmesini seviyor 
sanız onlarla da tecrübe yapınız. 

Onlar da en ziyade kırm ı zıy ı se • 
varlar, fakat sarıdan. hele sarıya 
yakın portakal renginden hiç kaç· 
mazlar en iyi ve en çok ipek veren 
kozalar kırmızı, lacivert, mavi, fa
kat hepsi açık renkte boyalı kutu
larda yetişenlerdir. lpekböcekleri 
karasineklerin aksine olarak, koyu 
renkleri sevmezler ... 

Karasineklere karşı sarılar giyin 
mek usulünün tatbiki erkekler için 
güç olursa da bayanlar için peka
la mümkündür. Zaten bir iki y ı l -
danberi yazın sarılar giymek mo
da olmuştu. Yaz modasını kıfın da 
devam ettirmek hem bir yenilik. 
hem de ucuzluk olur • 

Bundan b&fka sara renk yalnız 
sinekleri değil, rahatsızlık veren 
erkekleri de kaçırmıya yarar. Çün 
kü sarı renkte giyinmiş bayandan 
kaçan sinekler, koyu renkte giyi -
nen erkeklerin Üzerlerine konarlar. 

Bütün bu hareketlerinden ve 
sonra da lngiltereye firarından an
laşıldığına göre bu adam Fransada 
İngilizler hesabına çalışan bir ca
sustu. 

Herz işten çekilince, yeri boş !kal
mıştı. Tam o sırada Basil Zaharof 
Fransa ile alakadar olmıya başla
dı. Parise yerleşti. Nazırlarla gö
rüşmiye başladı. tki taraflı bir po
litikası vardı. İngillercde kralın hi
maye ettiği bu adam, mühim ve 
yükı:ıek ~errnayeli şirketlerin ortağı 

1 olarak mevki tut.muştu. Fransada · 
da, gazetelere para yedirerek, ha
yır cemiyetlerine yardım ederek 
ölen Cornelius Herzin dul zevce • 
sile ahbap olarak işe atıldı. Bu iki 
memleketteki vaziyetini temin et
tikten sonra dünyayı fethetmek ü
zere yola çıktı. 

1908 senesinde Basil Zaharof 
vatansız bir adamdı. Ne Tüı~tü, ne 
İngiliz, ne Yunanlı, ne de Fransız ... 
Fakat Mbsyö Klemansonun işba

şında olduğu bir sırada Fransa
dan Lejyon Donör ni§anmı almış • 

Yağsız Kar Kremi 
Yağsız acıbadem " 
Yağlı acıbadem " 
Yarım yağlı gece " 
Yağlı muhtelif ,, 

Le Nickel Şirketi - Roçiltlerlı 
ortak. 

Zaharofun Rus işleri: 
Alman silah fabrikaları Krup ve 

Ludvig Löve ile ortak olarak muh. 
telif teşekküller ve fabrikalar. 

Harp patladıktan sonra biribiri· 
ne düşman memleketlerin iş adam· 
lannm hepsi zengin olacaktır. Fa
kat Zaharof hepsile ortaktır. Har
bi kim kazanırfia kazansm Zaharof 
grupu galip gelecektir. 

(Arkası nr) 

' •Fransızca Dersleri 
İlk \'e Orta mektepler için 

TROLEY'in eserl~ir. Uç kı· 
sımdır. Fransızca~ en kolay 
en esaslı şekilde öğretmektedir. 
Maarif Vekaletince mekteplere 
kabul edilmiştir. 3 kısmının fi
yatı 110 kuruştur. lstanbulda 
Hüsnütabiat Matbauında \'e 
bütün kitapçılıırda &atılmakta
dır. Toptan alanlara fazla ten. 
7.ilat yapılmaktadır. 

Ha.san markalı kremle:r dünyada mevcut kremlerin en mükemmel 
ve en nefisidir. Fennin soıı icadı olan ve Almanyada zilyük fedakarlık
larla getirilen makinelerle yapılan Hasan kremleri ayarından hiçbir krem 
mevzuu bahsolamaz. Çirkinleri güzelleştirir ve ihtiyarlan gençleştirir. 

$il. leke, sivilce, ergenlik ve kirleri izale eder. Hasan denosu : Ankara. 
Eskişehir, Beşiktaş, Beyoğlu ve İstanbul merkP.zi. 
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?ılo. 11 YAZAN: Z. Şenay 

Yeni Adliye 
Tayinleri 
Listesi Geldi 

Her iki Tarafta Şahane Düğün 
Hazırlıklarına Girişmişlerdi. 

Adliyede yapılan yeni tayin, terfi 
ve nakillerin listesi, dün telgrafla 
nıüddciumumiliğe tebliğ edilmiştir. 

Bu listede 54 isim vardır. Ve çoğu 

nu tstanbulda hakim namzetlerinin 
tayini teşkil etmektedir. Listenin 

Düğün hamlıkları 
Her za.man olduğu gibi o ıırada 

da Bizanı saraylan, rekabet ve ihti· 
ru ateşlerile yanıp tutuşmakta iı:li. 
Bunun en büyük sebebi ise, bır taç 
\'e tahta, iki hUkümdann aabip ol • 
muıydı. 
Bizanı taç ve tahtının hakiki ve 

me,ru sahibi, (Yani Paleolog) i~i. 
Fakat, Bizans ordularının bir kıs • 
mına kumanda eden (Kanta.guzi· 
noı) birtakım entrikalar çevirerek, 
büyük bir nüfuz ve kudret kesbet • 
miş; Bizans tahtının bir köşesini ele 
geçirmifti. 

Ancak ,u var ki, o mevkide uzun 
zaman tutunabilmek.. ve, rakibı 
saltanat makamından büsbütün ıs 
kat ederek, Bizans tahtını kamilen 
ele geçirmek için kuvveti klfi değil
di. 

Buna binaen Kantagilzen kendi. 
sine bir hami ve müttefik bulmak 
mecburiyetini hissetmiş; o esnada, 
kndret ve ikbal yıldızı günjen güne 
parlamakta olan Osmanlıların ikin
ci hükümdarı (Orhan Bey) i intihap 
eylemişti. 

Orhan Beyin siyasi ve askeri nü • 
fuzu bu himayeye çok müs'iitti. Du
na binaen yeni hükümetin mağrur 
hükümdan, köhne Bizans saltanatı
nın bu yeni ve dessas imparatorunun 
ricasm ıreddetmemiş; ona himaycsi
nı vadeylemi§ti. 

