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Yedincide: Kadın ve 
Moda Sayfası 

sonra Tedhişten 
liataylıların vahdetini 1 

tezvir başladı 

bozmak isti venle r 
aii!ünc oldular 

Sorıcağtn sah+e meb' usfa,,nclan 
'-.......mahut Mustafa Kuseyri 

~ir Haff alık 
l;:ır-ib 

A1tmef Emin YALMAN 

Antakya meselesinin 
. Milletler Cemiyetine 

:1tınesi kararlaştrktaıı son
fja, bekleme devresi esnasın
a Sancakta Fransız me-= 

~llrlarının, huzur ve sükun 
eıninine ehemmiyet vere
~~lcrini ümit ediyorduk. 
l'~ç de öyle olmadı. Hatay 
d llrkierinin son hadde ka-
ar sükun ve vakarlarını 

llı11hafaza etmelerine rağ
ren Antakyada feci hadise
ter cereyan etti. Bugün Ha
't"ı.~"Y Türkleri can ve mal em
'11"Yetinden malirum bir hal -
ti e bulunuyorlar. Bu vaziye
... 11 en büyük n1es'ulü Fran
~dtr. 

Sansür, tevkif, tehdit 
ve fesat hareketi 

şiddetle devam ediyor 
Kilis, 5 (TAN muhabirinden) - Sancak hC\lkının in

tihapta bütün taıryiklere rağmen gösterdiği vahdet kar
şısında, ~ ;-ncağı Suriyenin bir parçası saymak ve bunu 
son meh'usan -intihabı ile teyit etmek istiyenler şa~ırıp 
kalnuşlardır. Bunların şimdiki halde yaptıkları ;ş, lsken
derund'\ çıkan ve J\1endubun yani (Fransannı Sancak de
legesi Düryönun) naşiri efkarı olan (Elliva) gazetetıi va-
sıtasile halkı oyalamak, kandırmak için bir sürü ilaveler 
neşretnıektedi r. 
Bu ilaveler baştanbaşa yalandır. ı 

3ancak halkının vahdetini bozmak 
onların azimlerini gevşetmek için tu
tulan bu yolun gülünçlüğü Sancak hal 
kı arasında destan haline gelmiştir. 

1 
Kilis, 5 (Tan muhabirinden) -

Antakyada mebus intihabı günü Kırk 
bin nüfus halktan ancak yedi münte-
hibisani intihaba iştirak etmiştir. On 
iar da sun ardır: ntak adan mebus 
diye l'ÖStedlen Muatafa~yrı. u 
l!leyrinin oğlu, kardeşinin oğlu, Ku -
seyrinin odabaşısı ve üç uşağıdır. 

Kilis, 5 (Tan muhabirinden) -
Afrinde mebus intihabı günü vatani 
partisine mensup altı kişi, yanındaki 
müsellah kuvvetlerle sandık başına 
gelmiştir. Mahalli hükumetin emrin
de bulunan askeri kuvvetler de kasa 
bayı muhasara etmişlerdir. Hükumet 
kürtlerin askerlerle müsademe yap -
malan ihtimalini de düşünerek dev
riyeleri çoğaltmış, kuvvetleri kürtle
rin bulunduğu sahada teksif etmiştir 
İntihaba bu suretle başlanmıştır. Ma 
halli hükumetin namzedi Hüseyin 
Avni elli rey almıştır. Ve mebus se
çilmiştir. Hüseyin A vninin rakibi o -
!arak namzetliğini koyan ve Kürtler 
arasında fazla nüfuza malik bulunan 
Reşit ağa bu vaziyet neticesinde kırk 
beş rey almıştır. Reşit ağanın taraf
tarları intihap neticesinde pek muğ 
ber olmuşlardır. 

Pava Hasta 

Mahkemeye 
verilen 

Liseliler 
)(nhJAıN. 5 (T/4 

rinden) - Anfokyadaki lii-
ıumsuı fevkifat, masf trma ve 
fedhiı faaliyeti ~iclcJetle de
vam ediyor. 28 T eırinisonide 
Antakya Bidayet Ceza m::ıhke
mesi, liselilerden Adil Me
mun, Vahit Mesrur ve Ne;at 
Uçum adtndaki i,;ç Türk genci 
için "Cümhuriyef bayramtndo 
önayak ofcJukfar1 fahkiJ..of ne
ticesinde sabit olmuıtur,, diy!' 
celp kesmiştir. Bunlar ayın 

yirmisinde Anlak.yada muha
keme edilecekı'etdi.r. Cümhuri· 
yet bayramtndan bir ay geç
tikten sonra yapılan bı• febli · 
gaf hükumetin f evkif . ·.p muha
keme için hiç yoktan se!:>ep o
ıaıttrdığtnı gö:;feriyor. Fafof 
gençler sükünefle muhakeme 
gününü bekliyl)r/ar. tı:ı~a?c.akta Fransayı temsil edenler 

)lı .acız adamlardır. Aciz, şaşkınlık 
lil~~en kolayca zulme, şiddete çev 

Buraya hariçten gelen mek.· 
fup/ar acık s.::msi.,re tabi tulu· 
luyor. 

"'1:ı~ılır. Fransa bu kadar nazik ve Roma, 5 (A.A.) - Papa rahatsız
~ ızn bir vaziyette Sancakta bu ka.· d1r. Bütün kabul merasimı talik edil 

'- lclı; adamlar bulundurmakla m".~iş~ti~r:,,. ==========~~~~~~~~~~~~~~ ~ \raaıaya sığmaz bir kayıtsızlık ve = 
liı-~~-FJ:ansız dostluğunun icabatma Mahmut Soydan 

dün defnedildi 
~bır hürmetsizlik göstermiştir. 

l'ıı. sa hükumetinin umumi Av -
)t Pa "&.ziyetindeki vehametten dol&
ltıt~b.di,eler içinde olduğunu, dahilde 
tu~uat kanununun tadili, amele ih 
hı l.rrrıda mecburi hakem mıulü gi
tiıitn~leler yüzünden devam eden 
Iİi.(~et~i . ınünakaşalann hükumetin 
~içb~tını işgal ettiğini biliriz. Fakat 
ltıl hır Bebep, kayıtsızlığın ve ihma -

u derecesini mazur gösteremez. 

Avrupacla gergin/ile 
'( Ukarıda işaret ettiğimiz gibi 
~ Avrupa vaziyeti cidden ger
talti "~ ~ulanıktır. Amerikada ufuk -
tlirıu Uı~.1ınaller hakkında iş alemine 
l'etı_ iıs~nüne haberler ve fikirler ve
~ tilıbarat firmalarının en mü -
ıı.u4 erinden UçU, Avrupada harbin ö
~'tl.J. e reçilenıiyeceği hakkında btil -
~i er ne.,retmişlerdir. Bunlardan i
bi,.; d.\\'rupa harbinin beş ay sonra, 

