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Yedincide: Türk Donan
masının Resimleri 

Sancakta Tazyik Son Hadde Vardı! 
Malta dan 
Maltaya 

Ahmet Emin YALMAN 
Ankara, 15 Sontcşı·in 

D onanmamız yarın Malta -
ya gidiyor. Orada lngiliz 

1J.manmasmı ziyaret edecektir. 
Türk - İngiliz dostluğunun 

bu tezahürü, her Türkün kalbin
de sıcak ve samimi duygular u
yandıracaktır. Hele harpten son
raki korkulu rüya günlerinde 
Maltada bulunan ve orada sonu 
belirsiz üzüntülü aylar, seneler 
geçirmi, olan vatandatlar, bu ha. 
disenin ferahlr tarafını çok yakın 
dan duyacaklardır. 
Denilebilir ki dostluğumuzun bu tat

lı gününde acı günleri hatırlatmak 

doğru mu? 
Elbette doğru, çünkü bu dostluğu 

ölçmek için eski Malta ile bugün~ü 
Malta arasındaki uzun mesafeden ıyJ 
ölçU bulamayız • . . . . 

Harbin uyandırdığı kınlı ve sısh 
duyguların ve hariçten gelen yanlı§ 
telkinlerin tesiriyle günün birinde İn
giltere karannı verdi: lngilterenin 
lµenfaati; Türk kuvvetini, Türk inki
!}af kabiliyetini yıkmaktadır. 

Bu siyasetin tatbikinde müracaat 
-edilen usulil her vesileyle hatırlatma
ğa değer: Eskiyi, geriliği, taassubu 
temsil eden menfi unsurlar okşandı, 
yeniliği, yaşamak ve inkişaf etmek 
azmini temsil eden unsurlarm ezilme-
11ine çalışıldı. Bu anda yüzlerce va -
tandaş. birer vesileyle, hatta vesile 
ve sebep göstermeden Maltaya sürül
d:ı. 

t:.slri Malta 

M alta yüzlerce Türk vatanda..,c;ı
na senelerce böyle bir rnahpes 

olan yerdir. Malta kelimesi, İngiliz 
siyasetinin bize dostluktan çok u
tak günlerini gözönünde birdenbire 
canlandıran bir kelimedir • 

Eski Malta günlerinde siyaset ba
kımından Türklerle İngilizler arasın
da karşılıklı bir düşmanlık vardı. İn
giltere bizi görmemek, anlamamak 
için gözlerini yummuş. kulaklarını tı
kamı~tı. Yeni doğan Türk kuvvetini 
boğmak için ne mümkünse yapmağa 
hazırdı. lki taraf biribirinden her 
fenalığı ve cfüşmanlığı bekliyQl'~u. 
~\rada karşılıklı itimattan, yarma ait 
dostluk ümitlerinden iz yoktu. 

Biz ileriye doğru atıldık. Muvaffa
loyetten muvaffakıyete yürüdük Ye
ni bir temel üzerinde hiç umulmaz, 
yepyeni bir yapı yaptık. 

Seneler geçti. Aradaki had düş • 
mn.nlık duyguları tasfiyeye uğradı. 
Fakat 1ngiltere, Yakın Şark yarışın _ 
da yanlış at üzerine bahis tutmuş 
olmaktaki hatayı kolay kolay unuta
madı. Senelerce milddet bizimle ta _ 
nışmamakta israr etti. Bizi görmek 
ve anlamak istemiyordu. Bu sıralar _ 
da biz de her fena işin arlkasmda bir 
İngiliz parmağı arıyorduk. 

Yeni çığır 

G üniln birinde Ankaraya sefirlik 
ne demek olduğunu tam mi

nasile a n 1 a Y a n dürüst ve 
a ; l a y ı ş 1 ı bir j n s a n, İngiliz 
sefiri diye geldi. Bizi g ö r d ti 
1.nladı. Hedeflerimizin ne kadar açık 
ve tem.iz olduğunu kavradı. Türk ve 
lngiliz menfaatlerinin ve hedeflerinin 
tamamiyle muvazi olduğunu takdir 
etti. 

Sir Edvard Klark bizi İngiltereye 
tanrtmağı kendine iş ve vazife edindi. 
BugünkU sefir de ayni yolu sevgi ve 
azimle takip etti. Bir taraftan da İn
gilizlerin çok sevdikleri hükümdar -
lan Kral Sekizinci Edvard aramıza 
geldi. Bizi kendi gözüyle gördü ve ta
IUdr. 

:N'etice olarak bütün buzlar çözül -
dU. lki memleket arasında tam b_if. 

TORK SULARININ, TORK KIYILAR/ı'YIN ŞEREFLi KORUYUCUSU 

Antakya ve Iskenderunda 
intihaptan Kacan 
Halk Oldiirülüvor! 

Halka Mevkuf en ey Ver
dirilnıeye Çalışılıyor 

Ankara 15 (TAN muhabirinden) - Fransa tarafın· 
dan Antakya hakk1ndaki notamıza verile? ~evabrn tam 
fransızca metni t~lPrafla Ankaraya gelmıştır. Notanın 
resmi aslı ayrıca ~~ta ile gelmektedir. Hariciye Ve~· 
leti notaya verilecek cevap üzerinde büyük bit' hassası· 
yetle çalışmaktadır. Cevabımız en kısa bir zaman zarfın· 

FELEGIN KONFERANSI 
"FELEK,. bu haftadan itibaren 

konferans vermeğe başladı. Lutfen 
2 nci sayfayı açınız. 

1 Donanma 
Bugün 
Gidiyor 
Donanmamız bugün Akdenize açı

lıyor. Filomuz saat 11 de limanımız • 
dan hareket edecek, hareketten önce 
de Büyük Erkaniharbiye reisimiz 
Mareşal Fevzi Çakmak filomuzu zi. 
yaret ve teftiş edecektir. 
Donanmamız önce Maltaya gide -

cek, lngiliz donanmasının geçen se • 
nelerde lstanbula yapmış olduğu zi
yareti iade edecektir. Dönüşte de Yu 
nanistana uğrayacak, Faler limanın
da dost ve komşu Yunan donanma
sının misafiri olacatkır. 
Donanmamız için biiyük uğurla -

ma merasimi yapılacaktır. Bunun ı
çin iki vapur tutulmuştur. Halktan 
iştiyenler bu vapurlara binerek Ye
şilköy açıklarına I<adar donanmııını
za refakat edecektir. Kalamış vapu
ru saat on buçukta Köprünün Ada 
iskelesinden, Şirketi Hayriy.~n;n 7lnu 
maralı vapuru da Köprünün UskU • 
dar iskelesinden kalkacaktır. 

Madrit önünde dün çok 
kanlı muharebeler oldu 
Asil erin Bombardımanı Ne-

50 Kişi Öldü ticesinde 
• • Londra, 15 (Radyo) - rini geçmek için sıkı bir hücum 
Bugün Madrit harbinin se • ynpmı§lar, fakat muvaffak olamamı~ 
kizinci' günü idi. Muharebe laı ve büyük zayiat vererek geri çe-

bugün en müthiş ve kanlı 
saffıasmı yaşamıştll'. Asi tay 
yareler Madrit üzerinde 
kanh uçuşlar yapmışlar, atı
lan bombalar neticesinde si
vil halktan kadın ve çocuk 
pek çok kimseler ölmüştür. 

Asiler Madridin en mUhim tabii 
müdafaa hattı olan Manzanares neh-

kilmişlerdir. 

Elli Ölü 
Madrit, 15 (A.A.) - M1drit mu .. 

dafaa konseyi bugün öğle t::.-..eri asa. 
ğıdaki teblii;ıi neşretmi§tir. 

da hazırlanmış bulunacaktır. • 
TETKiKLER, TEHDiTLER 

Sancaktaki intilrn bat hakkında alınan haberler mahal
li idarenin ve bilhassa deiege Doryo'nun gayretkeşlikte 
son haddi aştığını ve tazyikin her nev'ini kullandığını 
gösterm~ktedir. Suriye Intihap Kanununda rey vermek 
diye bir mecburiyet olmadığı halde istiklale aşık halka 
c~bren rey verdirmek için tevkifler, jandarma silahile 
tehditler her tarafta meydan almıştır. 

Kahraman Orduya 
H~diyelerimiz 

Dün asi tayyare kuvvetleri, Madri
di bombardıman için müteaddit tcşeb 
büste bulunmu§lardır. Bu teşebbü~ 
!erden birinde, dü§man tavy 4r~:ert 
Atocba mahallesi üzerinde .u;:.maya 
muvaffak olmuşlardır. Ce:ıup istas
yonu olan Atocba istasyonu civarın· 
daki sokaklara müteaddıt kuvvetli 
bombalar düşmüştlir. Bir çoğu ka
dın ve çocuk olmak ti zere ~i .ril ahali
den elli ölü ve müteaddit j"U'alı var
dır. lstasyon ile Atoeba atclyelcrine 
bır §ey olmamıştır. 

Bütün unsurlara mensup halkın Hatay Türklerile birleşmesi ve istik· 
lft.1 davalarını elbirliğile müdafaa etmeleri karşısında Sancaktaki yabancı 
memurların gözleri dönmüştür. Şurasını düşünemiyorlar ki, bu ölçi.ide 
tazyike ihtiyaç görülmesi Sanc:ak hall(ının istiklft.1 a1kına ve olğunluğu
na en sarih misaldir. 

MEVKUFEN iNTiHAP 

Kilis, 15 (TAN muhubirinden) - Bir kısım Ermeniler, Antakyada.ki 
Ortodoks Rumlarla Alevilerin çoğu ve umumiyet itibariyle Antakya 
halkının yüıde doksanı intihaba iştirak etmemektedirler. Müsellah jan
darmalar manaa ve bölük halinde kamyonlarla köylere sevkedilerek ve 
intihaba i§tirak ctmemE.~tc israr eden köyllilere dayRk atarak ve her tUrlil 
tazyiki yapmak suretiyle kolları iple bağlanarak intihap sandıklan başına 
cebren getirilmektedirler. 

Bu suretle zorla sevkP.dilenler arasında yolda firar edenler silahla 
öldUrtilmektedirler. Int:ihabata müdaheleye ve fesat karıştırmaya çalı
şan Antakya miiddei.ımı.mıisi bir kargaşalık esnasında ölmüştür. 

ÇERKEZLERIN AZiMLi MUKAVEMETi 

Riyhaniyedeki Çerkezler bütün tazyiklere rağmen intihabata i§tirak 
etmemişlerdir. Sancak emnıyet müdürü,. istihbarat reisi ve mutasar.nf 
Riyhaniyeye g~lerek Çerkezleri intihaba i§iliake tesvik etmişlerse d~ 
Türkler intihabata ıştira\t etmedikçe kendilerinin de iştirak etmiyeceklen 
00'\ ııbncı vermişlerdir. l3u heyet bütün sancakta halkı intihabata iştirake 
davet için dola§maktadır . 
"YENIGUN,, KAPATILMIŞ 

[Arkası 10 uncuda] 

Akdenizde 
Nüfuz 

Siyaseti mi? 
İtalya - İngiltere 

Konuşması Başladı 
1 Londra, 15 (A.A.) - Havas njan-
1 sı bildiriyor: 

J Dün akşam Hnı iciyc Nazırı Ed 
1 \'e ltalya sefiri Grandi artı da en 

1 .. 1• k sın yn-
1
• pı an mu a at hakkında o· c;. .,, ' ld' -· . 1 . .,,r ... nı ıgı. 

I n: go~, ngıltere, Akdenizi her hii-
• kumctın ayrı beyanaU .1 . 

1 

dilmi 1 arı ı e tes'bıt e
l ş o arak muhtelif nüfuz mıntaka 

• ~rına taksim eyleıneği düşü ınıekte
dır. 

r H~kfı~eUer, mütckabıl menfaatlc
e rıayetı tcnhhüt eyliyeceklerıiir r 

tidai müzakereler, muallak a kal. P
b0'tU mış u n meselelerin hallini istihd f 

güven ve ahenk havası esmeğe başla- Antakyadaki halk gazetesi olan ''Yenigün,, mendup (delege) tara
dı. Bu vaziyet, !ngilterenin Iraktakı ftnd~ k~patılmıştır. Vatanpe~~r ~r~erde~ S~, Azmi, Vedi Münir, 
ağır Yiikünden bir an evvel kurtulma;..' Kaclr., ~~Urscl, Haydar Kılıç teb ıt Milmı§lerdır. Bır kısım vatanperver -
llna da hizmet etti. Dünkü Osm~nlı ler 1'.azyık_, karşısında memleketi terke ba§lamışlardır. Doktor Abdurrah-

[Arkam ıo ııincuda1' • mal! hud11t harici edilmj§tir. (Arkası 10 uncuda) 

Istanbulluların kahraman Türk ordusuna yeni hediye ettikleri taWare
l:re. dün bUyük merasimle isimleri konuldu. Burada yeni tayyarelerimi
~ı~ ılk uçuşunu ve kurdelalarının kesilişini görüyorsunuz. Tafsilatını 
ıkıncl sayfada bulacaksınız. 

ccktir. Bu meseleler Akdn .... da ede 
i . · ~ız e sey r sefam, ~ vrupa harici tt • • 

d k. . . lC'llıeketıer 
e ı mUtekabıl nUfuzlar S" -
1 . • ' u veyş k na ı ve denız kuvvetleri a-
u ed. a rasındak' m va.zen ır. Asıl mU k ı 

. za eı.-ele h hangı bir esas bulun re, er 

ı ı~ 
lanacaktır. ur bulunmaz baş. 

.. 
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Siyaset ilemi 

İspanya Harbi 
• spanya dahili harbi bugün on 
1 sekizinci haftaya giriyor. Da· 

hili harbin başlamasından sonra vü· 
cuda getirilen beynelmilel ademi mü· 
dahale komitesi ise on dört on beş 
haftadanberi çalışmaktadır. 

RAMAZAN! 
Dahili harbin başlamasındanberi 

göze çarpmıyan fakat son günlerde 
birdenbire hayret uyandıran bir hl .. 
dise, hükumet taraftarlarının son g Un 
lerde gösterd ikleri mukavemet, bil
hassa tayyare ve tank kullanarak 
hasımlarını karşılamakta ve taarruı· 
farını k ırınkta, bundan başka muka· 
bil taarruza geçerek ilerl iyen diiş -
manı durdurarak mütefevvik bir va· 
ziyet almakta gösterdikleri kudret 
ve kabiliyettir. 

Bayanlar, Baylar, 
Bugün size ilk konferansımı vermekle bahtiyarım. Bizim gibi vere -

cek şeyi, yahut vermek isteği kıt olanların bol bol verebilecekleri rna -
talıların başlıcası konferans, öğijt ve eskiden nutuk dediğimiz söyl-Ov
dir. lstanbulluların kahraman orduya armağan ett:ği yeni tayyarelerimiz lstanbul semasında 

• - Evet efendim. 
- Seni ne diye getirdiler? 
- Guya oruç yedim diye. 
- Yanlışlık olacak. Hadi çık d:şa-

Yeni tayyarelerimize! Parfi Kaza 
Ramazan, bildiğimiz gibi bir oruç 

·~,dır amma, Allah ile kul arasına 

girmek kimsenin üstüne düşmediğin
den kim tutar, kim yer bilinmez. Ba
na l!Orarsamz, Allah sizi ina!'ldı:-<:m ! 
On sekiz, yirmi sene birtcviyc tut
tum, fakat sonradan baktım ki. etra
fımdakiler yiyor; ben de ycmiye baş
ladım. Allah büyüktür. Tak:ııratımı

zı affeder. 

n. coşkun merasimle kongreleri 
Bu yüzden birçok mahafil, Madrit 

HükCmıetinin bu tayyareleri ve tank 
farı nasıl ve nereden edind iğini so • 
ruyor ve bu suale bir cevap veremi .. 
yorlar. 

Tam çıkarken demiş ki . 

- Efendim, ben müslüman olaca
ğım. Lakin eğer şu bizim arkadaşın 
cezasını affederseniz. 

• • 
ısım kondu 

Dün Bakırköy ve Üsküdar 
Kongreleri Toplandı Daha evvel ayni hayret, A.si gru • 

pun silah tedariki hususunda göster· 
diği faal iyet karşısında da hissedil • 
ıniş, fakat bu hayretin de di.iğünıleri 
çözülememiş ve netice anlaşılama • 
nııştı. 

Lakin, siz, bana bakıp ta "Felek yi
yor ya! Biz de yiyelim! ,, demeyiniz. 
Çünkü meşhur meseldir : 

Hiı.kim, zaten acıvarak idama mah
kfım ettiği adamın~ kurtulmasını da 
temin eden bu teklife yanaş'\ ş: 

Istanbulluların kahraman orduya' 
armağan ettikleri tayyarelerin isim 
konma törenleri, dün Yeşilköydc çok 
kalabalık bir halk kütlesi önünde coş
kun tezahürat arasında yapıldı. Bu 
münasebetle İstanbul esnaf cemiyet
leri, şark demiryollariyle anlaşnr.ık 

bin kişilik bir katar kiralamış ,·e ls· 
tanbul esnafından bir çoğu, a.l<>leri \'C 

çocuklariyle beraber Yeşilk')yde top· 
!anmışlardır. 

Cümhuriyet Halk Partisi kaza kon
grelerine başlanmış , dün de Üsküdar 
ve Bakırköy kaza kongreleri yapıl _ 
mıştır . 

"Her ko,yun kendi bacağın1an ast-

lır .. , 
Diyeceksiniz ki: 

''Biz koyun mu -
yuz?,, Tanrı nez -
dinde hangi hayva 
nm, hangisinden 
makbul olacağını 

bilemeyiz. Onuıı · 
çin eskiler "her 
sin mesuliyeti k<. 
di omuzlarına yük 
lenir,, demedense: 
"her koyun kendi 
bacağından asılır.y demeyi daha mil· 
na!ip görmüşlerdir. 

Bir bayan: 
- Acaba hangi bacağından a!lılır? 

, Bir bay: 

' - Maça bacağından ... 
- Yooo! Bakınız! ciddiyeti muha· 

faza edelim, efendim. 

llk defa çıktığım bu kUrsijd~. son
ra ne diyeceğimi şaşmnm. Gerçi kür
!lüden inmek aklıma gelmez değil &m
ma ! inersem, adamın adını becerik· 
Biz diye çıkarırlar. Ondan ötfüü kür-
11ilden inemem. 

Evet! Ne diyordum? Siz, bana ba
kıp ta yemi ye kalkmayınız! Hele, gö
rilyorum; içinizde değil bir ay .bir se
ne ıç tutmaya dayanacak gibiled
niz var. Onlar için oruç elzemdir Am· 
ma bir kısmınız da görüyorum ki, 
pek cıhzsınız. Sanmam ki bu cılızlık 
hala moda sanılan "ince endam,. me
rakından ileri gelmiş olsun. Onun i
çin kuvveti yerinde olanlar hem sıh· 
hat, hem ibadet icabı diyıı onı' tutar
lar, olmıyanlar da yerler. 

Bir bayan: 

- Oruç yemek günah değil midir!. 
- Evet, kul ile Allah arsısında bir 

g\ınahtır. Fakat yalan ~')vlcmek, 

başkasına zarar vermek, gayrın hak
kına tecavüz etmek gibi büyük gü -
nahlardan değildir. Size bu münase
betle bir ufak hikaye anlatayım: 

Oruç yemenin yasak oldu~ devir
lerden birinde iki arkadaş bir yerde 
gizlice yemek yiyorlarken o vaktin 
polisleri olan aSC3ler gelip herifleri 

yakalamışlar. 

O devirde oruç 
yemenin cezası da 
idam imiş. 

lki ahbaptan biri 
si fena halde kork
muş. Şaka değil, i· 

şin ucun~a. ~~n~ 
var. Lakin otekı 

~ ....,. pek aldırış etmiyor 

nıu§. Nıhayet cezaya hilkm~d !Cek ha
kimin huzuruna çıkmışlar. &ikim 
korkan herife sormu§ı 

-Adm? 

-Mehmet. 

- Sen oru~ yemi§8fn. Ubtnmıyor 

mmııun, nAs huzurunda ve Ta ıırı nez· 
dinde böyle bir gilnahı irtikap etmi -
ye? 

Herif titremeye başlamı._ Lakin 
t itremek fayda eder mi? 

Hakim hükmünü '-ermiş. 

- !dam oluna! 

Adamcağu yıkılmıt oraya. 

Arkadan ikinciaine aorm•ış: 

- Adm ne! 

- Art.in.. 
-Ne? 
- Artla. 
-Ya?! 

- Pekala. demiş. 
Halis muhlis müslümım olan ve 

kendisini kurtarmak için adını 'Ar

tin,, diye söyliycn de bir keli r:ei şa

hadet getirip giıya müslüman olmus

ve mahkemeden sevinçle çı'·arlarken 

teşekkür eden arka.daşına: 

Dün ilk olarak saat 10 da Bakır -
~öy kaza kongresi toplanmıştır. Kon
grede 600 e yakın partili, bu arada da 
parti vilayet idare heyetinden Refi 
Celfıl Bayar, Ahmet Kara ile Şehir 

1 

Meclisi azalarından Suphi, Ticaret O
dası tetkikat müdürü Galip Bahtiyar 
hazır bulunmuşlardır. 

Asilerin ortalıkta uyandırdıkları 

hayrete, hükumetçilerin mu''<>"ele 
etmeleri, şüphe y.ok ki, tabii iÖrül • 
meye değer! 