Orhan Be;in, bu himayeyi kabul 
etmesi; sadece bir gurur ve azamet 
meselesi değildi. O, (Kantagüzi
nos) u himayesine alırken, kendince 
de şu kararı vermişti: 

- Bizans imparatorluğunu, Kan
tagüzinos ile rakibi ve ı:lamadı Yani 
Paleolog arasında taksim ettirmek .. 
aralarında devam edecek olan dai -
mi muharebelerle her iki tarafın da 
zayıf dU9me11ini beklemek.. Ondan 
sonra da hasıl olacak vaziyetten isti
fade eylemek ... 

Insanlann en hassas damarlarını 
okşamayı çok iyi bilen Kantagild· 
nos, Orhan Beyi tamamiyle elde et· 
mek için ona kızını vermek istemiş
ti. 

bir ata binmiş olduğu halde gelmiş, diğer kısımları da birkaç güne kadar 
o muhte,em seririn önünde teva.k - bildirilecektir. Yeni listede 30 lira 
kuf etmişti. maaşlı memuriyetlere tayin edilenler 

Sericin ön sıralan, saray kadın- şunlardır: 
lan ve Bizans uilzadeleriyle, bun • İstanbul hikim namzetlerinden E
ların etrafı da, binlerce asker ve mine Ümit Akyüz Denizli müddeiu· 
halk ile ihata edilmişti. mumi muavinliğine, Emine Lamia 

Bütün gözler, o al•-...., ı,lemeli per- Bursa hakim muavinliğine, Emine 
delere çevrilmist: ~.:rkes sabırsız - Muhlis. Denizli M. U. muavinliğine 
Jık içindeydi Fntma Mürüvvet Adana M. U. mua· 

Saray•· • .dlÜneccim başısı, müte • \'inliğine, Ayşe Handan Muni~a hakim 
madb·...n ~lindeki kum saatini mua • muavinliğine, .Fatma Zehra Kütahya 
yene ""ederek, (Eşref saat) in gelme· icra memurluğuna, Emine Hatice 
sini beklemekteydi. Ve nihayet, ze- Bolu hakim muavinliğine. Safiye Sa
val güneşinin Silivri sahrasına en a?e~ v~uso;:. Ad~pazarı hakim mua
kudretii bir revnak saçtığı anda, vınlıgıne. Huseyın Bandırma ı:orgu 

h k' r·· F H b"be T bzon o dakika da gelmişti. Ve imparat~>r, a ım ıgıne. atma a ı ra . 
her parmağında altın yüzükler parıl- m ü d d e i u m u m i nı u a ~ ı _n· 
dı;:an elini kaldırarak, bir işaret • ı g ı n e, Saime ÇanakkalE> hakım 
vermişti. muavinliğine, Ayşe Kadriye Edime 

O zaman, bir anda yüzlerce horu icr~ ~emurluğun~, . ~~~tafa En::; 
ve trampet sesleri ytikselmışti. Bu Salıhli sorgu hakımlıgme, Senı 
suretle merasimin başladığı ilan edil- B~.rsa hakim muavinliğin~. Enıı.ne 
mişti. Mubeccel Bandırma hakim muavın-

. . . 1 b' liğine, Fatma Bedia Gürele hakim 
Sonra ... Bızans rahıplerıy e, o ın- . 1• v· T .be H'. . t Ser 

!erce kadın ve erkek halkın iştirak mııavın ıgıne, ayyı urıye: . -

tt·-· h · b' ·1·h- b lamıştı 1'er· gama hiı.kim muavinliğine. Sekme e ıgı azın ır ı a ı aş · ,. .. • · 1· 
d d "k 1 b ·ıa· hı' fi!ivri Ostan h.aramursel hakim muavın ı· e pcr e yu se en u ı , . ., -· E . . h. k. 
ah · f kl rına dalrra gıne, mıne Fırdevs Adana a ım s rasının genış u u a !:) ·n1· V• E - ö 

d l . , l k rtadaki serinn muavı ıgıne. mrullah oglu mer 
a ga )'a)ı ır en, o · Akh' h.k. · ·-· v 'h 

altın işlemeli ipek perdeleri de, ağır ısar. a ım m~a~~lıgıne. etcıt e 
- k t Çnnk1n aza muavınlıgıne, Mura s-

agır aymış ı. ç k h.k. 1·-· M h met an ırı sorgu a ım ıgıne, e 
Ve seririn üzerinde, etrafa haş . met Hayati, İnebolu sorgu hakimli-

met saçan bir tablo canlanmıştı. ğine, Orhan Trabzon aza muavinli-
Orhan Beyin nişanlısı genç ve ğine, Hüsniye Nebahat Manisa müd-

dilber (Teodora), dimdik ayakta oeiumumi muavinliğine, Fa~:ln KB.
duruyordu. Oğle güneşinin mehzul mıran Aydın hiı.kim muavinliğine. Ne 
ışıklan altında parlıyan elbisesaıın zihe Eskişehir hakim muavinliğine. 
renkleri, altın örgüleri, pırlantalar Makbule Sıvas müddeiumumi mua
arasma serpilmiş olan yakut ve vinliğine, Adalet Mustafa Kemal Pa
zümrtitleri; gözleri kamaştırıyor - 1;1a bakim muavinliğine. M~ryem 

du. Çankırı icra memurluğuna, Emine 
Prensesin etrafında altın yalcıızlı Nihal Tekirdağ hakim muavinliğine. 

zırhlar giymiş; ellerindeki altın mız- Ayşe Hikmet Adapazarı icra memur 
raklara dayanarak diz çökmüş olnn !uğuna, Fatma Güzide lzmit blkim 

beyaz \'e siyah renkli saray hadım - m\javinJiğine, İffet Konya hakim mu 
ları manzaranın azamet ve ihtis:ımı- avinliğine, Ruşen Kemalpaşa hakim 
nı arttırıyordu. muavinliğine, Fatma Sabiha Başarır 

Sarayın baş müni.disi; yUksek ve Konya aza muavinliğıne, Fatma 
tannan bir sesle; Prensesin yüksek Handan Kemalpaşa hakim muavin
meziyetlerini anlatıyor ... Türk hU - liğine Nimet İnegöl hakim muavinli· 
kümdarı ile yapılan bu parlak izdi - ğine, Lamia Torbalı ha~im muavin
vacın; hem Türklere ve hem de Bi- liğine, İstanbul 8 numaralı İhtısas 
zanshlara uğur ve saadet getirece • mahkeme başkatibi Halil Rifat Me-

Muhacirlere Pulluk 
Veriliyor 

Memleketimize gelmiş göçnıenlerin 
müstahsil vaziyete girebilmeleri i -
ç.in tohumluktan başka her aileye bi -
:-er pulluk verilmesi karar.aşmıştır. 
Verilecek pulluklar Ziraat Vekaleti
nin alatı ziraiye şubesi tarafından ha
zırlanan bir tip benzeri olacak ve bu 
pulluklar Ankarada Gazi Or'll:ın çift
hği demirhanesiyle Izmirde ve Ada
pazannda bulunan atölyele·-ie yapı
lacaktır. Yerli olarak yapılacak bu 
pullukların yerli hayvanlarımız ta
rafından çekilebilecek ağırlıkta bulun 
nıasına dikkat edilecektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu
nun Müsameresi 

Beyoğlu Çocuk Esirgem~ Kuru~ 
r.lundan: 

Beyoğlu Çocuk Esirgeme Kurumu: 

bu kış fakir ve kimsesiz çoouklan 
giyindirmek ve iaşelerini temin et

mek maksadile aza yazmak husuımn

da büyük bir faaliyete gecınııştir. 

