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Bt..ıgilrı: 

Yedincide Kadın 
ve Moda Sahifesi 

Notanın Tam Metni Henüz Gelmedi 
Bu metin alınır alınmaz! 
cevabımız hazırlanacaktır 

italya, Alman
yadan ayrılı
yormuş! 

Fransa Büyük Elçisi .. M. P~nSt)t ile. m~
sakercyc başlıyan Ru~tu Arasın ycnı bır 

resmi: Iran Sefiri ile karii karııya 

Sancakta intihabata 
iştirak etmemek azmi 
köylere kadar yayıldı 

f istiklal aşkı en şiddetli 
tazyike mukavemet ediyor 

Nevyork, 14 (Radyo) 
Avrupadan gelen en son 
haberlere göre, lngiltere • 
ltalya anlaşması işi yoluna 
girmiştir. Sinyor Musolininin 
lngiltere ile anlaşmaya ve 
Alnıanyadan mümkün merte
be uzaklaşmaya taraftar ol
duğu haber verilmektedir. 
Hatta bir rivayete göre ltal· 
ya, bunu temin için Alınan
yanın sureti kat'iyede iste . 
nıediği şark emniyet sistemi· 
ni sağlamaya da razı olacak· 
tır. 

Netice itibarile etrafında 

kendisile birleşik devletler . 

den müteşekkil bir blok teş
kil etmek istiyen Alnıanya
nın daha fazla yalnız kal
makta olduğu anlaşılıyor. 

Ankara, 14 (Tan Muhabirinden) - Fransanın An
takya - İskenderun hakkındaki notamıza cevabı Paris 
sefaretimize verilmiştir. Tam metni henüz Ankara ya 
gelmemiştir. Bu metin alınır alınmaz cevabi notamız 
hazırlanacaktır. Hariciye Vekilimizle Fransa sefiri ara
sında bugün de devan1 eden görüşmeler müzakere baş _ 

------------,}angıcı addedilebilir. 

Tutulmasını 
istediğimiz 
Söz 

:Ahmet Emin YALMAN 

Vaziyetin nezaketi dolayısile, hü·ı 
kOmetimiz müzakerelerin sür'atle 
ilerlemesi ve bir an evvel kat'i neti
ceye varılması için elden gelen her 
gayreti gösterecektir. Karşı taraf ta 
işlerin sürüncemeye bırakılmaya ta
hammülü olmadığını her halde tak
dir etmektedir. 

Ankara mahafilinde müzakerele -
rin bitmesi hakkında nikbinlik var-
drr. Müzakere ilerledikçe Fransa · 
nın davamızı daha lyl anlıyacağına 
••• .ı.--ı.:ı.:aıı:..-ln vP nı-ımRinlPrin ve -
rine gelmesinden başka bir ,ey iste
mediğimizl takdir edeceğine itimat 
beslenmektedir. Mi1li Müdafaa Vekili Ka

zım Özalp, teftişten son
ra Yavuzdan ayrılıvor 

.. 

Filomuz yann sabah 
, 

Maltaya gidiyor 

HAREKETTEN ÖNCE 
Parlak Bir Uğurlama Merasimi 

Yapılması için Program Hazırlandı 

Madritte Vaziyet 

Müthis bir ha
va harbi oldu 
Hükiimet asileri kıskaç 
arasına almağa çalışıyor 
. Londra.' 14 (Rad?"o) - Bugün İspanyada dahili har 

b~~ 1 7 ne~ haftası nıhayet buluyor. İki taraf Mad:-it ö
n un de boguşmaktadır. Hükumet kuvvetleri taarruz ha
lindedir. Madrit ufuklannd a tayyare muharebeleri sık 
sık vuku buluyor. 

Taarruz, büyük erkanıharbiye ta
rafından yapılmış olan plana tevfi
kan cumhuriyetçi kuvvetler yavaş, 
fakat mukavemet cdilemiyecek 
bir surette ilerlemektedirler. 
Perşembe gUnU nasyonalist as • 

kcrlerin yaptıklan tazyik bilhassa 
şiddetli olmuştur. Fakat cuma sa .. 
babı mukabil taarruza geçen hUkO.· 
metçiler Estramadur yolu cephesiıı
de 4 kilometre ilerlemişlerdir. Di · 
ğer hükumet kolları da üsera mm -
takasında düşmandan birçok top 
musadere etmişlerdir. 

Nasyonalist kuvvetler hücum tanl< 
lannın himayesi altında son derece 
9iddetlf bir taarruz yaparak Esco· 
bar tarafından kumanda edilmekte 1---=---..::::~~::==::~---_J 
olaıı hWdlmet kuvvetlerine saldır -
llUflana h Aaturf maden ame1esf 
el bombalarile ve dioa.:nitlerle 
Franko askerlerini geri çekilmeye r-------------
mecbur etmişlerdir. Bu cephede da- M 1 
ha sonra vukuagelcn ikinci bir taar- a reşa 
ruz da püskürtülmüştür. Mukabil F ç 
taarruza geçen milis kuvvetleri düş evzi akmak 
manı kendi siperlerine kadar takip 

etmişlerdir. Bugün geliyor 
Hükfunet kuvvetlerinin 

kat'i taarruzu BUkreş, 14 (A.A.) - Anadolu A· 
Londra, 14 (Radyo) - En son ha- jnn~~nın hususi muhllbiri bildiriyor: 

BuyUk Erkanıharbiye Reisi tl-re • bcrlere göre, hükftmet kuvv·)tleri, asi- ı F = 
lerin cenahlanna taarruza başlamak §a evzi Çakmak ve maiyeti yarın 
üzeredir. Bugün hükumet kuvvetleri, [{östence yolu ile Istanbula hareket 
Arangucz'e kadar ilerlediklerini ve edeceklerdir. 

Toledo ta.rafından da taarruza geçtik Bükreş, 14 (A.A.) - Anadolu A
lerini bildiriyorlar. Anlaşılan bükü- jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
met bir taraftan Madrit, diğer taraf- Kral, BUkrcşi ziyaretleri vesilesile 
tan Valansiyadan taarruza geçerek h t 

a ıra olmak üzere Türkiye Bilvük asileri kıskaç içine almak için uğra - Er .J 

şıyor. Asilerin beş generali buglin kiinıharbiye Reisi Mareşal Fevzi 
bir toplantı yaptılar. Toplantıdan son Çakmağa Romanyanın en ytikeek 
ra generalin biri vaziyeti matbuata askeri nişanı olan Servici Kredinct 
şu sözlerle anlattı: "Şimdiye kadar Marekure nişanını ve maiyetine de 
fersah fersah ilerliyorduk, r.rbk adım riltbe ve memuriyetlerine göre as-

[ Arkası 3 ünciide] keri ve sivil nişanlar vermiştir. 

Dr. Schaht dün Akşam 
Berlinden şehrimize geldi 

• 

Alman lktııat Nazın ve Ray~ba k U M·· 
d T n mum ua·· .. D 

ün akıam tayyare ile Berlinden geld. y uru r. Schaht 
1
• azısı iki ne· ' 

dadır. 1 ıaylamız. 
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Çatalağzı istasyonu 
Çarşambaya açıhyor 

Ankarada ve Çatalağzında 
Merasim Yapılacak 

Kömür 

Yolu 

Üzerinde 

ı Çimento ihtikirının 
önüne geçilecek 

Bulunu-

yoruz • ~ı _K_o__,misyon işe başladı 
Ankara 14 (Hususi Mu

habirimizden) - 18 İkinci
teşrin. Çatalağzı istasyonu
na kadar varan demiryo
lunun bize ilk köınür katarı
nı getireceği gündür. 

Ankara istasyonu o gün donana~ 

ihtikara Sapan
lar Şiddetle Ce
zalandırılacak 

cak ve büyük merasim yapılacaktır. 

45 milyon lira harcanan 390 kilom"t
relik Irmak - Filyos hattının Filyos
tan Zonguldağa kadar olan 25 kilo· 
metrelik kısmının birinci merhalesi 
olan 15 inci kilometredeki Çatalağ

zı istasyonuna ray dôşenmesi, Cüm

huriyetin on UçüncU y1ldönUmUnde 

tamamlanmıştır. Bu kısım, bUtUıı 

hatlanmızın en c:ok tüneli olan an -
zalı kısmıdır. Ye bu 25 kilometrelik 

kısma beş milyon lira harcanacak-

Iktısat Vekaleti, çimento ihtikarı 
meselesi ile ehemmıyetlı surette 
meşgul olmaya başlamıştır. Bu hu
susta tetkikat yapmak uzcre şchrimi

Zfı gelen Teftiş Heyeti Reisi Hüsnü 
1 Yaman, alakadarlarla görc-zmüş ve 
1 dün tekrar Ankaraya dönm·iştür. 

Çimento ihtikarının önüne geçmek 
için şehrimizde bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Komisyon, Vilayet ~1ek
tupçusu Osmanın reisliğindedir ve 
Türkofis Müdürü Mahmut Celal, lş 
Limited Şirketi müdürü Bedri Nedim
le Oda tetkikat müdürü Galip Bahti
yardan mürekkeptir. Komisyon, Ti
caret Odasında ilk toplantısını yap -
nuş. alınması icap eden tedb:rleri tes-

-
-... 

Çatalrığzı istasyonunda in1aat faaliyeti 

~. ı--~--~~~~~-D----~~E-------

Ç atalağz.ı lıtaı;yonunun aimi ncü-
ehemmiyeti Bugün 35 Yen o·· J 

Trenin Çataıağzına va~n~ı. Tayyaremize men nünae 
herhangi bir yurt kcşesının B 

~lik ağa kavuşmasından da.hn ehem- Ad Konuluyor ir Cürmü 
miyetlidir. Çünkü, bu hatla tren, kö-

mür ilinin kalbine girmekteuir. Bu- • • Meşhut 
radaki, Gelik ocaklarının gündelik is- Bugün memleketimizin muhtelif ye 
tihsalatı olan 2800 ton, bütiin Türki- rınde Hava Kurumu tarafrndan sa.tın 
yenin lstihllkini kar§ılıyacak kıyrnet- alınan yeni tayyarelere ad konma me-

tedir. rasimi yapılacaktır. 
Mahrukat ve kömür yolumuz Bazı vilayet ve kaza halkının ve 

K 
amatayın bu devre!inde görü _ muhtelif teşekküller mensuplarının 

adlarını taşıyarak ve hava kuvvetleri
oeceği mahrukat kan•mu, bil- mize iltihak edecek olan bu yeni tay-

tün memlekette odun, odun kömürü yarelerin sayısı 35 tir. Ve şunlar. 
ve tezek yakılmasını menct.nektedir. dır: 

Dün, Belediyede Daimi Encümen 

önünde bir cürmü meşhut yapılmış • 

tn. Hastanelere erzak münaka~nsı 

yapılırken müteahhitlerden biri diğer 

müteahhide "Beş lira ver de ben mü

nakasaya girmiyeyim.,, De'lli!f ve bu 

vak'a orada bulunan polis SUleyınnn 
ile hademeler tarafından teshil edile
rek zapta geçirilmiştir. 

bit etmiştir. Çimento ihtikarı yapan

lar şiddetle cezalandırılacaklardır. 

Ihracatı Murakabe Kanunu, mak -

bul bir ~ebcp olmaksızın fiyııtları in

dirip çıkaranlar hakkında kanuni ta

kibatı icap ettiriyorsa da, çimento, 

birkaç defa yapılan ihracat istisna 

edildiği takdirde bir ihracat madde -

sinden ziytı.de bir istihlak maddesidir. 

Bu itibarla, fiyatları sebepsiz yüksel
tenler hakkında diğer kanuni tedbir
lere istinaden mücadele edil •cektir. 

Beyoğlu Kazasi 
Parti Kongresı 
Dün T op~andı 
Halk Partisi Kaza Konı;-relerine 

şehrimizde dün başlanılmış ve ilk ola
rak saat 15,30 da Beyoğ!u ka1.a kon
gresi toplanmıştır. Kongre reisliği • 
ne Şehir Meclisi ikinci reisi Tevfik 
St':çildikten sonra, eski idare heyeti • 
nın okuduğu mesai raporu münakaşa
sız kabul edilmiştir. 

ikinci celsede önümUzdeki iki sene 
için yeni idare heyeti intih :ı.batına 
geçilmiş, idare heyetine avukat Mek
kl Hikmet, av.ukat Haşim Refet, mü
fettiş Hüsnü, Mezbaha murakibi 11-
hami, lise müdürlerinden Mehmet Ali 
Haşmet, miifettişlerden Ekrem, Bele
dıye memurlarından Baha, yPdek aza
lıklara da Celal Sait, Tevfik Amir, 
Şeref, Nail, )lüeyyet, Safı, Ali Maz
har seçilmişlerdir. Gelecek ay topla
nacak olan vilayet kongresinde Bey
oğlu ka7.asmı temsil etmek üzere de 
Mekki Hikmet, Haşim Refot, CelAl 
Sait, Raif ve Hilmi intıhap edi~i§ -

lerdir. 

Dr. Schaht 
Dün Akşam 
Berlinden Geldi 

Alman 1ktısat Nazırı ve devlet ban

kası umum müdürü D. Schaht, refa -
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Siyaset ilemi 
M. Delboaun Nutku 

S inyor Musolininin bu ay ba• 
şında söylediği nutukla bat• 

lıyan siyasi faaliyet lngiltere Dıf 
Bakanının bu nutka mukabele et· 
mesine saik olmuş, bu iki nutuk 
neticesinde lngiltere ile ltalya ara· 
sında anlaşma zemini hazırlanıal< 
için adımlar atılmıştı. Bu zemin ha· 
la işlenmekte ve bugünkü haberler• 
göre yavaş yavaş özleşmektedir. 

Bu nutukların akisleri lıAIA de· 
vam ediyorken Fransa Dış Sakarı• 

M. Delbos ta Fransa ayanının hari• 
ciye encümeninde bir nutuk soyie· 
di. Bu nutuktan anlaşıldığına göre: 

Lokaroo ile alakadar beş devlet 
arasında yapılan fikir mübadelesi, 
Lokarno paktının genişletilmesi le • 
hindeki düşüncelerin ihtilafa sebe • 
biyet verdiğini göstermiştir. Fransa 
hükOmetl bu mesele üzerinde aımıf 
olduğu vaziyete sadık kalmak kara· 
rındadır. Bundan Fransanın emni· 
yet sistemini garbi Avrupaya lıu • 
retmiyerek şarki Avrupaya teşmil 
lehindeki noktai nazarını muhafaıa 
ettiği anlaşılıyor. 

Sonra Fransa ispanya h!diselerl· 
ne karşı bitaraflığını muhafaza ka· 
rarındadır. Ademi müdahale komi· 
tesi muharip taraflara sil~h veril • 
memesini temin edecek tedbirler al• 
mak üzeredir. 

M. Delbos, orta Avrupada yapı • 

lan müzakerelerden bahsederken 

Fransanın gerek Lehistan, gere!< 

Küçük ltil!f devletlerile siyasi v• 
iktısadi sahada Kittikçe inkişaf eden 

münasebetler tesis ettiğini söylemit• 

tir. ı 

Bütün orta Avrupada Fransa il• 
müttefik olan cephenin kuvvet v• 
tesanüdünU muhafaza ettiği anlaşılı• 

yor. 

Son zamanlarda en çok mevzuu • 

bahs olan ve bertaraf edilmesi için 

teşebbüsler vukubulduğu haber ve -Bu kanun, memleketin en bUyUk ser- Ankara 1. Bankalar 1, De.mir yolla
veti olan ormanlarımızı koruyacağı rı l , Bursa ı, Trugutlu ı, Manisa ı, 
gibi, en büyük toprak altı hazinemiz Adapazarı 1, Uzunköprü 1, Adana 1, 
olan kömürlerimizin de ıstihlakini Ceyhan 1, Mersin 1, Tarsus 1, Sam
arttıracaktır. Kömür yolu tamam • sun 1, Bafra 1, Izmir igçi1eri 1, li
landığt için, bu kanunun mfüo:akere- mir balıkçıları r, lz.ınlr mer.mrları , 
ai ve tatbik mevkiine geçmesi bir za- Izınir kadınlan 1 Jzmir beJısn'fnla
man meselesidir. n 1, lzmir manifaturacıld rı 1, Izmir 

Komisyon, dünden itibaren ihtıklr
yapanları meydana çıkarmak üzere 
çalışmaya ba§lamıştır. Tetkikatın 

neticelerini, bir rapor ha linde '~eka -
!ete bildirecektir. 

katinde d evlet bankası döviz kısmı rilen Fransa • Sovyet Rusya paktın· 

Elektrik Şirketi 
Gümrüğe 

müdürler inden Mahlthat, devlet ban- dan bahseden M. Delbos bu pakt•"' 

Sivas - Erzurum 

istikrazı 

kası müdürlerinden )faas ve Treue ol- idame edileceğini :;öylemiştir. 
uugu muut! uuı.ı 11ngı:ı.w 1)1111.L on yeuıae 

Ahys isimli tayyare ile oehrimize gel-

miştir. 

18 Ikinciteşrinde Ankara, kendisi- Buca nahiyesi 1, iz.mir Bakova ve 

ne ilk kömürU getiren Çata\ağzı tre- Narlıdere köyleri 1, Aydın 1, Ode - Elektrik Şirketinin hesapları üze-
nini sevinçle ve heyecanla karşıhya • mi-= ı, Istanbul Balıkçılan 1, Beyoğ-

h :. rinde yapılmakta olan tetkikler iler -caktır. 937 bahannda da köml\r at- lu ı, Fatih 1, EminönU 1, lstanbul 
tının son durağı olan Zonguldakta kasapları ı, tstanbul esnafları ı, Ha- lemiştir. Elektrik Şirketi, <lün, Güm-

mera.sim yapılacaktır. liç ı, Eyüp 1. rük Başmüdürlüğüne müracaat ede-

Müracaat Etti 

Bu son tayyarelerile Manisa, Ada- rek Anadolu yakasında kaçak olarak 
na, Samsun hava kuvvetlerimiz~ be- kullanıldığı iddia edilen malzem enin 

Erzurum -Sivas hattı üçUncü ter -
tip tahvilleri için kayıt mü'i icti pa -
zartesi gününden, Birincikanunun 
dördüncü günü ak,~amına kadardır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuri
yeti :\ierkez Bankası şubelerile muha
birleri tarafından yapılacaktır. 

Tayyare, dün sabah saat 10,.30 da 

Berlinden hare\tet etmiş, 16,30 da 

Edirneye ,tam 17 de de Yeşilköye gel
nuştir. Hava karardığından tayya • 

renin ineceği yeri tayin etmesi iı,;in 
meydanda gece ıgığı yakılm~§tır. Ber
lın _ Istanbul yolunu 7,5 eaatte alan 

tayyare, vasati 275 kilometre sür'atle Fındık Yüklii Bir d" d" u All't.ıra ve şinci, Bursa or unc • parasını vermeye hazır bulunduğunu 
Salapurya Battı Bafra üçüncü, Turgutlu, Adapazarı, bıldirmiştir. 

Evvelki gece etnebi vap11rlarından 'Czunköprü. Ceyhan, Mersın. Tarsus, 
k U 1 ]. İstanbul , Fatı'h, Emı'no··nü, Istanbul Başmüdür, tahkikat neticelcninciye birine yUkünU verme r.ere ç ımana 

giren fındık yUklii bir ealapurya. va- bahkçılan ve Beyoğlu ikinci tayyare- kadar Şirketin teklif ettiği malzcı .. e 
pur dalgalanndan batmı!S. yetişen lerini hediye etmiş bulunuyorlar. bedelinin depozito olarak yatırılma -
muhafaza gümrük memurları tarafın sını kabul etmi§tir. Malzemenin lis-

1 f d k kurtarl Vakl. olmaktadır. Bilhassa Filistin .. bcll' l d -dan ancak dört çuva ın ı • lesi ve değeri henuz ı o ma ıgm -
h . b. zaviat ve Hlndistandan Antep fıstığı üze-labilmiştir. lnsanca ıç ır ' J dan Şirket, depozitoyu ancak birkaç 

rine yapılan müracaatlar başta sa-
yoktur. t v k'ılo Piin sonra yatıracaktır. yılmaktadır. Antep fıs ıgınm • o~ 

Antep Fıstığı ihracatı su 70 _ 72 kuruş Uzerinde satılmak- Tahkikat neticesinde hazırlanacak 
Bu yıl Antep fıetığı Uzerine ya- tadır ki, geçen yıl fiyatlarına naza- rapor Şirketin lehine olduğu takdirde 

bancı piyualardan mühim talepler ran c:ok i;idir. depozito olarak yatırılan para geri 

-==~====================~==_:=:~:=:~ verilecektir. 
,,._,.....""~"" ._ ._ "'~--~~ """"'~ 

HAKSIZ MiYiZ ?! 

istanbula Yardım isteği 
lstanbulda iki büyük dert ve ~u 

_ .k. ~eni" ~edık 
ilci derdin açtıgı ı ı • T • 

vardır. T " k. 
lstanbul 750 bin nüfuslu ur ı-

yenln en büyük tehridir. Bu~ada 
resmt ve hususi hastanelerdekı y~
tak adedi 6 bin kadardır. Şehır 
bUtçesinin geniş olmaması yüzün
den ne hastane adedi ne de yatak 

ldedi ihtiyaca göre ve tehrin nüf u
suna göre artırılabilir. Şu halde 
125 klJiye bir yatak isabet eder. 

Bunun yanında ikinci bir &edik 
te fthrin temizliil derdidir. Aylar
danberi matbuatı, belediyeyi, halkı 
işgal eden lıtanbulun ç5pU mese
lesi bu gediğin genltliiinden ileri 
gelme sızıntıfardır. 

Şehir çok yııyılmıttır. Sokaklar 
temizlenmeye çıok u mUsaittir. ve 
bUtçedeki temizlik parası Avru • 
panın lstanbuldan yarı yarıya ~

fak şehirlerinin tahsisatı kadar bı· 
le değildir. 

Halbuki lstanbul hııstaneTerinde 

yalnız lstanbullular tedavi edil -
mez. Diğer villyetlerin hastaları 

da buraya &elip tedavi edilirler. 
lstanbulun sıhhati ve temizliği yal
nız bu büyük şehri değil, sayısız 

münasebet ve vesilelerle bütUn 
memleketi alft.kadar eder. 

Bu vasıfta ve bu ihtiyaçta bir 
şehre umumi bütçeden yarısı sıh
hat ve yarısı temizlik işleri için 
bir milyon liralık bir muavenet is

tense yeridir. 
Artık ,ehrin had bir ••kil ar • 
den bu iki ihtiyacını kar~ılamak 

~;in bizim hatırımıza gelen bu fik
ri fehir meclslnin bir dilek olarak 

lhımgelen makamlııra arıetmesl 

cidden beklenebilir. 

Muhtelif isim ve resimlerle ver

diii ver1ıi yekunu senede 75 mil -
yon lirayı bulan bir şehrin sıhhat 

ve temzliğine bir milyon liralık bir 

yardım çok yerinde bir muavenet 

sayılmaz mı! 

Manisa ya 
Dikilecek Atatürk 
Heykeli 

Izmir, 14 <TAN) - Heykeltraış 

Ripcn Manieada Atatürk heykelini 

yapmak üzere buraya gelmi ir. Ge

tirdiği modellerden biri beğenilmiş -

tir. Dahiliye Vekaletince tasvip edil
diği takdirde derhal inşaata başlana

caktır. 

Manisanın aldığı iki tayyare ile 
Turgutlu kasabasının aldığı bir tay -
yarenin ad konma merasimi yarın sa
bah y a p ı 1 a c a k t ı r . .Mani
sa.dan Turgutluya 300 kişilik bir he
yet gidecektir. 

Manisa telefonlarında şehi.i.·l~rarası 
görü§melerine bir iki güne kadar 
başlanacaktır. 

Manisada Evkaf mükemmel bir 
klüp binası ile bir sinema biıası yap
tıracaktır. Halkevi yanın fa Parti 
binası inşası tekarrUr etmiştir. Ay
rıca, spor sahası yapılması ic;m celbc
dilen ltalyan mütehassıs Ciyanmuş 

JetMyon yanındaki M.hayı D.'\ilnasip 
2önnüştUr. 

.Muhtelif tertipler emisyo lU yapı • 
lacak Sivas -Erzurum istikrazının u -
mumi kıymeti, azamt 30 milyon Türk 
lirasıdır. Şimdiye kadar yalnız altı 

bu<;uk milyon liradan ibaret birinci 
ve ikinci tertipleri çıknrılm tş':.1r. 

4,500,000 Türk lirası kıyme':.inde ol
mak üzere üçüncü tertip de 16 11 ı 
936 tarihinden 5/ 12i 936 tarıhine ka • 
dar satışa çıkarılmış olacaktır. Bu 
istikrazm üçüncü tertip 20 şer lir.ı -
!ık 125 bin adet, 500 zer liralık 25 Iik 
4 bin adet tahvillere böli.inmüştlir. 
Yirmi lira itibari kıymetindeki Uçün
cü tertip tahvillerin ihraç fiynlı. on 
dokuz lira olarak tesbit edilmışt1r .. 

Bu jetikraz için çıkarılacak tahvıl
ler ihraç tarihinden itibaren ancak on 
sene geçtikten sonra itibari kı~<'tle-

. ba§Rba~ tediye edilmek şartıle te. 
~ vülden kaldırılabilecektir. Bu is -
tj~razın ihracına müteallik her nevi 
·ı· ıar muvakkat ve kat'i tah ıiller ve 
ı an 

0
. 

bunların kuponları ile te ı velerine 
"teallik evrak ve senetler, faiı ve 

mu . 'k 
d ·;:;. r muameleler bu ıstı rann tama-

ıı:oe h t•• ı ·· men itfasına kadar er uru vergi ve 
simden muaftır. 

re . t d. 
Kupon bedellerı e ıyesi iktiza e-

den tarihten itibar.en beş senelik tah
vil bedelleri de tedıyesi lazım olan ta
rihten itibaren on senelik müd•iet 
geçtikten so~ra hazine lehine müru
ru zamana ugrıyacaktır. 

gelmiştir. 