Mısır Parlamentosunun 
Kararı: 

- Ulan! Gavur oldum, kendimi 
·urtardım; müslüman oldum, seni MERASL\1 BAŞLIYOR Kongre reisliğine Yeşilköy mümes

sili ve İstanbul Sular Umum Müdürü 
Ziya, ikinci reisliğe İstanbul ithalat 
müdürü Memduh seçilmiş, sekreter -
liklere de Tahsin, Necati T unçyüz ge
tirilm işlerdir. Bundan sonra idare 
heyetinin iki yıllık faaliyeti hakkın -

lngiltere - Mısır muahedesin i tas .. 
dik için fevkalade içtiınaa davet olu· 

nan Mısır meclisi, günlerce devam e• 

den müzakerelerden ve bütün fırka 

liderlerini dinledikten sonra rttifa • 

ka yakın bir ekseriyetle tasdik et .. 

miştir. Muahede bundan sonra Mısır 
ayanı tarafından tetkik olunacak • 

tır. Fakat Mısır ayanında da kahir 
ekseriyet Veft partisindedir. C · ::ı.da 

da muahedenin ayni şekilde tasv·p 

olunacağı şüphe götUrmez. 

kurtardım. Bir daha böyle ters haltet

miyelim. demiş. 
Oruç yemek için kellesini koltuğu

na almak lazım gelen devirde yaşıyan 
!ara bakıp halımize şükretmeme!< el-

den gelmez. 
Konferansımı bitirmeden evvel si-

7.e bektaşilerin oruç hakkınjaki mü

talealannı gösteren bir fıkra na~le
deyim: 

Bir bcktaşi der
viş. bir yaz ramaza 
nında tarla sürü -
yormuş. Te~in~e 
kaynıyan gane•ıa ""911r-iilollııllıFNl<~c.'fı 

altında bir ınüddet 
çalıştıktan sonra 
tarla kenarındnki 
ağacın dibinde dinlenmeye gitmiş ve 
orada duran testiyi başına dikip "lak, 
lak, liı.k ! ,. kanıncıya kadar İl"!lliş. Ay
ni ağacın altında dinlenen \'e şüphe
siı; oruçlu olan bir ihtiyar yolcunun 
kendisine dik dik baktığım görüne~. 
sormuş: 

- Erenler, ne bakıyorsun dik dik 

yUzüme? 

- Ramazanı şerifte nasıl su içi
yorsun diye bakıyorum. 

- Doğrusun! Lakin ram t !anı şe
rif gider, yine gelir, fakir gidersem, 
bir daha gelmem .. 

Vaktimiz gecikti. Konfera -ısımız ela 
bitti. Gelecek haftaya kadar allahıı. 
ısmarladık. 

8 FELEK 

Trabzonun 
ihtiyaçları 
Tetkik Ediliyor 
Trabzon, (Hususi Muhabirimizden) 

- Şehir meclisi, Teşrinisani içtima 

devresinde şu meseleleri müzakere e
decektir . 

Su, şehir planı, kanalizasyon, hey
kel, çocuk bahçesi, mezarlık, bakkal 
dükiı.nlannm camekılnlanması, hal, 
hcliı.lar, şehir içindeki derelerin temiz 
lenmesi. Uzunsokak, Semerciler, gibi 
caddelerin, Belediye meydanının par
ke döşenmesi 

Belediye Mecliainde lntihaplar 
Bu toplantı devresi için yapılan in

tihabatın neticesi şudur: 

Mehmed kitapçı, Hadi Başman Re

is, Ali Rıza M. Muammer, Burhan 

katip. 
Osman, v a r i d atçı Osman, 

Cevdet, Burhan, Hadi bütçe encüme-

ni azası. 
Temel Nücumi. M. Muammer, Meh-

Merasime saat tam 1l te baş,rındı. 
Evvela lstanbul Hava Kurunu Baş· 
kam lsmail Hakkı kürsüye geldi ve 
Istanbulluların gösterdiği hii}i1k ha
miyet eserlerinden sitayişk~r bir li
sanla bahsederek dedi ki: 

"- Kurumumuz bu yıl büyük ulu
sumuzun sayesinde cümhuriyet ordu
suna 34 tayyare hediye etmey~ m·ı

vaffak oldu. Bugün de yeni arrrıa

ğanlarmıızın isimlerini ku•! tyacak
tır. Bugünkü tayyarelerle İstanbul; 
cümhuriyet ordusuna 27 tayyare he· 
diye etmiş oluyor ... 

Bundan sonra Şehir Meclisi namına 

1 daki raporu okunmuştur 

j Raporda, idare heyetinin iş başına 
1 geçtiği günden bugüne kadar yapma
ğa muvaffn~ olduğu işler arasında , . 

yeni binanın alınması. Bakırköyünde 
orta okul açılması, Terkos suyunun 
Bakırköye getirilmesi, Bakırköy ve 
Yeşilköy civarında yapılan bayındır

Dünkü iıim konma törcnind e tık hareketleri sayılmakta~ı • 
vu.\uı.tCArn~1ot:t.in ır.,. ... , d ... ı,,;t..,., .... L .. ı.. 111.uulc ııoytıy.:ııcıı:r Hasan 'Tahsımn okudugu bu rapor 

söyliyerek halkın , orduya ,J ın bağ- alkışlarla k abul edilmiş , idare heyeti 
hhğmı ve hamiyetini canlaı1 rdı • ~ intihabına geçilerek asli azalıklara 

En son olarak Türk havacılığı ı.a-ı Dr • Şaht Hasan Tahsin. Ahmet Cevdet, Suat 
mına kürsüye gelen tnyyare yüzbaşı- ve Rauf seçilmişlerdir. 
sı Kemal Çolakoğlu gür sesie halka Bunlardan başka vilay~t konm-esi-
.. 1 h. t · Du··n Müzeleri ve Boi!aziçini şoy e ıtap e tı: - ne iştirak etmek lizere şu zevat ııcr-il-
"- Aziz yurtdaşlarım. 13•ıgUn bu- Gezdi mişlerdir. Ziya F,rdem, Hilmi Naili. 

rada Istanbulun himmetiyle saf saf Şehrimizde bulunan Almanya Ik - Selim. Hasan Tahsin . 
dizilen bu uçakların isim ko ıı na me- tısat Nazırı ve Rayişbank müdürü Kazanın iki vıllık bütresi de aynen 
rasiminde hazır bulunmıya :,; •1.~: 1ı: Is- Dr. Şaht dün şehrimizde bazı ziya - kabul edilerek kongre dağılmıştır. 
tanbullularm hamiyetleri bir tayyare retler ve gezintilerde bulunmuştur. Dün Üsküdar kaza •rnngresi de ya. 
filosu değil, memlekete kn netli bir Nazır sabah saat 10 da otelden çıka- prlmıştır. Bu kon~redc vali ve beledi
hava birliği kazandırdı. Bu, lstHnbııl rak otomobille Topkapı sarayımı. git- ye reisi Muhiddin üstUndağ da hazır 
için çok büyük bir şeref ve fedakar- miş, oradan, müzelere uğramıştır. 

ht .. ·ı .1 B - el b' bulunmuştur · 
lıktır. Sayın tstanbullulnr: önünüz- Dr. Şa og euen sonra ogaz a ır Evvela parti kaza merkezi başka . 
deki bu hava kartallarına gururla ba- gezinti yapmıştır. nı Avukat :Macit idare heyeti r~j'oru-
kabilirsiniz. Bunlar. sizin hrnı iyeti- • nu okumuş, ve heyeti idarenin· yap_ 
nizin bir zaferidir.,, Türk Elınasına tığı işleri zikretmiştir. 

Bu hitabeden sonra isim konma Rağbet Var Rapor bir muhalif rev dahi alma -
merasimi yapıldı. Askeri bando fs- :Memleketimizin ihraç maddel eri dan aynen kabul edilmiştir. 
tiklal marşını çaldı. Balıkcılnrın a- arasında elmalarımız da iyi bir mevki Bundan sonra intihabata geçilmiş. 
dına alınan tayyarelerin kıp·deldsını, almaya başlamıştır. ittifakla ',<aza heyeti idaresine: avu • 
Balıkçıler Cemiyeti Reisi Ah net Mcr- Elmalarımımzın bozulmadan ve çil kat Macit. Halkevi reisliğine Sefik 

der, Esnaflar adrna Vnli ::.\Iuavini Hü
dat, Halıcıların adına Atıf, f:'l1inor1ü 

a d ı n a Ahmet H a l i t. Eyüp 
a d ı n a Kaymakam H ş i m, 

Fatih adına Cemal. l{ a s a p -
!ar namına Rıdvan, Beyoğlu arlına 

alınan tayyarenin kurdelfısını doktor 

Nazım Hamdi kesti. Tay:ı lrclerin 

şeritleri kesilirken, bütün halk scvhıç 
ve neşe içinde tayyarelerin etrafını 
kuşatmışlardı. 

Bundan sonra vali muavi ıi Hüdai, 
biraz sonra ıuçacak olan tay,·arenin 
pilot ve rasıtlarının ayrı ayn hatırl:ı
nnı sorarak birer hah hediye t tti. 

rümeden yabancı memleketlere sevk aznhklarn da Mustafa, Nuri. Rifat ve 
edilebilmesi için bazı yeni ambalaJ Vahdet intihap olunmuşlardır . 
tecrübeleri yapılmıştı ve bu yıl geniş 
mikyasta ihracat yapmak için ala • 
kadarlar tenvir edilmişti. 

Elma yetiştiren mıntakalardan ala 
kadar iktisadi dairelere gelen haber 
ıcrc göre, bu yıl elmalarımız hem 
mebzul hem de kalite itibarile çok iyi 
dir. 

Elma ihraç mevsimine tamamen 
girilmemiş olduğu halde Filistin ve 
Mısırdan mühim istekler vaki ol -
muştur. Bilhassa Gümüşhane ve A
masya elmalarının bu yıl çok müşteri 
bulacağı umulmaktadır. Mısır ve Fi 
listinden başka, Suriye, Fransa ve 
ltalyadan da siparişler alınmıştır. 

Bugün Rama:r.an 
Bugün ramazanın biridir. Dün ak

şam mahallelerde bermutat davullar 
çıkmıştır. 

Demiryolu lstikrazımız 
Erzurum - Sıvas hattı istikrazının 

üçüncü tertip tahvilleri kayıt ınua -
melesine bugünden itibaren Cümhu
riyet ~1erkez Bankası şubelerinde baş 
!anacaktır. KaJ,t müddeti Birincika
nunun dördüncü akşamı bitecektir. 

Muahedenin iki teşrii meclis tara• 

fından tasdikini müteakip niyabet 
.............. •:-:.~--... - ••• ._.:L.&.:...::•-•--... • 
onun dn ayni şeyi yapacağı f.Üphe 
götürmez. 

Bu suretle Mısır tarafından tasdik 
muamelesi itmam olunan muahede -
nin lngilterede de ayni muameleyi 
göreceği muhakkak sayılıyor • 

F ilistind e: 
Fiııstin Arapları lngiltere HükO " 

metinin gönderdiği tahkik heyetin• 
karşı boykotaj siyasetini tatbik et • 
nıekte ısrar ediyorlar. Araplara gör• 
bunun sebebi lngiltere hükurnetinın 
"Filistini yahudileştirmek,,e devanı 
etmesi, ve muhaceret akınını durdur 
nıaınasıdı r. 

Arapların bu hattı hareketi, .tah • 
kik heyetinin vazifesini bir hayl i gü9 
leştirecek ise de onun neticeye var· 
nıasına mani olmıyacaktır. ÇünkU 
heyet. üç aydanberi Filistin mesele .. 
sini tetkik etmekte ve vaziyeti anla· 
mış bulunmaktadır. 

Filistin Araplarını boykotaj üze • 
rinde idare ve sevkeden en esaslı A .. 
mil, 1 ngi ite re müstemlekat nazırının 
her ay 1800 yahudi aileye nıühaceret 
rtıhsati verildiğini söylemesidir. 

Araplarsa muhacereti durdurmak 
için her şeyi yapmaya karar verdil<• 
leri için bunu kendi haklarına mürıa· 
fi saymışlar ve bu vaziyeti almışlar" 
dır. 

Araplar, sebat ve ısrar ettikleri 
takdirde müsbet bir neticeye varacak 
!arına inanmakta ve boykotaj pro ,. 
pagandasını azami gayretle yapnıal<• 
tadırlar. 

ômer Rıza DOGRU L 

Merasim burada bitti. Bu'l~an son
ra Tayyare Kurumu ve es11af cemi
yetleri tarafından hazırlan::ın büfede 
halh pasta ve limonata ikrrnı eJ i
di. Halk yavaş yavaş dağılmıya baş
larken, lstanbullularm par.ıı:ıiyle alı
nan tayyareler, berrak semada gnz
leri takdir ve kalpleri heyecan dol
duran çok tehlik1>li akrobasi hareket
leri yapıyorlardı. 

Bir Romen Harp Gemisi 
Limanımızda ı 16 lkinciteşrin 1 

P.AZARTESt 
Bugünkü hava : Mütehavvil 

------Rasat merkezlerinin tesbit ettiğine 

göre, bugün hava şehrimizde mutedil 

geçecek, kısmen bulutlu olacaktır. 

Yağmur yağmak ihtimali de vardır. 

11 inci ay Gün: 321 Kasım: ~ 
1355 Hicri 1352 Humı 
Ramazan: 1 3 Ikınciteşrin 
Güneş: 6,48 - Oğle: 11.59 
!kindi: 14,34 - Akşam: lö,55 

med Kitapçı, Ali Rıza Tevfik idare en 

cllmeni azası. 

Şapka Kanununa Aykırı 
Hareket Etmit 

Dün limanımıza bir Romanya muh 
ribi gelmiştir. Saat 11 de limana gi· 
ren gemi şehri top atarak selamla -· 
mıştır. Sabahleyin kumandan çıka -
rak resmi ziyaretlerde bulunmuş ve 
öğleden sonra da ziyaretleri kabul et
miştir. 

KUMARBAZLAR 

Memlekette umumi hava vaziyetine 

gelince: Cenup ve prk mıntakalarm

da az bulutlu, diğer mmtakalarda ise 

Yatsı:. 18,25 - lınsak: 5,~ 

Dünkü hava 
Doktor Rifat, Doktor Tayyib, Dok-

tor Mehmet İbrahim, Nakiye, Ali Rı
za sıhhat encümeni azası. 

Mesud, Salih, Mehmed, Hüseyin, 
Cemil, Nafıa enclimeni azası. 

Üsküdarda Rumi Mehmetpaşa ma
hallesinde oturan, Üsküdar iskelesi 
sandalları kiı.hyası 40 yaşında İbra -
him şapka kanununa aykırı olarak 
takke giydiği için yakalanmıştır . 

Galatada Necatibey caddesinde Ni
hadm 222 numaralı kahvesinde ku -
mar oynıyan Tophaneli İsmail ile 
Kasımpaşalı Hayri yakalanmışlardır. 

Dün hava açık ve gUneşli geçıııi9· 
yağmurlu geçecektir. hava tazyiki 266 milimt:tre. en çok sı· 

Rüzgar şimalden hafif ohrak ese- caklık 19, en az 5 derece olarak kn)· 

ccktir. 1 dedilmiştir. 
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1 Tenkit 

~ahkemelerde 

Nihayet hakimin 
huzuruna gelen 
garip bir macera 

Daha merdivenleri çıkarken yıkılıyordu. Kapının ö
nüne geldiği zanıan İkinci Sulh Ceza salonunun küçük 
koridorunu keskin bir mey hane kokusu sarnuştı. 

1Acaba Kaçmış mı 
Kaçırmış mı? 

Her halde yetmiş yaşında vardı. 

Adliyenin üç k:' tını biri birine birleşti
ren, sayısı ç~ kalabalık merdivenleri 
çıkmak, en yukarı kata tırmanmak 

için epey zahmet çekti. Ve yukarı çı
kar çıkmaz merdivenin son basamağı
na çöktü. Yorgunluktan nefes bile a
lamıyordu . 

Merdivene ya.km mahkemenin mü
başiri kadıncağıza seslendi : 

Davacıların hüviyeti yazılıyor. O, 
yerin de mırıldanıyordu: 

- Rakı içtik evlat. - Valde, burada oturulmaz. kalk 

- Bay hakimim içtimse aklım ba 
\Hmda içtim. Hiçbir şey yapmadım. 
Amma parayı beğenmedi, 

0

ben ~ va 
payım?. 

- Oh ne ala. sonra ne oldu?. bak:ıhm. İhtiyar kadrn, yorgunluktan 
- Sonra ben yatmışım, Ihsan be· sinirlrnmişti. Miibaşire çıkıştı ~ 

nim canım gibi sevdiğim piliçimi çal· _ Sen ne karıı:;ıvorsun . Utanmıyor 
mış. musun anan yerinde kndıı:ıa ağız aç-

Bu itham suçlu Ihsanın gurmuna mıya .. 
dokunmu~tu: 1 ~ı··b · . · 1 • -• • • .a u aşır, ışı tatlı ıga dökmege ça -

- Bundan evvel, dedı, mah!nıını· - Bak, ben her haltı yerim amma, \ l t . 
Hakim: 

yetin var mı?. 1 öyle bir piliçe tenezzül etmem ba • ış 1 
• • 

- Vallahi, ben yapmadım bay ha· yım, Ziya baba bir yavruyu (3) Iıra - Yanlış anladın valde .. Ynnı hu -
kimim. Bu körolası rakı yok mu .. ya ·polise satıyor bana da bir tane rada oturursan rahatsız olursun diye 
Hep ne gelirse başıma onun yüzün- satmasını söyledim, (olmaz) dedi. sövlC'dim . 
den geliyor. Yoksa polise hakaret e· Rakılarımızı bitirdikten sonraı baba- thtiyarcağız biraz yumuşadı. ~on· 
der miyim .. Işte yokolası fıçıda dur- yı sırtladım yatağına yatırdım, yav- ra bana döndü: 
duğu gibi durmuyor ki.. rusu gönlümü çektiler, birini aldım, 

- Canım sen bunları bırak. Nedir sonra arkadaşlar, (baba "1,5,, lıı:aya - Kurt kocayınca köpeklerin mas-
kansı olurmuş. 

şu mahkumiyetin?. 
- P~acığım işte rakının yaptığı 

bir hakaret. 

razı olmaz) diyince götürdüm yerine 
bıraktım. Çünkü fazla param yok- - Estağfurullah valdeciğim. Dnha 
tu. dinç görünüyorsunuz . 

- Peki başka?. Davacı Ziya babadan soruldu: Derdi büyükmüş. Çocuğunu kay -
- Öteki de ayni • - Pilicini alırken gören var mı?. betmiş. Ve bana derdini dökmiye baş-
- Nedir ayni olan. 0, mütevekkil başını salladı: !adı: 
- Rakı içmiştim, bir para mese-

lesinden kardeşlerimle gırtlaklaştık. 
- Bu kadar mı?. 
- Daha ne olsun beyim?. Ben na 

musu, şerefi bütün bir adamım. 
- Evli misin sen? 
- Annem var. 
- Annenle mi evlisin be adam doğ 

ru konuş. 
- Yok bayım. Sümme hişiı. Ka -

rım öleli nekadar olduğunu unut -
lum bile. 

- Şimdi ne yaptın onu anht ?. 
Maznun, tütüncü Saniyeye söv

mekten, rakı arkadaşı ihtiyar Ziya 
babanın pilicini çalmaktan suçl 11 idi. 

Dün Saniyeyin dükkanına gidi -
yor; (1) lira bozdurmak istiyor, ka
dın, (bozuk param yok .. ) diyinct>: 

Devletin parasını beğenmiyor mu • 
sun? .. diye kadının üzerine hücum 
ediyor. 

Bunu inkar etti. Yalnız: 
- Milletin parasını beğenmedi, 

çok kızdım paşacığım. Işte o kadar 
fena hiçbir şey söylemedim. dedi. 

Vak'a esnasında orada bulunan A· 
lemdar nahiyesi gece bekçisi ve dük· 
kandan sigara almakta olan bir müş 
teri sövme ve hücum hadisesinin va
ki olduğunu teyit ettiler. 

Sıra Ziya babaya gelmişti: 
Sarhoşluğu henüz ayılmamı~: 
- Yaşımı iyi bilmem amma evlat 

(81) de doğmuşum diyordu. 
- Ne yaptınız baba, anlat baka· 

hm?. 

- Ilerisine varamıyorum ki.. Sar
hoş yatıyordum .. 

- Şu halde, belki bu adam alma· 
mıştır yavru kendi gitmiştir. 

- Yoook .. ferişteh gelse yavrula
ım bir yere gitmez. Onlar dört ta· 

nedir ayrılmazlar biri birlerinden; 
- Buna ne diyeceksin Ihsan? 
Ellerini uzatmış yeminler ediyor • 

du: 
- Paşacığım, beyciğim, bay bey 

hazretleri, reie bey hazretleri ben 
hırsızlık etmem. 

- Sarhoşmuşsun, belki iyi hatır
layamazsın, hele şöyle bir düşün ba
kalım. 

- Onun için gam yeme bayim. Ru 
işin ustasıyım. Yezit rakı bana çok 
şeyler yaptırır lft.kln, ben onları unut 
marn. 