Bu münasebetle. yeni azanın ar

dımlarını daimf kılmak, ve Çocuk E

sirgeme Kurumunun fakir çocuklara 

yapacağı yardımı anlatmak maksa
dıle 15 Birincikanun 936 ~ah giinü 

akşamı parasız tiyatrosunda büyUk 
bir· müsamere verecektir. 

Bu müsamereye. memleketin Şark 
musiki üstatıanndan Kemani Reşat, 

Neyzen Tevfik, Tanburi Durrü Turan 
' Udi Sedat, Hanende Nuri Halil en 

klasik parçalan çalmak &Ut'?tiyle işti

rak edecekleri gibi, zengın bir Garp 

n,usikisi, ve Çocuk Kurumunu alaka

dar edecek bazı temsiller ve C':tnh tab
lolar da bu mlisamerede yer bulacak
tır. 

YENİ NESRfY AT 

0t"<'l"ler ve Gölgeler -- H. Pala 
Teomanın bu isimd«> bir eseri çtkm~ş
tır. "Geceler ve gölgeler,. de elliden 
fazla şiir vardır . 

Yeni Adam - 3 Kanunuevvel ta -
rihli 153 üncü sayısı dolgun münde • 
ricatıa çıkmıştır. 

Talf&D - Merzifon Halkevi tara -

f mda11 ayda bir çıkarılan bu derginin 
kanunuevvel 936 tarihli sayısı inti • 
şar etmiştir. 

Yücel - Bu güzel mecmuanın ka
nunuevvel tarihli 22 inci sayısı dol
gun yazılarla çıkmıştır. 

Endiistrl - Bu aylık i~i ve tek
nisiyenler dergisinin 3 üncü sayısı da 
tzmirden gelmiştir. 

latanbuı yedinci icra memurlu • • • TIFOBIL ~-•-.ı 
ğundan: Haydar, Yakup, Arif, Hak- Dr. lHSAN SAMI 
kı, Seyit ve Hayrullahın uhdei tasar- Tifo ve paratif o hastalıklal"IJll 
ruflannda olup Mustafa kızı FatmJ- tutulmamak için ağızdan alına& 

tifo haplandır. Hiç rahata~ 
ya birinci derecede ipotek olan ve bor vermez. Herkes alabilir. KutU.-
cun ödenmeme!Ji hasebiyle ~.-;ık art - ••••• '55 kuruş ---~ı 
tırmaya vaz'ına karar verilen Yedi -
kulede Çırağı Hasan mahallesi Hacı· 
kadın caddesinde atik 77, 79, cedit 
83, 85 elyevm arsa ile bir b&p hama -
mm on iki hisse itibariyle beş hissesi 
ve mezkur hamam derununa cari iki 
masura mailezizin nıaıf hissesi ve yi· 
ne ayni mahal ve caddede atik 81, 80 
mükerrer cedit 87, 87 _ 1 No. lı ma O· 

da ahın müştemil bir kıt'a bostanın 
on iki hisse itibariyle beş hissesi açık 
arttırmaya vaz'edilmiştir. 

Cedit 87, 85 No. lı mahallin hudu -
du: Tapu kaydına nazaran, sağ ve ar. 
ka tarafı Ramiz ve ömer ve hissedar· 
ların bostanı sol tarafı Ramiz vesai • 
renin hane ve arsası cephesi yol ile 
mahduttur. 

Cedit 87, 87 • 1 No. 11\ mahallin 
hududu: Tapu kaydına nazaran sağ 

tarafı Tabip vereseleri ve hazan sü
pürgeci Ahmet menzilleri sol tarafı 

Hakkı ve Habib vesairenin bostanı 
Arkası Demirci Ağop ve Cinanaki ve
sairenin menzil ve bahçeleri ve tarafı 
erbaı tariki im ile mahduttur. 

Bahçe nıeraklılartnl 
Eaulı büyük koleksiyon !idanllt 

dan 'kamelyalar, aro4<arya, kentlt 
niks manolyalar, draçenya, salOD 
tilli.kleri, çam fidanları, Avrupa / 
!eri, forme meyva ağaçlan, ka 
leylaklar, yaprağı döken ve dö 
fidanlar kaktoBlar ve saire O 
de Ankara bahçesinde Vasilde b.ıt 
bilirsiniz. 

Kataloi gönderilir 

KiREÇLiK 
KÖMÜR MADE NLEJd 

TÜRK ANONİM ŞİR 
TİNDEN : 
Şirketimiz idare meclisi, esa• 

k:ı. velenamenin 17 nci madde'line 
n:ıden sermayei şirketin henüz t 
ye edilmemi§ bulunan üçt~ iki 
nm hissedarlardan def'aten ta 
karar vermiştir. . 
Hissedarlarımmn iıbu me 

l O • 1 - 937 tarihine kadar §irkete 
diye etmeleri ve aksi takdirde 
mukavelenamenin on sekizinci 
desi hUkümlerinin tatbik edileceli 

Cedit 83, 85 No. lu mahallin mesa -
hası (1320) metre murabbaıdrr. 