Dr. Scaht, hava istasyonunda Vali 
muavini Hüdai Karataban, Merkez 

Bankası namına Istanbul şubesi nıü -

dürü Sait, muavini Kenan, Alman 

konsolosu ve konsolosluk erkanı ile 

Alman mali nıüesseseleri müdürleri 

tarafından karşılanmıştır. 
Seyahatinin çok iyi geçtiğım söy· 

liyen Dr. Schaht, bir muharrimize 

şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Bundan evvel de birçok defalar 

Istanbula gelmiştim. Bu itibarla gü -

zel nıemeleketinizi tanıyordum. Tek -
rar geldiğim için çok mütehassis ve 

memnunum. Pazartesi günü ııaat se

kizde buradan tayyare ile Ankaraya 

gideceğim. Iki üç gün Alık.ırada ka

larak d e v 1 e t ricalinizle te
maslarda bulunacağım. Almanyayı zi

yaret etmiş olan Cümhurlyet Merkez 

Bankası mlidürU meslektaşmı Sell -
hattine ziyaretini iade etmekle mem
nun olacağım. Ziyaretimin hiçbir 
sansesyonel mahiyeti yoktur.,, 

Dr. Schaht ve refakatind'!ki zevat 
Perapalas oteline inmişlerdir. Bugün, 
şehrin temaşaya değer yerlerini geze
cekler, yarın Ankaraya gide.~eklerdir. 

lJAkVi/t\B~HAVA] 
1 ıs 1;~~~~rin 1 Bugünkü hava: BULUTLU 

R;;;t merkezle
4

rinin teabit ettifine cöre, .--.-.----.. --·-----. 
bucıin hava ıehrirnizdc az bulutlu ceçe- 11 ınct ay Gun: 320 Kuım:S 
cektir. . • . ısşs Hicri 1352 Kumi 

Memlekette urnumi hava nzıyetıne celın
ce: Cenup ve fark mmtakalarında az bu
lutlu. diier mıntakatarda _çolc bulutlu ı:e· 
çecektir. Riızgir cenup iıtıkaıııctinden ha
fif esecektir, 

Dünkü hava 

Şaban : 29 2 ?\dncite~rin 
ll,59 Güneş : 6,47 - Oğle : 

!kindi: 14,3S - Akşam: 16,51 
5,05 Yatı_: 18,26 - Imıik : 

Di.ın hava lmmen bul1;1t!u. ek~eriyetle en çok ııcaldık UI, en az 3 derece olarak 
açık ıeçmı.ir Hava tazyıkı 765 mıhmetre, kaydedilmiştir. 

o .. _, _ ........ ~-ı...a.. !.1-- !-.!.-

lan teşebbüslerin tesirsiz kaldıiırıt 

gösteriyor. 
M. Delbos, Mister Eden gibi, 

Fransa ile lngiltere arasındaki İf 
ve görüş birliğinin teşekküre değer 

bir vıı.ziyette olduğunu da söylenıif 

bulunuyor. 
Şimdiye kadar söylenen nutuklar 

yeni bir siyasi hareket için başları• 

gıçtı. Bu başlangıcın hazırlandığı 
sırada Avrupa birtakım mühim si .. 
yasi çarpı,malara sahne olmakta v• 
bilhassa orta Avrupada birtakım hll 
zırlıklar göze çarpmaktadır. 
Avrupanın mukadderatı üzerind• 

derin tesiri olan bu haıırlıkların so
nu her yerde merak ile bekleniyor. 

Fransa - Lübnan muahedesi: 
-----~~---------

S ur iye ile Fransa arasında irrı

ıalanan bir muahedenin eşi 
Lübnan ile Fransa arasında imzaıaıı• 
mıştır. Muahedeierin ikisi de Irak .. 
lngiltere muahedesinin, bazı tadilAt 
ile tıpkısıdır. Bu suretle Lübnan d• 
Uç senelik bir intikal devrinden son• 
ra mUstakil bir devlet sayılacak, "' 
Milletler Cemiyeti basından olacak• 
tır. 

Lübnanı Suriyeden ayırmak, SLI " 
riyeyi zayıflatır fakat Lübnanı 1ıer• 
halde kuvvetlendirmez. Surlyenlıt 
Arap kısmı ile Lübnan arasında a"r 
rılık sebebi te?kil edecek hiçbir fef 
yoktur. Fakat ayrılık bir emrivaki .. 
dir. Bugünkü cereyanlara bakılırs~ 
bu emrivaki Arap milliyetperverliğ1• 
nin tekAınülü karşısında erimeY' 
mahkumdur. 

ômer Rıza DOGRU L 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

B eledlye kooperatifi bu yn g~ 
seneden fazla muamele yaPd: 

mıştır. Geç.en sene 10 ayda 17 bin 
ralık muamele yapılmasma rağtııeO 
bu sene 9 ayda 17 küsur bin Uraiıl' tf 
göriilm\iştür. 

• • 
~,, -

P alamut \•e torik bo1hığu 0 

,.am etmektedir. Balıkçıl~ 
bu seneki kadar palamut bolluğu ' 
rtllmediğinl söylemektedirler.· 

·····- .......... "" 
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Küçük Sanatlar mu
rahhaslarile hasbihal Bir Antika Meraklısı 

BAŞVEKiL DEDi Ki: Viyana Üçler Konferansının 
aldığı kararlardan sonra .. 

KÜÇÜK iTiLAFIN TEBLiGi : ~ÜÇÜK HARiCİ 
"Tarihte Büyük Şöhreti Olan Türk 

işçisinden iyi iş isteriz. ,, 

Antika~ a ,e ki .san'at eserlerine \'e 
yaşlı adamlara karşı büyük alak:lsı 
olan bir dostwn \'ardır. Bütün U\'kl 
eski eserleri toplamak, bir yerde bl'r 
antika varsa onu gidip görmek, \·ale
tiyle memlekete, memleket san'atına 
memleket işlerine hizmeti gcı-;miş ya..5~ 
lı adamları ziyaret etmektir • 

Böyle adamlann sohbeti de pek 
tatlıdır bilir misiniz? Bir fildişi kutu
nun \'aktiyle na ıl i;;lencliğini, zaman
la nasıl ~,ymetlendiğini; falan toblo
nun 7.aınanında ne ka<lar ucuza satıl _ 
dığını; bugün ese..rleri binlerce frank 
eden falanca artistin, hayatında çok 
defa gününü nasıl 11!.' geçirdiğini an. 
latır durur . 

"Hukuk ve Silahsızlanma 
Müsavatı Emniyet Garanti-

lerine Dayanmal ı dır.,, 
Belgrat, 14 (A.A.) - Küçük An- ı 

Jaşma dev:leUerl, Viyana Uçler Kon Al 
feransının tebliğine mukabele ola - manya 
rak bir tebliğ neşretmişlerdir. J ~ 

Bu tebliğde, Küçük Anla,manın V ersayzn son 
1933 mayısında hukuk ve silahsız - ka· y Jını Ja kır Jl 
ıanma müsavatı prensibine, bu mu - a~ a~ U 4 

HABERLER 

B azı şayialara göre, Ma
reşal Balbo Berlin bü-

ıük elçiliğine tayin edilecektir. 
Mareşalin vazifesi de parti ka· 
tibi Starace tarafından de· 
ruhde olunacaktır. 

• • 

M ısır parlamentosu 11 
reye karşı 202 rey ile 

lngiliz - Mısır muahedesini 
tasvip etmiştir. 

• • 

Kü~ük San'atler K.ong reıi ı~tima halinde 

Rir gUn bu adamla oturuyordum. 
önümüz.den geçen, hal ,.e kıyafeti 

dii kilnre birisine kalkıp büyük bir 
hürmet gösterdi; fıcleta eteğini öptü. 

- Kimdir?. diye sordum • 
_ l\luht.erem adamclır. Va.kti~1e şu 

ve hu işlerde bulunmu:.. JUemlekete 
hizmet etmiştir • 

- Güze) amma pek mtibalağnlı 

hürmet ettiniz • 
savatın serbest müzakere yolu ile 
temin edilmesi ve emniyet zamanla

rile birlikte olması şartile, iltihak 

etmiş oldukları kaydedilmektedir. 
Bükreşte de bu şekilde bir tebliğ 

neşredilmiştir. 

Ciano Peştede. 

Berlin, 14 (A.A.) - Hitler, Versay 
muahedesinin, nehirlerin beynelmilel
roştirilmesi hakkındaki maddesini fes
hetmiştir. 

Bu karar alakadar hükumetlere 
tebliğ edilmiştir. 

Hitler, bu hareketle, Almanyanm 
§İmdi Versay muahedesinin son en -
gellerinden kurtulmuş olduğunu bil
dirmektedir . 

T rablusgarptan verilen 
bir habere göre Mu

solini kanunusani ayı zarfın
da Trablus panayırını gez. 
mek için Libyaya gidecektir. 

Ciyanonun 
Londraya av
deti muhtemel 

Ankara, 14 (TAN muhabirin-
den) - Celfil Bayar bugün, on yedi
de S e r g i e v i n d e , küç'Uk 

8 a. n ' a t l a r ve e!işleri kon • 
gresi murahhaslarına bir çay ziyafeti 
verdi. Çayda murahhaslarla İktisat 
V(~aleti erkanından başka Sıhhat, 
Nafia, Maarif, Maliye Vekilleri, daha 
bir ç-0k mLc;afirler vardı. 

Ankarada geçirdiğiniz zamanlann 
sizde iyi hatıralar bırakacağını uma
rnn. Kongrede ihtiyaçlarınızı çekin _ 
meden açı~ ve dlişiincelerinizi olduğu 
gibi söylemenizi isteriz. Alacağımız 

iyi neticeler sizin, bizim, hepimizin 
müşterek muvaffakıyett olacaktır.,, 

- Evet! Mevkii ikbalde iken layık 
olduğu halde, taba bus sanırlar diye 
kendisine göstermnediJ'.:im hiirmeti 
simdi tazlasiyle izhar ediyorum. Bu 
biraz da hodbinliktir amma muhterem 
insanlara layık olduğu anda göstere. 
ce~imiz san~ı znmınımuzcla riya ve 
temelliik sayılmak tehlikesine mnnız 
kalınca hiinnetimizi göstennek için 
iste bu_ı:-linkii hale gelmelerini bekli • 
yor \"C borcumuzu fazlasi~ le ödeıniye. 
çalı r;\·onız. Ne yapalım! Bu borcun 
bö,yle f('ciline hiraz da muhitin tel1'ıkkl 
\'e itiyatları hizi nıel'hur e<lh·or. Ilem 
ikbal devrinde, hürmetin boll~ık zama
nında sunulandan bugiinkü melıeur • 
hık anlannda gi;sterilen say~ daha 
çok makbule g~er. fmı.nm h!lna ! .. 

Budapeşte, 14 (A.A.) - Italya 
D Bakanı Kont Ciyano ile Macar 

Yaşlı bir sanatkar, Inönünc hita-
ben: • 

If • li k hükumeti arasındaki resmı m aze e-
relere bugiln başbakanlıkta oldukça 
uzun silren bir görüşme ile başlan

nııştır. Göri.işmeY.e dö Kanya da işti

rak etmiştir. 

Müthiş bir hava 
harbi oldu 

Murahhaslar burada Vekillerimizle 
yakından temasla dertlerini anlattı -
lar. dileklerini söylediler. Saat on se
kizde İnönü, çayı şereflendirdi. Mu -
rahhaslar 1nönünü sevgi ve saygı ile 
sardılar, alkış, yaşa sesleri dakika -
!arca sürdü. İnönü: "Nasılsınız, iyi 
misiniz, memnun musunuz?,, diyerek 
sanatkarlann hatırlannı sordu ve 
kendisine kongre etrafında izahat ve
ren İktısnt Ve~ilinin sözlerini şu 

cümlelerle tamamlnch : 

"- Bildiklerimizi öğretmiye ve bil
mediklerimizi de öğrenmiye yemin e
diyoruz., dedi. 

Eden - Grandi Mü. 
İnönü, yirmi dakika kadar kaldık • 

tan sonra Sergievinden ayrıldılar. 

[Başı 1 incide] 
adım yürüyebiliyoruz.,, 

laka tının Netice!eri Eliıleri ıergiıinJP. teşhir 
edilen efyalar 

Kont Ciyano öğleye doğru naip 

Horti tarafından kabul edilmiş ve 

öğle yemeğine alakonulmuş~·ır. ~ 

Bugünkü müzakerelerde, iki mem 
Jeketl yakından alakadar eden me
aeleler ve ezcümle naip Hortinin Ro 
ma. ziyaretile Itaıyan mukabil ziya
reti meselesi görüşulmuştür. Keza 

Madrit ufuklarmda mühim 
bir hava muharebesi 

Havas muhabiri dün sabah 10 
nasyonalist ve 15 hükumet avcı tay 
yaresi arasında yapılan büyük bir 
hava muharebesinin şahidi olmuş -

Londra, 14 (A.A.) - Eden dün ak
şam Grandiyi kabul ederek kendisile 
uzun müddet İngiliz - İtalyan müna -
sebatı meselesini görüşmüştür . 

Havas muhabirinin istihbaratına 
göre, Ingiliz hükflmeti, Düçenin bir 
dostane anlaşma akdi hakkındaki tek 
lifini kabule amade bulunmakta ve bu 
hususta biran evvel muzak~re b:lşıa
masını arzu etmektedir. 

"- Kilçlik sanatların değeri çok 
büyllktUr. Çiinkil yapıcısı az, yapılışı 
güç ve aJıcı3ı ~oktur. Arkadaşnn çok 
güzel anlattı. Siz kendi ihtiyaçlarınızı 
daha iyi bilirsiniz ve tatbik olunacak 
tedbirleri siz bizzat daha iyi bulabilir
siniz. Küçilk snn'atlar sahiplerine yar
dım etmek hususunda niyetimiz cid -
didir ve siz memnun olursanız. sizin 
;,.:" rM•..1"'" ""'"11'r yapabilirsek çc~ 

bahtiyar oluruz.,, 

Ankara, 14 (TAN muhabirin -
den) - Elişlerisergisine teşhir için 
gönderilen eşyaların satılmamış olan
larının bir piyango tertip edilmek su
retile sahipleri hesabına satılmasına 
karar verildi. 

B. FELEK ' 
=-

Fransa Lokar
noyu genişlet
mek lehinde 

liretin kıymetten düşürülmesinin iki 

memleket ticareti üzerindeki akisle

ri ve tecim anlaşmasının buna göre 

tadili ve Viyana konf eransmda pren 

8ip itibarile karar verildiği veçhile 

Macaristanın Habeşistanda ekono -

rnik faaliyete iştiraki meseleleri de 

görüşülmUştür. 

Franko kuvvetlerine mensup 10 
tayyare saat 8 de Madrlt üzerinde 
görünmüşlerdir. HükCımete mensup 
15 avcı tayyaresi derhal yükselmiş 
ve düşman ile harbe tutuşmakta ge· 
cikmemiştir. Bu arada tayyareler -
den birinin kanadı ve dümeni kı -
rılmış ve tayyare yıldırım gibi bir 
sür'atle yere yuvarlanırken pilotu 
paraşütü ile kendini yere atmıştır. 
Bu pilotun akibetinden haber alı . -
namamıştır. Az sonra ayni şer:ııt 

Daily Herald'in yazdığına göre her 
iki devlet arasmda~i münasebetlerin 
daha müsait bir safhaya girmesinin 
bu mülakatta mevzuu bahsolduğu 

söylenmektedir. 

Bayan Nüveyre
nin Cenazesi 

Dün Hazin Meraıimle 
Kaldırıldı 

Budapeştenin başlıca meydanla -

l'Indan birine "Musolini meydanı" 

ismi verilmiştir. 

Grandinin bir nevi dostane anlaş -
ma teklif ettiği söylenmektedir. Dip
lomatik mahafil, bu müzakerelerden 
sonra Kont Ciyanonun Londraya da
vet edileceğini tahmin etm'!1c .. edır. 

dahilinde bir ikinci tayyarenin de -=============-
düşürüldüğü görülmüştür. le Aranhuez, Sesena ve Valleskas 

bölgelerini teftiş etmiş ve erkanı -
harbiye reisleri ile görüşmüştür. 

Murahhaslardan F,ski~ehirli Lfıtfi 
Oğuz. acrk ve samimi bir ifade ile 
arkadnşlannm hissiyatmn terciiman 
oldu. Başvekilimiz şu değerli sözlerle 
mukabelede bulundu: 

Arkadaşlar, 

Vefatını teessürle haber verdiği -
miz merhum Bay Şerifzade Silreyya
nm kızı Nüveyre Süreyyanın cena
zesi dün pek acıklı bir şekilde ve 
gözyaşları arasında defnedilmiştir. 

Bu hazin merasime, zavallı keder
li annesi, kardeşi, en yakm akraba
lan, kadın ve erkek bütUn dost ve 
arkadaşları iştirak etmişler, güzel 
ve zeki gözlerini hayata pek erken 
kapayan Nüveyrcye karşı son vazi
felerini yapmışlardır. 

Macaristan Silahlanacak 
Viyana, 14 (A.A.) - Budapeşte 

Oğleden sonra saat 15,30 da ge: 
ne çok müthiş bir hava muhareb<'.sı 
cereyan etmiştir. Evvela Uç, bir ~:Y 
rek saat sonra a)Tıca 10 tane duş
man avcı tayyaresinin de Madrit ü: 
zerine geldiği görülmüştür. Ahalı 
cümhuriyetçi tayyarelerin de mey -
dana çıkmalarına intizarda iken. g:
ne 10 kadar hükumet tayyaresının 
de düşmana karşı gittiğini ve kor -
kunç bir azim ile mitralyöz ateşi al
tına aldığını görmüştür. Bir saat 
kadar Madrit ahalisi müthiş bir ha
va harbine şahit olmuş ve ikinci bir 
cümhuriyet zaferine kavuşmuştur. 
Filhakika bu savaş neticesinde düş
man tayyarelerinden ilcisi düşürül -
milş ve diğerleri firara mecbur edil

hüktimetinin yakında serbestçe si -
lilılanmak hususundaki kararını 

resmen bildireceği tahmin olunmak
tadır. Sanıldığına göre, bu tebliğ, 

naip Hortinin Romaya yapacağı zi
yaret arifesinde yapılacak ve Ital
ya tarafından tasvip edilecektir. 

Temin edildiğine göre, Macaris • 

tan, Belgrat ile Roma arasında son 
yapılan yakınlaşma Uzerine, muahe
delerle Yugoslavyaya verilen top _ 

raklardakl Macar akalliyetleri hak
kındaki tadilci maksatlarından vaz
geçmişlerdir. Roma, ltalyanm bun
dan böyle Hırvat memleketine kar
tı hiçbir tecavilz niyeti beslemedi _ 

ğini Yugoslavyaya. temin etmit bu-

lunmaktadır. ı 

Horti şerefine büyük 
geçit resmi 

Roma, 14 (A.A.) - ltalyan do -

nanmasİ, Macaristan naibi Hortinin 

,ere!ine Napoli önünde 108 geminin 

iştirakile bir deniz resmi geçitf ya

pacaktır. Bu gemilerin bir kısmı 

fimdiden buraya gelmiştir. 

Romanyada nümayişler 
BUkre,, 14, (A.A.) - Transilvan

)anın Romanyaya iltiha.kınm ylıdönü 

l'rli.l mUnasebetile gelecek ayın bi -
tinci, ikinci, Uçüncü günleri Roman

Ya, Çekoslovakya. ve Yu ~oslavya 
leyhinde büyük tezahürat yapılacak 
tır. Çeko@ovakya ve Yugoslavya 
ı>arllrnentolanna mensup yüz kadar 
laylav bu münasebetle Bükreşi zi-

..l'.Arıet e~çeltle.rğ.i'" 

miştir. 

Ahali, cümhuriyet kuvvetlerinin 
bu suretle tefevvukunu görmüş ol -
duğundan dolayı büyük bir heyecan 
ve meserret hissetmiştir. 

Taarruz inkişaf ediyor 
Madrit, 14 (A.A.) - Müdafaa ko

mitesi, Madrit cephesi harekatının 
hükumet kıtaatı başkumandanlığı 
tarafından hazırlanan plan daire -
sinde inkişaf ettiğini tebliğ etmekte
dir. 

' Hava bakanlığı, dünkU hava mu-
harebeleri esnasında altı asi tayya
reisinin düşürüldilğünü bildiriyor. 
Hüki'ımetçiler ise bir tayyare kay -
betmişlerdir. Yaralanan iki hükfı -
metçi pilot tayyarclerini cephe ge -
risine sevketmeye muvaffak olmuş
lardır. 

Dün öğle vakti, dört hu'lcn.met tay 
yaresi Karabanı:ıl - Aite bölgesinde 
bir asi kolunu bombaya tutmuştur. 

Başvekil cephelerde 
Madrit, 14 (A.A.) - Largo Ka • 

ba.llero. merkez cephesini ve ezelim-

Madrit Müdafaa Reisinin 
sözleri 

Madrit, 14 - General Niyaja, hü -
kfımet kuvvetlerine radyo ile neşret
tiği bir hitabede, Madridi müdafaa e
denlerin cesaret ve şecaatini methet
miş ve ezcümle hü'kfımet merkezinin 
hiçbir zaman teslim olmıyacağını 
kaydetmiştir . 

Kaballero Madritte 
Londra, 14 - İspanya Hariciye 

nazın Delvayo, Londradaki İspanya 
sefaretine Başvekil Largo Kaballero
nun dün akşamdanberi Madrtte bu
lunduğunu bildirmiştir. 

ltalya ademi müdahale ko
mitesinden çekilmiyecek 
Roma, 14 (A.A.) - AderM nıüda -

hale komitesinde İtalyan büyük elçisi 
Grandi tarafından söylenen nutkun, 
bilhassa Moskova tarafından yapı -
lan meydan okuyuşa karşı İtalyanın 
ne suretle mukabele edeceğine dair o
lan aksamında, bazıları ltalyanın bu 
komiteden çekilmek fikrinde olduğu
na dair bir ima görmek istemişlerdir. 
Nim resmi mahafil her şeyden evvel 
İtalya tarafından ileri sürülmüş olan 
iddialara Sovyet Rusya tarafından 
verilecek cevabı ve hatta belki de 
Rusyanm bu komiteden bUtün bütün 
çekilmesini beklemek lazım geldiği 
kanaatindedirler . 

Bu son hareket tahakkuk ederse. 
bittabi İtalya da harekat serbestliğini 
elde etmiş olacaktır . 

lspanyol limanlarının muhtemel 
kontrolu bahsma gelince, İtalya, ko
mitenin kararma intizar edecek ve 
bu karara uyarak yalnız başına hiç 
bir teşebbüste bıılunmıvacaktır -

Ankarada toplanmış olmanızı gör-
mek, bizim için çok büyük sevinctir. 
Sergiyi memnuni etle sevrcttik. Cok 
güzel işler gösterdiniz. Eı:.11eri ve kU
çü~ san'atlar hususunda memlekete 
faydalar ve yenilikler gelebileceğine 
limitlerimizi arttırdınız. Arkadaşım 
Celıll Bayar. size favdalı olmak için 
çok çalışmaktadır. Bu ser~iyi yapma
sından ve sizi kongre halinde tonla -
masındnn kendisine karşr hakiki te -
şekkür ve minnl't hissim vardrr. lsti
yonız ki sizin ihtiyaçlarınıza ve san:ı.
trnızı arttırmanıza yardım edecek iyi 
tedbirler bulalım. Bunlan bulma'.<ta 
başlıca vazife size düşer. ihtiyaçları -
nızı iyi anlatmalısınız. hükfımete tat
biki mUmkün ve kolay olan tedbirleri 
teklif edin. Bu hususta en iyi ve en 
doğru yolu siz gösterebilirsiniz. İşle
rinizi Umit verici ve çok iyi bulduk. 
Tarihte büvi.ik şöhreti olan Türk işçi
sin<len bugi.in iyi işler isteriz. 

Ümitlerimizin km•vetli olmasr ~izin 
elimizde. Bn. işlerin az zn.m'lnda yeni
den bütün diinyanm nazarı dikkatini 
celbedecek kadar gfüelleşeceğine in:m 
dığınnzdandır. tik kongrenin bir çok 
faydalı n<\ticelere ve ameli tedbirlere 
varacağım kuvvetle umuyoru:ı:. Fakat 
bu toplantılarınızın vereceği !'lemere -
ler bunların devamında ve tekrarın -
dadır. 

Kederli annesi Bayan Seza ile 
kardeşleri Semih ve Melihe tazi
yetlerimizi bildirir ve büyük a~ıla -
rına candan iştirak ettiğimizi bir 
daha tekrarlarız. 

Tutu lmasın ı 
isted iğ im iz 
Söz 

[Başı 1 incide] 

arasındaki konuşmalarda muhtari -
yet mefhumunun istiklale matu! di
Y~ ~eliı.kki olunduğu ve ilk şeklin 
gıttıkçe Sancak Türklüğü lehine ta
diJe uğrıyacağı açıkça teyit edıldi. 
Şu mühim ve mantıki esası Fran

sada hiç kimse inkar edemez: Fran
sa, bizim kendisine verdiğimiz ema
neti bize sormadan başkasına dev
retmek hakkını haiz değildir. Suri
ye, kendi kendini istiklal dairesinJc 
idare tcc:iibesine ilk olarak girişe
cektir. Bu tecrübede muvaffakıye -
tini candan dileriz. Fakat, asırlar -
danberi müstakil ya§amıya ahşnıış 
olgun ve yekpare bir Türk kütlt?8i
ni esir diye Suriyenin eline bıraka
mayız. Fransadan bizim istediğimiz. 
bize karşı taahhütlerini tutmasın.:lan 
ibarettir. Tlirk milleti, Hatay Türk 
lüğtinün mukadderatı hakkında ken 

Hük\ımetle yakından temas ederek 
karşıiıklr tanışma ile edineceğiniz ve
ni tecrübeler gelecek seneler çok d~ha 
'kuvvetli tf'rlhirler bulmamızın esası o
lacaktır. Kilçilk sanat sahipleri dedi
ğimiz vatandaşlarımız bu memleke -
tin her zaman en l_vi vatandaşlandrr. 
İçtimai seviyede halkımızı ileri götü -
ren rehberleridir. 

Tarihte mevkiimiz bu idi, ileride de 
bu olacakbr. Bu sözlerimiz vatan bün 
yesinde size ne kadar kıymet ve e
hemmivet VP.,.di~mizJn bir dP.Jilidir. 

isine Fransa tarafından verilen sö 
zün tutulmasında sonuna kadar ıs
rar edecek ve eldeki sarih haklar _ 
dan en küçük bir fedakarlığa razı 
olmıyacaktır. 

!) • Paris, 14 (A.A.) - Hariciye nazı. 
rı Delbos, Senato hariciye encüme .. 
ninde umumi siyasa vaziyetini ta .. 
mamiyle izah edecek mahiyette bir 
nutuk söylemiştir. 

Nazır, Lokamo muahedesi ile doğ
rudan doğruya alflkadar beş hükQ • 
met arasında yapılmakta olan fikir 
teatilerinin, nralannda elyevm bazı 
ihtilafların vücudunu gösterdiğini ve 
bu ihtiliiflann bilhassa l~amo pak
tının genişletilmesi meselesinde ken • 
dini gösterdiğini söylemiştir. Fransa 
hükumeti almış olduğu vaziyete sadık 
kalmak karanndadır. 
Nazır bundan sonra ademi müda • 

hale komitesinin silah ve mcvaddl 
harbiye vcrilmmıine mani olacak su -
rett<' bir çok tedbirler ittihaz etmek 
üzere olduğunu söylemiş ve Fransa
nın ademi mlidah('IC siyasetinden 
kat'iyyen ayrılmadığını ilave etmiş .. 
tir. 

Delbos, bundan sonra, merkezi Av

rupada yapılmakta olan müzakerelere 
geçerek demiştir ki : 

Fransa gerek Polonya ile ve gerek 
küçük itilafla siyasi ve iktısadi saha

da gittikçe inkişaf etmekte olan dos

tane münasebetler beslemektedir. 

Delbos, Ii'ransız - Sovyetlcr Birliği 

Paktının idamesi mecburiyetine işaret 
ettikten sonra İngiltere ile Fransa a
rasındaki iş ve görüş Birliğinin te _ 

şekküre şayan bir surette devam et
tiğini söylemiş ve Fransa hükumeti -

nin Amerika Cümhurreisi Ruzveltin 

sulbü mu haf aza etmiye matuf olan 

hareketlerine Fransanm büyu"k b' . . ır 

ıtımat beslediğini ilave etmiştir. 