Bir müessese bckçisile, Ziya baba
nın kahve ocağına bitişik oturan bir 
kadın şehadctlerinde; 

Suçlunun pilici alıp geri bıraktığı
nı söylediler. 

Hırsızlık ve sarhoşluk suçları mah 
kemece sübut derecesine varamadı -
ğından bü yüzden bcraetine, fakat 
Saniyeye sövdliğü için (5) gün hapis 
(3) lira para cezasına mahkum e • 
dildi. 

Ziya baba, bunu az görmüştü gali-
ba, yana yakıla; 

- Bay hakimim. diyordu. Dııha 
demin şuracıkta ırzıma sövdü. Na -
musunu isterim. 

Hakim: 

8 

- Zavallı kızcağızım öldükten son· 

ra onu kuş sütüyle besledim. Bir ta -

necik torunumdu. Fakat kayboldu. 

gitti. Kurt mu çaldı, kartal mı yedi? 

Bulamadım gitti. 
Fakat işin içinde iş varmış. Torun 

cenapları on dokuzuna gelince, kom

şunun kızını sevmiş, beraberce \taç -

mışlar. Bir türlü meydana çıkmıyor · 

!armış. İhtiyar kadın da torununun 

aranıp bulunması için. mahkemeye 

ba~vurmaktan başka çare bulamamış. 

Şu dünyada neler var ,neler! .. 

Erzurum Liıesindcn 
Y et.iıenlerin Ko~s.,.••i 

Kaldı 
Erzurum Lisesinden Yetişenler, 

dün Halkevinde yıllık kongrelerini ya

pacaklardı. Fakat ekseriyet toplana

madığı için kongre gelecek haftaya 
bırakılmıştır . 

5EHIR Tl \"ATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

MA SKA R A 

- Onu ayrıca dava edersin o ay

rı iştir. 

- Elbette ederim, elbette ... Irzı · 
ma sövdü .. 

Çocukların çoğu ramazanda oruç tutar, namaz 
kılarlarJı. Sahura kalkmak a;Tı bir zevk, öğleye 
kadar uyumak ve gündüzün biraz da yapma olan 
bir mahmurlukla dolaşmak ayrı bir zevkti. 
öğle üzeri kurşunlu camide lbradalı Salim hocanın 

vaazları dinlenir, ikindi mukabeleleri kaçırılmaz, ak
şam üzeri de gözler ve kulaklar "tepe., den atılacak 
topa dikilirdi. Top şehrin her yerinden görülebildiği 
için bilhassa çocuklar meydanlara toplanarak topçu
nun hareketlerini uzaktan keskin gözlerle takip eder 
)erdi. Evleri kurşunlu camie yakın olanlar ise bu ca
miin minaresinde elinde saatle bekliyen ve vakit ge
lince topçuya işaret veren müezzin san hafıza ba -
karlardı. Top patlar patlamaz, sanki sahici bir en -
daht yapılmış ta mermi aralarına düşmüş gibi bağ • 

MEMLEKET ROMAI\I 

rışarak evlerine koşuşurlardı. _ 
Gecelen büyüklerle beraber sokaga çıkarlar, tera

viye giderler, fakat çok kere sonuna kadar dayana
mıyarak dışarı fırlarlar ve büyüklerin yokluğundan 
istifade ederek kahvelerde bir iki el yüzük oynarlar
dı. Teravi bittikten &0nra ellerinde iri coplarla so -
kaklarda küme küme dolaşırlar yahut Gavur mahal-

lesine kavgaya giderlerdi. 
Bilhassa perşembe akŞamJarını sabırsızlıkla_ be.k. -

lerlerdi. Bu gece Kadiri tekkesinde zikir oldugu ıçın 
çocuklar tekkenin etrafına dizilirler, içeri girenl~ri~ 
bilhassa kadınlan seyrederler, sonra da biribirler~ı 
ite kaka pencerelere yanaşarak "hünküren,, dervış
lere bakarlardı. İçlerinde bazı imtiyazlıları ve uslu -
Jarı vardı ki. babalan ile tekkeye girmeye, hatta ~a: 
zan z.~re katış.mıya mezun idiler. Bunlar sebebını 
anlamadıkl:lrı bir gaşi ve cezbe ile iki tarafa vücut
larının bütün elastikiyeti ile sallanırlarken dumanlı 
gözlerini arada sırada yukarıya, kadınlar tarafının 
katesiıJe kaldırırlardı. 

Ve bütün bunları takip eden bayram sahiden bir 
eoskunluk ve neşe devri bulurdu. Yusufun, şimdiye 
k&dar daima biraz yabancı kaldığı bu şehrin cereya
ltfna kendini kaptırması, yani bu şehirdekilerle, müs-

pet veya. u;ıenfi, münasebetlere ıreçmeel, bu sehirde 

asıl "yaşamıya,, başlaması da bByJe bir bayram gü

nüne tesadW: eder. 
Bir ramazarı bayramının birinci günü, sabahleyin 

namazdan dönüldüğü esnada Yusuf yeni yaptırdığı 
"şeytanbezi,, elbiseleri giymiş, Şahindenin süslediği 
Muazzezi seyrediyor ve gülümsiyordu. 

Biraz sonra Alanyalı Kazım, şube reisinin oğlu 
Va~fi. Vasiinin kız kardeşi Meliha ve Şerif efendinin 
oğlu Ali gelecekti, hep beraber bir araba tutup Ak
çay iskelesıne gitmek istiyorlardı. 

Fakat bu sırada Ali geldi, Kazıma babasının öğle 
yemeğinden evvel izin vermediğini, bayram sabahı 

öğleye kadar dükkan açmanın sair zamanın bir haf
tasından çok kar bırakacağını söylediğini anlattı. Ak 
çay gezintisi öğleden sonraya kalıyordu. 

Öğleye kadar vakit geçirmek için bayram yerine 
gitmeye karar verdiler. Yusuf, Muazzez ve Ali, her 
üçü de yepyeni giyinmişlerdi. Alinin kavuniçi zıfir -
den dikilmiş yakalıksız !renk gömleği ve bir kenarı 
cakclinin yan cebinden sarkan sırma işlemeli çevresi 
bugiıııe mahsus lükslerdendi. 

Yusuf koyu yeşil şeytan bezinden elbisesi, basık 
ökçeli tulumbacı papuçlan, ve arkaya doğru atılan 

fesi ile pırıl pırıl parlıyordu. 
Fakat içlerinde en şıklan şüphesiz Muazzezdi. Srr

tında yine atlastan ve güneşin altında pırıltısı göz
leri alan bir elbise, ayağında rugan ve iri tokalı is -
karpinler ve iki örgü arkaya bırakılan saçlarının u • 
cunda geniş, kırmızı kurdeliilar vardı. 

Yaşı on üçe başan ve birdenbire güzelleşiveren 
Muazzez adeta olgun ve yetişkin bir hanım kız oJ-
verm4;ti. Atlas entarisinin hafifce kabaran ı:öı?sü. 

Tiyatro 
Konuşmaları 
S elami lzzet, tiyatro münek-1 

kidlerimizin bugün en meş
hurudur. Gerçi bu işle ondan evvel 
birkaç kimse meşgul oldu; fakat de
vam etmediler. Ondan sonra gelen
ler ise, henüz onun kadar tanınma
dı. Bizde de, başka memleketlerde 
olduğu gibi, muharrir, münekkitl 
birlikleri teşekkül etseydi, tiyatro 
münckkidleri birliğinin reisliğine 

- insaf ile düşünülürse - Selami 
1zzet seçilirdi. 

Yazılarını yıllardanberi okurum. 
Bi7A.le tenkid işi ile uğraşanların ço
ğu yerlerinde saydıkları halde Sela
mi lzzet bilgisini mütemadiyen ço
ğaltmıştır. Avrupa'nın en yeni ti • 
yatro cereyanlarını öğrenmeğe, ka • 
rilerini bunlardan haberdar etmeğe 
çalışır. Istanbul Şehir Tiyatrosu 
fransızcadan, ingilizceden, almanca • 
dan, hatta bunlardan daha az yazıl· 
mış dillerden bir eserin tercümesini 
oynıyacağını ilan etti mi, Selami Iz· 
zct hemen o eserin hangi tarihte ya· 
zıldığını, zamannıda nasıl karşılan

dığını, b~ka hangi memleketlerde 
oynandığını araştırır. Bu yüzden bi
raz ''actualite" nin esiri olduğu söy
lenebilir; fakat ilerlemesi de yine bu 
yüzdendir. Birkaç yıl oluyor, G<l"the 
ile Shakespeare'i biribirinden tatsız 
ve lüzumsuz sayıyordu; Şehir Tiyat
rosu'nun Stclla'yı, Faust'u, Shakes
peare'in birkaç dramını, komediası

nı oynaması SelR.mi İzzet'in de ya
nıldığını anlamasina yardım etti. 
Şimdi F'aust'u seviyor, beğeniyor 
demiyeccğim, çünkü hala onun çal· 
gıh malgıh bir şey olmasını i.c::tiyor. 
I<'akat artık Gc:ethc'yi hürmetle anı
yor. Shakespcare'e gelince ondan 
"Büyük William" (1) diye bahsetti
ği bile oluyor. Bu gidişle onun, gü
nün birinde, vodvilden büı;bütün so
ğuyacağını, hatta Eshilevs'in, Sofok
les'in trajcdialarının oynanmasını is
tiyeccğini ümid etmek bile kabildir. 

Bilmem zaman geçtikçe kendisin
de, bahsettiği eserlere nüfuz "tmek 
arzusu da uyanacak mı? şimdilik on-

TiNO 
ROSSi 

Pek 
Yakın 

da 
•• 

SU-
MER 
Sinema· 
sın da 

Büyük musikinin butün ihtişamı ... 
Muaz:...ım sahnelerin bütün güzelliği ... 

A~k mac-eralarının bütün •evimliı'iği. .. 
Altın sesli JEAN J( 1EPURA 'nın son temsiH 

AŞ K GÜNESi 
(İm Sonnenschein) 

1 

filminde ve pek ya.kında S A R A Y siner.ıasında 
' gözleriniz önünde canlandıracaktır. •••••~" 

lara dışarıdan bakıyor. Etrafta dola
şıyor, içeri girmiyor. Hüküm ver
mekten kaçıyor demiyeceğim; bila -
kis, hazan çok kat'i hükümler ver
diği, bazı eserleri, hele oynıyanları, 
piyesin sahneye konması tarzını 
hırpaladığı olur. Fakat eseri anlat
mıyor; belki vakasını hikfıye ediyor, 
fakat ruhunu tahlile çalışmıyor. Ye. 
ni çıkardığı Tiyatro koııuşmalara (2) 

adlı kitabında Gcethe'nin Faııst'u 
ile Shakespeare'in Olçiiyc ölçii'süne 
tahsis ettiği sayıfaları okuyun, Fa
ust efsanesine, Gcethe'nin hayatına, 
Shakespeare'in eserini kimden aldı· 

ğına, o komedianın fransızcaya kim
ler tarafından tercüme edilmiş oldu
ğuna dair maliımat alabilirsiniz; hat
ta 1920 senesinde Lausanne'da çok 
beğenilmiş olduğunu da öğrenirsiniz. 
Fakat, tekrar edeyim, mütemadiyen 
etrafta dolaşıp içeri girmiyor; Sela
mi Izzet'in tenkidinde Faust yok· 
Olçüye ölçii yok; hatta doğrusu bun
ların tarihi de yok, ancak tarihleri 
hakkında birtakım malumat var. 

Selami Izzet. Shakespeare'in kome-
diası hakkında, bence hiç lüzumu ol· 
mayan birtakım teferruata girdiktell 
sonra şöyle diyor: 

En büyilk değeri de f clscfoıiııdt~ 
dir ve bu f clscfcnin asız mfüıcvucr6 
hilab cdcrkeıı kütleyi de titretcrekı 
hcycca ıılaııdırarak biiyiilcmcsidir. 

Peki ama eserin "felsefesı'' dedi· 
ği şeyi anlatması, M. Truffer'nin. 
M. Pourtales'in sözlerini nakledece· 
ğine onu şcrhetmesi lazım gelmeJ 
miydi? 

Selami lzzet'in tenkidinde bu cihe· 
ti aramazsak (ama, hakçası, işi }tiç 

bir münekkidimiz yapmıyor) konuş· 

malarını tallı tatlı okuyabiliriz. 1§ ~ 
tirak etmediğimiz fikirleri olabilir~ 

karie belki esaslı bir şey öğretmez, 
fakat eserleri, hiç olmazsa bazıları· 
m, gidip görmek, onJnrı kendisinden 
daha iyi anlamak hevesini verebilir· 
Bu da elbette büyük bir meziyettir• 

Nurullah ATAÇ 

(1) Tiyatro konuşmaları, ı. 63. 
(2) 1 cild. 108 sayıfa, SO kurus. 
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SABAHATTİN ALI 

bütl!n hicabına ve gayretine rağmen, zavallı Alinin 
gözlerini dayanılmaz bir tecessüs ve hayretle kendı
sine çekiyordu. 

Bayram yerine doğru yürüdüler. Kuşl~k- vakti ol
muştu. Her taraftan yükselen bir gürültu adeta ku
lakları sağır ediyordu. Meydanın kenarında, üzerine 
tente gerilmiş sergilerin altında, Alanyalı ve Akseki
li çerciler bağıra bağıra bilezik, kurdela, sakız, kına 
ve sdıre satıyorlardı. Çocuklar ellerindeki şişirgcn 
diit.lüklcr: yoı-ulmak bilmez bir inatla öttürüyorlardı. 
Bir arabacı atların yanında, elinde kamçısı: "Soğuk 
tutl..inıbaya, Cennet ayağına! Soğuk tulumbaya, Cen
net ayağına!., diye müşteri topluyordu. Arabanın 
içi kilçuk çocuklarla dolmuştu: Bağırışıyorlar, konu
şuyorlar ve düdük öttürüyorlardı. Bu ~snada müş _ 
tcrisini almı~ bir araba "vardaaa ! ! !,, dıye hızla ge • 
çı) or; için<l1:kiler bir neşe çığlığı koparı,,orlar ve: 

Köşebaşı meyhane 
asmadandır kapısı 

ben gözüme almışım 
On beş sene mapusu 

divc hepsi bir ağızdan türkü söylüyorlardı. 
·Biraz daha ilerde, meydanın tam orta yerinde sa -

ııncaklnr kurulmuştu ve asıl kalabalık bunların et • 
rafında idi. İçerisine sekiz, on kişi alan ve adeta kü
çük bir odaya benziyen salıncaklarda minimini ço
cuklar bin tihfü çil renkte elbiselerile ağır ağır sal -
lanıyorlardı. BüyUkler ikişer kişilik kayık salıncakla
ra biniyorlardı. 

Biraz kenardan seyrettikten sonra Ali "hadi, bine
lim!,, dedi. Yusuf başını salladı: 

"Siz hinin. Benim basım döner!., 

O sırada Juran içindekiler inen bir salıncağa Ali 
ile Muazzez bindiler. Salıncak evvela hafif hafif, son 
ra gitgide hızlanarak uçmaya başladı. Ali iki taraf
tan iplere sarılmış, vücudünün biltün kuvvetile ko
lan vuruyor, Muazzez ise biraz korkak, yüzü kıpkır
rnızı, yerinc!o sıkı oturmaya çalışıyordu. Alinin göz· 
leri, iki tarafına bakınmasına ve başını mütemadiyen 
başka istikametlere çevirmek istemesine rağmen Mu 
azzezin yüzürıe doğru kayıyor ve derhal kendi yUzU 
de onunki gibi kızarıyordu. Muazzezin bunların far
kında olmadığı zanncdilebilirdi. Çünkü salıncağın ye
re her yaklaşışında, biraz ilerdeki bir ağaca yaslan· 
mış duran Yusufa doğru gülümsiyor, başile işaretler 
ediyordu. 

.ı.:hı sırada yandaki salıncak durdu ve oraya bu se
fer. iki yf:ıi müşteri bindi. Bunlardan biri Haci Ri • 
fntın İhsan, öbürü de fabrikatör Hilmi Beyin oğlu 
Şakirdi. Yusufun derhal yüzü bozuldu. Bu şakir, ya· 
şJnın on sekizden fazla olmamasına rağmen kasa • 
hada herkese yaka silktirmiş bir çocuktu. Ayyaş, ho
varda, aiılaksız bir şeydi. Babasının kazandığı para· 
yı rum orospular veya Izmirli oğlanlarla yiyor, et• 
med.iği rezalet bırakmıyordu. 

Buciin Gapt'az yelekli, lacivert bir elbise giymış, 

yeleğin üzerine yarım okkalık gümüş bir köstek tak· 
mıştı. Fesinin etrafında çok fıyakalı sarılmış oyalı 
bir yemeni vardı . 

Had Rifatın İhsan salıncağa bindikten sonra Yu • 

sufu gördü başile ve ellerile selamladı. Sort'a sa) • 
lanmaya l:ınşladılar. Biraz hızlanınca Şakir dört ta· 
rafa çaı pılmaya başladı. Belli ki f enn halde sarhoşt~ 
1hsan onu bıraz doğrultmaya uğraştı. Fakat o bır • 
denbire silkinerek "Haayt,, diye bir nara attı. Saç • 
ları yüzüne dökillerek kolan vurmaya başladı. Yusu! 
saps;ırı kesilmişti. Şakir biitün çehresine yayılan pıs 
bir sarhoş giilüşile yandaki salıncağa, Muazzeze ba· 
kıyor, başının şaşkın hareketlerile, iki tarafa uc:.aD 
salırıcağı takibe uğraşıyordu. 

(Arkası var> 
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TA N 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Mesh ur 
' 

Adamlar 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herteyde temiz, dürüıt, ıamimi 
olmak kariin gazetesi olmaya 

Son Hafta içinde 
' çahtmaktır. 

IGÖniin Mes~f;~;ij isimleri ok En 
Şehadetler 

Fransızca Wustration mecnıuasmm 
Sıuiyede seyahat eden bir mulıarriri 
Sancak hakkındaki görüşlerini de 
yazıw,tır. Bu yazının gazetelerimizde 
~ıkan tercümesinde dikkat.değer ba
zı fıkralar ,.ar. Bu ftkralarda.n biri şu
dur: " Suri~e milliyetperverler parti
si Sancakta busu.si idarenin aleyhin-
' dedir .. " 
Milllyetpen·erler, buna sebep ola -

rak, hususi idarenin ora Türklerine 
dil ,.e kültürlerini muhafaza imkim 
vermekte olduğunu söylemektedirler. 
Demek ki Sancak Türklerinin dil \'e 
kültürlerinden uzakl~tıra.rak temsil 
edilmek istenildikleri hakkında işittik 
lerimlz, bir Fransız muharriri tara 
fmdan teyid olunmaktadır. Hakika
ten bazı resmi muamele usulleri öyle 
konmuştur ki dilleri Türkçe olanlar 
ya htikfımetle münasebetten vazgeç -
nıeğe, hakla.rmı müdafaa etmek im
ki.nlarnıdn.n mahnım ka.lmağa, yaı

hud, milliyetlerinden aynlmağa nınh
kiım olmak gibi bir vaziyettedirler. 
Sancak Türkleri için bize karşı bir te
ahhüde girmiş olan Fransaom, bu a
normal hali hem gördüğiine, hem de 
bu halin devamından kendisi için hiç 
bir menfaat beklemediğine şüphe yok-

tur. 
Aynı yamun dikkate .;arpan ikinci 

fıkrasında bazı Suriye nasyonalistle
dııin iddiasına Z1d olarak Türk Sanca
ğın Suriyeye naza.can nasıl farklı ''e 
ayn bir mıntaka teşkil ettiği hususun· 
da izahlar vardır: "SancAkta Antak
yaya kadar yapılan. bir gezinti .. eski 
Türklyenln şairane bır kısmmı goste
..;.,,.. ..... nı:am1Q" sarannıq kırmızı renk
li kiremitlerle örtülüdür. Minareler 
~·ontulmuş kurşun kalemleri gibi si\'
ridir. Kıyafet büsbütün ba.5kadır. 
Kırla.r bile burada manzarasını değiş
tirir. Vidiler göze daha ho~ görünür." 

1 Eugene O'neill 

Bu senenin Nobel ~<le
biyat mükafatı A

merikalı bir muharrire 
verildi. Bu mubarrir Eu -
gene O'neill'dir. Amerika
nın bu büyük dramatisti 
1888 de doğmuş olduğu
na göre henüz 48 yaşın
dadır. Tahsilinin ilk kı
sımlarını katolil: mektep
lerinde tamamlıyan mu
harrir, daha sonra Prin
ceten Ü niversı.tesine de 
devama başlamış, fakat 
burada yalnız bir sene 
kalabilmiş ve iş hayatına 
atılmak mecburiyetinde 
kalmıştı. 

Bu yüzden O'neill'in muhte
lif işlerle meşgul olduğunu 

görüyorıuz. Kendisi evvela denizcı
lik, daha sonra aktörlük, ve en ni
hayet muhabirlik yapmış, fakat 
bütün bu işler kendisini tatmin et
mediği için 1914 - 1915 yılında ye
niden tahsi !hayatına atılarak Har
vard üniversitesine devam etmişti. 
Onun buraya girmesi ile asıl şah
siyeti kendini tebarüz e~tirmiye 

başladı ve O'neill çok rı:0~meden 
gen<: Amerikanın en mümtaz drı>.
matisti olarak tanınmış ve t•n yük
sek mükafatları almıştı. Onun bu 
yolda mükafat kazanan bir eseri 
.ı J"V Ut:: ycıt.u!~ı .ı.x:yuuu 1.m: nuıı
zon (Ufkun ötesinde), 1922 de yaz
dığı Anna Christie'dir. 