•4 e .. 
~~~ç ay sonra çıkacağı kanaa • 

TArkuı 10 uncuda} 

Olümiyle bencesi teessiırJere gomen gazetecı üstadımız Siırt met>'usu 
ll'ab-.t Soydanın cenaze meTasimi, dün çok kalabalık bir kütlenin işti -
~le;, Ytcı>ıldı ve şehitlikteki ebedi medfenine terk edildi. Dünkü hazin 
dna.!2M\ me~imin.i anlatan YAZI ikinci sa.vfadadır 

Fi1omuz 

Yunan 

Donanmamız mert 
hatıralarla döndü 

İzmirliler Barbarosun 

Torunlarını Sevinçle 

Kucakladdar 
1.:unir, 5 (TAN muhabirinden) - Do

nanmamızın Malta ve Yunanistan seyaha
tindt!n buraya şerefle dönÜı?Ü, on binlerce 
İzmirliye sonsuz bir sevinç verdi. Halk, İz
mir sularında heybetle demirliyen Türk do· 
nanmasınm gururunu benliğinde duyuyor. 

Bu akşam Belediye tarafından donanma
mızın kıymetli erkanı ve zabitleri şerefiııe 
Külti~r Parkta yüz kişilik bir ziyafet verildi. 
Zi \•af ette Belediye Reisi Behçet Salih bir nu
tuk söyliyerek, bilhassa dedi ki: ·· \'Uksek 
kabuiyet ve meziyetlerinizi bilhassa hariçte 
gösteren bir seyahatten dönü~orsunuz. 
Atat~irkün yüksek bir varlıkla yenıden kur
duğu Türk bütünlüğü içinde Türk df'nizci
li~i de yılmaz ve yenilmez b1r şeref6r.,, 

Belediye reisinin bu nutkuna donanmamızın kıyı:ı:ıc.~li 
amirali Şükür Okan kuvvetli bir cevap vererek, butun 
ırıilletin kendi donanmasına gösterdiği derin ve sonsuz 
ald.ka karşısında çok ütihar duyduğunu söyledi ve nut· 
kuna şöyle devam etti: 

Uslte: Yunan Kralı Yavuıa gire·le,, affta: S. M. 

··- Biz Barbaros ve Turgudun çocuklarıyız. Onlar 
y~lkenlilerle bütün zorlukları yenerek iç denizleri ve 
BaJuoJaefidi dolqtılar Bız ise fİmdi makinelı, nıodern 
vasıtalara malikiz. Bu sebeple seyahatimiz bu bakımdan 
daha kolay, fakat diğer bakımdan teknik iş olmak iti
barile de daha zordur. Uzun zamandanberi donanmada 
bulunduğum için deniz arkadaşlarımı iyi tanıdım. Kral Jori Y avuı güver1esincle 

Fransa komünistleri 
kabinenin siyasetini 

beğenmediler 
Komünist lideri, Madrit hükumetine 

yardım edilmes~ni istiyor 
Paris, 5 (Rc1dyo) - Meb'uıan Meclisi bugün (dün) 

uzun süren çok fT>Ünakaşalı saatler geçirdi. Hükiin1et, 
harici siyaset hakkında izahat veriyordu. Komünistler 
hükUmetin tutt,.ığu yolu tasvip etmediklerini bildirdiler. 

Komünist grubun lideri Tores söz 
aldı ve dedi ki: 

" -Hükfımetin harici siyasetini be_ 
ğenmiyoruz. Bu işde hükumetle be • 
raber değiliz . ., 

Bununla beraber komünistler, halk 
cephesinin yıkılmaması için aleyhte 
rey vermiyecekler, müstenkif kalmak 
la iktifa edeceklerdir. Sebep, İspanya 
vaziyeti karşısında hükumetin göster. 

1 
diği siyasettir. Komünistler Fransa
nın Madrit lehine müdahalesini isti • 

1 yarlar. Blum kabinesi ise mutedil ve 
ı hatta biraz da çekingen davranıyor. 

I 
Komünist lideri Torez ~ya.natı a

rasında ,Musolinin, Fransa_ şimali Af
i rika yolunu kesmek istediğini söyle -
di ve Fransanm Madrit hükumetine 
silah vermemekteki israrma hücum e. 
derek sözünü şöyle bağladı : 

"-Fransa, cümhuriyet~i İspanya. 
YI öldüren ablokadaıı kurtarmalıdır.,, 

3 milyonluk 
eski vergiler 

Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -
Tahsiline imkan olmıyan muhtelif 
şehirlere ait 3,952,502 liralık devlet 
alacae:mın silinme8i hakkındaki Bas 

1 ispanya harbinin ısfuaplan: 

Ağlaıan dııllor ve öksüzler 

vekalet tezkeresi meclise verilmiş -
tir. 

Ozamanın kuwetli ve mert gemj 
cileri yelkenli gemilerde denizin bü· 
tün müthiş zorluklarına nasıl taham 
mül ettilerse bu arkadaşlarım da 
zamanın mecbur ettiği bütün deniz 
tekniğini böylece ihata etmiş buluna 
rak modern makineleri mtiken1mel 
kullanmaktadırlar. Dedelerimiz bü • 
tün Ummanı aşmış oldukları için bi· 
zim bu küçük Malta seyahatimizi ge
micilik bakımından da o kadar bü • 
yük görmüyorum. 

Deniz bizim hem dostumuz, hı>m 

düşmanımızdır. Her şeye rağmen a
ğır deniz vaziyetleri bizi istediğimız 
den alakoyabilir. Fakat bu defa seya 
hat programımızın bütün kısımlan • 

[Arkası 10 nıwud& J 

Ga'atasaray 
Çeki Karlin 
3 - 3 BERABERE 

Şehrimize gelen Çekoslovak takı • 
mı Çeki Karlin ilk maçını dün Ga • 
latasarayla yaptı ve 3-3 berabere kal
dılar. Spor muharririmiz "Eşref Şe
fik., in maçı anlatan yazısı spor say
famızdadır. 

Bir Kavlan 
Vazife Başında 

Sekteden Öldü 
Fethiye, 5 (Tan muhabirinden) -

"Vatan,, vapuru ikinci kaptanı Se • 
yit kaptan vazife başında kalb sekte
sinden ölüvermiştir. Seyit kaptanın 
ölüsü buraya çıkarılmış, denizyollan 
idaresine mal\iınat verilmiş ve alınan 
cevap üzerine ceset tahnit edllmif 
ve tekrar vapura konulmuştur. Yirmi 
dört senedenberi denizle çarpışan 

Seyit kaptanın ölümü Fethiyelileri 
çok müteessir etmiştir. 
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Hatayh bir ·gencin 
anlattıkları 

"Sancakta Bütün Hakseverler 
Bizimle Beraberdir!,, 

Sağlık 
Odaları 
Kuruldu 

Maarif idaresi, ilk.mektep muallim
lerile talebelerinin devam ve ızinle
ri hakkında çok mühim kararlar al 
mıştır. Bu karara göre, Istanbulda 
F...minönU, 1, Samatya 25, Fatih 13, 

ıe Çapa 31, Eyüp 36, Beşiktaş 20, Azap 
~.,ı:aıııı kapı 81, Fındıklı 13, Usküdar 20 ve 

Cenaze merasimine/en bir görünÜJ 

Kadıköy 35 inci mekteplerde on tane 
S8ğlık odası kurulmuştur. Maarifi~ 
sağlık müfettişleri bu odalarda. vazı
fe görecekler, hasta olan muallim v~ 
talebeleri daimi murakabe ve tedavı 
altında bulunduracaklardır. Muallim
ler hasta olduklan zaman dışan ~ı
kıı.bilecek halde iaeler odalara bina.t 
gidip kendilerini muayene etti_rece~
ler. Aksi halde doktorlar evlenne gı-

Mahmut Soydanın 
cenazesi dün 

merasimle gömüldü 
deceklerdir. Doktorlar, nastanın e - Ölümü, her tarafta t~~süı uyandıran Sıirt Meb'usu bankacı ve gaze
vıne gittiği zaman hastayı P.vde bu - teci Mahmut Soydanın c~nazesi, dün sabah saat on birde, Tııksimdeki 
lamazlarsa bu gibiler mazeretsiz işe Fransız Hastanesınden k:ı1dııı1mıştır. Merhumun bir Türk bayrağm:ı sa-

Biylôn cİ'larında Türk gençlerinden bir grup dE>vam etmemiş telakki edilecektir. nlrnış olan tabutu kısa bir duadan sonra eller üzerinde Taksim GUmhu-
Hasta muallim ve talebeler bundan 

B ı'rkaç gu"n ev"el Antakyadan gelen .H. at.aylı bir 1 riyet meydanına kadar ıetirilmiş ve abidenin önünde kısa bir tevakkuf-.. böyle bu doktorlardan alaca~ arı ra-
genç kendisi}e konuşan bir muharrınmıze, San- porlan mektep idarelerin'-' verecek - tan sonra, tabut <>ena2e; arabasına konulmuştur. 
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Siyaset alemi 
Mütekabil Yardım 

Paktı 

F ransa ile Sovyet Rusya arı' 
sındaki karşılıklı yardım pal'

tı, Almanyanın her vesile ile yıkm~ 
istediii, yıkmak için uğraştğ bir r 
serdir. Fakat hldiseler bu paktı sal' 
lamlamıya hizmet ediyor. Almanya· 
nın Japonya ile yaptığı anti komd 
nist pakt, Fransanın sağ fırkaların• 
da Fransa - Sovyet mütekabil yar • 
dun paktı lehine kazanmış, ve bu fır 
kalar bu paktı sağlamlamak içıll 

mUzaheretlerini esirgemiyeceklerirtl 
göstermiflerdi. 

Bugün gelen bir habere göre So~ 
yet Birliği bu pakt ile bu mahiyettr 
ki paktlara büyük bir ehemmiyet 
ve~miş ve bu ehemimyeti yeni ka • 
nunu esaside yaptığı bir tadil ile gör 
termiştir. 

Yeni Kanunu Esasinin 49 uncd 
maddesinin ( 1) fıkrasına göre, So~ 
yet Sosyalist Cümhuriyetler Birliji 
"bir taarruz vukuunda harp hali r 
lln eder.,, 

Cakta~i vaziyet hakkında birrok dikkate dc~er ~eyler an- lerdir. Alay §U suretle teşekl:.üı .!tmıştir: .---·-----------
~ k Bn önde Büyük Millet Mecüsi azala- • h t tur. latrr.ı~tır. Bunları a~ağıdaki satırlarda okuyara sınız.: OrtameJ.tep muallimliği rı, vekiller, Parti, lş Banka.::u merkez 1 raca 1 n Yine verilen malômata ıöre bd 

"-·Türk gazet\-!
1
eri, İskenderun Sancağında - yenı ve için imtihan ve şubeleri, yerli, ecnebı blitün oan- maddenin tadili sırasında bilhu" 

Verilen malômata ıöre bu maddi 
tadil olunmuş ve Sovyet Cümhuri' 
yetler Birliğinin bir taarruz vukuurt" 
da harp halinde olduğu gibi mütek,. 
bil yardım paktı icap ettiği takdirdi 
de harbi hal etmesi kabul olunmlJf' 

öz tabiriyle - Hat.avda olup bitenleri günü güniıne ya/.I- Ortamekteplere muallim olruak is- k& ve sıgorta şirketlerı, eanaf cemi- Mu ra ka bes·ı Sovyet Rusya ile Fransa arasındaki 
·lar tiyenler için bir imtihan açılacak ve ~etıerı, Matbuat Cemiyeti ve gazete- mütekabil yardım paktı nazarıdikkr yoı .. ~~ k' b'" .. l"iler· Rumlar, Ermeniler ve diğer ttirkçe, tarih, coğrafya, rıyazıye, fen !tr tarafından gönderilmiş olan yli7..e Baş l ı yor te alınmı, ve bu suretle pakt, ...... ' 

Goruyorsunuz ı, utun ha~ver kUtleler tamamen bizimle bHgisi ve biyoloji gruplarmda!l inıti- yakın çelenk, arkada matem havası yet Rusya tarafından azami derecedl 
temennilere rağmen ~ran: beraber yüriiyorlar. Hatay; k~.nl~a- lumıa: yapılacaktır. ~tih~nla: h~m çalan mızıka. Cenaze araoasmm iki sağlamlanmı,tır. 

mandater arazldekl d 1. · par""lanm"•ı mumkiln nazan olacak, hem de ımtihana •"bı tarafında poıı·s memurlan ve bir Ihracatı,.M urakabe K __ anıın_u 10 giı_·n HAd' . F d d . b' h ... sanın r.ı, e ınmesı, ~ ...... . . . . ..... a "' 
1 rI bize lüzumun- olmıyan çelik bir kütledir. Fakat, derslerden. bırer 11;.Umune dersı yerıl- müfreze asker.. Cenaze ala_vında sonra mer ıyet mevkıınt! K1r-!<:ektır. nudi uıys=~~~ra:ağan,safÜ aphee~~ü;~.,_ 

memur a ed" -· . k til amelı yap l kt merhumun en yakın arkadaşlarından Ihracatımızın inkişafı içın kanunun f 1 1. · t kte de biz kan dökülmesini istem :gımız ı- me sure e ı aca ır. 
dan az a zu utn e me - . .. , k Iktısat Vekili Celal Bayar, Valı Mu- tatbikinde çok cezri hareket edile -

d. 1 r Dipçik ve çın Duryo nun ve hempalarının un- Ekalliyet meHeplerinc/e hı'ttı'n Ustu''ndag- Askerı· Şura Azasın cektir. Vekalet mevcut kontrolör kad vam e ıyor a · dnkçılarına kulak asmıyoruz. Sükil- . . . • 
süngü ile intihap sandıkla- r.etle hakkın ve adaletin tecellısö.ni ~uaevı ~ekteplerındekı rurk ~u- dan Orgeneral Cevat, Cş Bankası er- ıosunu .~u '?aksatla tevsı et~iye ve 

b getirilen Türk ~y bekliyoruz. ı.llımlen dun Galatada Ennenı hse- kanı, birçok sigorta şirketleri mü _ kontrolorlerı murakabe ı;ın bır .b~ş-r~. a.şı?a .. .. - l ma- ımde müfettie Ismail Hakkının i>aş- dürleri, bankacılar, gazetecıler bu- murakıplık ih?asına ~a~ar ~ermıştır. lulerını ,gc;>rup te ag a Sancalc lcövlületi lr.anlığmda bir içtima .vapıruşlardır lunmuşlardır. Alay bu suretle, Tak- Başmurakı.plıga şehrım~z. tı:aret o -
mak, tarıhı rahmetle anma- Bugün bütUn Hatayda ppka B-" toplantıda mekteplerde.ki not def- sımden itibaren tramvay yolunu ta- dası sanayı şubesi müdil1·u Hakkı 
mak mümkün değildir. giymiyen kimae k~tmam11 terlerinin tanzimi, imtihan ve not kip ederek köprü başında Yenicami Nti~hetın tayin edileceği söylenmek -
Intihabın birinci gümiydiı. Evvelce gibidir. Yalnız, belediye reıai ~CI i4leri, haftalık programlar görilısül - öııüne gelmiş ve burada nıerhumun tc-dır. 

tı b" den karar verildiğı §ekilde o Ethem ve Adalı Hacı Mehmet bıı:er mil§ ve haftada 18 saatten fazla der- tabutu musalla taşına konularak ('e- • • 
~P v~ronu takip edecek intihap gün şeamet menşei, ha~t alameti gıbi :~_i olanların mekteplerde daimi mual- naze namazı kılınmıştır. Iş Bankası Kuru Mahsullerımız 
~kimse evden çıkmıyordu. Saat fes giyıp evlerinde, bırer .. ,r haya· limierl• .. t<;m~Ia~a bulunmalan mu- Istanbul şubesi önünde bir müddet Hari~e Cjok 
4 sularında bir silah sesı, bir pa~utı tı yaşıyorlar. Muhakkak ki, çektik - vafık go:ulmuştur. . . durulduktan sonra, alay tekrar ha- iMi •• 

du duk Herkes dışan fırladı. Fran . . d bı eonauzdur Ermenı mektepleri ıçın hazırlanan ~ket epere.k. ~~ J!I USl~~UliJWUMııDI& •ızrara ~e Türklere uymıyan Alevi len ~c an ~ . . . · i r ycııı tanm.atnameye-xore, bu-'Krm-enr 1?ut Tü~besi, Divanyolu, Bayaz~ ~~- lstıhsaJ mınta.Ka.J~rıwız~o alman 
· den bazılarına önderhic ya- intihap gunlermden bırınde ~ .. m!:kteplennde tam numara ondur. Us lıle, Edırnekapı dışmdak1 Şehıtlıge eu son haberlere gore; bu yıl kuru gen~~ Arsuzi hiç yoktan bir me- Türk genci Köprü karakoıunun onun ayda bir kanaat notu verılecektir. gidilmiştir. Merhum, ebedi istirn - ruahsullerımız çok bereketu olmuş -

panl yU ~. d te'vkif edilmiı:ı.ti. GP.nç den geçerken: "Türke durmak ya • Muayyen zamanda talebe yoklaması h&tgihı olan makberesinde Allahın tur. Bu münasebetle ihracatımızd4 
M! e zun en ~ · · 1 ktı h · t d" ed"l · ti ıJ • ü "k b' . 'ni k rtarmak istiyordu. rnşmaz, Türk önde, Türk . ilerı,, dıye yapı aca r. ra metıne ev ı ı mış r. _ . . da geçen y lara nazaran o yu . ır 
ler, lıde~ıez: .u. . d k "'arkı söylüyordu. Komiırer Karabet Merhumun arkada bıra~tıgı aılesı tark vardır. Kalite ıtibuıle olan ils-
Bıınun Uzenne mılıs ve Jan anna uv ~ t ba davrandı ve çocuğu Şark Demiryolları Murah- erkanına ve çocuklarına hır kere da- tünlük yeni müşteriler ka.zaniırnuş· 

_vetleri ateş açmıştı. _Fakat yarım em~n ak 1:caya F k t halkın top- hasları geldiler ha taziyetlerimizi sunarız. tır. Son defa, Iskenderiyeye gönderi-
ea.at sonra hapishaneyı taşlıyan genç tehdıde a ıştı. a a ' f Şark Demiryollan müzakerelerıne Ieu Uç buçuk ton kuru fasulye nümu 
lerin önderi Zeki Arsuzi hemen tah- !andığını görUnce ~banc!l.yı kılı ına iP,tirak eden şirket murahhaslan dün Beş Kattan ıeleri çok beğenilıniş ve mühitn f'i-
li ed"l · ti sokmaktan başka hır şey yapamadı. Paristen tekrar şehrimize gelmişler- uarişler yapılmıştır. 

ye Bl ~~§ ~leviler ne vazıyett~ir? Şefimiz, Atatürkün yıllık nutkun - dir. Murahhaslar bugün Ankaraya Fazla Bı· na - Diğer taraftan, nohut üzerine de 
- ugu_n 1 · k dı · daki iman ve heyecan dolu beyanatı- gideceklerdir. hararetli muameleler olmakta bılhas-Alevıler evve ce uç ısım · 1 l b 
- .. b' · · ltına ynzarnk bas- sa Italya a ıcı anınızın aşına geç -

BUkfunet tarafı, Vatani, 'l'ürk tarafı. nı ız res~ının a .. .. . • y k liimilz içerisinde en ziyade ihraç e -
Gün geçtikçe Türk tarafını iltizam tırdrk, dagıttık. Koylul~r,. At~tUr .. - ~.-,-R .. K __ A_Ç..._, b b t 1 nşası asa miş bulunmaktadır. Kuru mahsu -
eden, uyanık, münevver ve iyi gö- kün resmini görünce h~~gür .~1!11gur lümüz içerisinde en ziyade ihraç e -
rUşlU Alevi kardeşlerimiz ç<"'ğalmıya rğlıyorlar ve Hatay ı~ın soy.enen SATIRLA Yüzü çılcmaz ~okaHa yeni bina dilmesi bakı_m,ından şayanı kayıt ~ 
\' tani hUkilmet ve partisinP. meyle- tözleri hayranlıkla, vecıtle .:.ekrarlı - inıası ve bodrum katı ela dahil lan, kuşyemıdır. . Bu ~l muhtelı~ 8 

.. Al ı d ·, taJyan gemileri torik almak olmalc üzere berlcaftan fazla bi- memleketlere 15 mılyon kılo kuşyemı denler azalmıya başladı. aigun e- yor ar ı., ' üzere limanımıza gelmişler _ . . . ihraç edilmiştir ki, bu dili.ya piya -

dlr. Fakat, havalanıı şiddetinden ve na yaptm/ması mencdılmııt1r. salarına nazaran bir rekor sayılmak 
--~---=--~~ babkçllamnızm açık denize çıkama _ Binaların açılc lcıs1m!arır.a 75 san- tadır. 

mala.n yüzünden balık avlaııanıa _ fimef reyi geçmeme.~ üzere #ara· BU REY A MiDiR .? 
- ~..,.rnw"xFaurrs- =~ F7 __ .,. ......., 

~~v ----------------

Ne Hikmet! 
r Okuyucularımız yüzde doksanı 

ya kiracı, ya mal sahibi oldutu için 

kunturat denilen ve maatteessüf 

halkı birçok zorluklara kotturan 

klğıdın yokluğundan dolayı maruz 

kalacakları cezayı bilirler ve onun 

içindir ki; her feyi ihmal ederler de 

kunturat yapmayı ihmal etmez • 

ler. 

ta utramıt olmasıdır. CUndUzUn 
ancak muayyen saatlerinde açık 
olan ve tehrin ekseriya - ne hikmet 
bilinmez - aapa yerlerinde bulu -
nan malsandıklarına &idip bu kl
jıdı aramak it sahibi olanların it 
saatleri dahilinde bir saatlik vak-
tini kaybetmHi demektir. 

Makıat bayilere verilen yUzde 

beti tuarruf etmek iae bu ıtbi kıy· 
metli evrak ile tahıil olunan ver -

maktadır • ça yapılabilecektir. Biti,ik bina 
• yapf1rmalc isfemiyenlet için lcom-ç ekoslovakya ttioca.rlan mem • ıusu hududundan en aı ü;; mefre 

leketlmizden büyük miktarda açıklık b1ralcmıyo mecbur futu/a-
port&kal ve mandarin& l&tnı almak 
istediklerini Türkofise bildlnnltler • caklarclır. 
d1r • Belediye, müstakbel ıelıir pl6-

• n1 tafbilc ec/ilinciye lcaclar mer'i-

D tinden itibaren Yenlpostane yef mevlciincle bulu,,acak olan 
caddml "Şehinph Pehlevi,, izalınameye bu lıususfa ilaveler 

ve F1ncancdaryokuşu da "Vasıf Çı- yapmııf1t. 
nar,, caddml diye islmlendl.rilmlştir, 

• 
D enlzyollan ve Akay lşletmelerl 

Fabrika ve Havuzlar İda.resl 
mtlfterek kefalet 1&11dığı nlzamna. 
mest \'ekUJer Heyetince tudlk edJJ • 
mit, mer'iyet mevkllne ginniftlr. 

• 

Bir Ki.tip, Dört Gündür. 
Ortada Yok 

Bu yıl 65 Bin 
Meyva Fidanı 
Dağıtılacak 
Vilayetin Büyilkderedeki meyvaJı 

ağaçlar fidanlığı, bu sene 65 bin aşı
lı ve cins fidan hazırlaDU§, bunları 

dünden itibaren dağıtmıya başlamış
tır. Fidanlar Uç boya ayrılarak kıy _ 
metlendirilmiştir. Bir yaşındaki fi
danlar 7,5 - 10, iki yaşındakiler 15 -
20, Uç yaşındakiler de 30 kuruşa sa • 
tılacaktır. 

Vilayet, lıtanbulda meyvacılığı ta
mim için bu sene fidanlara daha az 
fiyat koymU§ ve alıcılara kolaylık ol
mak için Vilayet Ziraat Müdilrl\lğtln

Filisf in Araplar1 
ve boykota;: 

F ilistin Arapları, Yahudi mU ' 
haceretinin durdurulacd' 

hakkında kendilerine verilen sözü~ 
tutulmaması dolayısile lngilter< t• 1 

rafından memleketlerine gönderil,.. 
tahkik heyetine karşı boykotaj il.,. 
edeceklerini bildirmişler ve bu ka,..r 
larını tatbik etmitlerdi. Bunun Uıt' 
rina Şarki Erdün Emiri Şerif Abd.; 
lah Kudüse giderek Arapların talt: . .._. ___ ,_ ' 
temin etmek ve bu suretle Arapı• 
rın haklarını müdafaa etmeleriıı' 
yol açmak iıtedi. Verilen haberle' 
~rif Abdullahın bu işde muvaff~ 
olmadığını &österiyor. Fakat şeri 
Abdullahın bir neticeye varmakttl' 
ümidini kestiği sırada Riyazi ,ehril" 
giderek Suudi Arabistan Meliki il' 
aktolunan muahedeyi mübadele J 
den Irak Hariciye Nazırı Bay N 
yüli.silin Kudüse uğradığı ve ayni ~ 
sele ile mefiul olduğu anlaşılmakd' 
dır. 

Filistin Arapları, davalarını bO~ 
Araplık alemine benlmsetmiye m" 
vaffak olmuş bir vaziyettedirler. o~ 
ların açtıkları mücadele neticesif1 , 
kazandıkları en mühim muvaffak~ 
yet budur. Bunların kazanacald , 
ikinci muvaffakıyet, davalarını, t>d, 
tün parlaklıiile isbat etmek, ve f'I., 
listinde tesisi istenen Yahudi yurd ~ 
nun artık teessüs etmiş olduğı.ı~ıO 
Filistinin daha fazlasına tahamr110 
olmadığını göstermekti. 

Araplar tarafından kararlaştırıl 
boykotaj bu imklnı bUsbUtün kal 

1 mış değildir. ÇUnkü tahkik heyeti f 
diye kadar yaptığı tetkiklerle Y1 

birçok hakikatleri anlamı' ve ml.lfl 
ceretin resmi kararlar hududunu . 
rak Yahudi kaçakçılığı mahiyetif11 ~ 
mış oldujunu görmüştür. Fa:ı<at 
rapların tahkikata iştirak etrn;!o 
ve Arap davasını bir kere daha ~ 

dafaaya koşmaları daha başka 
tesir bırakırdı. 

ihtimal ki, Irak Dış Bakanı 

Naciyüllsil bu neticeyi temin içi" 
lışacak, belki de muvaffak ofacalc 

Omer Rıza DOGRtJL 

Bu kunturat klğıtlarını eskiden 
pul bayileri satardı ve biraz da naz 
lıca satardı. Eğer pul almazsa "kun 
turat i<Ağıdı yok,. diye müşteriyi 
savarlardı. Çünkü bu klğıtların 

bey'iye komisyonu yalnız yüzde 
be,ten ibaretti. Pul almazsanız si
ze kunturat kljıdı satmak iste -
mezlerdi. Llkin fimdi bu kllıtlar 
pul satıcılarında artık bulunmu -
yor. Delil pul, bütün dükklnı satın 
alsanız kunturat kliıdı yok. Çün
kü maliyeden emir ıelmlf, bayile
re kunturat klğıdı verilmiyormuf. 
Halk malsandıklarına ıidip alacak
lar. 

ıilerin hepsi bayilere verilmek &

dettir. ÇünkU hazine bunları hal • 

kın kolaylıkla •tın alabilec.li yer 

terde sattırmak mecburiyetindedir. 

Nitekim pul satıtları da baylıdir. 

Bundan bqka pul bayileri pul ta· 
tıt111ın kolaylqmuı için bu kun • 
turat k'tıtlarını klr11z •tmayı 
teklif ettikleri haldı maliye yine 
reddetmlf. 

B eynelmllel madenclllk ıtlntt 
Ankanda Dk defa olarak 

Kartal sulh mahkemetıi ki.tiplerin
den Sadi, dört gündenberi ortada 
yoktur. Sadi mahkeme milstahdem
lerinin maqlannı almak için ay ba -
şmda Iatanbula geçmif, ondan son -
ra kendiııinl gören olmamlfbr. 

de de siparifleri kabul etmiye karar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!~ 

Biz bu emrin ne hikmete mebni 
verildiğini bilmiyoruL Yalnız bil
diğimiz ve gördüjUmüz bir fflY var 
ki " da ~alkın bu vüzd•n müskUll-

Biz bunun halkı zorlufa dUtUr
rMktın bqka hikmetini bulama • 
dık. Kunturat yapılmazsa birkaç 
misli ceza alınacqı kanun icabı 

oldufuna ıare tlmdiye kadar pul
cuların aattıjı bu kitıtları timdi 
yalnız malsandıklarına sattırıp hal 
kı zorıı koşrmlk rev• mıdır?. 

kutlanllllftrr. Ba münasebetle ma • =====~=======:==:=:=::=:=~~~=:=;=::;;:=;=:~ 

::=::.~biraya· ITAkVM\lfJJ~HAVAI 
vermittir. 

Ş ehltllklerl tmar Cemiyeti hn- -
gnı11I bagttn t.oplanaeaktır. 

• 
6 Blrinciklnu.n 1 

PAZAR Bueünkü Hava: YACIŞLI 

G uf kaprttstl açılmcrya kada" 
ytik ve binek arabalan Yeni 

cami kemerinin aıtmdan' ~lyecek
lerdlr. Bunlara, Gtlmrtllt ka11nama 
nısthyan Evkafa alt dttkklnlann a
ntlnden ~den yol aynlm"trr . 

Rant merkezlerinin teabit ettiline slS
re, basiln memleketimzde hava, amami· 
:retle kapalı ve F&tıllldır. Riladrlar, ti· 
maiden ve kuvvetle eıecektir. 

Dünkü hava 
DUn, hava kapah ve )'af11h ceçmiıtlr. 

Sıcaklık arfum altmda 1 re düımilttilr. 
En fazlı ııcaklık 6, hava tazyiki 755 ka:r
dedilmiıtir. Rüzıir, ıimalden aaatta 20 

• ., cliratle tir 

12 nci &7 
1355 Hicrt 

Gnn: S41 teaam: 29 
1352 Rmnl 

Ramazan: 21 2S lkin:itqrin 
Oilneı: 7,10 - Oile: 12,05 
ikindi: 14,21 - Aktam: 16,41 

Yatı: 18,19 - Imalk: 5,25 

Kadıköyünde 
iki tramvay 
çarpıştı 
DUn KadıköyUnde bir tramvaY 

zaıı olmuıtur: Yeldeğirmenı dU 
yerinde duran bir tramvay ~~ııııt 
e..r.kadan gelen 252 numaralı tp"'. 

ym aadmeılne uğramıştır. N~ 
öndeki araba, epeyce basanı 
mıştır. içinde bulunan yoıcul~ 
Ulviye ile Nedim muhtelif yer 
ten yaralanm•slardır. 

t 

' 
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2500 italyan Franko 
kuvvetlerine· iltihak etti 

Madrit ufuklarında müt
hiş bir hava harbi 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

A tina üniversitesinin yü
züncü yıldönünıü mü -

nasebetile Atinada beynelmi
lel klasik atletizm müsabaka
ları yapılmasına hükumetçe 
karar verilmiştir. 

Londra, (Rady-:ı) - Madritten gelen haberlere göre 
bugün isiler şehri tekrar havadan bombardıman etmiş -
ler, fakat bu hava taarruzu hükumet kuvvetleri tarafın -
dan püskürtülmüştür. Hükumet asilere att 15 tayyareyi 
Naval l\ıioral karargahında imha ettiğini b;ı,.ı;rmektedir: 
. ~iler Barselonaya giden yol ij.ze-

• • 

lindeki Guvadelharada bazı muvaf -
ftkryetıer kazandıklarını iddia edi -
~.orlar. Madridi müdafaa eden heye
tin bir tebliğine göre, hUkfımet kuv
"~eri Burgos vilayetine girmişler • 
d.ir. Buraya giren krtalann Burgosa 
·~. kUometro yaklaftlklan haber ve
tilıyor. 

EOı~Bt FAŞISTLER 
lradrit, 5 (A.A.) - Kadiks şehrine 

Abancı gönüllülerin çıkarılması, bu 
l"lda, bazı endişeler uyandırmıştır. 

''Komünist Mundo Abrero gazetesi 
eliyor ki: 

b' 
11

~k, birdenbire zamansız bir nik 
~liğe diişmemelidir. Bazı yeni ha -
~ler, Madridin asiler tarafından 
tlb 1nına.sı tehlikesini fazlalQ9tJrmış gi 
İdir. 
l>az\ılo muharebesi, düşmanın kuv 

"'Ui bir tazyikine bir başlangıç ola-
1\k telikki edilebilir. 

lTALYAN FAŞISTLER! 
Cebeltittarik, 5 (A.A.) - Röyter 

'ltılıhabirinin sözüne inanılır bir mem 
~an öğrendiğine göre dün 2500 I -
~Yan siyah gömlekli faşist, hiçbir 
Yrağt olmıyan ve bir top çeker hi 

~esinde gelen bir gemiden Algazi 
' karaya çıkanlmıştır. 
lt Hey, 5 (A.A.) - Hollandanm 

~~l'gos hükumetini tanıdığı hakkın-
~--· _,,. . .,,_ ~·-- ,.1--·--

l>eripignan, (Fran.ea) 5 - Pazar 
~U Pariste yapılacak bir mitingte 
~ bulunacak olan Katalonya hil· 
d eti riesi Kompanis, Port·Bou hu 
~Udunu geçmiş sonra tekrar Barselo 

l dönmüştür. 
ti Sanıldığına göre, Fransız hüküme 
ti l<ornpanisten Fransaya yapacağı 
tı!'.8.reti atiye talik etmesini i.stemiş-

.• 

Yeni bir kabine fetkil edPn Madri
din Baıveki/i Kaballero 

Y unan hükumeti inzibat 
kuvvetlerinin takviyesi 

ne karar vermiş jandarmaya 
bin, polise de iki bin nefer 
ilave et.ırıiştir. 

• • 

B ulgar Harbiye Nazırı as 
keri teftişler yapmal<

tadır. 

• • 
R o~a?.Ya .. itti~~dının yıl· 

donumu munasebetile 
Roınanyada büyük şenlikler 
yapılmıştır. 

• • 
•1 sviçre yeni askeri teşek

küller vücuda getirmek 
tedir. 

• • 

Ç ekoslovakyanın 1937 büt 
çesi Parlamentoda ka

bul edilmiştir. 

Sovyet Rusya 
ve iıanıharp 
Londra, 5 (Hususi) - Sovyetıer 

Birliği Kanunu Esasisinde harp ila
nına müteallik olan madde değişti -
rilmiştir. Bu maddeye göre, ~ovyet 
ler Birliı?i taarru:r. vukuunda harp 
ilan eder. Yeni tadile göre, karşıhkh 
1;mniyet misakları dolayısile harp ha 
li ilanı icap ederse bu, yapılır. Kar-

i şılıklı emniyet misakı Sovyet Rusya 
ıie Fransa arasında olduğu ic:in mad 

1 denin bu şekilde tadili Frarsada de
: rin bir hoşnutluk vücude getirmi~ -
t!r. 

' ~~iğer taraftan, Eko dö Pari gaze. 
r---------------------~--~ 

Su Derdi 
Hallediliyor d ı, Kompanisin Pariste ikametin -

tı.'lt istifade ederek Burgos hükiı.me 
t ~le bir mütareke akdi için müzake-
lı~ı~:e girişmek tasavvurunda olduğu 
~da bir şayia kaydetmektedir. 

Filistin Arapları 
l'ahudi Muhaceretinin Dur-
durulmasını istiyorlar · 

) l{UdUs, 5 (A.A.) - Araplar §imdi 
ı.' :.ad.8! kral tahkikat komisyonu ile 
bı· lrlıgınde bulwımaktan imtina et 
le~le~r. Araplar başlıccl. §U üç di-

l. '.tınde ısrar edeceklerdır: 
bi - Yahudi muhaceretinin kafi 
~ Dekilde durdurulması: 

ııı._ - Toprak alım ve satımının 
'""tı'i. a , 
~u;- MeeruU ve temsili bir hükü 

ihdası. 

I\~ Uç dilek kabul edilmedikçe A 
'-lt 1-.r tahkikat komisyonu ile mü -
btf el"elere girişmiyecektirler. Ko -
tfı-~Yon .Arap metalibatını reddetmiş 

Irak Hariciye
, l{ sinin faaliyeti 
"1i1t UdUs, 5 (A.A.) - Irak, çok geniş 
fe~Ya4ta bir diplomatik faaliyet sar-
1\\'lla~kted~r. Suud Arabistam ile bir 
~lt ede ımzalamış olan Dış !şleri 
'tt~a.l.rıı. Naciyilluil Bağdattan bu 
~illi dönznuştür. Dış işleri Bakanı 
~ Ye ile bir eerbest mübadele tie& 

"' 
llıl1tnıuı hazırlama.ktadır. 

~ l<arsm Kurtuluşu 
~a ~· 5 (A.A.) - Karsın ana va
'd hakınnı yıl dönümü dün Hc.l
'·e qsiz meruimle kutlula.n-

Fransa - ita/ya 
Umumi Müfettisler Bu Me-

Delboa'un Nutku ltalyada sele lle Uğra§acaklar 
J d Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -

Ehemmiyetle Karşı an ı Bugünkü Toros ekspresile beklenen 
Roma, 5 (A.A.) - lyi haber alan birinci ve dördüncü umumi müfet • 

siyasi mahafil ltalyanm Fransaya tişler geç geldikleri için toplantı ya
karşı olan bugünkü vaziyetinin bir pılamadı, Pazartesiye kaldı. Toplan • 
intizar siyaseti vaziyeti olduğunu bil tılarda, yeniden ihdası düşünülen iki 
dirmektedirler. Bu noktainazardan umumi müfettişlik üzerinde fikirler 
Delbosun nutku büyük bir alaka u - teati edilecektir. 
yandırmıştır. Fransa - ltalya müna- Kuvvetle söylendiğine göre bu iki 
sebetlerinde ilan edilen sükunet siya- umumi müfettişlikten birinin merke 
setinin inkişafina memnuniyetle in - zi Adana olacak, diğeri Karadeniz vi 
tizar olunmaktadır. ·!ayetlerinden birinin merkezinde ih

F enlandiya ve 
Rusya Arasında 
Helsingfors, 5 (A.A.) - Sovyet 

maelahatgUzan, Holstin'e Moskova 
hükumeti tarafından son defa ya -
pılmış olan beyanatın Fenlandiyanın 
hukuku hükümranisine karşı hiçbir 
veçhile bir tehlike teşkil etmediğini, 
yalnız Finlandiya arazisinden Sov -
yetlere hücum için istifade arzusu 
besliyen ecnebi devletlere karşı bir 
ihtar olduğunu tasrih etmiştir. 

Balkan Güzel 
Sanatlar Sergisi 
Atina, 5 (Hususi) - Bulgar hü -

kumeti, Bulgaristanın Balkan devlet
lerinin iştirak edeceği bir güzel sa
natlar eergisinin açılma.sına dair ver 
diği kararı ve diğer hükflmetler nPz
dinde de Bulgaristanın tava.ssutlarda 
buluna.cağını bildirmiştir. Yunan hü
kumeti sergiye iştiraki kabul etmiş
tir. 

Dk sergi Sofyada, ikinci Atinada 
''c diğerleri sıra ile Balkan hükftmet 
leri tıavitahtlarmda acılacaktıJ" 

das edilecektir. Ruznamede, memle -
ketin su derdini halletmek için ne 
gibi çareler alınacağı hakkında da 
maddeler vardır. Mahalli idareler şe· 
bir ve kasabalanmızın su vaziyet -
lerini gösteren rapor ve grafikler ha
zırlamışlardır. 

Demiryolu 
lstikrazımız 
Ankara, 5 (A.A.) - Maliye Vek!

letinden: 

4,5 milyonluk üçüncü tertip Sıvas
Erzuruın iştikrazının suskripsiyonu 
bugün halkın bu defa da göstermiş 
olduğu büyük rağbet ve fazlasiyle ta 
lep neticesinde muvaffakıyetle ka -
patılmıştır. 

Alman yada 
Bir mahkumiyet 
Londra, 5 (Radyo) - Bir Fran

sız tebaası müstahkem mevkilerde 
dolaşırken göriildüğü ve yakalandı
ğı için muhakeme edilmiş ve casus 
luk yaptığı anlaşılarak 8 sene hap
se, 20 sene mahallt sürgüne mahkiıın 
edilmiştir. 

İngiltere Krahnın 
izdivacı meselesi 

iKi PARTi TEŞEKKÜL EDER 
GiBi GÖRÜNÜYOR 

Londra, 25 (U. S.) -Kral Edvardın Madam Simpon 
ile evlenmeğe karar vermesi birçok mühim sebeplere da
yar!nıaktadır. Bunların birincisi aradaki samimi alaka ve 
aşktır.Kral, Avrupa hanedanından herhangi l.>ir~ne men
sur olan bir prehl· esle evlenmeyi muvafık görmemekte
dir. Çünkü böyJe bir izdivaç, kendisini de, İmparatorlu
ğu c!a bir takım karışık meselelere sürükler ve ba haneda
nın baıından geçen felaketli hadiseleri İngiltere \çin de 
bir mesele yapar, belki İngiltereyi de bu hadiselere katış
mağ'a mecbur eder. 

Bundan kral, ancak kral hanedan., 
lan arasında izdivaç vuku bulmasına 
ait olan eski an'aneleri muhafaza sı -
rasmm artık geçmiş olduğuna ve bu 
adetin butün siyasi ve maddi kusur • 
lariyle birlikte maziye malolması la
zımgeldiğine inanmaktadır. Kralın bi· 
raderi olan Dük York halktan bir \ca. 
dınla evlenmiş ve son derece mes'ut 
olmuştur. 

lZDIV ACIN NETlCESt 

Kral Edvard yapacağı izdivacın 

çok iyi bir netice vereceğine kanidir. 
Ve bu sayede ancak İngiltere halkı -
nm ınenfaallerini gözeterek hüküm 
sürmek mümkün olacaktır. 

Nihayet dünya sulhti ve refa
hı için İngiltere ile Amerikanın son 
derece samimi bir surette anlaşma • 
lan lazımdır. Ve kendisinin mezi · 
yetil bir Amerikalı kadın ile evlen. 
mesi bu hayırlı anlaşma ve beraber 
çalışmayı temine yardım edecektir. 

Fakat kral Edvard her şeyden ön
ce sevdiği kadınla evlenmek hürri· 
yetini kazanmak fikrindedir . 

Kral Edvard tarafından hazırla · 
nan plan .gelecek Mayısta taç giyme 
merasiminden bir kaç hafta sonra 
Madam Simpsonla saray kilisesinde 
evlenmekti. 

l\~KAHTAN SONRA 
Madam Simpson daha önce ya 

Mrs. Simpson 
Kimdir? 

Mrs. Simpso,,'un şimdiye 
kadar Amerikado Baltimur 
jehrinde doğmt:} bir Amerika· 
lı kadtn olduğu zonnedil;,cJi. 

Halbuki son defa M~}r€di
len vesikalara göre M rs. Sirr.p· 
son 1896 farihirıde I ngiltered e 
doğmu1fur. ilk clefa 1920 de 
~vlenmİj, 1928 de birinci ko
castndan ayrı!m:~fır. 1932 de 
ikinci kocası Mr. Simpsonla 
evlenmi}fir. 

S. M. Kral Edvard/.'::t Valioht 
iken 1934 tarihinde fonı§mıı
flf. 

Sartıın, mavi gözlü, sevimli 
bir kadıncllf. T anı~fığı gündPrJ
beri Kralla samimi closf olarak 
yaşamışflf Edvard V/11 'in )On 

Akdeniz seyahat;rde kendisi
ne refakat ederclc §ehrimize 
de gclmi~fir. 

Lanlu.ı:tPr vP C'.,ornvol d .. esi olacak ~====::::::::::::::::=! 
VP kralın kendisi, niklh kıyıldıktan ""' 
sonra kansile Londra belediyesine gi
decek ve zevcesini resmen halka tak. 
dim edecekti . 

Kral bir müddettenberi bu mesele -
nin efkarı umumiyeye açılmasına ta. 
raftar olduğu halde mesele arzusu hi
Hi.fına gizli tutulmuştur. Kralın daha 
önct> dominyonlarla bu mesel,. üzerin
de temas etmiş olduğu anlaşılıyor. 

Madam Simpsonun kocasmdan 
boşanmasına ait olan muamele ancak 
gelecek nisanda tekemmül edeceği için 
izdivacın daha evvel ilan olunmama _ 
sı bekleniyordu . 

Fakat hadiseler, efkinumumiye -
nin vaziyete daha çabuk muttali ol • 
masına saik olmuştur. Kralın efka -
numumiyeden geniş bir müzaheret 
göreceği muhakkak sayılıyor. 

MADAM SIMPSON 

Londra, 5 (A.A.) - Maci:ım Simp· 
sonun tngiltereden mUfarakuti. Kra _ 
lı hattı hareketini değiştirm.,kte ta -
mamen serbest bırakmak istemec::i ar. 
zusunun bir tezahürü gibi telakki o -
lunmaktadır . 

DeyJi Telgraf, nıc.~clcnıuı kanunu 
esasi ahkamı d-ıirc.sindc kolnyl.ı!da 
hallolunah .. 1eccği l:anaatınded1r. Dev. 
li Ekspres, kraıın evler.meE-ı lehin:!~ -
dir. Ve Bııldvıne hüı::um eılP.rek hıikfı
metin menfi vazıyctini de~ıştJrerek 
buhranm öniinc g~cınesini istemekte. 
dir . 

News Cro.ıic!l "!, icap edıyorsa ka
nunların dpği.;;ti.,ieceğın. söylüycr. 

Taymise göre kralın tereddüt dev
resi bir kaç gün daha devam edecek, 
fakat gelecek hafta başlangıcında ka
rannı verecek, belki de yC!niden uzun 
ca bir mühlet istemiyecektir . 

Deyli Telgraf, m"mlekctte hiçbir 
kimsenin kralın <;.!kilmesini istemedi. 
ğini, binaenaleyh bn yolda yapılan 
telmihlerin çok çirk;:ı ve tamamiyle 
yalan olduğu, herkesin böyle bir fe -
rağati bir felaket sayacağını anlatı· 
yor. 

TEKZIP EDtLDl 

Çurçilin yeni bir kabine teşkil e -
cleceği hakkındaki rivayetler tekzip 
olunuyor. Bundan başka kralın bir 
kabine buhranına sebebiyet vermek 

Madam Simpsonun kanunuesasi istemediği muhakkak sayılmaktadır. 
buhranının hallinden evvel Londraya limumi bir seçim yapmak mescle:si 
dönmesi bcldenmemektedir. 

de mevzuubahs değildir. 
Blois, 5 (A.A.) - Madam Simpson Oğrenildiğlne göre dün!{Ü kabine 

dün akşam sa~t 20 de. oto~obille bu- toplantısının sebebini kral, Dük dö 
raya gelmiş ,bır otele mmış Ye sabah York, valide kraliçe ve Baldvin ara
saat 3.20 de meçhul bir semte hare - sında yapılan konu§malar esnasında 
ket etmi§tir . kralın morganUk bir izd~vacı ıhtima-

Londra, 5 (A.A.) - Fort - Belevcd. lıni ileri sürmüş olmasını teşkil ey
re yaptığı z.iyaretten sonra Baldvin lemi§tir. BaJdvin şahsan böyle bir 
John Simonu kabul etmiştir. Simon izdivaca muhalif bulunuy0rdu . .Pakat 
bundan sonra Mnlcoln Mac Donald ve derhal dominyonlar mUmessıllerinin 
Neuville Chambrlain ile görüşmüştür. fikrini almayı elzem telakki etmiş ve 

cominyonlar mUmessillerı ıstı derhal 
Kral ve hükümet nenfi cevap vermişlerdir. Bakanların 
Lo d 5 ( H · 1 B ld . h'" büyük bir ekseriyeti de ınorgnntik 

n ra, ususı - a vın u. b' . d' . d b 1 · rd 
~ . . . . ır ız ıvaç aleyhın e u urunuşıa ır. 

kumetinı?, kralın Mad~m Sımpson ıle Bugünkü kanunu esasi buhranında, 
evl~nmesıne muhalefeti devam etmek- kralı, hiiçük olmakla beraber mUhim 
tedır. siyasi eh~miyeti bulunmıya"l baz1 

Press Aıssoiation'un verdiği malü • faal ekalliyetler teşvik eylemektedir· 
mata. göre uzlaşma imkanları kaybol- ler. Oğ'renildiğine göre bakanlar ara 
maktadır. Kabıne bn sabah toplan - smda yalnız Coper ve Simon kralı 
tnı§ olduğu gibi pazarteıi günü saba. tutmaktadırlar. 
hı da toplanacaktır • JKI PARTI MI? 

Bütün matbuat, meseleyi ısür'atle Paris, 5 (A.A.) _ Figaro gazetesi-
bir karara bağlamak lehindedir ve ge nin Loodra muhabiri yazıyor: 
cikmenin tehlikeli 'l13cağı kanaatin "lngilterede iki parti teşekkül e • 
dedir • der gibi görünmektedir. Bunlardan 

Deyli Hera.ld, hlikumetin krala biri krala taraftar olan bazı işçi, Ji
gösterdiği muhalefeti bütün esbabi1e beral ve muhafaza.karlardan, meb'us 
izah etmesi Uiztmgı?ldiğini sövlfö·or. r Arkası 10 •ııır"ınıı ı 
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Zeka - çif aide? 
Hepimiz sanki 90k lı e yal'ar bir 

matahm?Ş gibi zeka denilen {büyü) • 
ye sa.nlmış, bekleriz \•e umduğumuz 
nimetlere eremedik diye yanar yakı. 
lınz. Kaderimize küser, ba.5ka1annm 
b~ına konan devlete ha et ederiz. 
SnJUnz ki kendimizde herkesten fazla 
bulundub"1lllU ,·ehrnettiğimtz zeka de~ 
nilen bu büyü, hayatta muvaffak ol
nuya yarayan ve ahibine mutlaka 
refah ve saadet ,·ermesi lazımgeleıa 
yeg8.ne eydir • 

Hepimiz bir basamak ü tuınilroe
klnln haset~i l~iz ve • fütursuz söy. 
lüyonım - yüzde dok amnuz bu hase
di iradi olmıyara.k taşıma~'tayız. 

- Ben böyle olacak adam mıyım! .• 
sözü iç dilimizin dalmi bir tesbihidir. 

Lakin neden görmek istemiyoruz. 
bilmem? Ni~ln yalnız zeki ile muvaf. 
fak olmak ıazımgeldiğine inanmışız! 
Niçin zekaya bu kadar fazla ehemmL 
yet ,·em1işiz! Neden hayat icapla.rı -
~ın mutlaka zeka ile en iyi temin e
dilebileceğine clair söküp gelen bir 
inam;:m rnüminleri~iz! .. 

Bir a<1am dün fakir iken zengin 
olc1u da en, ben oJamadımsa inan • 
malıyız ki; onun bu muvaffakl)·etln· 
de kullandığı va ıtalar bizde eksik -
tir. Bir adam l ük!§ek bir me\"klie 
erişti, siz de çok fazla ~andığınız ze
kanıza rağmen oraya varamadınız.t0& 
hunu kendi eksiğinize hamletme3ip 
de ,talihe, kade.re atfe<Up klismede 
mana yoktur. 

Hav~tta, hugünkU manasiyle mu
\'Uffak olmak için kullanılması Jiznn 
~elen va<oıtalan, gidilmesi icap eden 
vollan seı:ip, o va ıtalan, mahiyetine 
İ>a.kmadan, tatbik etmek ve düzlüb"Ü• 
ne, iğriliğinc ehemmiyet \'enneden () 
yollarclan gitmek bir zekfl eseri ol un 
olmasın, bugünün "kabili~ et,, öziyle 
ifade ettiği bir ha Jet neticesidir • 
"- Ben kim e) e metelik vermem 

deyip zeka Ye ilminin istihkaktannı 

a~·ağma gel..,in diye beklemek 
hir ne,; tir~ akiliktir, keyfi vardır 
amma. hövlele.rinin ne kendilerine, ne 
de nlıesin.e hayrı dokunur! KU mü, 
ı:elir, kil miiş gider • 

Ben, hayatta muvaffak olmak için 
ne zeka, ne bilgi, ne ahlak ile iJilasr 
olmıyan , .e hala bir i im altında ifa.. 
de ednemiyen bir hasletin ~-ücodüne 
kailim. Buna benim gibi malik olmr. 
yanlar onu ne kadar kötülerle.nıe kö
tülesinler, o, ahibini müreffeh ,.e 
zen~in etme~iedir. Zaten bunu gör • 
mek için hadisata bakmak kafidir. 1 

B.FELEK' 

,-NASIL YAZIYORUZ? 1 
Başka bir muhitten gctirikn bir. 

fılız ba§ka bir toprakta kök aalama• 
dığı gibi başka bir ccmiye~f-Jn getiri
len bir sesle de başka bir cemiycfüı 
rııhuna 1ıitap edilemez. - Vasfi Ma· 
hir Kocatürk, YENI TURK EDE .. 
BIYATI, s. 81. 

Bu ne kadar "başka,, ! ... Accba bu ha)' 
Vasfi Mahir KocatUrk, Amerıhan kullitı.:n
deıı bahsedildifini de mi hiı; duyma.dı mı 
ki bir toprakta yetişen filizin ba~k'ı bir 
ycıde tutamıyacaimı iddia ediyor? Kilabın
d:ıki hükümler hep böyle delillere l&tinad 
ediyorı;a ... 

• 
· • . daima zinde, daima ayaktrı, 

daima yaşıyan bir inan ve i1•tanın 
tnahfılz 1uıtırasım bırrı7carak ... -
Etem lzzet Benice, AÇIK SO~, S. 12. 
WS6. 

c İnan > ı, birkaç yıldanbri, ••iman ,. 
manasına kullanıyoruz Bu kdinıe, özturk-
ı;e cereyanın ı;Ikardıiı kelimelerin en ı:ü
ı:ellerinden biridir. Fakat, " inan ve iman 
diye bir ha:şve alet edilmemeli. 

• 
Kayser Vilhclmilı bir zam.1nlar çok 

korktuğu için, Çin ile Jan:myam" 
A 1tru71a kapılarından içeri giri§frıi bir 
levha üzerine rcsmcttirdiği San ttJh .. 
liko hakkmda, Fransanın bugünkil 
llarbiye Nazırı M. Da'ladiy~ §U sö: .. 
lt:ri sarfetmi§tir. - Diplomat, AÇIK 
soz. 5. 1!. 1936. 

Bu bilmecenin halli· 
Kayser Vilhelm, bir zamanlar "San 

tehlike •• den o kadar korkarmış ki Çinli. 
terle Japonların Avrupaya nasd bukm 
edeceklerini gösterir bir levha yaptırtmı:ş 
(veya ısmarlamış). 

c Levha üzerine resmettirmelt :nöı:O 
doğru defildir çünkil bir muşamba 
(toile). zaten fü:erine resim :yapıldıktan 
sonra c levha :t olur. c Levha üzerine res. 
metmek:t de. olsa olsa.bir resmin üı:eri
ne tekrar bir resim rapmak manasma ge
lir. («Levhu kelimesının «maden safiha
sı:t manasi burada akla ıelcme7. ) 

Alıleı 

T oros El·:spresi 
Ankara, 5 (TAN) - Bugünkü To

ros ekspresi Ankaraya altı saat teeh 
htirle geldi. Gecikmenin ıııebebi, Fev
zipaşa - Adana kısmının sel yüzUn • 
den bozulmasıdır. 
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A'lahkemelercle Bugün· MELEK VE SAKARYA sinemalarmda Senanın En Güzel Fiımı 

Palabıyıkh bir 
dilencilik suçlusu 

ROSE MARiE 
Baş Rollerde: IEANE1TE MACDONAlD • NElSON EDDY 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

"Beş Yaşın dayım, Diyor, Amma 
isterseniz Daha da Çıkarım.,, 

HAZIR OLUNUZ!--------... YENi NEŞRIY AT 

Jandarma, Sultanahmet sulh ikinci ceza mahkemesine 
palclbıyıkh bir de!i.ı<anh getirdi. Bu, bir dilencilik suclu
su idi. Ellerini namaz kılar gibi göbeği üstüne bağlamış 

Pek yakında S U H E R SiNEMASI 
Avcılık ve Atıcılık - Türle av 

nnın efki.nru ne,reden bu aY 
mecmuanın 8 inci 1ayısı çıkmI§tır. 

ilmin en büyük mucizesi, yeni bir harikaaı, yıldızlara nasıl gidilecek filmini göaterecektir. 

Bay Tekin Meçhul Dünyalarda başında kasketle hakimin önüne ilerliyordu. 
Hakim Salahattin Demirelli, jandarmaya: 
- Şunun şapkasını çıkar, dedi. Suçlunun sorgusu baş

hyacaktı. O, yıldtzldrı sayar gibi gözlerini tavana dikti. 

(FLASH GORDON) 
~---------- BUSTER GRABE tarafından 

KOLTUKLAR: 50, 4v Kııruf 

Haftaıardanber1 beklenilen büyük film ŞEHiR TiYATROSU Operet Kı 

Bir şeyler mırıldanıyordu. Hakim sordu: 
- Yaşın kaç? 
Lakayt bir ses cevap ver-ı Aksaray 

Soyguncularının 
Muhakeınesi 

di: 

- Beş.. l Casuslar Karsı · Karsıya ~~~;ı'ıi\ı\\ ll~l:::mml 

Buıün 
J0,30 da 

VE 
l:S,30 da 

llA8&ABA 

Dün Ağırceza mahkeme
sinde Aksarayda Nadirenin 
evine elektrikçi gibi girerek 
ellerini ayaklarınt bağlamak 
ve ağzına mendil tıkamak 
suretile 5 4 beşi birliğini, al
tın kordonlarını ve diğer 
ziynet eşyasını çalanların 
muhakemesine başlandı. 
Suçlular, evvelce tevkif edi
len Necati, Mehn1et ve 1 s
maille Necatinin metresi 
gayrimevkuf mi.izeyyendi. 
Mahkeme, şahitleri dinledi. 
Şahit sarraf Yako şunları 
söyledi: 

- Amma yaptın ha .. Sen 
beş yaşında mısın? Pala gibi 
bıyıkların da var. 

Oynıyanlar: ROSALIND BOUSSEL -WlLLAM POWELL 
Görülmemiş derecede güzel. duyulmamış derecede heyecanlı 

FRANSIZCA SÖZLÜ. Metrogoldvin. Süper film Taksimde Maksim Tiyatroav.nda 
HALK OPERETI - Evet tam beş yaşında

yım. 

_ Şöyle bir otuza filan çıkmaz I Salı günü matinelerden itibaren i~EK Sinemasında Bu akşam 21 de 
ENAYiLER 

mısın? ~ .............................................................................. ~L----~-......------~---------
- !sterseniz çıkayım. "•••••••••••••••••-·----- • Yarınki matinelerden itibaren 

YILDIZ SiNEMASI 
- Adın ne? ı Günün çılgınlığı ... Ba, döndürücü film ... 
- Vallahi onunla hiç alakam yok. Herkesi teganni ve danı ettiren musiki. ... 

Siz ne derseniz odur. Kendıme bir ad 
takma zahmetine katlanmadım. 

-Ya .. 
-Evet. 
- Ananın adı ne? 

TOP-HAT 
Kadınlann sevimli tenoru ... Zamanımızın Ka.ruso'su... Metropolitaıı 

opera!'ı yıldızı 

T i n O M A R T 1 n 1 'yl 
4inemanın bir harikası... Emsalsiz bir güzellikte olan 

- Bilmem. 
- Babanın adı ne? 

filmidir. Dans kralları Karyoka ve Kontinantal yıldızları 
GINGER ROGERS "e FRED AST AIRE'nin 

Büyük bir muvaffakıyetle yar.ıttıkları ve bütün lstanbul halkının AŞK SERABI 

- Bir gtin bana bir kadın bir 

- Ben Allahtan doğdum. Bay ha-

Bu hafta SARAY Sinemasında kim Allahtan. Anam, babam yok. 
- Sen Beyazıt camiinde dilen-

cilik yapıyormuşsun, öyle mi? alkışladıkları şaheserdir. Ilaveten Türk Donanmasının Yunanistanı 

K t,. zivarctini bütün tafsilatile gösteren 300 metroluk film ve FOX - a ıyyen.. " 
-Okuyup,y~armmın? ~~~~~~J~U~R~N;A~L~- ~B;u~~:·:n~s;a;a~t~l:l~d=e~t;e;n;ri;li~t;h~m:a:ti:n:e~~~~:' 
- Benim öyle şeylerle alakam * Bugun meşhur Rus ATAMAN'm müthış • ne.. hayatına vakıf olmak için, herkes 
Suçlu, poliste Istanbullu olduğunu 

SÜMER SINEMASINA 

filminde takdim edecektir. 

ERKEK HALA Komik 
Vodvili 

MiLLİ VE AZAK Sinenıafar1nda 
C H A R L 1 E C H A P L I N'in en aon çevirdiii 

ŞARLO ASRi ZAMANLAR 

Hamidiye beşibirliği getirdi. 48 lira
ya aldım. 3 glin sonra bu kadın ya
nında bir erkekle geldi. Ben bu er
keği o kadının kocası sandım. Ben
den Hamidiye beşibirliği istediler. 
Ben onlara bir tane beşibirlik ver
dim. Bundan sonra kadının yanında
ki erkek ben sivil polisim. Bu beşi
birlik hırsızlıktır, buyurun merkeze 
kadar gidelim, dedi. 

ve adının da Ali olduğunu söylemiş , 

doktor da çalışabileceği hakkında ra 
por vermiştir. "decek ve DON KAZAKLARI he· 

yeti muganniyesile beraber ALEX. 

Büyük muvaff akıyetlerle devam ediyor. 

Beşibirlik para gibidir. Serbestçe 
alınır, ben almasam, başka birisi a
lacaktı. 

Bundan sonra polis Bayram din
lendi. O da hadiseyi şöyle anlattı: 

Hakim, suçlunun yapma aelılik 

gösterdiği neticesine vardı ve ken -
disini iki hafta müddetle belediye 
işlerinde çalışmıya mahkum etti. 

itiraf etti. Necati Mehmetlc arkada
şı lsmaile direktif vermış. Soygun
culuğu yapmışlar, çaldrklan eşyayı 

Edirnekapı mezarlığında paylaşmı§

lar. Bir kısmını da Müzeyy .. ı1in E
yipdeki evinin bahçesine gönınıü5ler. 
Onlar da, oradan çıkarıldı. 

VOLKOFF tarafından vücuda ge· 
tiril en 

STENKA 
RAZiN 

emsalsiz filmini görecektir. 
118.veten: FOX JURNAL, Atinada: 

Matemli bir cenaze töreni vesaire ... 
Canlı resimler: OSWALD BOl{SOR. Bugün saat 11 de matine. 

Uınuıni dühuliye 35 kuruş ----·· 

ol~~~k-: u .. - Mll:l:T·ae olarak: AZ:At(•'1' 
Bu senenin en gilzel filmi S O K A K C l Ç E C l 
K 1 R 1 K R OY A FRANZISKA CAAL'in en gUztl 

OAR COOPER,ANN HAROINO şahe8erlerinden, m\lzlk ve ,ark1• 
larla dolu, mU!tesna filml. Bilyük aşk romanı 

Bugün TDRIC Sinemasmda __ .., 
Herkesin tekrar tekrar cörmek iııtiycceti bir film 

CASiNO DE PARi 
(Fransizca ıödü) 

- Soygunculuktan sonra tahkika
ta başladık. Suçlulardan Necati ile 
Nadire arasında ailevi bir münase
bet varmış, tanışırlarmış. Nadire, 
Necatiden şüphelendiğini söylüyor
du. Biz Necatiyi tetkika başladık. 

Onun en çok temas ettiği Mehmedi 
yakaladık. Mehmedin elinde tırnak 
çizgileri vardı. Evinde araştırma 

yaptık. Bir bayrak sopası bulduk. 
Hadise yerinde de bir bayrak bezi 
vardı. Mchmedi dinledik, hadiseyi 

Necatinin akrabasından bir şahit 

daha dinlendi. O da bir gün Necati
nın kendisine tersyüz yaptınıak için 
elbise getirdiğini ve sonra birknç de
fa altın bozdurduğunu söyledi. Mah
keme diğer şahitlerin çağmlması i
çin muhakemeyi talik etti. 

Istanbul Uçüncü Icra ~tcmurlu- dükkanda açık arttırma suretile pa- Oynıyanlar: AL JOLSON • RUBY KEELER 

"Yok ağam, senden üstün yiğit Edremıtte ne ge
zer!'' d iye etraftan hemen cevap verdiler ... 

"Benim ~ediğim yemişe, elini kim sürecekmiş, ba
kayım? ... " 

Yine etraftan atıldılar: 
"Kimin hs.ddine dli§mÜ§, Şakir Bey ... Sen keyfine 

bak ... " 
Ali, yerinde rahat oturamaz oldu. Şakir, boynunu 

iki tarafa kıvırarak gözleri kapalı bağırıyordu : 

"Böylesi varsa, kanını içerim!" 
"Jçeriz, Şakir Bey, sen rahat ol! ... " 
Bu sırada davul, zuma tekrar bir alay havası çal

dı. Gitgide mUvazenelerini kaybeden bacaklar. yerde 
sürüklenip toz çıkararak biribiri arkasına dola mı
ya başladılar. !kide birde oynıyanlar duruyor, lıel
lerden tabancalar çıkarak havaya dört, beş el sıiu-

lıyordu. 
C:::akir, etrafındakileri iterek ortaya atladı ve oynı· 

ya~ann nraRma katıldı. !pekli Halep işi ltu§ağı ço
~ülmüş, yeıdc sUriinUyor ve ayağına dol~ıyorı:iu Sol 
eliyle onu, oeline sokuşturarak oynamıya başladı. 
Zorla ayakta duruyor ve olduğu yerde dönüyordu. 
Dizlerim yere vurmak için eğildiği sırada yanUstU 
tozlara yuvarlandı ve güçlUkle doğruldu. Gözler ~ni 
açamıyor ve etrafa göz kapaklaıının arasındakı bir 
sizgiden bakıyordu. 

Bir aralık Alinin önünde olduğunu hissetti. C')na 
dönerek dimdik durmıya çalıştı. Yüzüutin sinir~eri 
ve dudaklarının kenarı sinirli sinirli oynuyordu. Hep 

0 yarı kapalı gözlerle, kaşları altına doğru gerilmig, 
meydan okuyan bir tavır aldı. Ali de ayağa lcalkmış
tı, sapsar ytizilyle karşısındt.kine bakıyor ve iU an
da Şakirden ziyade, etrafta arkadaşlarını. bir kor
kaklık vaparsa, onların ne diyeceğini dUşünUyordu. 

Şaki;, hafif bir silkindi, oynuyanlann halkasının 
ortasına girmiş bulunan bir davul ile bit" zurna bu 
tarafa yaklaşmıştı. Davulcu kamburunu çıkararak 

ğundan: raya çevrileceğinden tallp olanların 
Mahouz ve ~1.tışı mu~arrcr n:ıl - mezkur gUn ve saatte bulunacak m~-

burluğa müteallık emvalın 8/ 12 936 .. . • 
salı günü saat 14 ten itib1 ren Tak _ r.ıuruna muracaatları ılan olunur. 

Bütün dünyada emsalsiz bir muv4'ffakiyet kannmıı bir ıaheaerd!r. lllvct 
EKLER JURNAL: Türk donanmaamm Yunanistanı ziyaretini bütün tafsilltı1 
ıösteren 300 metroluk bir film. Kral Konıtantin ile Kraliçe Olca ve Sopnie'ıı 

kullerinin Atlrıaya nakli toreni. 

eimde Sıraselvilerde 11 ve 13 4 'o: lu 1 (28080) ' Bugün saat ı 1 de tenzilatlı matine. 

Kuyucaklı Yusuf 
MEMLEKET ROMANI -28- SABAHATTİN ALİ 

varkuvvetiyle tokmağı vuruyor, zurnacı ise bütün 
vücudiyle oyuna iştirak ediyormuş gibi kıvrıla kıv
rıla üflilyor ve çalgının ağzını bazan. oynıya~la~d~? 
birine, hazan da, büsbütün coşarsa, dımdık gokyuzu. 

ne çevirıyordu. 
Şakir, oyınıa devam ederek birkaç adım i~crledi. 

Bu sırada seyırcilerden ve oynıyanlardan bır kaçı 
silahlarını çekmişler, biribiri arkasına. ha~a~a sıkı · 
yorlardı. Şakir de elini sol tarafına attı, lacıvert ce
ketinin altından iri bir Smith - wesson tat>ancı>. çıkd· 
rarak yıldızlara. doğru üç el sıktı. 

Sonra sanki bu ağır silahı ta.şım~~an . yorulmuş 
gibi, kolu eı;'lr ağır aşağıya indi, Alının hızasına ge
lince durdu, dimdik uzandı ve daha aşağı in'lledi. 
Şakirin biraz evvel açılmıyan gözleri şimdi yusy11. 
varlaktı ve biraz dışarıya fırlamış gibi görtln·iyordu. 
Başı biraz sağa eğildi ve gözü namlunun !:ı izasına 
gelince; iki defa arka arkaya tetiği çekti. 

Büfün bunlar: Tabancanın çıkıp, havaya. sıkılma
sı ve sonra Aliye doğru uzatması bir nefe'5 alımı ka
dar bir zamanda olmuştu ve bir çokları ancak silah 
sesi üzerine başlarını o tarafa çevirdiler. 

Ali, kur§nnları yiyinceı başını geri atmış ve otur
duğu kiltükten 8.fağı, toprağın üstüne süzülüver -
mişU. 

Meydanda bulunanların hepsi, oynıyanlar, davul
cular, zurnacılar, rakı içenler, artık sızmıye. başla
mış bulunanlar biribirine girmişti. Herkes, yerde 
yatanın ba§ucuna koşuyordu. Ihsan, diz çökmüş, A
linin başını ellerine almıştı. Yanında ayakti:l durhll-

ıardan biıine başiyle işaret etti, o, eğılip yaralının 
göğsiınii açtı. Kurşunlar dört parmak ara .le sol ta
rafa girmiı:ıerdi. Siyah birer delikten ibret olan 
yaralarcları pek az kan geliyordu. Ihsan, ba.§tru kal
dırarak etrafındakilere baktı. "Gördünüz va, git
miş!" demek istiyordu. Oradakilerden birı, bilgiç bir 
tavırla: 

"Bırakın yakasını gayri ... Allah r.ahmet etsin!,, 
dedi. 

Hep birden: 
''Allıı.h rahrnet etsin!" dediler. 
Ancak, bundan sonra akıllarına Şaklr geldi. 
Başlarını çevirip baktıkları zaman, onun, niıli ora-

da, ateş ettiğı yerde durduğunu, tabancayı tutan r.ağ 
elinin ölü gıbi aşağı sallandığını ve diğer eliyle de, 
~endısini götürmek, kandırıp kaçırmak istiyen Hacı 
Etemle diğer adamlarını uzaklaştırmıya t;alı§tığını 
gördüıer. 

-7-
Sokağın başından iki jandarma ile genç bir jandar-

ma çavuşu belirdi. Hürriyetin ilanındanberi oldukça 
kendilerini gösteren bu devlet kuvvetlerine kar,ı halk 
eski zaptiyelere yaptığı gibi l!ıibalilik gösteremiyor 
ve bir tanesi bir yerde görününce herkes işine gücü
ne gidip U!tUne iııı açmamayı tercih ediyordu. 

Bu sefer de onlann görllnmesile meydanın botal
ması bir oldu. Yollan tutmıya ko,an jandarmalar, 
şahit yazmak için ancak dört bef kişiyi orada alako
yabildiler . 

Bu 9ahltlerden ikisi adlanm jandarmalardan birine 

yazdırdıktan sonra belediye doktoruna ve Alinin br 
basma gönderdiler. 

Ve Şakir, koluna giren bir jandarma ile birUkt' 
ağır ağır yürilmiye b84ladı. Hacı Ethem kargaşalı) 
sırasında birdenbire ortadan kayboluvermişti. 
Tavşanbayırının eteklerindeki karakola kaaar hi~ 

biri ağzını açıp bir ,ey söylemedi. Ah,ap ve peınbl 
boyalı binaya girince falıitlerle Şakir sof ada kaldl
Çavuş odasına girerek kağıt kalem hazırladı. ŞaktriS' 
elinden alınan kocaman toplu tabanca ma.eanm Uf• 
tünde uzanıyordu. 

İlk önce içeri çağırılan Şakir ifade verecek hatd• 
değildi. Şaşkın ve hill ıarhoştu. Çavufun verdıji 
tabakadan kalın bir cigara sarmıya çalışıyor, fak&t 
titrek parmaklannm arasından cigaraklğıdı müteın" 
diyen kayıyordu. Çavuş önündeki kağıtlara, auv.ı'" 
dan alıp masanın üstüne koyduğu aynalı kUçük ııııı· 
banın ışığında, katilin ancak hüviyetini yazabUdi
Sonra kapının yanında bekliyen jandarmaya: 

"Al götür; ,ahitlerden biri gelsin!,, dedi ve ark~ 
na yaslanarak esnedi. Şakir ayaklarını sürükliyere ır 
kapıya gitti, fakat dışarı çıkarken Hacı Etlıe)Ille g 
ğüs göğse geldi: bu sanki Şakiri görmemif, yahut O' 

nu tanımıyormu, gibi başını bile çevirmeden çavuf' 
doğru yürUdli: ti 

"Nasılsın bak&lım, Cemal Çavu9 ?,, dedi ve 90rı 
başını sallıya.rak Ulve etti: ' 

"Yazık oldu aalan gibi delikHlıya billihl... ÇO 
yazık oldu! •. ,, ~ 

Cemal Çavu, genç ve meılekte yeni bir jancla~ 
idi, fakat Hacı Ethemin buraya Aliye yanıp yakıl dl 
için gelmediiini anlamıyacak kadar aaf ve aceIJ1i 
ğildi. Şüpheli gözlerle karpmdaldne baktı. , 

Hacı Ethem chfUI çıkmayıp kapıda bekllyen ., 
kayıt sözlerini kendisine diken Şaldrl ıa.terere~ 

•'Bu otlana anası yatak yorpn gönderdi. o 
getirdim. Yolunuyor zavallı kadın; pek perifaıı of 

Sonra Şakire d<Snerek: (Arkuı dl 
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-------~-~----------
_Günün Me~elel~ri 1 

1'ürkiyede ecnebi sermaye 
.:rurkiyeye ecnebi sermaye evvelce 

llltı.steıniekeye gelir gibi gelirdi. 
llugün yardımcı bir kuvvet olarak 

tetiyor • 

ltiikiımet, eski ecnebi sermayeyi 
~IJfiye ile meşguldür. Türkün iktısa
~ ha.yatma bir kene gibi yapışan es· 
Yabancı sermayeye artık memle • 

~tte hayat ve istismar hakkı kalma. 
,~· Demiryollanmız ecnebi sermaye-
111den kurtuldu. En son olarak Şark 
~~endif erleri de ecnebi sermayesinin 
til&.sından kurtulmak lizeredir. 
t~ki ecnebi ~rmayenin şehirleri • 

bıiıcıe tuttuğu bir ikl büyük şirket da. 
h, kalmıştır. Ali Çetinkaya. bunlan da 
~fiyeye karar vermiştir. Müstakil 
'lıll'kiyede müst.emleke şartlan ic;inde 
~!Şan ve ç.ahşma.k istiyen yabancı 
~l'Jnaye kendisine başka istismar yo· 
11 atanıağa mecburdur • 

lluna mukabil karlr işde çalışmak 
"'ti.)'en, Türkiyenin istiklaline ıı;öz 
lc<>ıtıryan ecnebi sermayeye kapılan -
b\fı ~mıştılr. Senelerdenberl Türki . 
)'"Ye yan bakan İn~iliz sennayesl bi
~ .al"tık bura.da kendisine faydalı iş
let bula.bHeee~ine inanmıştır · 
~ra.biik madenlerine yatmlacak 
~ İngiliz ~ermayesl, Türkiyede i~ 
~an ecnebi sermayKme bir örnek 
'11-buır. Bu şartlar içinde kendisine 
~ 'abası a.nyan ecnebi sermayMine 
'llıtkiyed.e pek çok imkanlar l'Rl'drr. 
~ paraya muhtacız, ecnebi 8erma;ve, 
"" getirecek işe muhtaçtır. Bu tki 
~aç mii~li şartlarla. anla.coma.k 
~yle ka.rşrhklı tatmin edilebilir. 

• • • 
J>iinlıs yol 1 

UUenclUk yMa.JC 
~olis dilenciyi yakalıyor ve m~füıt 

~tlar mahkemesine veriyor. 
ltakim kanuna uyarak bunları mu

·~t-n müddet hizm~t ifasına ma.hkôm 
~i:tor • 

" ll'aımt bunlan ç:alıştrra.cak teşkilat 
~ va.,rt.aıa.nmız olınadrğr için hakimln 
tı ~l'T ve kanunun hl.ikmü yerine ge
d lilenıtyor. Poli<J ve mahkeme beyhu_ 
e Yere \'akit kaybetmiş oluyor • 
l>fıenci yine sokaklarda dilencilik 

)\lnnalda. meşgul .. 
tl l>ilenct m~lesi böyle halledilmez. 

1! hir içtimai meseledir. Bir teşkilat 
~168idlr. DDenclllğf kaldmnak, so
~'kıa.tı dilencilerin iğrenç manzara
ita dan Imrtamıak için daha esaslı, da--

~enlş bir t.edbire ihtiyaç vardır. 
bı llu zanıreti me5hut ~uçlar mahke
tı ~l daha bariz bir IJE'l<llde meydana 
,... kal'tnı trr. Beledi:yemiz arlJk dilf>n _ 
~ıtıt . 
t ıneselesini başka bir cepheden 
~tklke ve ona göre t.edbir a.lmıya 

Elch\U'dur. 

~ ltanı kim~lz. işsiz, ~alışamryaeak 
~l'eeede vüçutça. ve dimağça bozuk 
l~~!lelerin sığoıabileceği müessese -

~ ltanı ~aıbllecek ka.botyette olan 
~~ı11eıi meşgul edecek ve ~aJı,tıra-
~~kilit! 

'erede dilencinin sokağa dökül • 
lli~ nıanl olacak v~alt!. 

DÜN CİNGÖZ 
YAGMURA 
TUTULM\J5 

' 

E mevi Halifelerinden 
Ömer ibni Abdüla

ziz ölmii~tü. I-Iilafet pos
tuna dayızadesi ve Emevı 
ailesinin me;şhur Ayyaşi 
Yezit ibni Abdülmülük o
turdu. En zengin ve ihti
şamlı çağını yaşıyan İs
lam yurdu, onun sarayı
na yalnız kadın, aşk ve 
şarap yetiştirecekti. Daha 
Veliahtlığı zamanında sa-

rayında dört bin cariyesi 
vardı. Halife olunca ilk işi 
mimarına: 

- Bana bir cennet yap ki, Allah 
ta onu kıskansın! Emrini vermek . 
oldu. 

Erdünde Beytireiste ona bir cen
net yapıldı. Dünyanın dört köşesın 
den toplanan 8 bin pırlanta ve dil
ber huri Gılman onun askına, Şl"h
vetine cevap veremiyordu. O; SE
LAME ile HABBABE'nin elinden 
de şarap içmek, aşkını onların diz
lerinde dinlendirmek istiyordu. 
Kendi ağzıyla; ince belli, nihal boy
lu, fitnekar kaşlı Selameyi 100 bin 
dinara satın almıştı. Fakat güzel 
sesli ve çapkın Habbabeyi sahibi 
satmıyordu. Yezit köpürüyor ve 
haykırıyordu: 

- Habbabe benim aşkınu süaliye 
cek yegane pırlantadır. Onu ağırlı
ğınca altına alacağım, onun değeri 
odur. 

~ Unlar olmadıkça dilenciliği orta -
~tQ kaldınnağa teşebbüs etmek, 
~huae yere para ve vakit kaybet - H abbabe çok geçmeden tera.zl-

kten başka bir netice vermez. nin bir gözünde altınla tar-
. • • • Wdı ve Şam saraylarında Yezidin 
~lrn kalbine kuruldu. Habbabenin kına-
t\ .an - Japon anlaşması- Iı parmağı koca saltanatın mihveri 
tn llk neticesi olmuştu. Sarayda sazlr, sözlü, içki-