0

Ye
minli üç ehli vukuf tarafından tama. 
mına (5000) lira kıymet takdir edil· 
miştir . lan oLunur • 

Cedit 87. 87 - 1 No. lu mahallin me- -ls-tan_b_ul_heş_i_n-ci-i-cr_a_m_e_m_u_r_ıu'~ 
sahası (5490> metre murabbaı olup dan: Yeminli Uç ehli vukuf taraf!O 
yeminli üç ehli vuku! tarafından t&· 

dan tamamına 1475 lira kıymet 
mamına (2400) lira kıymet takdir e. dir edilen Kartalda Maltepede 1 
dilmiştir · caddesinde 257 _ 96, 98 No. lı bit 

EVSAFI: hane yeri ile mülkün tama.mı ve 
Cedit 83, 85 No. lu mahal bir arsa bir bap haM 2638 ıehim itibaf'l) 

ile ittisalinde Hacıkadın hamamı na- 2l80 sehimi a.çık arttırmaya vai 
miyle maruf hamam olup ahşap ca- mi§ olduğundan 4 _ 1 • 

937 
mekan bir kapıdan içeri girilir. Ze. mt1sadif pazartesi gün saat 14 Uo 
min mermer taşlı üzerinde havuz ve ya kadar dairede birinci artt 
açık peyke mahalleri ve zeminden icra edilecektir. 
mürtefi soyunma yerleri ve aynca Arttırma bedeli kıymeti mubası' 
camekanla kapalı soyunma mahalleri 
vardır. Merdivenle çıkılan katmda menin yüzde 75 ini bulduğu tak 

mUşterlai üzerinde bırakılacaktır· 
cephesi camekA.nlı ıoyunma mahalli si takdirde en son arttrranm t 
olup bu kısım ahşaptır. Dahilt kıs. dü baki kalmak üzere arttırma 
mrnda bir soğukluk mahal ve ikişer j 

gün müddetle temdit eailerek 20 ' 
kurnalı iki adet hücre ile iki kurnalı 

. _ 937 tarihine mUsadif ç&r§amba 
yıkanma mahallı ve helalan mevcut saat 14 t 1a k d ._ ·-"' 

.,. . kıs -:..rı· en v ya a ar 2\eza ~' 
olup buraa~ asıl ı~ ma 5" uır. ..mizdeJJlpı'•cak Uriniai 

u l<'ısım a on kurnalı yıkanma yer- _ _.t "..,.ı-ı: '"'""" t' ..• -~ 
+..-:: •1 . • Gu ırma ~!ltJ~e ı m~.ı 

!eri vardır. ıKl masura maı ezızı o up . .. d 75 . . bulm d v . nenın yuz e ını a ıgı 
elektrık tesisatı mevcuttur. Arka ta- d t 2280 ~T 1 k h~ •• . . . e sa ış !,O. ı anun a KY 
rafında bır killhan yen ve bir ıu ha· na t vtik · b kıl S ..... '/ 
· · k hall' d e an gerı ıra ır. auır 

zınesı ve urunma ma ı var rr. . d' Artt • . ~ 
Bu kısmın arka pencereleri ve demir. şyıen 1ır·. kırmayt~ ıştırakh etıne 

w 1 n erın ıyme ı mu anını 
den parmaklıgı vardrr. nşaatı ahşap. yu" d 7 5 · bet· d k k si 1f 

· · t · d z e , nıs ın e pe a çe 
tır. Avnca suyun sevkını emın e en 'lli b' b k t . ı.tll . • .. . . mı ır an anın emınat me.a 
hır motor daıresı vardır . h. .1 b 1 1 1

• d d .. nu amı u unma an azım ır. P 

Orhan Bey o tarihte altmış yaşın
da olduğu halde, Kanta;~Uzinosun 
genç ve harikulade dilber kızı, 

(Prenses Tcodora) ile izdivacı. bü -
yük bir memnuniyetle kabul eylemiş
ti. 

ğini halka tebşir ediyordu. nemen sorgu hakimliğine, Burdur -------------- Cedit 87, 87 - 1 No. ma kulube bos- i t . ili il b' lm.,.,.11 1 
arı apu ııc e ıa ıt o •J-

tanın evsafı : 

Her iki taraf da, tahane düğün 

hazırlıklarına girişmişti... Bu muh • 
teşem düğün alayının, (Silivri) sah· 
rasında yapılmasına karar verilmiş • 
ti. Bizans saraylarının ve Bizans 
hazinelerinin en kıymetli eşyaları, 

bu sahraya sevkedilmişti. 
Orhan Bey, gelini alıp kendisine 

getirmek için maiyetindeki beyler -
den mürekkep güzide bir heyet ile 
otuz gemi dolusu asker göndermiş -
ti. 

TürMerin clostluğur.u kazanmak 
i;in .. 

Türkler, levent endamlan, kıy. 

mettar silahlan, pervuız ve aza.met
li, tavırlariyle Bizans asilzadelerini 
cezbetmişlerdi ... Türk süvarileri mey 
dana atılmışlar; Bizanslılan hayret 
ve dehşetlere garkeden oyunlar oy
namışlardı. 

KantagUzinosun kalbinde de, ar
tık rakibine galebe çalarak, Bi
zans tahtına tek başına. sahip 
olacağına dair ümitler uyandırmış • 
lardı. 

Silivri sahrası, bir renk ve revnak 
m<?şheri haline gelmlfti. Herkes, em· 
salsiz bir sevinç ve ıUrur içindey
di... 

Türklerin dostluğunu kazanmak 
şerefine binlerce tulum tarap içil • 
miş, günlerce devam eden ziyafetler 
için, hazineler douıu pualar l&rfe
dilmişti. 

Nihayet sıra, artık dUğUnUn en 
son merasiminin icruına gelmlfti .. 
Sahranın ortasına yüksek bir kere
vet yapılm19tı.. Bunun UıtUne de, 
bin renkli kıymettar halılar, kuma,. 
lar, şallar yayılmıştı. Sonra, bu se • 
ririn heı: tarafı, sırma saçaklı, yeşil 
ve erguvani renkli ve altın işlemeli 
perdelerle kapanmıştı. 

imparator Kantagüzinos, yeşil 
elbiseler giymiş, ve erguvanı eğerli 

Ve, halk .. içilen ş~raplarm verdiği müddeiumumi muavini Mümtaz Nail 
mestane bir coşkunluk içinde terter İstanbul icra memurluğuna, İzmir 
tepiniyor; barbarbağrıyor; 'm şaha- müddeiumumi muavinlerinden Os
ne izdivacı tebrik ve tes'it ediyor - man Orhan İstanbul müddeiumumi 
du. muavinliğine, Menemen sorgu haki-

• mi Yakup Şekip İstanbul müddeiumu 

Gelin. gitmişti. Bursadaki. ilk Os· 
manh sarayına yerleşmişti. 

Henüz on dört yaşında bir çocuk 

mi muavinliğine, Çanakkale müddei
umumi Mehmet Ziyaettin, İstanbul 
nıüddeiumumi muavinliğırıe, lzruit ıc:· 
ra memuru Nigar Şevki, İstanbul lza 

iken hayatının ilk kadın zevk ve muavinliğine, İstanbul hakim muavi
lezetini (Bilecik hakimi) nin dilber ni Fatma Handan Kemalpaşa hflkim 
kızı Prenses Nilüferde tadan Orhan muavinliğine Ankara azası Osman 

Necdet 45 lira maaşlı İstanbul müd
deiumumu muavinliğine, Gebze müd
deiıtımumi muavini Mahmut Celalcttin 
İstanbul müddeiumumi muavinliğine, 
Balıkesir müddeiumumi muavini Şük 

Bey, şimdi de ömrünün son saadeti
ni yine bir Bizans prensesinin seh • 
har ve fettan gözleri ka11iısında his-

setmişti. 

