
CUMARTESi 

5 
1 INCIKANUN 

1936 

• 

B A Ş M U H AR R 1 R 1 : A HM ET E M l N Y AL M A N 

IHSAN 
KURUKAHVECIOCLU 

Kahvenin en iyisini halis olara'k sa -
hibi olduğu Kurukahveci ham altında 

AZ MASRAFLA DAiMA 
EN UCUZA SATAR 

Fransaya Yeni Bir Nota Verdik .. 

Tazyiklerin arkası kesilmedi Fransaya 
Cevabi 
Notamız iskenderunda Türk

lere vine ates edildi 
r 

-. 
Memleketi menfi unsurlara kar
şı müdafaaya hazır olmalıyız 

Ankara, 4 (A.A.) - Sqbakan ismet lnönü bugiin 
Mülkiye Mekt.ebinin kuruluşunun 60 ıncı yıldönümü 
mün1aas~betile Mülkiye Mektebinde yapılan meraıimde 
fU nutku ıöyl~ıniıtir: 

1 

Arkadaşlar, 

Mahmut Soudanın . Mülkiyeyi 60 ıncı senesinde cilmhu-
ı rıyet merkezinde selimlıyoııız. Mül-

T edfi n merasimi kıyenin cümhuriyet merkezine ge1 -

8 .. 1 k mesini senelerdenberi hasretle bek • ugun yapı aca liyorduk. Bunu, yalnız :stikbalimızi 
Olüm haberini dün büyük bir tees- idare edecek olan arkadaşlanmızın 

sürle bildirdik. Mahmut Soyd&JU, bu- iyi tartlarda, rahat ve bol nılllzeme 
gün ~bedi yatağına yatıracağız~ il~ çalışmalarım temin için değil, ay
Değerlı matbuat riikııünıin cenazem nı zamanda cüınhuriyet merkezinin 
bı&~ 11 de Taksimdeki Fransız ha~ :zihniy~tini, anlayışını onların renç 
tıı.nesındE"n kaldınlacak, namazı Yenı ve yeti§mek ihtiyacında olan zih;nle
camide kılınacak ve oradan Edirn.e. rine yerle§tirmeleri için de ıstiyorduk. 
kapıdaki şehitliğe götUrUle~k teJfın MULK!YEYE EHEMMiYET 
merasimi yapılacaktır. .!3UyUk Millet Meclisi ~"tlmburiyet 

Mahmut Soydana ait en son V3 en HükUmeti, Mülkiye Mektebine ilk 
yeni hazin hatıraları ikıncı sayfada gündenberi sevgi ve ehemmiyet ve 
"TAN" Muharririnin kaleminien o • luyınet veren bwaıuıl bir bakıfjlıı bak
kuyacakflm~ (Arlvlaı 3 iincUde) 

35000 mektepsiz 
köyümüz üç sene 
içinde kurtulacak 

Yeni pıogramm taıb;k: hcmrlrUo" 
1li\E9"1f8' ..,.,,.,, lrlOtHil Veiill 

S"tiffe# Ar1kon 

Franko tayyareleri tarafmdın şehırler üzerine ıtdan yanım bombalırnubn lıirbçı 
(Bun~r lıııtlere '""..nebı bir d,.vlet ıııraimtfan verılmıstir. Son bıı.berl•r üçuncu aayfadı) 
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Mahmut Soydanın 
son günlerini 

anlatan hatlralar 

Adliyede 

sorguya 

çekilen 

suçıurar 

Soygunu Yapan Dört 
Kisi Dün Tevkif Edildi 

Siyaset 61emi 
İngiltere ve F ranıa 

Geçen hafta lngiltere HarıciY 
Nazırı Mister Eden söyledi 

bir nutukta lna;ilterenin ne için. " 
kim için harp edeceiini anlatmış, lı'I 
gilterenin Fransa ve Belçikayı · kıt 
kırtılınıyan bir taarruza uğradıkla 
takdirde bunları müdafaaya koşaca 
ğını söylemiş ve böylece lngiltereni 
Lokarno paktı ruhuna sadık oldu 
ğunu ve sadık kalacağını anlatmıf 

Siirt Meb'usu Mahmut, lı Bankası İ'dare Meclisi Reisi 
Mahmut, "Hakimiyeti Milliye", "Milliyet,, ve bir müd
det de "Tan,, gazeteleri başmuharriri Mahmut ... Şurada, 
işte şu küçük hastane odasının içinde, son rüyasız uy

t::l ' 
\ ... • i • Suçlular Nasıl 

Hazırlandıkla
rını Anlatıyorlar 

kusunu uyuyor. 
Çocuklarının anası ve E!On dakika

larına kadar onun biricik teselli ede- ~: 
nı olan zavallı karısı, elind~ yeni bir 
erkek şapkası ile içeri girdi; kendini 
yerdenyere vurmamak iç!n nekadar 
büyük bir güçlük çektiği dudaklarını 
ısırmasından belliydi. Fakat çok 
geçmedi, birdenbire boşandı: 

- Ah, Mahmut ..• Ben seni böyle 
m! görecektim, .. 

Tophanede oturan odun 
taciri M usta fanın evinde 
soygunculuk yapanlar, za
bıtanın sıkı takipleri netice
sinde ele geçmişlerdir. İkin
ci şube müdürü Necati ile 
başmcmur Tevfik, birinci 

tı. Mister Eden, bundan başka in 
gilterenin daha başka kimleri mü 
dafaaya koşacağını anlatmış ve y 
ni bir anlaşma yapıldığı takdird 
Almanyayı da ayni mahiyette bir tı 
arruza karşı müdafaadan ıeri kal 
mıyacağını söylemişti. 

Sonra bir aralık, gözya§larıru sel 
gibi akıtarak; ciğerlerini yırtan hıç
kırıklar arasında: 

------------------------komiser Abdürrahman, ü -
çüncü komiser İsmail ve si-

Fransa Dı? Bakanı Mösyö Delbo 
bu nutka cevap vermekte gecikmed 
ve bu gece söylediği nutukta Fran 
sanın- "bütün kara. deniz ve ha~ 
kuvvetlerile lngiltereyi, kıfkırtma 
dığı bir taarruza utradığı takdird 
müdafaa için., huır olduğunu söyl 
di. 

- lşte ... Şapkası ... Başından çrka:ıı 
aon şapka diye inlemiye başladı. Bir Kadın 

• * • 
Fransız hastanesinin sağır duvar

Jarında acıklı akisler bırakan bu Sc· 
si, tarif edilmez bir teessür içinde 
dinliyoruz. Hepimiz onun yası ile 
wrgun ve perişan bir haldeyiz. Ka
nsı ağlarken; bana öyle geliyor ki, 
içeriki odada yatan "Milliyet,, baş • 
muharriri, kapıyı açacak ve başını u
zatarak, o candan gülümsemesi ve o 
tatlı bakışı üe, belki ilk defa bir bag
kasma ıst1rap veren elim hadisenin 
milsebbibi olduğu için karısından ö , 
zür diliyecek ... 

İ Saçlarını Maki
i neye Kaptırdı 
1 Anırkapıda Alatakzade Ahmede 
1 ait dokwna fabrikasında dün feci bir 
l kaza olmuştur: Fabrikada çalışan 
! Hıztr kızı Adalet saçlarını makinenin 

• • • 
Onun kendine ait olmıyan şcyl~r 

için dahi, birçok tanıdıklarından na
ıııl özür dilediği, onlarla nasıl yalvn
Tl1' gibi konuştuğu göz•lnıiln önüne 
geliyor. Siirt Meb'usu Mı\hmut, san-
ki bu dünyaya, kimseyi kırmamak 
için gelmişti. Bu vazifesini, son gün
lerine kadar muvaffakıyetle başardı
ğına., inan.sın ve ruhu milster1h ol-
sun. 

Merhumun aramııcl:ı I o fan 

son lıaltralarmdan 

Zınacak ve oradan otobüs ı:e 
otcmıobillerle Edi.nııkapıdaki 

Şehitliğe gidilecektir. 
Bu acı ölüme i§tirak dolayısile bu

gıin bütün §'Ubelerirniz kapalı bulıoıa
caktır. 

"' .. 
• • • - BASIN KURUMU BAŞKANi..,1 -

On sene içinde yanında çalıştırdı- GINDAN: 
ğı arkad.aglarmı bir gün olsun kır • Kıymetli azamızdan Mah?ıı •ı,t Soy
ruamıgtı. "Milliyet,, mat~aasır.da, danı kaybetmi§ olmak!« elemliyiz. 
eanki, o, bir misafir v~ ~iz, hapimız: Bu 3ayın arkadaşm cenazesi, b11giin 
ayn ayn birer ev sahibı idik. Kendı Prcınm;ıı l'M.«ıt~7"18lncten MtaıT11.a.ca1e -

kurduğu müesseseye, onun Ö)'le çe tır. Kuru.m azasımn, arkad11.~mı1zrı 
limsiz bir gölge gibi girişi, merdiven- ~on ihtiram vazifesini yapmak :;zere 
lerden, kimseye görünmek isteme - crnaze merasirniııde hazır vulımmala-
0.en, acele acele öyle bh· süzülüşü rını rica ederim. 
vardı ki, nasıl yaratılışta. bir adam 
olduğunu, yalnız, bu gösteri§siz ha • 
reketlerinden anlamak kabildi. 

Hiçbir arzuyu geri çevirmez, hiç -
bir arkadaşın müracaatinı cevapsız 
bırakmazdı. En teessürlü günlerinde 
bile sesinin o yumuşak tonu değişt.i
ği va.ki değildi. 

• * • 
Karm, son günlerine kadar hayat 

arkadaşı olan e11i, a.ğlamalanmı. fa.sı
la vererek anlatıyorduı 

- Benden ııık sık af dilerdi. Ge -
(t?nde gene yanına çağırdı. Güçlükle 
nefes alıyordu. Gözlerimın içine ba
karak: 

- Beni affettin değil mi? diye sor 
du: 

- Mahmutçuğum .. Niçin bu suali 
tekrar edip duruyorsun; dedim. 

Ba.§ını salladı : 
- Belki, seni ihmal ettiğim daki· 

kalar olmuştur! 
Halbuki, Mahmut, evini b.ırkını 

ihmal eden aile babalarından değildi. 
Bana ve çocuklarına karşı §efkati hiç 
eksilmemişti.,, 

• • • 
Boğazında. düğümlenen hıçkınk, 

kadıncağızın sesini kesti. Bıraksalar, 
belki kocasının ölüsile sabaha kadar 
başbaşa kalacaktı. Fakat; onu alıp 
t-ve götürdüler ve Siirt Meb'usu Mah 
mut, ölümile, yalnız kemli k':'nmdan 
gelenleri değil, çatısı altnda çahşan· 
lan da ayni derecede yeise boğan bu 
çok sevilmiş, çok alaka uyandırmış 
ve herkesi kendine bağlamış adam, 
Fransız hasta.nesinin Uzeri kilitli bir 
odasında. tek batına kaldı. Siirt 
Meb'uau Mahmudun ölUsU önünde, 
gazetesinin eaki bir yardımcıı:n sıf a
ti le, büyilk saygı ile eğilirim. 

SalahatlJin GVNGOR 
TURKIYE iŞ BANKA.Si IST AN • 

BlJL ŞUBESiNDEN: 

Trahomlu 
Talebelerin 
Muayenesi 

Bütün İstanbul mekteplerinde ge
rek talebenin gerek idare amir ve 
memlU'larmm göz muayenelerine baş 
lanmıştır. Muayene, önilmüzdeki 
Pazartesi akşamı bitirilecek, trahom 
lu veya şüpheli trahomlu olanlar 
,ehrimizdeki hastanelere gönderile 
ceklerdir. Bu gibiler gittikleri hasta
nelerde bir kere daha muayeneye 
tabi tutulacaklar ve bu muayenede 
bulaşık trahomlular ayrılarak mek
teplerden alınıp hastanelere yatırıla
caklardır Diğerlerinin de sıkı bir 
!nlU'akabe ve tedavi altında bulun
durulmak üzere mekteplerine de
vam etmelerine müsaade edilecek
tir. 

HA.kimiyeti Milliye yatı mektebin
de 120 trahomlu talebe bulunduğu 
tesbit edilmiştir. Bu mektep yakında 
İzmire nakledilecek ve idare ve büt
çesi Maarif V e4caletinden alınarak 

Sıhhiye Veklletine bağlanacaktır. 
Hakimiyeti Milliye yatı mektebi He 
İzmir sağır ve dilsizler mektebi ida
resi birleştirilecek ve bir idare altın
da iki kısım halinde kalacaktır. 

Mekteplerdeki muayenu tamam 
Iandıkta.n sonra !stanbuldaki tra
homlularm miktarı anlaşılacaktır. 

kayışına kaptırmış, hızlı dönen ka
yış, Adaletin saçlarını, 'başının derisi
le beraber koparmıştır. 

Adalet, baygın bir halde yere düş
müş ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Muallimler için 
Verilecek 
Konferanslar 

Muallimlerin bilgilerini arttırmak 

içln tertip edilecek derslerle konfe
ranslar hakkında şu kararlar veril -
miştir: 

Muallimlerin çalışmaları, biri ted· 
ris yılı mesaisi, diğeri tatil devresi 
mesaisi olmak üzere ikiye · ayrılınış
tır. Tedri1' devresi mrfmda 1'tur:sı.r 

açılmaması, yalnız mesle4d konf e
ranslar tertip edilmesi daha faydalı 
görülmüştür. 

Bu konferanslardan Uçü hayat bil
gisine, biri aile bilgisine, biri tabiat 
bilgisine, 'biri hesap hendeseye, ve 
diğeri de kıraate ayrılmıştır. Aile 
bilgilerini Feyzi ve Hürrem, hesap ve 
hendese Nazım, kıraat Mansur tara 

fmdan verilecektir. 
İlk konferans 30 Ki.nunuevvelde 

İstanbul Erkek Lisesinde aile bilgisi 

hakkında verilecektir. 
Tatil devresinde devamll' kurslar 

açılacaktrr. Bu kurslara. köy mektep
leri muallimlerinin de iştirakleri bil

hassa. temin edilecek ve kendilerinin 
kurslara gelmeleri için kolaylıklar 

gösterilecektir. Bu arada bilhassa 
öğretmenler kampına köy muallim
leri tercihen alınacaklardır. Tatilde 
kıraat, tahrir, aile bilgisi, çocuk ter
biyesi, yurt tetkikleri, resim elişi, ya
zı, müzik ve beden terbiyesi kusları 
açılacaktır. Bu kursların kamplar ci
varında açılması ve tatilde de ayrıca 
konferanslar verilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Istanbulun beş 
yıllık yol planı 

Kanalizasyon tesisatı 'bittikten son 
ra belediye bu işe tahsis ettiği para
yı tamamile İstanbul yollarına ayıra
cağı için bir proje hazırlanuya başla
mıştır. Beş senede bütün İstanbul 
yolları her yıl aşağı yukarı bir milyon 
lira sarfedilerek asfalt veya parke 
şeklinde inşa olunacaktır. 

vil memur Vahdettin Meh
met ve Kemal bir haftadan
beri bu esrarengiz soygun
culuğun tahkikatile meşgul 
olmuşlardır. 

Halı ve 
mahkllkAt 

mDzesi Şakir, Arnavut tebaaslndan Koço 
oğlu Mihal, Sirkeci Fazıl ve bahcıvan 

Bir zamanlar, sa:açhan~ amban o- Demir Ali ismindeki suçlular dil~ suç 
larak kulla~ılan Mimar Sınan yapı - delilleri ile birlikte adliyeye verilmiş
larmdan Suleymaniyedeki eski tab· lerdir. 
hane medresesinde, bir halı ve mah- Suçlulardan Demir Ali müddei·n _ 
kukat müzesi açılmasına Maarü Ve· mumilikte evvela sabık~s'm inkıh 
kaletince karar verilmiştir. Bina, ö- etmek istemiştir. Fakat, geçenlerde 
nümüzdeki sene içinde tamir edile • de bir soygunculuktan hakkında talı 
rek müze haline konulacaktır. kikat yapıldığı anlaşılmıştır. 

Halı ve mahkukat müzesinde ta • Sultanahmet Sulh !kinci Cc~a mah-
rihi ve sınai kıymeti olan mezar taş kf!mesi, bunları sorguya çckm~ş ve 
ları ve henüz hiçbir yerde teşhir e . t~vkü ettikten sonra, tahkikatın de • 
dilmemiş olan halılar teşhir edilecek- rınleştirilmesi için tekrar polise ia • 
tir. de etmiştir. 

Müze idaresi, şimdiden belediyeye SOYGUN NASlt. 
müracaat ederek, tarihi ve sınai kıy- HAZIRLAND/7 
meti olan mezar taşlarının zıyaına Yapılan tahkikat, soygunu Şakirin 
meydan verilmemek üzere tedbir a - huırladığmı göstermiştir. Şakir 70 
lınmasını rica etmiştir. yaşlarındadır. Geçen sene Mustafa -

.. .. nm yanında çalışmış, fakat müşte • 
Mahalle aralarında kalmış kuçuk rilere fena muamelesi yüz!Lıden i§in 

mezarlıklar da tarihi şahsiyetlere ait dtn çıkarılmıştır. Buna kızun Sakir 
oldukları anlaşılan bütün tatlar, bu Galatada bakkal Rızamn y<1.nınd~ y:ı-
milzeye kaldırılacaktır. maltlık vanan Milıala u .......... ..f.. '>I\ 

oı.n anın owUJK1ugunu l!öylemiş ve ö 

Esnafa, 
Yardım 

\ 

Yapılacak '.f 

nu soygunculuğa teşvik ~tmu~tir. Mı
hal, Okmeydanmda havuz başında 
bahçıvanlık yapan Demir Ali ile sir
keci Fazlıyı bulmuş ve bu plim bera
berce hazırlamışlardır. 

MIHAL iTiRAF EDIYOf( 

· Şehrimiz esnaf cemiyetleri bu yıJ Hadiseyi ta.kip eden polisler, ayın 
bütçelerinde hasılattan yüzde yirmi birinci glinü Seli.nikli ~kirin eline 
beşini esnafa yardım için ayırmışlar- bfr gazete alarak bakkal yamağı Mi
dır. Buna göre; esnaf cemiyetlerinin hala gittiğini ve gazeteyi gastererek 
esnafa yardım için ayırabileceği pa. para ist~iğin! tesbit etmi~lerdir. Bu-
a aşağı yukan 30 _ 40 bin lirayı nun Uzerıne yakalanan Mıhal haki • 

~utacaktır. tasarruf edilen para ile lt~ti .old~ğu gibi itiraf etmış ve de • 
esnaftan hasta olanları tedavi ede- tnı!tir kı: . . . . 
bilmek için bir dispanser kurulacak- .. ~ F: ve ~r t~ı ~" ık~ Uç 
trr Dispanserin 18 bin liraya çıkaca- tgu~ u~. ~ ayıd'k Hıp. de. . .. ruU ç kut-

. ,ugıuııu ogren ı . a ıse ~un ar a-
ğı hesaplanmıştır. daşlarla Tophanede buluştuk. Mus-

Ayaaofya Avlusunda Bir 
Bahçe Açılacak 

Ayasofyada hafriyat yapılan yer

de, eski Ayasofyaya ait bazı kısım -
lar meydana çıkarılmıştı. Burada, 
Teodosyos zamanında yapılan eski 

tafa. depodan çıktı, eve gidiyordu. 
Ben fırından bir pide aldıın. Kağıda 
sardırdım. Mustaf anın kapısını çal 
dım. Hizmetçi Nefise kapıyı açtı. 
Pideyi Mustafarun gönderdiğini söy -
!erken hemen içeriye atladım. Ar~a -
dc..şlar da beni takip ettiler. Kıznı 
ağzını kapattık ve ba.hça üstündeki 
ytikün dolabına koyduk. Bundan son 

Ayasofya binasına ait mozayikli dö- rıı Mustafanm gelmesini bekledik. 
şeınenin meydanda kalması müzeler Gelince kapıyı açtık ve hemen üstüne 
idaresince tercih edildiğinden döşe - athyarak cebinden defter.ni aldık. 

. . Sonra onu da kömürlUğe kapanık ve 
me, etrafına bır duvar çekılerek mu- .. tam dı y 1 ktık Be d f' ~ · ış am . o a çı . n e ~rı, 
hafaza altına alınmıştır. kısmen yaktım ve Galata.da. Mandıra 

Ayasofyanın Sultanahmet ve A - sokağında 17 numaralı evin sarnıcına 
ıemdara bakan cephelerinde yapıl • attım.,, . 

Polis, sarnıçta arama yapmış ve makta olan tamirler de bitmek üze • 
redir. 

hesap defterini, Mihalm ıtit'af ettiği 
gibi yansı yanık bir hald~ bıılmuş • 
tur. Üç suçlu, soygunculuğu yaptık 
ları halde Şakire hiAe vermemişler. 
Şakir bunu gazetede okuduktan son
ra Mihaldan para ilıtemtttir. 

Mösyö Delbos bu beyanatile, ln1ıll
tere ile Fransa arasındaki tam an
lqmayı ifade etmi' ve iki memlek .. 
tin her tecavUze karfı gelmek içlfl 
tamamile anıa,mı' bir halde olduk • 
!arını göstermiftir. Bu anlqma hif 
fÜphe yok ki, garp için kuvvetli bir 
iıtikrar &milidir. 
Şimdi ·11ra Almanyada ve ltalya • 

dadır. 

Acaba Almanya ve ltalya da lngil
tere, Fransa ve Belçikaya ayni mahi
yette teminat vermiye hazır mı? 

Carbl Avrupanın emniyeti bu si.l

ale verilecek müsbet veya menfi c .. 
vaba bağlıdır. 

Siyaset A.leml bu cevabı merakla 
bekliyecektir. 

Filistin tahkikatı 
•ı ngilterenin Filistin hAdisefe " 

rini tahkik etmek, Araplarıll 
ne için kıyam ettiklerini ve neden sıı 
landıklarını anlamak ve manda çer· 
çevesi içinde alakadar tarafları hof" 
nut edecek bir hal çaresi bulmak i· 
çin bu memlekete l..Drt Peel'in riyr 
seti altında bir fAh"ik ~eti .1ön " u•rı rııır\ı. ~'4 

Tahkik heyetinin rtardığı ilk netl
celerin biri, hükumet ile birlikte çr 
lışan ve Filistine yerleşecek yabanoı 
yahudilerin sayısını tayin hususun • 
da rey sahibi olan yahudi acentesi• 
nin Filistine yahudi kaçakçılığırı• 

mani olamaması, ve bu kaçakçılıi' 
göz yummasıdır. 

Bu yüzden Filistine tahammUIU " 
nün fevkinde mühacir girdiği anla• 

ftlmış bulunuyor. 
Tahkik heyeti reisi Lord Peel bd 

i&yrimeşru kaçakçılık karşısında kıl 

gınlığını açıja vurmuftur. 
Bu hadise, Arapların muhacirf 

karşı isyanlarını haklı göstermiy• 
yardım edecektir .. 

M1S1rJa umunti af ha:ulıqı 

M ısırda bir hayli eski olan mil~ 
hareketin en son safnatl 

1919 da başlamış ve o zamandanbf' 
ri birç.ok Mısırlılar istiklll tJ • 

ğurunda bUyUk mücadelelere iİrif • 
mifler, bu uğurda canlarını istihkar' 
dan çekinmemişlerdi. Bu şekilde h,
reket edeın ve ölUmden ba,ka cezai•" 
ra uğrıyan Mısırlılar, memleket. it• 
ti-killine kavu,tuğu halde, mahpLlf 
bulunuyorlar. 