~ski zihin itiyatları dolayısıle 
müzakere bazı çetin safhalar . 
s b'l t' gec:ır-e ı e ne ıcede Fransanın h kk 
zı a l w d a ınu-
w. dn ıyac~gın an ve teslim edece 
gın en şuphemiz yoktur • 
şüphe etmek Fransız dosti WBundan 
hak sevgisine inanmam k uguna ve 
lur. Biz, böyle bir ti ha demek o
ğiliz. ş P eye razı de-

Ahmet Emin y ALMAN 
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Şişhane Faciası 
-------

Dün Ağırcezada iki Şahit 
Dinlendi 

Dün. ağı re eza mahkemesinde Şişhane faciasının 
muhakemesine devam edilmiştir. Şahit olarak 

dinlenen İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Mü
dürü Tevfik Hasan, hadise hakkında şunları an!atmrştır: 

- Vak'a gecesi, tramv~ya Par - ,----------------

Köpek 
Yeni Sahibini 
Beğenmemiş 
Baronyan isminde bir kadın, ~ay

bolan köpeğini bir matmazelin so
kakta yanındaki köpeğe benzetiyor. 
Hizmetçisini arkalarından koşturup 

köpeği istetiyor. Onlar köpeğin ken
dilerine ait olduğunu söylüyorlar, 
fakat hizmetçinin ısrarı üzerin~ pe-
ki, al götür .. Madam görsün, baka
lım kendi köpeği mi? diye gönderi
yorlar. Sahibini insanlardan iyi ta-
nıyan köpek, bu yeni ve yabancı sa
hibine hiddetlenip kadına havlıyor 

makkapıdan bindim. KrokP-re kadar 
normal bir yürüyüşle g:ttik. Fakat, 
oradan itibaren sür'at ansızın fazla
laştı. O kadar ki, istasyon yapama -
<h. Daire virajını dönerken bu sür
at artık azamt hadde varm~ştt. Son
ra bir şey· hatırlıya.mıyonım . ., 

Biı Kôy 
Muhtarının 
Tecziyesi 

• ve matmazelin yanına kaçıyor. 

Tevfik Hasan, vatmanla ispekter 
Niyazi arasında "Bu tramvay gidebi
lir, gidemez!., şeklinde bir muhavere 
geçip geçmediği hakkmdaki suale 
hiçbir şey du~adığı cevabını ver -
miştir. 
Diğer şahit Hasan da ayni 15eyleri 

anlatmış, duruşma gelmiyen şahitle
rin çağırılma.sı için talik e.fümiştir. 

Bir Hakaret lddiaaı 

İstendi 
Bakırköyüne bağlı Şamhlar köyü 

muhtan Halil, köy bürosuna ait para
ları yolsuz sarfctmek suçundan mu -
hakeme edilmektedir. İddiaya göre, 
Halil hazine namına toplanan 1113 
liranın 579 lirasını yatırmış, geri ka
lanı için de kendisinden hesap sorul • 
duğu zaman bir takım lüzumsuz sar -
fiyat göstermiştir . 

Bundan başka, 17 seneden beri sa -
hibi meşkuk bulunan Azatlı ve Yanm 
burgaz çayırlarının tapulannı ç~art

mak bahanesiyle }ine köylünün safi

yetine güvenerek para toplamış ve a
razinin tapu harcı (75) kuruş oldu • 
ğu halde (166) kuruş almıştır . 

Milddeiumumt, hazırlık tahkikatın-

Hayvanın onu beğenmemesi bu 
defa kadını kızdırdığından arkala -
nndan koşuyor, ve iddiaya göre, 
matmazelin şapkasını çekip yırta
rak bazı sözlerle hakaret ediyor. 

Dün, bu hakaret davasının mu-
hakemesi görülmüş. duruşma, gel -
miyen şahitlerin çağırılmasına kal
mıştır. 

Tevkif Edilen Yalancı 
Şahitler Meselesi 

Samatya belediye tahsil şahf>..!li ic
ra memuru Ahmet, polisle berar:ıer 

yol parasından Uç lira borcu olan 
Vecihinin evine gitmiş ve kapıyı 
çalmıştır. Hizmetçi hammın ha
mamda olduğunu söylemiş ve içeri -
ye almak istememiştir. Bu sırada 

evde bulunan Nimet, par-! tedariki 
lç:in memurlardan milsaacle istemış -
tir. Memurlar, b~ka işleri bulundu
ğu için hacizde ısrar edhce o da 
kendilerine hakaret etmiştir Asliye 
dördüncü ceza mahkeme"ınde yapı -
la.n duruşmada Nimet d? memurla -
rm kendisine hakaret ettiğini söyle
mı§tir. Şahitlerin celbi i~in muha
keme pazartesiye bırakılmışttr. 

da bunu ikrar ve itiraf eden suçlunun 

Fransız müteahhitlerinden Charles 
Lacroi ile Christine arasındaki da
vanın son celsesinde suçlu tarafın· 
dan ikame edilen müdafaa şahitle • 
rinin yalan şehadette bulundukları 
için tevkif edildiklerini dün yv.mış· 
tık. Ayni celsede davacı Lacroi • 
nın da şahitleri dinlenmiş ve bu 
arada avukat Ismail Kemal Elbirin, 
malumatına müracaat edilmiştir. 

Ismail Kemalden aldığımız bir mek· 
tupta, kendisinin suçlu tarafın
dan ikame olunan ve tevkiflerine ka· 
rar verilen şahitlerle ali.kMı bulun
madığı bildirilmektedir. 

tecziye!'ini istemiş, duruşma karar 
için ayın 17 sine talik edilmiştir. ŞEHiR TiYATROSU 

Bugün 20,30 da 
DT' ' ''f KTSl\11 

Teşef{ kÜr VE 

Hapıe Mahklım Oldu 
Kemal isminde bir otel katibinin 

dolandıncılık suçundan dün asliye 
liçüncU ceza mahkemesinde tekrar 
muhakemesine bakılmı~tır. Evvelce 
3 ay hapis ve 50 lira para cezasına 
mahkum olan suçlunun bu sefer 
2 ay hapsine ve 50 lira para cezası 
ödemesine karar verilmiştir. 

Tek kızım Nüveyremi kaybetmemin 
büyük mateminde ana kalbimdeki a -
cryı paylaşmak için evime koşan, tel
grafla ve mektupla beni arayan ve 
kızımı elleri Uetilnde t.a,ıyarak mct-

15.30 da 
AYAK TAKIM 

ARASINDA 
KOLTUKLAR: 50, ~U ı.uı u~ 

~F.HU.: T-TATD<nnl 

f enine götüren dostlanmıza ve ya -
kmlanmıza bu samimi ve içten alaka
ları dolayısiyle derin minnettarlıkla -
rımı arzederim. 

OPERET KISMI 
Bugün 20.30 da 

VE 
15,30 da 

MASKARA Seza SÜREYYA 

Bugün iPEK 2 büyük film birden 
Sinemasında 

MAZURKA e CAPKIN GENÇ 
NEGRI DANlELLE DARRlEUX - HENRl GARA T POLA 

S ı MAZURKA ıaat 11 - 1 - 4,35 - (!de 
eans ar : ÇAPKIN GENÇ - 2,30 - 6,15 - 9,S!ı de 

~----Geceleri aaat 8.20 de 2 film birden. Bugün ıaat 11 de tenzilatlı matine ____ ., 

(ÇIKAN TEFRIKALARIN HULASASI ) 

1903 ı;enesınde Kuyucak koyunil basan eıkiyalar bır kan 
kocayı oldaruuler. Hunlar, 'ıc'uaufun a.ı:ıası ve oa-
baııdır. Tank1k.at ıı;ın koye ıelen k a y m a k a m, 
çocuğun metan«"tıne hayran kalıyor ve Yusufu evlat edine
rek kasabaya donuyor. Karmı Şaheode, ı;ocutun ı:etirilme· 
ıinden memnuı:. detil ... Eaaıen, karı koca ansınd:ı daımi 
bir ıteı;imıiZ'lik var. Bunun bır sebebi de ilı:isının arasındaki 
yaı farkınm fazlahiıdır. 

Yusuf, evde kaymakamın kızı kilı;ük Muaızeıle oyalanı
yor. Fakat, tu meuale de onu tatmin etmıycır. Nihayet, 
Yusufu mektebe veriyorlar. O, ılk cünlcrde mektebe allka ile 
ıidip ıeldi. Sonraları, mektepten 11kılmrya ba$1adı. Bir ıiini 
kıvır %1\'Jr bilıı ıahibi olmalı: için bey ı;oeukla·ı ıle du,up 
kalkanuyacai,mı ıoylemeye baıladL Bıı, tabii kan koca 
arasında bırçok münakaıalua yol açıyordu. 

Yusuf bir müddet mahallenin iılerine karqmadı, 'ltendiıini 
yaba.nrı buluyordu. Zaten bilt\in mahalle ondan ı;ekiniyorda. 
Kendisi c;ok llkayıttı. Hiç bir hldiae onu hayrete cbture.nlyor
du. Bütıin dııarıdaki ark~da~larına rafmen Yuııuf~n ihmal 
etmcditı yı.lnıı Muaue.ı:dı. Ba.ı:an k~çüıe ıoı: cec;ıremıyen 
anası babar.1 Yuıufa muracaat ederlerdı. 

Her l"U!Tti butün mahalle arkada$1arı toplamrlar kırlara 
- 'd 1 d' Yuıaf l{uyucaktan çıkalı altı ~ene ol-

itzmeı;e cı er er ı. . . d' 
muştu. Artık oralarını unutmU$ gıbıy 1• 

Bu altı ecneyi Muauczle kırlarda koşarak,. a~aç al!l•~n;a 
)'atarak S•lihttin Beyın aldıiı Jr;uçiık bir .ı:eytınlıiin ıılkınıp 
toplanmanna nezaret ederek ıeı;irdi. 

Yaşı on altıyı bulmuş, gitgide konuşmayı daha 
az sever olmuştu. Mektebi bitirdikten sonra baba
sının işini eline alan Ali ile bayram yerindeki dük
kanın önüne iki a.lçak ve arkalıksız iskemleler atar
lar, saatlerce, hiç konutmadan yanyana otururlardı. 
Önlerindeki meydanda büyük bir şadırvan vardı. 
Camie gidecek üıtiyarlar burada aptest alırlardı. 
Şadırvanın ayağında birkaç ördek biribiri arkasına 

ve sallana sallana dolaşll', yassı gagalarından ça
murlu suları süzerlerdi Gölgesi bütün meydanı 
kaplıyan büyük çınar hiç durmadan hışıldar; biraz 
ilerde, Karpuz oğullarının büyük konaklarının da
mındaki leylek yavrularına uçmak öğretmek ister 
ve garip takırtılar çıkarırdı. Burada alış verü; eza
na yakın başlar ve ondan evvel dükkana pek az 
kimseler ~elirdi. Böylece bu iki ıükCıtu Beven ar-

7 

MEMLEKET ROMAI\I 
kadaş gözlerırıi çınarın yapraklarına veya ördekle
re dikcl'ek uzun müddet düşünebilirlerdi. 

Bazan kıvraklarını (siyah climiden bir nevi yel
dirme) başlarına atıp boşlukta sallanan kollarım 
rüzgarda uçurarak birkaç yetişkin kız gelir ve pa
mukaki ile tel yaldız seçerdi. Misafirlikten dönen 
bir hanım kahve fincanı bakar; bir hizmetçi yarını 
okka tuz ile iki limon satınalır; Karpuz oğlunun 
torunu tuzlu fıstık isterdi. 

Kış günleri biraz daha değişik ve kolay geçiyor
du. Yusuf o zaman güne~ doğmadan kalkar, çizme
lerini ve aba ceketini giyerek işçilerden evvel zey
tinliğ-= giderdi. 

Orada erkeklerin uzun sırıkları küçük yapraklı 
dallara hızla vuruşlarını ve siyah kıvraklarınııı 
eteklerini bellerine sokmuş kadınların iki kat egi
lerek soğuktan serUeşen parmaklarla yerden zeytin 
tanelerini toplayışlarını seyreder, yahut sırtını bir 
ağaca vererek yere bakardı. 

Bu buruşuk yüzlü ve her sene budanmaktan şek
lini kaybetmiş eğribüğrü ağaçlar, uzun bir hikayeyi 
anlatan garip şekilli harfler gibiydi, ve her halde 
Yusuf bunların dilinden anlıyordu. 

Yusuf işçilerin dilini de herkesten iyi anlıyordu. 
Bazı mal sahipleri, kadınların yanlarında getirdik
leri emzikli ço<.:uklarına meme vermelerine bile mü
saade etmezlerken, Yusuf onlann biraz yorulduğu _ 
nu görür görmez derhal işi bıraktırırdı. Bu zavallı
ların halini muydder telakki etmekle beraber on
lara çok acıyordu. Sabah karanlığında, soğuktan 
büzülmüş, kollannda ufak bir ekmek sepeti ve sırt
larında. çocukları ile, gülünç bir ücret mukabilinde 

Takvimlerdeki 
Yanlışlığın 
Sebebi Nedir? 
:Bazı tak\imler ramazan iptidası

nı pazar, bazıları pazartesi olarak 
göslermi~ler, hatta içlerinde salı 

gününü bile kaydedenler olmuştur. 
Bu ihtilat karşısında aşağıdaki ma
himatı vermeyi münasip görüyoruz: 

1 - İçtima zamanı, Türkiye vasatii 
umumt saatile. 14 Teşrinisani cumar
tesi saat: 4 dakika: 42 dır. 

2 - O gün güneş !stanbulda sa
at: 16, dakika: 51: saniye: 47 dP. ve 
kamer saat: 16, dakika: 53; saniye: 
45 te yani güneşten 1 dakika 58 sa
niye sonra gurup edecektir. 

....................... ..._ 
Bugün SÜMER 

SlrtEMASlrtDA 
CHARLES MERF.'nin eseri 

Hini ve müesıir, fakat mükemmel 
musiki nağmelerile dolu 

Öldüren Gözler 
taheserini mutlaka gidip görmelidir 
ler. Ba, rollerde: 
MAR1E BELL ve HENRl 

ROLLAN 
ilaveten: Sureti hususi yede çeuilen 
ANTAKYA ve iSKEN DERUN filmi 

... ve yeni FOX JURNAL _ _, 

14 teşrinisani cumartesi günü Is· 
tanbul için yapılan gı.ırre hesa
bında Budisiva. 4 derece, 8 daki

ka, 51 saniye ve budi muad
del nakıs O derece 48 daki
ka 24 saniye bulunmuştur ki her iki· 

si de matlup olan asgari miktarları
na bile vasıl olamamışlardır. 

Nehir üzerinde yangın ... Sibirya çöllerinde fırtına ... 
DON kazaklarının kalpleri... 

ı:;~~~ SARAY Sinemasının 
kemali muvaffakıyetle göstermekte olduğu ve DANİELLE 
DARR1EUX - ALBERT PREJEAN ile NATHALlE KOV ANKO 

1NKt.Jt.ı. 'OF tarafından temsil edilen 

O gün hilalin gerek memleketi -
mizden ve gerek, Istanbul rasatha
nesi direktörü muhterem üstadım 

Fatinin gurre hesaplan için rasat 
mevkii olarak tayin ve takdir bu
yurdukları, Fasın garp noktıuıından 
bile görülemiyeceği anlaşılıyor. 

Volga At~şler içinde 
dazip ve güzel Ji'ransız filminin hissi ve müessir mevzuu. 
İlaveten: FOX JOURNAL. En son dünya havadisleri. 

Bugün saat 11 de tenziliı..tlı matine 

Binaenaleyh ramazanın iptidası 
pazar günü olamaz. 

15 Teşrinisani pazar günü Istan -
bulda güneş saat 16; dakika: 50; 

saniye: 54 ve kamer saat: 17; daki
ka36; saniye: 40 yani güneşten 

45 dakika 46 saniye sonra gurup e

deceğinden hava bulutsuz olduğu 

takdirde ufkumuzdan aşikar olarak 
görülebilecektir. Bugüne ait Fas 

ıçın yapılan gurre hesabına budi 
siva 16 derece, 14 dakika, 49 saniye 

ve budi muaddel 13 derece, 4 daki
ka., 20 saniye bulunmuştur. Binaen· 
aleyh pazar günü akşamı hi18.l gö

rillebileceğinden pazartesi guııu 

1355 senesi ramazanının iptidası o -
lur. 

Türk tarihinden bir yaprak. .. Sultan (Salahaddin Eyyubi) nin 
dünyayı tutan töhreti 

EHLi SALiP 
MUHAREBELERi 

Tamamen Türkçe sözlü muazzam filmi 

MiLLi SiNEMADA 
Kemali muvaffakıyetle devam ediyor. Görmeyenler son Uç günden 
istüade etsin. Matineler 12 - 2,30 - 4,30 - 6,30; geceleri 9 da başlar. 

Bugün T O R K Sinemasında 
PIERRE BLANCHAR 'ın en heyecanlı !ilmi KATE DE NAGY 'ninen ı;uzel film 

AŞK - ÖLÜM ve ŞEYTAN 
Rivsı7jvp öıb-f"tmımi • 

Şeytan yarışma cıkan bir cencin heyecanlı macerası. ilave: 
"C: ...... - - .... ..,.,..,... ···--· ... 

Y. Ziyaeddin Gökçe '•--• Bugün saat 1 1 de tenzilatlı matine 

YILDIZ , ............................................... _ 
SiNEMASINDA 

Görülmemiş bir muvaffakıytı:tle 
gcisterilmekte ve hergün güzel 

filmler merakhlarile salonu 
doldurmakta olan 

Bugün SAKARYA (Eski Elhamra) sineması 
Senenin biricik R&"\TJ<Ll HARlKASINI görmek için koşanlara 

çok dar gelecektir. 

MAVi VALSLAR 

Hargarita 
Oynıyanlar: Unutulmaz "KUK ARAÇA,, filmi yıldızı STEF'Fl 
DUNA ve Nev - York'un dans mabudu CHARLES COLL!NS ve 

biribirinden güzel 300 dnnsöz. 

NEViNDE B1RtC1K BİR TEMAŞA: 
şaheserini görmek fıM!atını 

kaçırmayınız. tliveten: Paramount Journal ve Mickey, Moskovada Harp tabyesı, 
Romanya Kralının Çekoslovakyayı ziyareti ve saire ... 

SABAHATTİN AL} 

çalışmak için kasabanın sokalda~ından zeytinliklere 
akın !!den bu sarı benizliler kafilesi onun merakını 
celbediyordu. Çok kere bunlar yanından geçerken 
Yusuf içlerinden birini durdurup konuşmak arzusu 
duynıuştu; havadan, sudan, ne olursa olsun birkaç 
şey konuşmak. Çünkü altı senedenberi kendisi gi
bi konuşan birisine ra.stgelmemişti ve bu zeytin 
amelesinin kendisi gibi konuşacağına dair i~inde 
ınUphem bir kanaat vardı. 

• 
Hakikaten, ne yaparsa yapsın, kimlerle arkadaş 

otursa olsun, alışamıyordu bu şehirlilere vesselam ... 
Kendisin~ m~temadiyen ~abancı ve ayrı buluyordu. 
Onların ışlerıne a~ıl erdıremiyordu. Mesela en sev
diği arkad~şl:ı.:ı bıle onu bazan şaka olsun diye al
datırlar, hıç luzumu yokken yalan söylerlerdi. Yu
suf evvela içerliyecek oldu; fakat bunun herkes ta
rafından yapıldığını ve çok tabü bir şey olduğunu 
görünce. ~ızm~~tan vazgeçti, fakat hayreti hala 
gcçmenuştı: Nıçın durup dururken yalan söylemek 
ihtiyacını duyuyorlardı? 

Sonra bu fakir işçilere bu köpek muamelesini 
yapmay~ neden lüzum görüyorlardı? Evet, Allah 
onları b_ır kere fıkara yaratmıştı, bunda kimsenin 
kabahatı yoktu, fakat onlar böyle yaratılmışlar di
ye niçin tepelerine binmeli, onları adam yerine 
koymaktı:n niçin çekinmeliydi? Ya Allah bu ağa
ları ve a~azadeleri de fıkara yaratsaydı? Öyle ya, 
mademki hepsini Allah yapıyordu ... O zaman ken
dilerine ayni muamelenin yapılmasını istiyecekler 
miydi? 

Allah hakkındaki düşürıcesi de pek iJı:~ri gitmiyor, 

onu her istediğini yapan korkunç bir şey olarak 
tasavvur ediyordu; ve şimdilik, onun pek dehşetli 
olduğu söylenen gazabını ayaklandıracak bir şey 

yapmadığını bildiği için, kendisinden korkmak ih· 
tiyacını da duymuyordu. 

• 
Muazzez on yaşına gelmişti. Birkaç sene devam 

edip dört sınıflı iptidaiyi de bitirmişti. Şimdi anne
sinden ziyade bazı iyi kalpli ve alakalı komşuların 
sayesinde nakış, gergef ve biraz da dikiş öğreniyor, 
kendisile akran olan kızlarla beraber terzi Mürüv• 
vet Hanımdan ut dersi alıyordu. Fakat bu ut dert· 
lerıni Yusuf pek az sonra birdenbire kestirdi, sebe
bini de söylemek lüzumunu duymadı. Salahaddin 
Bey kı~ı için pek lüzumlu bulduğu bu musiki ders
lerinin kesilmesinden memnun olmadı, fakat dik• 
başlı olduğunu bildiği Yusufla uzun uzun çeliiişnıe· 
ye üşendi. ı_;;ahinde de iş olsun diye bir mtiddet 
söylendi, sonra o da sesini çıkarmaz oldu: Yusuf 
kimse farkında olmadan evin en sözü geçen allnı:tıJ 
oluvennişti. Şahinde bile buna alışmıştı. Artık her 
şeyi tabii buluyor ve eskidenberi hep böyle inıiŞ 
zannediyordu. 

Asıl ve hakikaten dersleri bırakmaktan üzUlell 
Muazzezdi. Mtirüvvet Hanımın evi pek eğlenceli ,,e 
kalahahktı. Şen, kurnaz ve çok bilmiş kızlar heP 
orada toplanırlardı. Ne çare ki Yusufa meram an• 
!atmak imkausızdı, ve Muazzezin bu üzUntusunO 
ancak Yusuf Ağabeyinin sözünü dinlemiş oıınııl' 
zevki biraz hafifletebiliyordu. Yusufun bUtUn bU 
aksiliğinin sebebi ise Mürüvvet Hanımın evi ba1'· 
kında Hacı Rifatın İhsandan duyduğu birkaç nıU· 
na.sebetsiz ri.vayetti. 

-9-
Bu küçük şehirlerin yeknesaklığını değiştiren n•• 

dir hadiselerden biri de bayramlardı. Hele ramaı&0 

bayramı bir aylık bir bekleyiş ve hazırlıktan sonr' 
geldigi için o nisbette coşkun olurdu. 

(Arkası var}~ 
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1 FEN HAR • 
1 KALARI 

1 

Ta.n'm hedefi: Haberde. fikirde, 
herfeyde temi~, dürüıt, ıamimi 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

ROBOTLAR 
çabtmaktır. 

1 GünDn Meseleleri 1 

Ben bir avukat isterim 
Bunu 9()yllyen 10 yaşmda bir kız 

t-OCuğudnr • 
Çatalcada anasını ve babumı öldU-

li.i'.\•orlar. Bu çocuk klnı8e5is kalıyor. 
E,;·elkl gün katil olarak yakalanan 
ma.znuftlarla birlikte muhakemesi ya-

pıhyor • 
Kız: 
_Bunlar anamı öldUrdtiler, bııha-

rm b1dUrdUler. Ben JdtM~lzim, bana 
bir a\'U'k'at tutunuz, diyor • 

HAklm: 
_ Biz sana &\"Ukat tutamayız. 

Müddeiumumi 8enln dannı ta.kip e
dJyor, dl~·e ce\-ap ,·eriyor. 

Halbuki mUddelumuml bir tarafm 
&\•ukatlığmı yapamaz. o amme huku
kunun mUdaflidlr. \'e ~adtte hakika
ti meydana çıkartmakla mm·azzaftll'. 

Bu kn gibi Ad:ı ,·azlyett~ bulunan
lara Baro bir a\'ukat ta~in edebilir. 

10 v..,ında bir !;O<'uk a\'Ukat,-.ız, 
hlUdafaa hakkından mahrum bırakt • 
labntrntl~ 

Baroyu vazffeyf' dın·et e<llyoroz \'e 
da\'Mmı müdafaadan lclz olan bu ktt
rilk vuTUya bir a\'ukat tutmasım is

tiyoruz. 
• • 

Macaristan da harekete 
geçti 

ttalva vtı AJmlll'lyanm Orta A lTU· 

pa ıd~.:.W,tı tık 8emel't'J8lnl ,·.-rdl: Ma
cart8t.an da Trlanon muahedeıdntn u
kerlik hakkındaki ka:ntlannı yırtarak 
mecburi ukerUk hizmetini t.esls et
ti. 

Bu blrlncl adnndrr. !'rlanon mua
hedesi Macarlstanı bfr c:ak toprakla
-;1 .... ttt•h'"""' .. tml• hlr tın'k '"""ıl -
daşlannı bqka menıleketlerln idare -

•ine ''enniştlr. 
M&<'AJ'lar bu hatanm da dtlzeltil • 

nıes1nı istiyorlar. Bu i~teklerlnl \'1 -

f&nada toplanan A \11. turya - İtalya 

\'e Alman~·a konfera.Mmda da ileri 

sürdüler. Fakat flmdilik bu hususta 

ittihaz edilmlş yeni bir karar yoktur. 
Bununla beraber Macarlar ba t.oprak

la.ıı almadık~ rahat kahnıyacaklar -
dl!', Alnıanya ve ltalya da ona bir 
~ va.itler yaparak Macarlsta.ıu dal
nıa kendi t.araflannda bulundunnağa 

~r. 

Eski Efsaneler 
Hakikat Oldu 

Düne katlar ma•allarla kulaklarımıza kadar 
gelen cin ve peri elaaneleri arhk hahilıat olu
J'Or. Bugün lennin yapamadığı if, sökemediği 
imkan yoktur. Bize fimdilik oyuncak gibi gö. 
rünen Robot'lar da 20 nci tur ın len hari
kalarıdır. 

1 • nsanların, "Huddam,. adım verdikleri tatlı ha
yal, acaba tekniğin mucizeli k~dretile hakikat 

olur mu? .. Bir elektrik fabrikasını gezıyoruz. 300.000 
beygirlik türbinlerin damarlarında dolaşacak olan bu
har, şu kazanlardan çıkıyor. Şu, altlarında cehennemi 
hararetler kuduran kazan! ardan. 

Yarı çıplak insanlar, ocağın doymaz kursağına kö
mür doldurmakla meşgul!.·· Ateşin ve hareketin ya
rattığı hararet, su halinde derinlerden çağlıyor. 