O'neille eserlerinin ma.lzeını::sini, 
basit insanlardan, bilhassa deniz
ciler arasından seçer ve bunl.1rın bi 
ribiriyle çarpışan ihtiraslı'.'Inı, rü
yalarını, için için karş1h~tıklan 
sorgulan trajedik bir tarz1a ifade 
eder. 

Şimdiye kadar yazdxğr eserler
den şunları da sayabiliriz: r.usuz
luk (1914), Karrib denizinin ayı 
ve diğer deniz piyesleri (19t9), Jm
parator James (1921), Al Un (1923) 
Filli Maymun (1922), Büyük Ilah 
(1925), Luzarus Güldü (1930l. 

Mareşal Smigh 
Ridz 

S
on hafta içinde Lehistan or

dusunun umumi milfettişi 

GECENLER 

General Smigli Ridz mareı:::n.llıf,a 
terfi etmekle Lehistanm en bclli
başlı lideri sayıldı ve bu mfatıa 

Lehistan halkı tarafından ., pdan 
coşkun tezahUrlcrle karşılanılı. 

Yeni mareşal, Lehistan nıarcı:)al· 
!arının üçüncüsüdür. Birincısı Ma
.. oç"ı Dila udaI.i idi. Ihinriı: i '\l~rcı

şal Foştu. l<'oş gerçi Fn ısızdı. 
Fakat Leh ordusunu yaratm ı?c ve 
yaşatmaya hizmet etmış ve m hiz
met mukabilinde bu yüksC'k payeye 
layık görülmüştü. Uçünri.ı·,ıi de 
Smigli Ridz'dir. 

Lehistan halkı hala. m:u~.,, .. llrk 
ile Sezarlığı bir tutan ve mare~ala, 
Sezara gösterilen hürmeti gösterir. 

Lchistanda ordu umumi müfet
tişliği 1926 da yapılan hiikumet 
darbesi üzerine ihdas olunmuş, Ma
reşal PHsudski ölünciye ka·lır har
biye nazırlığı umumi nıüfotfr?liğini 
şahsında toplamış, ve ôlü 1u1n<len 
sonra ordu müfettişliğinin frrka 
kumandanı General Smigli\'e \'eril
mesini vasiyet etmiştir. An:aşılan 
Pilsudski, halefinin Lehis~an siya
setine ait her meseleyi hall~:icn va
ziyette bulunmasını istemiyor ve 
onun Sovyet Rusya ile Nnist Al
manya. ile bulunan Lehist~nın 300 
binlik ordusunu idare ile ıktifa et
mesine taraftar bulunuyordu. 

. - -- - ... - . .., .. 

Avrupanın en .ve.rti mareşalı 1 
Lehistan ordularının 

umumi mü{ etti~i 

Smigli Riclz 1 , _________________ ,,_, __ _ 

H albuki dahili olduğu kadar 
harici mahiyette olan bir 

takım amiller, Lchistanın başında 
her meseleye hakim olan hir şahsi
yetin bulunmasını icap etmiş, ve 
ordunun reisi bu mcvkie münasip 
görülmüştür. 

Bu suretle Mareşal Smigli Lehis
tanda her meseleyi hal ve rasıl e
den adam mevkiini ihraz etmiş olu
yor. 

.Mareşal Smigli bu mevkie gel
mış olmakla beraber bir Hi~l ... r, bir 
Musolini veya bir Stalin sayrlamaz. 
Çünkü bu şahsiyetler, dinınıik ha
reketlerin liderleri olarak iş başına 
geçmişler ve kendileriyle birlikte 
hareket edenlere dayanarak eski 
siyasi partileri ortadan kalı:iırmış
lardır. Halbuki Mareşal Pilsudski 
1926 da bir parti veya bir hareket 
lideri ol.ırak değil, bir şahıs olarak 
Lehistaıu kurtarmak için bir dar
bei hlıklı.mct yapmış, halkın ekı:ıe
riyeti onun idaresini parlaıncnter 

Bütün bu hakikatleri görmek n an
lamak için bir Fransız mecmuası mu
harririnbı Sancak seyahatini yapma
snu beklemeğe lüzum yoktu. FranSı1Z
la.r bizimle anla.şmalanna, bwılan bi
lip tastik ettilderi için razı olmuşlar
dır, Fa.ka.t şu sıra.da bitaraf bir Fran
sız şahitliğine 3·eııtlden kıymet verdi
ren sebeplerin ne olduğunu biliyoruz. 
Bilhassa. Sancak Türklüğünün temsi
li hakkındaki nasyonalist karar, 
Türkiye ga.retelerindeki titiz müna -
kaşalann ne kadar haklı bir endişe • 
den doğmakta olduğunu gösteriyor. 
l' eni istiklal memlekeetleri, milli hür
riyetlere riayet etmenin aym zaman
da kendileri için bir mevcudiyet da.va
sı olduğunu unutamazlar. Türkiyeni"n 
bütün inld.18.b politikası hiç bir millet 
lçbı bu esastan ayrılmamıştır. Yeni 
istikl&.I memleketleri, herhangi bir ta
raftan kendilerine teYclh edilmesini 
lst.emedikl eri ve bunu hayati mesele 
saydıklan emperyalist tema ...:m • l uuen, 
başkaları ha~kmda reva görmek gibi 
bir şuursuzluga düşemezler. Suriyenln 
kendi befl.ılbma haklan ve menfaatleri 
ne idise, Sancağm dahi kendi hesa • 
b ı n a haklan ve tnf'nfaatleri 
odur. Bütün bunların sü.ratıe ve tam 
ölçüsü ile tasfiye edilmesile Fransız 
"°azif~fnln ne kadar esaslı olduğu söz 
götürmez.- Ulu!! -

GÖRDÜGÜM ŞEYLER · 

Falih Rıfkı ATAY 

Elendim, bu ıabah Rokfeller 
felelo11 etti. Fakat aradıiı nu· 
"1qrcı bar411 Jeğilmiı. 

Ali ahtan, 
Parmak kadar boyu var. Sırtında 

bir küfe, belini öne doğru eğen ve 
küçük vücudunu ezen bir küfe ... 
Fakat o sırtında taşıdığı yUkün 
farkında değil... Şarkı söyliye söyli
ye kendisinden on beş yirmi adım 
ilerde yürüyen şık bir kadını takip 
ediyor. 

Yanma yaklaşıyorum ve ona: 
- Hey küçük, diyorum. Pek key· 

fin var senin. Ne güzel şarkı söylü
yorsun. 

Kırıtıyor: 

- Keyfim var, elbet, diyor. Nuıl 
keyfim olmasın. Bugün daha bu sa
atte tam 25 kuruş kazandım. 

- Sen bu parayı bu kadar çok 
mu seversin?· 

- Ekmek parasını kim sevmez? 
- Sen bu ka.zandığm para. ile 

ekmek mi alırsın ? 
- Evet... Anneme ekmek götürü

rlim. 
- Annen ne diye kendi çalışma:ı.:? 
- İhtiyar kadın c;aJIŞ1r mı hiç? 

Başka lstiyeceği 
- Senin kadar çocuğu olan ka

dın ihtiyar olur mu hiç? 
- Ben annemin çocuklarının en 

küçüğüyüm. Benim ağabeylerim ko
caman adamlar ... Hepsi arabacı. 

- Ba.ban yok mu senin? 
- ölmüş. 

- Neden ağabeylerin annelerine 
bakmıyorlar. 

- Onların hepsi evli. Hepsi ken
di kanlarına, kendi çocuklarına ba
kıyorlar. Anneme ben bakıyorum. 

- Günde kaç para kazanırsın? 
- En fazla otuz beş kuruş ... 

Otuz beş kuruş insana yeter 
mi? 

Kalmamış 
neme komşular geçerse onunla yol
larım... Yoksa geç vakitlere kadar 
sokakta beklerim. Yirmi kurusu dol· 
durayım diye... · 

- Iş çıkmazsa, hiç kazanmazsan 
annen sana darılır mı? 

- Darılmaz! .. 
- Peki, ne diye dönmezsin eve ... 
:-- Dönerim, dönerim ama i\midi

nu .kesince dönerim ve çok geç do
nerım. Döndüğüm zaman da dtıha 
kapıdan içeri ağlıyarak girerim. 

- Annen ne yapar? .. 
- O da ağlar. 
- Neden ağlar? .. 
- Sen galiha hiç P' . '""tadın nb 

Yeter be abla ... Daha az bile la ... Aç aç yatmak kL ., ., 
yeter ... On kuruş ekmek, be' kuruş k - Demek bunun için yı.. ; ··kurur 
katık, be~ kuruş ta petrol, yirmi azandın mı keyfin yerine geliyor., 
kuruş ... Kış oldu mu bir üe beş .ltu· b - Piyango vurmuşa dönüyorum 
ruşluk kömür alırsan o da çaba ... O e abla ... 
da nimet ... Annem bana hergün ek· . :irmi kuruşla. şu Istanbulda ikt 
mek, katık, petrol parası bul, der. kışı gül gibi yaşıyor. Allahtan baş
Ben de bu parayı çıkarmadan eve ka ne istiyeyim. 
dönemem ... Ka.zanrlığrm parayı an •. Suat DERV/S 

sisteme tercih etmişti. Fabt f>il
sudski, parlamentoyu kaldtı· namış, 
matbuatın hürriyetini ilga \'e es
ki f:ıkaları da fashetmemiş, yalnız 
Lehıstana kuvvetli bir hükümet te
min :tmiş, memleketi sağ muha
lefetın müfrit milliyetçili~ine ve 
solun çiftçi, işçi, Yahudi partilerı. 
nin siyasetini mutedil bir yolda yü
rütmüştü. 

Mareşal Pilsudski'nin ölümün
denbcri Lehistan iki şık karşısırı :la 
bulunuyor: Ya liberal bir hüku
met. yahut her meseleyi hal ve 
fasledccek bir merci vücuda getir
mek. Liberal bir hükumet vücuda 
getirildiği takdirde sürü sürü fırka 
ların iş başına geçmek için hariç
ten yardtm görecek g~ri bir 
kavgaya .girişmeleri ıhtimali gôz 
önüne getirilmiş, buna kar~ı öteki 
şık tercih olunmuş ve netic.ede Ma
l'eşal Pilsudski 'nin mevkii ~.:arcşaı 
Smigliye verilmiştir. 

Horti 1 Aıniral ----H afta içınde adı sık ı::tk anılan 
devlet adamlarından '"'iri 

de Macaristan devlet naibi .\miral 
Hortidir. Amiral Hortinln yakın
da Romaya vuk·ubulacak seyahati, 
Orta Avrupada bir takım yeni ha
diselere başlangıç teşkil ctmeı.:ıı 
beklenildiğinden Amiralin şahs\yü· 
ti yeni bir önem ktızanmaKtadır. 

Amiral Horti 1816 h1tz:n l ıda 
doğmuş ve Avusturya bahri ;.~ •m
de yetişerek 1918 A vust urv'l - Ma
caristan imparatorluğu J~ı tn.ma~ 
sına kumanda etmiştir. ~fortı, 
J_919 da Mncaristanda kop1•1 ıhti
lalc karşı hareket eder-ek bu sene
nin ikinciteşrininde kumand ısı al
tmdaki kuvvetle Budrı peşt, ,•(' gir
miş , memlekette emniyeti sa~lam
lamış ve 1920 senesinin bir martın
da saltanat naibi olarak scı~ilmiş
tı. Amiral Horti o ZD manc.1 ınberi 
bu mevkii muhafaza etmiştir. 

Amiralin yakmda Ronıava vııkıı 
b~lacak seyahati, Macaris~~mn ye
mden silahlanması ve h::ıdut tas
hihleri istemesiyle yakından alaka
öar sayıldığı. bu ise Orta Avrupa
da bir sürü karışıklıklarıı sebebi
yet vereceği için biiyük bir ehem
miyeti haiz görülmektedir. 

Amiral Horti, saltanat naibi 01-

1 ECNEBİ KARİKATÜRÜ 

CANLANAN 

Benzetmek! 
Biz çok benzetiriz. Her şeyi nıu _ 

hakkak başka bir şeye benzetiriz. 
Çocuğumuz .olur: 

- Aslandır deriz! Aslana benzeti
riz. 

Birisi bir ev yaptırır: 

- Ev değil saray deriz!, saraya 
benzetiriz. 

Güzel bir kadının kaşını kemana, 
gözünü bademe, ağzını hokkaya ben
zetiriz. Bu güzelin gerdanı si.irahi, 
boyu servi, saçları sırnıadır. Elha
sıl benzetmeden geçemeyiz. 

Babıaliyi aşçı dükanına. Taksimi 
Konkord meydanına, asfalt caddeli 
bir yeri Parise benzetiriz. Nerede a
ğaçlık. çamlık, dağlık bir yer varsa 
bizim için burası lsviçredir. Halbuki 
işin tersine lsviçreyi bu ağaçlık, bu 
çamlık bu dağlık bu güzel yere ben
zetmeyi aklımızdan geçirmeyiz. 

Geçenlerde Anadoluda bir seyahat 
yaparken yoluın meşhur Darendeye 
düştü. Otomobille dağlan çevrile 
çevrile gidiyorduk. Aşağıda belki 300 
metro d~rinlikte güzel bir manzara 
uzanıyordu. 

Yol arkadaşını baktı baktı dedi 
ki: 

- lsviçre. bunuıı yanında solda 
sıfır kalır. 

Belki solda sıfır kaldı arn -
ma, arkadaşını lsv;çreyi gömıemış
ti. Teşbihte hata olımu diye. teşbl -
hini biraz da boyu serviye benzeti -
len "güzel., gibi i feri götilrmüstli. 
Bir üçüncü arkadaş güldU ve dedi l<i: 

Size bir hikaye anlatayım: 
Adamın birisi. başka birisine ismi

ni .sormuş. Muhatabı kekeme imiş. Is 
mı s:>rulunca denıiş ki: 

-liii isnıinı nıi? Aaaal t ı ... nıe ... 
- Duur! Deıniş benim de ismim 

Ahın et anıma 0 krı.dar uzun boylu 
değil! ... 

• • • 
. Benze~mek dedim de aklıma gel -

dı, bazı ışleri. hele çapraşık karısık 
v.~ içinden çıkıJnıası nılişkül işleri, ~ö 
rurken: 

. - Ş.u işi bir hale yolıt koysak ta 
bır şeye benzetsek! deriz. 

Elhasıl işleri de bazan "bir şeve 
benzetiriz .. aınınn. ne şeye berızetti
ğiınizi pek bilemeyiz. 

• • • • 
işin ga~ibi bu fıkrayı bir dosh o. 

kuduın. dıııfedi dinledi ve soıı . 
Ş. r:ı. 

~ ımdi bir fıkraya benzemiş! 
Dedı. Mümta~ FA t K 

cluğu için Macal'istan bir krnllık
sayılıyor. Iı'akat bu nivcıbr.>t b· k . • - . aş-
~ nıynbcller gibi değildir. Yani 

bır kralın s · · .. . ınnı ruşte va rıı ,t •nı 
beklemıyor. Vakti ..,.,..11. b' k . · "'" nf'c ır ra· 
im seçılmesini beklivor 
. Macaristanın baı;1ı~a bir k:·aı g~ 
tı_rmekse. dahili bakımdan mühim 
bır mesele olduıYu kadar h . t b "' • aı il' 
akımdnn da çok mühı"m bı' 

le teşkil etmektedir. 
r mese-

HATIRA 
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Diinkü Lik Macları 
Piyer başını şiddetle bir yere vur

duğunu hissetti. Hepsi bu kadar. O
tomobili paramparça olmuştu \•e 
kendisi kaldırımın üzerinde cansız 

yatıyordu. 

- Aman beni affet, dedi. Kaça 
yım. Karşıdan büyük amcam geli 
yor. Şimdi beni lafa tutar. Heme 
evine geldim. 

Merdivenleri dörder dörder çıkt 
Kapıyı çalmak istedi. Fakat kapın 
önüne gelir gelmez hemen öbür ta 
rafına geçti. Ve bir dakika son 
Helenin odasındaydı. Çocuk yUzlÜ 
genç kadın yerde oturuyordu. Başı 
nı iri, biraz aptal suratlı bir gene 
dizlerine dayamıştı. 

\ " Vefalılar Güneşe 
Kalabalıkta bulunan bir doktor: 
- Olmüş! dedi. 

3-1, Süleymaniye de 
Galatasaraya 2-1 Yenildi 

Dün Taksim stadyomunda oynanan lik maçlanndan Galatasaray -
Süleymaniye o~·unu az kala sankırnuzbların l - 1 beraberliği ile netice· 
Ieııecekti. Gafata-;aray son dakikalarda attığı ikinm golle m\isbakayı 
2 - 1 bitirerek ııuvan ı,a~ betmeden kurtuldu. Yoksa geçen hafta Beşiktaşa 
mağlüp olan Galatasaray im hafta. da berabere kalmış olsaydı, ilerideki 
sıkı nıa~ları için puvan Marji azalmış olurdu • 

O zaman Piyer bütün vücudunda 
tatlı bir kaşıntı hissetti. Garip biı 
gıcıklanma, sanki vücudun·m bütün 
mesamatından mayi halinde sıcak 
sıcak bir şeyler sızıyordu. 
Etrafında evvela eflatun, sonra 

koyu mor bir ziya peyda oldu. 
Sonra bütün bu ılıklık ve bu mor 

ışık birleşti. Ve kendisi ölüverdL 
Yerde naşı yatıyordu. Naşına baktı: 

- Eyvah, dedi. Galiba ölmüşüm. 
Hemen saate baktı. Saat yediydi. 

Genç kadın saate baktı: 
- Benim ihtiyar, hala geı 

Güneş - Vefa maçx 
\.ialatasarayla Süleymaniye saha -

dan çekildiktensonra Güneş • Vefa 
oyunu başladı. 

Vefalı Muf1teşem ile G iineşli Sala çarpıştyor 

"Helen beni saat dört buçuktanberi 
bekliyor" diye düşündü ve hemen 
bir taksi tutup ona gitmek istedi. 
Fakat bütün işaretlerine rağmen şo· 
förler onu görmüyorlardı. Beyhude 
yere işaret etmekten vazgeçti. Ve 
yürümeye başladı. Yürürken düşü -
nüyordu: 

medi. Ne yapalım. Kendi bilir. B~n 
onu aptal gibi yediye kadar bekl': 
dim. Haydi kalk, istediğin yere gt· 
delim. Yemek yiyelim. Biraz dah:l 
erken gelseydi. lhtiyarlar, hele l:ıll 

kadar da çirkin olurlarsa randevula· 
rma tam saatinde gelmelıri;rler. Be· 
nimkinin ne iyi talii var ki benJ.ll'.l 
gibi sessizine çattı. Yoksa ona ben· 
den başka kimse tahammül edemeı· 

Delikanlı: 

Hakem encümeni başkanlığından 
geçende istifa eden Sadi Karsanm 
idare edeceği bu oyunda iki takım 
aşağıdaki şekillerde dizildiler. 

Güneş: Safa - Reşat, Faruk -
tsmail, Rıza, Daniş - Rebii, Ibrahiın 
Necdet, Kemal, Salahaddin. 

Vefa: Muvahhit - Saim, Vahit -
Nam.ık, Hüseyin, Abduş - Hasan, 
Latif, Gazi, Muhteşem, Ali. 

Oyunun ilk dakikasındaki karışık
lık geçtikten sonra Vefalılar hücum
larını sıkıştırdılar. Topu ayaklarında 
tutmıtdan uzun paslarla çalışan ye
şil beyazlılar Güneş kalesi yakınla -
rında çabuk c;abuk peyda olmaya baş 
ladılar. Güneş müdafaası düzgün, 
telaşsız bir oyunla bu hucumlara gü
zel mukabele ediyordu. 

V elanın bir akınım kesmeğe Mac; ayni çehreyi on dakika kadar 
çalışan Güneş müdalaası muhafaza ettikten sonra hücum sı -

rası Güneşlilere geldi. Onlar da or · 
FENER ST ADJND~ 1 taları ve sol açıklarile üç beş gol tec 

rübesine giriştiler. Fakat Vefalılar 

Beykoz gayretli ve seri çıkışlarla Güneş hü· 
cumlarmın gOtte neticelenmtmne ma. 

b 1 ni oluyorlardı. 

0 Ş g Q e Günetin ilk golü • ı d • Ortadan akan Güneş mtihacimleri-ye n 1 1 nin önünde Lozu dumana katarak fır 
Bu statta ilk maçı Doğansporla Ka. 

ıagüınrü'k yaptılar. Ve Doğansporlu
lar teknik bir oyundan sonra 2 - 1 
galip geldiler . 