Nahas Pi.fa bunu dü,unerek bd • 
tUn vatan fedailerine şamil bir urrııJ" 
mi af kanunu hazırlamaktadır. Sıl 
kanun yakında çıkacak ve bu suret• 
le vatanlarının lstiklif uğurund• 
kendilerini feda edenler de hUrrıyetf 
kavufacaklardır. 

Bu kanun, yeni vaziyetin en haıcll 
ifadesi olacaktır. 

Omer Rıza DOCRt' L 

Camie bitişik olan kayumhane bi
nası, Evkaf idaresi tarafından yıktı· 
rılmıştır. Yine camiin bitişiğinde bu· 
lunan öksüzler yurdu binasının da yı 
kılmasına belediyece başlanmı,tır. 

Buradaki enkaz kaldınldrktan son -
ra, Ayasofya avlusunda güzel bir 
bahçe vücuda getirilecektir. 

Doçent Mükrimin Halil 
Bir Kaza Geçirdi 

Univenıite doçentlerinden Mükri
min Halil, evinde bir kaza ıeçirmif
tir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Siirt Bayl.avı ve Bankamız slk mec
lisi idare rei8 ve a.za.aından Büyük 
Mahmud Soydanın ölün~ü dolayv1i"le 
bugün yapıl.acak cenaze mcra,,iminin 
programını ne~ediyaruz: 

iplikçilerin 
Toplantısında 
Görüşüleq işler 
Ipllk mensucatçılan, dün sabah 

Sanayi Birliğinde bir toplantı yap -
mıılardır. Bu toplantıda. ipdkçilerin 
istek ve ihtiyaçları üzerinde görüşül
mU§tUr. 

5 Birincikl.nun 
CUMARTESi Bugünkü Hava: YACIŞLI 

MUkrlmln Halil, evvelki rece geç 
vakte kadar kitapları ile meıgul ol -
mut ve bir aralık yanmamıt kömür 
dolu bir mangalı odaıma almıttır. 

Floryamn aıblmdald ~ 
yıimJan kaldınlarak b~ 

nm tarh ve tanzim edllmeei karlı' .. 
tmhmttır. 

• • • 
Kızılay latanbul ,ubell m~ 

ıllllğlne Kanlılur .uyu _AJ 

01.ç 98.tıf merkezi mUdürll -~ 
aeo11m1,ıır. ıua1ay tstanbuı ~ 

1 - Cenaze aaat tam 11 de Fra.n
aıı lıaatane.rinden kaldın!o • 
cak ve Taksimde Cilmhuri
yet Anıtına kadar el :i.stürıde 
getirilerek otomobi':e konu"la
caktır. 

! - Oğle namazı Yenicamide kı-

iplikçilerin başlıca dileği, 20 nu -
maradan ince ipliklerin eskisi gibi it 
haline müsaade edilmesi veya bu -
nun yeni Ke G. 1 • R. listesiıle nakle· 
dilmesidir. 

Raaat merkezlerinin tesbit ettiiine cöre, 
bucün memleketimizde umumi hava vıui • 
1-eti şöyle olacaktır: Hava ekııeriyetl"! kapa
h ve zaman zaman yafışlı geçecektir. Rüz
clrlar Şarki Anadoluda hafif, Kar:ıdeniz ve 
diier mmtakalarda ıiddetli esecektir. 

Dünkü hava 

Dün hava kapalı ve yağmurlu geçmiştir. 
En fazla sıcaklık 6, en az O drr. Rüzgar vıl-

Gun
.. •· 

340 
K Bu yüzden birdenbire üzerine fena-

12 nci ay asım: 28 
1355 

Hicrt 1352 Ruml lık gelmif, dıfan çıkmak laterken mü 
Ramazan: 20 %2 lkinciteısdn vczenesinl kaybederek merdivenden 
Güneı: 7,09 - Ofle: 12.os yuvarlanmıştır. Neticede aağ omuzu 
ikindi: 14,28 - Akşam: 16.41 nun köprücük kemiği kırılmıştır. 
Yatsı: 18,19 - Imd.k: 5,24 Mükrimin Halil, derhal Gülhane 

. . . . hastaneeine kaldırılmıştır. Sıhhi va -
dız poyraz ıstıkametlerınden eıımııtlr. Silr- . t' . 'd' 
:ıti saatte 20 kilometredir. zıye ı ıyı ır. 

le klmseelz kadmla.n eslJ"Kellle ~ 
du, Kızılaym Po8tane civannda 1 
aldığı binaya taşmacaktrr. 



' ;ı 

'lll:lııı::::::====== 5 • 12 - 936 TAN 3 =-===: 

SON HABER 'Kral Edvard 
• • • .A Saltanattan 
ispanyada hukumet Feragat mi 

Başvekil Mülkiyeli
lere hitap eden bir 

nutuk söyledi: 

fflfK 
Anlar Gibiler 

zaferler kazandı Edecek? 
Memleketi menfi unsurlara kar
şı müdafaaya hazır olmalıyız 

Ne gü~ şeydir l'ara.bbi! Olmadu 
olur gibi görünmek. Cahilin alim gi
bi, fakirin zengin gibi, za31fın ku\'
\'etli \'e hınıbılın zeki gibi görünmesi 
ne zor :ieydirl Ve daha zor.p açın tok 
gibi mü tagni durma ıdır. Asilerin harp gemileri bir lngiliz 

vapurunu zaptetti 
Londra, 4 (Radyo) - Madrit cephesinde ve İspan

l'anın şimalinde harp şiddetlenmiştir. Hükumet Bask 
teptıesinde muvaffak olduğunu ve asileri kırdığım ha
ber veriyor. 

Asturyasta yirmi dört saat devam 1 
eden bir muharebeden sonra hliku -
!net kuvvetleri asilerin karargahı O· 

lan Grado kasa.basına yaklaşmıştır. 
HAVA HARBt 

liükfimet Madriclin garbinde de 
~uza geçmiş ve hükumetin 9 tay 
ra~si asilerin 14 tayyaresini kova -
~trr. cumhuriyetçilerin tayyare-
1~ti Karabançel mıntakasında iı.sile
tiıı rnevzilerini bombardıman etmiş • 
le...ı: •\Ur. 

HUKOMETIN ZAFERi 

lla.yonne, 4 (A.A.) - Hilklımetçi
ler dUn, Alava cephesinde vaktiyle 
lısiler elinde bulunan dağlık araziyi 
~aPtetmişlerdir. Akşama doğru hü • 
kfırnetçiler, Villareal etrafında cere· 
~a.n eden muharebe sahnelerine ha
ltinı bulunan Pabe tepesini ele ge -
ç!ttnişlerdir. Hükumet tayyareleri a
lilerin, mevzilerini bombardıman et -
tlıiştu., • 
la )darkina bölgesinde müteaddit a -
,Jlara mensup birçok neferler, bil -
'l!llıetçilçre geçmişlerdir. 

l~:Nl BIR ÇARE 

KÜÇÜK HARiCi 1 
HABERLER 

B erline giden eski Bul -
gar Başvekillerinden 

Çankofu Hitler kabul etmiş
tir. 

• • 

A tinadaki darbei hüku -
met teşebbüsünden bir

kaç zabitin tevkif edildikleri 
bildiriliyor. 

• • 

V arşova - Atina arasında 
işfiyen tayyare kazaya 

uğramış. mürettebat çok a
ğır yaralanmışlardır. 

• • 

F ilipin adalarında çıkan 
çok müthiş bir fırtına 

çok ftğır zarar ve ziyana sebep 
olmuştur. 

• • 

M acaristanda mıtıng ya -
sağı kaldırılııııc:tır. 

Kral lehine nüma
yişler ya pıhyor 

Londra, 4 (A.A.) - Kral lehinde 
nUmayişler başlamıştır. 

Bu gece 300 kadar genç Vite-Hall'a 
girmişler ve Dovnign-Stretin metha 
linde milli marşlar söyliyerek "krah
mJzı isteriz,, diye bağırmışlardır. 

istifa scizlcı i 
Londra, 4 (A.A.) - Parlamento 

mahfilleri, Baldvinin kralın evlenme 
sine açıktan açığa muhalefetinin kra 
lın istifasını içtinap edilmez bir hale 
koyduğu kanaatindedirler. 

Londra, 4 (A.A.) - Havas ajan -
smdan: 

Oğrenildiğine göre, kralın taç ve 
tahtından feragati içtinabı gayrika -
bil bir hale gelmiştir. Krahn verece
ği karar ancak pazartesi günü res -
men parlamentoya bildirilecektir. 

Konunu Esasi 
Londra, 4 (A.A.) - Bu sabah 

Attloe, Avam Kamarasında Baldvin
den Kanunu Esasi buhranı hakkında 
beyanatta bulunmak ve mevkiinde 
olup olmadığını sormuştur. 

Baldvin, şöyle cevap vermiştir: 

(8011 1 incide) 1 Bu size kıymetli bir emanettir. 
mıştır. Eğer bu sene sizı rahat ça-ı SAGLAM AN'ANE 
Iıştıracak bir binaya malik edr,bildiy- Büyük mektepler sağlam an'aneye 
sek, emin olun ki yakın bir zaman.ia, istinat ederek gelişirler. Biz bu an'a
gene sizin sahanızda olmai< ilzt're bu- neyi bilerektir ki, mülkiyelilerin hiç 
rnın gibi daha birkaç bina vücude ge- olmau;a 20-25 senede bu memleketin 
tireceğiz. bütün memur kadrosunu kaphyacak 

Mülkiyelileri, idare, mal.i~e ve si- kadar zengin bir kütle haline gelme
yaset sahasında me~lekeu ıdare e - !eri için geniş mikyastn mülkiyeli ye 
decek olan b~hca b~r ~nsJ.r olarak tiştirmek hevesine düşmüşür:aür. Az 
sayıyoruz., Bunun içındır kı, arzu - b. d "Ik' l'l · k rt . . . ır zaman a mu ıye ı erı ço a rr· 
muz yarın memleketı ıdare ınalıye d'" .. .. 

0 
tl k. b 

ve ;iyaset sahalarında idare edecek mayı uşunuyoruz. sure e ı, ~-
bir zabit gı·bi en kü :ü~t sevi- radan çıkanlar yavaş yavaş devletin 

olanları ç b .. ·· k d 1 d · ·k t . d Mülkiye mezunu o'arak ba..: utun a ro arın a genış mı yas a 
yt:sın en • ı ,.. . . 1 s· . 
1 yu'"ksek derecesine kadar '-'e- çalışmak <!Çın saha bulsun ar. ızın atıp en J • 

t ti·nnektir. Memleketin iyi idare anlayışınız, inkılabı muhafaza et.mek, 
ış 1 k t' .. k k . l ması, muktedir ve faziletli me - korumak ve mem e c ı yu se sevı-

o u~ar elinde bulunması. o memleke- yeye çıkarmak için. başlıca bir te -
mur 

1 
• · 

t . havatı için en bUyük ve en mil • mel olacaktır. hoca arınız sızı ona 
ın • l 1 kl . b .. him teminattır. göre hazır amıya ça ışaca ar. sız u 

OSMANLI TARIHINDE tün hayatınızda çok ehemmiyetli sa-
Arkadaşlar, eğer Osmnniı ~arihi- halarda hizmetler göreceksiniz. 

nin gon asırlarını dikkatle okursanız tSTIKBALE KARŞI 
en az 200 eenedenberi merkezde d~v- Arkadaşlar; genç ve kıdemli ar -
let idaresinin kudretsiz, liya',\atsız ve kadaşlann gösterdikleri muhabbet 
hatti memleketi tahrip etmek .. için ve .söyledikleri teşvik ve taltif edi
seçilmiş sanılan adamlardan murek- ci sözler bizi çok mütehassis etmiş
kf'p kaldığını götür v~ bu iınpara - tir. En kıdemlilerden Ahmet Ihsan 
torluğun nasıl yaşa~ıgına . hayret e- Tokgöze bilhassa teşekkür ederim. 
ciersiniz. Akil ve hıkmet ıcabı odur En kıdemsiz arkadaşımızın burada, 
ki, Osmanlı Imparato~luğundan 1700 Büyük Millet Meclisinin muhterem 
den sonra en g~ç. el~ S<?t~e/:ırf~~~a reisine ve B. M. Meclisinin muhterem 
eser kalmamalı ıdı. u ~a 3 r çuru- 1 hepimize karşı mülkiye 

üş ve merkezde anlayışı bu kadar aza arma ve . . . 
m b. · t 1 k eg·cr daha lilerin nasıl bır zıhnıyctle hazırlan • 
oozulmuş ır ımpara or u . .. 

1 
· b' · 

200 sene yaşıyabilmişse bu, vilayet· dıklan hakkı~d:ı1'ı soz ~.n ız.ı ~ynca 

Bu arada bir de (anlar gibiler) 
nrdır. Bunlann ayısmı Allah bilir. 
Bu anlar gibiler, tıpkı haynnat il
mindeki (antropoit) denilen insana 
benzerler mrfı gibidir. Anlarlar mır 
Hayır Anlamazlar mı'? l'"me ha3u. 

likin bımlann i!;inde öyle alıte 
anlarlar ,·ardır ki ger!;ek anlıyanlar 

bile önünde irkilirler. Bunlann ye~a
ne hünerleri sil:r.ü bildikleri c.ahaya 
doğru ı;e-kmektir. Karan'ıkta adam 
dö\·er J!İhi. Bu anlnr gibiler hiç anla· 
mn anlardan çok daha ıararlı 'e he· 
le ~ok dnha tehlikelidir. 

Anlar gibilerln en büyük kozu sü
kuttur. Susarlar. Ta dik eder \'e dil
~üniir ~ibi ~öriinürle.r. Bunların bn 
siikiıtlan, bakkal dükkinlanndnld 
mostırahk ho tenekelerin haline 
benzer. Dokunmadıkça dolu göriinlir. 
Fakat ufak bir fi'ike hemen ''boş,, 
ada ı ~ıkanr. Lakin onlar ihtiyatlı• 

dırlar. S !eri hclli olma 1n di)·e ken• 
clilnint. fiske ile bile doJrnmhınıını· 

lar. 
tJ, ..,e~ ~rkarmnzlar da anlıır gibi 

nasıl ~öriinürler. Bunlnnn en lıüyük 
hüne..rleri, itiraz edilemiyen fikirleri 
-baskalarından alıp- ken<lUerİnP, 
mal ;tmek ve mevzu ne olursa ol un 
ona itira:r. cdilemiyeçek lıir hiinnet 
ç~ni i ,·ere.rel• kendilerini hitap i ti• 
kameti harirlmlc ,.c münaka._nnm ii9-
tiinde hıhnnktır. 

Hazer edin \'e ııh,nın~ anlar gibi· 
lerdcn! 

8. FELEK 
Liıbon, 4 (A.A.) - Salamanodan 

teıen bir ha bere göre, asilerin donan 

'ı bir lngiliz vapurunu zaptetmiş 
~· Söylendiğine göre, bu vapur Rus 
ldan lspanyanm hükumet emrinde 
ll.ıı~an limanlarına. harp malzem~i 
~tmekte idi. 

Fransada 
Matbuat hürriyeti 
Münakaşaları 

"Dün söylediğim sözlere şimdi bir 
şey ilave edemiyeceğimden dolayı 

çok müteessirim. Maamafih, bu me -
selede ittihaz edilecek herhangi bir 
kararın mümkün olduğu kadar sU -
ratle malum olmasında acil bir ih -
tiyaç olduğu hakkında Altece tara • 
fından dün yapılmış olan beyanata 
ben de iştirak etmekteyim. Ve bu 
noktada pek hassasım. 

Churchil dünkü sualini tekrar et -
miş ve Baldvin de dünkü söyledikle· 
rine bir şey ilave edcmiyeceğıni be -
yan etmiştir. 

Avidson, Ba§vekilden meselenin 

l · de hudutlarında bulunan idare bahtiyar etmıştir. Bu sozler ıstikb~l
P.rın · · •tı · · · t •t tmektedır adamları ve hudut kumandanları ~a- den iımı erımızı ~yı e · 

yesinde mümkün olabilmiştir. Şüph eetmiyorum kı, yarın memle • 
· UNSURIJAR VE ŞARTLAR ket bu sözleri zevkle okuyacak ve 

Ahlakı, anlayışı ve iktidarı verinde aşk içinde yetişen mülkiyelilere mem 
iyi bir idare kadrosu, birc:o~ fenalık- leketin istikbalini emniyet edeceğin
i.ıra uzun müddet mukavemet edebil- den dolayı vatandaşlar geniş yürekle 
nıek için bir teminattır ,·e eğer nıem- haz duyacaklardır. 

L.~~IL. "'!AZIYORUZ? 1 
Bir adalet terazisi okm vo daima 

şukıtli va::iycttc duran dcmırıten n'.a-
11ıul ba$1..'itl dmh bir mulılcl:ır clın· 

} . 
dr., gayri ziruh bir mıthlcl:ır halme 

• • • 
ı.-.a.,,. ..... nn.u!\. ı:.uı:.ı~ 

TARll-1 
.l\riste çıkan Deha gazetesi, yüz 

~ evvelki nüshasından Ispanyaya 

~ naklettiği eu f rkra tarihin teker 
t: ~ttiğini ve lspanyanın ezeli bir 
ll~tU memleketi olduğunu ~r.ste • 

"Ot: 

~~f~drit, 22 Ikinciteşrin 1836 -
tlitı l'itte hiç asker kalmamıştır. Bü
"hi asker, asileri takip etmek üzere 

l'den uzaklaşmıştır. 
la.~ reisleri maksatlarına varmış -
~ Diledikleri §ey, halka dehşet 
hiçb· ktan ibaretti. .Madridi almayı 
bı.i ır taman düşünmemişlerdi. Dün 
~a birçok tevkifler olmuştur. 

\teb:uı nıUşkülat son derecededir. 
~1~ Uslardan başka kimse maas al
~· Dairelere mayıstım ,orduya 
~ Uıdanberi ma~ verilmemi§tir. 
t0hı-.~1? kıyamette asker, yazlık üni-
~rile asilerle döğüştiyor.,, ..........__ _________________ __ 

lınıumi 
~iifettişler 
oplanıyor 

lJ~a.ra, l (Tan muhabirinden) -
~~ lnUf etti§}er Ankaratla toplan
~ l:>i . re gelmiye başladılar. Ka
~~ l'lk bugün geldi. Abid!n Oz • 
~ile \Pe Dördüncü Umumi Mü!ettış 
~o-rı~ Abdullah yarın sabah geh
~ ·. Tahsin Uzer de esasen şehri
~~ ~r. Müfetti§ler yarın ilk top -

lrnıı yapacaklardır. 

(;'ilornuz 
lı~ı· d.. d .. 
~''re on u 

sd:• 1 CT~ muhabirinden l - Ak· 
-~ \'e llgılız donanmasının, sonra 
llı~i ~Uttefik Yunan donanmasının 
tiltl b rı olan şanlı donanmamız bu-

kketin bütününü idareden merkezi ATATURKE MUHABBET P&ris, 4 (A.A.) - Meb'usan mec
lisi, Matbuat Kanunu hakkındaki mü 
µ.lcPN'JP.r.İnP nı>v:ım P.tmei{leı:hrf Mec· 
us, sag cenah ve merkez tara ından 

müstaceliyctine binaen bugün Avam 
Kamarasında bu bapta beyanatta bu
h1nm110• ihtimali mevcut olup olma
dı v ı ı ~ rması iızenne ıs ve ıı şoy· 
le cevap vermiştir: 

idare siyasetle idare makinesı iyilik- Atatürk için bütUn Mülkiyenin, ho 
te hcmahen.k olursa. 0 mcmle!rntin az c:.ılo.rın eski ve veni vetişenlerin gös
bır zan an içind en ileri em ekct- terdiği hususr ~uh~bbct ve sc-vg y 
l~~ .~e milletler arasına g-eçmesı için kendilerine iblağ etmek benim içm 
butun unsurlar ve şartlar mev~utt.ı.ır. şerefli bir vazife olacaktır . 

dıt§ttiğü içiıı, 11mhakkak 1.-i viccla11 
a.:abı duymaktadır. - Reşn: Yuzün· 
c , AÇIK SOZ. 4. J..,. 193ô. 

yapılmış olan tadil tekliflerinı ve bil
hassa Demokratlar Birliği Lıderi 
Maren'in teklifini reddetmiştir. 

"Hayır, evvelce söylemiş olduğum 
şeye hiçbir şey ilave edeceğimi zan -
netmiyorum. 

Bundan 100 ene sonra ~·f'nı Thr- Mülkiyeliler, kurulmakta olan yeni Meclis, buna mukabil, matbuat iş
lerinde, hisse senetlerine sahip olan 
veya komandit şirket halinde viicu
de getirilen matbuat mües3eselerinde 
şerik bulunan kimseleri isim:erinden 
sonra ıdare meclislerinde aza bulun
dukları, direktörü veya mes'ul JYIÜ -

dürü olduklan şirketlerin isimlermi 
t:ıdat etmiye memur kılmağı i5tihdaf 
eden komünist tadil teklifini kAbul 
etmiştir. 

Uzak Şarkta Muharebe 
Pekin, 4. (A.A.) - Çin menabi

:inden öğrenildiğine göre, Mogol 
Mançu kuvvetleri Pailingminoyu ye 
niden ele geçirmiye teşcLbUs eyle -
mişlerdir. Halen bu mıntııkada mu
harebeler cereyan etnıektedir. 

Fransa lngiltere 
ile beraber 
Paris 4 (Radyo) - Hariciye na 

zırı Dolbos bugün beyantta buluna 
rak A vrupada bugünkü kanşık vazi 
yete işaret etti. Fakat fogiltera ile 
Fransanm daima müttehit hareket e
ceğini söyledi. 

Köy Yatı Mektepleri 
Mara§. 3 (A.A.) - ~faraşın mer

kez ve mülhak kazalanna bağlr köy 
lerin yedisinde köy yatı okulu inşa
atı hazırlıklarına başlanmıştır. 

39 kişi 
Almanlıktan 
Çıkarıldı 

Bu mesele hakkında ne zaman 
kat'i beyanatta bulunacağı yolunda 
vaki olan suale cevap veren Başvekil 
şöyle demiştir: 

"Ben de bu meselenin çabuk ta -
vazzuh etmesini arzu ediyorum. Fa
kat hiçbir şey söyliyemiyeceğimden 
dolayı müteessifim. 

Bütün bu suallere Baldvin kesik 
bir sesle solgun ve yorgun bir çeh
re ile cevap vermiştir. 

Muhalifler 
Londra, 4 (A.A.) - Avam Kama· 

rasında, bugün celse açılır açılmaz, 

muhalefet lideri Attloe, Ba§bakanın 
Kanunu Esasi vaziyeti hakkında bir 
beyanatta bulunabilip bulunamıyaca· 
ğı hakkındaki dünkü sualini tekrar 
etmiştir. 