B unlara bakarken, .ıklıma Robotlar geldi. Demir kunduralannı 
takırdatarak, ocaklara kucaklar dolusu kömUr savuran heybetli 

çelik adamları göri.lr gibi oldum. 
Halbuki bu hayal ile umdu~umuz hakikat arasındaki uçurum, alabil

diğine engindir. 
Ekmeğini alnının terile kazan! eözUne derin bir sadakatle bağlanarak, 

bugüne ermiş olan beşeriyet, yarı- haber vermek ne -
na da böylece intikal edeceğe ben- zaketini gösteren 
ziyor. Hayatı kazanmanın yorgun- bir icattır. İçinde 
luğu fazladır. Bu sebepledir ki in- ki birtakım elek • 
sanlar sırtlarındaki yükü hafiflete- trik ihtizazlan, ce· 
cek varlıklara kavuşmak ihtiyacını reyanlar, foto eel· 
her zaman duymu9lardır. lUI hücreleri ve 

K aybolmuş cinlerin hayalile 
va ıt geçırerek, masalla -

nnda, efsanelerinde, c;e9it c;e9lt pe
rilere, türlü türJil huddamJara, gö
ze görünmez mahlt1klara, yer ver
miş, böylece harikulade yardımcılar 
aramışlardır. 

Makineli adam yaratmak, insanla
rın aklına tahmin edildiğinden da· 
ha eski bir zamanda, orta asırlarda 
gelmiştir. Zembereğin elastikiyetin
deki kuvveti sezen saatçiler, ean'at· 
karlar bu işe daha o zaman başla
dılar. Oterken kanatlannı çırpan 
horozlar, başlarını aalbyan ha)"'·~n
lar yaptılar. 

aaire ile muhtelif "''"l'lill1'ii.•1tMJ 

hareketler yapan 
bu makine de nJ • 
hayet muazzam 
bir oyuncak ol
maktan başka bir 
9ey değildir. 

O yun cak 
d 1 y o -

ruz. ÇUnkU bunlar 
tekniği, blr ln!an. 
fUurlu bir varlrk 
yerine koyablle • 
cek kabiliyetten 
çok çok uzaktadır
lar. Hakiki robot
lar hayatımıza çok ~ 

Uattc · Yarınıı 
Robo!'' Zarı tıa.Sı 

1acak! ... Bu kalu 
~ adam1 A mcnl.ı 

film hnyal;w: cst 
liğindcn doğ11Uı bi 
mah lU kt •lt. 

Altta: Rokrık 

Robotu. Bı' R 
lmt ciddi rnal:sat 
'l<ırkı hiç alaka~ 
olmıyaıı büı,nik bi 
oyımcaktıı. ı'akti 

• 'c Kraliçe llaı 
hıtuancte otoma 
'ik piycmi.<ıtlik ııa 

if csi11i yn1m11ştı. 

AZ perdeeine baJrmJS, (!)nada o(;JQ • 
r dirfltilfyor, ruhlara taze hayat 
riliyor. Fakat şunu unutmamalı • 

ız ki fennin en müthiş kuvveti ta
iatin kudrctleridir. 

B ir iddiaya göre, bugün yir-
minci asır medeniyeti he -

i.lz Aristonun koyduğu kaideler üs-
inde yUrUmektedir. Biz bu kaide· 
're modru=ıı geçmiş oyuncaklar na -

arlle bakıyoruz. Halbuki vaziyet 
Usbütün b~kadır. Makine yirmin
i asnn en hakim vasıtasıdır. Ro
"Ot ta bir makinedir. Hem de canlı 
ir makine. Fakat bu makinenin e
as hareket merkezleri insanların 

Zaten bugtinkU halde Cihan Har • 
binden evvelki Orta Al'nlpa bloku 

Yeniden t.eeNUs etmiş bulunuyor. 
Btittın menfaat t.esatlamıa r&tmen 
Almanya • İtalya • A VW1turya \'e Ma

earlstan devletleri bir birlik vUcuda 
getlnnlt bulunuyorlar. 

O tomatik makineler yapmak· 
la me9hur Fransız san'at

kan Baucansan 1738 de otomatik 
bir ördek te~ir etti. Bu ördek, yal
nız gagasını takırdatarak ortalıkta 
dolaşmakla kalmıyor, önüne konulan 
yemleri yedikten aonra, humedil -
miş olarak çıkartıyordu d1.? ! .. 

tan kan,mıf, yü
kümüzü çoktan 
h a f f f 1 e t m f ş
lerdir. B e n z l n 
motörleri, telefon· 
lar, elektrik süpürgeleri, bıçkı ma· 
kineleri gibi sayılması günleri bu • 
lacak olan vaartalar insanların işi· 
nl ekıiltmemiftir. Zaten bu tehli· 
keli de olur. Fakat hiç olm&J:!& az 
ter dökmemizi temin etmiflerdir· 

._ ______ _., radesine bağlıdır. lnsan denilen zi-

Yalım onlarm blrlepıesl Ktiçük ııı. 
W ve Balkan devletlerbıl daha ziya

de blrlblrlerlne Jaklatmap ve &raJa.. 

nnda ukerl bir ittifaka Ya.km anlat

malar yapmap le\'ketmlştlr. Bu ba
kımdan Viyana konferansı, Btıkret 
konferansı yaıımda zarıt kalnuw ad
dedlleblllr. Orta Avnıpa ve rtana dev. 
letlerl arumdald &nlllfJDa menfi 
ve sahte, KU~Uk Antant ve Baıkan 
dtn·letlerl arumdaki anlaşma ciddi ve 
samlmidlr. İşte aradakJ fark bUJ'&da.. 
dır . 

ı.;;- Yahu dikkat et, arkada ha
k 6000 ~uğuna tlü,ünmü

)'o,. mıı.un? 

Bu mübali.ga pek ileriye gitmedi. 
Şair Gcrthe bile merak ederek örde
ği gördil. Fakat hayvanın i'tahuı
nı yerinde bulmadığını söyledi. 

• şte bu ırralarda tecrübeler 
1 biribirlni takip etmeye baf

lamıftI. Nihayet, "ıun't inu.n!" fik
ri de doğuvennffti. .Mösyö Kempe· 
len çocuk sedumı andıran feryat • 
lar kopartan bir dUdtik yaptı. 

Jaquet • Droz'un yaptığı otoma • 
tik bebekler, yazı yazıyor, resim ya
pıyorlardı. Bu bebeklerin tertibatı 
pek karışık şeyler de değildi. 

. Ke~pelen başladığı işe muazzam 
bır hıleklrhkla nihayet verdi. Sat -
ranç oynıyan Robotlar yaptı. Fakat 
Napo~yon ile de satranç oynamış o
lan bır Robot'un içine makine yeri
ne canlı bir cüce yerleştirilmişti. 

O n dokuzuncu ve yirminci 
asırlara kadar muhtelif 

devrelerden atlıyarak sllrllp gelen 
b~ ltl~rle bugün de ufra,ıhyor. Es
kı san atkarlar yaptıklan makinele
ri insanlara benzetiyorlardı. Bugün 
onlara korkunç ve tuhaf manzaralar 
veriliyor. Londra telsiz sergiainin 
robotu gündelik gazeteden bir parça 
okuyan ve eorulduğu zaman saati 

F en hen üz harikalarının yüz
de birini bile göstermemiş -

tir. Yirminci asırda fen demek, ta. 
biatin bütün enerjiei demektir. Yir
minci asırda fennin yaratamıyacağı 
hiç.bir harika yoktur. Sinemanın be-

ruh, iradesini kullanmadıkça maki
nenin kımıldamasına imkan yoktur. 
Şu halde, bugün fennin en mühim 
harikası sayılan Robot hareket e
debilmek için insan zekasına muh
taçtır. - Sak. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Kadın Asker Olurken .• 

Tarlabqında 6 - 10 numarada E. l sin? Türk kadını yarının harplerine f Mersin • Silifke arasındaki 95 kilo • 
M. imzasile aldığımız mektup : erkeklerle beraber kahramanca iş - metrelik yolun 45 kilometrelik kıa • 

"Büyük adaml.ann. muvaffakıyet - tirak ederek çarpışacak ve aziz va- mını yazın ancak 3 saatte geçebil -
le ba.,ardıklan ışlerı ~adınlar ne - tanını mildafaa edecektir. Evet, ka- mek mümkündü, kışın birçok gün· 
den başaramasınlar? dıye küçük ya- dın hay tt ff k tl .. lerinde ise bu yoldan geçmek imkan· . . . a a muva a ıye l'r gos • 
şımdanbe.n daıma babamla münaka- terdiği gibi cephede de kendini gös- sızdı. 
,a ederdım., ~eden erkekler kadar t~.recektir. Şu fark ile ki kadının llbayımız Rüknettin Nasuhi oğ • 
kadınlar da yükselmesin? b~nycsine göre vazife verilecektir. lu, ilimize geldiği günden beri bu it-

Babam bana cevap vererek: Bır kısmı cephede kullanılacak, bir le uğraşmış, yol üzerinde-ki harap Gi-
"ÇünkU onlar kadındır. Erkekler kısm_ı hastabakıcı, muhabereci ve lindiriz ve TömUk köprülerini yık

hlkim olarak dogmw uşlardır" derdi. sevkıyat,..1 ı k 
!ı o ara ... tırarak yerlerine mükemmel köp • 

Ben, kadının da erkek kadar ka- bc~e .~~hti~arh~... Sen~le~dcnberi rüler yaptırmış, şoeeyi de iyi ve çok 
biliyetli olduğunu ileriye sürer ve: ~ıgım ıdealın, hayalımın reali· temiz bir hale getirmiştir." 
"Bir gün kadının her sahada mu • ze edılmesinl görüyorum." Karilmiz, 

0 
yoldan ,ıellp geçen-

vatfakıyet göstereceğine phit ola - Merıin - Silifk Y 1 !erin bundan dolayı duyduklan ıne.m 
caksmrz." derdim. y ld ... 

1
e. 0 u nuniyeti de yazarak, vali Bay RUk-

Nitekim cümhuriyetln saye!inde. . . apı ıgı çın nettin Nasuhi oğluna teşekkür edi· 
kt,dınlarm birçok itleri erkekler ka· Sılıfkcde serbest doktor Hasan yor. 
dar muvaffakıyeNe başardığına şa- Ali Gökerin, bize gönderdiği bir mek 
hit olduk. Aakerllk meselesine ıe- tupta diyor ki: 
lince: "Yıllardanberi bakılmadığı için 

Neden kadm harbe iftirak etme • şoselikten çrkrp patika halini alan 

Fatih Civarında Karga 
İstilası 

Fatih tramvay durma yerinde 

Avrupa Konseri 
Son hafta içinde Avrupanın en 

büyük tenorlarını dinledik. Cöriog, 
Mussolini, Baldvin, Eden, Osten 
Çemberlayn ve Delbos ayrı ayrı 
notalarla sulhtan, dem vurdul;\r, 
Kimi "hakkımız yendi,, dedi. Kiıni 
"hakkımızı alacağız,, dedi, kiltli 89· 

kiz milyon sün&ü arasında bir zey
tin dalı ıösterınek için çalıştı. Si
IAhsızlanmaktan bahsedildi. Silahlı 
olmaktan bahsedildi. Fakat yukftrda 
yazdıiımız ıibi herkes sulh istedi
ğini söylemek istedi. Anlaşılan "her 
kesin maksudu bir aınma riv yet 
muhtelif!,, Fakat ne yazık ki sulhün 
ahengini bulmak için bu tenorlar 
seslerini daha hayli akort etmek 
mecburiyetindedirler. Şimdiki halde, 
bu tenorların hep bir arada vilcu
de getirdikleri Avrupa konserinden 
bir tek ses aksediyor: O da top se
sidir. 

Okuma, Yazma 
Ceçenlerde gazetemizde bir ista

tıstik neşrettik. Bu istatist1k ci,. "'en 
,ayanı dikkattir. lstanbulda 741.148 
nüfus vardır. Bunun 318.712 si oku
mak yazmak bilmiyor. Denıek şeh
rimizin yarısı kara cahildir. Halbu· 
ki lstanbul Türkiyenin en büyük 

bir kUltür merkezidir. Burada gün

de yedi tane büyük gazete çıkar. 

Bir çok mecmualar basılır. 1 lniver

sitesi vardır. Yüksek mektepleri 

v1.rdır. Liseleri vardır. Matbaıı.ları, 

kütüphaneleri vardır. Buna rağmen 

hemşehrilerimizin aşağı yukarı yüz

de 50 si Ummidir. 

Bu rakamları göz önünde bulun

duran arkadaşlar, hep acı acı şika

yet ediyorlar ve •ehrinı:zde maarif 

namına daha çok şeyler yapılnıaıı 

icap ettiğini yazıyorlar. 

Ben de bir noktaya temas edece

ğim: Acba okuma yazma bilenlerden 

kaç kişi okuyor, okuyanlardan da 

kaç kişi okuduğunu anlıyor? 

Yazma bilenlerden de kaç klfl 

doğru dürüst yazabiliyor? 

Bu sualin cevabını beniın yırima 

kıyrtkttll dostum Ahfe, verıin! Çün
kU hAIA yazı meselesi de bazı mu

harrirlerin elinde bir kaide olmak

tan çıktı ve bir içtihat meselesi !ıali

ne &irdi. 

Hi.IA münakaşa ediy.oruz. Fiatlır 
mi, fiatlar nıı 1 Saatler mi, saati ar 
nıı! 

Bu ı,; halletmenin de vakit ve sa
ati ıeldi ıaliba ••• 

Mümtaz FAiK 

Şehrin Mail 
Tarafları Ağaç· 
landırılacak 
Şehir mütehassısı Proıt, lstanbu

lun ağaçlandınlmaaı işini tetkika 
b:1şla~ıştır. Bu arada bilhu.sa ,eh 
rın bUtUn mail noktalarının teşçir 
edilmesi kararl&Jtınlmı, ve proje 
bu esasa göre yapılmıftir. Diğer ta
raftan Sultanahmet, Ayuofya, Ak
bıyık ve civannm müstakbel Istan
bulda munhuiran uarı atika ına • 
ballesi olması kat'I olarak ta.karrUr 
etmiş, bunun teferruatmı teabit için 
belediye ve müzeler lda.reı!ile temaa.. 
lara geçilmiftir. 

Macar Kardeşler sokağında ı nu
maralı evde oturan kariimiz Mimar 
Kalfası Ahmet, bize gönderdi;;.i 
mektupta diyor ki: b 

"Saraçhanebaşından Fatih tram • 
vay durağına kadar dikı' l . . . mış ve ye-
tişmı, olan ağaçlar, akşamlan saat 
17 den sabahları saat 6 ya kadar bin
lerce kargaya meskenlik edıyor 
~~n.~arın bütUn gece devam eden eti~ 
rultuı~~ndcn uyuyamıyoruz." 

K~rıımiz, kargalann bu civarı ter 
k~ ıcbar edilme8l için belediyeden 
hıınmet bekliyor. Nazan dikk . 
Celbederiz. atı 

.~ir Okuyucuya Cevap 
Eyup • Keresteciler otob" . 

biletç~ Adanalı Hüseyin Oc~~lerınde 
lddıanızı ve istediğinizi : 

va Kurumu uınuın· Türk Ha-
rin . ı merkezine b'l 

ız ve yeniden kabul" . ı di-
mUracaat ed' · unUz için 

ınız. 
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OLIMPIYADl Mil 

•• 
Li KUME 

Esaslar T esbit Edildi 
Müsabakalar Mart orta

larında başlıyacak, 
3 ay sürecek 

Türk Spor Kurumu ve Futbol Federasyonu tarafından öne sürülen 
nıilll küme müsabakalarının esaslarını tesbit etmek üzere dün öğleden 
sonra Federasy.on Reisi Hamdı Eminin riyasetinde bir toplantı yapılmış
tır. Buna lstanbul ve iz.mir futbol ajanları Zeki Rıza ve Adnan da işti
rak etnıişler, dört saat konuşulmuş ve milli küıııenin esasları tesbit e
dilı11işti r. 

İçtimadan sonra Hamdi Eınin 
çap, milli küme esasları hakkında 
muharririmize şu izahatı vermiştir: 

19~0 Olimpiyadı biliyorıtz !:i Japonyada, Tokyoda yap1lacaktır. Japon- "- Milli küme için evvelce fede
Zur, daha dört ıızım seııe varken şimdiden stat hazırlığına brı:;ılarııışlıır rasyonumuzca tesbit edilen esaslar
t·c projelerini yapmıJlanbı·. Burada müstakbel Tokyo ()linıpiyadınm da bir değişiklik yoktur. Izmir maÇ-

spvrc?t1.ar köyünün planını görüyorsunuz. tarı da yapılan esaslara göre bu se-

•• 
------------------------------ ne için bir devre yapılacaktır. 

Milli küıne müsabakaları mart or 

-Maurice Duplay-
Clovis Gendrel, tek yataklı kom

partımanına geçti. Şark ekspresi onu 
Paristen uzaklaştırırken ne sevinç 
ne de acı duydu. · 
Akşam semayı söndürüyor, şehrin 

ışıklarını yakıyordu. 

Zengin Clovis hayattan memnun 
değildi. Belki ondan fazla şey bekle
mişti de onun için. 

Clovis Gendrel, keder ve inkisar 
biçmekten şikayet ediyordu. Sevdiği 
kadınlar ya vefasız veyahut erişil

mezdi. Bazı kadınlar onu ararlarsa 
da Clovis bunları tatsız bulurdu. 
Şimdi ise Romanyaya, saramıyacağı 
büyük aşkın sılasına gidiyordu. 

Yatrnazdan evvel, kuluvara sigara 
içmeğe gitti ve trenin hızıyla kaçan 
manzarayı seyretti. Fakat çok geç
meden, yanındaki tek yataklı kom
partimandan bir kadın çıkarak deli
kanlının yanma geldi ve dirseklerini 
demire dayadı. 

Ay ışığı kadının yeşil renkli gözle
rini, alaca kaküllerini, garip ve do
kunaklı yüzünü aydınlattı. 

Sonra bu kadın dalgın dalgın gü
lümsüyordu da. 

Göz bebeklerinin yeşil suyu birden 
bire daha fazla parladı ve bundan iki 
inci koparak yanaklarından aşağı 

yuvarlandı. Alakadar olan ve heye
cana gelen Clovis Gendrel, gözlerı 
yaşlı yolcuya yaklaşarak teselli edi
ci bir iki söz söyledi. 
Kadın: 
_ Ne iyi bir adamsınız, ne insan Koç Omer icin acı 

mektUplar aldık 

talarmda başlıyacak, 3 ay kadar de
vam edecektir. Ankara, Istanbul, 
ve !zmir statlarile bu maçlar için 
mukavele yapılmıştır. Küme hasıla
tı Spor Kurumu kasasına girecek, 
kurum klüplerin seyahat masrafla -
nnı temin edecektir. 

ı bir adam, diye teşekkür etti. Sizin 
1 
gibiler ne kadar azdır bu yeryüzün
de! .. Niçin mi ağlıyorum? Çünkü 

KABAHAT KiMDEDiR? 
İki hafta kadar e\vel veremden ölen Milli Takım güreşçilerin

Clen "Koç Ömer,, in genç yaftaki bu hazin üfulü seb~plerini araş. 
tır ~ 41 neşriyatımız ü2erine merhumun arkadaşlarından ve tanıdık
larından müteaddit mektuplar geldi. 

Bunlardan birisinin şahıslara ta - Haliçteki Ayakapı meydanında be -
allük etmiyen ve yalnız hadiseyi hi- lediyenin getirdiği kaldırım taşları -
kaye eden kısımlarını aşağıya der- nm üzeri olmuştu. Hergün oraya 
cediyoruz ve gene bu işte birinci de- gelir, zayıf vücudunu güneşte mı -
rece malllmat sahibi olan Güreş l<'e- tır<lı. Ve kendisine federa"Y"ftih.tı 
aerasyonunun "Koç Omer" in sıh- muavenet istemesini söyiediğimiz 
hat ve hayatile şüphesiz yakından zaman asabileşirdi. Evet; federas -
alakadar olduğunu gösterecek müdel- yon bu çocuğa bakmıyor değildi , ara 
lel cevabını da bekliyoruz. Şurası da da sırada iki üç lira ilaç parası gi
işaret edelim ki, bu mektup "Koç bi bir fedakarlıkta bulunuyord1ı. 0-
0mer" hadisesinde federasyona at- nu da bin müşkülatla alabildiğini 
fedilen şeylerin asılsızlığını ilk önce kendi bize yanayakıla anlatırdı. 0-
söyliyen ve "Omer" e söylenemiye- merin hastalığının şiddetlenmesine 
cek kadar büyük yardımlar edildi- diğer bir sebep te şudur: Omer çok
ğini muharririmize beyan eden Fe- tanberi işe gidemiyordu. Cebinde 
derasyon erkanından Bay (Sadul - beş parası olmadığı için Küçükmus
lah) m klüp arkadaşı güreşçi Bed - tafapaşa gibi bir yerden Güreş Fe
ridir. derasyonuna yaya olarak gider, a -

lacağı ilacın temin edeceğinden on 
misli fazla kalori sarfeder ve bu 
ilaç parasını da alana kadar çektiği 
meşakkat ve üzüntü de yanına kar 
kalırdı. 

lŞTEMEKTUP 
"13/ 11/ 936 tarihli nüshanızdaki 

Koç Omerin ölümünün sebebini a -

raştıran yazınızı okudum, biz bu 
satırları Koç ömerin ölümünden ev
vel gazetenizde görmek isterdik. Bu 
yazılar maalesef geç olmakla be
raber, hiç olmazsa Koçun geride ka

lan öksüz ailesinin, yani ağzı var di
li yok denilen o kabil kimselerin, iç
lerinde hicran kalan şeyleri anlat -

ıruya ve bu zavallı aileyi biraz olsun 

teselliye vesile olur. 

"AGZIMDAN KAN GELDi,, 
Koç ömerin hastalığı son zaman -

}arda değil, daha çok evvel başgös
termiş ve bu hali ile milli takıma da

hil olmuş, Ruslar ile maç yapmış ve 
Finlandiyalılarla güreş için Beyoğ
lundaki salonda sıkı idmanlar yap

maktaydı. Bu sıralarda Omerin hal 
ıizlikten ve nefesinin darlığından 
şikayeti vardı. Bununla beraber za
vallı Koç Finlandiyahlarla yapıla • 
cak müsabakadan evvel idarecilere 
giderek: "Benim ağzımdan bugün 
kan geldi, halsizim, güreş yapamı -
yacağım." dediği vakit "Omer Fin
landiyalılardan korktu!" denildi. 

!şte Omer o vakit haksız olarak 
itibardan ve gözden düştü. 

GUNLER GEÇTi.. 
Bu hadiseden sonra artık Koç 

Omcr kendisinde güreş yapabilmek 
takatini göremiyor ve hergün fede
rasyonun kapısını hastalığı için aşın
dırıyordu. Günler geçti, kimse al -
dırmadı, zavallının hastalığı büyü -
diikçe büyüdü, aslan gibi olan Koç 
Omer bir gün tanmmıyacak hale 
gelmişti. Zavallının sanatoryomu 

VERiLEN MUSAMERE 

Koç Omer için yapılan müsamere
ye gelince: 
Güreş Federasyonunun bu çirkin 

vaziyeti Koç Omeri ve arkadaşları
nı asabileştirmiş ve ümidi kestirmiş
ti. Bu sıralarda rejide bulunan ar
kadaşları Koç Omer menfaatine bir 

müsamere tertip ettiler ve bu mü
samerede gene güreşten hastalanıin 

kıymetli güreşçilerimizden Faikin 
elden satmış olduğu bilatların hası
latı olan 47 lira ile rejiden gönderi
len beş on lirayı ilave ederek Koç 

Ömere verdiler. Bu para ile iki 
ay kadar kendini tedavi etti. Bun -
dan sonra artık Koç Omere bir çare 
kalmıştı, o da hastaneye yatabilmek 
ti. Bu işte de gene kendi halsiz ve 
mecalsiz bacaklarının yardımı ile 
sağa sola koştıı ve kendi gayretile 
ka.zanmış olduğu unvanın sahibi 
(Koç Omer) in kendisi olduğunu 
anlatarak hastaneye yatabilmesi i
çin evraklarına seri muamele gör -
mesine çalıştı. Hastalığının artık 
son devresinde hastaneye yatmak i
çin kendisi uğraşmışken, alakadar -
larm {Koç Omer hakkında çıkan şa
yialar asılsızdır.) demesi ne d~rece
ye kadar doğru olacağının takdiri
ni size bırakır ve anlattıklarımı bi • 
rer hakikat telakki etmenizi iste -
rim; çünkü bu işlere eski Haliçli ben 
ve arkadaşlarım yakından şahidiz. 

Eski Haliç klübünden ve 
aeniz kaptanJarmdan 

Bedri Koray 

Seyahate takımlar 17 kişi ile iş -
tir ak edecek, hakemler federasyon 
tarafından tayin edilecektir. Müsa
bakalar lig maçları şeraitine ve bey 
nelmilel kaidelere bağlı olacaktır. 
Statlara serbest girecekler tesbit e
dilecektir. Karşılaşmaların fiküs· 
tür esasları tesbit edilmiştir. 

Bütün bu mukarrerat Türk Spor 

Hamdi Emin ÇAP 

Kurumu umumi merkezinin tasvibile BASKETBQLDE 
kat'iyet kespetmiştir. Federasyonu-
ınuzoa. önünıür:dclıti toe.,üholorıi&ın 

sonra küme esasları ihtiyaçlara gö
re yeniden gözden geçirilecek ve 
bunun inkişafına çalışılacaktır." 

Milli küıne heyeti bugün Halke -
vinde Ankara futbol ajanının işti -
rakile ikinci içtimaını yapacaktır. 

Kuleli Lisesi 
Şampiyon Oldu 

Askeri liseler arasında. yapılan 

atletizm şampiyonasının son müsa
bakaları dün Kadıköy stadında ya -

pılmıştır. Uç haftadanberi devıı.m e
den bu müsabakalar dün yapılan u
zun, üç adım ve Balkan bayrak ya
rışı ile nihayetlenmiş ve Kuleli 105 

puvanla askeri liseler atletizm şam 
piyonluğunu kazanmıştır. Deniz li

sesi 96 puvanla ikinci, Maltepe 63 
puvanla üçüncü, Deniz Gediklisi 27 

puvanla dördüncü olmuşlardır. 
Dünkü müsabakalarda alman de-

receleri sn-asile yazıyoruz. 
Tek adım: 
1. Hilmi (Kuleli) 6.50 

il. Galip (Deniz Lisesi) 
ill. Naci (Maltepe) 5.99 

Uç adım: 

6.10 

I. Hilmi (Kuleli) 13.13 
il. Kazım (Kuleli) 12.88 

m. Ali (Maltepe) 12.63 
Müsabaka harici Kuleliden 

13.68 atlamıştır. 

Balkan bayrak: 

Hilmi 

I. Hicri, 
mtirekkep 

3.47, 4/ 10 

Şükran, Vedat, Irfandan 
Deniz Lisesi takımı 

II. Deniz Gediklisl 
ill. Kuleli 
Kuleli atletlerini, aldıkları şampi

yonluktan dolayı tebrik ederiz. 

B. Takım'arı 
Müsabakaları 
Dün yapılan B takımları müsaba -

kasında !stanbulspor Eyübü 2 - 1, Fe
ner Beykozu 5 - 2, Topkapı Hilali 
1 - O, Galatasaray Süleymaniyeyi 8-1, 
Güneş Vefayı 5 - 1 yenmişlerdir . 

GEVŞEKLiK 

MESELE Si 
İki gün evvel, Olimpiyatlardan son

ra bizde basketbol hareketinin tama.
men durduğunu L'}aret eden bir yazı 
yazmıştım. Galatasaray klübli erka -
rundan "Osman l\lüeyyet,, arkadaşı -
mız buna cevap vermek istiyor. 