Eyüp - lstanbulspor 

Bu müsabaka bütün tahminlerin 

hilafına bir netice verdi. Eyüplüler, 

güzel bir oyundan sonra Ankaradan 

getirttiği oyunculariyle takımrru tak -

viye eden lstanbulsporluları 5 - 1 
mağlup ettiler. Müsabaka başlamasi
le beraber 1stanbulsporlu Seyfi takı
mının ilk ve son sayısnn yaptı. Bu 
golden sonra hakimiyeti ele alan E· 
yüplüler Alaeddin vasrtasiyle iki sa
yı kaydederek ilk devreyi 2 - 1 vazi. 
yette nihayetlendirdiler • 

!kinci devre sayı adedini beşe c;ılka· 
ran Eyüplüler müsabakayı 5 ~ 1 gibi 
büyük bir farkla kazanmış oldular. 
Eyüplüler bir hafta evvel Fenerbah· 
çeye karşı oynadıkları muvaffakıyetli 
maçı tekrarlamış ve haklı bir galibi • 
yet kazanmışlardır · ' 

Beykoz • F enerhahçe 

tayan Kemal Vefa kalesinin ağzını 
çorba gibi karıştırdıktan sonra gay
reti ve gözünün pekliği sayesinde ta
kımının ilk sayısını yaptı. 
Güneşin bu birinci golünden sonra 

da gevşemiyen Vefalılar hücumlarını 
artırarak beraberliği temine çalıştı
lar, fakat muvaffak olamıya.~ak b:
rinci devreyi 1-0 mağlup bitirdiler. 

ikinci devre 
!kinci devrenin başlangıcında ne

feslerinin kalan kısmile üst üste bir· 
kaç hücum yaptıktan sonra gevşiyen 
Vefalılar oyunun idaresini ve teşeb
büslerini Güneşlilere bırakmış oldu
lar. Güneşliler sağ açıklarile yapmak 
istedikleri hücumlarda iki ofsayt'da 
durdurulduktan sonra hücumların 
ağırlığını sola ve merkeze çevirrii · 
ler. 

Güne,in İ•kinci golü 

biyeti ile nihayetlenmiş oldu. 

Galtasaray - Süleyrnaniye 
maçı 

Hakem Halidin idare edeceği bu o
yuna Galatasaraylılar geçen haftaki 
kadrolarını şöyle değiştirmiş olarak 
çıktılar. 

Avni- Suavi, Reşat- Fazrl, Hay 
rullah, Salim - Danyal, Bülent, 
Gündüz, Eşfak, Necdet. 

Süleymaniye takımı: Nuri - Ru
hi, Sabri - lbrahim, Bülent, tbra -
him - Süreyya, Hamdi, Ali, Daniş, 
Rauf. 
Galatasarayın bu kadrosu geçen 

hafta Beşiktaş önünde oynıyan kad
rodan daha verimli olmadığını ma -
çın bidayetinde g ö s t e r m e Y e 
başladı. Sol taraf Fazılın girmesiJe 
de toparlanamamıştı. Arkada Lutfi· 
nin eksikliği kendini gösteriyordu. 
Her hatta yüzlerce maç tecrübesi ge 
çirmiş bir oyuncunun bulunmaması, 
hücumları ve müdafaayı tesadüfi ha 
le sokuyordu.. 

Buna mukabil Süleymaniyeliler de 
ga:vretli oynnyor\Ardı k'aka.t ~l .. tJ:L 

sarayın beklendiği gibi uyuşanuyan 
oyuncularına, Süleyınaniyenin de bü 
yük gayretine rağmen sarı kırmızılı
lar mahkum vaziyete dUşmüs bir 
manzara göstermiyorlardı. 

Galatasaraym ilk golü 
Sağdan Necdetin ortaladığı topu 

merkez mühacim Gündüz çok yerin· 

de bir kafa pasile Eşfakın ayak ucu

na düşürdü. Sağ iç Eşfak ta birinci 

golü attı. 

Birinci devreyi 1-0 GalataF:1ar~ylı · 

!ar galip bitirdiler. 

ikinci devre 
Asıl bu devrede Galatasaraylıla -

rm yürekleri üzüntüden üzüntüye 

düştü. Hiç umulmıyan ber!.berlik sa 

yısmr topu ortadan Süleymaniyell 

Ali uzaktan çektiği bir şütle yaptı. 

Bu beraberlik Galatasaray oyun -
cularmı müthiş bir telaşa düşürdü. 

Yukarıda söylediğimiz gibi hemen 
hepsi genç olan futbolçüler telaştan 
yapacaklarını yan yarıya tamamlı -
yamadan tribünün üstünden kara bu 
lutlar geçiyor gibi taraftarların yüz
leri karanlıklaştı. 

Oyunun bitmesine pek az kalmış
tı. Galatasarayın bazı oyuncuları da 
sanki galibiyeti sigortalamış gibi ge
ri paslarile vakit kaybediyorlardı. 

destekliyen Galatasarayın merkez 
muavini tekrar kaptı ve tekrar dol
durdu. Gündüz aldı yine isabetli bir 
kafa pasile sağ iç mevkiine gönder
di. Galatasaray sağ muavini Salim 
yetişerek sarı kırmızı taraftarların 
dakikalarca bekledikleri golü derin 
bir kuyudan çıkarır gibi çıkardI .. 

Galatasaraylılar da beraberlikten 
kurtulmuş olarak rahat ve geniş bir 
nefes aldılar. Bu müsabakalardan ev
vel karşılaşan ikinci küme takımların 
dan Davutpaşa - Ortaköy 3-3 bera -
bere kaldılar. 

Eşref ŞEFiK 

ŞEREF STADINDA 

Beşiktaş 
Anadolu 

Müsabakası 
Beşiktaş sahasında ilk oyunu ikin

ci kümeden Altınordu - Galatagençler 

Hilal - T opkapı 
!kinci oyun hakem Nuri Basutun 

idaresinde Hilfil • Topkapı arasında 

yapıldı. Ve eksik bir kadro ile çıkan 
Hilfilliler oyunun bidayetinden itiba
ren Topkapı hakimiyeti altına gire -
rclt Osman, Haydar ve Kamilin yap
tığı üç sayı ile ilk devreyi 3 - O mağ
liıp bitirdiler. İkinci devre yine Top
kapmın hakimiyeti altında geçmesi -
ne rağmen mühacimleri fazla gol çı
karamadılar ve bu devrede her iki 
taraf birer gol yaptığından müsaba -
ka 4 - 1 Topkapmın galibiyetiyle ni
hayetlendi . 

Befikta, - Anadolu 

Son müsabaka hakem Şazi Tezca . 

nm idaresinde Beşiktaş ve Anadolu 

takımları arasında oynandı. Beşiktaş

lılar bu müsabakaya Nazım ve Meh -
met Aliden mahrum olarak Selim, 
Hüsnü, Nuri, Fevzi, Hakkı, Faruk, 
Cemal, Sulhi, Refet, Şeref, Eşref 
şeklinde çıkmıştı . 

Anadolu genç kadrosunu muhafa · 
za ediyordu. Oyun başlamasiyle be· 
ra'ber santrden topu kapan Şeref şah
si bir akınla önüne gelenleri atlata · 
rak plase bir şiltle takımının birinci 
golünü yaptı. · 

- Helen muhakkak şimdi bir kol 
tukta oturuyor, dikiş dikiyor; ya · 
hut ta beni merak ettiği için odada 
bir aşağı, bir yukarı dolaşıyordur. 
Canım Helenciğim. Beni muhak

kak sever ve bana rnerbuttur. Çün
kü 0 benim yardımımla çalışmaktan 
ve kazandığı üç buçuk para ile u
cuz lokantalarda karın doyurmak -
tan kurtuldu. Helenle gayet yakın 
bir istikbalde evleneceğim ve mes'ut 
olacağız ... 

Fakat tam bunu söylerken ayak· 
tarının kaldırımlarda ses çıkarma -
dığını farketti. Aşağıya baktı. Ken
disi zeminden iki metre yukarda yü-
rümekteydi. ı 

Aşağıda pek iyi seçemediği biı 

kalabalık vardı. Kendi irtifaında ise 
hepsi bir parça şeffaf olan baska 
insanlar ... Bunlar ağır ve telaşsiz a· 
dımlarla yürüyorlardı. 

- Bunlar da ruhlar olsa, diye 
düşündü ve böyle düşünürken kar · 
şıdan gelm bir ~adına carpJı: ke

- Aff edersinız madam, dıye 
keledi. Bir yerinizi acıttım mı? 
Kadın güldü ve: 
- Bizim hiçbir yerimiz acımaz .. : 

Biz acı duymayız, diye cevap verdi. 
Biraz ilerde birdenbire Umumi 

Harpte ölmüş olan arkadaşı ~aka 
rastgeldi. Onun ölümü ha~a~.t~ .. ık~~ 
O'Ördüğü facialardan en buyuguydu. 
Karısı Terez onun matemini bir da· 
ha unutamamış, bala siyahlar için
de gezen bir biçare olmuştu. Jak o
nu görünce: 

_ Vay sen misin, dedi. Nasılsın, 
iyi misin? 

_ Vallahi nasıl olduğumun daha 
farkında değilim. Ya sen? 

_ Ben mi, dedi. Ben iyiyim ama 
biraz canım sıkılıyor. Çünkü hep bu 
tabakada kalıyorum. Gökün yukar· 
ıarına gidemiyorum. Terez beni çok 
severdi. Beni Çok düşünüyor. !ki 
metre irtifadan yükseklere çıkamı
yorum. Malum ya arkalarından çok 
düşünülen ölüler yerden pek ayrıla
mazlar. 

- Böyle konuşma, dedi. Nankör• 
tük ediyorsun. Onun parasının s~· 

yesinde bu akşam iyi bir yemek ~:· 
yip saatlerce başbaşa kalarak sevı· 

şebileceğiz. .ı 

Ve bunu söyliyen delikanlı geng 
kadına sarıldı. 

Bir çeyrek saat sonra iki aşık ve 
ölü birlikte sokağa çıktılar. Piyet 
onları bıraktığı zaman gözleri akrnI'" 
yan yaşlarla nemlenmişti. Ve geç • 

miş hayatının bir sahnesini düşünü· 

yordu. 

Helenle bir gün kürkçüye gitmiş· 

lerdi. Helen bir zibelin mi\ntoya hay· 

ran olmuştu ama "Çok pahalıdır'' 
diye almak istememişti. Fakat Pi • 
yer gülümsemiş: "Hayır, bu paha.il 

değilclir, çünkü ben sizi seviyorunı'' 
demişti. 

Şimdi gene gülümsüyordu ve ya· 
vaş yavaş her şeyi unutuyordu. Ha· 
yatın bütün sukutu hayallerini... 

Ve birdenbire kendini gayet ha • 

fif hissederek kosmaya basladı. Ko 
ı:uıtça-yuırsenyr>r; ynırsNıyôro.u. A • 
şağıda toprak ve binalar şekillerini 
kaybetmişlerdi. Yukarda, ta yukar• 

da bir kalabalrğın içine g.:!ldi. Bun • 

lar yetimhanelerde evlenmiş küçük 

çocuklarla bütün ailesinden sonr<' 

ölmüş ihtiyarlardı ve hepsi birer ta· 
rafa sinmişler, yapayalnrzdılar. Pi• 

yer bütün ruhların arasında kaybo • 

lacağı dakikada birdenbire hafif v:ır

lığının ağırlaştığını hissetti. Vücu ~ 

du yavaş yavaş, aşağıya doğru illi• 

yordu. Ve işte o anda içi sonsuz ı:ıit 
sevinçle doldu ve: L 

- Muhakkak ki annem öldüğün1ii 
öğrendi de benim için ağlıyor. 

Diye düşündü. 

Mezat 

- Sana pek aeıdım yavrum, de
di, fakat saatten haberin var mı? 
Bir randevum vardı. Geciktiğimi 
hissediyorum. Hafızamda da garıp 
bir karışıklık peyda oldu. Kuzum 
bugün çarşamba değil mi? 

- Hayır, bugün cumartesidir. On 
iki mayıs 1916 ve saat ti! dörttü. lspanyol "Vatanper,,i - l'olı 

mu arttıran... Satıyorum. Oyun başlar başlamaz şiddetli hü· 

cumlarla derhal Beykoz nısıf saha · 

8ına inen Fenerliler Şaban vasrtasiyle 

birinci, Naci vasıtasiyle ikinci, Esat 

vı:ısıtasivle üçüncü gollerini yaptılar. 

Beykozlular da zaman, zaman Fener 

kı:ı lesini tehdit ettilerse de muhacim -

terinin beceri',{sizliği yüzi.inden bir ne

tice alamadılar ve ilk devre 3 - O 

Fenerin üstünlüğiyle nQıayetlendi. 

üç orta mtihacimin ayakları!1da 
zikzaklarla Vefa kalesinin önlerine 
kadar gelen top Güneşliler tarafın • 
dan kaleye havale edildi. Vefa kale
cisi Şarja uğrayacağıni hesaplıyarak 
topu sol tarafa doğru yumruğile vur 
du. Fakat kalesinin ağzına yetişme
sine vakit bırakmıyan Güneş sol a· 
çığı Rebii isabetli bir vuruşla ikinci 
sayıyı kaydetti. 

Vefanın attığı penaltı 

Oyunun bitmesine yirmi beş daki
ka kadar vardı. Veflilan hücum es-

Galatasarayın ikinci golü 
Maçın nihayetine birkaç daki.ka ka 

la sol iç Fazılın indirip ortaya ge -
çirdiği topu Süleymaniye müdafaası 
iade etti. Hücumları bazan çok iyi 

15 inci dakikada müsabaka Beşik· 
taşın üstünlüğiyle ve Anadolu kalesi
nin önünde devam ederken topu ya • 
kalıyan Şeref bir iki kıvrak hareket
ten sonra sıkı bir şütle takımının ikin
ci golünü yaptı . 

35 inci dakikada Beşiktaş kalesi Ö· 

nünde olan bir favulden Anadolular 

O zaman Piyer anladı ki Jak için 
saat ve takvim öldüğü tarihtenberi 
hareket etmemiş, hep aynı şevi gös
teriyor. 

Birden biye Pi yer: 

Liva vasıtasiyle bir gol yaparak oyu
nu 2 . 1 vaziyete solktularsa da çok 
geçmeden Cemalin ortaladığı Topu 
Eşref Nefis bir kafa vuruşiyle üçüncii 
defa olarak Anadolu kalesine soktu . 
Ve ilk devre 3 - 1 Anadolunun aleyhi
ne neticelendi . 

ltalya - Almanya 
2 - 2 Berabere 

İkinci devreye ayni sür'atle başlı -

yan sanlacivertliler Esadm uzaktan 

ı;ektiği bir şiltle sayı adedini dörde 

çıkardılar. Fenerbahc:enin oyununu 
bir türlü kabul etmiyen san::J; ·ıahlılar 

büyük bir gayretle oyunu müsavi bir 

şekle sokrnağa muvaffak oldular ve 
oyun 'kı:ırşılıklr akınlarla devama baş· 
tanr. ?5 inci dakikada geriden bir 
pas alan Şaban tr!ommm beşinci go
HinU vaptt ve mUsa'baka da bu su · 
retle ı'i . O Fenerbahçenin galibiyetivle 
rıetir.elf'ndi 

nasında Güneş müdafii Farukun çen 
gellediğine hükmeden. hakem Vefa 
lehine bir penaltı verdı. Farukun yap-

tığı bata penaltılık değildi. Fazla o
larak iki oyuncunun teması çizginin 
çektiği sıkı bir şiltle Vefalılar bir 
gol yapmış oldular. ' 

Bir golden sonra Güneşliler müte
madi hücumlarla, bilhassa oyunun 
son on dakikasında tek kale oyna -
maya muvaffak oldular. Karanlık ba 
sarken ortaya geçen Salahaddin ü -
çüncü golü sağ iç mevkiinden ve u -
zaktan yaptı. Karanlık epey ilerledi
ği için uzaktan Salahaddinin çekti
ğine hükmettiğimiz bu şütten beş da 
kika sonra. da maç Güneşin 3-t gali-

. l" 
ş 

:~,,,ı.: 

Galıasaray mııhadm1eri galibivet uğraşıyorlar 

İkinci devre her iki tarafın karışı -
lıklı akınlariyle devam ederken son 
tam üstünde olmuştu. Muhteşemin 

dakikalarda Anadolunun genç müha

cimleri ümidin fevkinde canlı bir o
yunla Beşilktaş kalesini üstüste tehli
ke1e soktularsa da tecrübesizlikleri 
~zünden netice alamadılar. 

Oyunun bu devresi golsüz gec;erek 
Beşiktaşlılar ilk devrede yaptıkları 

sayılarla müsııbakavı galibiyetle bitir
diler. 

Dün Almanyada Berlindeki olirYl " 
piyat stadyomunda yapılan (Itaıya " 
Almanya) futbol maçı iki ild~ve vı 
iki tarafın beraberliğile neticeleıurı1r 
tir. 
Takımlar şöyle teşekkül etmişti· 
ltalyan takımı: 

Amoretti - Monçelyo, Allent3 rı• 

di - Serantoni, Bernardini, Neri / 
Yaçinatti, Meazra, Viyola, Ferrart, 
Kolos 

Alman takımı: 
Yakop - Monken, 1'fonçenbcrg'.....

Kiçinker, Goldbruner, Yanes - V~ 
ban, Sekepan, Ziflink, Gelleş, B:lbe~~ 

Alman takımı doktor (Ott,)nerg) .~ 
karariyle Glaskovda oynıy.:m a) 
takımı muhafaza etmiştir. 
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Neli• ve fevkalade sesi ·1e Amerikanın en büyük muganniyesi 
olan Grace Moore (Margarita) filminde 

arry Baur ile Eve 
Francis bar1ştllar 

Bundan bir mUddet evvel, Paris · 
te, gece yarısı, bir barda, ve Fran
cis'in Harry B ur ile ·ga ettikle· 
rini, Eve Francis'in Harry Baur'un 
kafasına bir kadeh fırlatıp başını 

yardığını yazmıştık. lki artist biri · 
birleri aleyhine dava da açmışlardı. 
Son gelen gazetelerde okuduğumuıa 
göre, dostları araya girmiş ve ta · 
nınmış artistleri barıştırmışlardır. 

Onlar da biribirleri aleyhine açtık · ı 
ları davadan feragat etmişlerdir. i 

Şarlo Rusyaya Gidiyor 
Şarlonun pek yakında Rusyaya 

gideceği haberi birkaç gündenberi 

herkesin ağzında dolaşmaktadır. Bu 
hususta malumat almak üzere stüd

yosuna gittik. Kendisi orada yoktu. 
Arkadaşları, Şarlonun, bir müddet
tir Sovyet sinemacılığının şefi olan 

Şumiyatski ile muharebede oldu -
iunu söylediler. Şarlo, Sovyet Rus -
yada kurulmakta olan ve ismine 

Sovyet Hollywood'u denilen Kinog -
rat'm açılmasında gösterilmek ü
zere bir film yapacaktır. Diğer ta
raftan Şarla, artık Amerikada "Şar- 1 
Io" şahsiyeti ile ve sessiz olarak film 
çevirmemiye karar vermiş bulunuyor. 
Yalnız Paulette Geddard ile birlik· 
te iki film daha çevirmek Uzere . 'Bir 
leşik Artistler" Şirketi ile mukave
lesi vardır. Bu işi nasıl halledece~i 

b 

meçhuldilr. ı 

Danielle Darrieux 
Amerikaya Gidiyor 

Kate de Nagy en son lilmincle 

- Mickey Mouse. 
Hakim hiddetlendi: 

Geçen haftaki sinema sütunları -

nuzda güzel ve genç Fransız yıldızı 

Danielle Darrieux'nün film şirketle

ri tarafından Amerikaya davet edil
diğini yazmış, yıldIZın gideceğini 

haber vermiştik. Fakat öğrendiği -
mize nazaran, Danielle Darrieux -
nün kocaSI onu bırakmak istememiş 
\'e genç yıldız da teklifleri reddet -
:rniştir. Binaenaleyh, şimdilik Dani
elle Pariste kalacaktır. 

Mickey Mouse Hakikaten 
Mevcuttur 

- Ne? dedi, benimle alay mı edi

yorsun? Mickey Mouse filmlerde 
gösterilen müteharrik resimlerden 

yapılmış bir faredir. 

Bundan beş on gün evvel, Nev -

York muhakemelerinden birinde elli 

Yaşlarında bir adam, h8.kimin buzu· 
l"Una çıkıyordu. Hakim, gayrimeşru 
•urette piyango bileti sata~ bu ada
ltıa sordu: 

- Ismin ne! 

Bu sefer hiddetlenmenin sırası 

maznuna gelmişti: 
- Hayır, dedi, alay etmiyorum. 

Ismim Mickey Mouse'tur ve elli se
nedir bu ismi taşıyorum. 

Ve cebinden nüfus tezkeresini çı
kararak gösterdi. Hakikaten bu a -
damın ismi dediği gibiydi. Siz bu te
sadüfe ne dersiniz? 

JAN 

lngiltere 
Uzerinde 
Fırtına 

i
l Bu isimle lngilterede büyük bir 

film hazırlanıyor. On altıncı asır 
hadiselerini, lspanyol donanmasının 
mahvini gösterecek olan bu film i-
çin o zamana ait harp gemileri ye
niden yapılmıştır. Muazzam deniz 
muharebeleri sahnelerini ihtiva ede
cek filmde binlerce figüran vardır. 

'ı Filmi meşhur Erich Pommer yap -
maktadır. 

Tino Rossi Hollywood'a 
Gidiyor 

Fransada sahnede şarkı söyleme -

1 ye başlıyarak şöhret kazanan ve 
1 sonra sinemaya geçen muganni Ti-
1 no Rossi bir Amerikan şirketile mu
t 
· kavele yapmıştır. Yakında Holly • 
1 "d k. , wood'a gı ece tır. 