~~~ıtıa:n .. Japon anıa.,mMmın ilk li gündüzleri; geceler fasılasız bir 
~te ~· tahmin edildiği gibi, İngil- zincir gibi biribirine ekliyordu. Sa
•~1 lle Fransanm ittifaka ya.kın bir rayın bahçesinde billılrdan büyük 
"""la~ 
fıldu. Yapmalarnu temin etmek şarap havuzları yapılmıştı. Halife, 

lıı güzel cariyeleri bu pembe ınayi-
ıttıı, ~iliz Hariciye Nazın Eden iki ler içine atıyor ve ipek ağlarla on
fı~ '""el Avam Kama.rumda vakf lan balık gibi a.vlıyarak eğleniyor 
l'ttı h~Ya.natmda, sebebiyet verilml - -================= 
~ ır t~avüz karşısında, İngiltere- türlü nsıtaıarla İngiltere)'i müdafaa 
lı'ta kara, denb ve hıt.va kuvvetleriyle edeceğini ilan etti 
t1ııı~a ve Belçikayı müdafaa edece - Bu karşılıklı beyanat imza edil • 

btu!ldlrdi. memı, bir ittifaktan başka bir şey 
'ıes 

1 
de Fransız meclisinde harici değildir. Fazla olarak bu ittifaka Bel

°"ta~ eleıin münakaşası münasebetile cika. da. tekrar girmiş bulunuyor. 
' i""a llaıiciye. Na.zm Mösyö Del - Bu suretle, Almanya, İngiltereyi 
gl btt llgiJtereye \"iki olacak herhan- kazanmak ümidini artık tamamen 
~ karşı ~anm her ~ybetmiş olu.Yor • 

---..Jl 

Ye zıt, Habbabe 
Selame 

ve 

Kiyi, kadını bırakmak istedi. Birkaç gün ac ttabbabenin 
yanına gitmedi. Fakat fettan kadın onu ağına düşürmesıni 
bildı: Hizmetçilerinden birisine tenbih etti. "Emirilmiı -
milıin.. Cuma namazına çıkarken bana haber ver!., dedi. 
İpeklisinden elbisesini giydi, utunu eline aldı. Yezit ca

mie doğru ilerlerken önüne çıktı. ve : 
(Avare aşıkı bugün hissiz gibi durdurduğu için ayıpla

ma, hüzün, ıteder onun üstüne dağ gibi çökmüş vaziyet -
tedir.) manasına gelen bir şarkı söylemiye ve utunu ~al· 
mıya başladı. Yezit eliyle yüzünü kapıyarak: 

- Aman Habbabe yapma .. diyordu. 
Habbabe çalıyor ve söylüyordu: 

(Hayat gönlün lezzet bulduğu, istediğin feyleri 
yc.\pmaktan ibarettir. Düşman ne derse deı:n, onun 
sözüne, kınamaşına kulak asma .. ) 

Yezit dayanamadı. Kollarından ..tıabbabenin boynuna 
tılsımlı bir kılit yaptı ve: 

- Vallahi haklı söylüyorsun, seni sevdiğim için beni 
kıskananlar mahvolsun Habbabe ! !. !. dedi. Ve yanındaki 
uşağına emir verdi: 

- Buraya bak! .. Git Müslimeye söyle. Benim yerime 
Cun:.a namazını kıldırsın. 