Bursa sarayının 
çalınan davulların 

yükseldikçe, bütün 

kapısı önünde rü 35 lira maaşlı İstanbul müddeiu-
neş'eli ahengi mumi muavinliğine, İstanbul i.za mil 
Bursa Jmıhitini, avini Atila 40 Ura maaşlı Yalova mUd 

günlerce devam eden bir neş'e ve deiumumi muavinliğine, eski hakim

sürur istila eylemişti. 

Ya, Bizans .. Bizans da ayni me

serret ve memnuniyet içinde idi. 
Türklerle hasıl olan bu akrabalığın; 
artık memlekete bir sulh ve süku -
net, sürekli bir refah ve ~saadet ge· 
tireceğine dair herkese bir ümit gel
mişti .. 

lerden Mehmet Ali 55 lira maaşlı 
İstanbul sulh hakimliğine nakil ve 
tayin edilmişlerdir. ------

Ziraat Makinel~ri Satııı 
Bu seneki ziraat vazıy~tı geçen se· 

neye nazaran daha iyi oldugımdan 
çiftçiler mahsullerini kaıuır :ua.k ve 
harman etmek için ziraat alat ve ma-

. • kinelerine fazla kıymet vermişlerdir. 
Fakat bu Umıtler uzun sürmemiş; Bazı vili.yetler çiftçileri bu sene geçen 

ve beklenilen mesut netice, tahak- senelerden daha çok ali.t ve makine 
kuk etmemişti. kullanmışlardır. Bu yilıden ıiraat 
İmparator Kantagüilnosun mu • makinelerinin ıatışı artmıştır. En 

bip ve müttefiki olan (Venedi .. !i - zıyade satılan mıstr ayıklama. ve kır
ler, Akdeniz Boğazına kadar sokula- ma makineleriyle kalbur mılcineleri
rak oradaki Cenevizlileri tehdıt ve dir. 
gemilerini tahrip etmişlP.rdi. Tınaz makinelerinin yerli olarak 

Cenevizliler de, Orhan Btıye mli - vapılması kararlaştınlmıı olduğun • 
racaat ederek imdat ve himaye iste- dan tınaz makinelerinin ithali ya _ 
mişlerdi. ı:ıak edilmiştir. 

Orhan Bey, Cenevizlilere yardım Geni§ mikyasta ziraat yapan Ada-
için derhal bir fırka hazırlamış: na yiftçilerl bu sene fula traktör 
(Usküdar) tarikiyle, (Galata) da kullanmışlardır. Yalnı~ AJanaya ma· 
bulunan Cenevız hakiminin emrine zotla işliyen ve hıtihsal masnft pet-
yollamıştı. rol ve benzinden ucuza mal olan on 

(Arkası var) tane mazotlu traktör aatıhrHıtır. 

Türkiye İş Bankası Galata ı:;ubesin • 
den: Pek yakında bankamız şubesi bu 
lunduğu binadan Voyvoda caddesinde 
Cümhuriyet Merkez Bankası karşısın· 
da kain Şark hanı altınia~i duireve 
nakledecektir. Kiralık kasısı buİu. 
r.aıı sayın müşterilerin a7.an1i 25 _ l '? 
• 1936 tarihine kadar bizzl\t veya ve
killeri vasıtasiyle müracaat evlemele-

Derununda meyva ağaçlan olup ü- tekli alacaklarda diğer allkad 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bU zeri alaturka kiremitli ve halen harap 

bir halde iki odadan ibaret kulübe larını ve huıusiyle faiz ve m 
dair olan iddialarını evrakı mtll 

ri lüzumu bildirilir. -

vardır. 

Cepheaeki kısım duvar ve çift ka • 
nath ahşap bostan kapısı ile mahduL 
tur. Bostan mezru olup 7 - 1 - 937 ta· 
rihıne müsadif perşembe günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin yilule 

D kt 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üı.e. 
• Q Q r aran f y Q Y A rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 

H t bo d b
. 1 e.n son arttıranın taahhüdü baki kal. 

a yun a ır maden ocagıw 5 .. "dd • • • < üzere arttırma 1 gun mu et • 
ı~ın ayda 180 lıra licretle bir he- .... cmdit edilerek 22. 1 . 937 tarihine 
kım aranılmaktadır. isteklilerin 
<Posta kutusu 1532 Istanbul) 
..,. -ıdresine mektup yazmaları • 

Kuzguncukta bostan sokağında 18 
No. lı hanede mukim iken elyevm ika
metgahı meçhul Alef ve oğlu ve kum. 
panyasma izafeten llyazar Allufa: 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Rupen İskinazi vekili Ural Dilekin 

Os.küdar asliye hukuk mahkemesin -
de aleyhinize istihsal eylediği 3 - 6 -
936 T. ve 936 - 109 No. lu ilamda Kuz 
guncukta İcadiye sokağında kain eski 
3 ve yenJ 5 numaralı dükkan üzerine 
mevzu 26 • 7 - 1297 ve 4. 3 _ 1297 T. 
li iki haczin fekkiyle 1977 kurut ma. 
sarifi muhakeme ve 30 lira üc..reti ve. 
k&Ietin tediyesi hakkında namınıza 
tanzim olunan icra emrinin ikamet . 
gl.hınızın meçhulü haaebiyle tebliğa -
tın ifa edilemediği mübaşirin me§ru -
batından ve zabıtaca ya,ı>ılan tahki -
kat neticesinden anla.şılmı§ olduğun
dan illnen tebliğat ifasına karar ve
rilmittir. Tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfmda dairemize müracaatla. ıa. 
yanı kabul bir itiraz dermeyan ve tes 
viyei deyin etmediğiniz takdirde lcra
nm gıyabmıza devam edeceği malQm 
,.e fora emri tebliği makamına kaim 
otmcı.k üzere ilanen tebliğ olunı.tr. 