Gerçi yazıya ve tenkide kendisi 
muhatap değildir. İddialarımda da o 
cevabı bir hakikat aşkiyle kendisine 
yazdıracak bir yalan yanlış da yoktur. 
çünkü Olimpiyatlara iştirak edecek 
kadar kuvvetli olduğu ileri sürülen 
basketbol, bugün blzde tamamen dur
muştur. Ben bu kadar ümitli bir spo
run neden birdenbire gö~tüğünü araş
tırmak istedim. Osman Müeyyet bu -
ou Federasyon reisine hiicum zannet. 

ti. 
J(B,lbuki asıl bu zate hücumu ken-

disi yapıyor ve makalesinde '1Bay 
sareyya. haklı olarak bunu = (yani 
basketbolü) kabul etmek ist-emedi 
zira şimdiye kadar ne bu sporun ya ~ 
pddığmı ve ne de ne şekilde yapd _ 
oıa.kta olduğunu bilmediğini söyledi.) 
diye basketbolü idare eden federasyo
nun başkanmm bu işi bilmediğini ifşa 
ediyor. Ben Yaztmda böyle bir şey 
yapntamIŞhm. Çünkü ciddi bir zatln 
bilolediği bir şeyi üstüne almıyacağı· 
hele hissi ve fahri bir işi bilmiyerek 
deruhde etmiyeceği kanaatındeyiın· 
Bll kanaatimi, Federasyon reisinin o· 
nrnpiyatla.ra iştirak hususunda verdi
Jli karamı kat•tyetı de teeyyüt etmiş
ti. 

Bogiinkü ataletin sebebini Naili 
ile Feridunun gaybubeth~rine atfede • 
rek evvelki fa..a.liyetlf"rinde Federas • 
yonu btınların lôtufdidesi gibi göstt>r
mek ve onlar uza.lda.<;tı~ için art1k f e
derasyon reisinin bir şey yııpamıya -
cağını ima etmek de müdafaa ettiği 
görülen federasyon reisi hakkında 
doı?rusu 0 kadar cemilekar bir izah 

deı!ildir • 
Osman MileyYedin, Atletizm Fedt>· 

rasyonu rel~i iken benim basketboJU 
neden Ueri götiinnediğiın, sualJne de 
verilecek cevap basittir. Basketbolün 
Atletizm Federasyonuna mnumi mer
kezce ba~lanı!o;ı ROD kongreden dört 
a.y evveldir. Osman Mlieyyedin blivük 
bir gafletle sandığı gibi "uzun sene -

dünyayı herkes gibi görmiyenlere 
herkesin düşmanı muamelesi yapılı

yor ve bunlara eza ve cefa ediliyor. 
Gendrel istihkarla: 
- Sizin gibi bir kadına eza ve ce

fa etmiye kimin kalbi razı olur! 
Kadının garip yüzüne bir zafer 

ifadesi sindi : 
- lyi ki insan bazan işkencecile

rinin elinden kaçabiliyor! !şte bu 
intikam ne tatlıdır bilseniz! 

Clovis Gendrel düşündü: "'!şte, 
-kocası veya dostu olsun- Haydut 
Olr"' ncru ~ili ı:ı..&.lllUO.U •9n.o<::U\,,'C: ı:;v• .:: .. 

bir kadın.,, fakat bu haydut nerede 
idi? Herhalde trende değil. Zira o 
zaman kadın onunla böyle serbestçe 
konuşamazdı. 

Delikanlı, kadına sordu: 
- Nereye gidiyorsunuz, madam? 

- lstanbula ! 
Demek ki Cloviııı kadını seyahati

nin sonuna kadar görebilecekti, Ya
taklı vagon komşusunu Istanbulda 
bekliyen adamı tasavvur etmiye ça
lıştı: Bu, genç bir diplomat mı idi. 
Yoksa Glaude Farrere'in "öldüren 
adam,, isimli kitabının kahramanı 
kaymakam Sevigne'yi andıran bir 
ataşemiliter mi? 
Şu sorguda bulunınıya cesaret et

ti: 

- Orada herhalde arkadaşlarınız. 
akrabanız var? 
Kadın gtildil: 
- Ne münasebet! Akraba, arka

daşlar, dost, bunlar hep, hürriyetini
ze göz diken bir sürü düşman de
mektir! Halbuki ben hürriyetine su

sıyan bir insanını! Bana lstan bul 

yetişir, evet sade bu güzel şehir ka
fi bana! 

Yalan mı söylüyordu acaba? Fa
kat bu kadar açık görüşen ve evzaı 
sami~f olan bu kadın niçin,, İstanbul 
da kınıseyi tanımıyorum,, diyerek 
yanlı şrnalfunat versin? 

Önlerinde dörtnala koşan kır man
zara.sı gibi, ay ışığına garkolmuf 
halde, konuşmakta devam ettiler. 
Onların vagonunu kontrol eden ya-

ler,, evvel değil. 
Hiç nıfuıasebet yokken bana tariz 

olsun diye :ıa.manımda. atletizm spo -
nınun inkitaza uğradığından bahse • 
den makale sahibinin ya bu sözünde 
yahut şahsan hazır bulunduğu son 
umumi spor kongresinde raporumu 
okuya~k itimat reyi beklediğim zar 
rnan ittifakla ve teşekkürle bu raporu 
ve federasyonun icraatını kabul ve 
tasvip reyine iştirak edişinde samimi 
olmadığını söylemek zanıretinde kal
dığmıa müteessifim • 

Çünkü akh ba.5mda bir adam idare 
ettiği sponı inkiraza uğratmış bir fe
derasyon l'el"iini allc1'1ayıp ona t~ek
kür etmez değil mi? 

B.FELEK 

F. Vassal 
taklı vagon memuru, her geçiş:nde, 
maceranın terakki ettiğini zevkle 
görüyordu . 
Kadının her söylediği şahsi idi, o· 

nun okumuş ve san'atkar bir kimse 
olduğunu gösteriyordu, sesinin nıu· 

sikisi bilinmedik sadalar çıkarıyor· 

du. Clovis Gendrel, kadının sihrine 
fena halde kapıldığını, büyülendiği· 
ni hissediyordu. 
Kadın, havadan düşer gibi, birden· 

bire sordu: 
- Uykunuz muntazam mıdır? 
Hakikatte delikanlının uykusu in· 

tizamlı değildi, fakat Clovi.s iyi uyu· 
sa da aksini söylerdi. Yalnız güzel 
çocuklarla güzel kadınlara inhisar e· 
den tahayyüllerle karışan uyku ha· 
yalleri gayet şairnnedir. 

Kadın: 

- Benim de istırabım uyuyamıı· 

maktır. Sinir mütehassıslarının ver· 
dikleri bütün ilaçlar, başvurduklatl 
bütün çarelere rağmen buna d.::va 
bulunamadı. 

Biraz durduktan sonra ilave etti: 
- Ah şu sinir mütehassısları! r-te 

korkunç insanlardır bunlar, bir bilse
niz ! 
Kadının hem korkmuş, hem kIZ• 

mış bir hali vardı. 
Fakat sonra yüzüne bir durgun!~ 

geldi: 
- Mademki ikimizin uykusu tut· 

muyor bir türlü, bu tatlı konuşmaya 
niçin benim kompartimanda ve ya.· 
hut sizinkinde devam etmiyelim? 
Bazı göllerde görünen, esrarengi1i 

yeşil renkli gözbebekleri, teshir edi· 
ci sözlerden daha çok vaitlerda.. bU· 
lunuyordu. 

Clovis Gendrel, işte nihayet bit 
macera geçirebilecekti. Kompartı· 

manın kapısını iterek komşusuntı 
yol verclL Onları gözetliyen yataldl 
vagon memuru buna pek şaşmadı. 

Clovis Gendrel iki saat sonra dU· 
şünüyordu: "Hayatımda kolları:ınıll 
arasına böyle bir kadın düşmedi!,, 

Kusursuz bir vücudu kaplıyan kadife 
gibi ve taze bir deri; ateşten puse• 

ler; vahşi ihtiraslardan sonra olt• 
şanmak istiyen tatlılık, ve kucaklaş• 
--1-- ---..l- :----- ,__ ___ ""-
cicilik ve yaramazlıklar, vecize ha.• 
line konmuş ihtarlar. 

Delikanlı kadına heyecan içinde: 
- Sen dünyada bir tanesin! 
Diyordu. Seni kaybetmemek, bet 

zaman yanımda alıkoymak isterdiIXl! 
Fakat o, cevabında: 
- Son derecede tatlı olan bir şe· 

ye yine başlamak istemek bunaklıle• 
tır diye söyleniyodu. Sefil Adell' 
evladı, görüyorsun ya, bir kaç şilJl. 

şekle iktifa etmeye mecburdur. çe1' 
tiğim. şeylerden sonra sana rastgel • 
mem, benim için işte bu şimşeklerde!' 
biridir ! 

Birdenbire yaşla dolan yeşil göz• 
lerinde minnettarlık parlıyordu. 

Bu sözler Gendrel'e tesir ediyor• 
du, sordu: 

- Demek sen bu kadar çok - çeJC• 
tin, öyle mi zavallı sevgilim? Fakat 
kim sana çektirdi? Nasıl? 

O zaman kadın, karışık tabtrıet 
kullanarak, bir park içinde bulunıı1' 
vasi bir binadan bahsediyor, orad11 

hep gözetlendiğini, kendisini mahP~ 
hissettiğini ve daima korkunç yuıl 
insanlarla yanyana bulunmıya icl>~ 
edildiğini anlatıyordu. 

Delikanlı endişeli endişeli sordu: 
- Fakat yarın akşam yine gele' 

ceksin, değil mi ? 
- Elbette, eğer aptal gibi BU~' 

reşte ineceğine benimle beraber ~ 
tanbula kadar gelirsen, daha bir ço 
gece getirim! 

- Seni !stanbuldan daha uın~ 
kadar takip ederim, yeter ki bU11 

muvafakat et! 
Kadın, şafak sökerken ~o~ 

partimana çekildi. Delikanlı bıt1' 
bir halde mışıl mışıl uyuyordu. 

• • • 
Kadın ortadan kaybolmuş, ya1111

: 

t re n kapılarının b i r i rı d
11
, 

elbisesinden b i r p a r ç a . b i9' 
lunmuştu. Bir şey içmek için bır ı;tı 
tasyona inerek treni mi kaçırnı! ,, 
yoksa bir kaza olmuş veya bir cıJ1 
yet mi yapılmıştı? a· 
Oğleden sonra tren yolcuları rıı. 

yo vasıtasile şu havadisi aldılar: il' 
Şark ekspresinden bir kadJD )<t. tf 

disini atmış ve cesedi Saint - votl .o 
civarında bulunmuştu. Yine ..,d~ 
havadisine göre, intihar eden ı.sdbif 
büyük bir timarhaneden kaçillış 
deli idi. 
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KAD 1 N ve MODA 
·········································-··················································································· ................................. ~~ ..... iM 

Vücut güzeniöi .. ~e jimnaSti'k·~ 400 Gram Yün · 

3Şiş Sizi Güzel 
Bir Bulz Sahibi 

Yapabilir 
Alınacak şeyler: (50) 

gramlık yumaklar -
oan (8) tane bir çift (3) nu 
mara şiş. 5 tane dört köşe 
kahve rengi deri düğme. 

Yaka ve etekteki bandın örgüsü : 
(1) inci sıra :Baştanbaşa yüz ör

gü. (2) inci sıra: Bir düz ilmikten 
sonra yünü öne alınız. İkinci ilmiği 
ters örer gibi, fakat örmeden şişin 
üzerine geçiriniz. 

lpi arkaya geçirip sıranın nihaye
tine kadar ayni şeyleri tekrarlayınız. 
(3) üncü sıra: Bütün ilmikleri yüz 
örgü olarak örünüz. İkinci sırada ör
meden geçirdiğiniz ilmikleri yine ör
:rneden geçiniz. (4) üncü sıra: Bütün 
ilmikleri - örmeden geçtiğiniz ilmikler 
de dahil • yüz örgü örünüz . 

BLÜZUN ÖRGÜSÜ: 
BiRiNCİ SIRA: Bir ilmik yi.iz, bir 

ilmik ters. Yünü arkaya geçirip bir 
ilmiği örmeden ters örer ~~i şişe 
nlmız yünü tekrar öne geçınp (2) 

ters llm\k örUnilz ve sıranın nihayeti
ne kadar bunu tekrarlıymız. Sırayı 
bir ters bir yüz yaparak bitiriniz. 

tKtxct srnA: c2> ilmik yüz örgU. 
Bir ilmiği ters örer gibi şişe alınız. 
Fakat örmeyiniz. Nihayete kadar ay· 

ni şey. 
DÖRDtlNCÜ Si-

RA: Evvela bir 
ilmik yüz. Sonra 
örmeden geçtiği
niz ilmiklerden 
mnada bütün il
mikleri yüz olarak 
örilnUz. Evvelce 
örmediklerinizi y:i. 
ne örmeden şişe 

Saman Rengi 
Yün Bluzu 

V ücudunıuzun hergün biraz 
ciınnastiğe ihtiyacı vardır. 

tşleıniyen vücut yarı ölü demektir. 

Kan iyi deveran etnıez, adaleler aev-.,. 
şer, vücudun şurasında burasında 

lik cimnastik bütün bu fenalıklar - tarının göğsü fazla etli olur, bazıla
dan sizi kurtarabilir. Bunun için rınııı kolları pek cılız olabilir. işte 
sabahları nasıl kahvaltınızı unutmu- biz zn.man zaman bütün bu tenasüp 
yorsanız tıpkı öyle cimnastiğinizi de bozukluklarına çare olarak cimnas-

tik hareketlerini neşredeceğiz. Bun. 
ihmal etmeyiniz. Bu cimnastik şah 

yağlar toplanır. Hem sıhhat, hem 

de tenasüp ve incelik bozulur. Her 

sabah yapacağınız bir çeyrek saat -

tarın arasından kendinize yarıyacak-
sa göre değişir. Her vücudun ihti· ları seçer, bir araya getirir ve size 
yacı başka, başkadır. Bazılarının mahsus bir sabah cimnastiği hazır
karnında yağ toplanmış oJur, bazı- farsınız. 

e 

A 

No. - 2: Iki nndalyeyl, aralarma omuzlannıs aıtacü lra
dar bınbirınden ayrı durmak uzere, bir davara dayaymıa. 
Vt ellerınlzle nndalyelerln oturacak yerlerine dayanmtS. 
,Apklarmuı \IÜCUdüniisün azunluia kadar sende Dalwıacak
tll'· (Aj Ba uzıyette yere eiilerek nefea vennaa Kollarmt
sı laTınp &ölsünilzil ileri uzatarak bacaklarmw ıermia. (B). 
Kollarınıza "e ayaklarmwn uçlarına beaarak Y1lkan ulkar
kett nefea a nıız (C). Sonra beılansıçtalü vazıyete d6nerken 
acf .. virınız. (D). 