Bundan sonra Yezit Habbabe ile Beytireisteki sarayına 
<;ekildi. Eski zevkine daldı ... Bütün saray halkına emirler 
verildi. Halifeye hiç mektup verilmiyecek, kimse kendisine 
bir ı~ için müracaat etmiyecekti .. Yezit Ha.bba~sile ve 
l !iyük aşkıyla başbaşa ... 

A şık Halife bir gün salonda Habbabe ile başbaşa 

kalmış içiyordu. Habbabenin dudaklarına altın 

Bizimle demir ~ini bitiren İngiliz il 
o.damı: 

- Artık City sizi tanıyor, demiş. 
· Yalnız 500 milyonluk lngiliz Imıla
ratorluğunun değil, hemen bütün ci
han iş aleminin nabzı City'de atmakta 
olduğunu bilmiyenlerimiz vardır • 

Mütareke senelerinde Uoma.da bir 
otelin küçük salonunda Ja.nırnclaki ile 
Türk<:e konu,uyordum. Bir İngiliz pa
pazı turistliğe has sokulganlıkla yanı
ma geldi: 

- Hangi dilde konu~tujlunuzu an .. 
1.Q·abilir miyim?. 

- Türkçe! 
- Nasıl diye hayret etti ve panta.-

lonumu göstererek : 
- Fakat ben Türkleri bunun ku • 

ma.51 kadar si)·ah zannederdim. 
Papaz esvabı şa)·aklarının siyahlı

ğını liıtfen hatırla) ınız. 

Halbuki biz garp medeni.yetine doğ
ru yollanma te~ebbiisünde Japonlar
dan eskiyiz. Ancali garp alemi ile hlr 
türlü tanışmağa mm·affak olamadık. 
Buna A\•rupa mekteplerinin tarih 
dersleri ,.e büfün eclebiyatı moka • 
rnmet etti • 
Dahası var: Osmanlı imparatorlu~o 

garı> emperyalizminin sömürgell'r 
kadrosu iı:inde idi. Kumral ,.e be)·az 
esir etme~i belki ayıp bulduklan için 
hizi zenci siyahlı•~ında ~östermek ha
rici:.ve eılebi:ratıarmm da isine gell • 
)'Ordu. Jlikaye)·i bilmem bilir mio:ıf • 
niz? l'anusunu yemek isteyen kedi, 
onu, ev\•el3. fareye benzetirmi~!. 

Fakat bütiin bn çe~it tertipler, ha· 
kikatin galebe etmesine ancak hir 
müddet engel olabilir: 14 sfmelik etim• 
huriyet devri :rüzümüzü hütiin cihan• 
rla a~arttı. H~~ şe)·i ev\·ela kendi ken· 
dimb:e itimat f>tmek, sonra herkeql 
kenclirnfae itima.t ettirmekle kazan • 
dık. 

FATAY 

TARiHTE 
bardaklardan eski bir şarap da· 
ha sundu .. Onun ağzına devedişi 
denilen iri nar tanelerinden bir 
meze attı. Bu tane Habbabenin 

Teshin Aletleri 
Sergisi ünümüz

deki Martta 
Açılacak •• • • 

BUYUK 
----·~·gı~-rtlağında d ğümlendi. Koca 1s

l:im Ulkesini bir yüzük gibi par -
mağmda tutan ve oynatan Hab
babe ölmüştü. Aşık Halife tamam 
on beş gün Habbabenin cesed: ile 
başbaşa. koyunkoyuna kaldı. Ye
zit, hergün cesedi koklıyor, öpü-

J ŞKLJtR 
yordu. Olü kokmıya , şişmiye baş
ladı. Saray erkanından "Emiril
müminine, Habbabe ölmüştür, o
nu gömelim ... diyenlere: 

- Habbabe ölmedi, yaşıyor, o-

ve içfyordu. Habbabenin kıvrak 
şarkıları onu kendinden geçirirdi. 
Yezit içki alemlerinde etrafını sa• 
ran şairlerine, alimlerine aşkı, ka
dını ve şarabı terennüm eden şiir· 
ler söyletir ve kadın güzelliklerini 
tasnif eden kitaplar yazdırırdı. l{j. 
tabmda muhtelif millet kadınların
da şu ayırtıcı vasıfları yazmıştı: 

İranlılarda necabet, Berberilerde 
işvebazlık, Melez ve Zencilerde 
zurnacılık, Habeşlerde muhafaza

cılık ve hazinekarhk, Nubelilerde 
aşçılık, Ermenilerde mürebbiyelik, 
ve süt analık .. 

Halifenin kitabına göre, Türk 
kızları güzel çehreli, Rum kızları 

güzel vücutlu, Hatay ve tran kız
ları güzel saçlı, Hicazlılar güzel 

gözlü, Yemen dilberleri de ince 

belli olurmuş. Habbabe ve Selame
nin doğduğu Basra ve Kfıfenin kız 

lan da ince belli, fidan boylu, fit

nekar kaşlı kudretten sürmeli imiş 
ler. 

Y ezidin sarayında bir <ıe Kene 
mahzeni vardı. Dört taraf

ta öldürttüğü zavallıların başları 
hususi sepetlerle her gün saraya 
getirilir, bu hazinelere istif edilir
di. 

Bir gUn Habbabe sarayın balko· 

nunda şarkısını söylüyordu: 

[Aşk boğazımda öyle bir ateş 
yaktı ki sesim hanc;eremde eri· 

yor, ic;imi bir lav gibi kavuru· 
yor.J 

Yezit bu güzeı sesi bir şarap gi
bi içti, içti.. Birdenbire yerinden 
fırladı, ipek harmaniyesini kolları 

nu ölmüş görmek istiyenlerin ka

YAZAN: İbrahim 

Hakkı Konyalı 

falarını koparırım. 
Tehdidini savuru -
yor ve saray bahre
sinde zavallı uşakla
rın kellelerini uçuru 
yordu. Cesedin üs -
tünde artık kurt -

arasında bir paraşüt gibi şişirerek 
balkonun önüne doğru yürüdü ve 
bağırdı: 

- Uçmak istiyorum Habbabe 
uçmak .. 

Basralı dilberin dudaklarından şu 
billiı.r sesler döküldü: 

- Nereye gidiyorsun Ern.iril
müminin ! Sana ihtiyacımız '1ar. 

Yezit bu ipek sesin okşayışı ile 
biraz daha kendinden geçerek ba
ğırıyordu: 

- Vallahi uçacağım, Habbabe. 
- Milleti kime bırakacaksınız ? 

- Sana Habbabe .. Sana .. 
Yezit bundan sonra diz çöktü ve 

sarhoş şaprrtilarile Habbabenin el
lerini o"' t"' p u. 

Emevi oğlunun sefaheti, israfı, 

kayıtsızlığı yurdun istiklalini sar
sıyordu. Dört tarafta.o düşman; 

!slam kalelerinin kapılannr çalı
yordu. Bir gün kardeşi Müslime 
yanma geldi: 

- Kardeş, dedi. Sen Omer gibi 
adil bir halifeden sonra bu tahta 

o~ur~un. Fakat devlet işlerini yli
zustu bıraktın. Bu fahişelerle meş
gulsün. Kapında uzak yerlerden 
gelmiş bir çok heyetler bekliyor, 
sayısız şikayetler var. Tuttuğun 
yol seni de, yurdu da, hepimizi de 
uçuruma götürüyor. 

M üslimenin bu sert ihtarr Ye
zidi uyandırır gibi oldu. Iç-

lar peyda olmuştu. Kokudan ya
nına varılmıyordu. Bir ciyfe hali
ne gelen Habbabeyi gömdüler. Ye
zit, bu defa da Selame ile Hahha· 
beyi unutmıya çalışmıştı. Fakat 
yıllanmış, keskin şaraplar ve şa
raplardan daha keskin olan Hab
babenin aşkı onun ciğerlerini ke
mirmişti. Habbabeden bir hafta 

sonra o da toprağa girdi. O gömül
düğü sene Yalvaç Mehmedin göç 
ettiğinin tam 105 inci yılı idi. 

Şık. zarif ve giizel bir aT-.~am 
elbisesi 

Gelecek ayın 16 smda açılması mu 
karrer olan (kömür yakan vesait ve 

teshin aletleri ve tesisatı beynelmilel 

sergisi) 26 mart tarihine tehir edil

miştir. 

Buna sebep şudur: Bazı büyük ec 

nebi firmaları , sergiye geniş mikyaa 

ta ve faydalı bir şekilde iştirak ede

bilmek için daha geniş vakit bırakıl
masını rica etmişlerdir. lktisat vekl 
leti, bu müracaatı kabul etmiştir. 
Sergi, 26 mart 937 den 26 nisana ka· 
dar bir ay devam edecektir. 

N umarasrz Bina 
Kalnııyac;ak 

Belediye sınırları içindeki binalar

dan bir kısmında hala numara bu -

lunmadığı yapılan teftişlerden anla
şılmıştır. Belediye reisli°'i dün sübe 

ö' • 

lere gönderdiği bir tamimde lazımge 

len kontrolün yapılarak numarasız 
binalara derhal numara verilmesi 
lüzumu bildirilmiştir. 

Tacirler Türkofiste 
Toplanacaklar 

Istanbul, 5 {A.A.) - Türkofis'ten 

tebliğ edilmiştir: 

İktisat Vekliletince lsviçre "Cenev 

re., ve lskandinavya baltık memle -
ketleri "Stokholm., ticaret ateşelik • 

!erine tayin olunan Kamran ve Hay

rettin yeni memuriyet yerlerine git
mek üzere Istanbula gelmişlerdir. 

Yukarıda yazılı memleketlerle İf 

yapmakta olan veya ticari münase -

betler kurmak istiyen tüccarlarımı -
zın pazartesi sabahı ondan itibarım 

beşe kadar dördüncü vakıf hanmrn 

dördüncü katında Türkofis şubesine 
müracaatla dileklerini ateşelerimize 
tesbit ettirmeleri. 

Bir Otomobil Kazası 
Şoför Necdetin idaresindeki otom(). 

bıl Galatadan geçerken seyyar satı
cı Osmana çarparak başın1an tehli
keli surette yaralamıştır. Osman 
hastaneye kaldırılmış, ısoför l't'lkalaıı 
mrştır. 
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Ceki Karlin-G. Saravı:~~rı·~:d:ındu~kul Sigaramı tellendi;e tellendire dü
şünüyordum. Birdenbire kapı çalındı. 
Açınca karşıma bir kadın çıktı. El
bisesi hem seyahat elbisesini , hem de 
balo tuvaletini andırıyordu. Kadının 

ÇeYiren: F. Y ARAL 
ilk ışıklarını seyretmek bitir~ı. uzul 
uykusuzlukların mükafatı idi. Şirndi 
ise hayatınızı yeknasak bir ışık için· 
de geçiriyor ve karanlığı seyretmesi
ni bile bilmiyorsunuz. Dünkü müsabaka 

3-3 beraberlikle 
sona erdi 

(Yazan : Eşref Şefik) 
!stanbulda üç maç yapmak üzere dün trenden çıkan 

Çeki Karlin takımı akşamüstü Taksim stadyomunda o
yuna girdi. Maçın tafsilatından evvel misafir takınuıı 
ayarını, dünkü oyuna göre. vermeğe çalışayım: 

Galatasarayın ikinci golünü de yap· 
War. 

Çamur deryası ;çinc/e Galatasaray kalecisi Avni topu 
b•formıya çalıııyor, yalıut c/icJiniyoı 

Soliçleriyle Galatasaray .kalesinin 

1 ağzına kadar dayandılar. Galatasa • D • • • ı w 

ray müdafilerinin ayakları kaydı . unya şampıyon ugununı 
Kaleci vaziyeti kurtarmak üzere ileri 

1yüzü genç, şehvetli ve biraz da alaylı, 
1 gözleri simsiyah, ağzı kıpkırmızıydı. 
!Fakat bana tanıdıklarımdan kimseyi 
; hatırlatmıyordu. 
' Arkasından odama kadar gittikten 
1 
ı ~onra: 

! - Affedersiniz, isminizi ha tırlıya
ı mıvorum. dedim. 
i Dudaklarında müsamahakar bir 

'

tebessüm belirdi: 
- Beni tanıdın demek, o h3.lde rü-

1 
yana girmiı;im. Beni Lamia kızı Cal
listoyum. Bin sekiz yüz i3ene ~.i7.el 

Antakyanm daiilarında yatt.Tm. Fakat 
kabirler şimdi bir verden cibtir yere 
gidiyorlar. Beni f'arise g-etirdi!er. 
gölgem de. küllerimin bulunduğu taşı 
takip ediyordu. Ondan sonra da uzun 

- Lakin bana öyle geliyor k i sen, 
olelidenberi, biz çok düşündük ve çok 
şeyler yarattık. 

- Hayır, düşünmediniz. yaratma· 
dmız. Bizim zamanımızda yRpılan mo
delleri taklit etmekte mahı:ı.ret gös
terdiniz sade .. Siz ancak bizöm gölge
mizde geçinebiliyorsunuz. !>iişiince

ıuz de, sanatınız gibi, bizim cesetleri· 
mizle yaşıyan tufeylilerdir. Desc:ır· 

tes ile Kant Parmenide'in fikirleri· 
ni çalmışlardır. Bugünkü fen , b izitrl 
kıırduğumuz esaslara istinat etmekte· 
dfr. Leibnitz'in keşiflerini Archimede 
daha o zamandan ortaya almıştı. 

- Fakat biz, Amerikayı keşfettik· 

- Yalan. dedi. Aristotc, -- bugüıı Bizim futbolcüler iki günlük bir 
tren yolculuğundan sonra dün Çek· 
lerin oynadığının yarısını oynıyamaz. 
lardı. Kayak ve çamurlu bir sahada 
yol yorgunluğile maça başlzyan Çek· 
ler sahanın icabatına göre topu kul
lanmakta hiç tereddüt etmedill!r. 
Her hallerinden, senelerce bir kapta 
pişirilmiş, bir noktainazarla çalışmış 
''futbol san'a.ti,, erbabından olduk • 
}arını belli ediyorlardı. 

fırladığı sırada topu ortaya geçiren 

Çekler hafif bir vuruşla ik.in.ci golle • yolu nı· haye t 
rini kaydettiler. 

Çeklerin üçüncü golleri 

zaman Louvre m\izesinin mahzenle
rinde kaldım. Eğer bir alim, zavalh 
fHüJ~re ~eceJeyin muvakkRt bir hayat 
vermesini bilen mutat sözleri :nezarı
mm hı:taındıı sövlemesevdi. yine oradıı. 
kıı.lrrdım. Fakat şimdi ~eceleri yedi 
saat senin pis sehrinde dol:ı-şıyorum .. 

- Vah zavallı kız. diye söziinü kes
tim. kimbilir hayatı ne kadar değiş. 
mis buldun! 

Ccbelüttarık denilen - boğazdan ge
çip doğru gidildiği zaman Hilldistan• 
varılacağım söylemişti. Bir keşfin şe
refi , onu tasavv.ur eden kafaya ait• 
tır Mevkii fiile koyan ameleye de
ğil. Dünyanızdan çekilirken öbür d:in
yaya hiç bir zevk götüremiyccek mi
yim? 

Artık mücadele etmiye mecalim kal 
mamıştr. 

Kalite reisi ne cJiyor1 
Küçük paslarla Galatasaray mü. Alman boksa·· re açıldı 

dafaasmı mütemadi yer değiştirme • 
ğe, top ~ovalamıya mecbur ederek - Hem evet, hem hayır E\ leri kıı.-

- Bir sigara içmez misiniz? dedirttı 
muhakkak ki bu da sizin zs.manınJ,. 
dan kalmıstır. Madem ki Aristotuıt 
sözlerine göre ... 

Maçtan !onra kafile reisile görüş
tüm. Dünkü ve bugünkü oyun hak • 
kında fikrini sordum. Uzun konuş -
mamızm hül,sasını şöyle topluyor -
dum: 

yoran Çekler,· bir fırsatını buldular. Bokıta bütün ıikletlerin dünya ,ampiyonluklarını memleketle- ranlık , elbiseleri <:irkin, semayı ma~-
Sağiçlerinin önünde hasıl olan mü da- rinde mu haf aza etmek üzere tim diye kadar bütün gayretlerini mum buldum. Bana kalırsa şimdi ha
faa gediğinden akarak üçüncü golle- ıarfeden Amerikalılar nihayet ağır ıiklet ,amp"yonlarının Al. vat daha boş ~eciyor ve mssnlar dıı.
rini de attılar. Bu gol, yerin kayak man bokıörile çarpı,mıya razı oldular. Bu razı olu,un iç yü - hıı az mesuttur. Fakat bir şev tuh::tfı
oluşu , hem müdafaanın bocalama • zünde bir makıat gizli iıe yakın da onu da haber alırız. mıı. gidiyor, gördüklerim hep bildiğim "- Galatasaraylılar isabet husu -

aunda bizim oyuncular kadar oyna.. 
mıyorlarsa da takımın sürati nokta
ımdan bize daha faik oynuyorlar. A· 
çık, dalışlı, merkezi Avrupa tarzın
dan fazla lngiliz ve ltalyan uslübun
da oynuyorlar. Fazla olarak amatör 
olduklarından kendilerini daha ziya
de ııarfederek, daha heyecanlı oyna· 
maları yüzünden hücumları bazan 
çok cazip görünüyor. 

ŞPvler. 
sına, hem de Galatasaray kalecisinin Şimdiki vaziyete göre N'evyok .---------- -----
sür'atli hareketine mani olduğundan Boks Komisyonu Alman boksörüne 8 Takımları Bin sekiz yüz senede hiG bir ye. 

- Hayır, oraya kadar gitmiyee!" 
(;im. itiraf ederim ki, ağzına yaprak 
öumanı Rokmaktan ibaret olan bu bof 
adeti bilmiyorduk. Fakat bunun uit 
zevk olduğunu iddia edecek değilsiJlı 
sanırım. kolay oldu • ~ektiği bir telgrafla konturatı bu a- nilik vapamadınız mı? Şu e:bisey0 

Birinci devre böylece 3 _ 2 Çekle • yın 11 ine kadar bizzat imzalaması- bak, beni defnettikleri vakit Ü7.erime 
rin lehine neticelendi. nı, yahut bir vekil tayın etmesini Müsabakası k(\vmuşlardı. Benim zamanım-la vlin, 

- Kimbilir? Hiç tecrübe ettin mf, 
- Hiç etmedim! Nasıl. :ren de gil"• 

ikinci devre bıldirmiştir. Çek maçları dolayısile Taı{Sim sta- iplik ve inekten elbise vapılırdı. Dün-
AMERIKALININ MANrr.o'''G'P.I vıı. w ... ziine tekrar O'elirken bu eski 

de altmış sigara içen tiryıkilerdeJI 
misin, 

Bugün oynıyacağımız Fenerbahçe 
ile nasıl bir netice alacaiımat pek 
kestiremem.,, 

Maçın talsifôfı 

Saat üçe doğru takımlar sahaya 
cıktı. Galawaray mutat kadrosun • 
daki merkez muavin yerini Hüseyine 
bırakmıştı. 

Hakem Adil Girayın düdüğile hü • 
cum te,ebbü11lerine başlıyan iki ta
kımın oyunun idaresini ele almıya ça
baladığı beş dakika sayısız geçti. Bu 
beş dakika içinde Çek futbolcüleri -
nin kendilerine mahsU! tarzda kil -
çük pasları rahat kullanarak topu 
Galata.saray nısıf sahasına geçirdik • 
lerini seyrediyoruz. Galata.saray o • 
yuncuları sahanın dünkü haline da
ha uygun gelecek şekilde oynamıya -
rak toplan fazla sürmiye başladılar. 
Tabii çamur fazla olduğu için topu 
uzunca sürenler rakip oyuncu i1 ~ yor 
gun bir saniyede k&rJılaşmış oluyor 
lardı. 

Bu arada üıstu11te tekrarlanan hü • 
eumlann birinde 11ağ açığın ortaladı· 
ğı topu merkez mü hacim kafa ile Ga 
latasaray kalesine atarak ilk Çek go
lünü kaydetti. 

Ga/afasaraytn mukabil golü 
Çekler birinci gollerinden sonra hü 

cumlarını şiddetlendirdiler. Mütema
di akınlarla Galatasaray müdafaasını 
zorluyorlardı. 

Galatasaray hilcum hattinin fını:ıt 
kollayıcılığını ve vaziyet huırlayıcı
birkaç aydn- günden güne iyi oynıyan 
Gündüz muvaffakıyetle başardığın • 
dan san kırmızılılar da Çek kale11i 
önlerini sıkınk ziyarete bRfladılar. 

Açıkların vaktinde ortalamadıklan 
nı hisseden Gündüz haf haUından ge 
len bir topu kendisile içleri arumda 
zikzaklatarak Çek kalesine akmıya 

başladı. Çekler, her saniye geçtikçe 
daha tehlikeleşen bu hücumu hatalı 
şarjla durdurmak istediler. 1 Hakem 
Galatasaray lehine penaltı verdi. 

Sıkı çektiler beraberlik golilnU yap 
tılar. 

Gafafasaraym ikinci golü 

Beş dakika kadar iki tarafın gay • u~ .. v ' • dında tehir edilen B takımları miısa- '"' 
retini görüyoruz. Galatasaraym hü. Alman boksörünün Amerıkaıla ve· bakalarma diğer iki sahada devam e- mensu~atı hatırlardan bile silinmiş 
cum.lan başlarken Çeklerin muavin k.ili ve maneceri old~ğu halde kendi- dılmiştir. Vefa • Eyüp maçmda Ve- hulll<'A.ıhmı umu;vordum. Bu uzun!'!~
hattı oyunu bozuyordu. Bir gol far _ aı Nevyorka kadar gıtmlye karar ver falılar hükmen kazanmış, Beykoz • relerden sonra inııanlann giineş ve 
kını muhafaza edip, fırsat çıkınca gol miştir. Bu hareket te Almanın Ame 'l'opkapı maçında her iki tüım gel _ av lribi fevkalade kumaşlar icat ede
adedini arttırmak yolunu tutar gibi rikalı manecerine emniyetı kalmadı mediğinden ikisi de hükme.o uı,a •flüp reklerini, bunların ele taze bir kız ve-

ld k1 h
• 

1 
y . 1 ğını gösterebilir. Almanla Amerih- olmuşlardır. 

0 

YI\ iyi olmuş bir rneyva derfai gibi yu. 
0 u an ısso unuyor. anı zora o. 1 d··-·· 1 • .. .. ·· d .. .. • mm oguş erı onumuz eıcı yaz ya • muşak gelece~ni zannediyordum. Ger 
yu~u m~daf~~~an. ~u~,/~za pılacaktır. F.akat o zamana kadar Kır kOFH~U ______ r.i pamuğu buldunuz, amma. ben on-
geçırmege lnllCl e A.r. ®IlJiCŞalll}J1YOU1UgUUUıl "l.JIL t:!llllh• ';>"O" •7 .. _. \JQl\"\IJ&t~"" J' G 1\ 1\H.Ulfr *H!lll,\1 \1" 

çalışmıyorlardı. uğramas• da mümkündür. Cihan t-lakemlerİ . rı.ım. Biz de deri ayakkabı giyerdik, 
Bu sırada Eşfak Çek kalesinin ya- şampiyonu Braddk'a düne kadar dö- rakat bir benimkine, bir de seninkine 

kınında kaptığı topla biraz fazla oya- ğüşmiye müsaade verilmiyordu. Bu · İstanbul atletizm Ajanlığından: bıtk. Benimkini bugün hiç bir mağaza-
landığı için Gündüu geç verdi. MU • nun sebebi de şampiyonun damat ı _ 6/ 12/ 936 Pazar günü Saat da bulamazıııın. Benim zamanımda 
dafiler yetişmiş oldular. Fırsat da hastalığı idi. Hastalığından kurtul onda Şişlide yapılacak o:a.n birinci mücevher, altın ve gümüş kullanıhr-
kaçmış oldu . duğunu doktorlara tastlık Pttircn Kır koşusu Hakemleri: or. Siz başka bir şey buldunuz mu? .. 

Cem'i bir oyun olan futbolde bir Bradok döğUşme mUsaadesıni aldı. 2 _ Hareket Amiri Enis Hulusi Biz inci, elmas, pırlantadan, velha-
takı.mm beraberliğini veya herhıtngi KOMISYONUN KARAR: 3 _ Kronometro··r. Adil Giray. Cez- 1 b ·· b.l. b" · k sı ugun ı men utün ıy-nr:tli taş-
bir golünü bir oyuncuya maletmek Fakat o müsaadeye istinaden Al ~ mi Şahingiray. Melih, Ahmet Sait ları görmüştük. Bin sekiz yüz sene 
doğru değildir. Fakat dün Galawa- nıandan evvel zenci Coe Luviz ile tle 4 _Muvasalat Hakemleri • Talat, de başka bir taş yarattınız mı ki? 
rayın attığı üçüncü golü doğrudan ~rpışm:~ı:"k:nın.ı elde et~i. Vakıa Cehti, Zeki, Biraz durakl&ıdıktan sonra devam 
doğruya bir oyuncuya maledilcek evyor s omısyonu cı an şam- 5 - Kontrol - İbrahim Hoy, Recep, etti: 
gı.bi bir sayı idi. Muvafık olamıyaca_ pıyonunu .. Almandan evvel herhan.gi 

b bok l şrn kta t Mehmet Nuri Vural, Etem. - Siz zevki de unuttunu'T., Geceyi 
ğmı bilerek bu beraberliği Galatasa- ır sor e çarpı a n m~ne mış- Hakemlerı·n Saat 9 da Şişli tram- b ea.· A k f k 
ra merlc~z muhaciminin şahsi mu_ tir. Fakat Nevyork . konusyvnunun t>er at ıyorsunuz. rtı şa a ne-

- HPm de nasıl! Bir hafta bir Jr&
dının eline dokunmasam ol:.ır anım• 
bir saat si~arasız olamam. ' 

Kadını düşünce aldı: 

- Ver bir sij?ara bakayım, dedL 
Siyarasmı yaktım: 

- Nasıl içilir? diye ııordu. 
- '-"--"n.___ı.--•-s :!11--.a,._.._. ..A.-.1---'"' 

amma, en tatlısı dumanı ciğt? rlere hl' 
dar indirmektir. Çek bir n'!~·.!B, göl' 
!erini kapa .. Ha, bir daha ... 

Callisto, birkaç dakikada slga~ 
nı kül etmişti. 

Bir müddet sustuk. 
Bana bakmaktan bile çekinlyordtl• 

Bana hafif bir heyecanla titrer gibf 
gelen parmaklariyle elimden tabakl" 
mı aldı. 