(27995) 

müsadif cuma ,Unü saat 14 ten 16-
ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci arttırmasında arttırma bedeli 
kıymet muhammenenin yiızde 75 ini 
bulmadığı takdirde satlf 2280 No. lu 
kanun ahki.mma tevfikan geri hıra -
kılır. Satış peşindir. Arttırmaya işti. 

rak etmek istiyenlerin kıymeti mu • 
hammenenin yUzde 7 ,5 niıbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın temi· 
nat mektubunu hamil bulunmalan li.· 
zımdır. Haklan tapu sicili ile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklardan diğer 

alakadaranın ve irtifak ha.kkın sahip
lerinin bu haklarını ve hususiyle falı 
ve mesarif e dair olan iddialarını/ev -
rakı müsbiteleriyle birlikte ili.n tari· 
hinden itibaren nihayet 20 gUn zar· 
fında birlikte dairernir.e bildirmeleri 
lazımdır Aksi takdirde haklan tapu 
ıicili ile sabit olmıyanlar aatq bede. 
linin paylapnumdan hariç kalırlar. 
Müterakim vergi tenviriye ve tanzi. 
fiyeden mütevellit belediye rUıumu 

ve vakıf icareai bedeli müzayededen 
tenzil olunur. 20 senelik vakıf 

icaresi taviz bedeli mqteriye aittif. 
Daha fazla maUimat almak iıtiyenle
rin 10 - 12 • 936 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmeıi lçtn dairede a
çık bulundurulacak arttırma ,artna· 
mesi ile 934 • 6825 No. lı doıyaya mü 
racaUa mezkfır dosyada mevcut ve • 

leriyle birlikte ilan tarihinden ttl" 
ren nihayet 20 gün zarfında 
dairemir.e bildirmeleri llzmıdır· /. 
takdirde haklan tapu sicili ile -
olmıyanlar satış bedelinin pay!~ 
ımdan hariç kalırlar. Müt. " 
vergi tenviriye tanzifiyeden mUtt 
lit belediye rüsumu ve vakıf i 
bedeli müzayededen tenzil ohırıtıt'· 
11enelik vakıf icareei müşteriye 
Daha fazla malumat almak itti 
14 - 12 • 36 tarihinden itibaretı 
kesin görebilmesi için daired~' 
bulundurulacak arttırma §artrı 
le 934 • ~086 No. lı doeyaya mUıf 
atla mezkflr doeyaya mevcut _ :.""'1 
görebilecekleri illn olunur. (~ 

İstanbul mahkemei • sliye Uç 
hukuk dairesinden: Nislm ~.nY'~ 
vekili avukat Leon Amaracınırı 
dıköyftnde Rasimpq.a mahall 
Raşitefendi sokak 54 No. 1ı b 
ikamet etmekte olan Samuel /. jj 

kızı Fifi aleyhine açtığı 936 ~ 
No. da kayıtlı boşanma dava11ı • 
hali mUddelaleyha tebliğ edil!J1' 
tenilmi§ ise de ikametg!hıtU 
Amerikaya gittiği ve halen 1,ı 
nın peresinde ikamet etmekte 0 -; 

ğunun meçhul bulunduğu gerelt 
başir me,ruhatmdan ve gerel<~,ııJI 
niyet direktörlUğünce yapılan .,o! 
kattan anlaıılmıı olmaama nıeUS'~ 
kuk usul muhakemeleri kaJ\ tJtl, 
Hl vı 142 inci maddeleri nı~ 
keyfiyetin bir ay mUddetle t1 

0
"1 

Fifinln itlıu mUddet zar!ın~ 
kemeye mtlracaatla da.va ~ 
tebellnf ve on gün zarfında 
meei ltlzumuna karar veriltnif 
teblif makamına. kaim oını•• 
ilin olunur <2799Rl 

aaiki görebilmeleri ilan 01uııu:; 
(2801• 



4. 12. 936 T A N 

Ki OPRiN kaıQlQrİ ~~"·rr<Jt:;ı_,,,R.:~ 
EH .Dl .R::ıı·u~;:~A4~RıLARılE.ÇllPv~.,F~.f·: •.:.,' ~t 'llı( 1 1P 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kitiyİ -.in em.ittir. ~ cj 
keşide 11 BirincikinM 938 eladır. 

Büyük ik mlye 
40.000 radır. 

AJTJC&: l 5.000. 12.000, 10.000 lirahlc ilcramiyelerle 
(J0.000 ve 20.000) liralık ild Dl mllkifat vardır •.• 

DiKKAT: 
Bilet alan fıerk9 7 Birincikinun 938 ılnl •kı•.., 

na bclu hiletim deii,tinnif ......... lıclır. 
Bu tuilatm aoın·a bilet üw l8cl H·halcla ialat ot. ... 

-

MÜ N.i R 
NURETTiN 
ilk defa Odeon p)iklannda 

No. 270900 
Utak Şarla - De1iain Deli Gönlüm 
Upk Sarla - O benim son eşimdi 

Sataşa çıkarllmıştır. 

latım,bul Vakıflar ··~ Direlctörliiiü itan lan 

mlik 
Mabinut o: Mahmutpaşa mahalle• 

sinde N uruosmaniyenin 

Denlzyolları işletmesi ~~~;~:ı~d;:~:i~! 
la u·. d u·. rıu·· gv u·· nden • i•aalinde bulunan dük-111 • 1 - Sartnameai mudbince 5,000 kilo vakum "ağı pa- v• kanın yanın hissesi. 5761 

KARADENiZ POSTALARI. zarhklautm alınacaktır. : Mahmutpaşa mahalle -
~-8 İlkkanundan itıöaten Karadeniz Yolu postaları de- .. 2.-:- Pazarlık 5/ 12 / 936 tarihine raıtbycın Cumartesi. sinde Nuruosmaniye'nin 

123 51 g 30 

i&leeektir. Bu tarihten itibaren postalar İltanbuıdan PA- ~nu s~t 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şub. Vezirharu caddesinde el-
AR, SAI..I ve PERŞEMBE Pnleri kalkacaklardır. sındekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. yevm camcının işgalinde 

,. .. ,~AZ 4R post~ saat 12 de kalkacak ve cidişte Zon~l- 3 - Sartnameler parMıtı& olarak her gün sözü geçen bulunan S 3 N o.h dükki-
~, ... İnebolu, Smop, Samsun, Gireson, Trabzon ve Rıze- tubeden alınabilir nın 1/ 6 hissesi. 5936. 
t~ ugnyarak Hopa'ya kadar sidecek ve dönüşte bu iake- 4 lstekrl . : 

1 
k. . . d"l .. t 133 55 10 00 Carşı : Çarşı mahallesinde ve 

~re ilaveten Puar'a uğnyacaktır. · " -- .. 1 erın pazar 1 • ıçın ~~ne 1 en gun ve sa~ • içinde Cuhacıhanı iist 
SALI postası aaat 12 de kalkacak ve gidişt~ İnebolu, te % 1•5 guvenme paralanyle bırlıkte adı geçen komıs- katta 5 No.lı odanın ya• 