Baldvin verdiği cevapta demiştir 
ki: 

"Dünkü beynatıma halen hl~bir 
kelime ilave edemem. Maamafih bu 
hususta alınacak herhangi bir ka • 
rarın derhal bildirilmesi lüzumuna 
kani bulunmaktayım . ., Buna emin 
ola bilirsiniz.,, 

Bir teklif 
Londra, 4 (A.A.) - Bu sabah bir 

ki~·enin muazzam n tıf'~·nrlınllel • a- Türkiyenin ikbali, şevketi sizin aşk
hadaki şanlı ~·iik"t>k varlı~mı \'İİ('tırlf' la, idealle, vücudünüzü memlekete 
getiren unııınrlnr miitalea ve tetkik 

vakfetmenize bağlıdır. Mülkiyeliler 
edildi~i zaman, limit ve te-mennl e-

çalışmak için yarın çok geniş saha 
diyoruz ki, JUülki~·e hu nrlı~ı im- bulacaklardır. Kendileri memuriyet 
ran birlikler i<:inıle bilhassa parhyan hayatında belki yüksek refahı, zen
ayn bir ~,ldız ot un. 

ginliği hiçbir zaman görmiyccekler -
MEMLEKETE HIZMET dir. Fakat büyük devlet hizmetlerin 

Bu mektebe girenler, ilk sınıftan de yararlık göstermek mamur bir \'a 

itibaren kendisini büyük bir ıdeale tan vücuda getirmekle erecekleri şe 
vakfetmiş bir adam zihniyeti :ıe ca- refler ve edinecekleri zevkler ve in -
lışmıya başlamalıdır Bu mektebe ida 
re ve siyaset kademelerinin en ufa • şirahlar insanlara nasip olabilenlerin 
ğmdan başlamak arzusu ile girecek en büyükleri ve en tatlıları olacak
olanlar memleketi imar etmek, n1rm- tır. 
IPkete hizmet etmek için, her sahadn -===============-== 
bütün menfi unsurlara :Cal'."Şı :nPmle- Celal Bayar Şehrimizde 
keti müdafaa etmek içil\ hakiki bir Ankara, 4 (Tan) - Ikt1sat Vekili 
kararla. vicdan kararile miirchht'z o- Celal Bayar, bugün Istaııbula harP
hırlarsa. memleketin ede<'eği istifa - ket etti. 
denin hududu yoktur. 

Sonra bir şev dahn söylemek ise -
terim. Çok çetin sert ve aksi şart • 
lar içinde bulunduğu halde bu mek
tep, 60 ı:1enedenberi kendisine iyi bir 
an'ane yapmıştır. Dk günden itibaren 
buradan vetişenlerin çoğu, bu mek -
tebe, faziletin. iktidar ve sebahn. i
deal sahibi iyi ahlaklı ve i)i yürekli 
olmanm dAmgalarmr vurmuşlardır. 

Balkan 
Basın birliği 

nikbinlik havası hasıl olmuştur. Iyi vardır. Ve bunlar hali hayattadırlar. 
malümat almakta olan mahafilden Krala karşı yapılan bu itiraz, çok 
elde edilen havadislere göre, kralın kuvvetlidir. Zira böyle bir izdivaç, 
dul annesi, erkek kardeşi ve Baldvin milletin ve imparatorluğun büyük 
ile yapmış olduğu temas neticesinde bir kısmı tarafından bir rezalet ma
vaziyette mühim bir salah hasıl ol - hiyetinde addolunacak ve binnetice 
duğunu söylemek mümkündür. milleti, imparatorluğu ve Ingiltere 
Zannolunduğuna göre, bütün ala - krallığını son derecede zarardide ede 

kadarlar tarafından kabul edilebile • cektir. 

Ankara, 4 (A.A.) - lG Haziran 
1936 da Bükre~te toplanan Balkan 
Basın Konferansında verilen karar 
mucibince Ankarada "Baikan Basın 
Birliği Türk Milli Komitcai,, kurul
muştur. 

Merkezi Ankarada Yenişehirde 
Balkan Birliği merkez:incteJ\r. 

lktısadi 
Olüm Cezası 

cek bir teklif yapılmak üzeredir. Kiliseye göre 
Baldvin, bu mesele hakkında do • Londra, 4 (A.A.) - Anglikan kili 

minyon mümessilleri ile görüşmekte- sesinin resmi gazetesi olan Church 
dir. Fakat bugün resmi beyanat ya· Times, "kilise ve saltanat,, başhkh 
pılmasına ihtimal yoktur. neşrettiği bir makalede ez:cilmle di -

Londra, 4 (A.A.) - Kralın izdiva- yor ki: 
er projelerinden bahseden Times ga· ".Eğer kral Bayan Simpson ile ev-

Baskülün tanfı9ııck garıbl Ama onu &' .. 
çelim; muharrır "adalet tera.ııııı,, nın oe 
demek olduı;unu bılmiyor. "Adaltt teru:ı • 
u.,, bir "izafeti le$bihıye,, dır, "adalet, l .. 
raziye benzer,, demektir. Halbu!.ı muhar· 
ri:- onu, "adaleun, kanunun tayın <'tti~ı ev. 
&afta bir terazi,, manasında kullanıyor; ona 
"kanuni terazi., denir. 
Cemadatın da vicdan aı:abı duymasıu 

biı diyeccğımiz yok. Re$at Yüıunı:iı tiair 
adamdır, öyle hayal etmiş. 

• • • 
Sokağı, şehir lıalkınm if.oo, yıimı. 

r.e gidip geldiği bir geçi.ti diye ifı.ıık 
cimck mümkihıdür. Faka! bu ton/ 
§(lzirlidcn kaç kişinin düşüncesi ola
lnlir1 - Bürhan Cahit Morkaya. 
AKŞAM, 4. lf. 1936. 

"Ifde,, ile "tarif,. bir manada lmllanıl
ı:nş. Bir dilde muteradifleri ı.;ocaltmağa 
hele bunun için ayrı ayrı manaları olan lıc= 
limelcri biribırinın yerine ku:I;ın naga ne 
lü~um var? ~.ôyle yapm~kla dili fakirleştir
mış oluruz. lfade,, kelımesinı ''tarif,, ma• 
nasın.da .kull~nırsak "ifade,. mefhumuna 
hanıı kelıme ılc ... ifade edcrız? 

":.: • halkın, işine iilcune gidıv gclirkerı 
c~çtıgı yer ... :: demek dururken o karışık 
cumleye ne luzum var? 
. "Bu ~~rif, ııehirliden kaç ki.şinin düşilncc

sı olabılır?,, cumlesindcn de pek mana ~ık· 
ıı11yor. Aceba muharrir " • . duştinccı.ın~ 
~~gun,, .d~ek ~i . istiyor? Belki ete sııdr~t': 
• u ~a~fı kaç kışı kabul eder ki~.. demek 
ıstemıştır. 

Ahfeş 

Fransaya Yeni 
Bir Nota 
Verdik 

( Baıı 1 incide) 
bitarafllğına itimat edeceğim.~ talı • 
kik heyetlcrile ispat edeceğiz. 

Bu suretle seçilen meb'uslıırın bizi 
temsil edemiyeceklerini bt>) an eder, 
memleket halkının millı iradesine, 
vicdan hürriyetine yapılan bu teca • 
\tizleri protesto ettiğimizden Millet • 
ler Cemiyetile Fransa hariciye nn.a • 
retine ve Türkiye Hariciye Vekaıeti
ne tebliğini rica ederiz. 

Halk mumcssillr:ri 

Bir yolsuzluk ~lt 'lt~ay~ geldi, çok kalabalık bir 
~~ec Uesı, donanmamız:ı hararetle, 
llo kanla. ee!Arpladı. 
~It~0~ınandanı Amiral Şükrü Okan 
~ 1~tret, ' kunıanda.nlığı ve belediyeyi 
'~n ~tti. .Belediye tarafından kah 
~) ~ a.lır_ıyelilerimize yarın (bu -
~İl', ; kışilik bir ziyafet verile • 

Bcrlin, 4 (A.A.) - lç Bakanı, hat
tı harcketlerile vatan menfaatlerme 
yaptıkları zarardan dolayı 39 Alman 
vatandaşının Alman milliyetinjen çı
karıldıklarını tebliğ etmıştir. 
Bunların emvali müsadere edilmi§

tir. 

lzmirde Kış, Kar 

zetesi diyor ki: lenırse, kilise ile devlet ara.aındaki 
Hilkümdann kendisi ile izdivacını münaeebat bundan çok kuvvetli su

bütün milletin şetaretıe karşılıyaca • rette müteessir olacaktır. Hatta 
ğı birçok Amerikalı genç kızlar var- morganatik bir izdivaç takdirinde da 
dır. Fakat kralın mutasavver izdiva- hi kilisenin hattı hareketi değişmiye-
cma karşı büyük ve son derece ezici cektir. · 

Almanyada yeni dört senelik pla
nın muvaffakıyetinden ınes'ul bulu -
nan General Göring iktısa-Ji sabotaja 
karşı bir kanun hazırlamıştır. Bir 
AJman bilerek, bilmiyerek şahsi men 
faat emellerine ve diğer adi .;aiklcre 
kapılır ve Almanya haricine mal ka
çırırsa veya hariçteki malını Alman 
yaya getirtmezse Alman ilctıs~dI var
lığına darbe indirmiş diye telakki e
dilecektir. Bu yolda hareıtet edenler 
idama mahkf1m olacak ve serveti 
:.-aptedilecektir. Cürüm Almanya lıa
rıcinde bile ika edilmişse idam ceza. 
sı cari olacaktır. Hüküm vermiye 
~ılahiyettar mahlrl'me, nıll!et mahke
nıeloridir 

Izmir, 4 (Tan muhabirinden) 
Şehrimizde on bin liralık tahmin edi· 
len bir kanaviçe yolsuzluğuna tahki • 
kat amirleri el koydular. "Tan" adı
na bu hadiseyi tahkik ettim. BaZJ 
Musevi çuval tacirleri muvakkat ka
bul usulıle getirttikleri krnaviçeleri 
dahilde satmışlar, böylelikle bU.Yi.ik 
menfaatler eldA P•mislerdir. 

~ "e ballZartesi akşamı için de bir 
lo verileMktir. 

Izmir, 4 (Tan muhabirınden ı 
Şehrimizin etrafındaki dağlara kar 
vafdı. Sofuk çok milthistil" 

bir itiraz yükselmektedir. Çünkü kra· Londra, 4 .A.A.) - Daily ~fail ga 
lın zevce olarak almak istediği ka • zetesi, btitun bir sahayı işgal eden 
r!ınm MSRD'lllS l"ldusfo iki kora81 · f A.kasr 6 mcıda. l 
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.M.al"Ikerrıelercle 

Üç günlük lohosa 
dilencilik yapmış! 

• 
Dun Sultanahmet birind sulh ceza mahkemesinin ö-

nünde bol ve uzun çarşaflı bir kadın duruvordu. Basma 
e~ki devirden kalma kalıplı bir fes giydiği -,;arşafınmı.: üs
t~n~e? ~elli idi. Kucağında siyah kundağa sarılmış mi
nımını bır bebek tutuyor ve ırgalıyordu. lVIiibaşir seı-;
lendı: 

- Sultan... Bayan Sul-r-----------
tan .. 

İçeriye bir kadın girdi. 
Hakim Reşit, sordu: 

- Adın Sultan .. Babamn 

Pul Sahtekarlığı 
Tahkikatı 

adı ne? Tebliğ ilmühaberlerinin ar kasma 
_ Mustafa. henüz tedavüle çıkmıyan pul yapış-

- Nerelisin, kocan var mı? 1 tıranlar hakkındaki tahkikata dün de 
- Eskişehirliyim. Kocam da var. m~ddei~umilikte devam edilmiştir, 

Ha.mal Ali... Dun ~ı hattatlardan ve yaıı mUte-
- Kaç yaşındasın? hassıslarından müteşekkil bir heyet 
- Elli beş varım... pullar ve pulların üzerine aWan tarih-
- Doğru söyle. Bak nüfous kağı- ler üzerinde incelemeler yapmış ve 

dında yinni beş yazılı. işini bitirmiştir. Heyet raporunu bu-
- Yanlış ya.ı.mışlar. gün müddeiumumi:i.Ye verecektir. 
Sulta?I~ yüzündeki çizgiler?en ya- Bundan sonra iş mahkemeye akse:le

§1 pek ala okunuyordu. Ellı beşlik cektir 
vardı. Hakinı tekrar sordu : · 

- Kucağındaki çocuk kimin? Başka Bir Sahtekar Irk 
- Benim. Üç gün evvel doğurdum. İddiası 
- Ya ... Elli beş yaşınd.ıki kadın 

doğurur mu? 
- Biz eski toprağız efenı:li. Tann 

nm vergisi. 
-Başka çocukların da var mı? 

- Uç çocuğum daha var. Birisi 
burma bıyıklı delikanlı ... 

- Bak, sen dilencilik yapmışsın. 
- Yapmadım. Amcamın oğlu as-

kerden gelecekti. Onu karşılnnııya. gi 
diyordum. Polis yakaladı, getirdi. 

- Uç günlük lohosa sokagn çıkar 
mı? 

- Ne yapayım bay hakim. Knpıya 
mUba.§ir geldi. Çıkmıya mecbur ol 
dum. 

Bundan sonra hakinı karannı an -
lattı: 

Sultanahmet sulh birinci ceza hA.
kimi Reşit dün bir sahtekarlık tah
kikatına el koymuştur. Su~ıu Beyler
beyinde Abdullah Efendi sokağında 

11 numarada oturan Cemiledir. 
Cemile, Emin isminde bir tüccara 

olan 300 liralık borcuna mukabil 72 
lira vermiş ve bir de makbuz almış

tır. Eminin iddiasına göre, Cemile 
makbuzda pul ile yazı sı.rasındaki 

boşluğa, 228 liranın da alındığını 
kaydetmek suretile borcunu tama
men söndürülmüş göstermitşir. 

Dün, yazı mUtehassıslarma 72 ve 
228 liralık makbuz yazıları tetkik et
tirilmiştir. Verilecek rapora göre. 
tahkikata devam edilecektir. 

- Sultan, dedi ,bu defa seni ço- -==-ııı:::::=========-
cuğuna bağışlıyorum. Hayui git, bir 
daha. dilenme. .• İbrahim Zatinin 

Konferansı 

Radyo 
Bugünkü program 

fstanbuJ 

Oğle neıriyatı - Saat, 12,30: Plakla Türk 
musik11i; 12,50: Havadiı; 13,05: PJllı:lıı ha -
fıf mtizilı:; 13,25 ~ 14: Muhtelif plik neıri
yatL 
Akıam neıriyatı - Saat, 18.ZO: Plikla 

danı musıkısı: 19,30: Çocuk Esirgeme Ku
rumu namına konferans: Dr. lbrahim Zati 
tarafından; 20: Turlı: musiki heyeti: Z0,30: 
Cemal Klmil ve arkadaşları tarafından 
Turk mu11ikisi ve halk şarkıları: 21: Orkes
tra: 

1 - Ed. Lalo: (Le Roi d. Yı.) uvertür. 
2 - Strauss: (Aquarellen) vatı; 
3 - $pinelli: (lç liman) opctctindcrı 

parçalar; 
4 - Kalinikoff: (Şanıon trist) solo vi -

yolonsel. 
5 - Kreisler (A$k Acısı). 
22: PIAkla sololar: 22,30: #t.jans ve borsa 

hııberleri; 23 S O N. 

Günün program özü 
'enfonlk kon~rler: 

18,45 Pariı P. T. T: Franın.ı eserlerin -
den; 23 Torino: Beethoven. 

HafU konserlPr: 
16,15 Vırşova: Küçük orktitra; 17 Liyp 

zı:: Hafi( muııilı:i; 17,ı5 Varıova: Kırışık 
1.:onser; 18 Biıkreş: Askeri bando; J9,15 
Blikreş: Küçilk radyo orkestrası; 20 Buda
pcfte: Çigan musikiıi: 20,40 Zurih: JI:ılk 
şarkıları; 2ı ,ıo Liypzig: Varyete: 2J 30 
Stokholm: Eıki danslar: 21.45 ".1illino: Or
kestra; 22,30 Paris P. T. T: Milii orkes
tra taralmdın konser: 22 30 Strubu~g: 
Karııık konser: 22,40 Var,~va: Leh musi· 
lrısi; 23.30 Liypzig: Sen hafta ıonu neşri
yatı; 23,45 Rudapeste: Popüler Mkcstra. 

Onnalnr: 
22 Roma: Richard Varnerin (Valküre) 

orıcrası: 2Z,ı5 Sottens: (Boriı Godunov) 
plik ile. 

OperetlPr: 
21: Bratislavı: Stüdyo opereti; 21,10 

F.ımburg: (Die Lındıtreicher) oııereti . 

Oıtn moıı;ikf~t: 

20 Kolonya: Klbik kuartet konseri. 

Resltallf~r : 
I 9,35 Köniı:ııbcrı:: Orr (Bach); 23,20 Vi

yana: Piyano (Nino Rossi). 
Oan mmdki~i: 

ıs.ıs: Milino: 20: Stutrart: 21,ıs: Bük
rc~; 23: Stokholm; 23,0S: Zürh; 23,30: BrH 
lav. Franlı:furt, Hamburg; ve nire ; ?3,40: 
\'ıırtova; 22.25: Londra (Rcjiyon:ıC. 

linşaat Ustalarının 
Muayenesi 

İstanbul belediye sınırları içinde 
çalışan duvarcı, dülger, boyacı vesa
irP glhl hiitiln jnR1uıt uAt.aları beledi
ye tarafından muayeneye tAın "ıtu· 

BUGÜN İp EK. SİNEMASINDA MUAZZAM 
PROGRAM HAFTASI 

MEÇHUL ASKER Türkçe sözlü büyük 
harp filmi 

LOREL HARDi KAN KARDEŞLERİ !~;~~\soö~l~di 
Ayrıca: 1-Ankarada Büyük Millet Meclisi Açılma töreni ve ULU ONDER ATATURK'ün irad buyurduk· 

lan nutuk. 
2 - ANKARADA ÇUBUK BARAJININ AÇILMA TORE!\'l VE 

3 - TURK DONANMASL."1IN YUNAN!STANI ZIYARETI 

SEMTLERi UZAK OLANLAR 
Herkesin ağzında dolaşan 

25 Aranyossy 
RAj KO 

Çocuk Orkestrası 
ve La Kukaraçça filminin baş 
artisti LU PERKINS tekmil 

numaralar ile 

Bugün ve Yann 
saat 17 de Tepebaşı 

Garden'de 

Bugün TDRK Sinemasında 
Herkesin tekrar tekrar görmek istiyeceği bir film 

CASiNO DE PARiS 
(Fransızca sözlü) 

Oynıyanlar: AL JOLSON - RUBY KEELER bütün dünyada emsals1Z 
bir muvaffakıyet kazanmış bir şaheserdir 

ilaveten : EKLER JURNAL: Türk donanmasının Yunanistanr ziyare
tini bütün tafsilfı.tile gösteren 300 metroluk bir film, Kral Kostaııt!Jı 
ile kraliçe Olga ve Sophie'nin küllerinin Atinaya nakli töreni. 

Bugün saat l de tenzilatlı matine•••••~ 

yapılacak MATiNELERDE bol 

bol alkışlıyacaksınız ~A HBA SA Do ft,~ 
Fiyatlara zam yoktur. 1 ft 

..,. Gece~eri saat ~~-d-a su::_re .,, LOKANTA• VARYETE 
~ .................... , 
NOVOTNı'de 

Her akşam • 

Şarkıll Müzik 
Pazar günleri otelin salonu dahi 

Şarkılı Müzik 
ile açık olacaktır. Fiatlar aynidir 

' Duble bira 20 kuruş. -

SARAY 
SlNEMASINDA 

Münir Nureddin 
KONSERi 
o Dll""ln,ıKanun 

-• ·.::: 

= ~ 

Be§İktaş Halkevinde 
' Beşiktaş Halk evinden: 

Doktor İbrahim Zati Öget, bn b.1t· 

gam radyoda Çocuk esirgeme Kuru
mu namına bir konferans verecektir. 

lacaktır. Yeni program 

Sağır Dilsiz ve Körleri Koruma Ku- '••••••••••••' 
rumu: 

Kurumumuzun kimsesız sağır dil- VEFAT Beşiktaş Halkevi, Dil, Tarih, E
aebiyat ve gösterit komiteleri tara
fından kış mevsimi faaliyeti progra
mına 5-12-936 cumartesi günü ak
şamından itibaren başlanacaktır. 

1 - Konferans Antakya ve An -
takya Tilrklerinin tarihi, coğrafi, e
konomik, sosyal, siyasal durumları
na aittir. Bu söylev evimiz üyelerin
den Muzaffer Kerman tarafından 

verilecektir. Ayni gece (lbnürrefik 
Ahmet Nurinin Belkis) adlı 4 perde
lik ulusal piyesi evimiz gösterit gru
pu tarafından temsil edilecektir. Is
teklilerin davetiyelerini almak üzere 
Beşiktaş Halkevi işyarlığma mUra
caatleri. 

Elektrik Şirket Hesapları 
Elektrik şirketi hesaplarında ya • 

pılan tetkikler bitirilmiş ve buna ait 
rapor dUn Nafia Vekalet~ne gönderil
mi§tir. 

11izler yurdu ile okulu Ankara cadde- Eminönü Gümrük Antreposu Baş-
6İ vilayet karşısında 25 sayılı evde memurluğundan mütekait ve mer -
pçılmıştır. hum Mareşal Fazlı oğlu Meh ret Ali 
Kayıt ve kabule başlanm113t1r. Mü- duçar olduğu hastalıktan kurtulamı

r:ıcaat müddeti 15 güncitir. Buniian yarak dün irtihal etmişt,ir. Cenazesi 
gonra vaki olacak müracaat1ar kabul bugünkü cumartesi günü Kurtului1 
edilmiyecektir. · caddesindeki ikametgahından kaldı -
-------------- rılara.k öğle namazı Beşikta§ta :Jinan-

ŞEHiR TIY ATROSt 
DRAM KlSMJ 

Bugün 

Karadeniz Birliği 
Toplantısı 

Karadeniz Birliğinden: 
20,30 da 

Bir Kadın Yanmak 
T ehlikeıi Geçirdi 

Zayi Tasdikname paşa ca.miinde kılındıktan sonra Ka-

BUYUK HALA 
KOLTUKLAR: 50, 40 

"5 Birinciki.nun Cumartesi 
saat 15 de Eminönü Halkevinde 
tik kongremize bütün Karade:ıidi 
kadaşların gelmesini dilerim. 

Acıçeşmede Türkmen sokağında o
turan zenci kızı Şerife, mangal kena
nnda otururken entarisi ateş almış, 

vücudunun muhtelif yerlerinden yan
mıştır. 

Vefa idadisinin ikinci ınnıfından racaahmetteki aile kabristanuıa def
almış olduğum tasdikname zayi ol- nedilccektir. Kardeşleri Mü• ::ıkaidini 
muştur. Yenisini alacağımdan hUk- Askeriyeden Mazlum ve Riıa ve Şe
mü yoktur. hiı Meclisi azasından Fuad Fazlıya 

Istanbul Emniyet Direktörlüğü I. sabırlar ve kendisine de Haktan rah-
Şube Komiserlerinden Sait Gençer. met dileriz. (342S) 

Altın işlemeli irl dalları çıraların ışığuıda 
parlıyan kalın kadife elbiseye rağmen vücudünün 
henüz çocukluktan çıkmıyan nahifliği belli 
idi. Bol yenli kollan ancak göğsünün altına kadar 
kalkıyor ve parmakları işitilmiyecek kadar hafif şı
kırdıyordu. 

Başından sarkan tüllerin altında ince ince beline 
kadar uzanan saçları vücudunun hareketlenne uy.ı
rak sallanıyordu; yan kapalı gözleri hep yerdeydi. 
Oyluklannı saran enli gümüş kemer, kalçalarının ha
fif ve ahenkli hareketlerini meydana vuruyor ve bu 
sırada ışık oyunları yapıyordu. Bütün ra\cıs, gelinin 
vücudunun muhtelif yerlerinin belli ,belirsiz, fakat 
görülmemiş bir ahenkle ve blribirinin içinde kaybo
larak hareket etmesinden ibaretti. 