A 6 

• 

~~~~~--~~~~~~ 

o 

No - 1 B r andal,.,. oturup ayaklarınızı ı;ab t bir 
mnb iyeye taJmus, (A). kalçanıza koyarak vucu
düniiri n mde s rdültln teki de 1ere dofru et:crck ncfca 
afmız. (B ve C) Soma 18 ı :ravaı bqlanııçt:ı.kı harekete 
dönerken nefea •erbai&. (D) 

• c 

c 

' 

\) 

No. - 3 • Ayni san~ 
Jelere ark.anızı d:ınup 
kollaranızla dayanınız • 
(A). Kollarının kıvıra
rak oturac.:abn11 cibi ,.... 
re dofra ıaerken nefea 
•ennıı. {B) Ba:tlanır;ıçta• 
kı vaziyete donerkea ne-
fea aluuz. (C). 

geçiriniz. 
BEŞİNCİ SIRA: (3) ilmik yüz, 

Sonra bir ip atınız, yani arttınnız. 
Sonra iki ilmiği bir arada örünüz. İş
te ajur gördüğünüz yerler bunlardır. 
Sıranın sonuna kadar böylece devam 
ediniz . 

ARKA: (118) ilmikle başlayınız. 

100 santimetre örünüz. Bundan sonra 
her Uç santimetrede i\d yandan birer 
ilmik eksiltiniz. 12 santim yaptıktan 

sonra 5 santimetre eksiltmeden örü -
nilz . 

ra iki defa birer ilmik kesiniz. Ve 
düz örmiye başlayınız. Bütün boy 47 
santimetre olunca ortadan itibaren 65 
ilmiği yakanın kenarındaki örgüden 
örünüz. Böyle üç santimetre örünce 
yaka açıklığı bitince omuzlan beşer 

beşer kesiniz . 

No. - 4: Yere oturup, 
parmaklarınız, içen Ye 
dotru olmak Uzerc ı; n· 
dalyelerin ark•darmn tu• 
tununuı ve b tmızı arka
ya eferek yukarı dofru 
kalkmap baılayınız (A). 
K llarmız ıyice bükulihı
aye kadar vilcudunu.zu 
78kaeltlrkcıı nelea ab • 
~ {B). B ~lın&r t kı 
YUıyete dönerken ndeı 
•ennız. { C). Bu hareket 
kollan iıletir. 

~:_=:=~==-~~~~~~~====::::::::::======---

Kadın M uharririmiz 
İ\.LTİNCI SIRA: - Arttırdığınız ta
neler de dahil • Bütün ilmikleri yüz 
örgü olarak örilnUz . 

Naaıl Ôreceksiniz? .• 
Bu ölçil (42) beden içindir. 

Sonra her Uç santimetrede birer ta
ne arttınnız. Beş defa arttırdıktan 
sonra düz örgüye başlayınız. Bütün 
boy 34 santimetre olunca kol yerlerini 
şöyle açınız :Evveıa iki yandan üç il

mik kesiniz. Sonra iki tane, daha son-

ÖN: İki taraf ayrı ayn yapılacak
tır. Sa.V tarafı için (cepli taraf) 96 
ilmikle:;, başlarsınız. Sol tarafı 52 il
mikle başlarsınız. Diğer kısımlar ar • 
kanın aynıdır. Yalnız yaka açıklığı 36 
santimetreden başlar. 

güzelliğin diğer 
sırlarını anlatıyor 

Şapka Modası 

B
u sene §abka modasmda hakim olan noktalar şunlardır: Umumi
yetle tepe sf\·ri, bor - kenar, çok dar hatta hazan ta.mamiyle ke

harsız. .. Kuma' olarak en zJyade fötr ,.e kadife kullanılıyor. Bilha.,sa 
kndlf e bayanlann pek ço~una yaraşmaktadır. 

Tii/ garnit·irler de bu sene <liğerlerine tercih edilmektedir. Yeni mo -
deUcrden istifade edı•lıiloceğinl:t. blrk~ tane koyul onız. Boylan ince ve 
Uzun olnıılnra shTI tepeliler pek I) gider. lnce uzun boJ lu olmıyan bayan· 
lu, ivrisi az n dr.ıpesi öne doğnı olan şapkalıın tercih etmelidirler. 

KOLLAR: Yirmişer ilmikle başla
yıp her beş santimetrede bir tane art
tırılarak devam edilece~tir. Boyu 44 

santimetre olunca her sırada iki yan
dan birer tane eksilterclc önneğe de
vam ediniz. Şişin Uzerinde 10 ilmi~ 
kalınca hepsini birden kesip kolu di
kersiniz . 

Yüzdeki 
Çizgileri Nasıl 
Kaybetmeli ? 

N o. - 1: Cildinizin daima taze ve 
güzel kalması için haftada bir gün 
ve günde en az bir saat dinlendiri 
niz. Cildin dinlenmesi demek, yU
zünUze krem, pudra, boya namına 
hiçbir şey sürmemek, olduğu gibi 
bırakmaktır. BütUn uzuvlarımız gi
bi cildin de dinlcnmiye ve bol bol te
neffüs etmiye çok ihtiyar.ıvardır. 
Onun için bu kolay ve basit işi hiç 
ihmal etmeyiniz. (Geceleyin uyku 
saatleri bu hesabın haricin .. 'fodir) 

No. - 2: Saçlarınızın parlaklığını 
rnuhafaza için akşamları yRtmadan 
evvel muhakkak ince tüylü bir saç 
frrç.asile iyice fırçalıymız. Ve haf • 
tada bir defa limon suyu ile ça1ka· 

Yüz tuvaleti hakkında geçen lıyınız. (Pek kuru saçlar, ancak iki 
hafta bu sütunlarda bazı ınalU· üç haftada bir kere limon su~·ile çal
mat vermittik. Bunu tamamla- kalanınalıdır.) 
mak üzere funu söyliyelim ki. No. - 3: Yüzünüzün me:mmeleri / 1

• 
yüzün çizgilerini hafifletmek ve genişliyen yerlerine haftada ~ir iki '_.Yl;j') 
çoğalmasına mini olmak için. en ~ere yarıya~ıya .. alk~l .~~~fre ıle ka- ~~ ı 
iyi usul masajdır. Bunun öniıne ştınlmış çıy sut surunuz. Mesame- ('°~ l ı 
geçmek ve çehre güzelliğini te - !er sıkışır. V'e cilt tazeleni~. r 

· k d . a • No. - 4: Boynunuz kısa ıse, uzun 
mın etme evamlı masaJ Y P gösterın k . . 1 1 1 f 1 , A .. .. .. kul· e ıçın saç arın z az a u- / 
makla mumkundur. Ancak, zatınayınız. Ve ensenin ortasında 
}anılacak krem cinsmı intihap sivri bir §ekilde kestiriniz. Arkadan 
etmekte oldukça ihti!·atlı hare- bakılınca düz bir çizgi halinde kesi-
ket etmek faydalıdır. Çünkü kul len Eaçlarla, enseyi kapatacak kadar uzun saçlar, boyu
lanılan kremler, nasıl cildin cin· nu kısa ve kalın gösterir. 
sine göre değitirse imal tarzla- 11.T ' • • .. d 

kufi 1 
, dd I ·· ~-.o. - ~: Karnınızın çıkmaması ıçın yattıgmız yer e 

rına ve anı an ma e ere go- .. . . 

d 
'·k d I yapılan Jımnastık hareketlen yapınız. 

re e ayrı"' arze er er. 
Kullanılacak kremin kayıcı ol No. - 6: Küçük bir alnı kapamak ve uzun bir burnu 

masını ve iyice intibakını temin kıs:ı göstermek için alnınızda kiikUl bulundurunuz. 

edebilmek için krem ürülen el- No. - 7: Gözlerinizi bUyük göstermek için kaşları -
leri hafifçe uıtmak ta unutulma- nızı daim-ı alt taraftan alınız. Gözle kaş arasındaki rne-

malıdır. s&fe nekadnr çok olursa göz o kadar bUyUk gör ınur. 

No. - 8: Ynnaklann boyanması he h • . men emen umurnt 
bir hal aldtgı ıçın bazan soluk bir mak •a . . .. 
bir güzellik sayılab·ı· F k . ~ J çok orıJınaı 

ı ır. a at bunun ıçin cild' f 
düzgün ve ~k taze olması şarttı C'ld' . ın azla 

~ilse soluk rnakyaJ'dan sakın r.ç. 1 •11nı~ pek taze de. 
mız. ızgı en ve "ilzd . 

yorgun manayı büsbütün me d k .; okı • Y ana çı arır. 

No. - Sı: Boynunuzun yüzUnUzden evvel . 
maması ic:ıın yü7Unuze yaptığınız bUt" ıhtıyarıa. 
da yapmalısınız. Ayni besleyici k . un thtınıanu ona 

dd . remı, aYnı k 
ma eyı, ayni temizleme usulU .. St ı~tıncı 
siniz. nu ona da tat b k ct."neli-
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Ad d ~ ,. lzmirde Dün F ecı 
Memleket Mektuoiarı apazarın a pancara lYeni halıj B. T 

f • t • • • · ı · • atölyeleri 1 ır ram vay .. ı·· M h. -ld verilen ıya az guru uyo~ açılıyor Kazası Oldu 
Koy u a . su en Bu Havalı.de 24 i7i 11·1:..-11·1~1.~ de~~mir, B~~n (~~epe~:h~~~ı~; 

.-.. tramvay kazası oldu. Bahara adında 

M d bır kadın yoldan Göztepeye gelirkeJl emnun U Milyon Kilo Pan- arkadan gelen tramvay arabasını1l 
• • • • · altında kaldı ve beyni parçg.lanaralt car lstıhsal Edıldı öldü. Vatman Mehmet Ali tevkil 

YAZAN: V. A. 

Konya 1-tcuyonu •• 

S abaha karşı Afyondan kalktık, tren tenha. Bir 
ay evvelk: kalabalığı düşünüyorum: Ucuz bi

letler sayesinde sergiden dönen Türk, Arap, Am~rika
lı, karışık ve kalabalık bir halk, kompartımanları ve 
kuluvarları dolduruyordu. 

Bütün yollarda seya
hatinden tam manasile 
memnun olan kimseye 
rastlamadım, bir çokları 
kalabalıktan ve bilhassa 
yorucu bir seyahatten 
sonra !zmirde ucuz ve te
miz bir yatacak yer bula
mamaktan şikayetçi idi. 
Otel bulamayıp gecele- . 
mek için hamama giden
ler bile oranın kalabalığı
nı anlata anlata bitiremi
yorlardı. 

O rtalık aydınlanmıya başladı; 
trenin sarsıntısına tempo 

tutar gibi horlıyan kompartıman 

arkadaşım karşıki kanapeye boylu 
boyuna uzanmış, orta yaşlı bir a
dam. Bu kadar sarsıntı ile katı ka
napelerin ilzerinde değil, güzel ve 
kabarık bir döşekte bile böyle ra
hat nasıl uyunabilcceğini kendi 
kendime soruyorum. Nihayet tren 
Akşehirde durunca yol arkadaşım 
uyandı ve yerinden fırlıyarak dı
,anya çıktı, ben burada ineceğine 
hUkmettim. Trenin hareketinden 
biraz sonra tekrar dönUnce °Kon
yaya vardık zannettim, istasyonda 
birini görecektim de .. ,. dedi. 
Konuşmıya b~lamıştık. Kendi

ıi Antepli bir tüccarm.ııı, lstanbu
la ameliyat olmak için gelmiş, 
"bizde de iyi doktorlar var amma 
ean bu! Bir kere de lstanbulda 
kendimi göstereyim dedim .. ,, 

Antebi methediyor ve bana "mu
hakkak geliniz,. diyor. Anteplile· 
rin bUyük bir derdini anlattı, mem
leketin iktisadi varlığında yeri o
lan, senede bir kaç milyon lira gi
ren Antep ıimendüersizdir. lyi ııo
aeler de olsa kara yoluyla nakliyat 
çok pahalı olduğundan kaz~nc~ 
büyük bir kısmını zUrra naklıyecı-
lere veriyormuış. 

- Bari, diyor; zUrraın ke!e!in
den çıkan paranm nakliyecilere 
hayın olsa ne ise .. Olduğu gibi Av
rupaya akarken o zavallılara an· 
cak tortusu kalıyor. Otomobil Av
rupadan, benzin A vrupadan gel
dikten sonra .. Bütün diğer mahsul
lerimiz bertaraf yalnız Şam ve bü
tün Suriyede yabani ağacı bile 
bulunmadığı halde her ne hikmet
ıe adına "Şam fıstığı,. denilen fıs
tık yok mu? işte yalnız fıstık ih
racatı Antebe şimendifer ulaşttr
m.ıya değer .. Diyarıbekir hattı biz
den pek uzak geçmiyor, herhalde 
~k para da gitmez amma .• 
"Hükumete müracaat ettiniz mi,, 

diye soruyorum. 

- Evet, diyor; 11aylavlarımıza 
da söyledik. Fakat hUktimet te rıe 
yapsm? :Asırlat'dan talma bit' vi-

rane beş on senede bir gUlüstan o
lamaz ya? Maamafih vadettiler, 
yapılan hatlar bitince Antebe bir 
kol sarkıtaca ldarmış .. 

G ittikçe genişliyen, göz alabil
diğine uzayan, uçsuz, bu

caksız ovaları geçiyoruz. Konya o
vası, Karamanı ve Ereğliyi de çe
virerek Bor ovasile birleşiyor. I
lık bir sonbahar sabahı, güneş 

yükseldikçe uzaklarda seraplar 
belirmeye başladı. Bu ovada su 
bulunmadığını bilmesem geniş bir 
göle veya denize yaklaşıyoruz zan
nedeceğim. 

Bu dümdüz arazide ağaç yok gi
bi.. Köylerin gölgesine sığındığı, 
su birikintilerinin yanında yeşe

ren bir kaç cılız söğüt te almasa 
insanın bu dümdüz ovada gözlerini 
dinlendirecek bir manzara yok. 

Bundan bir kaç sene evvel Po
lonyaya gitmiştim. Saatlerce sü
ren yolculuğumuz esnasında tren 
hep çam ormanları içinden geçti. 
Ağaçların kesilişi değil, dikilişinde· 
ki ve cesametlerindeki intizam oi
le böyle büyük ve muntazam or
manları pek sık görmiyen biz, bir 
kaç Türkün gözlerini saatlerce o
yaladı. Güzel bir tablo seyreder 
gibi zevkle, bir kelime bile konuş
madan saatlerce o yeşilliklere dal
dık. 

Toprağın verim kabiliyetini art
tıran ağaç ve yaprak olduğuna gö
re bizim ağaç kesilmesini yasak 
etmemiz kafi gelmez. Bence her 
köye bir ağaç yetiştirme mükelle· 
fiyeti koymalı, herkesi hiç olmaz. 
sa bir, iki ağaç yetiştirmeye mec
bur etmelidir. Bazı köylerde hl!a 
tatbik edilen eski bir adetimiz na
sıl terkolunmuş, nasıl unutulmuş, 
9a.,ıyorum. Her aile doğan çocuğu 
için hattl bir kaı; ağaç dikermiş, 
•imdi yalnız s~küyoruz. 

Y eryer ekınlere rMtlıyoruz, 
toplanmış, fakat henüz kal

dırılmamış ekinler .... 

Istasyonlarda köylü ile konuşu
yorum, bu sene mahsulden hepsi 
memnun, "hem para ediyor,, di
yorlar ve dua etmeyi unutmuyor
lar: "Allah hükumetten ve Ziraat 
Bankasından razı olsun!,, 

Çünkü köylüyü mürabahacılarm 
elinden kurtaran, kurak giden se
nelerde yiyeceğini ancak bulan 
çiftçiye ertesi sene için tohum ~ve
ren alacağını uzun vadeye bagla
ya~ hep Ziraat Bankası .. V6 .bili
yorlar ki o, Cümhuriyet devrınde 
kurulmadı ama ancak bu devirde 
kuruluşundaki gayeye uygun ola
rak işlemeye başladı. Işte bunun 
için de hükumete dua ediyorlar, 
Cümhuriyet hükumetine .. 

Tren durdu, kondüktörler b.:ı-

Adapazarı (TAN)- 936 
senesinde bu havaiide 24 
edilmiştir, Bunun 20 milyo
edilmiştir. Bunun 20 milyon 
kilosu Adapazarı Vf! 4 mil
yon kilosu da Arifiye istas
yonlarından Eskişehir Se
ker Fabrikasına sevkolun
muştur. 

Çiftçi, pancar ekiminden biraz 
müşteki görünmektedir. Bir çok zür
ra, önümüzdeki sene pancar ekmemek 
niyetindedir. Bunun sebebi, pancara 
verilen fiatm pek az görülmdüe ol -
masıdır. 

Rençberin söylediğine göre, Pan -
car Şirketi kilo başına bir kuruş vere
ce kolsa, memnuniyetle pancar ekile
cek ve istihsal de şimdikinin bir misli 
artacaktır . 

Sıvasta Çok 
Feci Bir Kam
yon Kazası 
Sivas, (Tan) - Zaradan Si\'asa 

gelmekte olan yüklü bir kamyon 
yolda devrilmiştir. Şoför muavini 
ölmüştür. Birçok yaralı mevcut ol
duğu haber veriliyor. 

Müddeiumumi muavini Mustafa 
GUlt-e"k\n ve bUK:tlmct ooıttoru ce 

mal Başer, kaza yerine hareket et -
mişlerdir. 

KOÇUK MEI\1LEKET 
HABERLERi 

E n:incanda yulaf ekimi gittik
çe rağbet bulmaktadır. 

• • • 
M Misa Ha.lke\i mÜ7,e \'e ser~i 

kolu 12 Birincikanunda bir 
kü~ük sa.n'atler sergisi ~a<'a1'1u. 

En ~ok bc~fmile<:ek iki eserin sa
hibine para mükafatı, 25 e.-.erin sa
!ıibine de madalya. ,·erilecektir. 

• • • 

U rfa.da hanlar blrd~nhlre so • 
jtuınuştur. Kuwetll n AÜ -

rekli yağmurlardan sonra soğuk ha.~ 
lamı~br. 

• • • 

Z Dede bu yıl mahsulü g~en 

senelere nishetle çok here -
ketlidir. Pancar da bu meyandadır. 

• • • 

M KemaJpa.-.ada Bandırma cad
• desinin g~nişletilmesl faa.llye

ti ilerlemiştir. 

* * • 
M KemaJpqa. belediyesi, bir 

• sucuk imalith.aııesl yaptır -
maktadır. 

• * ~ 
B igada dl~ hekimi Fahri .. şehir 

\'e köy mekt.-plerindeki ço -
cuklann di~lerine bakmayı fahri ola
rak deruhte etrr.iştir • 

• * :(. 
Ç inenin Ta.~ köyünde Kamil 

isminde bir genç, tabanca ile 
oynarken çıkan kur,jun üç günliik ka 
nsı Haticeyi kazaen öldünnü~tür. 

• * ,,. 
S mdır~ - Balık~lr ~·ofundaki 

lkl köprünün tamlrlne ha., • 
la.n.mışbr. Fa.kat, Büy\ik ve KüçUk
bostancı dereleri üzerinde köprüsüz -
Ulk sıkmnsı de,·am ediyor. ' ........ ""-"""'~ ...-...... 
ğınyor: Konya! 
Çantamı alarak Antebe dönen yol 
arkadaşıma vedala trenden indim. 
O, arkamdan sesleniyor: 

- Aman gazeteye yazın! Diyin 
ki bUtün Antepliler dört gözle şl
menrlif er beldivorlar .• 

San'atlar Evi atölyesinde yapılan güzel bir halı: 
Türkiye haritaıı 

Sıvas hahcllığı yeni bir 
inkişaf devresine giriyor 

Sıvas (TAN) - San'atlar Evinin 928 de açtığı halı 
atölyesi ınüken1rnel bir hal almıştır. Burada yapılan ha
lılar pek nefistir. Güzellik, incelik, renk ve çeşit tenev
vüü itibarile, Sıvas halılarını beğenmemeğe imkan yok
tur. Bu sebepledir ki, Sıvas halıları, yurdun birçok kö
şelerinde alıcı bulmakta, siparişler hergün artnıakta, tez
gahlar bunları yetiştiremediğinden müşteriler ~ıra bek
lemek mecburiyetinde kalmaktadır. 

Halı atölyesinde Bayan 
Haticenin kısmen yetiştirdi
ği ve kısmen de yetiştirmek
te olduğu 11 O kız cocuğu, 
durmadan ve zevk alarak ça
lışmaktadırlar. 

San'at Evi direktörü Rasim Çe
liker, Sıvas halıcılığını eski dev~r
d&i aerccesıne çıkarmak için bütün 

Bandırmada Feci 
Deniz Kazası 
Bandırma, (Tan) - Limanımızda 

bir kişinin ölümile neticelenen bir 
deniz kazası olmuştur. 

Yuncı.u t..e\Jaaı:ııııuım :NıKoianrn fda
resindcki Taksiyadis ismindeki Yu • 
nan motörü gece saat 21 de taze pa
lamut balığı hamulesile Pireye git-
mek üzere limanımızdan 300 metre 
kadar ayrıldıktan sonra, Karamür -
selli İbrahim Reisin balıkçı kayık
larına bindirmiş, kayıklardan biri · 
sinin alabura olmasına sebep olmuş· 
tur. 

Batan kayıkta bulunan on tayfa
dan dokuzu kurtarılmış, Gebzeli 18 

edildi. 
ERiBE iÇiN IHTIFAL 

Hava şehidimiz Eribe için bugilıı 
burada bir ihtifal yapıldt. Saat Uç
te kışla önünde toplanan binlerce 
kız ve erkek toplu bir halde Atatür) 
heykeline gittiler ve bir çele.ık koY• 
rlular. Burada nutuklar söylendi \'• 
Eribenin hatırası anıldı. 

IZMIR TAYYARELERi 
Yarın Seydiköy tayyare alanınd• 

Izmir halkının orduytı. hediye ettiJl 
sekiz tayyareye ad konma merasioıl 
yapılacaktır. 

MENŞE ŞAHADETNA.ı.\IBSI 
Menşe şahadetnamelerindeki zor

lukları alakadarlara bildirm~k ve l'• 
zrmgelen kararlan bir an evvel al • 
mak için ihracatçılar BirliğindeJI 
altı kişilik bir heyet yarından soD • 
ra Ankaraya gidecektir 

Ayas 
Su istiyor 
Ayas, (Tan) - Buraya 3 kilomet' 

re uzakta çok iyi bir su mevcut ol
duğu halde istifade edilemiyor ,,. 
denize akıp gidiyor. Halk, memb,. 
mdan alman bu suyu içmek için tr 
nekesine beş kuruş veriyor. 

Mesafe pek yakın. Az masratl• 
suyu borularla sahile getirmek mUJd 
kündUr. Bu takdirde o iyi sudaf 
hem halk. hem de szemilel". lst.if 
edecektir. 

yaşlarında Alfı.eddin ısmindeki tayfı 
bütün araştırmalara rağmen bulu • 
namamıştır. 

Kurtarılan tayfadan biri yaralı ' 
dır. 

Yunan motörU geri döndUrUlerel 
kaptanı müddeiumumiliğe teslim e
dilmiş, kaptan :Nikola ile balıkçı k•• 
yıkları reislerinden İbrahim ve Ali
nin tevkiflcrine karar verilmi§tlr. 

gayretini sarf eylemektedir. Filvaki, 
eski çağlardanberi meşhur olan Sıvas 
halıctlığı Avrupada bile tanınmıştı, Sı
vas ve civarında üç yüze yakın halı 
tezgahı vardı. Büyük Harp bu vazi
yeti hemen hemen sıfıra indirmiş, ha
lıcılığı ihya için sonradan kurulan iki 
şirket de işten çekilmek mecburiyetin
de kalmıştı. Şimdi San'atlar Evi halı 
atölyesi "Sıvas"a eski şöhretini ka . 
zandırmağa çalışmakta olup, "İzmir" 
sergisinde büyük rağbet ~ören Sıvas 
halıları "Ankara" Küçük San'atlar 
sergisine de gönderilmiş bulunuyor. 
Bu sergide de hahlanmızm layık ol
duğu rağbeti göreceği ümit olunmak
tadır. 

l Sahte T raş Bıçağı Sürenler l 
İzmirde Halk Par
tisinin Yardım Ko
mitesi Toplantısı 

tzmir, (Hususi) - C. H. P. Mer
kez yardım komitesi dün Vali Fazlı 
Gülecin reisliği altında toplanmıştır. 

Konıite bu içtimaında, bir ,Ytllık 
çalışmasının hesabını Vali Fazlı 
Gülecin değerli izahatiyle \'l'rerek, 
tzmir, halkının hayır cemıyetlcrine 
karşı gösterdiği yUksAk alakadan 
takdirle bahsetmiştir. Bundan sonra 
aktif komitenin seçimi yapılmış ve 
şu zevatı intihap etmiştir . 

Vali Fazlı Gülec, Cümhuriyet 
Merkez Bankası Direktörü ~fecit, 
Doyçe Oryent Bank direktöı ü Politi, 
Tecimer Alanyalı Halim, avukat E -
tem, Borsa Reisi Mazhar, Suphi E
min, Kazım Kırkağaçlı, Şerif zade 
halefleri Salfı.hattin, Balcroğlu Hak -
kı. 

yardım komitesinin yıllık rapo -
runa göre, geçen seneki varidat 
(32813) liradır. Bunlar şu suretle 
tevzi edilmiştir: 

Kızılay Cemiyetine (7000) lira, 
Karşıyaka Kızılay Cemiyetine (210) 
lira, Çocuk Esirgeme Kurumuna 
(2411) lira 56 kuruş, Qksüzlere 
yardım cemiyetine (6584) lira 9 ku
ruş, Türk Maarif Cemiyetine (2!500~ 
Ura, Halkevi Sosyal Yardım komite
sine 9755 lira, Verem Mücadele Ce
miyetine 3000 lira, Kız talebe yurdu
na 750 lira, Umumi masraflara 548 
lira 7P kurıı.ş. 

Jilet Sahtekarlığı Yapmakla 
Maznun Olanlar 

Adliye 
Tahkikata 
Devam Ediyor 
Izmirde sahte tıra3 biçağı süren 

bir şebekenin yakalandığım yaznuş
tık. Bu işin suçluları tamamen yaka· 
!anarak adliyeye verilmişlerdir. Sall
tekarlığı hazırhyanlar, piyasada tıı • 
tunmuş blr tıraş blçağınm klişesinı 

bir klişeciye yaptırmışlar, ambalajı
nı da bir matbaada bastırdıktan son 
ra içine adi tıraş biçakları doldurA
rak yüksek fiyatla piyasaya stirmUf
lerdir. Adli tahkikata devam edil • 
mektedir. 

,,-
Sah 16! .JU,.f ~ ,,,,,olôjları 
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Acı J.ta ~lkntl er 
No. 104 Yazan : Zıya Şakir 

Dumlupınar, Heybetli Bir Baş 
Kumandanlık Karargahı Haline 

Gelmişti 
(30 A"asto.s) ... Hiçbir Türk, bu· o 

günü unutmamalıdır. Bugün, Türk 
tarihinin en mühim bir dönüm nok
tasıdır ... Tür~<. milletinin büyük ve 
şerefli tarihi, çok büyük ve çok par
lak zaferler kaydetmiştir. Fakat. 
{30 Ağustos zaferi) kadar kat'i te
sirli, kat'i neticeli; yalnız Türk tari
hine değil, cihan tarihine bile yeni 
bir cereyan veren böyle muazzam 
bir harp hadisesi; ilk defa olarak 
tarih sayfalarına geçmiştir. 

Bugünkü büyük Türk Cümhuri -
yetinin temelleri, (Ankara) da, ha
zırlanmıştı. Fakat o temellere konan 
ilk yalçın kaya, (30 Ağustos) günü 
f Başkumandan Muharebesi) nin bu 
geniş ve hudutsuz zafer meydanın -
dan alınmıştı. 

Türk tarihinin en büyük in~ilabım 
Yapan Türk ordusu, artık böylece 
coşmuştu. Sonra; bu kanlı dağlar
da, bu dumanlar tüten ovalarda dura
cak mıydı? ... Hayır. 

31 Ağustos - Bugün zeval vakti 
"'aklaşıyordu ... Yine orada; yine o 
Yanmış ve yıkılmış olan (Çalköyü)
nün harap ve perişan olmuş bir evi
nin evlusunda; (Büyük Başkumandan 
.Mustafa Kemal Paşa) ile, Fevzi ve 
!sınet paşalar birer kır.ık kağnı ara
basına oturmuşlar, vaziyeti müzake
l"e ve mütalea ediyorlardı ... Bu müza
kere ve mütalea şu kararla neticelen
tnişti: 

(Kazanılan şu meydan muharebe
tıi, bütün seferi hitama erdi--ebilecek 
bir Azamet ve mahiyette<lir. Buna bi
naen, şimdi (Bursa) istikam !tina çe
kilen düşman kuvvetlerini imha et
mekle beraber, asıl büyük ordu, cler
hal !znıir üzerine yürümelidir.) 

Verilen bu heybetli ve azametli ka
ı-ar, yalnız Yunan ordusuna. indirile
cek kat'i bir darbe değildi. Bu kara
rın neticesinde; senelerden •>eri iki 
komşu ve dost milleti biribirine kat
lettiren Venizelosun, ve Loyd Corcun. 
Zaferin neşesiyle mağrur bir mektep 
çocuğu tavrı takman Klem ınsonun .. 
Ve nihayet; imanı ve vicdaru gibi, 
şuur ve haysiyetini de kaybeden ha
life ve padişah Vahdettinın.. Sevr 
muahedesinin .. Paris ve Lo:ıdrn i.1P

!erans salonlarınm.. Yıldız sarayı
nın .. Babıalinin köhne ve knğ~amış 
damının üzerlerine, birer yıldırım i
ııecekti. .. 

Hayali siyaset emelleri birer birer 
llÖnecek.. Haris politikacılar, artık 

cez~armı göreceklerdi. 

"ilk hedefiniz, Akdenizdir!,, 
Büyük Başkumandan, derhal emir 

\'ermişti ... Dumlupınar ve havalisin
de, (Başkumandan meydan muha
ı-eıbesini kazanan fırkalara: 

(tık hedefiniz, Akdenizdir! .. ) 
Diye, son zafer merhalesini gös

termişti. Şimaldeki krt'alarda, Eski
şehir rnıntakasmda harekete geçe
rek önüne katacağı düşman sürüle
rini, ~a.mllen Marmara denizine dö _ 
kecekti. 

(Dumlupınar), he:betli bir (baş 
kumandanlık karargülıı) haline gel
mişti. Bir tarafta; sakin ve mağrur 
bir halde yatan muzaffer yaralılar .. 
Diğer tarafta da mağlQbiyetin acı
sını tadan -ve adetleri gittikçe ar
tan- neferler, zabitler, kumandan
lar; ve kumandanlarla beraber tes
lim olan kadınlar.. Bütün bunlar· 
geniş bir sahayı, mahşer haline ge~ 
tirmiş ti. 
ı - Eylul... Bugün, Başkuman

danlık ve garp cephesi karargahları; 
alevler ic;inde yanan ve vasi bir ha
rabe halini alan (Uşşak) a nakledil
nıişti. 

2 - Eyliil.. Düşmanın (asli aksa
mı) nı (Adatepe) makteline gömen 
muzaffer Türk kıt'aları; büyük Baş
kunıandanlarının gösterdiği (Akde
niz hedefi) ne koşarlarken, Muratlı 

dağlarında yakalanan mağltip düş
man kumandanları ile erkanıharbiye 
heyetleri de (Uşşak) a getirilmişti. 

Bunlar, kendilerine gösterilen yer· 
lerde bir müddet istirahat ettikten 
18onra, (Muzaffer Başkumandan) m 
h.uzuruna sevkedilmişlerdi. Manzara, 
Ctdden ibrete şayan; ve bilhassa çok 
hazindi. 

yete girmişlerdi. Mustafa Kemal Pa
şa, huzuruna kabul ettiği bu iki mağ
lup Generale şöyle bir sual irat et
mişti: 

- Bundan bir kaç ay evvel, Baş
kumandanınız (Haci Anesti) cephe
lerinizi teftişten avdet ettikten son
ra, gazetecilerinize bazı sözler söy
lemişti. Ezcümle; "Mustafa Kemal 
mi? ... Fakat, ben bu isimde bir ku
mandan tanımıyorum. Cephede, hiç 
bir yerde kendisine rast gelmedim ... 
demişti... Halbuki ben, bir haftadan
beri muharebe meydanlarında bu