!ez-ze. Sunsun, Unye, Fatsa, Ordu, GireM>n, Görele, yona gelmeled ilan olunur. "3184,,, nm hissesi. 161. 
4 -rabzon ve Rize'ye uğnyarak Hopa'ya kadar gidecek ve ---------------------- 161 68 12 10 Mahmut p: Dayahatun mahallesin -
~b!1'a' tuec!ıuyai'!!~::r •• illveten Sürmene, Akçaabat ve Si- Ziraat Vekaleti Satınalma de Mahmutpaşa yoku -
""-v .,.. - ıunda Kilrkçühan alt 
~-PERSEf\!BE postam saat U5 ~ kalkacak ve gidişte Komisyonundan . katta 17 No.lı odanın 
~guldak, İnebolu, Ayancık, Sınop, Samsun, Ünye, . • . 3/ 5 hi-.si. 2604. 

tsa, Ordu, Gireson, Tirebolu, Vakfıkebir ve Trabzon'a 1 - Kayserı !~nca deneme ve Yo~ca Tohumu temız- 230 13 17 30 Gedikpqa: Çadırcıahmetçelebi ma • 
..ı ... -..arak Rize'ye kadar gidecek ve dönüşte bu iskelele- leme 1stasyo~u ıçın kap~lı z:ırf usulıyle hır adet Yonca hallesinde Gedikpaşa cad 

ilaveten Of'a uğrıyacak fakat Sinab'a uğramıyacaktır Tohumu temızleme n1akınesı satın alınacaktır. desinde Aynalı fırın sıra· 
Muvakkat Dördüncü Postalar . CUMARTESİ gürtl,.rl 2 - 'Muhamınen b(.deli 6000 lira tel!lin~t ~50_ liradır. smda 78 No.lı dükkanın 
t 12 de kalkacak ve cidiıte İnebolu, Samsun ve Ordu- 3 - Eksıltme 14/ 12/ 936 Pazarteaı sunu 1~ de Ve- yanın hissesi. 3783. 
ğnyarak Trabzon'• kadar gidecek ve dönUtte buis- kilet binasında yapıl~caktır. • 62 74 4 75 Tahtakale: Eski Yavaşcaşahin yeni 

t.....=- lere illıveterı Gireson'a uğrzyacaktır. "33S ı ., 4 - Sartnam~ler Zıraat Wktfeti Satriıatrrıa Xomis- Tahtakale mahallesinde 
.. 'llıl... . ,3 5 • , , =n•:i .. anililt~strwa,-n..,bı!dulda Ziraat ıwtldiirl\iğ\inden parasız o- Uzunçarşı caddesinde 

... ..,..."1f.~q•'41ı.,.·:-.ı~ s•il<ııl~----~··-bnCla e.il 
t Dtmlryollırı n llltlllln ....... U. Wır11l llllın S --- İsteklilerin teklif mektuplarını teminatlarile hir- 139 ~ 254/ 2 tıe.h o-

likte muayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci vtı 3 ün- Wı olan bodrumlu dük-

~Muhammen bedeli 297016.- lira olan lokomotif ba- cü maddelerinde zikredilen wsikalarla eksiltme saatin- ilmn 12/420 hiaaesi. 
den bir saat önceye kadar Komisyona vermeleri limn~-. ·· ·· t 15 t K · d ı1 kt l kJ"l .. ocakları ve sair bdır aksam 18/1/1937 Pazartesi gü- ( 1936) "3306,~ ma sunu saa e omısyon a yap aca ır. ıtL ı e-

llu saat 15,30 da kapalı zarf uaulii ile Ankarada idare bi- rin liahlulat kalemine ıelmeleri. (2822) 
lltaında aatin alınacaktır. -,----------'!'!imi!""' __ .....,________ Yukanda yazılı mallar sattlpk mere 3 t gün müddet-

Bu ite sinnek iatiyenlerin 15630 lira 64 kuruılWı mu- Beled. • I ı le açık arttırmaya konulmuitdf. İıwe.i 11/121936 Cu-

~t teminat ile kanunun tayin ettiği vnikalan, remtıi •1----------'•y•e•u-ııııili•n•la-"----• ~ 715i l936 e. 3297 No h nmıı.ıımda lntltar et- 5-llk muı..m. 8l ..,.; ~~~ ~<:~!.: 
~J.an talimaınaıne dairesinde a1mnut vesika ve teklif· men kirua nah Jataııbu1 vlll~ lfalamutpata-
.__ ayni aün aaat 14,30 a kadar komhıyon rebJiiiııe Lira Lire da Mehmetpqa ham ;ı met btmda 5 
-~~leri lazımdır. No. lu mahalli tb.metllh1 tllccari it-

lartnameler (1485) kurup Ankara ve Haydarpap Ke.,...c;erııcl" Ya .. m Teıhan sobğıncla 1 No.h tihu edenk ... muaveleltnde 11.· 

._nelerinde satılmaktadır. (3292) kagir dblwn 12 0,90 zııı mevt.el ile iftigal eden ve ticaret 
Kedı~öy h•I binasında 21/1 NoJe clOkUn. 120 9,00 ve 1&11&yl odumda 16096 numaraam-

Konya Vilayeti iskAn MUdürlU· 
Unden: 
~r ve Cumra Kazalannda yaptırılacak ıüçmen 

· için ınuktui v~ tartnameıinde ~iftsi ve eb'at ve 

Yuurıcle semti senelik nıhalftlMll kirel•rlle teminatlaıı yaııh olan da mulrayyet ve (Emllk ve Ticaret 
mahaller teslim tırlhlnclen ltll:Mten 937 vey• 938. 939 seneleri Mayıs Tflrk Anonim Şirketi) lllıvam tUeca· 
IOllUM keder kll'eye verllnwk ll9re ayrı •yn ec;ık erfflrm•Y• konulmu19 r~aiııf haiz bulwwı Anonim Şirketi· 
1 __. c......_ • ..... !! ..... ın.ı:. .. d .. -ı L·ı· 1 t · ı·ı h' nın 2279 No. lu kanuıı mucibince al-
•nıııır • .,.-.-.-nerneolerı Leve11m ..,uuur ...,un • goru euı ı r. ı H ı er ııe· 14 :5.. !iL.in-

i 
kbuı L- DUi o u ... uuuuç para verme beyan· 

enncls f)kMrilen ilk teMlnet iM veye mektubile bera .... r 8/ 12/ nameliııi tirketimizce siyaa uğradı· 
936 sah ~nü saat 14 de Deinıf Enciimencle bulunmalıdırlar. ğmdan htlkmtı olmamak üzere kef!Jet 

(1) (3190) ilin olunur. 

rinci olan ve daima birinci 

kalan Krem Pertev old11. 