Kenarda dizili duran ve memnun bir tavırla baş
larını sallıyan kadınlar ve onların yanı ba§larında 
bağd~ kurup uslu uslu otur~ çocuklar sanki geli

nin hareketlerinden en ufak bır noktayı hçırmak
tan korkuyorlarmı§ gibi, dikkatle bakıyorlaı·dı. Mer
divenin altındaki bir tahta anbarın tistüne ili.şen lh
sanın annee! bile hizmetçilere emir vermeyi bırak-

mıştı, tasvip eden gözlerle oyunu takip ediyor ve as
lan oğluııa 18.yik bir gelin aldığını düşUnUyordu. 
Dı§arda erkeklerin yaptığı ahenk ise hiç bu kadar 

88.kin ve ağır değildi. Geni§ ve tozlu meydanın ke
narlarına dikilen sırıkların tizerinde demir ıskaralar 
vardı ve bı..nlarm arasına sokulan çıraıar, meydanı 
oldukçA. aydınlatıyordu. Bir kenarda mevıd alan iki 
davul ile iki zurna ve bir klarnetten ibaret çalgı be~ 
yeti bir an bile durmadan, ardı arası kesilnıeı h,.v.1-
lar çalıyor ve zurnacıların şişirilmiş birer kursak gi

bi gerilen yanakları yağlı yağlı parlıyordu. l{enarln
ra dizilmiş o1an ağaç kiltilklerinin üzerinde kasaba
nın ılerl gelen delikanlılarının hemen hepsi mevki al
mıştı. Mavi çuha elbiseli kabadayılardan net'tili şey
tan bezi gi~tmiş efendilere kadar, lhsanın bUtUn dost-
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lan gelmişleıdi. Az çok herkes sarhoştu ve Ihsan 
bir elinde koca bir binlik, öbtırtinde teneke bir m~

rapa ile dosUannı dolaşmaktan geri kaLaıyordu. 
E.:imer yüzünde manasız bir yorgunlu•~ .fadesin

den başka b:r §ey yoktu. Ter damlalariyi~ slanan 
ince ve seyrek bıyıkları, arkada§larının ünıbde §a§

kın bir gülü§le daha seyrekleşiyotdu. 
Ark:ıya doğru attığı oyalı yemenili fesi, b:ı3ının 

yan taraflarmdaki siyan kıvırcık saçlarla ortaeında
ki ustrP ile kazınmıg yeri meydana çıkarıyordu. Ka
fasının içinde, bu aknam arkadaı;ılanna iyi himıet et. 
mek, onları iyi eğlendirmek dü§üncesinden t.'i.;]ka bir 
şey yoktu, bunun için zurnalar biraz duracak olsa
lar derhal küfürleri savurarak o tarafa ko~uyor, fa
kat zavallı çingenelerin pek çabuk boıala.'l :ri rakı 
~işelerini, adamların& mütemadiyen doldıırtmağı da 
unutmuyordu. 

Çalgıcılar alay havaıı çalınca, kütüklerin tıtun. 
den hemen ~ş. on kişi kalkıyor, arka anay4 dizile
rek ağır ve olı;ülil adımlarla meydanda dolaşıp oyna
mıya ve ellerini başlarının Ustünde biribi.riu~ yaktae
tınp tekrar yanlarına bırakmıya ba§lıyorlarclt. Sa
zan parmaklar iyi §akırdasm diye toprağa siirillüyor 
ve ağızlardan bir sarhoş geğirmesini mtlt~akip y'ılk· 
sek perdeöen bir nara fırlıyordu. 

Ali, daha erkenden gt>lmi3 ve bir köşeye oturmuş.. 
tu. Pek sarhoş değildi. Çiylik olmasın ve İhsanın ba
tın kalmasın diye iki yudum rakı içmişti. Ortada, 
dizlerini yere vurup dönen iki arkadaşın'l, keyifli 

~özlerle bakıyor, kendi düğününde her şeyi daha iyi 
yapabilmek ıçin etrafına dikkat etmeklen de geri 
kalmıyordu. 

Ihsan, birkaç kere gelip, Alinin yanına oturdu. 
"E, nasılsın bakalım, senin düğün ne ıanıan !" de

di. 
"Etnıe canım, daha ortada bir §CY yok!" 
Ihsan, sitemli bakışlarla onu süzdü: 

"Bizden de mi saklı? Gücendim doğtusu, Ali! ... " 
dedi. 

Otcld cevap vermeden Ihsan, yerinden fırladı, Ali, 
onun gittiği yere bakınca, birkaç ki9i ile birlikte ge

len Şakir ile Hacı Etemi gördü. 
Şakir, her ıamanki gibi sarhO§tU ve ~acı Etemin 

koluna gırmişti, Ayağında, paçalarının düğmeleri 
çözük, hA.ki bir ktilot pantalon, sırtında lacivert bir 

ceket ve yelek vardı. 
Oturanlar, aralarında., yeni gelenlere bir yer açtı

lar. Ihsan, onları karşıladı ve itibar etti. Şakir, l;en. 
disine uzatılan rakı dolu maşrapayı yakaladı, kaşla
rını haYaya kaldırarak dikti, sonra yüztlml buruştu· 
rarak avucunun içiyle ağzını sildi. Hacı Etem. cebın. 
den Jebleblyle Uzüm çıkararak uzattı ve lhs:ınm 

adamlarından biri, büyük bir çinko sahanın içinde 
turşu yetiştirdi. 

Bu aralık Şakirin gözü birdenbire kendisinden be§ 
altı adım ötede oturan Aliye ilişti. Derhal etrafınJa. 
kileri dfrscklt".riyle iterek olduğu yerde serbt!stlesti, 
sonra başını vukardan aşağıda ve sağdan sola geı-
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direrek müthiş bir nara attı. 
Oradakilerden bir kaçı, i§i derhal çaktılar ve gacf 

Etem kendi kendine: 
"Sardık b:ı.~ımıza belayı!" dedi. 
Çünkü ortada güya henüz bir şey oımaa ·gı s"Of 

lenmesinP rağmen, Alinin Muazzezi alacağını.L kafi' 
bada olmug bir iş diye bakılıyordu. En zıyade Şt' 
hende Hanımın inkar tarikiyle ilan ettiği bu ba'-t' 
dis, daha !Ik gilnlerdenberi Şakirin kuıağma da gel• 
mişti. Hacı Etemle ikisi, Yusufun 320 lirayı neti" 
deı:. edındiğini derhal anla.makta da güçlük çekıned1' 
ler. Hacı ~tem, bu oğlana gUzel bir oyun oynaııı~• 
niyetindeydı ve bir fırsat bekliyordu. Halbulo şaıtıtı 
olmu§, bitmiş saydığı, emellerini suya uüşllru '" 
müthi§ bit ıstekle her §eyi bırakıp pe§lnd~ ko~tıı~ 
kızı birkaç yiiz ıarı lira sayınca, elinden alıveren r' 
kibini görür görmez. köpürmü~tü. Guya kime ııo)'ı:, 
diğini belli etmek istemiyerek, fakat yarı yarıya f. 
ye bakarak, kiıfürler 158.vuruyor ve: ~ 

"Aman Şakir Bey, sana yakışmaz, ağır ol, d ı1 
hakkı için!,, diye kendlsinl teskine çalışanları oJtl 

lariyle iterek: 
"Bırıı.km beni, ben ya.kanın! ... " diye bağınyo~ıJ 
Ali de dernal i~ farketti, bir bela çıkmasuı 0;~ 

gitmeyi dU~iındU, fakat ondan ıonra Edremıtte "/.~ 
senin yüzüne bakmamuı icap ederdi. Bu ııatJ• ~ 
yapamıyacağını anladı ve aldınf etmemiye çalıo• 

yerinde kaldı. ~ 
Şalı.ir, gitgıde azıyordu. Bir kere aklı Mu~,~ 

eaplanmıştı, mütemadiyen onu görüyor ve ~az•"! 
Aliye tliştlk~e hakikaten içinde kaynar 11ular. 1'~ 
rüyormuş gibi oluyordu. Bu korkak, bu m\!ı!<tD ~ 
kalın, kendisi gibi bir fabrikatör oğluna., t.ıir ~;,_ 
üstün tutulmasına aklı ermiyor ve bUtUn buııt• 
mesuliyetinl bu anda Ahde buluyordu. • 

"Benden kabadayısı varsa, çıksın l7J meyd•~ 
diye bağırdı. (Arkası ..,ar 
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Bir Telepathie Hadisesi 
Şairi ..... Abdülhak llimit Bey' 

Bombayda butaanıp yolda ölen H 

Beyrutta gömülen haremi lçinı 
Anlardı ne derse bir Fransız 
Eylerdi bir Angilizle sohbet 
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Pirızade i'.i:. na.mu ıanı 
Be§ yi1% aenelikti hanedanı 

çaJıtmakbr. 

Günün Meseleleri 

1 Çok yazmaz iken budur garibe 
j lllıam bulurdu bir edibe 
ı "Efber,, , "Sahra,,, 'Teser,, anmc:hr 
1 Ben vasıtayım eser anındır. 
1 Der. 

• • • 

Ulkü muı11ııu1t yeliıtirilc/iği l:xıhçelerc/en iki suo Ye Hayri Ollcünürı mücoc!ele ıildlt/a,,: Maline ile lonol açılıyor 

Fnnsanm en bUyWı BeaUHe ro. 
maaeısı olu EmUe Zola kama llarle 
icbı: 

ğretmen Ne Yapar? 
ilan, ben •o'/rıağa, hava cılmıya 

binu çsktnca, köfkün "61 tara • 
/wu ailtlirtir, ripürtir, .U..ler. B<>f· 
raya 7'urdurtur. 8ofranı11 etraftntı 
PÇekler dizer. Huldaa ben Bl!yr,,.._ 
dan, dewandan dmıilp kl>§kilme 
gelincd kendimi bir gıilliik gUlüa· 
tanlık ~ göriıriim. Karımda 
beni aamimiyetle nwn cazip Mı: 
nıh, bir kadın nı1ıaı bulunım. GliJle 
lüm, gözüm açılır. O §6V1c ile, o 
tlefV6 ile masamın bafına Qtunır1 
SIGoftm• blrakhğtm yerden !/GfttUIYG 
devam etlerim. lrte fM glh'dilğü • 
nilz koca ROllgOM • JltJOtJr~ ko'lkk· 
.riy°"" benım tle#Q, Jfcırlmin ~ri· 
dır.» 

G eçenlerde tramvay -
da bir tesadüf: An

talyada lisede tabiiyat 
öiretmeni Hayri tl'lkü ile 
karşılqtık. 

Hayri Ulkü sakin ve 
mütevazi tavırlı bir &enç• 
tir. Fakat bu sükunetin 
arkasında Antalyada ta• 
biate kartı açılmq mu· 
vaffakıyetli bir mücade
lenin sessiz bir kahrama .. 
m cizlidir. 

Senelerce evvel, Hayri UlkU, öğ-
retmen aıfatlyle Antalyacla bulun
duğu bir 811'1.da bir çiftçi alJeeinju 

km il~ evlemnlttlr. 
Genç tabiat öiretmeni, bıı auret

le bir çiftlik muhitine girince, ta.. 
biate seyirci kalımya razı olm&.Dlil
br. Tablatle mtıcadele etmeyi ve 
bereketli Antalya toprağmm \•er
ditf uaml verimi a1mJya azmet. 
mlftir. En 80ll afatem ma~neler 
ptfrbDil. pirinç slraatlAe anı-. 
tir. ll'üat ... &d.t oldullı ~ 
p~.gat{faifl ....,.. batakbk 

-* fiıtulmak tlaere 911)'11 kon 
a1t1na almlfbr. Sallık ba k'nlıfr, 
bu nevi pirinç zfraatf ni bütün mem 
leket için örnek kabul etmietir. 

TUrkiyede ma. 
atte muvaffakı· 
yetle makine kul. 
Janmak ve maki· 
nelerin tan\ bakı· 
mım temin et. 
mek huuıunda , 
da bu U1'dllU • ve • 
mücadeleci öi • · 
retmen yeni çı· ' 
ğırtar açmJftır, 

Pirine zfraatlnt 
muvaffakıyetli 

bir aurette Jrur-

Türkiyenin limonlu
ğu Antalyada sevgi 
ile ilerliyen çahşma 

Oğrelmen Hayri 01/r.ü, yeliıt irtliği {ismet lnönü} muılar1 
ile bir oroc/a 

culuğa büyük mikyasta 2'ırışfnniş. 
tir.Temmuzda mahsul veren neviden 
portakal ağacının yetiştiriJntf'.sinde 
muvaffalriyetler elde edil'lliştir. 
Hurma pek güzel getişiyc.ır Muz 
yetiştirmek işi, geniş ölçüler a ımıı
tır. Hindiye cinsinden lsmct lnönü 
muzu, Antalyada, Alkela nev'inden 
deneme maksadiyle pamuk zira.ati
ne başlanmıetır. Mısır pamuk kur
du buna saldırmıştır. F!lkat Antal 
yahlann gözü yılmamıştır. Derhal 
Ankaradan gönderilen Ziraat V~ 
kileti kısmı şeflerinden SP1i11 ve 
Recebin yardımiyle haşera.ta ka!'§ı 
mtıe.ir mücadele açılmıtta. 

A ntaıyada pamuk ne pirinç 
elele yürllyebilecektlr. Pi

rincin gübreledifi tarlalal'Ja pa.
muk, pamuğun temizlediği tarlalar
da pirinç biribirini nöbetle§e takip 
edebilecektir. 

Antalyada kahve ile karabiber 
hakkında da denemelere girişilmif
tir. Kauçuk yetiştirilmesi hakkm
da Unıttler vardır. 

• • • 
&ki Jl'l'Ul8IZ Belslctbnhara Jlaarl 

Paankare de böyle ldL Huri ...... 
karenin ele 1910 da bir llarle'al ar
dı. Huri PDaakare eve plfaee dol• 
nlf&llJDHHm• ....... peerdL 
Revue llondlale'e hattabk mahhwl. 
Dl yuanlr. Gitgide Revae lfoadlale 
mab1e1.s Aa Senle de la Franee a
dmda maesnm bir eeer oldu. 

• • • 
AJıme& llltbat Efeadlala de lllr 

"VMllDd,, al oldu. Ahmet llltbat IJ.. 
fendinin "VuUlld,, al "lleatb on Jedl 
yaşmda,, •dır. Ahmet Mltbat Etea
dl, bu kadını tanıyınca onun tela bir 
kitap yudı admı "Healb oa yedi ya,. 

tmda,, koydu • 

Hlntyalı veren ftdnua nebatmı "Reniz on yedi yapnda,, Bolul· 
A:nlalyada la.biat, kendi kendine ~ .. Bo~öydeadlr. Patrik lkllld 
7wllltb ılrt*ftr. ....... bll7fllr .. ~Mldlııııdll eii l ı t •••• ...... 
çUde yetlftfrfnce, yalnız ecncılrk- .......... dlr • .Kanbt ...,.,. bir 
ta çok yeri olan bir madde elde e-
dilmekle kalmıyaca.k, tayyareler ve damadı vardi. Adı Yuat Adamaa•-
ince makineler için çok lilııtmlu bir dla'dlr. Yani Adamandladla Boyaa-

fakiyetll mUca· parlak, en iyi cina pirinçler Antal- v köy Rum mektebinin de JirmJ hft .,. 
deleeini, meydana yada yeti§iyor. Acemlenn Anberbu yag, memlekette istihsal edilmiş o- nelik h---- idi. 

la<'aktır. ~ 
çıkardıtı güzel• pirinci de buna dahildir. Dört pi-
serleriıı yardı - rinç fabrikuı, memleketin pirinç Çuval yapmakta kullanılan jüt Yani Adamandladls gençllğlmde 
mile aiıe tanıta- mahaıltln.U ltllyor. de Antalyada yetiıiyor. Hem de buıa rehberlik ederdi. Her Pazar-. 
caktır. Antalya TUrkiyenin limon balı· lifleri, Hindistan jUtlerl kadar Af babı gelir, beni evimden alır, Boy._ 

Fakat, Hayri çeai olmak yoluna girml•ti•. Limon lam ve parlaktır. eaköy lmlanıu psdlrlrdl. Gnerkfıa 

Ulktlntln. teva • r= --------------------- ele bin bir lllmdaa, bbl bir fMldea baJı. 
IUU, kendi çalıt • ı • lederek beni teavlr eder, taUm eder-
malanna ait can· 
b hiklyeyl anlat- dl Geslıatllerln her bir d&alillblde, 
muma m&ni ol· Rumca okuyup Franmc.-aya t.erdbne 

~::~~ l\.uıtiır J:>aKanaıgının nazar aıkkatıne :;;..mn;:;:çe kalıba, 
tJerdlğf yut. An - Universiteye girme prtlarmdan en da yudıpuman ibarette bunu bir Yul Adamandladla bir Pazar pı. 
taıyanm ve AD- mühimmi ve lyiıi, yabaııCJ dili bil • "aşk" m vücut bulmuına illi addet ali: 
talyaldann ta • mektir. Böyle olduiu halda tatanbul mek imkinaızchr. "- Haydi bu~n de Beykoza ~-.ra
blatle mtıcadel.. Erkek Lisesinin orta kıammd:ı ders Bbe kalırsa sizin için ~n iyt hare· lam. Zikzak vapuruna binelim. Ahmet 
de elde etttıderi vıb başlıyalı iki ayı gec;tıff halde ho- ket tarzı, bu ku.daıı uzaklaşmak vtt Mltbat Ef endiyl slyaret edelim." dedL 
muvaffakıyetle - nilP. İngilizce öğretmeni yolıtur. onu unutmaktır. Beykoaa gittik. Altında Smnaket 
n aittir. Hayri l•ttatblll Br'loek IMeaf tcılabek- t •- • suyunun depolan bulunan btlyilk sar. 
'Oıktl, AntalyaDID rinden birilaın wlüıi A. K. ô. Lf Anyan iki Genç mçb bir yalıya vardık.Yalmnl llçllnctt 
feylsli tabiat '1• Çemberlit&fta Şeref Efendi cadde· katma çıktık. Uçttnet1 kat Ahmet Mlt-

duktan sonra 
muz yetiltlnnfve 
merak aardfl' • 
m11tJr. Topr-h 
uynn nevi bul
mak SPneleree u&. 
rumalrtan vP }.fq 
hatıra ıetrrıfven 
a.ksf akai lınf11,.,.. 
Je Ç&l"p1'11UI k ll· 
zmı ~imiştir. 

Buırtın yeni u. 
8Ul pirinç Jliraatl 

Antolyon1n 1/r.i yoıındo bir 
limoit afoe1 

mlnde &det& bir Bir Kariimizin aiııde 67- 89 numaralı KüçU1' Nuru bat Efendinin ldittl,,..._..e, yuı 
&tık cotkuııluiU Temennileri oeınanlye apartmwımda ve F..dirne odwna tahala edHmftd, O.yet ayclın-
ile ~~' Camlıca karllerimlwden Bay Hik· aa.nat mektebinden mezun Mustafa bk bir yam odw idi. Ve Mlthat 
yor, Tauıa met P98nlerde bir· · dtllerek gi · Efendi YUI rm•mm INlfıada, bir 

de, muz &iraati de Antalya ia yer
letmlttir. Hayri U1kf1 deralııl de bı 
l'Ülll&mlltll'• Bir yand&G Jlliedf 
tabiat afretmenliflne devam idi 
yor, bir yandan da Finlkede kend 
hesabına 111.hip olduğu ·çiftJikte ta 
biatle geniı ölttlde ifbtrllfi yapı. 
yor. 

Hayri Ulkilden. bbıe, tabf.ttlo mu 
cade181iniıı •rdan IOlluna kada7 
kıa bir hikl)'e9ini yumumı ve re 
ıimler göndermeelnJ rica ettik. 

Bhıe dikkate deler ~imler r&ı 
elerdi. Bunlan bu •yfada bulacak· 
mm. Bu l"Mlmler, Antalyanm ta· 
biate hlktmt,.t yolundaki nnrnf .. 

azenerek iflediği Akdeniz incisi,, fi Koca M taf ~ il! da..:· ile ~yru-yerde _oturan ve mezkfır mek elinde aiprul, bir .nade kalemi mat-
karpamda bir talrin hararet!~ du- . Sam ua a D us ı . tebm dordtıncU smıfmdan çıkma Ali tud ----'a. Yaa bırakıldı 

Antal Ha . ö- nın atya polia merkezinde bulun marangozluk kitfplilc ~· . Y&ll ı~--
yuyor. ya, yrı UlkUn'.in g duğwıu. küçük ve dar bir evin lt k ' e•ul 11 ara- IOhbet ......... Jlltbat Efendi. sohbet 
zUnde ~ bir hazinedir. Cevher· lratı ' a ma tadırlar. Mustafa Framnzca Vl• &l'Mlllda Yul &clamandladlse: 
terini, \•erim lmki.nlanru y~km va- le :u. :!'kesi, =g :.~~- Almancaya da vakıftır. "- B;,_...I Ben bUlr mlAln ne aa. 
kitlere kadar 11kr ııkıya tıuıantar- çı an ttl de n ' "esı ıtti- ook yaunmf dedi v 
Wı saktadıfl halde, hazine buglln :re edildijni )'U&l'&k bu ~ iki Uzayan Soyadı Muamelesi =• .!;:1nc1e. Yaa .. ~ yu:; 
~amamile ke,fedilmlş ve tşletil~ nakl nin de güzel ve geni§ bır yere Karilerimizden SWey nanıjede ta JOl'llldalam• kalemi elhnden brra-
;ine alt lelere bUyük bir azim ve lnt temenni ediyor. Fetva yokutunda 15 numarada otu· llMail1ll dülkM& (•i taraftaki ka-
"wiyetle memleket aanlm11tır Kalriıniz, çocuklufunda blr kere rs.n Hlilıeyin Cemaleddin BoilJrur+., p111 ......-> bu kapl ~br ye 

Bir taraftan blltUD memltıket. bir daha gitmtı oldufu Koca Mustafa bit.e ıönderdili bir mektupta töJle VMllDd en.de bir cene ve bir fbaeaa 
temiryolu .. klinde kollarnu gllsel ~qa camitnt ziyaretinden bahaey- diyor: alanlı pıllr, kahvemi ~etlrlr. \'ulJI. 
Antalyaya uzatırken, Aotaıyada yerek, kubbenin sıva ve hı•t malan .. Beyoğlu Nüfuı memur!ııfu va- ldnln l(etlrdlll filleUI bhnyl loeJ', 
yqıyan vatandaşlar da tabtate kar a~tında muhtelif renkler ıı?irdUğUnb ırtuile latanbuldald ENnkGJ Ntl- ........... ellmle l&ftJI tueler, klhrl
şr tam bir seferber ruh tnkipf et- ~ildiriyor ve bu mabedde de kıymet- fus lujuna 1 Temmu gae tart timi ~ bleml elbDe allnm. Yazı .. 
ttrmftlerdir. 1ı mozayikler, ~ilrtqta Sinan Pa- hin:~:s numara ile röndenlen ma clenm ederim." 
Artık burada bereketli bir tabiat " camiinde bugün meyda 13 çıkııı.- aoy adı klğıdl, aradan bet ay pçtt. itte ba da bir Telepatltle laldlaMI. 