lunuyorum. Ben de onu göremedim. 
Acaba kendileri nerede? ... 

(lstitraden şunu da arzedelim ki, 
bir hafta evveline gelinciye kadar. 
Yunan ordusunun Başkumandanı, 

(General, Haci Anesti) idi. Yunan 
hükumeti, onu tebdil ederek yerine 
General Trikopisi tayin etmişti. Fa
kat Trikopis bu vazifeyi deruhte et· 
mekten çekinerek Atina ile muhabe
reye girişmişti. !şte bu esnada, hil
yük taarruzun son hazırlıkları baş
ladığı için Anadolunun hariçle olan 
bütün rnuhaberatı kesilmiş .. Bu ara
da, General Trikopisin kat'i olar~k 
Anadolu orduları Başkumandanlıgı~ 
na tayin edildiğine dair olan resmı 
emir de, garp ordusu ku~andanlığı
nın eline geçmişti. Buna bınaen, Ge
neral Trikopis, kendisine verilen son 
ve kat'i emirden haberdar değildi.) 
Başkumandan Mustafa Kemal Pa

şa, yukarıdaki suali sormakta, çok 
haklı idi. Çünkü, Izmir ve Atina ga
zetecilerine o surette beyanatta bu
lunan Haci Anesti, henüz kumanda 
mevkiini terketmediği için hiç olmaz 
sa bir kerecik olsun, cephelerin bil' 
köşesinde, boy göstermeli idi. 

General Trikopis, Mustafa Kemal 
Paşanın bu sualine karşı, başını ö

nüne eğerek sükut etmekle mukabe
le etmişti... Bunun üzerine Mustafa 
Kemal Paşa, önünde duran bir tel
grafı Trikopis'e uzatarak: 

- Küçük Asya orduları Başku

mandanlığına tayin edildiğinize d:ür 
olan şu emir bizim elimize geçmişti. 
Buyurun. Belki size lazım olur. 

Demişti. 

Bu anda General Trikopisin çeh
resi, sapsarı kesilmişti. Bir genera
lin; Başkumandanlık emrini, esir ol
duktan sonra, hasım ordusunun (mu 
zaffer ve kadir Başkumandanın) dan 
alması; tarihte ilk defa olarak görü-
len acı bir hakikatti. 

Mustafa Kemal Paşa; esir Başku
mandanı orada açık duran hanta 
başına d~vet ederek yapılan harek.at 
hakkmcia bazı şeyler istizah eylemış
ti. Mağlüp başkumandan, izahat ver 
mişti. .. Mustafa Kemal Paşa, ~un
ları dikkatle dinledikten sonra bırer 
birer tenkit etmiş; Yunan ordusu ta
rafından yapılan harekatın çok yan
lış olduğunu ispat eylemişti. Ve bu 
parlak dersten sonra da: 

_Buyurunuz. !stirahat ediniz. 
Demişti... Esir generaller, Türk 

Başkumandanının önünde eğilerek 
teşekkür etmişler; ikametkahlarına 

çekilmişlerdi. 

• • • 
Başkumandan Mustafa Kemal Pa

şanın verdiği son emir üzerine; Clz
tnir) de Akdenizi, (Mudanya) da da. 

Marmarayı görmek için, sekiz d"kuz 
günlük bir zaman, kafi gelmişti: 
Tam, (206,000) kişilik Yunan ordu
sundan pek az miktarı, sahillerdeki 
nakil vasıtalarına can atarak, Trak
ya sahillerine, ve Adalara geçebil
mişlerdi. Ve, en kısa bir şekilde şunu 
da ilave edeyim ki; firariler, yalnız 
mağlup silahlarını değil, üç seneden 
beri Yunanistandan Anadolu müca
dele sahasına taşıdıkları milyonlarca 
liralık harp eşya ve levazımı da, ga
liplerine terketmişlerdi. 

Notan ın Tam Metni Henüz 
Gelmedi 

[Başı 1 incide] 
belediye azası, intihabata karışma -
mak için azalıklarından istifa et -
mişlerdir. 

Suriyede intihabat bugün başla -
mıştır. Eski Osmanlı intihap usu • 
lü caridir. !kinci müntehipler se -
çildikten sonra meb'uslarm seçimi -
ne başlanacaktır. Meclis, 85 azadan 
terekküp edecektir. 

Çok şuurlu, haklarını ve vazifele
rini müdrik bir kütle olan Sancak 
Türklüğü hadiselerin inkişafını tem 
kin ve vakarla ve ana vatanın can
dan alakasını tam bir güvenle bek
lemektedir. Sancağın alevi halkı ta
mamile Türklerle beraberdir. Kül _ 
tür ve hedef itibarile Türklüğe çok 
yakınlık duyan Ermeniler de ayni 
vaziyettedir. Bütün Sancak halkı • 
nm umumi ve tabii meyli kendileri
le hiçbir alakası olmıyan Suriye in
tihabatma karışmamaktır. Suriye 
hıristiyanlarını korumak gayesile 
faaliyete geçen ve vatanilerin aley -
hinde çalışmakta olan beyaz göm _ 
!ekliler cemiyeti Elcezirede şube aç
maya teşebbüs etmiştir. Bu şube a
çıldıktan sonra hıristiyan eşrafın _ 
dan birçokları müracaat ederek El
cezireye muhtariyet verilmek ha _ 
reketine iştiraklerini bildirmişlerdır. 

Tazyik mütemadiyen 
artıyor 

Kilis, H (A.A.) - İki gün sonra 
Suriye meb'us intihabatı başlayacak
tır. Sancak Türklerini Suriye intiha. 
batına iştirak ettirmek için yapılma'k
ta olan tazyiki büsbütün arttırmışlar
dır. 

Bilhassa Türk köylüsünü intihaba
ta iştirak ettirmek hususunda kulla
nılan vasıtalar gayri insanidir. Hatta 
bu işi temin için süngü ve dipçik Ôile 
kullanılmaktadır. Fakat her ne baha
sına olursa olsun Suriye intihabatı
na iştirak etmemiye ve bu suretle Su
riye ile alakaları olmadığını isbat et
miye çalışan Sancalk Türkleri iki gün 
sonra başlıyacak olan Sur.iye intiha -
batı devam ettiği müddetçe evlerinden 
dışarı çıkmamaya karar vermişlerdir 
Bu karara Sancak dahilinde bulunan 
Arap köylüleri de iştirak edecektir. 

Diğer taraftan Sancak belediyele -
rin<le aza olan bütün Türkler intiha -
bata iştirak etmemek için belediye a-

zahklarmdan istifa etmişlerdir. 
Cümhuriyet bayramı 'kutlama töre

nine iştirak ettiği için kapatılan Türk 
lisesinin maruz kaldığı bu haksız ha
raket bütün köy mekteplerine varın
cıya kadar sirayet etmiş ve greve işti
rak eden talebenin sayısı iki bini geç
miştir. 

Salahiyettar membadan alman ha
bere göre Sancak Türklerinin ileri ge
lenleri için 150 kişilik bir kara liste 
hazırlanmaktadır . 

Bu listeye dahil olan Tür~ler birer 
bahane ile Sancak hudutları haricinde 
gönderilecektir . 

Ne olursa olsun ve yapılan tazyik
ler ne dereceyi bulursa bulsun San
cak Türkleri kat'iyyen intihaba işti
rak etmiyecek ve bu suretle Suriyeden 
ayrı bir Türk kütlesi olduğunu bütün 
dünyaya isbat edecektir . 

Kabine topJandı 
Ankara, 14 (A.A.) - icra Ve -

killeri Heyeti bugün Başvekil ts
met lnönünün reisliği altında topla
narak muhtelif işler üzerinde görüş
melerde bulunmuş ve bu işlere ait 
kararlar vermiştir. 

Hakikate uymıyan neşriyat 
Ankara, 14 (A.A.) - Son Posta 

gazetesinin 14 ikinciteşrin 936 cumar
tesi tarihli nüshasında ls~enderun -
Antakya ve havalisine dair Fransa ile 
teati edilen notalar hakkında ecnebi 
bir gazeteden telefonla alarak verdiği 
malumat hakikata tevafuk etmediğin
den iı;erde ve dışarda suitelakki ve 
tefsire müsait olan bu nüshalar Da -
biliye Vekaletince toplattmlmıştır . 

Basın Kurulu Yakında 
Teşekkül Edecek 

Ankara, 11 (A.A.) - Basın kurulu 
teşkili hakkında nruzakerede bulun -
mak üzere Ankaraya gelmiş olan ga
zete başmuharrirleri bugün tle Dahili
ye Vekili ve Parti genel sekreteri Şülk
rü Kayanın riyaseti altında toplan -
mışlardır. 

Bu içtimada kurumun gelecek kon
greye kadar tamamen teşekkül etmiş 
bir halde bulunması için lazımgelı,. 

tedbirler müzakere edilmiş ve gazete
cilerle ecnebi matbuat muhabirlerine 
bir<;ok kolaylıklar gösterilmesi ta-
karrur erttirilmiştir. 

,._.....,..sw,__.._.__ . ...--.- mı ......... ...........-.. 

SAGLIK ÖGÜTLERi 

Sıcak Su mu, 
Kış yaklaştıkça, güzellikleri~i 

korumak istiyenlerin zihninde bır 
mesele daha çıkıyor: 

Sabahları yüz yıkarken sıcak su 
ile rni, soğuk su ile mi yıkamalı? 

Sıcak su, daha doğrusu, ılık s~ 
deriyi yumuşatır, yumuşak darı 
de daha makbuldür, ondan başka 
ılık su ile yıkanmak insanın hoşu
na da gider. Oyle ama, ılık suyun 
da mahzurları vardır. Onun içiıı bu 
mlihim mesele herkesin saçlarının 
rengine göre halledilir. 

Herkes bilir ki, üç renkte saç o
lur: Siyah saçlar, sarı saçlar, kır
mızı saçlar .. Kumral saçları unut
tun mu? diyeceksiniz. Onlar siya
ha yahut sarıya mail olduk l arına 

göre -yüz yıkamak bakımından
yarı birinciler, yarı ikinciler ara
s ı nda sayılırlar. 

Siyah saçlıların derileri daha 
yağlı olur, derilerinin arasındaki 
guddeler daha ziyade işler, saçlatı 
da daha çabuk dökülür. Onlar nıi
delerinin, barsaklarının, karaci
gerlerinin, böbreklerinin iyi işle

mesine daha ziyade dikkat etnıe
ğe mecbur olurlar . . 

Sarı saçlıların derileri daha in
cedir, fakat daha kuru olur, ça
buk soyulur, kırmızı tekeler ve ... 
kır ı şıklar daha çabuk gelir. Derile
rinin arasındaki gudde:er daha ya
vaş işler, fakat buna karşılık lıo
yunlarındaki guddeler, hele sinir
leri çabuk bozulur. Onlar sinirleri
ne ve kanlarına daha ziyade dik
kat etmelidir. 

LOKMAN HEKiM 

Soğuk Su mu? 
Şu halde en son tahlilde iki tür

lü deri var demektir: Biri yağlı de
riler, öteki kuru deriler... Bu ta
birleriıı biraz kabaca olduğunu 
ben de itiraf ederim. Fakat mak
sadımı iyice anlatmak için kullan
maya mecbur oldunı ... Yağlı deri
ler daha ziyade esnıerlerde, kuru 
deriler de daha ziyade sarışınlar
da olduğu için, isterseniz, esmer
ler ve sarışınlar diyelim: 

Esmerlere sıcak su, sabun, al
kol, pudra iyi gelir. Sıcak su, yal
nız başına yahut biraz karbonatlı 
olduğu vakit, deriyi gerer, kanın 
dönmesini kolaylaştı rır, Yüzdeki 
adaleleri kuvvetlendirir. Sabun de
rinin üzerinde yağ ları eritir, ifra
zatı temizler. Al ko l sıcak suyla sa
bunun işlerini t amamlar, pudra 
da Yüzün rütubetini ve yağını çe
ker. 

Sarışınlara soğuk su lazımdır. 
Onların yüzüne gliserin, krem iyi 
gelir. Sabunu nıümkün olduğu ka
dar az kullanmalıdır. Arada sıra
da kokulu tuvalet sirkesi kullana
bilirler. Daha beyaz olmak ister
lerse düzgün cinsinden tuvalet su
ları. 

Soğuk su sarışınların yağsı z de
rflerine, sinirlerine, derilerinin a
rasındaki guddelere ku vvet verir. 
Kremler derinin kurumasnıa, so· 
yutmasına ma.ni olurlar. Onlara a l
kol, pudra ve sıcak su hiç yara
maz, yüzleri daha ziyade kurutur. 
kırışıklıkları çabuk getirir. Sabun 
da, zaten soyulmaya istidadı olan 
derilerinin daha çok soyulmasına 
sebep olur. 
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Ayin yapmak suçu 
ile yakalananlar 

iki Kiş i Tevkif Edildi 
Suçlular Ayin Yapmadıklarını, Sa
dece Eğlendiklerini iddia Ediyorlar 

A yin yaptıkları iddiasue zun altına alınanlardan bir kısmı miid· 
J eiumumiliğe götürülüyorlar 

Eyüpte Bektaşilik ayini yaptıkları iddiasile yaka
lanan kadınlı erkekli 28 suçlu, dün saat 13 te meşhut suç 
lar müddeiumumlliğ"ine verilmişlerdir. Polis, 30 sayfalık 
tahkikat evrakilc berabermüddeiumumiliğe dört bü
yük mühürlü paket te göndermiştir. 

Bunun içinde iki bektaşilik tacı, şiliğin bir vasfı değil mi? 
iki aba, iki asa, bir kamberiye ku- _ Oyle ama .. ben bektaşi değilim. 
şağı, teber, ney, tambur, gramofon - Siz böyle toplantılar yapar mı-
iğnesi kutusu içinde afyon ve bek- sınız, 
taşilik tarihine ait beş on risale ile - Arasıra yapar, eğlenir, içeriz. 
kaside ve mersiye mecmuası da - Hangi günler? 
vardır. Tahkikata meşhut suçlar - Belli değil. 
müddeiumumisi Hikmet Sone!, el - Ya bu teberler, kamberiycler, 
koymuştur. afyonlar, afyon kabakları nedir? 

T ahkikattn neticesi - Onlar da o Yaşar Babadan kal 

Dün neticelenen tahkikat, öteden- mıştır. Ben Yaşar Babanın enişte • 
beri Eyüpte Vezirtekke sokağında 3 siyim. Alay olsun diye giymiştik. 
numaralı Nihadm evinde bazı top - Müddeiumumi bundan sonra eli • 
lantılar yapıldığını göstermektedir. ğcr suçluları dinlemiştir. Hadisenin 

Cuma günli akşamı, gene böyle .. . 
uzerınden 24 saat geçtiği i~in kanubir toplantı tertip edildiğini haber 

alan polis, icabeden tertiln.tı almış nun umumi lıükümleri arasına mı. 
ve davetlilerin saat alfıdan itibaren yoksa Meşhut Suçlar Kanunu çer • 
Nihat Babanın evinde too :ııı :ı ya çevcsine mi gireceği tereddüdü r.ıu
başladrklarmı tesbit etmiştir. Yal • cibolmuştur. Müddeiumumi Hikmet 
mz, işret sofrasında hazır bulunan - Sonel, suçlulardan yalnız Nihat Ye 
lardan birçoğu bu toplantıya sırf lıir Mustafa Türabi hakkında ta!dbat 
ziyafet daveUisi olarak iştirak et- yapılmasına, diğerlerinin şahit o1a • 
mişlerdir. Ziyafetin en hararetli bir rak dinlenmesine karar vermistir. 
yerinde Mustafa Dede, sikkesini, Suçlular nöbetçi olan asliye bi;inci 
peştemahm ve kemerini kuşanmış ceza mahkemesine verilmişler, mah 
bir halde ortaya çıkarak Nihat De- keme hadisenin üzerinden 45 saat 
deye destur vermeğe başlamıştır. geçtiği için davayı salahiyeti hal'i _ 
Bunun üzerine onun da başına taç cinde görerek suçlularla eşyayı nıüd 
giydirilmiş, fakat bu sırada polis deiumumiliğe iade etmiştir. Mtidde~ 
memurları içeri girerek hadiseyi tes iumumi, bundan sonra iki suçluyu 
bit etmişlerdir. Zanaltına ahnanlar - nö~etç.~ bulunan Sultannhmet Sulh 
dan bazıları fazla içtikleri için güç- Ü?ti~cu Ceza Mahkemesine ver .. 
lükle ifade verebilmişlerdir. mıştır. 

Ayin değil, alay Burada iki suçlunun sorgusu ya-
Dün, bir muharririmiz müddeiu - pılnuştır. Her ikisi de rakı içnıek 

mumiliğe getirilen suçlulardan ba - nıaksadile toplandıklarını, fıyin yap • 
zıları ile görüsmüştür. Bunlardan madıklarım söylemişlerdir. Hakim, 
Sami demiştir ki: kısa sorgudan sonra Nihat ve Mus-

" A · · b tafanın tc k'f' - zızım, iz ayin yapmadık. 
0

. ~ v ı ıne karar vermiştir. 
Mübaşir Nihadrn evinin ittisalindeki ıgerleri serbest bırakılmışlardır. 
evde genç bir kız ölmüştü. Bir fakir 
annesinden başka kimsesi yoklu. 
Cenazesini kaldırmak için para top -
lamak icabetti. Bunun için de Ni
hadın evinde buluştuk. Biraz da iç
tik. Nihat, meşhur hanende merhum 
Yaşar Dedenin eniştesidir. Yasar 
Dedenin taç, !sa, aba gibi bektaşi -
lik eşyası varmış. Kafalar tüssülen
dikten sonra Nihatla Mustafa bun
ları alay olsun diye givdiler. Yoksa 
tarikatçilik yapmış dciiliz." 

Nihat Baba ne diyor? 
Mübaşir Nihat ta müddeiumumiye 

şunları anlatmıştır: 
- Komşunun kızı ölmüştü. Cena

zesini kaldırmak için para toplıya -
caktık. Onun için birleştik. Biraz 
içtik. 

- Sana herkes baha divnr.mu~ öy 
le mi? 

- Evet. 
- Niçin diyorlar? Babalık bekta-

fıtalya - Arnavutluk 
Anlaşması 

Cenevre, 14 (A.A.) - İtalya ile 
Arnavutluk, son defa aktettikleri an
laşm.aların birer kopyasını, Milletler 
Cemıyeti azası sıfatiyle, genel sekre
terliğe tevdi etmişlerdir. Bu anlaşma
lar İtalyanın Arnavutluk işlerine işti
rakini arttırmış olduğunu isbat et • 
mektedir • 

Ezcümle Arnavutlu'k Draç limanı_ 
mn inkişafııu temin işini İtalyan mU
esseselerine vermiştir . 

Lehistan da Yahudi Düşmanlığı 
Varşova, 11 (AA ) \"l 

· · - ı nndaki f ol~~~alı talebenin Yahudi talebe a-
:;-

1~ e yaptığı nümayişler Univer
sı enın kapanmasındnn sunra da de 
vam et . r -
1 . d mış ır. Şehrin birçok mahal 
esın e Yahudi dükkA • 

h an ve raı"lc idn 
re anelerinin canılan kırrlnı,!';tır. • 

KÜRK LER = #' __ _ 

Daima muhterem müşter!lerini memnun etmek . . 
Beyoğlunda " E p R E M K' k T' emehnı besliyen 

" ur ıcarethanesi hal f' 
ZARE HORASANCIY AN: bu kere en gUç b .; e 1 

bile memnun edecek Viyanah bir U t _ u k e0enenıeri 
E b' · · · k l' .. s a fü.a asdar anO'a · 

General Trikopis ve General Di
J'enis. şu anda çok müskill bir Vllzi-

Şunu da acı acı kaydetmek mecbu
riyetindeyiz ki; kaçanların içlerinde 
bulunan bazı vahşi ruhlu caniler, 
vicdanlarının ve mesleklerinin son 
redaet ve şenaatini göstermişler; bü
tün geçtikleri Türk köylerini ateş
lere vermişler; rastgeldikleri kadın, 
erkek ve çocukları kurşun ve kasa
turadan geçirmişlerdi. 

r Arka."' ,.a." ı 

Kırmızı saçlıların derileri sarı 

saçlılardan daha mukavemetli ol
makla beraber, yüz yıkamak bal<ı
mından, sarı saçlılarınkine yakın

dır, yani onların derileri de yağsız 
oluı-. 

Kırmızı saçlılarla kumral saçlı
lar da deri lerinin yağlı veya kuru 
olduğuna göre yüzlerini sıcak ve
ya soğuk suyla yıkarlar. 

n ırınıcı a ıte kurkleri her yerden f o Je etmiştir 
' ucuz ıyatlarla satmaktadır. 

I 
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Yeni Çıkan Plaklar 

Bayan Muzaffer Kandur 

Fiatlerde Mühim Miktarda 
Ucuzluk Var 

Paralar Suzinak farkı - inlesin kalbim 

Beste: Mustafa N <.ıfiz Yazan: Steplıan ZWEIG Çeuıren: Rezzan A.. E. Y A.LM A/11 

Mari Antuanet, Çocuğunun Kendi 
A leyhinde Bulunduğunu 

Öğrenmişti 
Her çocuk memnu bir hareket füı

tünde ya.kalanınca bu kabahati der
hal başka birisinin üzerine atmağa 

meyleder . .Madam Elizabet mahkeme 
esnasında, yeğeninin bazı münase • 
betJıiz hareketlerini gördüğünü, ken
disini azarladığını ve menettiğinı 

söylemiştir . 

ihtilalci hakime, açlıktan isyan et
miş olan bütiln bu ihtiliılcilere hitap 
etmiyordu. Ancak tarihe hitap etli • 
yordu. 

Yirmi sene evvel annesi Mari Te -
rez, kızma -hep şu suali sorardı - : 
(Ne zaman kendi kendiniz olacak -
sınız?) 

S:ıtı~ 

Sterim 616,- ul6,-
l Dolar 125,75 125,75 
20 Fransız fr. 113,- 117 ,-
20 Liret 125,- 130,-
20 Belçika fr. 82,- 85,-
20 Drahmi 20,- 23,-
20 lavıçre fr. 565,- s:ıs.-
2C Leva 21,- 23.-
1 Florin 63,- t;6.-

Nr. 270108 Hüzzam şarkı - Kumral saçının 
Beste: Mustafa Nafiz 

BAY AN ŞÜKRAN DENiZER 
Nr. 270112 Fantazi - Bir balo gecesi 

Fantazi -- 36 ın·1deli 
BAY ı\N SEMAHAT ÖZDENSES 

20 Çekoslovak ~~~:2·- 78
·- Nr. 270109 Hicaz şarkı - A~şkı hüsranla 

201-ucil edilm?!·~. Uşşak şarkı - Pencereden bakma 1 Şilin& 
l Peıetı 
I Mark 
1 Zloti 
1 Pen&o 
20 Ley 
20 Dinaı 
l Yen 
lavec; lturouu 
Altn 
Banknot 

24- 26.- BAY HALiL SÖYLER 
19:- Z0.50 k /"" G 
20.- 23,- Nr. 270115 Zara şar ısı - \lelin üvey 
12.-

14
·- Emrah -- Endi kalmadı dağların kaı ı 47.- SIJ.-

Tes1:ıl edılmemıştıı · - ------- Satışa çıkarılmq~tır _____ .. __ 
30.- 32.-

989.- 990.- --------------------------
24o.- ~4ı.- ~ ' _. ... DOK T Of .,.., __ Simon çocuğa ve annesine ve ha

lasına iftira etmeği öğrenirken çok 
işittiği azarları hatırlamış, ve gare· 
zi ayaklanmış olabilir. Gayri ihtiyari 
olarak içinden gelen bu intikam his
si, bazı suallere müsbet cevaplar 
vermesine sebep olmuştur. Bir kere 
yalan çerçevesine girdikten sonra da 
içinden çıkamamış ve ne sorarlarsa 
evet diyerek annesini istem1yercK n.-

işte ölUmüne birkaç gün kala Ma
ri Antuanet annesinin kendinden bek 
lediği ruh azametini bulmuştu. 

Şehirde yiyecek maddelerinin en 
ucuzları şüphesiz ki lstanbul Ba· 
lıkpazarında satılmaktadır. Bir mu· 
harririmiz orada dolaşarak pernken
de fiyat ve satışlar hakkında ma -
lümat toplamıştır. Ramazan müna· 
sebetile yiyecek maddeleri fiyatla • 
rrnda ucuzluk görülmektedir. Son 
turfanda sebzelerin bile ucuzluğu 
göze çarpmaktadır. ilk turfanda kıy 
melinde satılan dolmalık domatesler 
on kuruşa, biberler beş kuruşa. pat· 
lıcanlar 3,5 kuruşa, sakızkabağı on 
kuruşa. çalı fasulyesi on beş kuru· 
şa kadar verilmektedir. Meyvaların 
envaı vardır. Yedi buçuk kuruştan 
yirmiye kadar elma çeşitleri. iki ku· 
ruşa turfanda portakal, bir kuruş· 
tan başhyarak üç kuruşa kR.dar boy 
boy limonlar, beş kuruştan yedi ku· 
ruşa kadar nefis p:ı.tatesler, on iki 
buçuk kuruşa Izmirin taze üzümle· 
ri. yirmi kuruşa razakı ve siyah çe· 
kirdcksiz kuru üzümler, on iki ku
ruşa Borsanın büyük ve çürUksüz 
kestaneleri görülmektedir. Tabla ve 
işportalarda gezicilerin daha ucuz 
fiyatla sattıkları yiyecek maddeleri 
dahi vardır. Perakende olarak tuz· 
suz tereyağını yüz kuruşa, Urfa te· 
reyağını seksen kuruşa. Trabzon 
yağını da altmış yedi kuruşa aln1ak 
mümkündür. Bakkallardan 5Cl kuru· 
şa alınan zeytinyağlarını elli kuruş
tan bile satanlar vardır. Beyar. !>ey· 
nirlerin en ucuzu otuz kuruştur. 
Yaı;ıı en iyi peyniri kırk kuruşa a· 
la bilirsiniz. 

Çekler ~~~v~!~rli~K?n~!~~i H o R H o R N i 

ham etmiştir • 
Eğer bu çocuğu isticvap edenler 

kunduracı, küçük memur, ve esnaf 
sınıfından insanlar olmasa ve biraz 
ruhiyat ile meşgul olmuş, okumuş 
insanlar olsaydı, tabiidir ki söylenr>n 
sözleri olduğu gibi kabul etmiyecek
lerdi. 

Maamafih onlan da mazur gör -
mek lazımdı. Çünkü Mari Antuanet 
aleyhine o kadar dedikodular yapıl
mış, öyle ,eyler uydurulmuştu ki, 
bu kadının herşeyi yapmağa mukte
dir bir canavar olduğuna inanmak 
tabü bir zaruretti. Dokuz yaşındaki 

bir çocuğun da annesine en ,eni bir 
iftirayı atması, hepsine pek tabii 
.:örünmüştil. 

Konsiyerjerinin derin sükuneti ve 
yalnızlığı içinde Mari Antuanet ço
cuğunun kendi aleyhinde bulundu • 
ğunu öğrenmemişti. 

Yalnız ölümünden bir gün evvel 
bu ithamnameyi kendisine okudular. 
Senelerce her türlü şekilde namusuna 
hücum edilmişti. En ağır sözleri 
işitmiş. en fena iftiralara maruz kal· 
mıştı. Bunlara karşı ağzım bile aç
mamıştı. Fakat kendi sevgili çocuğu 
tarafından bu şekilde kirletilmesi 
ruhunun en derinliklerine kadar ıs
tırap uyandırmıştı. Bu acı zavallı ka
dını ölüm eşiğinde vurmuştu. 

Giyotine gitmezden üç saat evvel 
Madam Elizabete yazdığı bir mek
tupla onu teselli etmek istemiştir : 

"- Çocuğumuzun hareketi kim • 
bilir ıizi de ne kadar mustarip et • 
miştir. Onu affediniz, aziz kardeşim. 
Bu yaşta. bir çocuğa herkes her iste
diğini söyletebilir. O söylediği söz
leri farketmiyor, buna eminim. Bir 
gün olacak ki yaptığı hareketin fe· 
nalığını anlayacak ve gösterm~ ol • 
duğunuz şefkate bu şekilde muka -
bele ettiğine utanacaktır.,, 

Bu iftira.siyle Mari Antuaneti 
dünya yüzünde istediği gibi rezil ede
memişti. Bilakis onu mahvetmek is
terken kendi kafasını giyotine teslim 
etmiştir • 
Yalnız bir şey yapmağa muvaffak 

olmuştur: Esasen ölüme mahkum bir 
zavallı anneyi son saatlerinde en bU
yUk bir acı ile kıvrandırmı, ve ha -
yattaki son dakikalarını istırap ile 

geçirtmiştir. 

KIRK iKi NCi BAP 
Muhakeme Baflıyoı 

Müddeiumumi artık işe ba$hya
bilirdi. Elinde kafi derece silah var
dı. Teşrinievvelin on ikisinde Mari 
Antuanet ilk isticvap için mahkeme 
huzuruna çağırıldı. Karşısında Fuk
ye, Herman katibi ve birkaç kişi 
daha oturuyordu. Yanında kendiı:ıini 
müdafaa edecek hiç kimse, hiçbir 
dost yoktu. Arkasında bir tek jan • 
darma duruyordu. Tehlike kendisine 
daha iyi düşünmeyi ve daha iyi ko· 
nuşmayı öğretmişti. Bütün cevapla· 
n gayet açık ve berraktı. Hepsi ga
yet hukuki ve mantıklı idi. 

Kim olduğunu sordukları zaman 
berrak bir sesle: (Avusturya Pren· 
sesi ve Fransa Kralının dul zevcesi 
otuz sekiz yaşında Mari Antuanet) 
diye cevap verdi. Muhakeme usulle
rine tamamile riı:ıyet etmiş olmak i· 
çin F'ukye sanki bilmiyormuş gibi, 
tevkif olunduğu zaman nerede otur
duğunu sordu. Kadın gayet cirltli bir 
tavırla ve hiç istihza ebnedcn ce • 
vap ve, di: 

- Tevkif olunmadım, sadece 
Tample götürülmek üzere meclisten 
çıktım. 

Ithamlar birer birer başladı. Fran 
sa aleyhine olarak Avusturya kra · 
lile muhabere ettiğini, Fransa hazi· 
nesine ait paraları şahsi zevk ve sa
fası için israf ettiğini söylediler. Ol· 
mUş kocasını halka ve milletine kar· 
şı koyduğunu, ecnebi casuslar ile 
muhabere ettiğini de ilave ettiler 
Diğer daha birçok ithamlarda bu • 
lundular. 

~fari Antuanet bütün bunlara şid
det ve hiddetle cevap veriyordu. So
rulan sualler çok garip ve kurnazca 
idi. Mütemadiyen cümhuriyet aley • 
hine bir söz söylemesini ve müşkül 
mevkie düşmesini istiyorlardı. Va -
rene kaçmalarında bahsedildi. Ka • 
dm, kendilerine yardım eden dost -
lann isimlerini büyük bir itina ile 
gizledi ve ta!sUat verme<il. Blr ara-
lık Herman şu suali sordu: 

- Hürriyeti mahvetmek her ne 
pahasına olursa olsun ölmüş vatan
daşlarınızın cesetlerine basarak tek· 
rar tahta çıkmak istedlniz de~il mi? 

Mari Antuanet çok vakur bir sesle 
cevap verdi: 

- Kocam ve ben hiçbir zaman tah 
tımızdan inmedik ki, tekrar çıkmak 
istiyelim. Oradan çekilmemiz Fran