Baktnn, iade etmiye niyeti yok .. 
Yavaşça, kıymetli eşyaya mah!U9r 

ihtimamla sigara tabakasmr di vanıf 
yanındaki kül taplasınm yanına bf' 
raktı ve kendisi de yastıkların uzcrl• 
ne uzandı. ym . d kt k kararlan yalnız kendı ml•ıtakası da· vay deposu önünde bulunmaları ri- ct!r bilmez oldunuz. Eskiden güniin 

vaffakıyetı arasın a sayma an en k ca olunur. =============================~ dimi menedemiyorum • hilinde geçen Onun mınta a haricin 
Ne yapıp yapıp hiç olmazsa bera • de pek tesiri yokt~. Ayrıca Bradok f d 

be r -· kurt k üze bütün gay _ ·gösteriş maçı,, dıyerek Almandan yonlarının Alman tara ın a11 döğüle-
r ıgı arma re 1 · ·ı d"gu···şebileceğinı L"l ceg-ine iyice kani oldukları gün, zen-

retiyle çabahyan Gündüz, adım adım e:-ve . ~ncı 1 ~ 0 
• •1 d .. ~1 1 

: 
• . . • dınnıştir. Eger zencı ı e 06 .. şmesı c!yi şampiyonla daha evvt!l dôğüştür 

fırsat ar~~ıgı anlann bınnde dçag a. i((in istediği kadar para bulursa mıye çalışacaklardır. 
çık mevkime kadar kaymış 01 u. " .. t · " namı altında Alm TAN - Şimdilik muhakkak olan 

O mevkiden süre süre, üstüne Çek dgos enşl mAaGı 1 çarpı"acaı<ı ı:ıu·· han .. .. an evve rapa :. a :. p c bir şey varsa, o da Alma:ı boksörü · 
mudafaasmı çeke çeke golu adama- sı"zdı'r. Yalnız bu karşıla~mafla un • • iril" • gU l bi .. nün boks tarihinde misline tesadüf o 
kıllı pişirdi. Ve pış mış ze. r vanmı resmen kavbetmesi nizamen b k ,J ıunmıyan bir işi yapmak fırsatını cl-
yemek gibi "al da ye, unu yıyeee imkansızdır. Fakat meseiıi Arap ta. öe etmiş olmasıdır. Filhakika boks 
mevkidesin,, diyen bir verişle sol iç rafından yere düşürülürse ,o zaman tarihi ağır sıklet bir şampiyonun un
oynıyan önü boş olan Silleymanm a- Amerikalı Alman boksörü1üıı karşı- vanını kaybettikten sonra tek!"ar ka· 
yalklan ucuna topu yuvarladı. sına manen şampiyonluğunu kaybet- zıındığını kaydetmiyor. Bugüne ka -

o da arkadaşı tarafından pişirilen miş, yalnız kuru bir unvanla çıkmış dar eski boksörler tarafından yapılan 
bu yemeği üçüncU gol halinde kotar- olacaktır. bütün teşebbüsler aksi zuhür etmiş . 
dı. K1M DOVULEC8K:» tir. Bakalım Alman kayoottiği ağır 

Oytın birkaç dakika ıonra 3 - 3 be Zenci ile cihan şampiyonunun erklet dünya şampiyonluğunu tekrar 
raberlikle bitti. "gösteriş maçı" için organizatör bul kazanıp boks tarihine ismıni, misli 

Çeki Karlm bugtln Taksim ita.dm- nak üzere gayretler gösteriliyor. Pek görillmerniş bir şampiyon olarak, yaz 
ıla .!'enerbahçe ile oynıy-.caktır. muhtemeldir ki Amerikahlar şampi chrabilecek mi? .. 

- --- - - -= -

A Takımlarının Puvan Cetveli 
TAKIMLAR Oyun Galip Berabere Mağlup Attığı VP.digi Puvan 

gol gol 

Fener bahçe :1 5 - - 20 - 15 

Güneş 5 • 1 - 20 2 14 

Galataıaray 5 • - l 17 4 13 

Betikt1.1 5 3 ı 1 8 5 12 
6 3 - 2 18 17 ll 

Kütahyada Parti İşleri 
Kütahya, (Tan) - C. H. Partisi 

ile Halkevinin muamele ve hesapla

rını tetkika memur edilen Maniaa 
Saylavı Osman Erçin, bir haftadan -

beri merkez ve millhakatta teftiş. 
lerine devam etmektedir. 

Kanunuevvelin 27 sinde toplana -
cak olan Parti vilayet kongresinde 
müşahit olarak Kocaeli Saylavı Ra • 
gıp Akça bulunacaktır. 

Milli Takım Antrenörü 
Ankaraya Gidiyor 

Şehrimize gelecek olan Çeki Kar -
lm takımı buradaki maçlard~ı son • 
ra Ankaraya giderek birisı Fenerbah
çe diğeri Ankara muhteliti ıle olmak 
üzere iki maç yapacaktır. 

Çek takmıile beraber milli takını 
baş antrenörü Mister Boath ...a An· 
karaya gidecek ve Anka'!'a oyuncu
ları üzerinde tetkikat yapacaktır. 

Düzce Belediye 
Meclisinin Kararı 

Düzce, (Tan) - Belediye mecljll 
bu devre içtimalarmı bitirmiş, datıııf 
encümene Kazım Demirc.ı ve tsrnaJI 
Çakmak seçilmişlerdir 

Meclisin verdiği kararlar arasJll ' 
da, tanzifat işleri için bir kamyon ,. 

hnması, pa.ri<a Atatürkün bir heylıt' 
li dikilmesi maksadile bütçede mUll1 

kale yapılması ve bu hususta vila"' 

meclisi umumisinin de yardnnmı V 
nıin için vilayet makamı nezdind' 

temennide bulunulması ve yorul~ 
azimle çalıştığından dolayı beledİ,.
reisi lsmaile teşekkür edilmesi "' 
vardır. 

Bir Memurun Bacağı 
Keı\ldi , 

500.000 Frank Zarar Zile, (TAN) - inhisarlar takiP 
Bu sene lngilterede lJu!Cı;a kar§ı miri Mehmet, müessif bir kaza net 

büyü~ bir rağbet ba.şıarnı§tır. l!st~ste cesinde sol ayağını kaybetmiştir. )!el" 
Amenkan şa.mpiyonlannı getirttıkle m . . a il' 
ri halde zarar etmiyen lngılızler bu et, memurlar ve bır Jandarm . 

Beraberlik golünlln verdiği emni • 
yetle oyunlarını daha dUJJelten Gala
tasaray muhacimleri bilhaaaa aağiç 
Eşfakla Gündüzün güzel anla,mala
riyle oyunu misafir takımın nıaıf sa.
hasma aktardılar • 

Top kapı 
Vefa 
EyUp 
Beyko• 
Anadol• 
SWeyınaniye 
[st. SpoP 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

2 1 
2 1 
2 -
1 -
1 -- 2 

2 18 
2 7 
3 13 
4 8 
4 4 
3 7 

17 10 
10 10 
14 9 
12 ~ 
13 7 
21 7 

sefer de yarı orta aıklet dünya şam- köylerde vazife görürken, akşaınU,t 
piyonu Amerikalı Bornez Rosu çağır- Olukman köyünden ayrılmış, köycl 
nışlardır. Amerikalının ge~eıı.d(? Nev ancak on metro dışarda at çalıl# 
}'orkta yaptığı bir maçta organizatör 
500.000 frank zarara girmişti. Bu za. 
rar üstüne ikinci maçı yapmıya cesa
ret edemediler. Zarar dolyaısile ım -
za verdiği halde serbest bırakılan 
dünya şampiyonu vaktini boş gE-çir -
memek iızere lngiltereye gelmiye ka
rar venni§tir. 

iirkerek Mehmedi yere fırlatmlf• 
vallı memurun diz kapağına da 
tekme vurmuştur. f. 

Arkadaşları tarafından buru~ el 
tirilen yaralı derhal Sivas hastall 
ne gönderilmiş ve orada sol ayağı 
kapağından kesilmiştir. 

Sağdan indirerek ortalıyan Nec -
detin topunu Gündüz aldı. Sağiçe ge
cirdi. Safic tekrar Gündüze vererek 

Çomur bafak/ığmaon ileri geçmek.. 
Ne mümkün/ •• 

Hilll l5 - - 5 4 30 5 

' 
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I< AJDlClNf VJE: l~'G[())JDA işte size güzel 
bir manto ve 
elbise örneği 

. 

ELISLERI 
Oocuk elbiseleri • 

ile (önlük, rop ve • 
&aire .. ) yapılan bro· 
deler daima yıkan -
ınıya el verişli ve ço
tuğu eğlendirecek 
•ekillcrde olmalıdır. 
koyduğumuz model 
ler her iki cihetten 
lnlikemmeldir. Ya -
Pılmaları da pek ko
lay. 

, 

ilen yerleri (üstte çocuğun şap -
kll8ının vaziyeti, saçları, tüfeği. ço
l'apları, köpeğin tüylerinin bazı yer
leri adamın şapkası, şemsiyesi, jilesi, 
Çantası, ayakkaplan) koyu renk ko
ton perle ile, diğer kısımlan açık 
bir renkle işlersiniz. Çocukların ho-

Pratik 
~ilgiler 
l - Taze yumurtayı bayatından 
~ a)rıit .clebilinini.z: 
Yumurtayı temiz bir suya koyu

lı.Uz. Eger günlük ise ufki bir şe
~de durur. (4) günlük yumurta 
lraz daha hafif olduğu için suda 

lıfki duramaz, azıcık eğilir. Sivri u
tu ~ağı doğru gelir. Bayat yumurta 
~Vri ucu suyun dibine doğru gelmek 
Uıere suda tamamile şakuli durur. 

2 - Ywnurtanın tazeliğini anla -
ltıak için b~ka bir çare de avucu
llUzun içinde ışığa doğru tutmaktır. 
!~e yumurta tamamen lekesizdir. 
Qllyat yumurtada leke görünür. 
Çünkü: Yumurta bayatladıkça suyu 
tebahhur eder. lçi yerinden oynar. 
~abuğun bir köşesine yapışır. lşte 
u Yapışan yer, ışıkta bir leke gibi 

durur. 

Ustte: Ava giden 
bir çocuk ve köpe -
ği. 

Altta trene yetiş
miye çalışan bir yol
cu. 

Her iki modeli ga 
zeteden kopya edip 
kolayca işliyebilirsi
niz. Kullanılan bü • 
tün brode sap iğne 

ile (teyel) iğnesin • 
den ibarettir. Re -
simde köyu görü -

şuna gidecek (san, kırmızı, mavi, 
siyah) gibi göz alıcı renkleri seçme-

yi unutmayınız. 

Brodenin, elbisenin ve önlüğün 
nerelerine konacağını koyduğumuz 

bu Uç modelde çok iyi göreceksiniz. 

Turptan Güzel Bir Yemek 
Turpu daima çiy ve çerez olarak 

yemiye alışığız. Halbuki ondan gü
zel bir yemek yapılabilir. Işte tarifi: 

Pişirmek istediğiniz turpun yansı 
kadar soğanla, soyulup dilimlenmiş 
bir kaç patatesi tereyağında kızar
tınız. Uzerine biraz kaynar su dökü
nüz. Turpları küçük küçük dilimle
yip içine atınız. Yapraklarile bera
ber, biraz kaynattıktan sonra içeri
sine bir parça doğranmış maydanoz 
ilave ediniz. Hepsi pişince ateşten 
indiriniz. Bir tarafta ekmek kabuk
larını küçük küçük parçaiıyarak 
yağdan geçiriniz. Uzerine lüzumu ka
dar et suyu döküp buna bir yumur
ta ve yarım limonla terbiye yapınız. 
(Tabii yumurta ve limonu et suyu
nun miktarına göre çoğaltırsınız.) 

Bu terbiyeli et suyunu evvelce pi
şirdiğiniz turp ve patatesin üzerine 
dökünüz. Mükemel bir yemek olur. 

3 - Her evde elektrik süpürgesi 
~Oktur. Bunun için halıların süpürül 
~i muziz bir hal alır. Hem fazla 
taı kalkar hem de, kalkan toz tek
~ halının yüzüne indiği için süpü
~ldUkten sonra da temiz ve parlak 
~OrUnmez. Buna mani olmak için ha
d~ ıslak süpürge ile süpürmek te !!!!!!'!!!!!!!!!!!!!"!!~..,..'!'""'!!!"'!""'!~~~~""""''!"!!!"""""! 
b?gru değildir. Çünkü: Toz su ile artan yaprakları halının her tarafı-
lrleşerek büsbütün kirletir. Iyi ça- na iyice serpiniz. Sonra kuru bir sü-

?e Şudur: pürge ile süpürünüz. Hem toz kalk-
Çaydanlıkta, çay içildikten sonra maz. Hem de halının yüzü parlar. 

Şapka Modası 

1 .. 

i 

' 
.. Koyu menekıe reı,g!,.de fötr ıapka. Alnın Üzerinden geçen ~ordonla, · 

~9 kulağın üzerindeki püskü!ler kerıdi rengindedir. Avni renk zemin 
.. ~r ~o c;ic;ekli ya~ut berıekli bir jile ile giyerseniz tayyör ünüzü c;ok gü

«;iosterir. 

KALP iŞLERi 

Genç bir kızın düş
tüğü büyük zorluk 
Genç '°>ir ,Lyucum bana gönderdiği bir mektupta iki yıldanberi bir 

gençlA seviştiğini, ailesinin izdivaçlarına şiddetle itiraz ettiklerini, bu 
adaml.! evlenır,;e büıün aile efradının kendisile darg:n kalacaklarını 
yazıyor ve: 

"-· ltiruların~a haklı olduklarını biliyorum. Bu izdivacın muhirr 
mahzurları var. Fakat ne olursa olsun evlenmiye karar verdim. Vdktill 
belki ondan ayrılabilirdim. Ailemden hiçbiri o zamanlM beni anlamıyô 
çalı§rradılar. Bugün bütün kalbimle ona o kadar bağlanmış bulunuyo
rum İd dünyada ayrıl~mdm. Çaresiz ailemi feda edeceğim. Bana bu ka
rarımda kuvvP.t • eriniz ... diyor. 

• Sı.:ak, güzel kafe!:nde, bilmediği ufukların hasr1t+ile c;ırpınan bir 
ku~a benziyorsun. UzaHan gördüğün ufuklar sana hep böyle masmavi ve 

aydır.lık kalacaklar gibi geliyor. Halbuki onların ne korlunç karanlık
ları ve lırtınaları var bilsen .•• 

işin daha başlangıcında iken ailenden birinin - ben bilhassa annenin 
diyeceğim - ~ana arkadaş olmak istemeyişinden ıikiyatte haklısın. 

• Bu sözlerinle derin bir yaraya dokunmuı oluyorsun. Biıde maale
~ef, c;ocuğiyle arkad~ş o!an pek, amma pek az anne vardır. Umumiyetle 
anne yavrusunu gençliijin kapısında manen yalnız bırakır. Ondan sonra 
çocuk, cemiy,..t hayatının - bahusus bizimki gibi az ıamanıı birçok yeni
lik ı.ıydıran bi; cemiyeiin -başdöndürücü hızına kapılır. Bocal;r, sende
ler ~e çol defa yanlış adımlar atar. eBriyanda anne, derinlerde kopan 
his fırtınalar.r,dc.n bihaber, dıştaki sükuna aldanır • 

Sorı\.I ;üpreli bir aşkın vereceği saadetle bütün bu acılara dayanabi
le~ek misin, iti düş1.1., yavrum. Unutma ki en büyük a§kl.'.lrın ömrü çok 
defa, yakıp bvuran bir yaz gibi, ancak bir mevsim sürer. 

"Anne" 

7. 

Cildinizi nasll 
Tem izlemelisiniz? 

Cildin sıhhat ve güzelliği için elzem olan ilk şey te
mizliğidir. Cildin cinsine (yağlı, yağsız, normal oluşu
ına) göre temizleme şekli de değişir: 

Normal ciltler için en iyi temizleme usulü ılık su ve 
aabundur. Günde bir defa ve tercihen akşamlan yı. 
kanmalıdır. Çür.kü cildin en kirli zamanı akşamdır. 

Sabunun en iyi cinsten olmasına çok dikkat etmelidir. 
Ciltte çok hafif bir yağsızlık seailirse bu yıkanmayı 

gün aşırı yapmalıdır. 
Pek yağlı c.ıltler sabah ve ak§am iki defa ayni şe

kilde yıkanmalıdır. Yağsız ciltler sabunla yıkanırsa 
büsbütün kurulaşacağı için Sabun ve su kullanılm&
malıdır. Şu Uç şeyden biriyle temizlemelidir. 

l - lyi bir Kold Krem. 
2 - Lanolin. 
3 - Axorige yani domuz yağı. 
Lanolin biraz kesiftir, güç sllrillllr. Ve kokusu iyi 

değildir. Bundan hoşlanmazsanız diğerlerini kullana
bilirsiniz. Her üçü de geceliyin yatmadan bir iki saat 
evvel yüzün her tarafına iyice sürülür. Burunun ucu 
ve çene derhal silinir. Çünkü fazla bırakılırsa yağlan
dırabilir. Diğer kısımlarda yarım saatten bir saate ak· 
dar bırakılır. Sonra ipek kağıtla yahut ince bir tül
bentle silinir. Bu şekilde senelerle sabun kullanmıyan 
ve ciltleri pek temiz olan bayanlara rastlanmaktadır. 

Cildin kuru olup olmadığını anlamak çok kolaydır. 
lnce bir ipek kağıtla silinir. Kağıtta yağ izine rastla
mazsanız çok kurudur. Bu tecrübeyi bilhassa sabahle. 
yin yapmak lazımdır. Çünkü cıldin sabahleyin yağ çı. 
karmama.sı için pek kuru olması lazımdır. 
Ya~lan biraz ilerlediği için adaleleri gevşemiye baş

lıyan bayanlar akşam temizliğini ılık ve çok soğuk iki 
türlü su ile yapmalıdırlar. İki leğenden birine ılık, öte
kine soğuk su konur. Evveli bir sünger ılık suya ba
tırılıp yüzden geçirilir. Sonra yüz soğuk suya batırılan 
ikirıci bir süngt>.rle silinir. Bu ameliye yUzde güzel bir 
aksülamel yapar. Kanın cereyanını kolayl~tmr. Neti
ce olarak adalelerin beslenmesini temin eder. 

Bu yazdıklarım cildin günlük temizliğidir. Cildi za
man zaman daha derinden temizlemek için yapılacak 
şeyleri gelecek yazılarıma bırakıyorum. 

1 - nı:y.u •ıu:ı 

vert kareli Top. 
coah'tan olan bu 
paıtonun dublöru 
kırmızı ipeklı-
dendir. Vakıi 
her kareli kuma
oa kırmızı ır;arni
tiir ve dublcir 
yara,musa hu 
licivertin tcınu 
gayet koya oldu-
iu ve icindcJ.ıı 
ayni renkteki 
yunhi elbise de 
kırmm llkedc-n 
sarnittirle ıiıslu 
balunduıt11 ı('ın 
Jrırmnn dubUSr 
ba pek ''k aın 
aable narikulid 
yar1115mı'jt1r. 

2 - Ku:ıl k:ıhve- ı 
reng\ Twed'dcn 

olan bu ınan~onun 1 
hu"'ıı •ıvcti omtız-
lıırındıı., cı-rılc · 
rinde ve 'l;ilhassa 
cı .. ı.1.-ri,,ncki ıı:c 
,..:~1:ıctcıllr Va
kı>ııı üstünden 
dilri!llİ hir "'ı,.,.." 
vaı..ıı,1dır. Düı:
m,.1,..n .,,.. kemfl!r; 
,. .... j renkte ne,.;
"·" vıırıılnııo:tır 
'f'•ri J<.,m,.ri k .. n. 
Oİ lmm••UnnDT 
VDn•lnutı; Ô'ltÜ il" 
ıni~ı .. ,,,,,j,.•ir. 

Bir Okuyucuya 

Cevap 
Yapacağınız ilk şey midenizin ha

zımsızlığını gidermektir. Ondan son

ra cildin iyiliği kendiliğinden gele -

cektir. Çünkü ciltle hazım cihazının 

büyük bir alakası vardır. 

Daimi surette baharatlı ıeyler ye

mekten sakınınız. Yüzünüze alkollü 

şeyler sürmeyiniz. Her akısam yatma

dan evvel lanolin sürüp bır saat ka

dar yüzünüzde bırakınız. 

Kadın 
Çamaşır lan 

Vücucliin ince göıiinmesincle el
bise kadar çamaıınn da tesiri var· 
cltr. Bu maksada pek iyi yanyacak 
olan bu üç sade kombine:onun ho. 
şunuzo gideceğini umuyoruz. 

Herbiri için (1) metre enincle 
ipekli kumaıtan 2,5 mefre /<.midir. 

( No. - 7 ve 2) nin aıkofan 

önlerinin tıplcısıJır. (No. - 3) 
yandaki kuplar arkamn orfasmda 
sivrileıir. Yulcon kısmı ciüzc:lür. 
Etek c:JilcİJİ arkanın oıtasınclad1r. 

~. 
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Meılıur Manavgat ıe16/esinin çol güzel hir manıorosı 

Manavgat 
şelalesinden 
istifade edilemez mi 

T A ~ 

Sıvas Köylerinde 
Kalkınma Programı 
BUIUn köy 
yolları tamir 
ediliyor 
S ıvas, (TAN) - Beş yıllık köy kal

kınma programlarının tatbikine 
başlanılmak üzeredir. Bu programlarda, 
her köyde pazar ve çarşı yerleri vücude 
getirmek, dokuma tezgahları kurmak. 
köylü çocuklarını köy ihtiyaçlarına göre 
san'atkar yetiştirmek, araba atölyeleri 
açmak, damızlık hayvanlar almak, istih-

'.!- • .,:TIS 

j i t h: ~ 

Sıvasta 
Gökmed
rese kapı
smın gö
rünüşü 

Zile beş 
ylldaimar 
olunacak 
Zile, (TAN) - işe başladığı 

denberi Zilenin iman ve köyl 
kalkınması için gayretle çalışan 
çebay Kerim Tümay, kasab 
kalkınması için de beş yıllık 

program hazırlamıştır . . 
Bu programa göre, 937 de k 

bamızm haritası yaptırılacak, 

ayni sene içinde, şimdi inşa ""1.LIJ...-
te olan Kanara (mezbaha) bi 
cek, içme ıuyu, aari mezarlık, el 
trik tesisatı, eski kabristanın 

Manavgat, (TAN) - Burası, pek şirin bir vatan par- sal ve kredi kooperatifleri, tavuk istas
çasıdJr. Yüzden fazla evi, mülhakatile beraber yetmiş yonlan kurmak, yollar ve meydan aç
bin küsur nüfusu vardır. Tam ortasından geçen çay, ka- mak, köyleri ve yollan ağaçlandırmak, 
sabayx ikiye ayırmıştır. Bu iki parçayı biribirine 'Jağlı- nalbant, demirci, bakkal gibi ihtiyacı te
yan asma köprü, Manavgata başka bir letafet verir. min edecek dükkanlar açılmasına çalış-

Çaym ortasına doğru c;ıkmış olanyanm adacık, meşhur Manavgat ee- mak, köy parktan ve çocuk bahçeleri vü
Wesinin döküldüğü yerin tam k&r§ısmdadır ve yazm ha'km rığ- cude getirmek, posta kutulan, itfaiye 
bet ettiği bir mesiredir. Şelihnin serpıntileri yanın adacığa kadv geldi- bulundurmak, telefon tesisatı, köprü yap. 

ve koru haline getirilmesi, spor 
haaı açılmam lt}erl, parke kal 
yapılması ve li.ğım inşaatı yap 
tır. Bu iflercieh yanm kalanlar 
ğer yıllarda bitirileceği gibi, 938 
nesinde elektrikli sulama ku 
939 da da hububat ve sebze h 
ve çocuk bahçesi, 940 da hayvan 
zan ve mektepler, 941 de de bele 
hastanesi ve yüzme havuzu, sine 
binası yaptınlacaktır. 

Bütün bu işler için beledi 
135 bin, muhasebei hususiyeden 
67 bin liı'a ki cem'an yekUn. 202 

lira sarfedilecekür. 

iinden, bilhassa sıcak haviJaroa halk buraya dökWmektedir. mak gib; faydalı şeyler vardır. Köy yolla- Manisa Köyleri 
Mülc.emmel bir çay n taşla döşenecek, diğer köylere ve mer- JC.i.'yle.-frım kı..ıl7mımaaı için genif bir pldn. 1Uızırlcınan 

S da bo lnu Sıvaata, tarih; abidel8rin konınmaaı itine de miy iik bir S f l 
Manavgatm ortasmdan geçen ça- amsunda keze enden yollar kışın ZU yacak 1 • t · · JDI ara e-• ,. :.etnmıye vertlıyor. Yukarıki resim, Sı110Bın en m"1fhur 

)'I!l suyu içilebilecek kadar '..atlıdır. şekilde yapılacaktır. abi.delerirıdan biriaidir. 
yazın en sıca.k: gUnlerinde bile pek Sıtmayı lmha için batak~ı\tları ver::------------......:....:.:.:=-=-==------ Aynldı 
çok aofoktur. Havam li.tif, &uyu ne- tu•. tu•. n IU blrikhıttlerinl kunıtmak, sıhhi iç- p Ay As TA B. N 
:·c::.ra!:ı«::·~~ h:~ :k,au:::m:~:::k~~=: :~ 1 LE RC E l o N yıl==~n ~~=n ;tb?~: 
deniz aeviyeslnde ve anzasız olduğu I ıan ve konferans salonları yapmak MAL çu·· Ru·· YOR nacak olan beş senelik köy kal 
için, motörlerin ve kayıkların. rahat- satış an ifleri de programlara dahildir. programın esaslan Ur.erinde 
p aeyri seferine mtlsa.iddir. Programlar, köy idare h~yetlerine nıak üzere Halkevi lalonunda 

Boıo giJen ıel6/e verilmiftir. Bunlarm tatbiki bitince ~ni Mersin refikimiz, 2 Ki.- tiler. Fakat tat.nil, tahliye vuıta- tu~ ~vki Binelin ba§Ka.~~~ 
bütün Sivas köylerinin çefır~ ve bun- P""'•"'*- ta.ihli-...y.....- ..._.,.,..._~ f>9k' tpttdiil ot~ tında yapııiiı'tş l1fl'n lçtima.~ 

Söylenildiğine göre, bir zamanlar cansız fU mektubu neşrediyor: açık denizde esasen az uorıyan izahata göre, Mania& merkez J1 
bu ...... ı~ ı · be · k t' "l ül. •• yelerinin deği§eCeğine ıüphe ;oktur. •ııct. k .. 
~enın ygır uvve ı o ç muş ..-r ve cenup Anadolunun hu- Vapurlara mal verilmeyifi yU _ ne -ııı köyler, varidat ve n~ 

Ye tellleden, Konyadan A l'alyaytt. s •~n, (TAN) _ lir •Y· Maniıad• Parti• bubat ihracatının hemen hemen zU.nden aylardanberl ihraç için pi- Afetine nazaran, tıç sınıfa 8 __ ,_ 

kadar olan Abayı elektirikle tenvir d L- b I • dörtte OçU Payas iskelesinden ya. mıt olan hububat ta Erzinden 'ıt'ı- .. _. 
ueri ~ •v•• tüt ün K • LU" n avın aha dahllinde elektlrikJri va- ongreıı pılmaktadır. Oeçen sene bir ihra- haren fimendlfer hatt b .,_ ı .&.. 1 d 0i t L 1 .~ L• 1 oyunca yı- Birinci ımıfta 21ko"y vard"". -~-•ar na.klivıı.tım da idare edebile- anı an, 1 •r mtn a~a ı.., .. aaıne Manisa, (TAN) - C. H. Partisi cat flrketi kuruldu. Oenit bir pro • .ır.ıldı kaldı B ı h "'' 

INwır.ı .,- b L- ı·d •t • ' • un arı mu afaza e- lann n"~·-ıan 800 .a-- geıı-•-..1 
cek kadar kudret latihaa1i ırıtlmktln nauran u mı'H 1 9 yavaı 9 1 - merkezi ilçesi kongresi Valinin reis.. paganda yapıldı. Mesafe itibarile decek hangar d . '""° ~ •1

•• 
L d. p· 1 1 d b i · ' epo ve saıre de yok. 1700 liradan fazladır, bamlarmJll oldufu anlqilmıştır. Böyle bir kuv- me~te ır. ıyasa açı a ı an er liği altmda yapılmq, Vilayet kongre- fimendifer navlunundan epeyce is- Bınlerce ton mal yağmur altında 

vetln heder olup gitmesi, inlana. te- Samsun ve Bafrada ancak yarım ıine verilecek dilekler tesbit edilmiş- tifade eden tUccar Payasa akın et. çürüyor, filizleniyor, kokuyor .. ., ==~r~tlan 7000 liraya 
euUr veriyor. milyon kilo tütün satılabilrtıiıt ir. tir. 