kt.rpsmda yokluzluğa ra11 olacak, nhna.kta olan nakışlı tııf111 ıar gib! fi ve 18 tefriniunide de tekit olun- Abdarraltmon Atlil EREN 
boynu btlkUk fnaanJar yoktUr. An· kıymetli eserlerin vaktile oadıın~ ve duğu halde, pJmemlı, muam,le bit- -----------· 
talya çiftçili, toprak kasıP altm çı- sıva tle 6rtUlml1f olması ihtimalini memiftlr. Gidip plerek .. Y ,,ır, daha T akaim Abidesinin 
karmamn yolunu bulan biat müca· d~tüner;k nazarı dikkati celbetme- cevabı plmemJt ,, kellmele :ile kar- .. __ • ..!Lleri 

nıizi iltiyor. ··-'-- ..,__ IQUMl7AAI 
dele adamı olmuttur. • plafmakt&n ve memunaam. wgı• TaJadmdl Clmhmlyet lbldeBlnJa 

Bır Okuyucuya Cevap mıda deftere bakmalan tçıo ıura trafmdakl moaylderba bozulduğu 
Camlıca karilerlmizden .. E. S. • beklemekten bıktım. " ~rWmUtttlr Belediye, banları derhal 

A ntalyada yeni usulde pirinç yine: Ehemmiyetle .n&sıln cllkkatt cel- tamir ettlrmiye karar ftrllliftlr. Ta. 
'r.fraatl umumtl~ıştir. Mat. Eler mftnuebatnm me'rttt'bunu.s- beclerls. mir için bugUn ketlf npııacsktrr 





TAN 1 

BQyQk Harp Hatıraları 

BATARYA 
BORSA 
~--~ 

4 B~CİKANUN CUMA 

Paralar -----· 

Ile Ateş A il ı SatııJ 

Sterlin 
l Dolar 

614,-
122,-

20 Franıız fr. 117,-
'(M. ERTUCRUL UN HATIRASI) 20 Liret 125,-

- 3 20 Belçika fr. 12,-

ll - Hiç Olmazsa Piyade Bölügv ü, ~~ ~:~~~ifr. s!~:: 
20 Leva 20,-

G Y d Ad Ş• ı 1 Florin 63,-ece ansın a anın ıma ıne 20 Çekoslovak kro. 74,-
- ı Siline 20,-

! Çıkmalıdır!,, ! ::;~" !~:: 
Torpidolar çekildikten sonra, Kara kezine yanaşmalıdır. Penıo 20,-

1-ta.ryalarınm susturulmasm& sıra Gün doğarken topc:ulann ateşiyle ~n~;1 12·-

hlnıioti. bu tepe, elde edilmeli, bölük oraya Isvec; kuronıı :~:= 
~ aumda onları da susturduk. Ve yerleşmelidir. Belki o zaman, şehir Altm 995,_ 

llihayet telsiz binasının da bir kaç teslim olabilir. Yoksa, etr'l.r. ·ca dü- Banknot 240,-
Cülle ile itini bitirdik. şünülmiyecek bir hareketl~ derme ç e k l e r 

Limanda iki yüze yakın yelkenli çatma bir kuvvete. adayı işgal ettir- ----
kayık, sandal ve tekne vardı. Onlan mek imklnsızdır. Kuvvetler r.ıakineli Londra 

da. dii•marun bu kabil kayıklarımıza tüfeklerle teçhiz edilmiş bir taburun Nevyork 
ı. .. _ - Pariı 
""'"fi yaptıkları atışa bir mukabele hemen celbi lazımdır. Milino 

Olına.k üzere, tama.mile tutU§turduk. Ezelberk benim bu mütaleama kar- Brukıel • 
l!tr saat evvel, bayram yerini andıran şı: Atina 

l&hiller, fİ.mdi yangın yerine dönmüş - Fakat mülizim efendi, eledi, yel- Cenevre 

tG. kenlilerimiz, tehre yaklaşır yakla~- Sofya 
Amıterdam 

Alqama doğnı, her İ.f bitmişti, ba maz, ada sakinlerinin derhal teslim o- Praı 
ltz.yaınızm top temizliği ve cephane laC'.aklannı ve belki bunlardan bir kıs- Viyana 
1t1nnı ba§ladı. Obüs bataryaıuna ge- mınm kendilerini denize atacaklarını Madrit 

liııce, o zavallı ise, bir hatanın kur pnutuyorsunuz galiba! .. 
btnı olarak, bütün hartuçlannı kay Artık benim söyliyecek sözüm kal-
~. Gece oldu. Tabiatın gök yü mamuştı. 
tllod.eki bataryalan, gürlemeğe baş Taarruz 21 lkincikinun sabahı ya. 
1-dı. Sanki tabiat, bizim gUndüzkU za p1lacaktı. Geceden ona göre emirler 
IC!linıizi kutJ&mak için şehrayin yapı verilmişti. 
)Ordu. Derken çok geçmeden şiddet· Sabahm saat dördü oldıı/!ıı hıtlde. 

Beri in 
Varıova 

Budape,te 
Bükreı 

Betırat 
Yolrohama 
Moskova 
Stokholm 

li bir yağmur bo§andı. yelkenliler henüz meydanda yoktu. T a h u i l ci t 

616,-
0,79615 

17,07 
15,1266 

4,7060 
,8,7988 
3,4634 

,4,935 
1,4630 

?2,5025 
4,2450 
7.4594 
l,9780 
4.2150 
4,3475 

108,605 
34,4975 
2.7775 

24.87~ 
3,1415 

Sabahı co,kun bir nete içinde kar Nihayet saat :S,30 da, sekiz yelkenli- Rıhtnn 
~ruz.' Ada. korkunç ve ıuız .. İki mizin toplu bir halde, bavra't! irlR ~üs Anadolu I ve II kupon lreııilı: 
'-Ca.aue, direklerinin yansı deniz dı lenmiş olarak, adaya doğru gittikte- " ~~meHil 44.10 
llııda kalan Benami Krea ebedi uyku- rfni gördük. Biraz sonra ortalık iyi- M 

1 
... , r 

tahuilleri "-u uyuyor. den .iyi ağarmıştı. Gemilerimiz, ada ------·----
,.elefonumuz, biraz sonra işlemiye ile sahillerimiz arasındaki ufak ada- ~~~~ flı 
~dı. Ordu ve kolordu kumandan cıklar önüne geldikleri zaman Meis 

111,-
102.-

~ beni tebrik ediyorlardı. Mağrur ile lstroncil adalan arasında bir Fran E ıha m 
~f! müfreze kumandanı Ezelberk sız kruvazörU görUndü. Iı Banlraa 

a gelerek iatemiye iatemiye e- Adada hemen göze çarpan bir hare- ,. .. N 

sıktı. Şmitkolbo ve Idman, kor- ket bqg6aterdi. Kuabada dehtetli bad;Ia %H~1:iline 
~b .. _ bir mee'uliyetten yakalarmı bir kayn&fl'llıl vardı. Her tanftan bo- .. % 100 
~ t rf .a 1 rdU e. d SirJreti ffa:rrl7e lçm memnundular. ru le8 e uuyu uyo . o:ı sıra a, Tramvay 

618,-
126,-
117,-
130,-
85,-
ı3,-

175,-
23,-
6b,-
80,-
23,-
26,-
20,51) 
23,-
14,-
50,-
32.

.496,-
?42,-

616,-
0,79fi0 

h,0675 
15,1218 
4,7052 

88,i987 
3.4630 

64,!i35 
1.4~25 

22.5025 
4,2450 
7,4594 
1,9780 
4,2150 
'.3475 

108,t.05 
34,4975 
2,7775 

?'l,875 
3,1485 

10,40 
40,~5 
40.95 
43,95 

.12,-
103,-

81.-
10,20 
1&.--
2415 
42.70 
ıe,..... 

20,50 
1 Klnunuaanl 1917 Pazar ~~ bır ıayyaremiz ada ~ndc n~ı,.. Bomoııti Nektu 

~çomuzu töyle hullaa edebili • t.t.eM. ~ d!tfdtm "'b& JfıMe\ı =e~B:::11 
tb.ı: tüfek ate§ine yakalandı. Yalnrz kru- Osma"tı Bankası 

~-~~ ..... ~~.45 
ı~ 
89.-

vuör Ur.erine dört bomba atabildiy1'e 3 7 'Sivas 

de bombalar, çok U7.ai!a düştüğü i<:in I 1 t i k r a z l a r 
bir, bir iş göremeden Dembra':re dön- --
miye mecbur oldu. Tıirk Borcu I 

" .. n Küçük gemilerimiz kru•ıazörü gö- ,, , m 
rUr görmez, adacıklardan bi rın1n ar- Erııani A. B. C. 

htilrraıı Dahili 
kasma sığınarak, orada kaldılar Sivas • Ernrum I 
Korktuğum felaket, gittikce yakla- ., ,, II 

~.-
90 ~o 

1.2.75 
">I.22~ 
~1.25 
97,-
99,25 
99,75 

100.25 

Son nefesini verdiği dakikalarda 100 milyon 
isterling miras bırakan 

Ölümler Krah Bazil Zaharof 
neler yapmıştl ? 

Cihan Harbi baflamadan birkaç gün evvel bu haberi 
Jıissedarlanna veren mühim bir maliyeci şöyle söylemiş
tir: 

- İflerimiz yolundadır. Bundan sonra daha ziyade 
yolunda gidecek ve bize büyük karlar temin edecektir. 

Bu maliyeci, Zaharofun ortağı olan silih fabrikası mü
dürü Vikersti. Harpte dökülecek olan kanlar onları zen· 
gin edecekti. 

1914 senesinin temmuz ayında Fransa hükumeti ne 
Türk, ne Yunanlı, ne İngiliz, ne de Fransız olan Zaharo· 
fa Lejyon Donör nifanmın daha büyük rütbesini verdi. 

Cihan Harbi 2 Ağuato.sta başlamıştı. 

Milyonlarca ölü, milyarlarca ltôr 

Ölüm kralının en parlak devri Cihan Harbi esnasında • 
dır. 1914 ten 1918 e kadar Basil Zaharofun kazancını tes 
bit etmek kabil değildir. Fikir vermek için birkaç misal 
sayacağız. 

1915 senesinde fabrikaların tevsii için İngiliz grupuna 
ıki yüz elli milyon lira verilmiştir. Bu para şu suretle tak 
sim edilmiştir: 70 milyon Anruıtronga, 96 milyon Vicker 
se, 84 milyon da Beardmore fabrikalarına ... 

Harp sonunda yalnız Vickers fabrikası 100,000 mitral
yöz, 5,500 tayyare, 2,328 top, dört büyük harp gemisi, üç 
küçük harp gemisi 53 denizaltı gemisi, yüz binlerce ton 
ağırlığında c~phane ve kurşun yapmıştı. Yalnız Vickers 
fabrikasının bu imali.tından İngiliz grupu ve Zaharof 
otuz milyardan fazla ki.r etmişlerdir. 

Bunlardan maada Fransız ve Rus gruplarının satışın • 
dan edilen kim da ili.ve edersek yekunu bulmak pek güç 
değildir. 

Denizaltı ve harp gemisi satı • 
§tndan da aynca ki.r ediliyordu. 

Zalıarof Ye se.,gi:isi 

.Mütareke imza edildiği zaman, 
bir zamanlar İstanbulda otel kapı
larında seyyahlara tercümanlık 

eden adam, A vrupanın, hatta bü
tUn dünyanın en nüfuzlu ve zen
gin adamı olmuştu. 

1915 senesinde Zaharof İngil
tere Başvekili Loit Corç ile bir 
mukavele imzalamqtı Başvekil bu 
mukaveleye o kadar sadık kalmt§
tır ki, bunu bozmamak için mev
kiinden de vazgeçml,tir. 

~ ne il' Baailt enUelosa 
da birkaç mllyc>iifuıt bfr yai'dımda 
bulunmuştur. 

Loit Corç - Zaharof • Venizelos 
ittihadmm başlıca maksadı, Yuna· 
nistanda krallığı lağvetmek ve Tür 
kiyeyi zi.fa düşürmekti. 

1916 senesinde Basil Zaharof 
Mösyö Briand ve Painlevenin ar
zusu Uurine Agence Radioyu tesis 

ediyor. Bu Reuter ve Havası fena Zaharoff Anadolu lror&in• 
halde telişa dil§ilrüyor. Klemanso- sebep oluyor 
ya iltica ediyorlar. Klemanso a-
jansları §iddetle müdafaa ediyor. 
Fakat mevkü iktidara geçince Kle
manso da Zaharofla sulh aktedi
yor. Bunun sebebi malum değildir. 

1918 de Sir Basil "Bank dö Sen"i 
satmahyor. Bu suretle mühim bir 
Fransız grupunun başına geçiyor. 

Bank dö Fransta da mühim ser
maye sahibi oluyor. Halbuki bu 
bankanın nizamnamesinde serma
yedarların mutlaka Fransız olma
lan li.mrndır. Buna raimen ~ 
mi sermayedar olabiliyor. 

12 Temmuzda Lejyon Donör .ni
şanının, Fransanm en mühim a
damlarına bile müyesser olmıyan 
en yüksek bir rütbesine sahip olu
yor. 

11 Teşrinisani 1918 de Zaharof 
bir bilanço yapıyor ve işlerini şu 
§ek ilde tesbit ediyor: 

C ihan harbi bitmişti. A wupa 
yaralılarını sarıyor, ölUleri-

ni sayıyor. 
(Avrupanın esrarengiz adamı) 

ise milyarlarını sayıyor ve yeni bir 
katliam düşünüyor. Yalnız ölüm 
saçan makineler satan bu adama 
muhakkak yeni bir harp lbmıdır. 
Onu karanlık bir maziden çıkanp 

A wupanın en nüfuzlu ve en zen
gin adamı yapan ,ey, bu ölüm ma
..kineleridir. 

1919 9elleafnc!e4 ftfb&ren BaldJ 
Zaharoff servetini ve dehaamı iki if 
için kullandı: 

1 - Yunanistanı en büyük bir de1 
let haline getirmek. Büyük laken· 
der zamanındaki imparatorluğu 

canlandırmak, Anadoluyu buraya 
ilhak etmek. 

l:>tıflllanın dört tayyareli kruvazö
"t battı. Bir lngiliz muhribi harp safı 
~inde kaldı. lki yüı.e yakın yel -
•ellli gemi, kayık ve aandal yakıldı. 
'l'elaiı binası, gazhane, birçok ,uphe 
li binalar tahrip edildi. ou,man ba -
ltryaaı susturuldu. Bu yapılan iflere 
~Ukabll de bizim bir neferimiz, ağır 
~Yaralandı (eonra tehit olmu,tur) 
ec)() ktıaur atım harcandı ve 500 o
blia hartucu da yandı. ı,te bütUn za
~. ! 

şıyordu. Fransız toplarına baş kal
drrtmama k için son derecede tetikte n •u -· o •• - .......... ..._ • -...... ... =--a'°3 

SAGLIK ÔGÜTLERi 

50 milyon kaybetmiştir. Bu pa
raları propaganda maksadile gaze
telere ve hayır cemiyetlerine da • 
ğıtmıştır. 

2 - Şarkın bütün petrol havza • 
lannı lngilterenin ortaksız malı 
yapmak, Alman donanmasını tama 
mile imha etmek .. 

/linci Meis baskmı 

bulunmak lazımdı. Halbuki bu ted
birler almmıyor, kuabanm kendili
ğinden düşeceği Umit ediliyordu. 
Adacıklar arkaaında harekebliz ka LOKMAN HEKiM 

İngiliz gizli caaua febekeainin ga 
yesi de bundan ibaretti. 

8'a nıuvaffakiyetten eonra, dtifma
~ lllukabil bir taammıııu beklemek 

lan yelkenlileri ileri BUrmek için Al- ,._.._._... .... __....-...-. •••••....._,,.._,....__,.. ... _....., 
man müfreze kumandanı Ezaleberk, 
Andefli limımmda bulunan motörbo
tuna binerek, yelkenlilerimizin yanı
na gitti. Yelkenlilerimiz, tam Fran
SIZ bataryasmm 800 metre önUne 
geldikleri SU'llda, dU~an ateş etmi
ye buladı. Toplu bir halde bulunan 
velkenliJerimiz. dü11manll ntilkenımel 

Fakat buna mukabil milyarlar
ca para elde etmiftir. Fazla olarak 
ta en mühim Fransız ve Ingiliz ri
calinin dostluğunu kazanmıştır. 
Ortağı Lloyd Georgea lngilterenin 
hakiki hükumdandır. Diğer ortağı 
Venizelos ise Yunanistanın taçsız 
kralıdır. 

1919 baharmda Yunanlıstanıa 

genç Kralı Aleksandrı mayınua 
ısırdı ve öldü. Aleksandr, sakın ta.
biatli ve akıllı uslu bir adamdı. 
Zaharoff - Venizeloı • Lloyd Geor
ges • ittifakının azametini anla • 
mıya mUktedir değildi. 

~ olurdu. Diişinanm hiç ohr.az
"9 4dadaki kuvvetini çoğııltacağı 
~.Bundan dolayı eski mev
~ bir müddet daha kalınaklı
IDllllJ& emredildi. 

~ 8bı'bqı Şmitkolbo ve İdmanla ö
.~.Alınan zabitleri Bandırmaya don 
~· Yalnız Ezelberk ve tayyareci 
~ Şule biaim yanımızda kalmış-

ı.!111l 19 una kadar, Adada düıman 
~olmadı. 

~~ dolaşan gemilere de. ara
~ at.et ediyor ve kaçırmıya muvaf

oluyorduk. 

9- "'inci ordu kumandanmm Me

ldaaını itgal hakkındaki kara.nm 

~ ~tirmek için obüs batary&BI· 

hniden 200 kadar hartuç ve 1!50 
'~ cephane gelmişti. 
lıt ~. ıu tekilde yapılacaktı: 

tlr.ttep bölük, 21 Ikincikanunda 

~radaki yelkenli gemilere bine
~ ' 11.babm dördünde adanın hemen 

~ bulunmak üzere yola çıka-

"' l't1kenıner, adaya yaldaetı~n ton 

~bele görUrlenıe, bat.aryalar, 
'&~le remilerimizi himaye ede-

._ .._, bu tekilde bir taa!T'J'Z11D sır&• 
~ Oldutuna kaniydim. DUfiln.dUkle-

IU IUretle öne Bllrdilm, dedim ki: 
~ .._ ili~ olrnana. piyade bölU~. da-

' hcıe Yanımda adanm şim'll bur
"' ~ıkrnaır ve hiç durmadan ada-

-. hlkhn noktam "lan iJıa '!'et mer. 

bir hedef teşkil etmişlerdi. 

Gözlerimizin önünde cel'""yan eden 

bu facia:va artık Myirci kalar.ıadım. 

Bir mUddettenberi mi&Rfirimiz bulu
n&n Alman Prensine, dilrbUn ba~

dan Çt'!kilmeıini rica ederek ateşin 

idaresini elime aldım. P'akat bu za

man11 kadar zavallı yeJkenl!lt'rimizin 
UcU batm1', lc:indekiler de deni,.., dö-

killmU• bulunuyordıu. Alman müfre,..e 
lrumandıı.nmm bindifi motör, su~··atle 

t'eriye dönerek, kendini kurtardı. Di· 
~er Uç yelkenlimiz de Jr{khıtl ile ada

cıklara yanaşarak içindekileri kara
ya çıkardı. 

Gece, top ateı,i acuak, Frınsız ba
tarvalarmı suet:urduk. 

Adacıklara ımhnan 86 askenmizi, 
gece karanlığından istifade ederek, 
motörle kurtarabildik. 

Bu zavalhlarm QOğlı yaralı ve bit
irin bir hııldevdiler. 

38 11ehitle bu taarruzun heaabuu 
ka~ttık. 

Hata, dofrudan doJRıya Alman 
mUfrerıe Jrumandanmmdı. li11rp sa
natı De aJAkur olmıyan bu ihtiyat 
müllzimini, bu kadar nazik bir tur
nızun b~ma j'ecirmek son derece 
hatalı bir hareketti. 

Renkler ve Sinirler 
1 bo··cekler Dün burada sineklere 

üzerine renklerin tesirini yaımı,.. 
tım. Bunu okuduktan sonra. renk· 
lerin insanlar üzerine tesiri ne ol
duiunu da soracağınızı tahmin edi
yorum. 

Vlkıa, renk ve zevk itlerinde 
münaka,a edilemez, derler. Herkes 
bir renkten yahut birkaç renkten 
ho,ıanır, batkalarını sevmez. Bu
nunla beraber renklerin insanlar 
üzerine ayrı ayrı tesirleri vardır. 

Kırmızı renk sinirleri tenbih e
der, heyecana ıetirir, kuvvet vece· 
ıaret verir. Portakal sarısı ile ba
yqı sarı da öyle, daha az derecede. 

Koyu mavi, kırmızının aksine o
larak, sinirleri teskin eder. At8fli 
hastalara bile sakinlik verir. 

Yeşil, tabiat renıi, kırların ren· 
ıi. keder dağıtır, neşe ıetirir. 

Llcivert renk te öyle. Sinirlere 

sakinlik ıetirir. Bazı yerlerde mU

nak&faların ve kavıaıarın önüne 

ıeçer. Onun için, etrafında pürüz

lü meseleler müzakere edilecek 

masaların üzerine llcivert renkte 
örtü koymayı ihtiyatlı sayarlar. 

Sarı renıin sinirleri sakinl .. tir
mek tesirinden b&fkac& ve daha 
yüksek bir tesiri vardır. insanı dÜ· 
tUnceye davet eder. Çinde fikir •· 
damları sayılan mandarenlerin sa
rı ıiyinmeleri ondan olsa ıerektir. 
Vaktile bizde de f8yhiıl&m efen
lerin beyaz ferace ve sarı çedik pa
buç 2lydiklerini elbette duymuuu-

nuzdur. Belki onlar da ayaklarının 
ucuna bakarak dütUnürlerdi! 
Erıuvani refl'k, insana kibar ve 

sakin duyıular verir. Bizim lstan
bulun eski Bizans imparatorları da 
şüphesiz ondan dolayı erıuvani 

renkte manto ıiyerlermif. 
Amerikada bir vakit kadınlarla 

er:,ekler arasında, hanıi renkleri 
tercih ettikleri hakkında ıenif bir 
anket açmıtlar. Erkeklerin çoiu 
koyu mavi, koyu llcivert ve daima 
koyu renkleri tercih etmitler. Ka
dınlar da kırmızıyı ve sarıyı tercih 
etmifler. DütündürücU ıarı renk 
olmasaydı, bayanlar (tabii Ameri
kadakiler) iptidai halde bulunan 
insanlara daha yakın bulunuyorlar, 
denilebilirdi. 

Beyaz renıe ıelince, onun tesi
ri daha derindir. B&flanııçta sinir
lere rahatlık, hotnutluk ıetirir. 
Fakat devam ettikçe, tesiri aksine 
olur. Şi,manlar ve adaleleri kuv
vetli olanlar beyaz renkten daha 
çabuk müteeuir olurlar. (Bundan 
dolayı sporculara uyıun ıelmez). 
Sarıfın olanlar da, esmer olanlar
dan daha çabuk, beyaz renıin de
vamından tlnirlenirler. YUkMk 
yerlerde beyaz ıtık daha kuwetll 
ve devamlı oldufundan yüksek ik· 
limler halkı arasında 1&rıfın olan
lar azdır. Dqlılar daha ziyade..., 
mer olurlar. 

Beyaz renıin ilkin sakinlik ve
ren, sonra isanı sinirlendiren te
tir! de ıösteriyor ki, hiç bir ,.yde 
ifrııta ~tmek iyi bir .. , cfeilldlr. 

Olüm kralı muharebede galip 
gelmiştir. 

-yerine Kral Kostantln geldi. 