sanın eaadeti için yapılmış bir hare· 
ket.tir. Madem ki, bu halden vatan
daşlarım memnundur. Ben de mem-

nunum. 
Herman hücumlarına devam edi -

yor, kraliçeyi sinirlendirip cümhuri
yet aleyhine söyletmeye çalış'.yor -
du. Nihayet oğlundan bahsettı: 

- Oğlunuzun Fransa tahtını kay
bettiğine müteessifsiniz, değil mi? 

- Memleket mes'ut olduktan son
ra oğlum için müteessif değilim. 

Herman acı sözler söyletemediği 
için fena halde sinirleniyordu. Ilk is
ticvap bu şekilde cereyan etmiştir. 
Mari Antuanete asıl muhakeme güni.i 
için bir avukat isteyip istemediğini 
sordular. O da hiçbir avukat tanıma· 
dığını ve münasip görülecek birisi • 
ni kabul edeceğini söyledi. Biliyor • 
du ki bütün Fransa içinde sabık 
kraliçeyi biran için olsun müdafaa e
decek bir te4< insan yoktu. Lehinde 
müdafaa için bir tek söz eöyliyen 
adam, avukat sandalyesinden derhal 
mücrim sırasına geçecekti. 

Her şeyi yolunda ve kanuni şekil· 
de yapmış olmak için ithamname ha 
zırlanıyordu. Bu herhangi bir kadı -
nın, mesela sokakta (yaşasın kral), 
diye haykırmak cürmile yakalanan 
bir küçük terzinin muhakemesine 
benzemezdi. Sabık Fransa krali<:c
sini şa.nile mütenasip bir şekilde it
ham etmek lazımdı. 

Kaclın bir tek saniye bile sükun 
ve itidalini kaybetmedi. En manasız 
ve kurnazca sorulan suallere bile eo
ğuk kanlılıkla cevap verdi. Mari An
tuanet kendisine dilşen rolil bilhas
sa son dakikada muvaffakıyetle oy
namayı istiyordu. Sorguya çekil<liği 
bu karanlık odada her zamankinden 
daha vakur bir kraliçe olduğunu .İ'S· 
bat etmeliydi. Venıay salonlarındaki 
mağrur tavrmı tekrar takınmıştı. 

Ecnebi hükiımetlerle Fransa alt•y
hine çalışmış, Fransa hazinesinin pa 
ralarını israf etmiş, birçok insanlarla 
hatalı münasebetlerde bulunmuş. 
fazla olarak oğlunu akla gelmiyecek 
kadar şeni ~eylere ahştınnı,... It • 
ham noktaları btitün bunlardı. 

[Ar ka1111 n r ] 

Zayi - Beşiktaş 19 uncu okuldan 
aldığım 19 • 9 - 934 tarih ve 2 • 59 
sayılı tAsdiknameyi kaybettim. Yeni
ıini alacağmırian eskisinin hUkmU 

CevaDları, karşısında sual soran yoktu.-r. Mürvet 

Londra 
Nevyorlr 
Pans 
Milano 
Bruk~el 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prac 
Viyanr 
Madrit 
Beri in 
Varşova 
Buda peşte 
Biıkrcş 
Belgrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

613.-
0,7953 

17,135 
15,1282 

4,7040 
88.915 

3,4592 
65.20 

1.4755 
22.5825 

4,2575 
7.425 
1,9763 
4,2165 
4,3194 

108.6875 
34,6375 
2,7882 

24,75 
3,1613 

613,-
0,7961 

17.15 
15,13 

4.7080 
g8,9875 

3,4520 
65,l52j 

1,4767 
.t2,50 

4,2610 
7,43 
1,9780 
4,23 
4,3230 

108.7775 
34,665 

7.79 
24.75 

3,1640 

lanncian mezun san'atkar Ba
yan SOI<'IA VEKILLI tarafın
dan 21 Ikiııciteşrin saat 21 de 
Taksimde Dağcılık Kulübünde 
CHOPIN piyano konseri veri
lecektir. Biletler Galatasarayda 

Natta'da satılmaktadır. 

~ ...................... .. 
--

Eminönü eczanesi yanında. 
Her gün akşama kadar hasta· 
!arını kabul eder. Tel: 24131 ------' 

Tahvilat 

Tokat Sulh Hukuk hakimlii;'inden: 
331 senesinde Tokat telgraf posta 

idaresi koli memuru iken zimmetine 
246 lira küsür kuruş geçirmiş olan 
Arııavut Halit Ziyanın mahalli ika -
meti bulunamadığından davetiye teb-

İstanbul 7 inci icra memurluğun• 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
satılmasına karar verilen Doç markall 
bir taksi otomobili 18 • 11 • 936 çar"' 
şamba günü saat 16 dan 17 ye kadnf 
Taksimde Boğaziçi otobüs durak ye" 
rinde satılacağından istiyenlerin ınıı• 
halli mezkurda memuruna müracaat-
ları ilan olunur. (27426) 

t( "1111T 

Anadolu 1 ve Il kopun kesılc 
.. 1II 

.. Mümessil 45,:o 

lO • I 
42.~0 
42.~0 

45,70 

liğ edilememiş ve ilanen tebliğat ya - -ı:. Göz hekimi 

l• t ikrazlaı 
pılmasına karar verilmiş olduğundan 1 Dr MURAD RAMi AYDIN 
yevmi muhakeme olan 25 - 11 -936 ta- • 
rihine müsadif çarşamba günü Tokat Beyoğlu, Mis sokağı No. 15 

Kaşar peynirlerinin elli kuruştan 
seksen kuruşa kadar nevileri gö· 
rülmektedir. Altmış kuruşa iyi bir 
kaşar peyniri alınabilir. Zeytinlerin 
en ucuzu yirmi beş kuruştur. Otuz 
beş kuruşa Gemlik zeytini satılmak· 
ladır. Birçok pirinç nevileri arasın· 
da çok güzel iri taneli ve tozsuz o
larak Bursa pirincini yirmi kuruşa 
veriyorlar. Trabzonun horoz fasul· 
yesinin alası on altı kuruştur. Bu 
senenin kuru çalı fasulyesi on ~ki 
kuru k_adarchr On ı.ır~bil f.ı

kara harcı fasulye satılmaktadır. 

Pastırmalar hissolunur derecede bir 
ucuzluk v a r d ı r. Ramazan 
münasebetile çok sarfolunan pas • 
tırmaların en alasını elli kuruşa a· 
labilirsiniz. Kırk kuruşa kadar si
nirsiz pastırma satılmaktadır. Et 
fiyatları da ucuzdur. Gerçi meydan
da kıvırcık eti görülemiyorsa da iyi 
dağlıç etinin kilosu otuz beş kuru· 
şadır. Sığır eti 30 kuruştur. Ra
mazanın haftasından sonra bu fi. 
yatlarda bile biraz daha düşüklük 
olacağı tahmin olunmaktadır. 

C smanlı Bankası 

l LAN 
% 3 faizli, 1911 ihraçlı Mısrr Kre

di I<'onsiye tahvillerinin, 1 - l:! . 1936 
tarihinde yapılacak itfa çekiminde 
başabaş tediyesi tehlikesine karşı, 
Osmanlı Bankası Galata merkeziyle 
Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tarafın
dan pek iyi şartlarla sigorta edilece -
ği ,mezkür tahvilat hamillerinin mn
lumu olmak üzere ilan olunur . 

Bahçe meraklı l arına 
Esaslı büyük koleksiyon fidanlar • 

dan kamelyalar, arokarya, kenta, fi
niks manolyalar, draçenya, salon ye
şillikleri, çam fidanları, Avrupa gül
leri, forme meyva ağaçları. katmerli 
leylaklar, yaprağı döken ve dökmiyen 
fidanlar kaktoslar ve saire Ortaköy
de Ankara bahçesinde Vasilde bula -
bilirsiniz. 

Kataloğ gönderilir 

İHTİRA iLANı 
"Diffüzyon usarelerinin tefrikine 

ait usul,. hakkında istibsal olunan 26 
şubat 1935 günlü ve 1917 sayılı ihtira 
beratı bu defa mevkii fiile konmak ü
zere ahare devrüferağ veya icar edi
leceğinden talip olanların Galatada, 
İktısat hanında Robert Ferriye mü -
racaatlan ilan olunur . 

Zayi - 935 senesi Kağıthane oku
lundan aldığım şahadetnamemi ayni 
senede çıkan yangında kaybettim 
Yenisini çıkarlacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Kağıthanede Çoban-

çeşme S. No. 6 da 
KaZ'lil ~ızı Iül<err~m 

Türk Borcu I 
.. .. il 

23.85 
22,05 
22.~5 

sulh hukuk mahkemesinde bizzat ha- ,._ Telefon: 41553•••' 
.. .. lll 

Ergani A. B. C. 
lstıkrazı Oahıli 
Sıvas - Erzurum t 

ı.. ll 

E • ham 
lt Bankası 

N 
• • Hamılinı 

Anadolu % 60 
.. % 100 

:)ırlıetı HaYrtyt 
Tramvay 
Bomonti Nektar 

..:r ........ 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sarlı Merkez EcnntSl 
% 7 Sivas 

96.-
99.25 
99.i~ 

100,25 

lt.
lO.
ıo-
2'ı.20 

39,50 
16-
20.50 
); -,,_ 
13.55 
89,-
2Q.-
3.~o 

99.50 

Bir çok tıra' bıçaklarım tecrii· 
be ettim. Hiç birisinden mem· 
nun kalmadım. 

p 

zır bulunması ve yahut musaddak 
bir vekil göndermesi aksi takdirde 
mahkeme gıyabında bakılacağı lüzu-
mu ilan olunur . 

Motorru vasıtal ar 
Adnan Halet Taşpınar 
Otomobil kullananlara ve şoför

lere, motör ışlerınde çalışanlara la· 
r.ıın1 bir-kit.opt.ır. [~ito.p<şılcardan ora 

ymız. 

Tevzi verleri: lstan bul Kanaat ve 
Ikbal, Beyoğlu Haşet Kitabevi. 

Nihayet sakalımı ku,tüyii ha
fifliği ile tıra' eden POKER 
tıraf bıçağını beğendim. 

o K E 

Çünkü; POKER; cildi tah· 
ri• etmeden çabuk ve rahat 
tırat eden blçaktır 

R 
Dünyanın en eski ve en iyi tıraş bıçağıdır. 

OSMANLI 
Ağustos 1936 

BANKASI 
! arihindeki Vaziyet 

PASİF 
31 

AKTiF 
• !sterlin Ş. P. !sterlin ş l'· 

~ 
Hisse senetlerinin ödenmesi is-
te ımenıış olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda bulunan 
paraıar 

Kısa \'adeli a\'anslar ve röporlar 
Tah~il olunac:ık' senetler 
cüzda.ıaıı hulunan kıymetler 
Borçl-..ı cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
l{a.bul yolile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya. 
:Müteferrik 

5.000.000 10.000.000 
/ 

Sermaye - / 
Statü mucibince ayrılan ihtiyat 1.250.000 -

5.063.789 1~ 1 

766.016 12 9 

akçe::i 
5 

jl 
Tedavülde bulunan b:ınknotlar 321.760 ~ 
Göı-ül lüğünde ödenecek senet- 276.596 ıs 

4.611.789 14 4 
2.694.309 11 11 
6.701.427 14 6 
1.888.051 6 3 

34.1.368 4 2 

ler ve vadeli senetler l 
Alacaklı cari hesaplar 13.932.291 13 jl 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.415.401 14 

]i 

Kabuller 341.368 4 1 
Müteferrik 217.177 15 

609.469 1 6 
78.373 11 6 ~ 

27.754.595 12 27.754.595 12 
Kuyuda muvafık olduğu 

tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

ve 
Umumi Muhasebe Şefi 

G. DELI..A SUDDA 

Türkiye Umum MUdUrU 
PH. GARELLl 
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Akay ve Şirketi Hay-
. . .---._ --

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan 

ı - Mektep mqkine laboratuvarı için lüzumu olan 
Turbo _ Elektrik grupu kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 -Eksiltme 21 / 12/ 936 pazartesi günü saat 15 de 
Gümüşsuyuncla mektep binası içindeki komisyonda ya
pılacaktır. 

3 - r,1uhammen bedeli "19500" ve ilk teminatı 
'•1463, liradır. 

4 ~ !stiyenler şartnamesini mektep idaresine müra -
caatla parasız alabilirler. 

5 -Teklif rnektuplan 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek m~ktupla
rın nihayet z nr:i maddede yazılı saate kadar gelmış alına
sı ve dış zarfın mühür mumu ile. iyice kapatılmı~ bulun -
nıası şarttır. Postada olacak gecıkmeler kabul edılmez. 

"2430'' 

lstanbul Sıhhi Müessesler Arttır· 
nıa ve Eksiltme komisyonundan 

Zonguldak 1-!astanesi için satın alınacak olan 130 ka
lem ilaç ve sair mal.zeme açık eksiltmeye kon.u1<11:1. 

riye idarelerinden: 
M;ıltayı ziyaret etmek üzere hareket edecek Donanma

mızı Haydarı:ıa~aclan Yeşilköy civarına kadar t~)yi arzu
sunda bulunacak 1strınbu1 halkı için Akay ve Şirketi 
Hayriye birer vapur tahsis etmiştir. 

16; 11 / 936 Pazartesi sabahı saat 10,30 da Köprü Ada 
iskelesinden Kalamı~ vapuru ve Köprünün Üsküdar iske
lesinden de 71 nu:naralr vapur kaldırılacaktır, herkes İ\İn 
bilet ücreti 20 kurnstur. İki vapur kafi gelme~sc b~şka 
vapur da kaldırılacaktır. 

Edirne Vilayeti Göçmen evleri için satın alınacak Cam 

Edirne Vilayeti ıskan Müdür
lüğünden: 

Adet Eb'adı Metre Hangi kazaya Teslim edile-
murabbaı ait bulunduğu cek istasyon 

--
7266 27X 33 640 Edirne Merkez Edirne Şehir 
2604 2'7 X 33 232 Uzunköprü Uzunköprü 
2436 26X 33 217 Keşan Uzunköprü 
-- ---
12306 1089 

1 -Yukarıdaki cetvelde yazılı miktar v~ eb'atta göç
men e~tleri çerçevelerinde kullanılmak ve hızalannda g ös
terilen İstasyonlarda ve her kazaya ait olanlar ayn san
dık1arcla bulunnı:ık şartilc mecmuan 12306 adette 1089 
metre murabbaı cam alınması sekiz gün müd<letle paL.:ar
lığa konulmustur. 

2 - Caınl~r Ytman veya Belçika mah sağlam cinsten 
bulunacaktır. Tes~im alınırken muayene komisyonu her 
sandığı veya içerisinden muhtelif sandıklan a t:ip muaye
ne edeC'ektir. Kırık l'amlar zuhur ederse her sandık mu
ayene edilecektir. 

3 - Camların İstasyonlarda beher metre ,ım.·abbaının 
teslim fiyatına l 00 kuruş muhammen kıymet konulmuş 
olup talipler % 15 nispetinde ı 64 lira teminat yatıracak
lardır. Ve ihaleyi mi.ıteakıp on gün zarfında can1lar teslim 
edilmiş bulunacaktır. 

4 - İhale 17 1:1 1936 tarihinde saat 14 de Edirnede 
İskan I'.1üdürlüğ;inde toplanan Komisyonda yapılacağm
daıı isteklilerin me7kur gün ve saatte Temin3tlarile bera. 
ber Komisyona m~iracaatları. 

Galatasaray Lisesi 
tör:üğünden: 

Direk-

Lisemi.l ya tıh talebesinin ikinci taksit zamanı bir Bi
rincikanundur. Paranın ona göre zamanında herhalde 
yatırılması lazımdır. "2824 

" ·----------.......-·-----..__. ______ __ 
ınh •sarlar Unum Muaur üqunden: 

2100 kilo arap sabunu 
800 kilo oey[.z sabun 

1 - Y ~ıkan<la cın~ ve miktarı yazılı iki kalem mal '7eme 
şartnamesi mucıb:fü~ t· pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - - Pazarlık /O ı 11 / 936 tarihine raslıyan Cuma r,. ü
nü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

ı - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçttmaı mur:tve
net Müdürlüğ"ü binasında kurulu komisyonda 2.12.936 
Çarşamba günü saat 16,30 da yapılacaktır. 

2 - Tahnıini fiat 1021 Lira 90 Kuruştur. iktisat Vek- ı 3 - _Sartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
• şubeden alrnabilır. 

3 - Muvakkat gClranti, 76 Lira 65 Kuruştur: . . 
4 - İstekliler şartnameyi ve nümuneyi her gun koınıs-

Yondan görebilir!er. . . .
1 

• 

5 _ !steklileı ~ari seneye aıt tıcaret odası vesurnsı ıle 
2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter. ~u
Vakkat garanti mnkbuz veya banka mektubu ıle bırlıı<te 
belli gün ve saatt~ komisyona gelmeleri. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma ve Eksiltme komisyonundan: 

Akliye ve Asabiye Hastanesine lazım olan 2000 a~et 
nevresim ve 4000 adet Yatak çarşafı kapalı zad suretıle 
eksiltmeye konulmu~tur. 

ı - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muave
net l\1üdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 2/ 12/ 
1936 Çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. . 

2 - Nevr~sinıe 210 Yatak çarşafına 110 kuruş fıyat 
tahmin edilmiştir. 

3 - l\1uvakkat garanti: 645 liradır. . 
4 - İstekliler sartnamc ve nümuneyi hergün komıs

yondan görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasiyle 

2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte 
teklif mektuplannr ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. ( 2 9 7 8) 

• 4 - 1stck1ilc: ir pa.?.arJık için tayin olunan gün ve saat-''İŞ KANUNU .. nun dokuzuncu .. TeşkiHh ,. faslın- te '}o 7.5 güvenmt; paralarıyle birlikte adı geçen komis-
dakı hükümlere ı:"Öre kurulan "İŞ DA1RES1 .. nin Te~ri- yona gelmeleri lazımdır. "269 ı.. 
nisani 1936 başından itibaren faaliyete başladığ ı l 45 in- * * * 
ci madde mucibince ilan olunur. "1661., '"2802,, 1 - Cibalide 'Kutu Fabrikasında yapılmakta olan fi!it. 

Sinop Uray Başkanlığından 
7 5 beycrir kuvvetinde lokomobil ile çalışan 'ıCnrimiz 

elektdk f;brika~ma şehri 7 5 lira ücretle bir makinist alı
nacaktır. 1stek1iltr 23/ 11 / 93? tarihine kadar ellcrmdeki 
evrakı nıüsbitelerile birlikte Sınop Belediyesine n1üraca. 
atları. "281 6,, 

Deniz Harp Okulu komutanlığı 
18 İkinci teşrin 936 Çarşamba günü Deniz Okulunun 

açılma törenini kutluJamak üzere bu okuldan çıkan ve ad. 
re~leri Lilinmediği ıçin şahıslarına davetiye gönd~ranıi
yen emekli subayların okula onur vermelerini saygı ile 
diler. Köprüden v:ıpnr saat (9) dadır. "2902,, 

lıtanbul Defterdarlığından: 

reli içme suyu tesisatına ilaveten ''207 .65., lira keşif lıer 
delli su tesisatı pa?arlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 2/ 12/ 936 tarihine rasthyan Çarşamba 
günü saat 14 te Krıbataşta Levazım ve Miıbayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin keşifnamesini görmek üzere her gün 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7.5 giiven
n1e paralarile birlikte adı geçen komisyona gelnıeleri i1an 
olunur. "2976,, 

İstanbul ucular ,.e Küulsüı l\fe,nıbntçılar Cemiyetinden: 
E snaf cemiyetler i talimalnıımesinin beşinci maddesine uyularak idare 

heyetinin tebdil olunacak nısıf azası yerine yeniden 18 ikincit.cşrin 936 
çarşamba günü seçim yapılacaktır . 

Cemiyetimize kayıtlı esnafın tayin edilen günde saat ondan on altıya 
hüviyet cüzdanlariyle bir likte DördUncU Vakıf hanın asma katın • 
daki, cemiyet merkezine gelerek reylerini kullanması bildirilir • 

Gümrük Muhafaza 
lstanbul mutanlığı 

komisyonundan; 

Genel ko
Satınalma 

J\ılerkez ve Şuabat1 Maliye .Daireleri için mahallerine 
teslim şartile beher tonu 23 lıra 48 kuruş üzerinden 175 
Ton Türk Antr.1siti açık eks~l~n:e usulü ile mühayaa olu
nacaktır. ! steklilcrir.. ve şeraıtını öğrenmek istiyenlerin 
30/ 11 / 936 Pazartesi günü saat on dörtte 309 ıir&lık mu
vakkat pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde topla-

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I nanko~~y~a~UracaadarL ~- (2974) 1 istanbuı Beledivesi uanıarı = lstanbul Sıhhi Müesseseler Art-
ı - İltanbul Zirl\at Bankasından nıaaf almakta olan mahalli Ek · ıt k • d 

1 - 5 7 6 Kilo eğc-r sabununun evsafına uygun çıkına. 
ması. s~bebiyle:; ' l 2/ 1936 Çarşamba günü saat 14 de üs. 
tencısı nam V'! hcı,abına yeniden pazarlığı yapılacaktır. 

2 - q'asınlanan tutan 404 Liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Göri.ilebilir. 

idaretekaütveöksüzlerinin936yılıikinciaıtıaylıkyoktanıaları- tırma ve Si me Omısyonun an; 
ııa 16 Tetriniıani 936 gününden itibaren batlannııftır. 

2 _ yoklama ilmühaberlerinin arkaımdaki iı:ahata göre ce· 
•aplar yazılacak ve fotoğrafları yapıftırılnııt ve taıdik edilmİf 
olacaktır. 

3 _ Maaf 6ahip1eri yoklama ilmühaberlerini oturdukları yerle
rin kaymakam vey:ı nahiye müdürlüklerine tasdik ettirdikten 
•onra reımi &enet, nüf :.u; tezkeresi ve maat cüzdanlariyle birlikte 
Zat l~leri Müdürlüğü sidl kalemine ielerek yoklamalarını yaptır
ıtıa.Iarı ilan olunur. "B.,, "2979,, 

* * * 
Belediye ve müesseıatma lüzu~u olan 2070 ton Türk Antrasiti 

J<urure depos·.mdan mahallerıne laf mrna11 açık eksiltmeye 
1

- ~ şme 'k· ı· f' h · •onulmu tur. Bir ~<'n kömürün tatınmasrna ı ı ıra ıat ta mın 
olu ...... t' ş t mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 1stek-. .. .uş ur. aı na . 'lk 
lıl... . 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 310 lıra 50 kuruşluk .~ .. 
\eıninat akb va mektubile beraber 20/ 11/ 936 Cuma gunu 
•aat 14 d~ dai:~ ::cümende bulunmalıdırlar. (B.) ••2714,, 

Akliye ve Asabiye Hastanesine lazım olan 500 adet 
Yün battaniye açık €ksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muave
net Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 2/ 12/ 936 
Çarşamba saat 15 buçukta yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel: Beher battaniye için 837 bu
çuk kuruştur. 

3 -Muvakkat garanti: 314 Lira 7 Kuruştur. 
4 - İstekliler Şartnameyi hergün Komisyondan göre

bilirler. 
5 - İstekliler Cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 

2490 sayıh kaıu:nda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile belli gün 
ve saatte Komisy onc:ı gelmeleri. "2 9 7 7,, 

Sahibi: Ahmet J~nln 1·ALMAN - Umumi Neşriyatı idare eden: S. SALll\I 
Gazeter.ilik ve NP.sriyat Türk Limitet Şirlcet.i. Basıldığı yer TA ~ matbaası 

4 - Isteklilerın 31 liralık ilk teminatı ile v:ıktincle Ko ... 
misyona gelmeleri. ( 2 9 6 2) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Pariste Düyunu Umumiye Komiserliği refakatinde 40 

lira asli maaşla (!;{:tyri safi tutan 412 liradır) Mütercim 
katipliğe talip olanların: 

ı _Yüksek Mektep mezunu olmak, 2 - Askerliğini 
yapmış bulunmak, 3 - Fransızca ve Türkçe lisanların 
~ihakkin te~c.eme yapacak kadar mükemmel vakıf olma~ 
(aynca İngılızce veya Almanca lisanlarından birine b · 
hakkin vak1f olanlarla en az iki sene Devlet menıur· . ı
de hizmet etmiş bulunanlar tercih edilir ) 4 _ M ıyetı:ı~ 
k d k . fl . . cmurın anunun · a 1 memur vası arını haız bulunmak .... 

1 
. 

1 T · · · 936 C · ~aıt arı e, 20 eşrınısanı uma sabahı yapılacak ·· -
· 'h d b" ·· · musahaka ımtı anın an ır gun evvelıne kadar tam ves ·ı · ·ı · 
· h · aı tı ı e b' lıkte ve arzu alıle Ankarada Maliye Tefti H . . ır-

setine veya İstanbul da Def terdarlıg· a mu·· ş eyetı Rıya. 
racaatları. 

M. ( 2863) 
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TEKEMMULUN EN YUKSEGi 
~ w 

1 
DAHA UZUN ... 

DAHA RAHAT ... 

DAHA SERi ... 

o T T A $ MEŞHERİNDE GÖRÜNÜZ 
istiklal Caddesi 239, Tokatlıyan Karşısında 

--~- __./ 

,, ,,.. .~AnZUK11- .. - - .. """' 

Oksürük Şurubu H k d. . k. ı • ~ em en ısı ıstırab çe ıyor, 

Tük Antras·ti' • 
1 

. 

Kalori randımanı hiç bir vakit Kok 
randımanile mukayese edilemez. 

Son tecrübelerin teyit 
ettiği hakikat : 

Türk Antrasiti'nin 
Kalori itibarile, adi koka yUzde 
kırk faik bulunduğu sabit oldu 

SAT 1 Ş YERLERi: 

Merkezi: Maden kömilril İşleri T. A. Ş. Bahçekapı Taş Han Telefon: 21195 
Galata: Türkiye İş Bankası şubesi. Telefon: 44630 
İstanbul: Adapazar Türk 1'icaret Bankası, Bahçekapı Taş Han Tele. 22042 
Ankara: Yenişehir, Ali Nazmi apartımanı. Telefon 1162 
Ankara: Adapaza:-. Türk Tıcaret Bankası Tel. şube 2316, Müdiriyet: 2319 

il/t_--<!~r Hem de başkalarını üzüyor 

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

Bütün eczanelerde vardır? 

INGil.JZ KANZUK ECZANE31 

Beyoğlu, lstan bul 

ittihadı Milli 
TÜRK SİGORTA ŞİRKETİNDEN: 

1ttihadı Milli Türk Sigorta Şirketi his
sedarlar Umumi heyeti, Ticaret kanu
nunun 386 ıncı ve dahili nizamname
nin 28 inci maddelerine tevfikan 17 
kanunuevvel 1936 tarihine müsadif 
perşembe günü saat ıı de şirketin 
Galatada Ünyon hanında kain dairei 
mahsusasmda ruznamede yazılı Şir -
ket sermayesinin tezyidi hakkında 

müza~erede bulunulmak üzere alelade 

Devasız bir dert mi? 

Hayır birkaç kaşe 

GRiPiN 
ile geçecelc ıiddet:li 

Bir baş ağrısı 

• • 
1 

Bütün ıstırabları dindirir. 
Diş, adale, bel ağrılarını, üşütmekten mütevellit ~ 

ve sızıları ke~er, Gripe, nezleye karşı çok müessirdir. 

G R ı• Pı• N • Radyolin diş macunu fabrikasının mütehaJ 
• kimyagerlerillarafından imal edilmiştir. 

- -- -- ~ 
MÜHiM 
1 LAN 

Meşhur Rus - isveÇ 

olarak toplanacaktır . 
Ticaret kanununun 385 inci madde- L A s T i K ve $ o s o rt L A R 1 

sine tevfikan her hissedar, velev bir Taze mallanmız bu tıene de mUşterilerimizi memnun etmek içil' 
hisseye malik olsa bile hisse miktan büyük fedakarlıklarla getirdik. Bütün toptan ve perakende 
tahdit edilmeksizin tevdi ettiği hisse mağazalarında bulabilirsiniz. .....ı 
adedi nisbetinde reye sahip olmak ü- İsveç "T R A p E Z" fabrtkr: 

zere bu umumi heyete iştirak hakkını ~--------------------"' haizdir . 

UGUR UYAR TAKVi 
Hissedarların malik bulundukları 

senetleri Ticaret Kanununun 371 inci 
maddesine tevfikan içtima gününc1en 
en geç bir haf ta evvel Şirketin İdare 
Merkezine tevdi etmeleri lazımdır. En kibar salonlara yakışacak en güzel takvim budur. 
Ban~alann makbuz ilmühaberleri öğretmen Fuat Gücüyener - Anadolu Türk Kitap depos: ) 

------------------------------------ dahi hisse senetleri gibi kabul edile- ~ 

Romatizma Pimanol 
ile derhal geçer. Uşü
mekten, bel, diz ve ar
kaya giren ağrılan he· 
men keser. 

ce~~~e senetlerini tevdi eden hisse- İ stanbul GümriikJeri Başmüdürlüğünden: tfl 
darlara. verilecek olan makbuzlar 7 500 kilo şerit halinde zıvana kağıdının kapalı ıa,ııl 
dühuliye kartı yerine kaim olacak. satış ilanı Son Posta gazetesinin 7/ 11 / 936 tarihli nii · 
tır • İdare Meclisi sın da yazıldığını ilan ederim. "2 7 5 7,, / 

~~------~~------~~~--~--~~~----~~~---.----~~~~-:-:-~~-:----___./ 
Ç 1 K T 1 ~ 

1937 ECE MUHTIRASI Avukat, doktor ve her iş adamına lazım olan takvim ve :tJl,ı 
ECE muhtıra defteri arayınız. 10 çeşit Uzcrine zarif şekiller JJ 
mıştır. Biltimum ki.ğıt ve kitapçılarda bulunur. j 

Deposu : Ankara caddeai, Afitap mağazası No. 11 