1 insan Bir Defa Yaşar 
1 Bu bir hakikat olduğu kadar bir 

'

' filmin de ismidir. Silvya Sidney ile 
, Henry I<'onda çok güzel olan bu ese-

rin kahramanıdırlar. 

Anlaşamamazlık 
Meşhur Amerikah muharrir Sine· 

lair Lewis'in "Dodsioorth" ismli bir 
romanı vardır. Bu romanda, muhsr 
rir, iş hayatından yorulmuş, olduk· 
ça yaşlanmış bir erkeğin istirahat 
etmek, ailesi kucağında dinlenmek 
arzusuna mukabil, karısının son 
gençlik çağlarını eğlence hayatında 
geçirmek arzusundan doğan anlaşa
mamazlığı anlatır. 

Bu roman filme alınmıştır ve ha~ 
rolleri Ruth Chatterton ile Walter 
Hudson oynamaktadır. 

İsmi Meçhul Bir Film 
Henüz ismi konmamış olan bir 

film vardır. Fakat bu filmde Clark 
Gable ile Marion Davies ve Brod · 
way'ın beş yiiz dansözü bir arada 
oynamaktadır. Filmde, musiki, dans 
şarkılar ve bilhassa gençlik olduğu, 
büyük bir muvaffakıyete namzet 
bulunduğu söyleniyor. 

Fransrzlarm Film 
Mükafatı 

tki senedenberi, Fransada en gü· 
ı zel Fransız filmine mükafat veril · 
1 mektedi.r. 934 te mükafatı "Maria 
ı Chapdelaine,, isimli 'bir film, ?eçe?, 
1 sene de "La Kermesse Hcroıque 
i kazanmışlardı. Bu iki film de Istan· 

bula getirilmedi. Acaba neden? Yolı 
sa, film tüccarlarımız bunları be • 
ğenmediler mi? Acaba zevklerı , 
Franscl gibi zevki yüksek bir menı· 
leketin zevkine mi uymuyor? Bel 
ki de ... 

1 

Her halde bu filmleri, sinema me· 
raklıları görmek isterdi. . 

Bu sene de, ayni mUkaf at verıle· 
cektir. Şimdiden hazırlıklara baş · 
lanmıştır. 

Altı Yıldız Bir Arada 
Fransızlar "Kral" isminde bir filın 

yapıyorlar. Filmin mevzuu olan 

l "Kral" eski bir piyestir. Ve zaman~
mıza ne dereceye kadar uyacagı 
meçhuldür. Yalnız filmin şayanı 

dikkat olan tarafı, Gaby Morlay. El· 
vire Popesco, Raimu, Andre Lefaur, 
Duvallis, Victor Francen gibi tanın· 
mış artistlerin birlikte oynamaları.n· 
dadır. Artık Fransızlar da, Amerı -
kalılara mahsus bir formül olan 
dört beş yıldızı bir arada oynatmak 
yoluna sapmışlar. Ne yazıktır . k!, 
eski bir piyes, bu formüliln tatbıkı· 
ne vesile oluyor. 

John Barrymore 
Evlendi 

Hollywood'dan bildiriliyor: 
John Barrymore, buradan 

şehrine tayyare ile gitmiş. 
Elaine Barrie ile evlenmiştir. 

Yuna 
Orada 

Irak Prensesine 
Rol Teklif Edildi 
Bundan bir müddet evvel Yuna -

nistanda bir garsonla evlenen Irak 
prensesinin macerası hatırlardadır. 
Bir Amerikan film şirketi, prenses j 

ile kocası Anastas Haralambiye, bir 
filmde rol teklif etmiştir. Şirket bu 
iş için 30.000 dolar vermeyi de ta -
ahhUt etmiştir. Prenses bu teklifi 
reddetmiştir. 

Donanmamız Akdenize Açdırken 

Vstte ve altta: Tüı-k donanması bir manevra 
esnasında son sür'atle ilerliyor 

Oç torpidomuz bir aracla Sakarya tahtclbahiri ile ZaFer 
torpidomuz 

7 

.. 
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Memleket Mektupları 

Köylü, Borcuna 
Çok Sağlam 

Uıtte: Ayvalık Halkevin
de, altta: Ordu Ortamekte

binde temıillerden birer 
görünüş 

Zilede iki Cinayet 

1 Yazarı.:V.A.ı 
'Konyadan: 

A ğaç~ız bir o\·an.ın ortasmdn bulunan Kon~ a, dört rüzgara da ma
ruz oldub·undan hanJ;i cihetten olursa olsun, bir taraftan e-.ti mi, 

bütiin şehir to& bulutu i,,;inde kayboluyor. Zaten rüzgb esmooiw zaman 
bile sokaklarda, <'nyırlarda, bo~ arsalarda lıulunan dört ~ santim ka
lmhğmdaki tozun karışıp havalanmsı i~in bir otomobil, bir araba, hattf\ 
sert~e yürüyen bir adamın geçmesi lı.-8.fi geliyor . 

Daha trenle şehre yaklaşırken u- Bilhassa dört senedir kurak giden 
zaktan gözUken küçük bir tepecik Konyada köylü yiyecek buğdayını 
tizerindeki Selçukilerden kalma A- bile alamamış. Derken devlet baba ye
laeddin camımın silüeti, insana tişmiş imdada, Ziraat Bankasına e
Konyanm, eski ve tarihi bir şehir mir \'ermişler, bütün köylüye tohum
olduğunu anlatıyor . luk dağıtılmış. Ertesi sene yine öy -

Her yerde gözüken' imar faaliyeti le ... Tam dört sene bu, şaka değil! 
Konyada da var. Kübik karikatUrU Bu sene bütün orta Anadoluda mah -
bir çok kagir evler yapılıyor. Ne de- su! iyi olduğundan köylü de sevin -
nir ?. cinden ıığlıyarak eline geçen para

dan Ayşesine bir yemeni ve fistan 
bile almadan doğru borcunu yatırma
ğa Ziraat Bankasına koşuyor . 

Ş ehrin suyu ve elektriği var. 
Mevcut caddeler bir yan -

dan genişletilerek yenileştiriliyor. Af
yondan sonra pek beğenilecek gibi 
değil amma, yine az, çok bir şeyler 
yapılmış ve yapılmakta .... 

Borç için hapsin kaldınlması a
leyhinde bulunanlar! "Hapis korku • 
su olmazsa köylü borcunu \'ermez,, 
diye feryat edenler, neredesiniz? 
Türk köylüsU nankör olur mu, hiç? 

Ayvalık, Sivas ve Orduda 
Şimdi mUze olan Mevlana dergahı

.-1 geziyorum. Burada Selçuk ve Os
manlı Türklerinin halı, cilt, tezhip ve 
yazı gibi çok kıymetli eserleri toplan
mış. Bunlardan başka mezar, heykel, 
k itabe gibi taş san'atine ait değerli 
eserler de var: Romalılardan, Selçuk 
ve Osmanlı Türklerinden kalma ... 
Çocukluğumda bir çoklanmız ı&\QJ 

bUyUk annemden, dadımdan ben de 
duymuştum ki İslamda canlı mahluk
ların heykel veya resmini yapmak 
günahtır. Ayni masalı bilahare sof • 
talardan da duymu§tum. 

Hakiki islamda böyle bir kaide bu
lunmadığından. bu martavalı cimci -
me kafalı ı:ıoftalarm uydurduğundan 
şUphe edenler Konyadaki müzeye ~it
sinler de görsUnler: MUmin ve müslim 
olan Selçuk Türkleri taştan ne hey
keller yapmış, madenler üzerine na -
kıstan çok ince ne minyatUrler işle
miş!. 

B abür §aha hediye edilen bilyilk 
bir şarap tası var ki, üzerin -

de her biri ba~a bir mi.na ifade e
den insan ve kuş ~ek illeri yapılmış: 

Bunu yapan Türk ve mUslUman bir 
san'atkA.r. 

Bir mermer kitabe Uzerinde Selçuk 
armasını gördüm, çift kartallı bir ar
ma. Eski Avusturya - Macaristan, 
Çarlık Rusya. Polonya ve daha bir 
~ok A wupa ve Amerika devletlerinin 
çift kartallı armalannı andmyor. 

Halk valiyi çok seviyor. Hele civar 
köyliller "biz hükumeti onda bulduk 
ve sevdik,. diyorlar. Müşfik bir baba 
muamele.si. alçak gönilllülilğü ve ça _ 
hşka.nltğI ile hakikaten hükumet ba
banın Konyada çok iyi bir mümessili 
olduğunu göstermiş. 

Konyalılar çalışkan ve o derece 
muktesit adamlar. Koca. şehirdeki 

biricik sinema bile günde on. on beş 
lira hasılatla kapıyor. Dediklerine 

göre arada bir tulfıat kumpanyası 

gelmese masrafı çıkaramıyormuş. 

Konyalılarm sinemaya, saza, velha
ml para sarfını icap ettirecek hiç 'bir 
eğlenceye itibar ettikleri yok; yega -
ne zaaflan kadın oynatmak, zaten 
onun için tuluat kumpanyalan rağ -
bet görüyor. Oturak alemleri gizli 
gizli devam ediyormuş. Fakat hükü
mct korkusiyle efeler. ou 8.lemlerde 
eskiden olduğu gibi silah atmaktan 
vazgeçmişler. Şimdi böyle bir meclis
te yalnız iç\<i içiliyor ve kadın oyna
tılıyormuş. 

C ivar köylülerle konuştum. Za
ten bUtUn memleket köylüsU 

aözbirliği etmiı gibi dertleemek için 
ağzını açtı mı ilk !Öz §U oluyor : 

- Allah devlete, Ziraat Bankasına 
zeval vermesin! Onlar olmasa bizim 
halimiz nice olurdu?. 

Eskişehirli bir manifaturacı anlatı
yordu; mahsııliinü sata.n bir köylil _ 
mağazanın önünden gcçerl<en içeri 
çağlrmışlar. öteberi satmak iı:ıtemiş .. 
ler. Fena bir harekete teşvik edili
yormuş gibi başına kan c;ıkan köylU: 
"-Tövbe! demfş; hele bir bankaya 
borcumu verem ae param artarsa ~e-

temsil çalışmaları 

lip alışveriş edem., ve sırtındaki min. 
tan çok eski olmasına rağmen oradll
ki kumaşlara imrcnmP.den ma~a.za • 
dan çıkarak bankava borcunu verme
ğe gitmiş. Bu köylUye ne yapılsa az
dır, ne yapsa'k azdrr ! 

K onyanm oldukça kanşık ve ka
ranlık bir mazisi var, çok es

ki zamanlara varan tarihi tabaka ta-

baka tozla örtUIU. Bu, hiç olmazsa bi

zim için öyle ... Bu güzel şehre tesa • 

hüp etmiyen kalmamış, halk tarafın

dan sevilen vali, bu tozları silkmiş, 

parlak, nur gibi hakikat ortaya çı!<

mış. Etraf ma topladığı kıymetli ar
kad~larla bir mecmua çıkarıyorlar, 

bu mecmuada Konyanm bütün tari -
hini bulabiliyor, öğrenbiliyorsunuz. 

BütUn tarihi şehirlerimizi tanımak 

için ne güzel bir usul. ne güzel bir bu
luş! Bu işi başaranları candan kut -
tarken öbür şehirlerimiz için de a
lakadarlardan ayni çalışmavr istesek 
fazla ileri gitmiş olmayız. değil mi? 

KÜÇÜK MEI\1LEKET 
. HABERLERi 

M erzifonda Sınklıda yol ~·apan 
ameleden lklır.I, ~öken h>pra

'ğın altında ka.lm~lardır. Bir amele 
ölmüş, ötekinin bacağı kınlmı~tır. 

• • • 

-

"/ . l zmıt,, ıpo.,.cu ar? 
"Yalova,, da iken 

lzmitli Bisiklet
çiler Bursaya 

Gidip Geldiler 
lzmit, (TAN) - BerHn olimpiya

dına ve son Rusya seyahatine iştirak 
etmiş olan "Akyeşil,, klübiin:len Or
han Sudanın başkanlığı altında 
dördü "Akyeşil,, li ve biri I<lman Yurt 
hJ 5 bisikletçi, 180 kilometre tutan 
lzmit - KaramUrsel. Yalova, Orhan_ 
gazi - Gemlik yolu ile Bursaya gidip 
gelmişlerdir. Bu seyaha~ b'iizel geç
miştir. 

iki klübün birleşme:ri 
Izmit Akyeşil klübil ile ld:nan Yur

du arasındaki ikiliğin izale.si için ye

ni bir faaliyet başlamıştır. Bu mak

sat.la İdman Yurdu mahfilinde iki ta
rafın idare heyeti toplanarıık konuş-M anlsanın ortasındaki hü\1i.k 

me1JIU'lık park ve çocuk balı-
~N>İ haline getirilmektedir. rnuşlarsa da henü zkat'i bir netice ah-

• • • narnamıştır. 

T rahıon Uscıdnln yeni tarih \'P 

coğrafya öğretmeni Bayan 
Mebrure vazifMine haşlamr~trr. 

• • • 

T rabzona giden adliye müfet. 
tişlerl Necmettin Zahir, 

Remzi, Tahsin, Salt Ekrem teftişle
rine ba..5lamı !ardır. 

• • • 

K ars Ubaylığı mal~·et iş)·ar -
lığına tayin olunan üçüncü 

umumi rnüf ettişlik ıııekreterlerinden 

Asrın, yeni nzifesine gitmiştir. 
• • • 

E dremlt köylWerl haf tada. bir 
ld defa ıürek avı yapmakla 

mükellef tutulmuştur. Bu suretle 
domuzlar öldürülmektedir. 
..................... u ......... 

Bigada Tayyare 
Cemiyetine 

Ayrllan Buğday 
Biga. (Tan)- Iföylüden muhtarlar 

vasıtasile buğdaylarının yüzde ikisi
nin toplanarak Tayyare Cemiyetine 
teslimi usulü mahzurlü görülmüş, bu
nun mal satışı üzerinden köylüden za
hire tacirlerince alınması ve bedelinin 
tüccar tarafından nakden Uçak Me
murluğuna teslimi karargir olmuştur. 
Ancak muhtarların elinde birikmiş 

buğdaylar varclır ve nereye teslim edi
leceği bildirilmiyen bu buğdayların 

harab olduğu söylenmektedir. 

Ayvalık, (TAN )- Halk~vi temsil 
kolu "Ana,, piyesini büyük bir m•ı

vaffakiyetle oynamıştır. Tensil kolu 
gençlerinin ve reji&örlerinin her eser
de gösterdik1eri değer cidden be -
.s n i lrm;yo-lA.yTlrtıı • 

SIVASTA: 
Sivas, (TAN) - Halkevl temsil ko. 

lu "Ana., piyesini muvaffakiyetle oy
namıştır. Rejisör Hazımın ve gençle
rin çok çalıştıkları görülüyor. 

ORDUDA: 
Ordu, (TAN) - Cümhuriyct bay-

i r~mında, dört yüzden fazla bny veba
yan seyircinin karşısında "Istik!al,. 
piyesini temsil eden orta okul tale'be-
~i. çok muvaffakiyct göstcrınişler· 
dit. 

Karsta 
Sütçülük Mütehassısı 

Tetkikler Y aptr 
J{ars, 15 CA.A.) - Beş aydanberi 

bölgemizdeki peynir ve yağ ımalatha
nclerinde incelemelerde bul:ınan süt

çülük uzmanı sütlerin kontrolu hak
kında bir talimatname hazır~amıştır. 
IJu talimatnameye göre, kaşar, grav

yer ve yağlar I{arsta açılacak olan la
boratuvarda daimi bir kon~nı:ı tabi 

tutulacak ve istihsalat ve dış piyasa
lara sevkcdilecektir. 

Denizlide 
Denizli, 15 (A.A.) _ Tütün satış

ları hararetli bir surette devam et

mektedir. Çal ilçesinde 65 _ 71, De

nizli merkezinde 35 _ 65. lJıı. :as ilçe

sinde 60 - 75 kuruş arasın1a satıl
maktadır. Alıcı çok, fiyat!arm daha 

yükselmek ihtimali vardır. Rençber 
fiyatlardan memnundur. 

lzmir Limanında Amclebaşılık 
Kaldırıldı 

İzmir, (TAN) -İzmir limanında 

tahmil ve tahliye işlerinde çalışan a
mele üzerinde bazı kimseler reis ve

saire namile bulunur ve amelenin sır

tından ve onlardan çok para alırdı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlı

ğı bu hale son verilmesini bildirmiştir. 

Şimdiden sonra limanda herkes aynı 
suretle çalışacak ve işbaşılıık, işciler 
tarafından nöbetle yapılacak ve hep
si müsavi surette yevmiye alacaktır. 

Bu tebliğ, alakadarlar arasında s~ 
vinc uvandırmıstır. 

Hiç yüzünden bir genç 
tabanca ile öldürüldü 

Zile (TAN) -- Buraya bir saat ötedeki Hacılar kö· 
Yünde, bir hiç yüzünden, günahsız ve henüz 17 yaşında 
bir delikanlıya kıyı!mıstır. 
Aldığım tafsilat şudur. Aslanköh-ı 

ne kazasının 1''akiler köyünden 332 j V . . . .k V . . . . 
d~ğumlu Mustafa oğlu ~I:ıstafa, köye l\..UÇU l\..Omur 
aıt s~ _gölünü deştiği için geçen sene . 
kendısıne ihtaratta bulunon köy muh- M d L · 
tarı Mustafa ile kavga etmiş , nıuhta- Q enez erf 
ra tabanca çekmiş ve tabancası elin- C' k J 
den alınıp zabıtaya teslim edilmiştir. ul ıntıua 
Buna kızan .Mustafanın 1ntiknm al
mak için fırsat beklediği anlaşılıyor. 
Bu fırsat geçen gün zuhur etmiştir. 

Köyden Molla Hüseyin. o~lu Sefe
ri evlendirmeye karar vermiş. f.det 
vechile düğün de yapılacak "Yuka., 
ekmeği için her ev namına bir yük o

dun getirilmeye başlanııııuşlır. Bu 
meyanda muhtar Mustafanrn oğlu Be 

kir de dağdan odun getirirken ,Mus
tafa oğlu Mustafa hayv:ınlannı sü

riip Bekirin yanına yaklaşmış. zavallı 

gence Karadağ tabancasiyle arkasın
dan ateş etmiştir. Bekir. kalbi par

çalanarak yere dilşmüş ve blmüştür. 

Katil Mustafa, bir el de havaya at
nıış, arkadan ko§uşan köyliller Beki
rin ölUsUnü görmüşler ve Muı;tafaya: 
"Ne yaptın?,. diye sormuşl!lr:Jır. Ka

til: "Ben şaka yaptım. Ona ne oldu! 

Havaya ateş ettim,. diye soğuk kanlı

lığını muhafaza ve yoluna tlevam et
miştir. 

.Mustafa tevkif eôilmıştir. Bütif 
köy zavallı Bekire acıyor. Bu cinayet 
yüzünden düğün de geri b1rakılmış.. 

tır. 

ODUN IÇIN CINA YET 
Zile, (TAN) - Maden ilçesinin Uç 

kara kış köyünden olup bunya 8 ki
lometre ötede bulunan Kiı eçli köyün

dı! 9 yıldır çobanlık eden Çolü Vey
sel, davarını yaydıktan sonı·a birkaç 

odun kesip ateş yakmak iat~rniş, o 

sırada gelen dağ korucusu Mehmet 

oğlu Ahmet buna kızmış \'e araların
da dil kavgası başlamıştır: Ahmet, 
birdenbire tabancasını çekip ateş et

miş, ciğerleri parçalanan Ve_vı;el he

men ölmüştür. Katil yakalanmıştır. 

Sivasfa 
Bir Çocuk 
Yandı 
Sivas, (TAN) - Bezirci mahalle

sinde oturan hamal Rafiğin karısı 
Nazlı evişleriyle uğraşırken, odada 
yalnız kalan 4 yaşındaki oğlu Hüse
yin, yanmakta olan ocağın içine dil§
müş, hastaneye kaldırılmı§.sa da öl
müştür. 

Zonguldak, (TA'.N) - Havzadaki 
şirket ve ocakların imrar tıyliyecek• 

!eri kömürden muayyen bir kısmıııJ 

ecnebi memleketlere sevketmeıeri 
hakkındaki mecburiyete tevfikan bil· 
yük şirketler harice takas suretiyle 
sevkiyatta bulunmuşlanı:ı da küçtll< 
madenciler, perakende kömür alstı 
ecnebi müesseseler mevcut olmadı,1 
için, bu sevkiyatı yapamaını-şlafdır· 

Iktisat Vekaleti, harice sevki mecbtl' 
ri olan kömürleri göndermiyen ma· 
dencilerin Türkiye dahilmde bir toJl 
kömür bile satmalarına müsaade oıuıı 
mı.masını ve bunlara ait imrarntıtl 
kesilmesini havza müdürlü~iine yeni• 
den emretmiştir. 

Bu emir, kilçük madencilc:ıri ıniiŞ
kül vaziyete sokmuştur. E~er V~ 
kalet bu mesele hakkında taşka hal 
çaresi bulmazsa, küçük madencilere 
ait ocakların bilmecburıye fa:ıliyeU~ 
rini tatil edeceklerine muhakkak ıııv 
zariyle bakılmaktadır. 