(Arkası var) 

HASAN RUJ ve ~LIKLARI 
Kadınların ve rüzellerin ve ıençlerin bayati iıtekleridir. s .. 

bit, açık ve orta ve koyu renkleri vardır. Ruj 60, allık 35 kurut
tur. 

ffuu deposu: Ankara, Eakitehir, Bqiktq, Bevoflu ve l•ta. 
hul merkezi. 
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Istanbul Asliye Birincin Ticaret 

Mahkemesinden: 
............................................................ 

lsak Bardavit tarafından Ankara
da Adliye Vekaleti karşısında (Balcı 
zade) Abdürrahman ile Ankaracı. 

(Fevzi paşa) mahallesinde Soğukkuyu 
civarında Kamilenin evinde oturan 
Çilik dairesi sıtma mücadele memu
ru Necmeddin aleyhine 9a5/ ll70 dos
ya numarasile açılan alacak dava -
ıunda oturduğu yer belli olınıyan Nec
meddin ilanen yapılan teb\igat.sı rağ
men mahkemeye gelmediğinden hak
kmda gıyap kararı verilrnı~ ve müd
dei avukatı davasını tekrar etmiş ve 
tahkikat 19/ l 937 sah saat 14 de bı
rakılmıştır. Borçlu Necıneddin işbu 
karara kanuni müddet içinde itiraz 
ve belli günde gelmediği takdirde 
muhakemenin gıyabında bitirileceği 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan : 

No. 12 YAZAN: Z. §enay 

Halil Hakkında Söylenen Sözler, 
Sonu Gelmeden Dedikodu 

Şekline Girmişti 
ltantagü.zinos, Orhan Beyin Ce- kilere yemin ettirdikten sonra: 

nevizlilere bu suretle yardımda bu- - Dört gecş evvel; Elena ile Ati
lunmuına fena halde öfkelenmiş; nalı Aınorfiya, sarayda biribirlerine 
damadını acı bir lisanla protesto et- hücum ettiler. Az kalsın, biribirleri • 
mişti .. Bundan müteessir olan Or - nin saçlarını başlarını yolacaklardı. 
han Bey de, kayınpederi ile derhal Fakat, Tekfur, ortaya atıldı. İki
siyasi ali.kasını kesmişti.. sini de kırbaçla ayırdı ... Uç gündcn- ilin olunur. (28031) . 
Kantagüzinoıun şeriki Ye diğer beri o genç ve güzel Türk, kilitli bir -------------

damadı olan imparator Yani .Palc • odada muhafaza ediliyor. Kapılarının lstanbul Uçüncü Icra Memurluğuıı-
ologoı; rakibinin bu suretle hamisiz ve pencerelerinin altına geceleri har dan: 
kaldığını görür görmez, derhal onun beli nöbetçiler diziliyor. Galata Yenicami 6 numarada mu-
Uzerine yüklenmiş, taht ve saltana- Kalofeetin at uşaklarından 'birinin kim D. A. Vlahyotiye: 
tını kurtarmak istemişti. kansı, daha mühim bir havadis veri- Selanik Bankasına lstanbul ~sliye 

Dessas ve ihtiyar KantagUıinos yordu: Birinci Hukuk Mahkemesinin 9~5/ 
yeniden çevirdiği entrikalann hiçbir - Kocam anlattı .. Geçen hafta, 506 numara ve 17 / 2 936 t.arıhli ilıim· 
fayda temin etmiyeceğini görünce Atinalı Amorfiya, Şehzadeyi kaçır- la borcunuz olan 1697 ,50 lirayı öde· 
tekrar Orhan Beye müracaat et- mıya kalkışmış. Saray hademelerin- nıeniz hakkında tarafmlZa te'>liğ e · 
miı; bQyük paralar vadederek yeni- den birkaç kişiyi para ile elde ederek dilmek Uzere gönderile:1 93G/16U6 
den himayesini rica eylemişti. gizli bir tertibat yapmış. Fakat, şeh- numaralı icra emri bila tebliğ ıade 

Fakat Orhan Bey, onun bu teklif· zadenin odasına .girerken yakalan _ edildiğinden ilanen teblig:ıt ıfnı:;ına ka 
lerine ehemmiyet vermemiş; artık mış. Hakim, ertesi sabah, Amorfiya- ıar verilmiştir. ilan tarihinden iti • 

yı asacakmıA. Fakat, ona olan aşkına baren 30 gün zarfında mezkur bor-
kayın pederini, kendi mukadderatı • y ··a · b ··d...ı t 

bır. tu""rlü mukavemet edemiyerek af- cunuzu o em"nız ye u mu .,..e 
na terketmi.fti. rf d ı be d b 1 fetmiye mecbur kalmış. u ın a ;ma . ya~ın a u unmanız 

Bizans surlan içinde yeniden baş- B dedik d 1 böyle devam ed • ve Temyız ve ıadeı muhakeme yolu 
JTV1ln kan ve zehirle kanşan saray u o u ar er ·ı · ·· d t h. · · 
·~- . . · ah"ld ki B ı e veya ıcra mercıın en e ırı ıcr:ı 

entrikalan, artık Kantagüzinosu ken, bırdenbıre kalenın s 1
• e. . ur karan getirmeniz lazımdır. Aksi tak-

.. . .. b yrak rekılmı,.tı o f eli.ket ve ölüm uçurumunun kena • cu uzerıne uç a ... .,. · dlrde cebri icraya devam cdileceğı ve 
nna kadar sürüklemişti .... Bu ihti • zaman herkesin gözleri, ufuklara ~ev- mal beyanında bulunmadığınız tak • 
yar Bizans kartalı, rakibinin vıa ha.- rilmişti. Çekilen bu üç bayrak, lıma dirde hakkınızda Icra ve Tflas Kamı-

B. ·ı · · lmekte ol -

O. No. Semti ve mahallesi 

2072 

2258 

2255 

2730 

4505 

5096 

~23 

5592 

5776 

602~ 

8334 

8439 

Taksim Firuzağ• 

Edirne kapı 
Avcibey 

Edirnekapı 

Avcibey 
Paşa bahçe 

Yeniköy 

Boyacıköy 

Beyoğlu 

Kamer hatun 
Kumkapı 

Kadıköy osmanağa 

Bostancı 

Çatalçeşme 
Samatya 
Hacı Hüseyinağa 

Aksaray Molla 
gürani Nuri dede 

Sokağı Emllk ~o. Cinsi ve hissesi Hisse ye göre 
muhammen K. -------

Eski çıkmu 
bahçekapı 

Y. Havyar ve 
yeni Yuva 

lvaz efendi 

tvaz efendi 

Eski ayazma 
yeni köykahvesi 

E. 14 
Y. 16/1 

mahallen 
26 

E. 61 
Y. 57 

E. 74 

Y. 66 

E. 20 

Y. 6 
Eski çınar ve kasap, E. 14, 16, 17 

yeni Akbaş ve Kasa, Y. 16, 17, 18 

P.emzi 

Maalak 

Fesli yan 

Eski havuzlu bostan 
Yeni N~ancı boatanı 

Karadut 

Büyiikkuleli 

E. 3 

E. 35 

Y. 37 
E.1 Mü. 

Y. 27 

E. 122 
Y. 14: 

.!!:. 15 Mü. 

Ha. 116 
E. 5 
Y.13 

Ki.gir apartıma.n 

154 metre arsa 

147 metre arsa 

88 metre arsanm 
20/ 360 hiBSesi 
lkl arsa ve ahşap ha-
nenin % hissest 

3675 metre çilek tar· 
lası ve barakanın 
1/3 hissesi 

210 metre arsanın 
1h hissesi 
Hanenin 2/ 6 hissesi 

Uzerinde başkasının 
ah,ap hanesi olan 
138 metre kuyulu arsa 

178 metre arsa 

Bahçeli ah,ap hane-
nin ~ hisaeai. 

Eski camiişerif ye!V 

Ahmet Vefik Pş. 
2 180,50 metre arsanın 

ada 202 - ı;2 hissesi " 
ve Millet cad. Ha. 2350 2351 

6000 Kapalı 
zarf 

160 açık 

15Cl açık 

10 açık 

200 açık 

140 açık 

210 açık 
110 açık 

420 açık 

290 açık 

100 açık 

190 açık 

sımlannm hücumlanna mulc LVemet na tzans gemı erının ge . . . nunun 76 ve 337 inci maddelerıne 
edemiyeceğine hüküm vermiş; rrhk duğun~ işaretti. Bizans .. g~mılcrı~ın tevfikan muamele yapılacağı icra em Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. lhaleleri 21-12-936 tarihi-
saltanattan bütün ümitlerini kcsmif gelmesı de, kasabada muhım şenlık· rinin tebliği makamına kaim olmnk ne tesadüf eden Pazartesi günü saat on dörttedir. Satış münhıuııran ga1rimübadil bonosu iledir. 

ti. o zaman, mevkiini oğlu (Mate • lere ve eğlencelere sebebiyet verirdi. üzere ilan olunur. <28041) , .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••illi , 
os) a terketmiş .. bembeyaz saçlarını Halk, kamilen sahile dizilmişti. Git 
dibinden kestirmiş_ (Baba Yuasef) tikç yaklaşan gemilere dair, hararet
ismini takınarak, (Manganlar) ma- li bahislere girişilmişti. 
nastınna çekilmiş.. uzun eiirmiyen - işaret kulesi, yanlış gördü. Ge
ömrUnün bakiyesini, hayatında işle • len gemiler, Ceneviz korsanlarının ... 
diği günahlara tövbe etmek, • ve bir Mutlaka, Venedik korsanlarile karşı· 
de, hatıratını kaydetmekle • geçir- lıı.ştılar. Limana, can atıyorlar. Bak-

istanbul Yedinci 
Memurluğundan 

icra Sintrıi ve ciğerleri ÇAM Hulasası ile ban-
~ zayıt o~anlar yo yapımz ' 

miştl. sanıza, ne sıkı kürek çekiyorlar. 
Mafeos' un lurnazlığı - Hayır ... Gelen gemiler, Bizans 

tüccarlarınındır. Belki de, Ceneviz 
İmparator Yani Palelogos, deS&u 1 ve entrikacı rakibinden kurtulduğu- gemileri tarafından sıkıştırılmış ar -

Kalyopi. Petro Kostantin, ve Hıristonun Enıniyet San 
dığma birinci derecede ipotek bulunan ve tamamına 
3452 lira kıymet takdir edilen İstanbulda Yedikulcc!e 
Mir~hor mahallesinin Kuyulu sokağında eski ve yeni 34, 
36 No.lr bir tarafı terzi Anesti hanesi ve bir tarafı Vasil 

Çam ağacının bütün 9ifai teıirlerini haizdir. Çam banyoıu te
neffüıü kolaylattırır. Sinirleri teıkin eder. Cildi güzellettirir. 
Kokuları izale eder. Ne9'enizi artırır. Şi9eai 60 kuru9tur. Her 
eczanede arayınız. Depoıu: Takıim Eczanesi. (ÇAM) iıim 
ve markaıına ve etiket üzerinde T akıim Eczanesi firmuına 

-------.. dikkat ediniz. --------•"" na sevinmişti. Fakat bu sevinci uzun dır. 
sürmemişti ... Şimdi de, (Mateos) ile - Öndeki gemiye bakın. Akşam 
taraftarlarının rekabet ve hücumu gUneşlnin ışıkları aksetmiş. Baş ta -
ba.şgöstermişti. rafının küpeşteleri, parıl parıl ya -

Mateos, kurnaz davranmıştı. Or - nıyor. 

hanesi lıir tarafı Hedive bahcesi bir t;ır.::ıfı yol ila nıı:ahdut 
evsafı aşağıda yazılı iki evin satılmasına karar verilmiş
tir. Evsafı: Haricen her iki hanenin önünde çimento kal
dırırn olup mermer merdivenlerle içeriye girilir. Bodrum 
ve zemin kat pencereleri demir parmaklıklı olup oinalar 
kagirdir. Birinci katta çıkmaları vardır. 34 No.lı ev: Ze
min katmdr1: Renkli çini bir antre bir sofa bir oda ze-

i:stanbul DördUncU 
Memurluğundan : 

ıcra 

han Beye - ve onun refikuı olan • - Tıpkı, imparator kadirgasına 

hemşiresine kıymetli hediyelerle a - benziyor. 
damlar yollam19 .. Babasının kabahat Son iddiada bulunanlar, aldanma· 
lerinden dolayı kendisine iğbirar ve mışlardı. Biran evvel limana yetiş -
hüsumet göstermiyerek; vaktile ba- mek için son kuvvetle yaklaşan ge -
basını nasıl himaye etti ise, şimdi de miler, birs,z sonra liman ağzına gelir 
öylece kendisini himaye ederek Bi - gelmez her taraftan; 
zane taç ve tahtını kazandırması için - Kadirga .. Vasiliyos(l) un ka-
yalvarmıftı. dirguı .•. 

ihtiyar Orhanm kalbine tamamlle Seııleri yilkselmiye ba,ıamı~tı. 
hakim olan genç Teodora da, ioe ka- Limana üç gemi giriyordu .. Onde, 
rışmış; artık Osmanlılann hüküm . ikişer sıra kırk çift kürekli Kadirga
dan ile Bhıms tahtının haris rakibi nın baş tarafında, altın yaldızlı Bi -
arumd& yeni bir münuebet başla • zans armalan parlıyordu. Geminin kı 

.... çında, çifte başlı kartal resmi işlen -mı.,w. 

:ı,te; tam o sırada idi ki; Foçalı mi9 Bizans bayrağı dalgalanıyordu. 
korsan Herakliya, (Şehzade "Halil Bu muhteşem kadirgayı, Uçer sıra 
Bey) i kaçırmı§ .. Ve orhan da, Bi- yirmi bet}er kürekli ve kısa yelkenli 
zans imparatoru Yani Paleoloğos) a iki gemi takip ediyordu. 
müracaata mecbur kalmıştı.. Kalenin işaret burcundan borular 

lmparator, bacanağınm bu müra _ çalmıyor .. Iç kaleye kadar uzanıp 
caatmı büyük bir memnuniyetle ka- giden burçlardan da bunlara cevap 
bul etmişti. Fakat bunun için de mü- veriliyordu. 
him bir şart teklif eylemişti: -Orhan Halk ara.sındaki kayn8,fma, gittik-
Mateosa yardım etmfyecek.. Hattl çe artıyordu. 
icap ederse; kendisine muavenette - Acaba .. Gelen, kim 1'. 
bulunarak, bu genç ve diretklr ra- - Mutlaka, Vuiliyoe. 
kibi, müştereken tepeliyeceklerdi. - Ne mUnuebet ? .. VuiUyos, böy 

Evlatların& karşı çok dü,kün olan le iki gemi ile mi gelir? .. 
Orhan Bey, bu teklifi kabul etmi,; - O halde, onun tarafından gönde 
oğlu Halil Beyin esaretten halls ol- rilmiş olan bir elçi heyetidir. 
ması pahasına, kendisine her hu11us- lç k~le tarafından boru ve trampe-
ta yardım edeceğini videylemişti. te seeleri yüklelmişti. Yollara, derhal 

Bir sonbahar günü Foçatla.. harbeli aakerler dizilmişti. Herkes, 
Berrak bir aonbahar günü idi. O yolun iki"tarafına çekilmifti. Hakim 

gUn yortu olduğu için, bütün (Foc;a) Kalofet; etrafı demir zırhlı ve tunç 
tulgalı muhafızlarla muhat olarak 

halkı, işlerini tatil ederek sahile in· 
halkın araamdan geçtikten sonra, sa 

mişlerdi. Kadm, erkek; çoluk, çocuk hile inmi.fti. 
herkea ne,e içinde eğlenmektelerdi. Gemiler, bayraklarla donanmıştı. 

Genç kızlar ve. kadınlar grup grup Nihayet, gelenlerin kİm olc:l..ukları ha 
birer köşeye çeldlmifler; (hlkiM, ber aımmıftı. Derh&l telllllar bağır
Leon Kal of et) in aaraymd& m&hpua 
bulunan Türk (Halil) hakkında, fı • mıya baflamlfb: 

-Ey &hali! .. Gelen muhterem nıi-
eıltılarla ıörütmektelerdi. satirler .. Cena.bı hakkın Bizans taç 

Halil haklmıd& aöylenen 161ler, 
artık sonu gelmiyen dedikodu ,ekil· ve tahtma geçirdiği .. Ve kendi kud-

ret ve azametini temsil ettirdiği .. 
ne girmişti. .,Kadınlardan bir luanu, 

mini renkli çini mermer taştı alaturka bir hela ve krr-
1 mızı çini altında sarnıcı olan alafranga ocaklı bir mut

fak ve arka cihetinde her iki eve sahanlık ve zemini çi
mento şaplı kuyuyu havi aralık vardır. Bodrum katında: 
Odunluk kömiirhik ve evaltı vardır. B!rinci katında: 
Yüklü ve dolaplı bir sofa üzerine karşdıklt iki oda ve 
alafranga bir hela ikinci katında: Bir sofa ve balkonlu 
bir oda vardır. 36 No.lı ev: 34 No.lı evin ayni )lup yal
nız birinci katta sofada bir dolap vardır. Elektrik tesisa
tı mevcuttur. Umum mesahası 106 metre murabbaı olup 
90 nıetre murabbaı binaların ~emini kalanı bahçe olan iki 
evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek ıniişteri
lerin k1ymeti muhammenenin o/o 7 ,5 nisbetınde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil el
maları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve 

Kalofetin ihtiyar zevcesi (Elena)nın Kayaer Vasiliyos Hazretlerinin büyilk 
bu genç ve gUzel Türke çılgınca l • Ateryak (2) , .. Sevastokratör (3) Ek 
şık olduğunu firlüyorl.ardı. Di~er b~ ıotrohoa '( 4) dur ... HaŞnetlfı, Vasili
kısmı da; hüimin dilber gozdeeı, yoe tarafından mUhim bir memuriyet 
(Atinalı Amorfi~) nm, şehzade için le gelen bu vaclbllihtiram zatı selAm 
eanvermiye liuır oldiıfunu fcldia e- laymız. (Arkası var) 

• Vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 22/ 
12/936 tarihine müsadif Salı günü Dairede mahalli mah
susuna talik edilecektir. Birinci arttırması 1/2;'Q37 ta
rihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 
ya kadar icra e<li!ecek birinci arttırmada bedel, kıymeti 

muhdmmenenin % 7 5 ini bulduğu takdirde üstte bırakı
lır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü bakı kalmak ü
zer~ arttırma on beş gün daha temdit edilerek 16/2./937 
tarihine müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar Daire
de yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas ka
nununun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicil
lerıle sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakada
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu
sile faiz ve masarife dair olan iddialarını iJ.in tarihinden 
itibaren 20 gL.in zarfında evraJcı müsbitelerile birlikte Da
iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklar: tapu 
sicillerile sabit o1mıyanlar satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifi
ye ve dellaliye resminden ibaret olan Belediye rüsumu 
ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 se-
neHk Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Daha 
fazla mah1mat almak istiyenlerin 34/6963 numaralr dos
yada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlryacakla:rı ilan olunur. (3425) 

~yorlardı. (1)-Bizanı lmparatorla
1

rma verilen ünvan. 

Ar KaJ f ti saravma gı"rip (2) lmparatorunl hassa kumandanL 
a sıra, o e n • ., ..-- (3) Bizde, "Birinci Ferik,, rütbesine maa-

-an bir çam8'Jf'Cf kadn:l, etr&!mda- dil, r~tbenin ünvanı. 

Temelin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli 
olup tamamına üç ehli vukuf tarafından ( 1322) lira kıy• 
met takdir olunan Ayvansarayda Atikmustafapaşa ma· 
hallesinin Külhan sokağında eski ve yeni 3 N o.lı sağ ta• 
rafı kendisinin hissedar olduğu İsmail vereselerinin ha· 
nesi sol ve arka tarafları Ali ve Ayşe vereselerinin arsası 
cephesi Külhan sokağı ile mahdut aşağıda evsafı yazılı 
gayrimenkul açık arttırmaya konulmuştur. 

Zemin kat: Çinı döşeli ufak bir aralık üzerinde biribi· 
rinden geçilir ve aralarında ufak bir aralık il~ ,Jahçeye 
ayrıca kapısı olan ıki oda, bir hela. Birinci kat: Bir sofa 

üzerinde iki oda bır hela bahçeden zemini toprak ve çi .. 
ni kaplı bir ocağı bulunan bir mutfak vardır. Hanenin 
altında bir ufak kömürlük vardır. Bahçe: Etrafı kısmen 
tuğla duvar ve kısmen tahtaperde ile çevrilmiş ve içinde 
bir kuyu ve iki agacı vardır. Hanenin beden duvarla• 
n tamamen kagir dahili ahşap ve sıvalı harken sıvasız· 
dır. Ve yenidir. Umum mesahası 122 M2 olup 75 M2 bi· 
na kalanı bahçedir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşte
rilerin kıymeti muhammenenin <fo 7,5 nisbetincle pey ak"' 
çesi veya milli lıir bankanın teminat mektubunu hamiİ 
olı~aları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye 
ve Vakıf borçları ve 20 senelik Vakıf icaresi tavizi müş
terıyc aittir. DcJialiye bedeli borçluya aittir. Arttırma 
şartuamesi ı,·ı/937 tarihinde Dairede mahalJi mahsusu
na talik edilecektir. Birinci arttırması 18/ .l/937 tarihine 
müsadif perşeınbe günü dairemizde saat 14 ten 16 yaka .. 
dar icra edilecek, birinci arttırmada bedel. kıymeti mu
hammenenin o/o 7 5 ini bulduğu takdirde Ü5tte bırakıJır. 
Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş ı.ün daha temdit edilerek 5/3/937 .. aıi:
hine mi.isadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar Daire
de yapılacak ikim:ı arttırma neticesinde en çok arttıra· 
nın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve !flit 
kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu si· 
cillerile sabit olmiyan ipotekli alacaklarla diger alakada
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakl::irını ve husıı
sile faiz ve masarif e dair olan iddialarını ilan tarihinden' 
itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerıle birlikte Da· 
iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapıl 
sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylasmasıtı"' 
dan hariç kalırlar. Daha fazla malumat alcıak istiyenle
rin 934/4050 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahal .. 
len haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anhyacaklaı1 
ilan olunur. (3427) 
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Kazanan Okuyucularımız Hediyelerini 
Pazart~si, Perş~mbe GünleTİ Öğ'.eden 
Sonra ldar·ehanemizden Alabılirler. 
Taşra Okuyu_cularımızın Hediye:eri 

Adreslerine Gönderilecektir 
Renkli Tabloda Hediye 

Kazananlar 
8 numaralı "Çocuk Mecmuamız" -

daki "Renkli tablo" yu iyi boyayıp 
hediye kazananların listesi: 
BiRER MtlnEKKEPLl KALt~M 

KAZANANLAR 
Selçuk kİz okulu 56~ Niıriye Sezer, 

lstanbul 24 üncü okul 501 Hadiye, 
45 inci okul 43 Perihan ·Ulumeriç, 
14 üncü okul 222 Türkan, Kandilli 
kız lisesi talebesinden Hatice. 
BİRER KİTAP KAZANANJAR: 
Konya askeri orta okulu h.esap iş 

yan oğlu Hikmet Ozgenler, Bakırköy 
Kartaltepe Sefa çıkmazında Münire 
Günaydın; Çanakkale müddeiumu. -
misi ·oğlu Bedri Turan, Tophane Jtal 
yan Usesinde 257 Nikola P~pnigo -
lof, Nişantaşı Teşvikiye Söğiitlü so
kak No; 67 Nedret Akdemir, Beşik
taş 24. üncü · olrnl 134 Necdet Gür
soy, Edirne istikJal okulunda 35 Mu
zaffer, Ayvalık Bedesten içinde ll 
numarada marangoz Bahattin, Mer 
sin liman şirketi şefi oğlu Necdet, 
Elaziz orta okul 1215 S. Şendil. 