Yine Jılanavpt kuan dahifüıde inhisarlar idaresi de mübayaat+a Doktor Naıci, Doktor Ru..ı, Fiiruk, K " it .. kt ç ikinci ımıfa aynlanların mı 
Çelebi, Bakkal Hilmi ve Ah"!'lt'Ci Çif- U urpar a 0CUguv 34 dür .. Bunların varidat ven 

''Eski Antalya,, namile anılan pek yavıı hareket ediyor. 
likit. Kaza yönlnıru.lu üyeliklerine; lan daha azdır. 

meehur bir yer vardır. Bu sene Amerikan kumpany•· öğretmen Sakine UlkU, Dokfor Rıza, Yapılacak Kurtardıktan Uçüncll IIIUfta hıe 66 köy 
Manavgat kazasmm nmfl, bir aile- !arının tüccardan mübayaatta Doktor Naci, Parti sekreteri Ihsan, ki bunlar veridat ve nüfus iti 

niıı elinde bulunmaktadır. Vüsati 500 bulunmımılıra yüıünden, birçok Murat Çivici, Kemal Tabak, Ahruı-d 
1
• f Sonra birinci ve ikinci 8lllif köylerden 

bin dönüm Wımin olunan bu arazi- tacirler, tütün al•p almamak hu- Çiflikii, F.c~cı Sadettin, HUaeyin nşaa . . ·~ fakirdirler. 
Din lmmı azamı ekilmeııukt1:ı, boş susundı tereddüde düpnüılerclir. Uztimcil ve Avukat Klmil de- V'ili.f'!t Izmir, - KtlltUr parkın Basmahane Kilis, - Yem mah~llede. givur i· Bu tasniften dahi anla.şl{acalt 
durmaktachr. Mezkflr aile, uazin.;n Samsun mahsulü cliıi tonke kongresi murahhaalığma seçil.mifler- kap1111 civarmda 22722 metro murab- :~ oğlu Hal!ll~m evindeki kuyuya bi,bet senelik köy kalkınma 
ancak kendi ihtiyacma yetecek ka- 75 • 120, Bafra 65 • 105 kurut ı· dir • balık bir )l&ha, doğum evi ile çocuk 1 b Uljen .k~ çoougu kurtarılm '.§sa da, mınm villyetimizde muwffa 
darmı ve en milmbit kısımlanm 1'- rasında, Görmez tütünleri de ı-L..J y . e· . hastanesi için ayrılınıştir. unun ıçm kuyuya inmit olan adam tatbiki için icap eden tedbirler 
!etmekte, ezcümle pirinç, pamuk, su- ! k d ZDDnle enı ır Camı Bamıa.lıanedeki Altmpark ile Ku··ıtur ~anya çıkarken ayağı kayarak lt'.!f bulunmaktadır. 

5 - 15 kuruıtan satı '"4 ta ır. dfl.. n. belin b wl dığı i te k um, arpa ve buğday yeti§tltrilmek- Izmir, - Allancakta Celil Bayar park arumda 32119 metro mur bb ...,m...,, e ag a P op- . 
tedir. Bu vaziyet kerıısınde zürrıtft caddesinde Evkaf Umum MüdUrlil- yerden bir mtu.e, KUltürparka :ay: :.u~ ~~~~ ~ııı:~ _ ~ ~ _ K• ı • o 
Yıldmm Bayezit ile Tim •rlenk a- çoğu tütünlerini tonka yapıp sat- ğttnce yaptırılacak ca.minin keottna- nan 17500 metro murabbalık saha ü- MZ%1CU<OlUUl!V•M•x.ww4K& 1 IS rf a 

tUmdaki harp ııralarmda hu tara- maktan vaıgeçmiıter ve demet :•! V:n:ro~l ~lanarak Anka- zerinde de tehir içinde ve mülhakatta KOÇUK MEMLEKET Ok 
1 fa muhaceret eden Türlanen beyle- yapmığa bıılamıılardtr. Y 1 erilmlştir. ifliyen kamyon ve otobÜB}er içj.n bil- HABERLERi U U · 

rlııden Togay oğlundan bugUnkü sa- ======-======~-==1=1'===-=========== yUk bir garaj yapılacaktır B • Bana Balkevl t.emsilkolu, Bllyök-
hi I . kalmıı olduğu IÖ 1 il . urada susurl .. &. giderek "Kö..,.. .. Na- M ı ı ı· • • 

p erme ven en bePiD sabi yerleri, tamirhane ve kah musu"~= 'cst..-"-e M:OMI" ua m s iZ m f 
bu vaal arazi, hildudu Mana ·gat ça.. 8 .. .. kte H u·· k A t K v vehaneler, 1 okantaıar ra.nf'" ı . p1y-• --· ~~!._._ 
71 boywıca imtidat ettiği i~, pirinç ozoyu U me onagı ' ._ or erm ve anenuı o,,__,..... 26 Teerinisani tarihli •'Kilis'' 
leriyatma çok elverişlidir. 1 • hatta yolculann yatmasına mahsus • Manada koyun eti SZ, keel ve kimiz, orta okul tarih ve co 

Mersinde arap 
lıarf /eriyle ga
zan bir memur 
Merahı, - Mtıddelum.Uml Şeref 

Eroğlu makammda otururken, hu· 
aual muhuebe tahalldarlarmdan Ih· 
AD içeriye girerek yol paruı t&bitl 
olarak Uç lirayı latemif, mtıddelu· 
mum! bu parayı çantaamdan ÇJk&rlp 
mıeaımm üzerine koymu,tur. Genç 
taıuıildar, makbuzu doldurduktan 

80nra cüzdanından çıkardJjı blr 
defterin yapraklarım karifbrarak 
müddeiumuminin lsm1n1 bulmUf ve 
parayı aldJimı oraya ip.ret etmiftir. 
Bu defter Arap harflerile yazıldıit 
gibi ta.Jıslldar da tp.retinl yine arap 
hartlerlle yapllllfbr. Müddeumuml 
tarafından cürmUmef}ıut yapılmlf ve 
memur hemen defterile beraber mah 
bmeye verilmiştir. 

B i/ecil , (T ANJ - loıö
yül 6iiA:lmel 'loıtofı ı,.,. 

ofının ilincl bsmı Wf•ei Dıe,.. 
tliı. Binontn iiçiincii " son l1S1m 
inıoofı en geç 937 sonuna lflfloı 
bitirileceltiı. Bu svıef/e Boıö-

yill hm güzel '61ı biliQ hrancr
coi, hem de tloğmıi olan reımf 
daireleri biı Ol'fl'/O geleceltiı. 

Gönden/iğim resim, hülürnef 
lonağı inıaoftntn son ıellini gös
leıiyoı. 

yerler bulunacaktır. llPr eti 22 kunqa dtifmu,tlir. muallimi Rahminin Bartma ıaybl 
Yine Ktlltilrpart civannda 24 bin * Danada S1'7 cami, mescit ve tilr- dildiğini, resim muallimi ö. L! 

metro murabbalık 18.haya hil aantral be buluaduju, yeni yapılan bir de harclralıms Elbiatane taliP 
yapılacaktır. tetkikten anlatılnulUr. Banlar. ğu ititlldltini yazdıktan aonra 

Bu IUl'etle KUitn- . dan YetUtörbe De Muradiye diyor• 
' -11ark ClV&nndald meclrellMJ tamir edllecektir • 

yangın yerleri çirkinlikten kurtanl- * Kırldanll belecllyeıd, elektrik ı.._ .. Killate bir lise tesisine ili 
JDJI ve ıehrhı ihtiyacnu ltartıiıyacak utmı takviyeye karar vermlt- verken orta okulumuzda 
baflJc& bilyU.k biııaıar da L.· tir. .. bırakmamınm sebep ve hi 

ulP araya 
topl&Dlllll olacaktır. * llenlfon Raıkevl tarafmdu ay. anhyamıyorus. " 

da tl9 konferau verlleoektlr. Refikimiz, Uç muallim laDli 
Kanaatka·,. Bir halk denaaeel llClhmlfır. rak bunlarm bot bıraktıkları 

Bir de U... kana ........ .._,_1..:1 dold ...... 

b lı 
• Ktltalı slraa ıuuuwe urmamanm oı-..-

İr ırsı• ya t ........ idare..,. kapatmakla bir ıtbl oıdutun• 
• ll9lne L6tft Caner, .&il Aldl ... 

tzmir, - Geceleyin bir alp ve 8üıp o...wı Mgllm... llve ediyor. 
dUklnma kirenıitU.ıw-4 bakkalın lerdlr. u~ - K-.. -a:-:•k_c:! ___ .' 

lr 5uı en giren bir * Smdırpun ~ kl,Jlate nanın u"i"' ~ a =·· :.::~tuaunu açarak Mehmet olha Maaf.afa, 19 ,. • 11rfa, (TAN) - .bJrarada 
Jd paralardan Yalıua l2Uf, çekmecede- pada DVllheJI llOrla. bom • olan lllDtlk IMNJM ~ 
mm bıralumttır. Bıraız, Ura alıp kala- fır. bel) ldtllk heyet baroya 

kaldığı için bu iel YBPbfı ;:'«kusparasız • Srvu Jlalkm, yerU mal ve art- Yet ...... g6r1ltlerbd Balkeri 
baJalmamam hakkında, b' unına tmna lıaftumda bir yerU mal da eanafa anlatm111ardır. 
bırakmıştır. U' mektup da seq191 ~. Borada öltl bir=~ 

Zabıta sariki henuz b··•~ uın n ._....an ,.._,.___ ldlolik unat~-----
YULID1mı,tır. y~ için t.edblrler ................. 
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Büyük Harp Hatıralar1 

BATARYA 
Ile At es 

' r (M. ERTUGRULUN HATIRASI) 
-S-

lill' 

~riD 

iki Düşman Gemisj, Şu Dakikada 
Adresan istikametine Geçtiler! 

11· ~ataryam 1917 Mart son una ka-
ızJ11 tar, ayni mevziae kaldı. Bu sonsuz 
bit ~takada çektiğimiz istırap büyük-

u. Bölüğüme, tüüs gibi bir takım 
1sa· 'ati hastalıklar da girdi. Nihayet 
in' 157) inci fıkra emrine alınarak 
0e1' ttalyaya geldik. Başta ~n olmak 
ile' ltıı l"e 20 neferimiz hastalıga yaka -
ıeı<· dı. 
ar• ~ Coğumuz hastanelere döküldük .. 
sa· t ~ .Antalyaya gelmezden evvel, 
l'lııı ~ltıgızlar da şehri, fasılalı sure~te 
ca• d:.ıniye başlamışlar. Filoları, ıle 
di • ""rt. büyük un fabrikasını yakıp 
~ nıtınışlar. Mukabele ettiğimiz tak

ıar1• ~.e. şehri harap edecekl~rini. Cle 
ııeri dittn:işler. Bu hadiseler üzerın~, 
pil' trltııtelli ve ağır ateşli toplanınız, 
Ji)'' ~~~~ garp ve şark açıklarına yer
~lll• ""ttıl"ildi. Eylül içinde bu harp ge-

~erinden biri daha, Antalya sahil
!d~ ~l'iııf'.ke yaklaşmıştı. Fırka ~uma~daıu 

dl 1 Beyin emriyle, gemı, obus ve 
lııtnteUHerimizle makas ateşi altına 

kameti erini limana çevirdiler. • Par1s 
il tam, limanın ortasında AJeksan
dır da, biraz arkada mevziimizin di
binde durdular. 

AJeksandra, karaya o kadar yakın 
dı ki, sahilden bir taş atsak, tam 
geminin ü· ırine düşecekti. 

Paris il ile de aramızdaki mesafe, 
ancak 800 metre kadardı. 

Hasılı iki gemi ile, hemen de bu
run buruna idik. 
Duyduğumuz heyecan büyüktü. Ge

milerden görülmemek için ilk işaret
leri, sessizce vermek mecburiyeti var
dı. 

Gemi, bordasınm 15 lik toplarını 
köye doğru çevirdi. Kıçına da büyük 
bir Fransız bayrağı çe4tti. 

Biraz sonra da motörü indirerek, 

on kadar silahlı bahriyeliyi içine dol

durdu. Motörün baş tarafına bir ma

kineli tüfek yerleştirdi. Yelkenlimize 

doğru süratle ilerlemeğe, bir yandan 

da sahili makineli ile taramağa baş-

BORSA 
~~...., 

5 BtRlNClKANUN CU.!UARTES! 

Paralar 

A 1 ı ş Satı" 

Sterlin 614,-
1 Dolar 123,-

20 Fransiz fr. 112,-
20 L iret 125,-
20 Belçika fr . 82,-
20 Drahmi 20,-
20 Isviçre fr. 565,-
20 Leva 20,-
1 Florin 63,-
20 Çekoslovak kro. 74,-

1 Şilinır 20,-
1 Mark 23,-
1 Zloti 20.-
Penıro 20,-

20 Ley 12.-
Dinar 48.-
Isveç kuronu 30.-
Altin 996,-
Banknot 240,-

Çekler 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdan. 
Praır 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bu kreş 
Begrat 
Yokohamır 
Moskova 
Stokholm 

Tahvilat 
Rıhtnn 

116,50 
0,7953 

17,0525 
15,11 
4,7020 

88,7275 
3,46 

64.8825 
1.4610 

22,485 
4,2416 
7.4533 

l,9764 
4,2175 
4.3390 

.08,515 
34.63 
2.775 

24.875 
3,146(\ 

Anadolu I ve il kupon ker.ik 
m 
Mümes~il 44,10 

Mı ı ı r tahvilleri 

618,-
126,-
116-, 
130,-
85,
:t3,-

S75,-
23,
M,
ıso,-
23,-
26,-
20,SO 
23,-
14,
'i0,-
32-

997,-
242,-

617,-
0, 7946 

17,0~ 

1S,Q975 
4,<ifJ80 

SB.655 
3.4575 

fı4,S3 

1,46 
22.4675 
4,2332 
7,1475 
ı.n.so 
4 2140 
4,335 

IOM~/5 
34,6025 
2.7725 

25.-
3.1434 

10,40 
40,:15 
4.),95 
43,90 

bi' ~dı, Gemi, bunun üzerine, bizim 
ee~hnizden sıyrılarak taarruzunu 
~l"t tevcih etti. Atılan uıernııleruen 
laıı. e\ı' sakatlanmış, iki kadın yara-

!adı. Motör, yelkenlimize yanaşır ya- 1903 ır ------
111,-
102,-

.ıı.-
103,-

l!ı.1'tr. 
QUııdan sonra, Fransız gemileri, 
~ Antalyaya yaklaşamadılar. 
bl.~lltıunla beraber sahil noktaları
~ tacizden geri durmuyor, rast-

de~ lıı... -ijarı yelkenli kayıklarımızı ba
~'lol"lardı. 

LŞJ5 ll. 
~gün, Agvada bulunan kara -

puf ~'\uza erzak götüren . ~elkenli 
oe~· ~~ızı, bir Fransız gemısı ya-

,1• ~ ~ engine götüı:müş ve .~1?-d.~ 
ıjıll ~ ~tı. Ayni gemı. Agva koyunu 
' ·, ıo.~lla tutırill9tu. 
~ t&~~ gün benden, Agvaya girmiye 
: )~ t.ı~t eden düşman gemisinin ba
~ ııı"'llın vasıtasile topa tutulması 

, ~ltUn olup olmadığını sordular. 
Btlo ~ e( ala mümkün olduğunu ve 
~i Ol ~ ~azifeyi memnuniyetle k~bul 
rı dl >;. bııeceğimi söyledim. Bunun uze-

·' ''ile -adlY 9U tertibat alındı: 
ta ~tı~lyadan Agvaya bir yelk~~li 

:et~ tıı Yt1t gönderecek ve bu kayık duş
ifılr ~ ~ &ernisini görünce, karaya bir 

~ ~ler boşaltır gibi bir takım hare-
etıe • · · ·· ~~ ~li 1" Yaparak düşman gemısını u-

r! ı ~ tle Çekecekti. Bundan sonra, ben 
a ~· l bataryamla taarruza geçecektim. 
dB ~ l<anunuevvel Agva cenubunda.-

fı' ~.lkirn noktaya bataryamı yerleş
ı , ~11lı. Yelkenlimizi de iskeleye 
'~ >a ladırn. Yelkenlimize öteberi eş
ı;t. ~0:Y'."1'ak; bunların yerle~~ni de
,ıl ~~ıye ve böylelikle duşmanın 

~ d atıni üzerine çekmiye muvaffak 
~l'~k .. iskele yanındaki tepeni~ ~i
~\ı etine piyade takımı yerleştırdık. 

'tll"a gözcüler koyduk. 
~I' eı~enli kayığı idare eden iki ne
~0~0ıde iskeleye bir şeyler çıkarı
~!' ;{' gibi gidip gelecekler, Kruva-•? ~,'b ı:tıana girmiye başladığı sıra-

1 ' ~~ U neferler yelkenliyi bırakıp 
reP ~doğru kaçacaklardı. 
.şf} ~ç 9Uphe yok: Gemi, tam limanın 

~l'ıli llıda durarak motörle, yelkeu -
~t ~ alıp götürmiye çalışacak, fa-

' taı:ı:ı ipini .c>züp götüreceği sıra
t.. l>i:yade takımı motörü şiddetli a-
""f aı 1 

ta. · lına alacak ve bu esnada, ba-
. ~, ' 
~~ ltıız da harekete geçecek, kru

ol"e 
~ ateş açacaktı. 

'oıı :Ylece vazifeleri taksim ettikten 
bt ~ dUşrnan gemilerinin gelmesi
~· ledik. 

~tıı~ Perşembe sabahı, saat sekizde 
, edeki telefon, şu haberi verdi: 
~ ~ 1ki dUşnıan gemisi, şu dakika
~il"dresan istikametine geçtiler! 

~~llaı 8onra, ayni haberi, Şeldonya 
'~ ~e~il11daki gözcümüz de teyit etti. 
~ ~~ ~l'inde bulunan efradımız, h.~· 
, ti tlllttıJ b~ı ettiler. Bataryam. mu
" I ~aat 8Urette gizlenmişti. 
ıll ~ h ll buçukta Fransızların Pa-

tıı...:-ı. \'e A 
1 

J t.''~ ~leksandra gemileri, mev-
ı11·~ ~ b: altı kilometre ilerisinden a
IP' ~d Y?lla geçtiler ve biraz sonra 

lkı Yelkenlimizi ı?örünce, isti-

b 1911 III naşnıaz ipi kesti. Tam arkasına ağ-

Jıyarak döneceği sırada., piyade takı- _E_ı_h_a __ m_ 
mrmızın baskın ateşi, başladı. :Motör 

birdenbire durdu. 

Çünkü içindekiler bir tek kişi kur
tulmamacasına ölmüşlerdi. Artık sıra 

bizde idi. Süratle ateşe başladık. At
tığımız, ilk dört fasılalı mermi, denize 
düştü. 

Fakat müteakip seri ateşimiz, çok 
müessirdi. Attığımız mermilerin onda 
sekizi gemiye düşüyordu. 

··şman, her ne adar. m; tnra ın
daki toplarla bize mukabelede bulu
nuyorsa da, çok geçmeden onu da sus
turduk 

( Arkaş;ı \0ar) 

Iı Bankaıı 
N 

,, ., Hamilini" 
Anadolu 3 60 

.. 3 100 
Sirketi Hayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektat 
A~lan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
3 7 Sivas 

l•tikrazla> 
Tilrk orcu ı 

" ,, II 
.. , ur 

Erıtani A. B. C. 
htikraıı Dahili 
Sivaı - Erzurum I 

" II 

81.-
10,20 
ICı .-· 
'2415 
42,70 
16,
~0.50 
9.45 

13.-
89,-
2ti.-
99,50 

~~-~'2.?5 

.,ı,zzs 

?l.25 
cn.-
99,25 
QQ.75 

'00,25 

LOKMAN HF..KIM 

Punç Ne Demektir? 
-Manası ne olursa olsun, Punç 

soğuklarda iyi bir içkidir. Koca

man kasenin içerisinde, alev çıka

rarak masanın üzerine getirildiği 

vakit, daha içilmeden önce, insana 

keyif verir. içildikten sonra da in-

sanı iyice ısıtır... . 
Diyeceksiniz. Fakat manasını bı

lirseniz, içki daha ziyade hoşunu

za gidecek, ham de o~un nasıl ya
pıldığını öğrenmiş olacaksınız. 

Punç, bizim de tavla oyunu oy

narken sık sık kullandığımız penç 

manasına gelir. Galiba lngilizler 

bu içkiyi Hintlilerden öğrenmişler 

ve aslındaki adıyla birlikte bütün 
dünyaya tanıtmışlardır. 

Bu içkinin beş diye tanınmış ol

ması içinde beş türlü madde bu

lunduğunu gösterir: 

Çay. şeker, limon, tarçın, bir de 

alkol. 

Doğrusunu isterseniz, punç esa
sından şekerli çay demektir. Buna 
bir kaç dilim limonla biraz tarçın 

konulur. En sonra üzerine -Ya
vaş yavaş olmak şartile- az mik· 
tarda alkol konulur ve bunun çay 
içerisine karışnııyarak çayın sat· 
hında kalmasına dikkat edilir. 

Avrupalılar, punca alkol olarak, 
koynak, rom yahut kirş korlar. 
Fakat bunların yerine -yine az 
miktarda rakı konulmasına bir en
gel yoktur. Zaten lranlıların ve 
Hintlilerin punç için kullandıkları 
alkolün de rakı olduğu şüphesiz -
dir. 

Punç tabiidir ki çay ibriğinde 
hazırlanamaz. Meraklıları onu 

mahsus ve madenden yapılmış ka· 

sesi içinde yaparlar. Her vakit kul 

landığınız büyük çorba kasesi 

içinde de punç yapabilirsiniz. An

cak kasenin ateşe dayanacak ka· 

dar sağlam olması şarttır. Çünkü 

punç onu içeceklerin önüııe getiri

leceği vakit alkole ateş verilir ve 

alkol alev çıkardığı halde masanın 

üzerine konulur. Sonra büyük ka

senin içinden kepçeyle alınarak 

çay fincanlarına taksim olunur. 

Çay bu mevsimde herkesin seve 

seve içeceği bir şeydir. Kış gecele

rinde insanı ısıttığı için misafirle

re çok ikram edilebilir. Limon ça· 

ya biraz daha lezzet vermek için 

her vakit kullanılır. Tarçın da ça

ya hem güzel koku verir hem de 

insanın sinirlerini kuvvetlendirir. 

Alkole gelince, zaten az miktarda 

olduğu için, yandıktan sonra an

cak kokusu kalır. Hepsi yanmasa 

bile kalan miktarı insana kuvvet 

verecek, soğuğa karşı mukaveme· 

ti arttıracak bir şeydir. 

Sözün kısası, punç kış geceleri 

toplantılarında, kalk git kahvesi 
yerine, misafirin hoşuna gidecek iyi 
bir ikram olur. Lezzetinin hoşlu

ğu, manzarasının güzelliği yanında 

masrafı da pek küçük kalır. 
Mutlaka yerli malı kullanmak 

isterseniz. çay yerine ıhlamur su· 
yunu da kullanabilirsiniz. Fakat o 
vakit, ikram edeceğiniz içki, he
kimlerin satlıcanlı hastalara kaşık 
kaşık içirdikleri ilaç gibi bir şey o
lur. 

Son nefesini verdiği dakikalarda 100 mHyon 
isterling mıras bırakan 

Ölümler Krah Bazil Zaharof 
neler yapmıştl ? 

Zaharoff ile anlaştı ve Yunan or 
dusunu Anadoluya sevketti. 

1921 de Yunan ordusu Anadolu
ya yeniden hücum etti ve kral 
Faysal ile Ingiliz casusları arasın
da Fransız aleyhine bir anlaşma 

yapıldı. Fransızlar, İngiltere - Yu -
nan ittüakından ve Suriyeden ko
vulmak tehlikesinden korkarak 
Türkiye ile anl~tılar. (Franklin 
Boillon) heyeti bu işi gördü. 

Ingilterede bazıları Ingiliz nüfu
zunun böyle karışık işlerde suiisti
mal edildiğini görerek telaşa düş
tüler. Zaharoff ve milyarları 1915 
ten itibaren muhafazakar fırkayı 
terkedip liberal taraf yani Lloyd 
Georges tarafı için çalışmıştı. 
Lordlar kamarasında acayip ve teh 
ditkıir sesler yükseldi. Bir müd
det sonra nazır olan Walter Guin
ness bir nutkunda şöyle dedi: 

"Tahtın arkasından yükselen 
ses, Sir Basil Zaharoff'un sesidir. 
Bu kudretli, milyarlar sahibi ma
liyeci memleketimizin birçok silah 
fabrikaları ile alakadardır. Fakat 
ayni zamanda beş devletin silah 
fabrikalarile de ayrıca alakadar -
dır. Eğer harici siyasetimiz ıçın 
Başvekilimizin nasihata ihti •·acı 
varsa bu nasihati hakiki bir tngi
lizden ve memlekete hakikaten 
bağlr birisinden istemesi lazımdır . ., 

Diğer taraftan Zaharoff - Verıi

zelos - Lloyd Georges ittifakı Fran 
sada Matin gazetesi başmuharri-
ri ve ayan Azasından Henry de Jou- J 

vene! tarafından da beynelmilel \ 
maliyenin esiri olarak çalışan mil
letlere acıyoruz ... diye başhyan bir 
sıra yazı ile hlicuma u~radı . 

Zohoroff ı6fo düıüyor 

N amuslu ve dirayet sahibi insan· 
Jann bu şekilde ikazları hep 

boşa gidiyordu. Anadoludaki Yu-
nan istilası başlamıftı. Sir Baıııil 

kendi şahsi parasından yarım mil
yar lirayı Yunan harp hazinesine 
vermişti. lngiltere garip ve korku
lu bir vaziyete düşüyordu. lngiliz 
gazeteleri haykırm1ya başlıyorlar, 

lngiltere ordusunun sayılı şahısla· 
rından birisi olan Henri Vilson 
Lordlar Kamarasında şöyle söylü
yordu: "Lloyd Georges, Zaharofu 
memnun etmek için Yunanistana 
yardım ediyor.,, 

Yine Zaharofu memnun etmek 
için üç yüz bin Yunan askeri ölü
yor, yaralanıyor, esir düşüyor. A
nadolu istilası Yunanistan için bir 
izmihlal olmuştur. Muzaffer Mus
tafa Kemal Anadoludaki bütün Yu 
nanlıları adeta süpürüyor, denize 
döküyor. 

Otuz asırda kurulan eski bir me 
deniyet enkaz haline geliyor. 

Zaharof bu darbeyi yedikten 
sonra sersemliyor ve bir daha ken 
dini toplıyamıyor. Bu fena iş
te kullandığı yarım milyar lira pa
rasından maada Zaharoff Yunan 
ordusuna verdiği birçok silah ve 
mühimmatı da kaybediyor. 

Vickers ve Armstrong silah fab 
rikaları bu ziyadan Zaharofu me
sul tutuyorlar. Bu ziyan iki buçuk 
milyar lngiliz lirasına baliğ olu -
yor. Armstrong ve Vikersi adeta 
yutuyor ve ortadan kaldırıyor. 

Anadolu zaferi Lloyd Georges'u 

Zaharof un Porisfoki ewırerıgiı 
evi 

-5-

Zaharon 1, sevgıl1S1y'e r;e çen sene olrnmı~ nad;r 

resimlerinden biri 

da mahvetmişti. Ölüm kralı ile o
lan ittifakı herkesçe maliıın oldu
ğu için artık bir daha kendini top
lıyamadı. Kral Kostantin de tah
tile beraber mahvolmuştur. Taht.a 
oğlu kral Corcu geçiriyorlar. Zaha
roff milyonlarile onu da himaye et 
mek istiyorsa da muvaffak olamı

yor. 
Eski müttefiki Venizelosu Monte

karloya çağırıyor. Fakat onunla a
rasr açılıyor. Artık üçler ittifakı 

bozulmuştur. Muazzam bir servet 
\·e kuvvete dayanan bu ittifak A
nadolu zaferinin parlaklığı karşı

sında sönmüştür. Bu gibi işler ya
pabilmekten ümidini kesen Zaha -
rof artık insanları öldürtmekten 
vazgeçiyor. 

Kalust GülberAyan'a kar~ı 

N asıJ oluyor da silah kralı Ba
sil mütarekeden sonra Ingi

liz petrol Trustu ile Amerikan 
Standard Oil kumpanyasının ara
sındaki ihtilafa karıştı? 

1 - En büyük gayesi Yunanis

tanı muazzam bir imparatorluk hali
ne getirmek. Ve Musuldaki petrol
leri Ingilizlerin sarih malı yapmak 
ve bundan istüade etmek. 

2 - Şubat 1921 de Fransız petrol 
şirketlerinde mühim ölçüde hisse
dar oluyor. 

Fakat bu aralık karşısına Kalust 

Gülbenkyan isminde bir Ermeni çı
kıyor. Bu Ermeni Zaharof ile kı -

yas edilecek derecede zengin değil 

dir. Ancak bir buçuk milyarı var
dır. 

Bu adam büyük harpler yapma -
mış yalnız meşhur Lavrensin dela
letile Afganistan ihtilalinde çalış
mıştı.' 

Bu ermeni Zaharofla mütemadi 

yen uğraşıyordu. Bu suretle lngi
liz ve Amerikan gruplarının müca 
delesine bir de dahili bir mücadele 

karıştı. Bir ermeni ve rum müca -
delesi iki büyük İngiliz grupunu 
biribirine karşı koydu. 

Tabii olarak bu dahili muhare
bede en zengin ve nüfuzlu olan Za 
harof kazandı. Fakat petrol saha
sına ne dereceye kadar sahip ol -
dular, orası mR.lttm rleğildir 

Zalıaroff' un lıus:ısi lıoyofı 

Y irmi iki eylül 1924 senesinde 
Fransanın Lejyon Donör ve 1ng1J 

terenin en büvük rütbeli nişanlarına 
sahip olan Z;haroff Madam ~!aria 
del Pilar Antonia Angela ile evlen 
mişti. Bu kadın ayni .zamanda 
Bourbon hanedanından b1r Pren • 
ses idi. Altmış yaşında idi. Zaha • 
rof ise yetmiş beş yaşında idi. B~ 
hayalperest İspanyol kadını eski 
efsanevi Yunanistanın bir öz ev • 
!adı addettiği Zaharof ile tatlı bir 
balayı geçirdi. f 

1926 senesinin baharında Ma • 
dam Zaharoff öldü. 1922 senesin
den yani dört sene evvel üç yüz bin 
askerin ölümüne sebep olan bu ö
lüm kralının kapısını nihayet ölüm 
çaldı. 