Aydın, (TAN) -Ortaklar ile ArY 
ziye arasında i§liyen yolcu otomobil' 
terini soymak maksadile durdurıns• 
için attıkları silah ile bir gencin otU· 
müne sebebiyet vermekten suçlu BOY 
kırlı Kara Mehmet ile kardeşi .Must•• 
fanın muhakemeleri bitmiş, suçu !3' 
bit olmıyan Mustafa beraet etmiş, J{~ 
ra :Mehmed ölüm cezasına mahJt(ııı1 
olmuştur. 

Gene Ortaklarda kocasını tabarıcJ 
ile öldürmüş olan Emine Hatice ıs 
sene hapse mahkum edilmiştir. 

Kandırada 
iki Ev Yandı 
Kandıra, (TAN) -Bolu köyürıd" 

~!ehmed oğlu Ahmcdin evinden ~,~ 
gın çıkmış, bu evle yanındaki Aııı•-

din evleri tamamen yanmıştır. 
Köy muhtarının aldığı tedbirler~ 

yesinde felaketin büyümesine meY 
verilmemiştir. 

Adaparı Temsil Kolu lzmtte 

Adapazarı (TAN) - Cümhuriyet 
bayramında "Tırtıllar,, piyesini mu
vaffakiyetle temsil eden Halk~vi tem
sil kolu azası, vukubulan davet üze
rine "lzmit,, e gibnişler ve "Tırbllar., 

piyesini orada da 
temsil etmişlerdir. . ,; 
Gönderdiğim resim, gançlerı l 

te gidPrken istasvonda ~öst~-··yor· 
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Bütün EcnebHerin Göz,eri lzmir 
Yangını Üzerine Çevrilmişti 

Fakat.. Asıl kanlı vahşetlerini Jz-ı gönderdiler. Ve, Türk ordusunun 
ınir ve civarında göstermiflerdi .. Bil· şehre girmesine mümanaat edcceA 
tün bu hailenin göklere çıkan dıı- hiçbir kuvvet mevcut olmadığını 
tnanları, henüz soğumıyan kanları bildirdiler. (Amiral Dö Menil) de, 
arasında dolaşan Mösyö Frank!en (Edgar Kine) zırhlısının telı>iztel -

Bugünkü program 
lstanbuJ 

Öile n:şriyatı - Saat. 12,30: Plakla 
Tiırk ı,nusı~i~ı; 12,50: Havadis; 13,05: Plak
la h~fıf muzık; 13,25 - 14: Muhtelif plak 
neşrıyatı. 

Akşam !1~ş~iyatı - Saat, 18,30: Plakla 
dans ınusıkısı; 19,30: Çocuklara masal. 
1. Salip tarafından: 20: Rifat ve arkadaş~ 
lan tarafından ~urk musıkisi ve halk ş<ır
kılar; 20,30: Sa_fıye ve arkadaşları tarafın
dan Turk musıkısl ve halk şarkıları. 21 • 
Orkestra: ' · 

Tarabyadaki 
KJLENDER 

dö Buyon (1), o aralık kendisi ile grafile bir muhtıra yazdı.] 
mülakat eden (Malen) gazetesi mu- L9 Eylfıl - Dün gece, bir hadise 
harririne, aynen şu sözleri söyle- oldu. Şimendiferle gelen üç yüz 
tnişti: (2) ı Yunan askeri, şehri yakacaklarını \'C 

1 - Leutner: (Fest) uvertlir. 
2 - Straus: (Sulh Çamları) vals 
3 - Rahmaninoff: (Ptelut). • 
4 - Mascagni: (İrıs) operasından par

çalar_ 
5. - Ascher: (Hohit T:mzt Valzer) opc

retınden parçalar: 22: Plakla sololar· 22 "O 
Havadis; 23: S O N. ' , .. 

;(.. 

- Anadolunun başına gelen haile- tahrip edeceklerini söylediler. Şimen 
Vi felaket, tasvir ve tasavvurun ha- difer atelyelerindeki muhafızlarımız, 
licindedir. onları (gar) dan çıkmaktan menet-

Yollarda, perişan bir halde dola - ti. Ve hepsini de kordon altına ala- Günün program özü 
9an, ağlıyan, sızlıyan bir milyon aç, rak ( Orla) ya gönderdi.] Senfonik konserler: 
çıplak insan var. Bunlar, Anadolu- (22 Eyhil) tarihinde de Maten ga , 21,4~. Ruma: Piya~o _ Orkestra. 
nun Türk olan sekenesidir ... Yunan- zetesinin lzmir muhabiri, gazcte:;ıne 22,45 Nıs: Huydn, <Saınt - ~aens). 
lılar, ricat esnasında her yeri ve her şu telsiztelgrafı çekmişti: llııtıı konserı~r: 
9eyi yakıp yıkmışlar; harap ve p::?· [Eylülün 13 üncü günü saat 11 13 Paris - Kolonyal: Konser nakli 
rişan etmişlerdir. Bilhassa Manisa - de lzmirde zuhur etmiş olan yangın 16 Prag: Hafif orkestra. 16.15 Var~ 
nın vaziyeti, elimdir. (11 bin hane· 14 üncü perşembe günü söndürüle- şova: Marş ve valslar. li Kolonyal· 

Süppe, Caykovski v. s.. · 
den, 10 bin hanesi, yıktlmı~trr) ... bilmiştir. (270) hektar vüs'atinde • B p 17,10 runo, rag: Vais ve 0-

Bütün Anadoluda yakılan hanelerin ki arazi üzerinde bulunan binalar, peret musikisi. ı 7,30 ':arşova. 
tnilrta.n, (120,000) dir. Bu ınaıız~ra- kamilen yanmış, kül olmuştur. Biı Polonez dansları. 18,30 Moskova: 
lar görüldüğü zaman, insanın kalbini gün evvel koca bir mamure halinde Kar~~ı_k k~ı:ser. 19 Stulgar~ · Hafif 
hafakanlar boğar. Medeniyet, ou- olan şehrin üçte ikisi, şimdi bir ha- ??~s~.kı <Eglencelcr). 19 Kolonya: 
nunla ütihar edemez. Bunlanfan rabeden başka bir şey değildir. , ... uçuk orkestra. 19,15 Bükreş: .Rad-

yo orkestrası. 20,25 Prag: Çocuk ko-
fÜphe edenler, bu manzaraları göz- [Yangının önünden denize kaçan rosu. 20,20 Bükreş: Haclyo orkcstra-
lerile go··rmek ı"çı·n oraJara gı"tmelidir. halk arasında bir panik zuhür et- sı 21 10 L. · A k · • aypzıg: s e:-i orkestrası. 

KÖŞKÜ 
YAZAN: 

Sermet Muhtar 
ALUS 

Kayna tası Uçıincu ahmedi, 
kahve dövücünün hık deyi

cisi yerine sokan zevk ve tafa düş
künü ve Lale devri kahramanı sad
razam Damat lbrahim paşa, Istan
bulun dört bucağını ( Nü7.!"ıetgith) 
haline getirirken böyle bir yeri 
gözden kaçırır mı hiç? 

J{alender köşkünün o 7.amandan 
kalma olduğunu söyliyenler çok
tur. (Kefereden Matosun yalısı) 

adıyle meşhur olduğıu, soıı,.a miri
ye geçtiği, bir aralık lkınei Mah
muda ikametgahlık ettiği de tarih. 
ıerde yazılıdır. (Küçük ve samimi bir istitrat ola- miş; ve birçok kişiler, ya denize düş 2~.'30 Prag: Hadyo orkestrası. Z:!,45: 

tak şunu da arzedeyim ki; müşahe- müş, veyahut kendini denize atmış- Bukreş: Diniku orkestrası. 23,20 Ro
delerini bu suretle nakleden zat, he- tır ... Dün bile limanda müteaddit ec- ma: Karışık konser. 
nüz resmen ve ahden Türklerle dost sat yüzmekteydi. Aralannua ceset- ÜJ>f'rnlar: K 5ş~ü Taraby~_ya dc,~ru ge-
tanınmıyan bir hükumetin en büyük !er bulunan enkaz arasında dol3.J? - 21,10 Varşova: Haendel'in "Jules çınce, bugun ecı!tnılerin 
· tı be t Şah • tahk-k tı yangının Er Cesar., operası. 22,05 Biikre.;;: Opera sıyasi adamıdır. Biz bu za n yana ım. sı ı a m, - "" top oynadıg-ı, yıkık parmaklrk-

cd. d·-· musıkisi. 
tından bahsederken, bir hayli kısım· meniler tarafından ika ıl ıgıni tc.- l! ağaçlık, bir vaktin adlı sanlı Ka-

- · d · B ı l · · Operetler : nı tayettik. Komiteciliği ve sı - yıt etmekte ır. un ar, ev erını ve !ender mesiresiydi. 21,40 Florans: Lombardo'nun "ll 
~asi mefkureyi en nefrete şayan mahallelerini terketmcden evvel, her paese del campanelli,, opereti Kalender köşkünün tarıhe ilişikli 
Vahietle kirleten canilerin, o tarihte tarafa ateş vermişlerdir. Oda musikisı : maceraları var: 
yaptıkları zulüm ve şenaatten, -ar- [Mustafa Kemal Paşanın munta- 18,15 Varşova: Gitar trıyosu. :!l,20 ikinci Mahmut zamanıııd:t, Rus-
tık Türk dostluğunun kıymetini anlı- zam kıt'aları, büyük bir raptı zapt Bükreş: Theodorcsku kua,..tctı . yalı devletiiı.liyeye 1244/45 seferini 
Yan ve,- bugün Türkleri candan bir altında hareket etmişlerdir. (Rahip- acıyor. (Babı Fetva) da bir harp 
sevgi ile kucaklıyan Yunanlı dostla- leri tarafından tahrik ve teslih edi· 16,30 Paris - Kolonyal: Piyano - meclisi ( ?) kuruluyor. Vezirler, 
tıınızı müteessir etmek istemedik.) Viyolonsel sonatları. 18,35 Prag: Pi- Jahik, sabık, esbak şehis:ı\nılar, ka-

Mösyö Franklen dö Buyon; be- len Ermeniler), asker üzerine bom- :ıano - Viyolonsel sonatlart 20.10 zaskerler, hacılar, hocalar toplanıp 
"anatına au suretle devam etmi,.ti: ba ve silah atmışlardır (3).] Lii.ypzig: Şarkı - Enstrüman 23.15 .1 .,. .,. kararı veriyorlar: 

_ Muzafferiyet, Türklerin hare • (Eko dö Pari) gazetesinin lzmir Stokholm: Piyano • Şarkı. 24 Prag: Org (Bach) Mukabele bilmisle riayetle mü-
katına şiddet vereceği yerde, bilakis muhabiri de, gazetesine şu tefa:rafı · ~ dafaaya teşebbüs olunması ~r'an 

onlan mül&yemete ~evketti. Kendi- çekmiştir: 20.30: Varşova. 21,10: l o onya. 1 ~ vaciptir. 
!erine (haşin) dedirtmediler. "Bar • [Amiral (Dö Menil) in lütufkarlı- 23,30: Lfıypzig. 24,54: Roma. Bu meclisin kararı üzerine ud-
bar" tesmiye edilen Türkler, en bü-
yük ve en necip itidale kabiliyetli ol ğı sayesinde tzmire geldim. Bura · 
duklarını ispat ettiler. (Mustafa Ke- om manzarası (Rens) in manzara - ~ •• _._.. ............ ._............_ ............. -..:ı 
mal Paşa), buna nümune gösterdi. sma müşabihtir. Şehir, kırk sekiz SAGLIK o·· Gu·· TLERı· 
:F'.sirlere, hiçbir galip kumandanın saat devam eden bir yangından o:ıon 
aklından geçmiyecek kadar nezaket ra, korkunç ve hazin bir harabe ha· LOKMAN HEKiM 
ve insaniyet ibraz etti. line gelmiştir... Konsoloshaneler, 

O sırada Izmir, Afyon ve hava- b k ~....,....,,-~..-...-.....-:.--~~._..~....,_ 
lisinde bir tetkik ve müşahede seya- an alar, oteller, ticaretgahlar, ıı·-ran 

Bilgiden iştah ilacı hatine çıkmış olan _ meşhur Fran- sız hastaneleri ve manastırlar: ka -
sız kadın muharriri _ (Madam Go- milen yanmış, kül olmuştur. Yalnız 
lis) te, gördüğü şeyleri uzun uzadı- Sakrekür kolleji, Katedral, Muse\ i 

Ya. naklettikten sonra: ve Türk mahalleleri, yangından ma-
[Yunanlılar, bütün bu havaliyi o- sun kalmıştır. Fransız makamatı -

!"akla biçmişler. Keşki yalnız köyle- nın tahkikati, hitama ermiştir. Mu
ri ve şehirleri tahrip etmekle iktifa zaffer Türk kıt'alarının girdikleri 
etselerdi... Işittiklerimi, ürperme -
den anlatmak kabil değil. Bilmem zaman, şehri bir harabe halinde oul 
ki, bunları yazmaya nasıl muktedir maları için bu feci yangının Em1eni-
olacağ1m.] ler ve Rumlar tarafından ika edil -

Diye, sözlerine hitam vermişti. diği teeyyüt etmiştir. l 
Ecnebilerin bütün gözleri, (lzmi- (Ajans Havas) ta 25 Eylül tari -

~) çevrilmişti. Çünkü, Izmir yan- hinde tahkikatın neticesini şöylece 
rtnı, - yalnız Türkler için değil - bildiriyordu: 
tnuht (Arkası nr] 
ikt· elif hükilmet tebaaları için de _ 

ısa<U bi rfelaket husule getirmi§ti. (1) Bu ıat, Mudanya_ mütarekesini ak-
. Al.akadarlar, derhal tahkikata g detmek için evveli lzmıre ve sonra Mu-

!'lf i- danyaya ıitmişti. • • . • 
bU~·ışlerdi. Türk düşmanları; bu (2) Maten eazetesının ıs Teşnnıevvel 

YUk felak f ı· · 1922 tarihli nüshasında. 
1 e ın mesu ıyetıni Türk (3) Bu rahipler ısmirclek' Taşnak ;;_e. atfetınek istemişlerdi. Fakat, komitesinin asıl erkanından idiler. 

kıkati ortaya atmaktan çekinmi _ 
Yen bazı ecnebi müşahitler de, bu 
~eselede Türklerin zerre kadar a -
lakadar olmadıklarını ispat etmiş • 
lerdi. 
Yangından en ziyade mutazarrır 

Olan Fransızlar, muhtelit bir heyet
le tahkikata girişmişlerdi. Bu tah -
kikat tamamile Türklerin lehine o
larak neticelenmiş; bu büyük fela
keti ika edenlerin (Ermeni Taşnak 
komitesi) erkan ve efradı olduğu 
tahakkuk etmişti... Yunan ordusu • 
bun inhizamı ve Izmirin Türkler ta
t'a.fından istirdadı sırasında lzmirde 
bulunarak müşahedelerini derhal 
~ot eden bir Fransız zabiti, tuttı;ğu 

u notları - o günlerde - (Figaro) 
tazetesile neşrederek hakikati orta
~a döküvermişti. Epeyce uzun olan 

1 ll tıotia.nn içinde, bilhassa şu satır-
ar n d' · ı· ti ' azarı ıkkatı çok ca ıp : 
•tı[S Eylül - Düveli Jtil8.fiye kıta
lt '. tnuhtelü noktaları işgal ettiler. 
,ı:;lt' şehrini mümkün olduğu kadıı.r 
lt atıe işgal etmesini rica için, 

Uatata Kemal Paşaya acilen haber 

Bu hatta çıkan 
Kitaplar 
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T~radan sipariş alınır ve 
gönderilir. 

YENi KiTAPÇI 
İstanbul, Ankara caddesi No. 85 

Resim veya heykel artistlerinin 
bir müzedeki eserlere baktıkları
na, yahut bir musiki artistinin 
güzel bir musiki eserini dinlediği· 
ne, bilmem, hiç tesadlif ettiniz nıi'! 
O güzel san'at eserlerini görnıek 
yahut dinlemek herkese zevk ve
rir, fakat o san'atlerin inceliğiııe. 
hatta yalnızca kaba tekniğine va
kıf olan artistler iki türlü zevk du· 
yarlar: Biri herkesinki gibi, gü • 
zelliğin verdiği zevk, öteki de san· 
at bilgisinin verdiği merakın tat -
nıin edilmesinden ileri gelen zevk. 

Bunun gibi, bir nebatat alimi 
çiçeklere, bir astronomi alimi yıl
dızlara baktıkları vakit herkes gı· 
bi, sadece giizelliğin verdiği bir 
tek zevk duymakla kalmazlar. On· 
ıar da ilim merakının verdiği ikinci 
bir zevk duyarlar ... 

Yemek san'atine gerçekten va -
kıf olanlar bu san'ati musiki ~ibi. 
resim ve heykeltraşlık gibi nefis 
san'atler arasında sayarlar. Oör· 
nıe duygusu nasıl resmi ve hey
keltraşlığı, işitme duygusu nasıl 
musikiyi yarattılarsa zaika duy -
gusu da yemek pişirmek san'atini 
yaratmıştır, derler. Onların bıı 

sözii, bence, mübalağalı olmadık
tan başka eksiktir bile. Çünkli iyi 
bir yemek zaika duygusuna keyif 
verdikten başka, güzel görünüşile 
gözlerimizi, güzel kokusile burnu· 
muzu da keyiflendirir. Bazıları, 

henüz cızırdıyarak sofra lizcrine 
getirilen güzel bir filetonun çık;tr
dığı sesten kulaklarında bile zevk 
duyarlar. 

Siz bu teşbihi mübalnğalı bulsa
nız da, yemek pişirmenin epeyce 
derin bir bilgi olduğunu elbette 
teslim edersiniz. O halde, bir ne-

batat aliminin çiçeklere bakarken 
ikinci bir zevk duyduğu gibi, ye -
mek bilgisine vAkıf olanların da 

yemek yerken ikinci bir keyif du
yacağını kabul edersiniz demektir. 

Yemek yemeye iştah, ilkin şüp
hesiz, insanın kendini beslemek 
~htiyacından, yaşamak arzusundan 
ıleri gelir. Fakat insana iştah ve
ren şeylerden biri de yemek yeme 
keyfidir. Bir hastalıktan iştahları 
kesilmiş olanlara, kendilerine zevk 
verdiği için, sevdikleri bir yemek 
t~klif edilince, yemek arzusu ye
nıden meydana çıkar ve çok defa 
o yeırıeği istiye istiye yerler. 

Temiz havalı, ferah bir yenıei< 
odasında, çiçeklerle ve türlü türlü 
çerezlerle süslenmiş güzel bir sof
ranın etrafına sıralanmış neş'elı, 

hoş sözlü ve kibar sofra arkadaş
larının yemek keyfini, yemek işta
hını nekadar arttırdığını da bilir
siniz. 

_ Y~mek san'atini yahut yemek 
bılgısini bilmek te, öylece, iştahı 
arttıracak bir sebeptir. Onünıüze 
g~t.irilen o nefis yemekler nasıl 
pışırilmiş? insan bunu bilince o 
Yemeği daha ziyade zevkle ve iş
tahla yer. Yemek bilgisi bu kadar
la kalmaz. O nefis yemek nasıl 
~~zmedilecek'? Hazım cihazımuın 
ıçınde ne gibi hallerden geçe('~'·? 
~onra bize kuvvet verecek, nasıl? 

unlar da birer meraktır ve 0 me
rakla yenilen yemek daha büyük 
zevkle yenilir. 

e·ı · 1 gı merakı, iştahı arttırır. 

Şu halde, sağlık öğütleri arasın
da v k" ' a ıt vakit yemeklerden ye-
meklerin nasıl hazmedildiği~den, 
bazan da e ki · Y me erın nasıl pi•iril-
d'ğ· .,. 1 ınden bahsetmemi sağlıkla all-
kasız bulmazsınız. Maksadım ye

mekte isteksiz okuyucularımın iş
tahlarını arttırmaya tıiznıet et _ 
mektir. Yemekte i,tah ta daima 
sağlık allmetidir. 

• 

eski devirdeki vaziyeti Kalender köfk ve meaireain ın 
razam Selim pa§a rlövünUp durur silahtaraga, sır katibi, başçuhn ·Jar, 

kahvecibaşı ve estek kösteklere 
/ahsis ediliyor. Köşkün bitişiğine 
de dört koğuş kurduruluyor. Da
rüssaade ağalarile Ender.m nğa

lanndan olan muallimler de oraya 
naklediliyor. 

ınu§: 

- Ah efendiler, vakitsiz oldu. 
Askerimiz: biraz daha çoğaıtınalı 
hazırlığımızı tamamlamalı idik! ' 

Keçecizade izzet Molla cevabı ya
pıştırmış: 

- Vallahi efendim, çok fenadan 
az iyi, iyidir! ' 

H atbuki işin garibine bak, bi-
. .~z. sonra muharebe aley-

hınde hunkara meşhur layihasını 
\'eren ve gazebe uğrayıp palas pan
dıra.s Sıvasa sürülen ayni lzzet 
Molladır. 

Maksadım tarihçilik değil, ka
falardaki kuş beyinliliğı anlatmak 
için şunları da ilave edeceğim: 

O sıralarda, görmüş geçirmiş bir 
c~k iş erleri bu muhar11oorıin aley
hınde; fakat gel de erbabına lakır
dı anlat. 