BiRER ALBVM KAZANA~LAR 
Ankara Ulus ilk okulunda 743 Yı:ı 

şar, Galatasaray lisesinde Ayum 
Baysal, 1stanbul erkek lisesinde 
Mehmet Ali, Istanbul erkek lisesin
de 284 Abdürrahman, 44 üncü ilk o
kul 164 Hi~met Demirel, Kızıltoprak 
Süleyman Paşa sokak 4 numarada 
Dhan Yüksel, Bostancı Kasadar so
kak No: 2 de Hatice Işık, Bursa Ne
calibey kız enstitüsü 3080 Kamile 
Hayrettin, Fatih Sangüzcl caddesi 
No: 20 de Bedia, Konya Gazipaşa 
mektebi 694 Cenani Martanaltl. 

BİRER BVYVK OYUNCAK 
KAZAN A.'IJLAR 

Malatya varidat direktörü oğlu 

Nurettin, Istanbul lisesi 1044 Fuat 
Kaşkal, Ankara:da Ulucanlar cadde
sinde No: 133 le Nezahet, Düzce sıt
ma mücadele memurunun oğlu Rüş
tü, Fatih 18 inci ilk okul 2 - A Per
ran. 

BiRER KtlÇÜK OYUNCAK 
KAZANANLAR 

lstanbul erkek lisesi 476 M. Cela
lettin, 64 üncü okul 649 Erdoğan, 
Işık lisesi 563 Metin, Izmir Karşıya
ka Salihpaşa caddesi 127 numarada 
Nejş.t Tung, Adana orta okulu 500 
Suat Köni. 
BİRER KAnT KAZANANl.AR: 
Yalvaç malmüdürü oğlu N. Omer, 

Türbede Peykhane caddesi No: 53 
te _Şükran, Ankara Kızılelma ma -
halleslnde Omer Ergül, Usküdar 22 

Hamit kızı Melek, Istanbul kız lise
sinde 1151 Perihan, lzmir lkincikor
don 219 numarada Türkan Veskc, 
Usküdar 45 inci okul 195 A vram 
Hoson, Gedikpaşa Nev'iye sokak 39 
numarada Alis Çapyan, Ayvalık mek 
tepliler pazarı çirağı Ali Yüks~l. 
Kayseri hava rasat müdürü vasıta
sile M. Onem, Laleli caddesi No: 10 
da Omer Türksü. 

Hem Eğlence, Hem. Bilme
cede Hediye Kazananlar 
8 numaralı "Çocuk mecmua" mız

daki ,'Hem eğlence, hem bilmece"
den en çok puvan kazanıp hediye a
lanların listesi: 

BiRER MtlREKKEPll KALEM 
KAZANANLAR 

Nişantaşı Işık lisesinde 16 Ahmet 
Gültekin, lstanbul Universitesi Ede
biyat Fakültesi son sınıfta M. Ce -
mal, 45 inci ilk okul 341 Beria, Ka
bataş erkek lisesi B 95 Berdi Karlı
bel, Bebek Robert,Kollejde Çetin Yal 
tus. 

BlRt:R KtTAP KAZANA.SLA: 
. Bakırköy Sakızağacı No: 61 de 

Hüseyin, Kadıköy Bayramyeri sokak 
No: 7 de Nuri, Kadıköy Altıyol 171 
numaralı kahvehanede lsınail, Çar -
şıkapıda Mimar Hayrettin sokağında 
No: 16 da Samiye, Konya Çiftemcd
reselerde eski polis mektebi sokağın
da No: 8 de orta okuldan Tank, La
leli Mesihpaşa No: 32 de Nejat, To
kat eczacı Ismail Hakkı oğlu Bü -
lent Atay, Istanbul erkek lisesi 154 
Adnan, lstanbul erkek lisesinde 1248 
Ferruh, Kırklareli orta okulda 115 
Semahat Baykara. 

BİRER ALBVM KAZANANLAR 
lzmir Karşıyaka Cümhuriyet oku

lunda 374 Ozer Omer, Fcneryolu Yn 
ve.rağa sokağında 49 uncu mektep -
ten tlhan, İstanbul erkek lisesinde 
728 Engin, Istanbul kız lisesinde ~V. 
Güray, 6 ıncı ilk okulda 20 Saim, 

::::. 

T ANın Çocuk na vesi 

YAZISIZ HtKA YE 

BEKLENMıYE N MiSAFiR 

Şişlide :E~tempaşa apartmanında Gö
nül Sevil, Çumra tahrirat katibi kı
zı Saime Uğur, Manisa Akhisarı Ga
zi okulunda 178 E;rtan, Malatya lise
si. 513 Rüknettin Tözüm, Fatih At
pazarı Aktaryekta sokak No: 20 de 
Hatice. 

BtRER nüY1)K 01·u~CAK 
KAZANANLA!~ 

Konya Tarla mahallesi 11 n uma
rada Rıza Onavur, Beyoğlu 44 üncti 
okul sınıf 4 - B P. Müzeyyen, Balı
kesir Savaştepe yatı okulunda 106 
Esma, Vezneciler Bozdoğan kemeri 
Kirazlımescit sokak No: 17 de Paki
ze Evren, Gaziantep doğruluk yazı -
hanesindec Kilisli Emin Gücer. 

BİRER KÜÇÜK O\'llNCAK 
KAZANANLAR 

Zile tahrirat katibi kızı Suzan 
Soydan, M . Kemalpaşa Selimiye ma
hallesi mümessili Hüseyin o ğ 1 u 
Mehmet, Kınalıada Akasya sokak 
No: 47 de tnci Yaltus, Balıkesir Mi· 
tatpaşa okulu 133 Tiraje Şenkal, Es
kişehir lisesi 695 irfan. 

Ankara erkek lisesinde 10 numa· 
ralı Sadettin Unal. Pertevniyal lise
sinde 370 Cahit, Elazizdc Taşmağa
za sokak No: 42 de F. Şcndil. Amas
ya orta okulunda 161 Celfi.l Çelebi, 
Merzifonda muhabere alayı kuman
danı Hamit oğlu Nejat, Kumkapı 
orta okulunda 388 Muhlis, Küçüka
yasofya Şehit Mehmet Paşa yokuşu 
No: 25 te Fehmi, Istanbul erkek li
sesinde 197 Akil, Ş!~li Osmanbey 
Ahmetbey sokak No: 4.7 de Yüksel 
Koptagel, Istanbul erkek lisesinde 
624 Bürhan, Dörtyolda Okkaş Yıl -
dırım .• Edirne 43 üncü tabur 3 üncU 
hudut bölüğü kumandanı kızı Gü -
neş, Sultanahmet U~lerdc No: 8 de 
Mehmet Ali, Arnnvutköy birinci cad
de No: 90 aa Şake. Fatih Fevzipaşa 
caddesi Altay No: 140 ta Sait Unsii. 

A~ıllı Kirpi 

,Garip Şeyler 

Resmini _gördü . 
ğün üz Amerikalı 

tam 70 sene ayni 
ustura ile traş ol-
muştur. 

~- - ~ ' 
~·,·.··.'·: ·. ·- ~ - 1 . . . . I• · l .; . 

GARiP DEGı'L MI? 

Bir pamuk balyesinin Teksastan 

ta Çine kadar gönderilmesi için sar

folunan para, Teksasın bir şehrinden 

öteki şehrine yollanması için harco
lunan paradan daha azdır. Halbuki 
Teksas ile Çinin arası 10 bin mildir . 
Iki şehir arasmda':<i mesafe ise ancak 
400 milden ibarettir. 

...J~ 

Doktor (Hastaya) - Ge,;en dcıo 
verdiğiın şurubu aldınız mı ? 

Hasta - Hayır, doktQr. Çünkii şi· 

l'Cnin üzerinde "Sıkıca kapalı tutma
lıdır" r!iye yazılıydı. 

inci okul 235 Özden Can, Diyarbekir -·• _ 
Y emcnic.iler çarşısmda dökmeci 
Memduh, Konya Fahrettinpaşa par- Zavallı bir .kirpiyi koca bir buldo~ Değneğe tırmandı. Yanında duraJı · gördü, fakat hiçbir şeyden şüphelen
Jrı karşısında 9 No: c1a Siiha Sayman, kovalıyordu. Tam yaknlanncağı sı - çahsüpiirgesine bcnziyebilmck için medi. Geçip gitti. Akıllı .kirjJi de tch 
J,lardfo orta okul 68 Necdet Ayoz, rada duvara dayanmış bir de1,'nclc tüylerini .alabildiğine kabarttI. likedcn kurtuldu. 

Merzifon muh•bcrc alayı komutanı gördU. BuJdok .Jcöş~yi .saptJ, J111lpllrgeJ<>..ri 
- --·- - . - - - -
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2 Amcanın . . TANın Çocuk lliveıi 
Masal 1 Akıllı Köpek~er 

Köşesi 

Cici Yav.rularım, 
Uütiin hafı'a okudunuz, öğrnnd 'niz, 

biraz da yoruldunuz. Gt>lin şinıd . de 
biraz dinlenin .• eğlenin_ Bu sizin h~k 
kmızdır. lı;te gazeteniz bir kö,ede si 
si bekliyor. Hakalım siu nel!!r getir 
ııtlş. se,·di;'J.in:z her şe.y tam m mı!. 

Dikkat ~ttirıiz, fabli. .iki haftadır 
bilmeceJr.rde bir drğ -ş:klik ,.ar. Bık 

mamanız için onlarda hep yenil k 
yapıyorum. Acaba yeni bilmeceler 
hele yf"ni "Ru'ma.ca Müsabakası" ho 
şunuu gitti nıi? Her hal:Je geçen·haf 
ta.ki kf!<li ile köpek .re..'>mini e\·iriıı !:.e 
\'irip, ştu:aya buraya gizlenen yiidcri 
aramak sizi çok eğlen<lirm'ştir. Ya 
canıbazla kızı ... Resmin eksik i;:i;ini ta 
marnlamak için kim bilir ne kadar uğ 
raşıp eğlendiniz. .Daha )·olladığmrz oo 
vaplara bakmadım. Bakalnn k~ t.ane 
niz bütün puvanlan kazanaeak. 

Buhnaea yahut bllınece)i k'>layca 
bulmarım ,~resi .nedir, bi:ir m'siniz! 
Hiç tellş etmeden, yavaş yavaş ve 
dikkatle uğraşmak •.• 

Bu bulmacalar sizin için yalnız bl 
rer eğlence d~dlr, ya\"nı1anm. On 
lan a~t.ınrken gördüğünüz .~yle~ 

dikkatle bakma), da öğt'e.neceksiniz. 
Bilir misiniz, dikkat ne kadar iyi şey 
dir. Dikkatli !:QCUklar der81erinl çok 
rabuk öğrenirler, bir ~ördiikleri şe.
yin rengini, b~irnbıl, İ}iliğini, fenalı 

ğıru hemen fa.rkedlverirler. Büyüyiill 
ce de handan çok fayda görürler. 

Onun için, mutlaka hf'piniz bo~maca 
lan halletrneğe uğraşmahsını7~ Neti 
ceyi her zaman bufamazsanız ne u:ra 
n var! Yine dikkatiniz ~lemi~ ve s~z 
e.ğlt-nmi~ ohırsunu:ı:. Hallini öti;renmek 
için de, sabıl'83ilanmadan, bir hafta 
beklersiniz. Gazeteniz beıkleiHğiniz1 si 
ze getirir. Merakınız geçer. Röylf"likle 
sabırlı olmayı da öğrenmi~ olursunuz. 
İhtimal, en-elce bu bilmecel~rin bu ka 
dar faydalı olduğunu zamıt>tmiyomu 
nuz. Pakut şimdi onlann büyük fayda 
larım ~izinle beraber birt'r birer dii
fÜnmiiş olduk. 

Şimdi ı.;izdf".n bir şey isti~·ecejlim. 
}~ğer 'laha başka türlü lıl"meceler i."ti 
yorsanız, r.~er bu bilmece'er she çok 
kolay, yahut çok zor geliyorsa bunla 
n hemen hana yumız. s·ze istediği 
niz bilmeee•eri haurl,)·ay m olur mu, 
benim sevgi'i yavrolarun. 

AMCA 

Küçük bir kariimize cevap 
Adana orta okul sınıf 1/c d('Jft 500 

Suad Köniyf': 
"Hem eğlence, hem bilmıc.e" 1--rlml 

zi halledip göndermek .Ş"rt de~ildir. 
Bunlann hediyeleri ayndır. 

,Küçük forilerimiıden ' ricalanmıı 
1- Adreslt'rhı \ 'e im7alann pyet 

ekunakh yazılması laZtrndır. Böyle 
yapmıyanlar hediye almak hakhnnı 
kaybedebilirler. 

2- Uilrneceleri ~zen ki~lann 
ve bun1ann buhmduğu 7.arflann üze 
rine, hangi tarihli \'e sayıl4 çocuk hil 
mooemizr. a!d olduklan YllZ!hıalıdır. 
Mesela bn sayımızdaki bi'm ce hal 
ki.ğıflannm \'e 7.arl'.annm Ü7..erlne 
t()y\e: ya'tılac~\dıT: 

(.."\?.f "' \M \.<!\~·~,ti"\..~----

Çirkin Yavru 
Y. 

ok zamanlar ev\•el, bir gün, 1 Güneş soldu. Bir gün kuı:;uk ördek, 
ormanların sık ağaçları ara . çok yükseklerden uçan beyaz, bem

sın bir ördek kuluçkaya yatıyor . beyaz tüylü, ince uzun boyunlu bir 
du. Güzcl bir yaz günüydü. Buğday- yığın kuş gördü. Bunlar sıcak mem
lar altın gibi sarı, yulaflar yemye - leketlere göç eden kuğulardı. Küçük 
şil, çayırlarda otlar biçilmişti. yavru onlann adını bile bilmiyordu. 

Yumurtalar birer birer kınlıyor Fakat o kadar güzeldiler ki, belki on 
her birinden bir küçük ördek yavru- ları bir daha göremem diye arkaların 
su çıkıyordu. Yalnız bir tanesi, en dan acı bir feryat kopardı. Faknt, 
büyüğü kırılmamıştı. Anne ördek, sa hiçbiri duymadan geçip gittiler .. 
bırsızlandı. Fakat, yine bekledi. Ni- Nihayet, kış, kar ve buz gelip çat
hayet, o da yarıldı. Ve içinden son tı. Ordekçik donmamak için bataklı· 
yavru çıktı. Ne kocaman, ne çirkin ğm bir yerinden öbürüne sıçrayıp du ,~~~,~~"; ·~ 
bir yav:nı idi bu ... Zavallı anne, ken- ruyordu. Fakat yavaş yavaş bütün fı:.~;:.<-".::,~ 
di kendine "sakın bir baba hindi ol- su dondu. Buzlar onu da sardı. Kii
masm,, diye hayıflandı. çlik ördek, uykuya benzer bir uyu -

Anne ördek ertesi gün bütün yav- şukluk içinde kendini bıraktı .. 
ruları yakındaki suya götiirdü. Hep- Bereket oradan bir amele geçiyor· 
si daldılar. Hatta koca çirkin yavru du. Onu gördü. Yarı ölü olarak evi
da ... Ne de güzel yüzüyordu. Ordek: ne getirdi. Kansı, çocuklar.ı onu se\'· 
"Bu mutlaka benim yavrumdur, baba diler, iyi baktılar. Fakat. bir gi.in mut 
hindi yüzemez.,, diye diişündü. Için- fakta çocuklardan kaçayım derken' 
de derin bir sevgi doğdu. Fakat bu süt kabını devirdi. iyi ki, kapı açık
sefcr de baba hindile öteki yavrular tı. Dayak yemeden kaçıp kurtuldu. 
ondan hoşlanmaz olmuşlardı ... Hep· Soğuk karın kuc~ğında birkaç çalı
si zavallı yavruyu o kadar hırpaladı- nın arasına sığındı. 
lar ki, günün birinde yuvasından, an Ve öylece günler, günler geçti. Tek 
nesinden, ormanından kaçtı. Kırlara, rar bahar geldi. Günes açtı. çayır 
çıktı. Bir bataklıktan su içen birkaç kuşlan ötüamiye b ·l· d B h ~ l 

h · ··rd - · Y a~ a ı. a ara va şı o ege yalvardı, ıona bataklık-
tan su içmiye izin verdiler. Birkaç bcra~~ onun_ da k~~atlarına kuvvet 
gün sonra bataklığa iki kaz gelmiş- gelmıştı . . Eskıden dunyada bu kadar 
ti. Ona: uçamazdı. Çayırdan çayıra, ağaçlık -
"- Çirkin yavru, bu halinle seni lardan bahçelere uçuyor, uçuyordu. 

kimse sevmez, istersen bizimle gel,. F~kat .. h~~ y~lnızdı, yapayalnız ... Bir 
ded"l T d . .. .. .. gun buyuk bır akar su başına yak _ 

1 er. am 0 sıra a bır gurultu du- laşırken }ine o güzel beyaz kuslan 
Yuldu. "bom bom .. . . n s .. .. . 

· • . . ..... ., . gonnesın mı ~ u ustunde ne güzel 
. _Avcılar _gelmıştı. Ne o .. Bır kan bir duruşlan vardı. 

Bakınız, ne akıllı köpekler ... Bin 

ağzında bir çember tutuyor. Obürü 

uzaktan sıçrayıp çemberin içinden 

geçiyor. 

lngilterede bazan cins köpekleri 

tıpkı yanş atları gibi terbiye eJer
ler. Ve aralarında yarışlar yaptı -
nrlar. Bu fotoğraf böyle bir yarış 

sırasında alınmıştır. 

Ne İyi Arzusu Varmış 
.MuaJlim - Sen dün benden "Ha

lamın cenazesine gideceğim" Diye L 

zin aldın. Ha1bu4d bu sabah ihtiyar 

kadıncağızı sokakta gördüm, mükem 

mel afiyette idi. Bu nasıl iş? Demek 

beni aldattın. 

Talebe - Affedersiniz. ben size 

"Halamın cenazesine gitmek istiyo -
ızı ... Ona ılk acıyanlar vurulup öl -
müşlerdi, demek .. Zavallı yavrunun 
içine bir ateş düşmüştü. Koca bir av 
köpeği çalıların içinde onu da bul -
du, üstiine atıldı. Fakat hemen geri 

Küçük ördek ''bu defa mutlaka 1 rum" dedim, "gideceğim" dem<?dim. 
onların arasına karışacağım biliyo -

döndü: 
Buna sevinmeliydi, değil mi? Ne 

gezer! 
"O kadar çirkinim ki, köpek 'bile 

benden kaçb . ., diye içi büsbütün yan 
dı. Hem, şimdi ne.reye gidecekti? Ne 
bir annesi, ne bir yuvası vardı. Ba
taklığın yanında günler, haftalar 
geçti. Güz geldi, yapraklar sarardı. 

rum, beni öldürecekler, amma, zara

rı yok ... Çirkinlerin elinden o kadar 
çektim ki, bir giizel elinde ölmekten 
gam yemem.,. dedi ve onlara doğru 
uçtu. Fakat, tuhaf şey ... Güzel kuş
lar da ona koşuyorlardı. 

Tam .suyun üstüne var.ınca gözü 
suya, ve suya vuran kendi gölgesıne 
ilişti. Tüyleri beyaz, bembeyazdı. Bo 
yunu ince, uzun ... Tıpkı onlara ben
ziyordu. Onlar kadar güzeldi. Şaşır-

dı tam bu dakikada, en yaşlı kuğu
nun da işte çok güzel bir kuğu,. diye 

bağır.ıp sevincinden kanat çırptığmı 

gördü. Bir kuğu ... 

Ormanlardan kırlara, bahçelerden 

bahçelere atılan, döğülen, itilen çir

kin yavru demek bir kuğu imiş. 
Nazlı nazlı suya indi, ötekilere ka

tıldı. Kuğular b~larını, ağaçlar dal

larını suya eğip onu selamladılar. 

BAŞKA MEl\11 LE KETLERDE 

...... ~"\ c;.~'\. ~ ... ~~~ 

T ANın Çocuk ilavesi 

Hem Eğlence 
Hem Bilmece 

...._ ___ ------ - - - - - - - - - ---·-------- --- --- --- ------ --- - - - ............ 
No: :1 

123456789 

'2 

3l 1 1 1 1 
4 

SOLDAN SAGA: 
1 - Anadoluda bir şehir; 3 - Keder, 

erkek ismi; 4 - Bir kumaş; 5 - ı-.:smcktuı; 
o - Arabi aylarından biri, edat: 7 - As
ker; 8 - Tehlikenin aksi ve inanın:ık, bir 
hayvan: 9 - Emir, emir; 10 - mr emir, 
11 - Bir kuş. 

YUKARDAN AŞAGIYA: 
ı - Tatlı bir şey: 2 - Çiç~k • ~ - Bo· 

yun mukabili; manasızın aksı; 4 - Kadın 
b:mı; S - Memleket; 6 - Düny:1; 7 - :ııac; 
8 - intikam; 9 - Bir idarenin i"i•lli, lY.i
cck: 10 - Bir emir, vermenin o1ksi; ;ı -
idman. 

Puvan: l 
No: 2 

$u noktaların yerlerine öyle birer kel ime 
yazınız lci tersine okundukları zanıan da 
yıizüne okundukları .zamanki man11yı ver -
·ı>'nler 

1 

2 
3 

4 

5 

1 2 3 4 5 

1 - l'atsız kavun, .2 - Karl ı..-ı arlı: 3 -
:::::::::- ... -

1'c:ncerclere, sahanlara konur; . .ı - bir scb· 
ze, S - irinin aksi. 

Puvan: 1 

No: 3 
Bu söyliycceğim bilmece pek kolny gbru. 

1 
n:iyor ama bulmıya ~lışınca ılk cöri.indıiğü 
kadar kolay ·olmadığını anlıyacakcı:ıı.ı: 

j "Dünyda yalnız bir §ey vardır ki saf el 
tutar, sol el tutamaz.,. 

1 Puvan: 3 

No: 4 
Ben güzel kokan bir çiçeğinL Adım (8) 

harflidir. Baştan (3) harfim yalnu: kışın 
görünen bir şeydir. .Baştan ( 4) harfim 
b•r renktir. (2, 3, 4, 5) inci harflerim biı 
emir olur. Yalnız (1, 2, S) inc.i harflerimı 
alırsanız vücuda çok lazım ·ola.ı bir şey o
hırum. 4, S) inci harflerim b:r zaman gös
terir. (1, 2, 8) inci harflcrhıle "·cmır,, 
tılchilirsini:t:. !sterseniz bundan ( 1) ird 
h11rfimi de atmız. (2, 8) inci lıarfleriınlc 
de hen emredebilirim. 

Hele baştan (5) harfimi atrı> Y<tlnıı: (3) . 
har{imi hıra kırsanız büyür, hüvıir kocam:ın ' 
bir lı3yvan olurum. 

Bilin bakayrın. hen neyim? 
Puvan: 5 

(8) inci Sayıdaki Bilmece· 
lerin halli: 

ı - Bulmacanın hallini ev•ıclcc venlici
rnir için tekrar etmiyoruz. 

2 - Ressamın ikinci resme ilive f'ttiği 
şeyler şunlardır : 

1 - Sağdaki çocuğun mantosunun 
önüne bir düğme. 