Ortağı olan Azrail, evvela sevdi
_,ği kadını, sonra da kendi canını al· 
mıya gelmişti. 

Kendi hususi malikanesi olan 

Montekarloyu idare eden asil ve 
kibar bir adam vardı: "Prince Ra• 

divill., bu adam ölüm kralının Mon 
tekarloya gelip son entrikalarını 

çevirmesini istemiyordu. 1 
Prens bir gün esrarengiz bir şe

kilde ölmüş bulundu. 
Bir defa daha hayatta muzaffer 

olan Zaharof Montekarlonun deniz 
kıyılannda bir müddet yaşadı. Bu 
adeta Napoleonun Sainte Helene 
adasında yaşamasına benziyordu. 
Vakıa Napoleon da birçok adam 
öldürtmüştü. Fakat dehası ve va· 
tanperverliği bu ölümleri mazur 
gösterebilir. 

Sir Bnsil'de hiçbir vatan hissi 
yoktu. O düşmanları üzerine ölüm 
saçan toplarından topladığı para 
ile mes'ut olurdu. Nihayet bir gün 
Sir Basil Zaharof ta ölüme kurban 
gitti. Fransanın ~jyon Donör ni
şanına ne dereceye kadar layik ol• 
duğunu Allah bilir. Olüsü bir top 
arabasında son istirahat yerine ka 
dar götürüldü. Ne hakla? Top tüc
carı ve ölüm kralı olduğu için ıni? 

Olüm kralı parasını mezara gö
tlirememişti. Gözü kapanır kapan 
maz paranın temin ettiği itibar si
lindi. Bütün dünya kendisini tel'in 
için birleşti. 

-BlTrt -
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Halil Bey Esir Alınmıştır. Açıkçası 
Pera Mukabilinde Satılmıştır. 

Halk, limandan iç kaleye giden yol 
lara toplanmıştı. Sırma işleme eğerli 
hayvanlar üzerinde, önlerinden ge • 
çen misafirle hakimi, yerlere kadar 
eğilerek selamlamışlar; misafirm 
geçtiği yollara, çiçekler atmışlardı. 

Şenli/ı:ler dc.,am ederken •• 
BUyUk Atcryakın maiyetinde gelen 

Bizans zabit ve askerleri, kasabaya 
dağılmışlardı. Misafirlerin şerefine, 
her tarafta şenlikler başlamıştı. 

Meydanlarda meşaleler yakılmış; 

tulumlar dolusu şaraplar taşınmıştı. 
Bütün Foçanın dilber kızları ve genç 
delikanlıları, yortuluk elbiselerini giy 
mişler; meydanlara atılmışlardı. Bol 
bol şarap içiyorlar; Bizans zabit ve 
askerlerile hora tepiyorlardı. 

Kasabada bu gürültülü şenlikl<'re 
devam edilirken; iç kalede, Kalotetin 
sarayında da mühim bir müzakere 
cereyan eyliyordu. 

Büyük Ateryak, imparator tarafın
dan Tekfur Kalotete bir emirname 
getirmişti. Imparator bu emirnanıe
sinde, Kalotete §Öylece hitap etmekte 
idi: 

(Biz .. Cenabı hakkın lütuf ve kere
mi ile Şarki Roma 'lmparatorluğunun 
bihakkin Kayseri ve Akdenizin inci
si olan Foça kalesinin sahip ve ma -
liki (loanis Paleologos) .. Foça kale -
mizle civarında naip ve hakimimiz o
lan, (Proto sevastus) (1) rütbesini 
haiz (Leon Kalotet) e beyan ederiz 
ki.. Dostumuz, müttefikimiz ve baca 
nağımız olan Osmanlı hükümdarı Or 
han Beyin mahdumu olup; her nasıl· 
sa Foça korsanları tarafından kaçırı
lan; ve elyevm, nezdinizde bulunan 
Halil Beyi derhal tarafımıza iade e
diniz. Bu genci almak ve tarafımıza 
getirmek için, büyük Ateryakımız 
{Eksotrohos) ile Saltanat ~kadırgala 
rtmızdan biri, tarafınıza gönderilmiş 
tir. Halil Beyin kıymetli hayatının 

sıyanet ve muhafazası için göstermiş 
olduğunuz hizmet, takdire seza olur· 
sa bunun mükafatını görmeniz de 
muhakkaktır ... İşbu emirnamemizln 
vüsulünde, Halil Beyi, şerefine la
yik bir merasimle kadirgamıza bin • 
direrek göndermekle beraber, onu 
kaçırmıya ve yanında bulunanları da 
katil ve ifnaya cüret eden korsanbaşı 
nın kellesinin irsali de matlubumuz -
dur. Böylece mallımunuz olsun.) 

sa, sizi, derhal azlederler; zannede • 
rim. 

- Evet, bunu yapabilirler ... Fakat 
o zaman ben ne yaparım, bilir misi
niz? .. Derhal, imparatorun düşman· 
lan olan Cenevizlerle birleşirim. Ve 
kaleyi onlara teslim ederim. 

- imparator, aciz değildir. Do -
nanmasiyle buraya gelir. Kaleyi al -
tüst ettikten sonra, sizi de kalenın 

bayrak direğine asabilir. 
- Büyük Ateryak!.. Bizans sur

ları içinde boğulup kalan esrara, ben 
de biraz vakıfım ... Mademki, beni as
makla tehdit ediyorsunuz, şu halde 
ben de size açıkca cevap vereyim. 
Haşmetlu Kayserim, bunların hiç bi
rini yapmıya muktedir değildir. 
nun için tehditleri bir tarafa bıraka
lım. Sizinle, başka şekilde anlaşalım. 

- Nasıl? .. 
- Halil Beyi, üç şartla teslim ede-

rim. 
- Bu şartlarınız nedir? .. 
- Birincisi.. Tam yüz bin Ceneviz 

altını isterim. 
- ikincisi? .. 

- Haiz olduğum (Protosevatils) 
rütbesınin, ı Sevastokratör) rutoesı

ne terfiini talep ederim. 

- Ya, üçüncüsü? .. 

- Foça ı<aieterınin lıakimliği e· 
t~iyen benim uhtemde kalm:dıdır. 

Kayseı, bunun ıçın bır ferman ver 
melidir. 

Büyük Ateryak. şaşırmıştı ... Elin
deki altın şarap kadehini, karşıki du
vara fırlattıktan sonra, Tekfur Kalo
tete bağırmıştı: 

- Ne söylüyorsun, Kalotet, .. Bun
ların hiç biri, olacak şey değil. 

- Niçin? .. 

- Şunun için ki.. Bugün, değil Bı· 

zans hazinesinde; hatta bütün Bizans 

ülkesinde bile, yUz bin altın bulmak 

mümkün değildir. Sonra .. Hiç bir ka

lcnın tekfuruna, (Seva.stokraLur) 

rütbesi verilmemiştir. Çünkü. böyıe 
bır şey, Bizans kanunlarından hanç· 
tir. Hele, Foça kalelerinin ebediyen 
size verilmesi .. Bu, büsbütün usul 
haricindedir. 

- Bazı vakalar ve hadiseler olur 

ki, oniarm karşısmda, bıltün usullere 

ve kanunlara goz yummak icabeder. 
Tekfur Kalotet; imparatorun 

cmirnamesini okuduktan sonra, 
lümsemekle iktifa etti. 

bu - Bahane, dostum .. Bunlar, baha-

gü- n1.1 ... Anlaşılıyor ki; siz bu fırsattf ı. 
haddinizden fazla istifade etmek ıs-

Baş Aterya.k, ha.kim Kalotetin bu 
gülümsemesini, imparatorun bu emir 
namesine karşı gösterilmiş olan bir 
memnuniyet telakki ettiği için der
hal söze girişti: 

- Halil Beyin pederi, çok büyiik 
teessür içindedir. Şimdi, kendisini 
buraya getirtiniz. Ve bana teslim edi 
niz. Yarın sabah erkenden, onu alıp 
Bizansa götüreceğim. 

Dedi .. 

Tekfur Kalotet gülmesinde O't:vam 
ederek cevap verdi: 

- Maalesef, mümkün olamaz. 

tiyorsunuz. 

- Maalesef, öyle. Çünkü, böyle bir 
fırsat, her zaman ele geçmez. 

- Fakat.. Bu fırsattan istifade e
deyim derken; Haşmetlu Kayser 
Hazretlerine karşı da. çok büylik i
taatsizlik gösterdiğinizi biliyor mu
sunuz? .. 

- Çok iyi biliyorum, Büyük Ater

yak hazretleri... Hatta, ikinci bir ih

tannıza hacet bırakmıyacak derecede 

biliyorum. 

• • • 

Bir Haftalık 
Tarih 

(Batı 1 incide) 

Ortalıktaki vaziyet Amerikan is
tihbarat firmalarına az, çok hak ver
direcek gibi görünüyor. 

ispanyada da davulsuz, gürültü • 
süz bir şekilde bir neyi Avrupa har
bi başlamış gibidir. iki tarafa, taraf
tar memleketlerden manevi yardım, 
cephane, silah yağdıktan başka bin
lerle gönüllü de gidiyor. 

Almanya ve Italya tarafından res
men tanınmaları üzerine manen kuv 
vet bulan asiler, abluka ilan etmiş • 
!erdir. lngiltere ve Fransa bu ablu • 
kayı kabul etseler asileri tanımış o
lacaklar. Bunu yapamıyorlar Bunun 
üzerine gemilerini, silahlı deniz kuv
vetlerile himaye etmek mecburiyeti 
duyuyorlar. 

Çok az bir saha dahilinde gittikçe 
fazla ölçüde mUştail maddeler top
lanıyor. 

Milletler Cemiyetinin 
topl~ntm 

•ı spanya hükumeti, Ispanyol va-
ziyeti yüzünden milletler a

rası harp tehlikesi bulunduğunu ile
ri sürerek ve misakın verdiği hakla
n kullanarak Milletler Cemiyetinin 
toplanmasına lüzum göstermiştir. 

ispanyanın iddiası yanlış değildir. 
Fakat bu davet Fransa ile lngiltere
yi hiç memnun etmemiştir. Bugün 
bütün yapılan şey, mevcut tehlikelf·rl 
6rtbas etmek ve vakit kazanmaktır. 
Milletler Cemiyeti toplantısı, bunla
n ortaya vurmıya hizmet edebilecek
tir. 

tngiltere ve Fransa işlerin bu ce • 
reyanı almasına taraftar bulunmu 
yarlar. Ne diğer tarafa karşı sarih 
bir ihtilaf vaziyeti almak istiyorlar, 
ne de Milletler Cemiyetini inkar e· 
derek boyun eğmiye razı oluyorlar ... 

Diğer taraftan Milletler Cemiyeti 
kendine mahsus bir nüfuz ve tesir 
den mahrumdur ispanyanın istedi 
ği toplantı vaziyetin tava?.Zuhuna 
ve düzelmesine hizmet edemiyecek · 
tir. 

T es/cin edici çalt~malar 
• n ılt.erc ve Fra.nBO bir taraf

ı tan da ortalığı teskine çalı · 
şıyorlar. lngiltere ile Italya arasında 
Akdenizdcki gerginliği ortadan kal 
dırmak maksadile cereyan eden müz:ı 
kerelerde Ingiltere. Habeşistanın il· 
hakını tanımak derecesine kadar git· 
memiştir. Fakat Adisababa scfaretı 
ni konsolosluğa çevirmekle ltalyayı 
memnun etmek yolunda ilk adımı at 
mıştır. 

Fransa Hariciye Nazırının mebu -
san meclisindeki son nutkunda da Al 
manya ile anlaşmak lüzumuna çok 
yer ayrılmıştır. 

Y enidiınyadan bir ses 

EKONOM • 
1 

Muhtelif mahsullerin 
piyasadaki vaziyeti 
Buğdaylarımızın satışları iyidir.Bu hafta Anadolunun 

muhtelif mıntakalarından gelen 1655 ton huğday satıl
mıştır. İlıracata elverişli yüzde yirmi beş yumuşak buğ
daylı sertler, yiızde 2-5 nisbetinde çavdarlı Polatlı nevi
leri altr kuruş on penaya satılmıştır. 

Bu nevilerin hektoli tresi ----------------------~~---
7 4 - 7 5 kadardır. Diğer 
buğday mıntakalarınm mal 
lan 5,25-6 kadar ;iyat bul
muştur. . Polatlının ıyı 
malları altı kuruş altı para
dan muamele görmüştür. 
Ağır mallarla çav<ları az o
lan cinslerin daima yirmi 
para kadar farkettiği görül
mektedir. 

ARPA, MISIR, ÇA''DAR 
Arpaların mUhim bir kısmı An -

kara, Balıkesir, Kütahya, Yerköy 
mıntakalarından gelmektedir. Piye 
saya beş yüz doksan dokuz ton mal 
gelmiş ve hepsi satılmıştır. Satış fiat 
larında biraz yükseklik ~örülmüştür. 

Malların kalitesine göre kilosu 3 ku
ruş 38 paradan dört kunış on iki bu
cuk paraya kadar muam~ıe olmuştur. 

Tane halinde ve çuvallı olarak bor 
saya 35 ton mısır çıkuılmıs ve 
kilosu üç kuruş otuz beş paradan s;ı 

tılmıştır. 

Karaman ve Akşehirdcn gönden 
len 70 ton çavdar dört kuruş-

tan muamele ~örmüştür 
\'APA(H FiYATI.ARi 

Yapağı fiyatları son giinlere ka
dar kilosu kırk yedi kuruşa ~atılmak 
ta idi Bugün Anadolu kiri yapafrıhırı 
ıstkeli alıcı bulmuı~ ve M:iloı.ı\• elli ikı 
kuruşa fırlamıştır 

KOYll~ Ot~Rll.t:Rt 
Koyun derileri tuzlu ve kum olA· 

rak kilosu altmış bir kuruşa kadar 
muamele olmuştur. Havaların boz · 
ması ve derilerin rütubet tesirile gev 
em \ fi \nn dU&ürmü Ur En iv\ 

40 ton kadar piyasaya çıkmış >1e kl· 

losu 16,20 kuruştan satuuııştır. An· 
tnlya malı daha iri olan kaliteden 
on buçuk vagon gelmiş ve kilosu on 
altı kuruş on paraya muamele gör
müştür. 

Tekirdağmdan zahire bor~"eına 

gönderilen yirmi iki ton kuşyeminin 
l.ilosu 12,20 kuruştan alıcısm'l !la· 
tıimıştır. 

Pamuk piyasa!lında hiçbir değişik 
lik yoktur. 

lngiltere 
Kralının izdivacı 
Meselesi 

L Başı 3 lincüde J 
ıardan mürekkep bulunmakt.3. ve 
<;urçiJ tarafından ıdare edılmektcdır. 
Su partı, efkarı umumıye lngiltere 
.çm en büyük tehlikenın ı{raJ Ed -
vard gıbı yüksek kabiliy~Uı lıir hü -
l~umd11rdan mahrumıyet oı.:iuguna 

hııkmedecek olursa, yenı bir tıüku -
met teşkiline, hattiı. parlamentoda ek 
serıyeti istihsale muvaffak olabile -
ce4<tir . 

lkıncı parti, kabineye taro.ttar o -
ıııı: müfrıt muhafazakarlardan ve 
kılıse ~rkanından mürekkeotir . ., 

Echo de Paris'nın Londra mııhabi· 
rı de dıyor ki: 

"Hükümdann her ne pahasına o 
tursa olsun ıstifasmı ıatıyen politi -
kacıların , kilise tarafından ~evrilen 

bir entrikaya kurban oldukları fikri 
1t·rl sllrUlmiye b&15lanmı tır • ., 

Madam Tabouis, Ovr gazetesinde 
söyle yazıyor: 

Donanmamıt 
Mert Hatıra
larla Döndü 

(Başı f incid•1 
t' nı dakikuına kadar zamanında t~O' 

bik etmit olmaklığlmızdan zevk 

yuyorum.,, u! 
Amiral Şükür Okan bu gil~ ti ı:ı 

kunu Yüce Önder Atatürke tazilll 
tamamladı. 

Malta ıevahatından 
mert hatıralar 

İzmir, 5 (TAN muhabirindeıtl 
Kahraman donanmamızın bu se 
tinde bahriye za.bitlerimiz me.ı:: 
kıymetli hatıralarla dönmüşlerdil' 

Bir gemimizin Malta limanID• 
ıekiz mil üzerinden girmesi kart. 
da İngiliz amirali geminin ailv 
çok takdir etmit ve kendisini bU5 

olarak yemeğe davet etmiştir • 

Bir denizcimize bir İngiliz b 
zabiti şöyle bir au&l sormuf : 

- İngiltere Kralını lstanbul~ 
dünüz mü!. lif 

Denizcimiz S. M. Kralı, kartı 
lar arasında bulunuyordu. 0enııcl'. 
İngiliz zabitine, S. M. Kralın keti 
ne lntfen hediye ettiği kol dü~ 
ni göstermiş ve aadece: 

u_ Evet, demiştir. 

Düğmelerin üstünde kralm il~ 
sı bulunuyordu. lngiliz zabiti b~ 
mayı görünce derhal esM vazi~ tlt 
mıt ve selam resmini ifa etını;ı 

· Yunan\standa . 
Bahriyelilerimiz dost Yunan~ 

da da c;ok sıcak ve aamimi ka ~ 
mışlardır. Bilhassa Anadolu rıı uf 
cirleri bahriyelilerimize ikram b 
sunda adeta biribirlerile mti 
etmişlerdir. 
Donanmamız kuvvetli bir ih ,, 

göre salı gtinU lzmirden Çana1' 
ye, ora.dan da lstanbula hareket 
cektlr. 

Hükumetimizin teşel· 
Ankara, ~ (A.A.) - Malta ; 

ha.tinden ana.vatan sularma U.Oj 
maz bir hatıra ve dostluk ııi5l 
dönen filomuza Maltada gôfl" 
hlisnü kabulBen doıayr-çolr. 

derilerin kilosu 54-55 kuruş 11rasın· 

da satılmıştır. Avrupa piyasası da 
rliişüktür 

KE('l Dt:IULERt 
Keçi derilerinin ağır mallarına A \' 

rupadan talep artmaktadır. Chral'at 
derileri için iyi fiyat verilmektedir. 
Yüz adedi 140 . 150 kilo olanların 
çifti. 190 . 200 kuruş arasında mu
amele görmüştür. Yüz adedi 190 l<i
ı,. olan ağır malların çıftı '125 kuru
şa kadar satılmıştır. 

Gittikçe daha iyi anlaşılıyor ki 
buhranın hakiki sebebi. kr-ilı iıııtıfaya 
Ft>vketmek için aylardanben bahau~ 
S!rıyan Baldvindir. 

sis olan Cümhuriyet hUknme~ 
şekkUrlerlnl Londra büyük 

11 
Fethi Okyar Ingiltere hariciye 
nna bildirmiş ve aynca bu b t ~ 
amırote He Malta erki.ru harb' 

mülkiyesine de lbliğmı rica~ 

Av derileri için henüz piyasa açıl· 
mamıştır. Mevsim itibarile av dPrile 
rinin de bugtinlerde piyasaya g.:?l 
mesi beklenmektedir 

Kral ve 
Dominyonlar 
Loııdra, :'.> lHususıJ - Avusı:nıya 

nukumetı kanunu esası buhranını 

t•;r.kık tçın parlameutuyu ayın \1 un
da toptanmıya davet etmıştir. Avuı
~rıuya t.ıaşvekili lngiltere rıükümetı
rıin hareketlerıne müzaheret cdeceğı
nı bıldırmiştir. 

Bir Haftada 
Neler 
Yakalanmış 

F akat A vTupayı ikaz edecek a-

sıl kuvvetli ses bu hafta içın Afyon inhisarınm muameleleri ba-
de Amerikadan gelmiştir. Amerika ricinde olarak afyon tüccarları ara· 
millctlerı Buenos • Ayreste çok ti<lmı- smdaki satışlar devam etmektedir 
mi bir aile toplantısı yapmışlardır. {hracat hakkına malik olmıyan tü<" 
Avrupa milletlennin kavgalarına u • carların satışları kilosu :225 • 250 ku-

AF\'O~ SATIŞl.ARI Dün ak§am, Kanada blşbakanı be
)' Watta bulunarak demıştır ki: in . 
gıltere Hükumetı mecburen 'ek ba
şına bn teşebbüste bul•Jnmaretan ıh 

tı:raz ~decek ve Hüyük Brıtı.nya tm
ı-·aratorluğunun bütün tıükümetlerı -
nın menafiine mutabık oır §ekilde 
l'\areket eylıyecektir. 

Ankara, 5 (A.A.) - Geçen bit 
ta içinde gümrük muhafaza. l) f. 
ikisi ölü, .ıa kaça~çı, ~29.9 kil0 _, 

rük kaçagı, 449 kilo ınh1.8ar _.fi 
200 Türk lirası, 784 defter slgP", 

rnktan acıyarak bakıyorlar. ruştur 

Bu toplantıda Mister Ruzvelt ~ft)HTEl.lF &IAHSVLLER 
mühim bir nutuk söylemiştir Ame • Urfa küçük tanelı nohutları -:la pı 
rika milletlerine şu suali sormuştur: yasaya gelmiye başlamıştır. Pek lez 

- Eskıdünyanın felaketi muhak zetli olan bu cinsin kilosu beş kuruş 
yirmi beş paradan müşteri bulmuş · 

ğıdı, 2 ailah, 30 mermi. 215 ıcU0 ' 
4 gram eroin ile 38 kaçakçı ll' 
ele geçirmiştir • 

Muallim lmtih9 

Yapılacak ı'.I 
- Niçin? .• 
- Halil Beyin burada rahatı, çok 

iyidir. 
- Açık söyleyin. Ne demek isti -

yorsunuz? .. 
- Demek istediğim şudur ... Halil 

Bey, esir alınmıştır. Ve bize de, para 
mukabilinde satılmıştır ... Artık orta
da bir (Bey) yok, alelade bir esir var 
dır. O esiri başkasına verip verme • 
mekte de, sahibi, muhtardır. 

Foça halkı: sabahleyin limana in

dikleri zaman, dün akşam gelen mi

safir gemilerinden eser bulamamış

lar; çok büyük bir merak içınde kal
mışlardı. 

kak gbrülüyor. Biz Yenidünya cli"Yl- il bo 
tur. D n rsaya yalnız yirmi dört 

huriyetleri bu muhakkak felaketin ton mal gelmiştir. 
önüne geçebilir miyiz? Uzun köprünün en ivl smı::ımmann 

Sonra )ine kendisi cevap vermiş • !!!!-~-"""""~"""!!!'~~--........... -~~ 
tır: Geçebiliriz. 

Mıster Ruzvelte göre, Amerika 
mılletieri ~ulhün nimetlerini koru -
mak ve devam ettirmekle meşgul o· 
luyorlar. Eskidünya ise eski nefre -
tin ve yeni taassubun sevkile harp 
tehlikelerine sürükleniyor. 

lisesı umumıyetıe ptk güç razı olu . 
yor. 

Cenubi Afrika birliği '<abinesı, 
vazıyetı tetkık içın muhtemel olarak 
pek yakında toplanacaktır. ~a.5ba -
kan ~neral Hertzog, hülcfımetın ıa

tifasını mucibi olacak bir vaııyet bu
lunmadığını bildırmiştir. 

Yenı Zelanda kabinesi ougün top. 
landı ve meseleyi tetkik etti. 

Kral ve kilise 
Lonura, 5 (A.A.) - hantr'Jurry 

St!rpıskoposu bugün bütün kıliseye 
l'>ir tamım gondererek krala aıt ka
ı ıunu esasi meselesinin mevzuubahı 
olmamasını tavsiye etmı~ ve mese
lenın hayırhsile halli içıo dualar ya
pılmasını talep etmiştir. Dominyon -
!arın başpapazları da -lyni şekilde 
tamimler neşretmişlerdir. 

Ankara, 5 (TAN) - ı.ıaa ıilf 
klleti orta mektep muallim 
muallim mektebi mezunları 
da bir imtihan hazırladı ııntill,. 
tı senelik muallim mekte.bl ~I 
n doğrudan doğruya gırec 01,. 
4 ve 5 aenelik mektep mez~ıııJ! 
a sene muvaffakıyetle mualli 
mif olmaları ,arttır. 

- Fakat siz, Kayserin emrine mu· 
halefet ediyorsunuz. 

- Hiı.şa... Müfahham metbuum, 
Kayser Hazretlerinin emirlerine ita
at ettiğimi size şimdi göstereceğim. 
Onu esir eden (korsan Herakliya) 
nın kafasını kestirerek size teslim e
deceğim... Fakat, esirim olan Halil 
Beye gelince .. Maalesef, onu veremi

yeceğim. 

Hakim Kal of et muhalif •• 
Büyilk Ateryak, mü§kül bir vaziye 

te girmişti. Imparatorun emrine dı.:ı 
hal itaat etmesi lazımgelen hakim Ka 
lotet bu sözlerile hükümdarının em. ' .. rine, açıktan açığa muhalefet gos -
termekte idi. Onun için şimdi arala -
nnda bir mUnakaşa başgöstermişti. 

-Azizim Tekfur! .. Haşmetlu Kay 
•erimiz, bu sözlerinizi ha.her alırlar-

Derhal liman muhafızlarına koş -

muşlar; gemilerin ne olduklarını sor
muşlardı. Kısaca, şu cevabı almışlar

dı: 

1 Gemiler; tanyeri ağarmadan 

demir kaldırdılar. Ortadan kayboldu
lar. 

• • • 
Tam, dokuz giln sonra .•• 

Bizansta, (Mukaddes Saray) da, 
(Cıvıldaşan Kuşlar) salonunda, (im
parator, Yani Paleolog) un utitün hü 
kfımet erkanı toplanmışlardı. 
Başta imparator olmak üzere hep

si de, o gün (Foça) dan avdet eden 
<Büyük Ateryak) ı dinliyorlardı. 

BUyUk Ateryak, Foça tekfuru Ka
lotet ile konuştuklarını kamilen an
latmıştı .. Sözlerini bitirdiği zaman 
imparator yerinden kalkmış; yeşil 
gömleğinin kolunu sıvamış: 

(Arkası var) 

(1) Hakim Kalotet'c, Bizans imparatoru 
tnrafmdan evvelce vcrilmiı olan rütbe. 
!Va.çibillilllir~ ıalu!) manaııma.,. 

Amerı\<alılar istikliı.J nimetinin zev. 
kine vardıktan sonra biribirlerine 
sulh ve dostlukla bağlı olmak nimeti· 
nin zevkini çıkarmıya hazırlanıyor -
!ar. 

Bakalım bu yeni alemin Avrupaya 
uzatacağı el ne tesir yapacak? 

/ngilterec/e bir aile mesP.lesi 

•• ngilterede doğan bir aile me
selesi bu hafta bütün dünya. 

nm dikkatini davet etmiştir . 
Meselenin esası şudur: İngiltere 

bütün seri inkişaflarma rağmen an'a
ne çerçevelerini muhafaza etmiştir. 
Bu an'aneler, bir kralın kendisiyle 
denk olmıyan bir kadınla hususi bir 
tarzda evlenmesine müsaade etmt -
yor. Boşanmış bir kadının yeniden 
evlenmesine zaten müesses İngiliz ki-

Buna mukabil Sekizinci Edvard 
geniş düşünceli bir insandır. Resmi 
vazifelerini çok ciddiyetle tellkki e 
diyor. 

Fakat bunların haricinde, hususı 
hayatına sahip olmak, buna istediğı 
şekli vermek istiyor . 

Buna imkan olamıyacağma göre. 
Kr.al Edvard ya kalbini, ya tathtmı 
tercih vaziyetinde bulunabilecektir 
BugUn bUtUn Büyük Britanya impa 
ratorluğu, tahtını tercih etmesini te 
min için uğraşıyor. 

İngiliz milletine de, birkaç ay evvel 
misafirimiz olan Kral Sekizinci Ed 
varda da bUyiik bir sevgi ve hürmetı 
miz vardır. Bu aile meselesinin. lıı· 
giliz milletinin esaslı menfaatlerine en 
muvafık bir Ş~de hallini dileriz 
Bu kadar ciddi bir aile meseles· 
hakkında fikir beyan etmeğe işin bu 
günkü had devrinde, hariçte kimse· 
nin hakkı yoktur. 

Ahmef Emin YALMAN 

Kral ve halk 
Londra, ~ (A.A.J - UUD gece SO· 

"'aklardli bırçok nümayışler yapıl · 
,ııştır. Nümayi§çiler ·'Yaşasın kl'&l. 

yuha lialdvin,, diye bağırıyorlardı 
Nümayişçiler, kralın aarayına ve 

başvekalet, dairesine gitmı~lerdir. 
Bunlarm ellerinde, üzerlerinde .. Do 
ı :ia.l memleketine yaptığı ıon ıeyatı!l t 
ten sonra kralımızı terkedemeyu., 
dimlesi yazılı levhalar bulunuyordu. 