Bu, Krem Pertevin her a

man pelı: btlyUk bir itina ile 

Uısarmdan bqka bir ,ey de

ğildir. Krem Pertevin terki

bine (gayri laf) hiçbir mad

de giremea. 

. yanlı (2912) metre miklbı ve (190) deeimetre 
~~marn~ku~~n~19.12.933t~hft2~711u-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ekiller Heyeti karanna tevfikan Birincikinun 936 
ı;.~ 1 O uncu Perşembe günü saat 14 de Konya lakin 
~~lüğilndeki lakin Komisyonunda pazarlık auretile 
~ apğıdaki eerait dairesinde yapılacaktır. 
ı._ l - ~ Keresteler :&4!yeehir kaa1111111l ( Anamaa) Orman 
~dan orman resmi hükUmete ait olmak !iser9 sösteri
~ maktadan kesilecektir. 
~Keresteler Ha~iran 931-a,mın 15 i~e ta-

teslim edilmıt olacaktır. 
~-- Kerestelf"rin (1845) metremiklbı (590) desi
~ mikA hı Aktehir ( 106 7) metre miklbı ( 100) desi
taa.. e mikabı Çıunr.1 istasyonunda hUkümetçe stiltenle
~ der>< ltu·a nakil ve teslim olunacaktır. 
el 4 - Kerestelerin c.ns ve eb'admı ve miktarını ft han
'-tarihe kadar ve ne gibi prtlar dahilinde imal ve ihzar 

tealim edeceklerini ve buna mütallik bu.uaatı cöste
._ farUWne (Ankarada İıkin Umum Müdürlf,iiünde 
61~onya ve İstanbul İlkin Müdürlüklerinde) mevcut 
=1TJ:1ipler mezkıir dairelere müracaatla tartnameyi sö-

ler. 
1 - Talipler kerettenin muhammin ıa,lnetine naza-

3 15 niıbetinde teminatı kat'i7e ak;uı deposlto et--· ... lllecbıırdurlar. 
t· -- Kat'i ihale günü muanm a1aa •atten hir saat 
;:1ıaıe kadar talipt~r teminatlan ile birlikte ya bizat 
'IQ Vekilleri vııaıtasile ekailtmeve ittirak edebilecekleri 

olunur. (3355) 

J 
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O. T. T. A. Ş. Beyoğlu istiklal caddesi, Tokatlıyan Karşısında 

ve B o u R L A B i R A D E R L E R Mağazalarında, Ankara, latanbul, Beyoğlu, İzmir 

Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 

Birçok tır14 bıçaklarını tecrü- Nihayet ıakalımı ku,tüyü ha- Çünkü: POKER; cildi tahri, 
be ettim. Hiç biriıinden mem- fifliği ile ' tıra• eden POKER etmeden çabuk ve rahat tırq 
nun kalmadım. tırak bıçağını beğ,ndim. eden bıçaktır. 

Dünyanın en eski ve en iyi traş bıCjaAıdıt. 

ıst. Posta T.T. Başmüdürlüğünden: 
1 - İstanbul Şehir dahili postalarını nakleden otomo

bil Motosiklet kamyon ve kamyonetleri:ni.ıde. şoför ay
nı ~amanda nakliye memuru olarak çalıştınlrr1ak üzere 
50 - 60 lira ü-:retle ve İmtihanla 7 şoför alınacaktır. 

2 -·Taliplerin müsabakaya girebilmeleri için Türk, 
Ortaokul mezunu, A~kcrliğini bitirmiş. ı;ofôr ehliyetini 
haiz ve sıhhi va.2..iyetlerinin bu hizmete müsait olması ve 
Devlet IIizmetine alınmasına mani bir suç ve hali olma
ması lazımdır. 

3 ...:.. Bu vasf I haiz olanların 5 gün zarfında Başmüdür-
lük yazı İşleri ka1emine müracaatları. "3336,, 

Kolaylık-Şıklık 
Her terden enet kolıyhJı ·.,... J•• .,., ,.,.,..klıaı Bıyınlor, ORI., 

için fıpılmıf elın ltu HntOr-kQ. 
letlı" 9lye,..k flklıfı dı temi• et• 
111lf olurl••· Hututu lftceltlr YO· 
cudo l••HllıGnG dOaoltli we .,. 
t•dld h•Nketltrd• itli• kat•ı,,_ 
by111u. 

f'lyıtt : 7 111 llNdH ltllıll'H, 

\"mılllt.."..-.ı'· ... ,, reri ralıus ı ... 

llTAlllUL, .. roil• 
u.--~-' . Tanıt 111ıyduı 12 Ho. tu. 

M,Alenlft ııı ıiyırıt ıdlnlz nya 
· •ı f'lı.I• terllımtzı lıtıylnlı, 
P'lyıtlıruıuııl• lıDyOk tuılflt. 

KANZUK . 
SaCj eksiri 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendı 

ır. Dökülmesine mani olur. Ke 
r>eklerl izale eder. Neşvünilma.sırıı 
•-cotaylaştrrarak hayat kabiliyetı 
ni arttırır. LAtif rayihalı bir sa< 
.. ksiridir. 
tNGll.lZ KANZUK ECZANESi 

REVOOJ.tı . tSTı\S'RUL 

' ' BAYRAM YAKLAŞIYOR!! 
Son günlere bırakmayınız 

PALTOLAR 1 N IZI 
MUŞAMBA 

PARDESO ' 
MANTOv• 

KOSTOMLERiNlZl 
Her yerden UCUZ 

' ve T E M l N A T L 1 
. . . . . Yalnız; Galatada .• 

Her nevi klişe işleri ucuz, iyi ve çab~k yapılır· 

Klişelerinizi TA N da yaptırınıı 

Şinıdi Osranı m a111 

pul/erinde a)rdınlık ktJV 

veli Dckalunıen ile, 

az sarfiyat tenıinatı d 
Vat ile gösterilnıektedif 
Çalışılan bir 11ıasa içiı1 
65 (DLnı) lik bir Osra111 

m aınpulıı iktiza edef· 

"" IJelto l 11 menli 

EKSELSY OR ampulu11dn asgari sar.fiyat Viıt ile gösterilmifıif 
Elbi•e mağazaıından . . ~ 
.. tedarik ediniz. Sahibı: Ahmet l!.lm1ıı ~ALMA.N. Umumi NeşrtyatJ idare eden: S. S~~ 

" 1 Gazetecili} ve Neoriyat TUrk Limitet Şirlceti. Basıldığı yer TAN ırıst 