2 - Gökte bir bulut yı(mı. 
3 - (7) kelimeden birer harf al:ııak 

mevdanıı c;ıkacak ku~ ismi (po1p:ığan) dı. 
ı - Tersine okundukları T.aman manala

rı defişmiyen (3) harfli lı:elimelC'r sıra ile 
şunlardı: 

l - Ana: 2 - Kok: 3"- Ses; 4 ·- Ad:ı; 
5 - Ece; 6 - Ece; 7 - lri; 8 ·-Tut 9 -
J~be: 10 - Eye. 

Ayı Yutan E!ek 
Dört beş y~ında bir köylü çocu

ğlı bir akşam annesile bir su başına 
~der. Bir eşek te gelir, suya başını 

uzatır. içmek ister. Erkenden doğan 
ayın aksi de tam eşeğin ağzının di
binde suya vurmuş. O sırada bir bu· 
lut ayı kaplar, tabii akis suda gö -
riinmez olur. Çocuk fervarl:ı başlar: 

- Anneciğim .. Koş, gel... Eşek ayı 
vuttu. 

' Bu n>simde gördüğiimiz genit- bir cadde değil, lngilterede bir mekte
bin oyun yeridir. IJurada kü~ük talebeler sokakta .D831l yürüneceğini öğ
reniyorlar. içlerinde bisikletlio;i, şoförü, yaya yürüyeıU, batta t.ocu.klu.su 
\'ar. 

Orta.da dura.o da işaret memurudur. 
"Na.il ~...eı. ~eti\. '"6\. 

3 

BULMACA MUSABAKAMIZ 

Bu resimdeki ~·antısıarı lıulunuz. Bir ki.ğıda yazarak bize gönde.rioiı.. 
1'fiisabaka.), doğnı halledenlerden elli okuyucuya güzel hediyeler vere. 
ceğiz. 

Kahkaha 
Köşesi 

lı Paraya Dayanınca 
- Sır saldıyabilir misin? 
- Tabü. 
- Oyle ise, 5 liraya ihtiyacım var. 
- Emin ol. Bu sırrı hiç işitmemiş 

gibi olacağım. 

Eksiği Yok! 
- Bu apartmanda bize tarif etti· 

ğiniz iki şey noksan. 

- Niçin Bayan! Kapıdan girer 

girmez gördüğünüz dolap mutfak -
tır, penceresiz aralık ta yatak odası. 

Hazır Cevap 
- Op halanı .•. Yoksa seni hemen 

yatağına yollanın. 

- Geceniz bayrolsun, babacığım. 

Boşuna Gayret 
Bir adam uşağına ertesi sabah 

kendisini tam saat 6 da kaldırması

nı tenbih eder. Uşak sabahleyin geç 

vakte kadar uyuyay kalmaktan kork 

tuğu için o gece uyumamıya karar 
verir. Ve gece yarısına kadar uyu· 
mnz. Fakat nihayet uykusuzluğa 

dayanamaz, horlamıya başlar. Uyku 
.arasında birden saatin çaldı!;'lnı du
yup uyanır. Sayar: Tam ,saat dört ... 

Hemen koşar, efendisini uyandı -
rır: 

Altı yaşında . 
bir atlama 
Şampiyonu 

rı 1 

~ 

-

1 
i 
~ 

t 
i 
i 
i , 
1 
l 
j 

1 

1 

Y üzmek çok tatlı şeydir, değil mi 
çocuklar. Hele yüksekçe bir yer

den denize atlamak. Bilmem içiniz
de bunu deniyen var mı? Resinıde 

gördüğünüz küçük Amerikalı daha - Bayım, der, daha iki saat uyu
yabilirsin. Saat şimdi tamam dört. 1 altı yaşında iken yüksekten atlanıa .. 

Hazır Cevaplı 

Y~ını gizlemek istiyen bir gence 
kendinden iki yaş küçük kardeşinin 
kaç yaşında. olduğunu sormuşlardı. 
Delikanlı hemen: 

- lki yıl sonra benim yaşımda o-

da çocuklar arasında rekor kım11~

tır. Bu çocuk 5 metre yüksekliğin .. 

deki bir atlama yerinden babasile 

ayni zamanda denize atlamaktadır. 

Baba kolunu yukarıya uzatıyor. o. 
nu ayaklarından tutuyor v• beraber· 
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Hastalıklardan 

korununuz 

Nezle, grip, difteri gibi 
'Julaşıcı hastalıklar insa -
na ağtz ve boğaz yolile 
prer. 

AKRiDOL 
bu yollan mikroplardan 

temizler, hastahklann a-
lınmasına mani olur, bo -

ğaz ve bademcik iltihab-
lannı tedavi eder. Her 
eczanede bulunur. 15 ta -
nelik kutusu 35, 40 tane-
lik kutusu 70 kuruştur. 

......_ 

ı...._ İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

. I.- Şartnamesi mucibince 300 kilo şarapların kolla· 
llnda kullanılmakta olan beyaz jelatin pazarlıkla satına
lınal:aktJr. 
II.- Pazarlık l 2/XII/1936 tarihine rastlıyan Cu

lllartesi günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mübaya
a.t şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

TAN 

~' --.... . 
MI'!* 

. 
Nafia Vekaletinden: IH.- lstekli1erin şartnamesini görmek üzere hergün 

t>az:ırlık için ele tayin edilen gün ve saatte ~·~ 7 .s a!Üven
!l1e Paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri 
ılan olunur. ( 3277 ) 16 İkincikannn 193 7 Cumartesi günü saat 11 de An-
..._ _______________________ karada "'Jaiıa Vekaletı Malzeme Eksiltme Komisyonu o-

Bir Doktorun Cazip Keşfi: 
Solmuş ve buruşmuş bir cildin 

Gençliğini iade ediyor 

\'\Ya.na.da bır tıp mecmuası, dunyıı- tının mUnhasıra.ıı il!ltimal hakkı To
)ı hayrette bırakacak fennin son za- kal on müessesesi tarafından büyük 

telini il.8.n ediyor. Buruş,ıktuklann fedakarlrklarla temin edilmiştir. 
~flhıız sebebi zuhuru değil, izale ça- cBioceb tabir edilen canlı nücey

l'eaitu de bulmuşlardır. Amıeie:-, hat- reler hulasası, yalnız pem:Je rengin
tt htı .. . deki Tokalon kreminde bulunur. 
!ııanı yuk an~eler, artık ~ençlık z~ - Hastanelerde 60 - 70 yaşlarında.ki 
~ a.rındakı taze ve açı.it tenl~rıne kadınlar üzerinde yapılan tecrübeler-
a.vu§abilirler. 50 ve 60 yaşlarında d altı h fta rf d b klukl:ı ljlan. . • . e a za m a :ıruşu -

kadınlar, gençlıklerınd'?kı yumu- rınm tama.men zail olduğu göriılmü~-
h.k '1e buruşuksuz bir cilt tı:!ıminine tU 
it\ r Her akşam yatmazdaıı evvel ye-
l ll\>affak olabilirler. Buruşukluklar, gi~e cilt unsuru olan pembe rengin· 

~UYıı:rla.dığmıız vakit zuhura gelir, deki Tokalon kremini kul'anmız Siz 
Cılt· b · . 
lla ' a.zı canlı ve besle':'1cı ~!!lıırlan uyurken o, cildi besler ;re gençleşti-
ı· ~~er. Bu unsurlar, şımdiki kema. rir. Serian buruşukluklar izale olur 1 ıtına ·ı · ih ed·ım· · ı 
\· 1 e ınt ap 1 ıı;ı genç ıay- ve birkaç hafta zarfında daha genç 
atllardan istihsal edilmektedir. Bun- .. .. .. 1 Gu'"r.duz" ı"çı·n 

lar . . • . . gorunmuş ~ ursun uz. . 
. la cı.lt beslendıgı takdırde tazele - (yağsız) beyaz rengindeki Tokalon 

tir. Ve gençleşir. Işte; Viyana Uni - kremini kullanınız. Siyah benleri e

\tetsitesinde profesör Doktor Stejs - ritir, açık mesarneleri kapattr ve en 

~al idaresinde yapılan keşfin şayanı !ert bir cildi yıumuşatır, beyazlatır, 
hayret semereleri bu profesörün keş- ve gençleştirir. 
""--~--------------------------------------

dasında 5564 C hra muhammen bedelli 30 parça atelye 
tezgahının kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

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

zeme .Müdürlüğünden 278 kuıuş mukabilinde verilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Resmi Gazetenin 7 I 5 / 

1936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatname
ye güre N afn Vekaletinden alınmış malzeme müteah
hitliği vesikası ile birlikte ı 6 İkincikanun 193 7 Cumar
tesi güııi.i saat l u a kadar Ankarada Vekalet Malzeme 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1923) (3276) 

Maliye Vekaletinden: 
30/5/1934 ve 15/12/1934 tarih ve 2463, 2614 numa

ralı kanunlar mucibince hasılı Sivas - Erzurum demir
yolunun inşasına tahsis edilmek üzere çıkarılnıası kabul 
buyurulan 30.000 000 liralık istikrazm 4.500 000 liralrk 
3 üncü tertibinin kayıt muamelesine 16/ 11 / 1936 tarihin. 
de başlanacak ve bu müddet 21 gün devam ederek 5/l;t/ 
1936 ak1amı bitecektir. 

1 - Kayıt rrmamelesi tahvil bedelinin peşinen Banka 
kişelerine ödenınesı rnukabilinde asıl tahvilleıJ.n teslimi 
suretiyle yapılacaktır. 

2 - Bu tertip tahville. 
125.000 Tanesi 20 şer liralık 

4.000 ., de 500 zer liralık. 
Olmak ü?.ere ıki kupürden terekküp eyJem~ktedir. 
3 - Bu tertibin ihraç fiyatı 
20 Liralık tahviller için 19 

500 ., ,, 475 
" Liradır. 

4 - 1 stikrazm faizi o/u 7 dir. 
5 - Bu ;stikraza ait şartlar ve menfaatler hazırlanan 

izahnamelerde daha etnı.flı bir surette yazılıda. 
6 - Kayıt muaınelesi Türkiye Cümhurivet Merkez 

Bankası ile Adapazarı Türk Ticaret. Türkiye 1~. Emlak 
ve Eytam, Sümer ve Türkiye ~iraat Bankaları merkez ve 
şubeleri tarafıtıdon her yerde ıcra olunacaktH' 

Bundan başka İst<.ınbul ve İzmirdeki diğer hankalar da 
kayıt muamelesine iştirak edeceklerdir. ( 2':780) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Atatürk köprüsü kuruluncıya kadar yük ve binek arabalarının 

yenicami kemerinin karşısınf\ raıtlıyan Evkafa ait dükkanlar 
önünden geçen yoldan geçmeleri ve kemerin altından geçen yo -
lun da yalnız motörlü vasıtalara tahsisi daimi encümenin 
21-11-936 T. li içtimaında karar altına alındığı ilin olunur. (8) 

(3440) 

* * * 
Senelik muhammen kiraıı 180 lira olan Betikattta Sinanpa•a 

mahalleıinin Köprübatı ıokağtn da 23/ 27 N. h iki kat dört odalı 
ki.gir ev teslim tarihinden itibar en 937 veya 938-939 ıeneleri 
Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul
muftur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
13 lira 50 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
11·12-936 cuma günü saat 14 te daimi encümende bulunmalı -
dırlar. (1) (3209) 

• • • 
Hepsine 836 lira 7 kuruf fiat tahmin olunan Karaağaç müeı -

sesa.tında et ıatıt salonu ve itken be mahalline yaptırılacak çengel 
tesisatı açık ekıiltmeye konulmu,tu.r. Şartnamesi levazım müdür
lüğünde görülebilir. istekli olanlar 62 lira 71 kuru,luk ilk temi
nat makbuz veya mektubile bera her 11-12-936 cuma günü ıaat 
14 te daimi encümende bulunmalıdırlar. (3207) • * • 

Ketif bedeli 1083 lira 69 kuru:• olan Çubuklu gaz depolarında. 
ki tanklara yaptırılacak müstakıl ~orular açık eksiltmeye konul -
muttur. Kefif evrakı ve tartnamesı levazım müdürlüğünde görüle-

1 

bilir. lsteklile~ 2490 N. lı kanun da yazı!ı vesika ve 81 lira 28 ku
rutluk ilk temınat makbuz veya mektubıle beraber 22-12-936 ıalı 

JriiTlü saat 14 te daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) (3438) 

11 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma 
Komisyonu Başkanllğından: 

Çok Miktarın istenilen miktar Muhammen 
Tutarı Çok Az Fi atı Cinsi 

Lira Kr. Kilo Q. Kilo a. K. s. 
220 4000 3500 Kl. 5 50 Ispanak 
225 5000 4500 .. ' 50 Pırasa 

125 2500 2000 .. 5 Lahana 
70 1000 800 tt 7 Bakla 
72 1200 1000 A. 6 Baf Enginar 
27 600 1500 

" 4: 150 Orta Enginar 
155 1000 '300 Kl. 15 50 Karnı bahar 

8 800 500DE. 1 Taze Soğan 
11 25 1500 1000 A. 75 Yeşil Salata 
90 3000 2500 .. 3 Marul 
22 50 3000 2000 DE. 75 Kırmızı Turp 

540 18000 tf'iOOO 2 Limon 

1565 75 
ilk teminatı Açık Eksiltmenin yapııaeağı tarftt 
Lira Kr. 

117 43 12/ 12/ 936 Cumartesi saat 11 de 

Erenköy krz lisesinin Mayıs 193 7 sonana kadar ihti
yacı o!".ln _yukarıda cins. miktar ve ilk teminatı yazılı on 
iki l::alem yaş sebzesi açık eksiltmeye konmuştur. Eksilt
meye girecek isLeklilerin şartnameyi görmek üzere Okul 
Dahiliye Şefliğine müracaatları eksiltmenin yapılacağı 
12/ 12/ 936 ~umartesi gününden bir gün evvel Okul Di-
rektcrlüğünden alacakları tezkere ile ilk teminat akçesi 
olaı1 1 l 7 lira 4 3 kuru'} makbuz mukabilinde Liseler r.'Iu-

, hasebeciliği veznesine yatırmaları ve eksiltmenin yapıla
cağı gün saat 11 de yeni sene Ticaret Odası belgesini ha
mil olarak t~tanbul Kültür Direktörlüğü binasında Lise· 
ler 1Vluhasebeciliği odasında toplanacak olan Komisyona 
gelnıel~ri ilan olunur. "3239" 

SiNEKLi BAKKAL 
Halide Edib'in en yeni ve nefis tomanı 

Ba~tan sona kadar heyecan dolu olan bu eser 400 
sayfa tutmaktadır. Tanesi 100, ciltli 125 kuruştur . 

A.HMED HALiT Kl'TAP EVl 

RtiTi'dBll!IM 
Denizyolları işletmesi 
Müdürlüğünden: 

KARADENİZ POSTALARI. 
8 İlkkanundan itibaren Karadeniz Yolu postalan de

ğişecektir. Bu tarihten itibaren postalar İstanbuıdan PA
ZAR, SALI ve PERŞEMBE günleri kalkacaklardır. 

P AZ c\R postası saat 12 de kalkacak ve gidişte Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, Gireson, Trabzon ve Rize
ye uğrıyarak Hopa'ya kadar gidecek ve dönüşte bu iske
lelere ilaveten Pazar'a uğrıyacaktır. 

SALI postası saat 12 de kalkacak ve gidişte İnebolu, 
Gerze. S'imsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gireson, Görele, 
Trabzon ve Rize'ye uğrıyarak Hopa'ya kadar gidecek ve 
döniiştc bu iskeJelere ilaveten Sürmene, Akçaabat ve Si
nob'a uğrıyacaktır . 
PERŞE1\1BE postası saat 16 da kalkacak ve gidişte 

Zonguldak, İneC.olu, Ayancık, Sinop, Samsun. Ünye, 
Fatsa Ordu, Gireson, Tirebolu, Vakfıkebir ve Trabzon'a 

' . 
uğrıyarak Rize'ye kadar gidecek ve dönü~te bu ıskelele-
re ilaveten Of'a uğnyacak fakat Sinab'a uğramıyacaktır. 

Muvakkat Dördüncü Postalar CUMART~St günlf"ri 
saat 12 de kalkacak ve gidişte İnebolu, Samsun ve Ordu
ya uğrıyarak Trabzon'a kadar gidecek ve döntişte bu is
kelelere ilaveten Gireson'a uğrıyacaktır. "339 l" 

~a.hıbı: Atunet l!mıin ):' Al.MAN • Umumi Neşrıyab tdare eden: ıs. SALl ı\I 
GazetPcilil v~ Nesrivat Tllrk Llmftet Şi.r4cett. Baıuldıkı yer rAN matbaası 
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N Deposu: Beşiktaş Şubesini Açmıştır 
-

PASTiL FOR 
._ y AVRUNUZA ACIYINIZ ___.. 

Terkibini bilmedi§iniz Avrupa ~ocuk gıdaları midelerini 
bozar ve yavrunuzu hastahkh yapar. Allahın yarattı§ı saf 

ve taze hububattan ahnmış Bu berbat havalarda sizi öksürükten, nezle 
ve bronşitten koruyacak yegane ilaçtır 

\...~~--·--·------------~-=:----~~--
PAS Ti L FOR ı 

Hançereyi temizliyerek 
öksürüğü geçirir, göğüse 
rahatlık verir, ses kıeıkh -
ğını, nezleyi izale eder ve 
ağızdaki fena kokuları da 

ahr. 

Pastil For 

,. Satıhk Otel., 
Nezle hastalıkların kara habercisidir 

Beyoğlunda Tcpebaşı civarın· 

da 18 odalık bir otel eşyasile be
raber devren satılıktır. Izahat 
almak ve konuşmak için Tepeba 
şında Asri sinema karşısında 

Lüxemburg otelinde Halas'a mü-GRiPiN racaat olunabilir. - ; 

Bir kale gibi sizi müdafaa eder! Ista.nbul Uçüncü lcra Memurıuğun 
dan: 

Gripin nez • 
leyi ve gripi 
geçirir, hara • 
reti düşürür. 

r Baş ve diş 
ağrılarına, ro -. ' 
matızma san -
cılarına, ~ınır 
ve adelelerde • 
ki ıstıraplara 
kar~ı en kuv • 

H 

Gaitada Yenicami No: 6 da mukim 
vetli deva gri· D. A. Vlahyotiye: 
pindir. Osmanlı Banka.sına, lstanbul Asli-

ye Birinci Hukuk mahkemesinin 
Havaların 935/ 508 numara ve 17/ 21936 tarihli 

çok karışık ve ilamla borcunuz olan 3487,92 hrayı 
tehlikeli oldu • ödemeniz hakkında tarafınız!!. tebliğ 
.. b g·· 1 edilmek üzere gönderilen '.-J36/ 1610 
gu u un er - ı . . b· ı· tebl" w • d 
d h 

. . . numara ı ıcra emn ı a ıg ıa e 
e sıh atı!'ı~ı f;dildiğinden ilanen tebligat ifasına 

korumak ıçın kkrar verilmiştir. ilin tarihinden iti
şüphesiz gri • baren 30 gün zarfında mezki'ır borcu
pin kullanma • nuzu ödemeniz ve bu müddet zarfın
lısınız. dıı mal beyanında bulunmanız ve tem 

~·iz ve iadei muhakeme yolu ile veya 
icra merciinden tehiri icl"ll kararı ge-

:-i icraya devam edileceği ·ıc mal be
yanında bulunmadığınız takdirde 

Vitami~~~ 

Kalori 
Gıda 
Afiyet 
Kuvvet 
Kudret 
Sıhhat 
Neş'e 

Zeka 
temin eden 
yegane çocu' 
gıdasıdır. 

•• •• • 

Pirinç özü 

Yulaf " 
Mercimek,. 

Patateı ,, 

Buğday ,, 

irmik " 
Türlü ,, 
Badem " 
Mııır " 
Arpa ,, 
Çavdar ,, 

Bezelye ,, 

OZLU UNLARI LE 
B e s 1 e y i n i z ve B. ii y Ü t Ü n Ü z • 

Hasan özlü unları nef aaetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. 
Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak deiittire deiittire yediri

iz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız net'eli, sıhhatli, tom· 
bul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal ol· 
mazlar HASAN öZLO UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve 
yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN öZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. 
Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Batka. marka verirlerse almayınız Te 
aldanmayınız. HASAN MARK.ASINA DiKKAT. Bütün ~aneler ve BalcL:alluda bulunur. 

HASAN DEPOSU: Ankara, Beyoğlu, Be~iktaş, ~ski şehir ve İstanbul merkezi 

hakkınızda lcra ve lflas Kanununun ------------------------·--------
------------------------ 713 ve 337 inci maddelerine tevfikan 

<> K ~ ~ muamele yapılacağı icra emrinın teb 
11-111111m!lll -:~~ ~ ~ -----lllıİlıği makamına kaim olmak üzere ilan 

Tırat bıçaklarile tırat olmak olunur. (28042) 

bir zevktir. Çünkü en sert sa
kalları bile kolaylıkla tırat e
der ve cildi yumutatır. 

israrla POKER 
PLA Y markah 

bic;akları isteyiniz. KAŞE 

SÜMER BANK 

erli a ar Pazarlar NEOKALMiNA 

EN·CETiN·VOLLARA·DAVANIR 

Grip· ttevralji • Baş ve Di' A§rlları • Artrltizm - Romatizma 

Elektrik Montörü Aranıyor 
Konya Elektrik 

Türk Anoninı Şirketi Müdürlüğü:ıden: 
Şehir l}ebekesini idare etmek üzere Nafıa Vekaletinin ikinci dere· 

ede ehliyetini haiz ve tecrübeli muktedir bir elektrik montörüne 
tiyacımız vardır. Talip olanların vesikalarile şartlarını 15-12-1936 
~--tarihine kadar şirket müdürlüğüne göndermeleri. 

Daktilo Aranıyor 
Güzel San'atlar Akademisi 

Direktörlüğünden : 
Akademiye ~kinci bir daktilo alınacaktır. Ücret 60 li

radır . Yazıda siirat temizlik ve intizam şarttır. Tahsil en 
az orta oJmalı, askerlikle alakası bulunmamalıdır. 7/12/ 
9 3 6 Pazartesi günü saat 16 da müsabaka vardır. O gün 
saat 14 e kadar kayıt yapılır. Müra~aatlarda vesikalar be
raber 2etirilmelidir. "3432'~ 

BAYRAMLIK MOBAYAATINIZ iÇiN M 
Herhalde; Beyoğlu'nda, lıtiklil caddesinde 

ma~ını!et~nizA A 
Erkek ve çocuklar için zenıin ve müntehap y 
çef itlerde PALTOLAR, ELBiSELER, GÖM-
LEKLER, KRAVATLAR, PiJAMALAR, ÇO-
RAPLAR, ŞAPKALAR, ELÇANT ALARI, FA
NELALAR Trikotaj etya vesaireyi E 

HER ZEVKE VE HER KESEYE UYGUN 
BULACAKSINIZ. 

MAYER 
Beyoilu, lıtiklil caddesi 

ıı 
Dokuma, Trikotaj ve Çorap imS' 

lathaneleri sahiplerine 
Pamuk ipliğinf! ihf:ıyacı olanların doğrudan doğrU 

İstanbÜlda 4 üncü Vakıf hanındaki Uyuşturucu Mad 
ler İnhısarma müracaat ederek dileklerini kaydetti 
leri lünımt:t ilan olunur . "~ ~ 71" 