Polis bot yere nümayişçıleri da
~ıtmıya çalışmıştır. Bunlar hemen 
veniden toplanıyorlardı. 

Londra, 5 (A.A.) - Geçen gün 
Avam Kamarasında kralın tahtından 
vazgeçmesine mani olmak için llzım 
gelen her şeyin yapılması ~akkında 

tı Adanada Oeva111 

Yaimurlar 
Adana, 5 (A.A.) - D6rt il 

oen vılayetimızde devanıu JP 
yı.j'muı yağmaktadır. SeYII 
IUlbannıştır. 

Ozüm Fiyatı 8 ;le ~ 
Arasında 

İzmir, 5 (A.A.) - Bu h,ıt' 
borsamızda 8 kuruftan 22 f1I 
dıır 1?>4Xl cuval Uziim ""trl 
~!!!!!!!!!!!'!l!!~!!!!!!!!!!!!!~~~w 

l' t' 011 tall.rll Ytmm l~\ô' oöY• ıf 
ııirkaçı Kanadadan yollanl'

1 

nan birçok tebrik telgrafı t/. 
Londra, 5 (Hususi) ,,. •O' 

hafta zarfında kralm iştir' arı 
ıncak bUtUn meruim ilP JJ 
tur. Baldvin bugün de ler' J1 
etti ve bir müddet yanındB 
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Radyo 
Büyükdere Mcyva 

Fidanlığında 
Vilayetin Büyükdere uıeyvalı ağat 

lar fidanlığında geçen sene açtığı 
kursu bitiren 6 kız ile 30 erkek, ih
tısu dersleri almıya ba.şlamıelardır. 

Bugünkü program Istiyenler, mektepte üç sene kadar 
ıJ lata.nbuı nazari ve ameli fidancılık dersi gö-

' --- ı-cbileceklerdir. 
? Oile neıriyati - Saat, lZ,30: PliJdı 
ıı:'l..~ nıuaikisi; 12,50: Havadiı; 13,0S: Almanyadan Meyva 
Pl&k hafif ~uzik; 13,25 - H: Muhtelif 

nqnyatı. 1 t • 
Akıam ne:ıriyati - Saat, 18,30: Piklı S enıyor 

danı nıuıikiıı ; 19,30: Konferanı: Suat Ller- Bazı Alman firmaları memleketi
~· taralnıdan ; 20: ~elı_na ve arkada:şla~ mızden kuru ve yaş meyvalu satın 
rafından Turk musıkiıı ve halk ıarkılan, . • . . . 

20,3o: Sadi ve arkadaıları tarafından 1 ura almak ıstedıklennı ve kendılunnın 
lrıııaikiıı ve halk ıarkilari; 21: Orlceııtrıı: Türk tüccarlarile tanıştınlnıasnıı 
.,,!r;-ij Lort.zinc: (Zar und Zimrncrmımn) Tlirkofisten rica etmişlerdi't'. 

r. 
2 - A. Poıci: (Tendresse). 
3 - Schubert: (Musiki saatleri). Memleketimizden Mal Al-
4 - Pucciıtl: (Toıka) operuTıtdan par • k l . G l 

Cllır ma stıyen rup ar 
,.!~a!'ehar: (Kral çocuklan) operetinden ispanya ile ticari mua.mclelerinı 

TAN 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 2. ·ci 
keşide 11 Birincik&nun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır •.. 

DiKKAT: 
Bilet alan herk'!s 7 Birincikanun 936 günü akıamı

na kadar biletin1 değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonr-a bilet üzerindeki hakla sakıt olur ••• 

11 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti iskan Umum Müdür
lüğünden 

1 - Orta Aandolu Vilayetlerine yerleştirilen göç
menler için fenni şclrtnamesi dahilinde 5000 adet pulluk 
imali eksiltmeye konulmuştur. 

Bu pulluklara ait fenni ve idari şartnameler Ankarada 
İskan Umum Müriürlüğünde ve İstanbulda İskan Mü
dürlüğünde IrlP.vcut olup talipler resmi tatil günleri hariç 
olmak üzere hergün saat 9 dan 17 ye kadar bu şartname
leri alabilirler. 

2 - Pazarlıkla ihalenin 21 / 12/ 936 pazartesi günü 
saat 15, 5 de Sıhhat Vekaletinde hususi Komisyonda ya
pdaca~ı ilan olunur. (3452) 

'O. 22: Ajanı ve ~rsa ~a~erleri; 22,30:. Pli~ kesmiye mecbur kalan Me~~ezi. A\• -
ıo•~ola~ertHı ıUnun proı~mı, n. rupa şehirlerindeki muh~uf lıca~t ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

N grupları, Tiirkiyeden mal almak mak Konya Vilayetı• ı"skan Müdürıu·· - 1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
eadile lstanbul ihracatçıları ile 1.e -

Gülhane Müsamereleri masa girmişlerdir. d 
GUlhane Tıbbi mUsameresi 4-12 ğ Ü n 0 n : 

Belediye vu9i ve resimleri kanunu mucibince tahakkuk ettirilip tah
sil edilmeHe nlen lnvha, ilan, tente ve siper resimlerinin 1936 mali se
nesi taksit :ıamdnı Octimi Encümen tarafından Birincikanun 1936 ay•nın 
sonu o=arak kabul edilrıiştir Keyfiyet alakadarların malümu olmeık iiıe
re il4n oıunur. (3456) 

936 cuma günil 17,30 da Prof. Dr. Karadeniz Talebe Birliği Akşehir ve Çumra Kazalarında yaptırılacak göçmen 
l.fl.ttunun riyasetinde toplanmış ve Kongresi evle.:-~ için muktcızi v~ şartnamesinde ~ius: ve eb'at ve 
Cerrahpaşa hastanesi asabiye müte. Karadeniz Talebe Birliği kongre. miktarı yazılı (2912) metre mikabı ve (690) desimetre 
ltta.181 Dr. Ahmet ŞUkrU ile Prof. Dr si, dün saat 16 da Halkevinde lsmailin mika hı mamul kerestenin 19 .12. 9 3 3 tarih ve 2; 3 71 l sa
l.Uttu tarafından Kıhıf Uru, Dr. Ke· başkanlığında toplanmıştır. ldare yılı Vekiller Heyeti kararına tevfikan Birincikanun 936 
ll:ı.a.ı Çağlar tarafından Anöri kalkö- heyetinin yeni sene için hazırladığı ayının ı o uncu Perşembe günü saat 14 de Konya İskan 
loı, Sıvas hastanesi bakteriyoloğu çalışma proğramı münakaşalardan Müdürlüğündeki İskJn Komisyonunda pazarlık suretile 
br. Fevzi tarafından sari sahaya il - eonra kabul edilmi3tir. "h 1 . ~ d 1 k 

* * • 
Yapılmakta olan la:ıali:ıasyon ameliyatı dolayısile 6/ 12/ 1936 tari• 

hindE.n itibaren Cihançıirde Ağahamamda Altıpatlar, Taktaki ve Pa
laska.. sokaklarının '1akil vasıtalarına kapalı bu.lunacağı ilan olunur. 

(3458) 
ı a es. a~.:gı ak1 şerd.it dairesinde yapı aca tır. 

tihabmda kanaati şevkiyi tuzlu su ile Müfettiş raporunun okunması bazı 
N · d 1 - · Keresteler Bt!)·!'-ehir kazasının (Anam.ıs) Orman ):ıkama usulü, dahiliye miltehassw gürültülere yol açmıştır. etıce eye- ·~ 

• • • 
Pa~al:al ~ede Pe .. ıe•nbe günleri pazar kurulmasına Unıumi Mndisin 

24/ 11 , 936 ta:·ihli ic;+imcsında karar verildiği ilan olunur. {3457) br ni idare heyeti seçimi yapılmıştır. !arından orman resmi hükumete ait olmak ·1zere gösteri-
. RüştU tarafından kalb romatiz - lecek ~aktadan kesJJcı:ektir. 

· ltıa8ı, Prof. Dr. Bilrhanettin tarafın Vilayet Parti Kongresi 2 - Kerestel~r Haz;ran 93 7 ayının 15 ine kadar ta-
:: Kebet hastalıkları ~.n~ar tayini Halk Partisi kaza _kongreıl!rmın mamen teslim el~ilmıo} olacaktır . Adapazarı Belediyesinden: . U8unda Takata teamulU, Dr. Sa- ruüzak~relerine ait tetkıkler suna er- 3 - . KeresteJ,..rin ( 1845) metre mikabı ( 590) desi-
~ ta~ın~an h~susi~et.gösteren iki miş, kazaların dilekleri tesbit (•dil~- metre mik~ bı A~şehir ( 1067) metre mik~bı ( 100) desi- Kapalı zarfl:t ek:sıltnıeye konulan İtfaiye yangın ara-
!'emi vak ası gostenlmış, Prof. Dr. rek vilayet kongresi hazırlıkları bı-
~hd~lkadir Noyan, Niy~i G?zcü, tırilm.iştir. metre mikabı Çumr.i i5tasyonunda hük~n1etçe gösterııe- zÖLÜne bir talip ç:ıkmış ve o talibin teklif ettiği bedel cie 
lnı Yaver, ŞUkrU Emın, Kımya Partınin vilayet kongresi, gelecek cek cep< laı a nakil ve teı:;lim olunacaktır. haddi itidalde gôrü~menıiş olduğundan k:ıpah zarf USU-

lbuallimi Bilrhan, münakaşaya işti- pazar günü saat 16 da Partı mer - 4 -- Kerest~!erin ~.ns ve eb'adını ve mik~arını ve han- li.ir1den sarfı nazar edilerek mübayaanın pazarlıkla yapıl-
~ etmişlerdir. kezinde toplanacaktır. gi tarihe kadar v~ ne gıbi şartlar dahilinde imal ve ihzar mctstna karar ver11rııiştir. Talip olanların 30 Birinci~-dınun 

9 ANZOPiRiN kaı~leri HER veRoe40,.;v.Rvş 
·= FE s BORUL 4RINI TEMİ.,.LER BALG~M SÖKTÜRÜR Öt<.SÜRÜGÜ ~MEN GİDERİR 
~ 

ursa Urayı Baş Mühendisliğinden 
lirayın 200 lira ücretli Başmühendisliği münhaldir. 

tllıplerin Mühendis Mektebinden mezun olması şarttır. 
'.':'1teklilerln.nıemudyeti Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
fa~dik edilrnek şartiyle ellerindeki diplom~ ve bulunduğu 
:trlerden aldığı ve~ika suretlerinin Bursa U rayına gön-
trınesi ilan olunur. "3445" 

7 1/2 

ve teslim edeceklerinı ve buna müteallik hu~usatı göste- 93f Peışembe günü saat 1 S de Belediye Encüınenine mü
ren şartnarrıe (Ankarada İskan Umum Müdürlüğünde racaat etmeleri irnn olunur. "3443" 
veKonyaveİstanbııJ İskan ~üdürlüklerinde) mevcut~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
olup talipler mezkur .fa1relere müracaatla şartnameyi gö
rebilirler. Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

lıı~anbul Satınalma Komisyonundarı: 5 - Talipler kerestenin muhammen k~ymetine nal'a
ran o/o 15 nisbcnnde teminatı kat'iye akçasc depozito et
meğe mecburdurlar. 

1 - 62 takım ~·iyah mumlu muşamba elbisenin 8/ 1 ZA 
93(, Salı giınü saat ı ı de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 460 liradır. 6 - - 1Cat 'i itfaJe gfüıu muayyen olan saatten Oir saat 
evveli.ıe kadar talipl'!r teminatları ile birlikt•.! ya bi~zat 
veya vekilleri v; .. sıtas1le eksiltmeye iştirak edebilecekleri 

3 - ~;.rtname ve evsafı Komisyondadır. 
4 - ts~eklilern 35 liralık ilk teminatlar ile Komisyo

na gelmeleri. ., 34 5 3" ilan olunur. (3355) 

YEN i 

Cocuk Ansiklopedisi 
ÇIKARANLAR 

Faik Sabri - Salih Murat - M. Zekeriya 

Çocuklarile iftiharetmekisteyen babalara,mek 
Çocuklar, anneler, baba· 

lar, öğretmenler hepi· 
niz Çocuk Ansiklopedi· 

sini bekleyiniz. Ço· 
cuk Ansiklopedisi, 
herkeıin alabilme • 

"Iİ için yok paha· 
una verilecek 

tir. 

tebin en iyi talebesi olmak Çocuğ~~aii::duğu 
iste en ocuklara . müjde ~~~~ çamafırı niçin ıertlet-y Ç Yürürken kollarımızı niçin 

Çocuk Enaiklopediıı, ılk dcıa Dl vts son derece mükemnıeı bir e- sallarız? 
bundan oD beş yıl önce lngilterede !erdır. lçindeki lUzumsuz V.? eskı· 
neş~ımiı ve bütün dilny.a dıllerı· nıış Dlalümat çıkarılmı§, yerlcrme Sünger kağıdı niçin mürek-
ne tercüme edilmiftir. Hata bu e· yenileri konmuştur. kebi emer? 
15er kısmen tffrkçeye de çevrilnuşse Çocuk Ansiklopedisinde b:l.hisleı Tuz buzu niçin eritir? 
de, Yfnj harfierin kabulü \İY.enne ?.faarif Vekiletinin milfrednt prog- Hardal dilimizi niçin ya-
neıtri yanda kalmııtır. ramına uygun bir şekilde tanzime- kar? 

Bu defa Çocuk Aıuiklopedh'1ni dı•mıştir. Bu bakımdan, btı eserden Balık buz tutmut havuzda 
çıkarımlar aralarına Pcot. Salih hem çocuklar, hem de nıuallioıleı naaıl yafat? 
M ıstitade edebilecektir. 

ııradı da alarak bu eseri yeniden Çocuk Anıiklopedlııinın en bil· Hava açılınca ıiı nereye gİ· 
v~ eıı IOD tabından dilimize çevır- yük hususiyetlerinden oiri; resme der? 
mıye tetebbüı etmiılerdk verdığı ehemmiyettir. Srıtiln mev· Dajların yükıekliğini naııl 
C~k Anaiklopediıi'nın 'lllı in- zul11.r en sade çocuk lisanile yazıl· ölçeriz? 

~lızler tarafmda.n ıeçeD wne bq. mış ve bol resimle daha açık ve Otomatik telefon nasıl İf-
tanbaea tadil ve ralab edilerek yep- daha okunaklı bir bale konmuıtur. ler? 
yeni bir -kilde ,.,kanı-•, bu'"tu··n Bu eebeple, bu eeer her evin en G 

- ,,. .... .ıı. ün nereden batlar 1 
bilJrınJerin en yeni malftmatile tan· kıymetli kitabı, her çocul'ıun en V 
ilim olunmuttur. Bu itibarla bu de- kuvvetli yardımcısı, ve Mc mualli eıaire .. •eıaire ... 
fa neere<Ulecek Ansiklopedi, yepye- min 'JD aziz bir rehberidlr. Çocuk evde, mektepte her 

gün bunlara benzer yüzlerce 
PEK YAKINDA ÇIKIYOR sual sorar. Çocuk Anıiklo

pediıi onun bütiln bu ıuall• 
rine cevap verir. 

50 Sahife 
7,5 Kurusa 

• 
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-ADEMi iKTiDAR DiŞ MACUNU --

Elbise ve gömlek gibi ıık ıık deiittirmeğe gelmez. 

ve BELGEVŞEKLIGiNE KARŞI Seuelerdenberi tecrübe edilmit cihantümul bir mar· 
kayı tercih etmek sıhhi menfaatiniz icabıdır. 

HORMOBiN 
Tabletleri .. Her eczanede arayınız. CPceta tutun 12M Hormobln, 

Bu meziyeti ancak : 

RADYO iN 
ROMATJ~llj. 

LUMBAGO 
SiYATiK 

ağnlan TF.Sıatf 
ve izale eder-

1937 Saatli Maarif Duvar Takvimleri Çıktı. 
Diı macun\ında bulabilir 

Ve ağzınızın sıhhatini 

onunla temin 

edersiniz! 

Tnklıtlt·rl ııkmı~lır Tnklıtlnıııı 11\, 1<111:11k lıin dıkk ıt drıı•·ltdır. 
!lt·r hır:ll ml'l,-ırrrnlı. ,-.ıkıtlrrı rnntlt·rı. rı1<·nınılrrı. lıı\\11 dt•rP11Klıkl,·rirıı, fırtırııı.lıırı, nrıı.l.ı rurr.ı il)"• 

lnn. tl\rdıı "' 1 k.ıl.lr1, d,trhınH"fl'"llı-rl rn.tnı!rri l·ıki-, .. ,. \ ' t· l::tıfı_·leri Lu ... .-l. 
Lrrıııııllı" r"•· !...t'!ıı ~-'"""'n Lıı Tıık,ınıl•·:ı:ı tı.klıtln: ,ıkrııı:tır ,\ldttnmnm.ık tıın 1 SAATl.l MAARiF 
TAK\'l\tl ı "Jınn H" ( SAA·ı) r .. •mınr dıkkHt t•tnırlıdır. Merk,.11: l'lMrılıul :'.l.111rıt Kıt,,phr.n .. rnlır. 

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 olmalı, askerlikle alakası bulunman1alıdır. l /12 / 
936 Pazartesi günü saat 16 da müsabaka vardır.~ gün 
saat 14 e kadar kayıt yapılır. Müracaatlarda vesikalar be
raber getirilmelidir. "3432" 

-G•O•:o ~K ~·I •
5

•111. Dişleri parlatır, diş etlerini 

Belaoluklııta •• lbtilltıarma kart> temizler ve kuvvetlendirir, 
pek tesirli "' tan aııdD' Dinıı~ 
ıa suıtuı Mahmut tilrbeai. No. 113 ağızdaki mikropları imha e-

.. _________ ll der. Günde iki defa fırçala-

• Doktor aranıyor. 
Hat boyunda bir maden ocağı 
için ayda 180 lira ücretle bir he
kim aranılmaktadır. isteklilerin 
<Posta kutusu 11532 Istanbutl 
... adresine mektup yazmalan <111 

mağı ihmal etnıeyiniz ! 

RAD·YOLiN 

BER EOZANEIJJs 

Sultanabmet UçüncU Sulh H 
Mahkemesmden: 
Davacı Aleko Çani tarafmdall Ir 

tanbulda Yemişte Yağ ıakele9 .... 
yoğurtçu Hüseyin sokağında 26 1"' 
tu yoğurtçu Mebmedin diikkinınd' 
Istipan Mutafıyan aleyhinfl 936/~1' 
No: lu dosya ile açılan 218 lira~ 

------------ ------------------------- cak davasının cari duruşmUJD": nıüddeaaleybin ikametgihmm meÇJlııl 

Yatadığmıız ekonomi dev
rinde size pahalıya mal edil
mek istenen nasihatleri şüp
heli göriinilz. 
Her nerede ve herhangı bir 

saatte Krem Pertevi kulla
nabilirsiniz. Yanın saat 
zarfında o tesirini göster
miıtir, bile. 
Krem Pertev'in yanm asır
lık eöhreti asılsız değlldir. 

Yüz binlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimi 
kanaatlerini sorabilirsıniz. Her nevi klişe itlerı ucuz, 

Klişelerinizi TA N 
• • 
ıyı ve çab:ık yaprhr. 

da yaptırınız 
__________________ , ................................... ... 

Adalar Sulh Hukuk .Uahkemeaı 
Sııtı§ Memurhl~ndan ı 

Hayret'in Alebandors, Hiristo, Ha 
ralambos, Eleni ve Kalyopile §ayian 
ve mil§tereken mutasarrıf bulundugu 
Heybeliada Ayyıldız caddesi ~j - 90-
,92 No: lu ev ve altındaki dükkanların 
izalei eüyu euretile satılmasına ka -
rar verilmiftir. 

Mezkfir ev 109 metre murab
baı zemin üzerine yapılı zemin ka -
tında iki dükkan ve dükkirJaı dan bi
nnin üstünde asma kat olarak bir 
sofa, iki oda ve heyeti umumısinin 

Köylü, Şehirli, lfCii, Zabitan 

f(e! memrrn 

POKER 
tır .. bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de POKER PLAY 
markasını tercih ediniz 

lıu~unmasına binaen 20 gün müd~ 
le ilanen tebligat icraama ve mubt J 
J..emenin 11/ 1 937 tarihine m~ 
pazartesi günü saat on dörte tau--
ne mahkemece karar verilmiş oıcl" 
ğundan yevmi ve vakti mer.kUrda bil' 
zat gelmediği veyahut musaddak tJI 
vekil göndermediği takdirde gıya.,,
muhakemeye devam ve karar;;::. 
ceği ilanen tebliğ olunur. ( -#' 

-•DOKTOR~ .. 
HORHORNi 
ICminönll eczanesi yanmda
Her gün akfama kadar ııasta· 
larmı kabul eder. Tel: 24131 

üst katında bir koridor, dört oda ve - - · - maddesine tevfikan ilin olunu~~..,Q 
45 metre murabbamda bahçeyı havı .---------------~-------- (2~•-..-
\'e iki katlı harap yanın kürgir bir Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llinlan "' 
binadan ibaret olup (1500) lira kıy- Istanbul Asliye Mahkemesi ~ 
meti mubammenesindedir. Telliliye ci Ticaret Dairesinden: __ ,,ı 
ihale pulu ve va.kıf icaresi müşteriye l\.adıköyünde Muvakkithane caddesinde iskele yakı- A.lmanyada Kemniçer Ciro ~ 
ait olmak llzere muhammen kıymeti- nınJa Asya gaziuobunun yerine yapılıp iki katlı olan ve vekili Avukat Iamail Agah A~ 
nln % 7,5 nisbetinde pek akçesıle be- guıno, pastahane ve birahane olarak kullandmağa çok Beyoğlu Şişli KUçUkoamanbey ~ 
ntber talip olanlarm 1111 93'! tari- elverişli bulunan b;na kiralıktır. İhalesi 18/ 12/ 936 Cu- r.at apartmanında Halil Nail aıe~ 
hine mtıaadif pazartesi günü saat 14 ·· ·· t 14 d K d İ ne açtığı alaca.k davaaı neti~ 
ttn 16 ya kadar 93&/125 numarasile ma gunu saa e a ıköy Vakıflar daresinde yaJ,1Ila- 18/ 3/ 936 tarihinde kabili :~m~~ 

- müracaat etmeleri ve arttıl"ma şart - caktır. İstekliler:rı müracaatları. "3343'' mak Uzere sadir olan gıy&!>i tı~i 
Boyabat Belediye Reisligvinden· ~am~~~gün~ra~~in~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-havi~W~tari~wm~ 

• rebileceğinı ve ta.kd•r olunan .ırıyme- Kadıköy Akşam Sa 'at ilinıda oturduğu yer betli olJllJ~ 
Boyabat kaRabasının tahminen yüz hektar meskun ve in o/o 75 ini bulmaz~ en .::on arttı- n Halil Naile tebliğ olunamadli~ 

1 k . • hal" h l"' 1 . . ııtnm taahhüdü bakıi kalmak üzere Ok 1 o· kt•• rl .. v •• d işbu ilimı tebliğ ve ilim alP,....-.. kırk ·t. ~ar gayn ~~Kun 1 azı!~ anın .Y~Pt ması ışın 15 gUn daha uzatılıp ikincı arttırma U U ıre 0 ugun en # 
müstacelıne mebnı 20/ 11 /936 tarıhınden ıtıbaren otuz 26/ 1 937 salı günü ayni ~aatte icra kanun! yollara müracaat etınuk ; 
bir giın müddetle aç~k eksiltmeye konulmuştur. Talip ve en çok arttıran& ihaleı kat'ıyesi Kadıkoy Akşam Kız San'at Okulunda yapılacak mut- kendieiııe bir ay mehil verilnlif f1. 
olacaklar 2490 sayılı artırma eksiltme ve ıhale kanunun- ~apı~cağı ve mezkur gayrimenkul fak tamiratı için 3 Bırincikinun 936 gününde yapılan ek- ~~ :~nu~~d=un~:~b~! 2

i11' 
d k. "te ve şehir pjfinlarını yapmak için Nafia Bakan- uzennde ipotek l&hibi alacaklılarla siltJne fo verilen fiat haddi layıkında görülmediğinden lC' a ı şera~ · . . . . . dığer allkadarlarm ve hususıle n1as- . olunur. (2807~ 
lıfından ıhtısas vesıkasını haız olmaları ve hususı şeraıtı raf ve fair.e dair iddialarını evrakı gÜıl mı.irldetle eks;}tmeye konulmuştur. Eksiltme ve ihale -:.wl 
anlam.ak için ihale gürıü olan 21/12/936 Pazartesi &il- mUapitelerile 20 gün zarfmda bil_ eski Düyunu U:numiye binası yanında Yüksek Okullar Sultanahmet Birinci Sulh JIJlr'" 
nünden evvel Boyab~t Belediye Encünıcnine müracaat dirmeleri akai takdirde ~t.ış lx-ıiP-li- Sa~ışmanhğında 14 Birincikanun 936 Pazartesi 5ünü sa- Mahltemeainden: sf 

1 1 · 'l" Junur "3340 rJn paylaemumdan hane bırakıla - at 14 de yapılacaktır. Davacı Balıkpazan caddeaiıult~ ey eme en ı an o · " caklan illn olunu!'. :..ıı 
Keşif bedeli 1202 lira 83 kuruştur. No: da tekerci Yorgi ~~.,.. 

Bayan SAFI YE 
Her alqam aaat 22,30 da Takıim abide kartıaında 

Kışlık BElVD Salonunda 

S A Z BAYANLAR 
Keman: NECATI TOKAY ~ MAHMURE HANDAN 

11 
SAiM DÜRDANE 

Piyano: ŞEFiK FAIDE 
Kılernet; S.bafo": ŞOKRO FAHRiYi 
Be~o: HASAN AYDA 
Nısfiye: NiHAT Hanencle YAHYA 
Her Pazar saat 13 den itib aren DANSLI MA TiNE 

Sahibi: Alamet 11ıı1111m l' a• MAN • Umumi Nepiyab idare eden: 8. 8AL1M 
Guetecilit ve Ntllbat Tllrk ~ 8l*etL 8uı1dıtJ yer TAN matbaul 

(28070) 
l\ıluvakkat garanti 90 lira 21 kuruştur. HamalbatI Şerbethane 11<> Jf' 

cı...n.. ı t kl"l k "f . • .No: lu Kııenaki apartmanmJJl e :~ Adalar ~ Mahkemesi Satıı Mc- s e ı er eşı nameyı, şartnameyı, ve saireyi Mektep ıu daireaiııde mukim tekerci ~ 
ıuurluğwıdan: İdnresinden görebilirler. "3460" .Aatoııyadis ve Kumkapı ~ ... 

BtıyUkadada Liman çıkmazında ------------------------ lııak 26 No: lu Iatavrinin .n~ 
40 No: rada sakin iken elyevm ika- 1 1 mukim Tanat A.nalltu aı~ybl".:lr 
metglhlan meçhul Hristo Efaralam- Dlılel Dt•lrttlllfı il ll11111lın .. , .... U. ldır11l lilllfl cra" 
boe, Eteni ve Kalyopiye: • • açtığı izalei ıüyu davamıın ~~, 

Hayretle pyian ve mtl§tereken mu- nan muhakemesinde mt1dde ~ 
tuarnf bulunduj'Unuz, Heyocliadada Muhammen bed~li 1500 lira olan 10,000 metro harici ~~ = ::::::8'':~rı ~ 
Ayyıldız caddellinde 88 - 90. 92 No: çift telefon kablosu 14.XJI.36 Pazartesi günü saat 1 O da kendileri~e gönderilen sa~~-~ 
lu ev ve altındaki dUkklnlann kabi- H d d b · d hT d k. ·ım · k dil ne " fi Uyeti tabimiyeei olmadığı cihetle ?Y arpaşa a gar ınası a ı ın ~ ı 1 inci işletme ko- rı geri çevı:1 ış, en. e~~ .. 
iıalel ıüyu auretile satıımuma ka _ nusyonu tarafından açık eksiltme ıle satın alınacaktır. müddetle il~en teblıgat ~' 

B · · k · · 1 · 1 /2 lira . n.uha.kemenın 28/12/936 O.JO rar verilDıiftir. Birinci arttırma 11/ l / u ışe gırme ıstıyen erın 112 mıwakkat temı- rnstlıyan pazartesi gtınU ~t _:.., ı 
937 pazarteU uat H ten 16 yı. ka- nat ile kanunun tayin ettiii vesaikleri, resmi gazetenin talikine karar verilmlt old~fı! 
dar icra olunacağı ve takdir ohman 7 /5/36 gün ve 3297 No lu nüshasında intişar eden tali· gbn ve uatte mahkemeye !:;~il'. 
(1500) lira klymetinin yüzde 75 ini matname dairesinde alınmış ehliyet vesikalbn ile oirlikte mediklerl veyahut ta":'1anı-;.1 ,,... ~ 
bulmazsa ikinci arttırmanm 26/ 1 '937 k il .. .. . k d k . .. ,. dikli bir vekil de ıön e ,.,. 
u.ıı gilnU ayni saatte icra kılınacağı e s tme g~nu ~atıne a ar omı~yona murac-1atları la takdirde muhakemenin gı~,ı-~ 
t.ebliğ makamına kaim olmak Uz.ere zımdır. Bu ışe aıt şartnameler komısyondan parasız ala- cereyan edecett maıtm ~ 
ilin olunur. • 28089l rak dairtılmaktadır. ( 31 5 8) UAn olunur. ' 