Birgiln Babıiılidc yine bir meclis 
kurulmuş. Reis Pertev efendi ( meş
hur Pertev paşa), Hüsnü bey, ka
zasker Hekimbaşı Behçet efendi a
radalar... Mısır kapı kahyası Ne
cip efendi, Pertev efendiyi görmi
ye gelir. Meclis odasına çağırırlar. 
Pertev efendi Rusya sefiri '\İn dev
lete hayırlı olacağına dair bir rü
ya görmUtmUı; onu nakled a~if. 

HilanU bey de bunu taktikte .• O 
da Moradan dönerken Izmirde Ceh
li remil ve nücümdan) Na•.ırzade
den işitmiş: ( 43 senesi nihayetin
de orduyu hümayun Kırıma dahil 
olacakmış.) 

Bu sözler üzerine Behçd efendi 
artık kendini tutamıyor. Kekeme 
olduğu için: (Tatatatar olsa bu se
ne Kırıma giremez) demesi meş
hurdur. 

R umelindeki askere ordu se
raskeri, 8.sakiri mar.sureye 

serasker kaymakamı, ba~ıbozuk 

efradı toplamıya, levazımı sevke 
de amirler tayin ediliyor. Eski a
det mucibince Davutpaşa sahrası
na da ı;:adırlar kuruluyor_ 

(Mevkibi humayun) Ua-ni çift
liği kışlasına yerleşiyor. ikinci 
Mahmut, (Sancakı Şerif) le bera
ber oraya gidiyor. Atın üstündeki, 
kıyafetinin antikalığını da buyu
run: 

Başında mor kadife şubara. (En
derun kili.rilerinden "nevetemin ve 
Hezarifen,, llkaph bir Ali Vehbi 
efendi varını§. Şubarayı o ''tasni,, 
v~ sumsırma ile tezyin etmi§; üze
rıne de en nadide bir şal sarmış 1 ... 

Sırtında nim ten; üstünde aiJr sıı
ma~ı çepken ve samur gocuk kürk .. 
Belınde mücevherli kılıç ve ııüccv
herli silahlar ... 

En önde süvariler; arkada, padi
şahın elbisesinin yalın ka~ını giy
mi§ Enderun ağalan, tle:-!lJsaade 
ağaları, iki bölük asker ... 

Rami kışlasında, hünkinn gözü 

önünde, haftada iki Uç kere, slıva
ri talimleri yapıyorlar. Oklıır atı
yorlar; torbalara kılıçlar vuruyor
lar. 

S caklar bastırıyor; ortalık 

deşti Kerbela: diller oir 
kanş .dışarıda ... Karadeniz b0ğazı
nın muhafazasına nezaret b.ı.hane-. 
siyle, şevkethi, mevkibi hu:nayu. 
nu sallasırt ederek, tıpkı Ih ni çift
liğine yollandığı (alayı villa) il 
Boğaziçine, Kalenderdeki Matosu: 
yalısına kapağı atıyor. 

Civardaki binaların mUnasipleri 

(Tarihi Ata\ sahibi Tayyn"ıa

de de bunların arasındaym•ş. Aşa
ğıdaki rivayet aynen ondandır: 

Kalenderdeki salaş koğuı:ıla.rdn 
bulunurlarken bir gün ı:;ır katihi 
Mustafa Nuri efendi çıkagelmiş; 
cemaati etrafına toplamış. (Şcv

ketlıi efendimiz sizlerin .,.iı-·mu ve 
. 6 

şamatanıza lııddetlendi. To::ıurıuzu 
a~akiri hassa süvari alayln .. ına tak 
sım buyuracaklar... Bu harıltı ve 
hır:ıltınız çekilir şey değildir. Ka
bah t' · · b"l' a mızı ı ın ve bir diycı:cöinız 
varsa söyleyin!) demez mi? 

0 

Zahir oranın havnsınd · a mı, su-
yunda mı var, nedir? K" .... 1 
d 

. ımvı ır, ne 
erece kevfc gel · . ,, mışler, coc;mu. lar 
~1 sak~lhnın burnu dibınde oldu
gunu bıle unutınuşlar. 

- Siz avdet buyurun, biz nrzı
hal ederiz! cevabını veriyorlar. 

A rzıhal şöyle: <Bizim ckserimız lafzi m!
nasına muvafık çakır ve çakirzade 
ve bendeiesdak ve bcndczıde ol
duklarımızdan) şımdiye kadar lıer 
emir ve fermanınız ne ise am yap. 
tık. ~~ fermanmızla bera bcr bun
d~n bo~le şerefi sadir olacaklann 
cuml.esıne. de ~oyun bükeriz. l<'akat 
~ayeı padışahılcrinde naz ve naim 
ıle perverde olmuş bulund•ı ~muz
dan bizi (ebnayı cins ve vatanı 
olmıyan bir giıruh) içme gönder

mektense içimizden bir kumandana 
teslimen harbe sevked· ,. . , . .n. ~a gazı, 
) a şchıt . Hangisi nasipse, sayei 
§ahanelerinde (saadeti d" unva ve 
ahrete mazhar) oluruz Bu s~rct' 
tecviz buyurulmazsa ~ı tlA k ım12 
k. . h ' <t a asa-
ı:ı a~ya kalbolunmnklığımız e-

mır ve ısrar buyurulursa, naçar o
na da amadeyiz). 

fihArzıhal~ cevap çıkmamış; maa
yerlerınde kalmışlar. 

E d!rne muahedesi (1215) te 
ta ıınzalandıktan ttonrsı. Sul
h n Mahmut, dadandı kara leylek 
esabı, Yalnız mlızikai hiımayun 

takımiyle kurena ve mabe ;ın ha
deınelerini alarak yine Kalendere 
yan geliyor. 

(Sancakı Şerif) Kalender köşkü
ne konduktan sonra Osmnnoğul!a
rına mensuplar, oradan gelip geç. 
tikçe, köşk gözden knyboluncı 
kadar giıya arkalarını 0 ı-arafa y~ 
virmezlermiş. Çc 

Halbuki bu perhizin üstüne la
hana turşusu da var Ş-"h d 

· " za eler 
civanbahtlar, damadı h ~ . • 
• ·1 azr wti şen-

rıyarı er, futalarla aral l l 
Kl d ' >a. ıır a 

e~ e~ gazinosunun öniin1e bir 
aşagı hır Yllkan mek'k d 
ken h ı okurlar-

' atunlara burnıadıkları b 
ctmedikler· - ıyık, 
k 1 

1 ışaret, atmadıkları soz 
a mazdı. · 

Sultanı aleyzetUşşanlarda d 
keki .. ' a er-

erc goz süzüş, gerda11 kırış, 
gamze belirtiş gırla ... 

Boğaziçinin en kibar en 1 
ga mesiresi olan Ral ' d a afr:ın. 

en er 
ve pazarları ikindiden ' cuma 

kt sonra bin 
aya ı. Rıhtıının önü bır 
balık istifiydi G . sanda lh~rta 
k · azınoda b 

estra çalardı B' a •nn or. 
tacı Tokatlıua~ d ıbr aralık lokan-
t . " a urayı · 1r.. ışletmiş. 
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MA~I ~NTUV~NEli .. 
~omtA.nı 

Yazan: Steplıan ZWEIG Çevıren. Rezzan A. E . .YALMAN 

Mari, Mahkeme S~lonuna Gayet 
Sakin Bir Eda ile Girmişti 

Bu ithamnameyi Mari Antuancte nı ve iradesini muhafaza etmiştir. 
okudukları zaman hiç 11üklınetini kay Sakin nazarları kah hakimlere, kah 
betmedi avukatı heyecan içinde idi. seyircilere dalıyordu. 
Kendisi ise soğukkanlı kalmıştı. Çün Fukye ithamname;i okudu. Kra • 
kü bütün bunları bekliyordu ve işit- liçe bütün bunları bir gece evvel a
tiği za.man hayret etmemişti. vukatile baştanbaşa okumuştu. En 

Ithamname o kadar uzun ve o müthiş ithamlar okunurken bile ba
karlar muğlak ve karışık idi ki, ııvu- şını kald.'ırıp bakmıyor, asabi par -
kat bunu bir gecede okuyup müda • maklarmı sandalyanm kenarlarında 
faasmı hazırlıyamıyacağmı söyledi. piyano çalar gibi dolaştırıyordu. 
Kraliçenin mahkeme azalarından üç Ondan sonra kırk tane şahit din
gün müsaade istemesini rica etti. lenildi. Bunların hepsi hakikati, yal 
Fakat Mari Antuanet bunu şiddetle nız hakikati ve tam hakikati söyli
reddetti.: yeceklerine yemin ediyorlar ve söze 

_ Hiç kimseden hiçbir ricada bu- başlıyorlardı. Muhtelif zamanlara 
lunmak istemiyorum. ait başka başka vak'aları karmaka-

Avukat ısrar etti: ' rışık anlatıyorlardı. Bazıpı Versaya 
_ Beyhude bir gurura h~m ken - ait, baz1sı ise Tample alt hadiseler

dinizi hem de çocuklarınızı feda et- den bahsediyorlardı. Hatta içlerin -
meyiniz. Hayatınız onlar için fayda- de ihtilalden çok evvel cereyan eden 
lıdır. vukuatı anlatanlar bile oluyordu. 

Bunun üzerine Mari Antuanet, Söylenenlerden birçoğu hiç eh0mmi
çocukları için her şeyi yapm~ya_ ha- yeti olmıyan gülünç ve manasız şey 
zır olduğunu söyledi ve kendı, namı- lerdi. Kraliçenin Dük dö Orleanı 
na avukatın üç gün müsaade ıstcme öldürmek için tabanca taşıdığmı iti
sini rica etti. raf edenler, kardeşine Fransa hazi· 

Avukat ta bizzat bir mektup yaz- nesinden iki yüz milyon gönderdi -
masının daha doğru olduğunu ilave ğini söyliyenler bile vardı. Fakat 
edince mahkeme azalarına gayet hiçbirisi Mari Antuanctin el yazısı· 
rabıtalı ve mükemmel bir mektup nı havi mlispet bir vesika çıkara -
yazdı. Bütün hayatında hiç yazı yaz madılar. Tamplde elinden alınan son 
mıyan bu havai ve hoppa kadın, öm· eşyalar araştırıldı. Çocuklarının rcs 
rünün son günlerinde bir hukukçu mini ve saçlarını havi madalyon -
kadar mükemmel mektuplar yazı • lardan, çamaşırcıya ait Gamaşır 

yordu. Hakimlerden hiçbir şey rica hesaplarından ve küçük saatinden 
etmiyor, fakat avukatının üç gün başka bir şeyi yoktu. 
müsaade istediğini söylüyordu. · Triyanon sarayına fazla masraf 

Bu mektup cevapsız kaldı. Mari ettiğinden bahsedildi. Meşhur ger · 
Antuanetin ölmesi mukarrerdi. Bunu danlık hikayesi tekrar ortaya ko
daha fazla uzatmanın manası yoktu. nuldu. Nihayet On Altıncı Lüiyi e
Muhakeme ertesi günü sekizde ya - linde oyuncak gibi kullandığı söy -
pılacaktı. Netice herkesçe mallım ol- lendi. Fakat hiGbir müspet itham 
makla beraber yine çok merakla bek ile kendisini kirletemcdiler. Daha 
leniyordu. sonra oğluna ait mesele ortaya çı -

KIRK iKiNCi BAP kınca buna da şu cevabı verdi: 

Muhakem e CereyıQı Ediyoı: 

Konsierjeride geçen yetmiş gün 
.M:ari Antuaneti hastalrklr bir ihti -
yar kadın haline getirmi.şti. Göz
leri gündüz ışığı görmekten mahrum 
kaldığı için daima kıpkırmızı ve 
yaşlı idi. Son haftalar zarfında çok 
kan kaybetmişti, dudakları ve ya · 
nakları sapsarıydı. 

Fakat bu tarihi günde yorgu:ı ol
mak istemiyordu. Bir iI!',:ıarator kı· 
zmm, bir kral karısının, bir oda do
l usu insan karşısında zaf gösterme
sini doğru bulmuyordu. Yorgun ve 
bitap vücudunda kalan son kuvvet 
ve azmi toplamak lazımdı. Ondan 
sonra artık büsbütün dinlenecekti. 
Bu nastlsa olacaktı. Hayatta kaldı
ğı bu l!lOn günlerde cesaretle yaşa
mak, büyüklük içinde ölmek istiyur
du. 

Ruhan cesur olduğu için mahke
me huzuruna da cesur bir tavırla 
çıkmak istemişti. Kendisini dinli -
yen halka göstermeliydi ki, Habs -
burg hanedanından gelmişti ve tah
tmdan inmesine rağmen gene bir 
Fransa. kraliçesiydi. 
Beyazlanmış saçlarını taradı. Ter

temiz kurdelalı bir küçük şapka giy
di. Bunun üzerinde siyah matem ör
tüsü vardı. Son Fransa kralı On 
Altıncı Lüinin dul zevcesi olarak 
muhakeme huzuruna. çıkmak isti • 
yordu. 

Saat sekizde bütün hakimler ve jü
ri heyeti toplanmıştı. Fukye müd • 
deiumumiydi. Jüri heyeti azaları 
muhtelif meslekten insanlardı. 
Bunların arasında bir cerrah, bir li
monatacı, bir musikişinas, bir mat
baacı, bir berber, bir rahip, bir ma
rangoz ve bir eskici vardı. Salon 
hıncahınç doluydu. Bir kraliçenin 
muhakemesinde bulunmak hergün 
görülen bir hadise değildi. 

Mari Antuanet gayet sakin bir 
tavırla yerine oturdu. Kocasına yap 
tıkları gibi hususi bir koltuk hazır
lamamışlardı. Adi bir tahta sıra -
da oturuyordu. On Altıncı Lüinin 
muhakemesindeki jüri heyeti meclis 
azalarından mürekkepti. Böyle ne • 
reden geldikleri belli olmıyan kar • 
makarışık bir heyet değildi. ı 

Bütün seyirciler yorgun fakat 
heyecansız yüzünde bir korku ve 
dehşet alaimi sezmeye çalrşıyorlar

*· Fakat Mari Antuanet muhake -
menin soauna kadar sofukkanlılığı~ 

- Dokuz :yaşmda bir çocuğu te
sir altında m ra'karak ist~nilen ~e 

yi söyletmek pek güç bir iş değil -

ctir. 
Dostıarmı tehlikeye koyabilecuk 

suallere de gayet ihtiyatla: 
- Hatırlamıyorum, diyerek cevap 

verdi. 
En karışık ve muğlak suallerin al

tından kalktı. Şaşırmadı, kendi ken· 
dini tekzip etmedi. Velhasıl saatl~r
ce uğraşıldığı halde ona cümhuri • 
yet veya mahkeme aleyhine bir söz 
söyletemediler. 
Manasız ve bomboş şeylerle saat

lerce uğraştılar. Kat'i bir darbe ile 
kendisini yere vurmak istiyorlardı. 
Bir türlü muvaffak olamıyorlardı. 
Nihayet Hebert kürsüye gelerek 
çocuğa ait olan meseleyi tekrar ur
laya attı. Fakat bütün salon halkı 
bu ithamın gülünçlüğü karşısında 
sükut etti, isyan etmedi. flebertin 
fikrine iştirak edilmediği belliydi. 
Mari Antuanete gelince mağ:ı--ur ve 
müsta O-ni bir eda ile başını çeYirdi 
ve cev

0

ap vermeğe bile tenezzül et
medi. 

Azadan birisi bu suale niçin çe -

vap vermediğini sorunca şöyle ee -

vap verdi: 
- Tabiat bile bu kRdar şeni bir 

iftiraya karşı isyan eder. 
Salonda hazır olan bütün analara 

hitap ediyorum: Böyle bir şey ka -

bil midir? Hangi kadın bunu du· 
yunca isyan etmez ? 

Bu sözler derhal tesirini gösterdı. 
Salondaki bütün halk kadınları, a · 

mele, tütüncü, satıcı, balıkçı ve aeb

zeci kadınlar hep ana idiler. Bu it · 
hamın kadınlığa ve anneliğe karşı 
bir itham olduğunu hissederek iJ • 
yan etmL,lerdi. Mari Antuanet az 
kalsm etraftaki bütün kadınları ta
raftar kazanacaktı. 

Bunu hisseden reis derhal Heber
te yerine oturmasını söyledi. Mari 
Antuanet manen beraet etmişti. O -
nu alçaltmak istiyenler bilmiyerek 

yükseltmişlerdi. 
o akşam bu hadiseyi haber alan 

Rebespiyer, Heberte fena halde 
kızmıştı. Mahkeme huzurunda bir 
anayı dokuz yaşındaki oğlu tara -
fından itham ettirmekle ne büyük 
bir gaflette bulunduğunu anlryan 
yegane siya.si adam o olmuştur. 

r Arkuı Vftr l 

1 A N 

Sancakta tazyik 
son hadde vardı 

[Başı 1 incide] 

H ALEPT EN T AKV 11' E KIT' ALARI 

Halepteki jandarma bölüğü ile Antakya zabıtası takviye edilmiş ve 
halkı tazyika başlamı:;lardu. Heyecan ve telaş içinde bulunan halk bütün 
sü~iınet ve arzularına rağmen mezalim karşısında fevkalade müteessir 
bir vaziyettedir. Kanlı hadiselerin çıkmasından korkulma~üadır. 

KÖYLERDE TAZY iKLER 

:Mahalli hükumet bütün kuvvetleriyle Iskenderun ve Antakya mmta -
kasındaki Türk köyliU~rinı intihabata iştirak ettirmeğe çalfşıyorlar. 
Jandarmalar köy kiiy dolaşara~ intihabata iştirak etmiyecek olanları 
tehdit etmketeclirler. F.ıkat bütün bu tehditlere rağ:men Türkler her ne 
bahasına olursa ols•.m seçime iştirak etmemeğe ahdetmişledir 

ŞAMDAN BiR TEB' l T 
Suriye sabık bafjvt>zil'i Şeyh Taç ile damat Nami kabinesi zamanında 

maliye vezirliğinde bulunmuş olan Osmanlı erkanıharp zabitler'inde~ 
Şakır Nimet, Şamla I .. Ubnan arasma sürülmüştür. lki ay evvel Vatanı 
Partisine muhalif olarak Cephetül Müttehit partisini teşkil etmiş bul~~ 
nan Zeki Elhafit tc rahat durmadığı ta~dirde ayni suretle sürülecegı 

kendisine bildirilmüı~ir. 

Halk Dışarı Ç1kmıyor jM • • 
Kilis, 15 <A.A.) - Suriye intit:: Madrit Onün-

batı başlar başlamaz Antaky.:ı ve !.:. 
kenderundaki dükkanlar tamamen 
kapanmıştır. Halk evlcrin ·l-?n dışarı 
<:ıkınıyor. 

Intihabata iştirak etme-neğe aı
metmiş olan Antakya. Isk<"!•1de -un, 
Kırıkhan ve Reyhaniye oe'cJiyeleri
nin tekmil Türk azaları Suriye mecli
sine mebus göndermiyeceklerini is:·ar 
la ifade ettiklerinden dolayı mahalli 
idare tarafından tazyik altıoa alın · 
mtı~lar ve bunun üzerine he;->3i vazi -
frlerindcn istifa etmiı:ılcrdir. 
Halkın intihabata iştirak etmcmc!c 

huı::usundaki azmi ve müttelı i t. cephe
si karşısında asayişi muhafaza baha· 
nc$iylc Sancağa fazla mikt:ı ~ .ıı polis 
ve jandarma scvkedilmiştir. Dı· kuv
Yetler köyleri dolaı:;ma kta ·1e kasaba
larda de-niyelcr gezerek halkı teth :ş 

etmektedir. 
'I'iirklerin intihabata i ştir.ıl;:lcrini 

tehditle temin için S:ıncflli: Türkleri a
r;ısında borç meselesi ileri ' iirülnıliş 
ve b\l bahane ile birçok Türkle t' tev-
kif edilmiştir. 

Maltadan 
Maltaya 

1 Başı 1 incide l 

imparatorluğunun bir parGası olan 
rraka ait iş ve menfaatler, iki mem · 
k'ı<et arasında ayırıcı bir unsur ola
cak yerde birleştirici bir amil tesirini 
yaptı. 

Bugün İngiltere ile Türkiye, kcn -
dilerini ayni sulh yolunun samimi ve 
dürüst yolcuları mevkiinde görüyor · 
lar. Aralarında tam karşılıklı gü -
ven, hararetli bir dostluk vardır. 
Dünkü Maltadan dünyalar kadar u
zak olan yeni Malta işte bu yeni gö · 
rüşün, yeni münasebet tarzının mah
sulüdür. 

Bugünlerde Maltcı da daha e5ki gün
lerin dostluğunu, denizcilere mahsus 
saffet ve samimiyetle, tazeliyecek o
lan Türk ve İngiliz bahriyelileri. ef~<İ 
Malta ile yeni Malta arasında mes'ut 
uzaklığı her iki millete hatırlatacak

lardır. 

Akd en izin başka bir 
kö~esinde ... 

B ugünlerde Fransayı düşUnece
ğiz. Akdenizin bir köşesinde 

Türk - İngiliz dostluğu böyle teza -
hür görürken, diğer bir köşesinde, 

yani, İskenderun ve Antakyada bir 
Fransız, Mösyö Doryonun, Türk -
Fransız dostluğ·unu baltalamakla meş 
gul olması, istiklaline aşık Hatay 
Türklerini tazyikle Suriye intihaba · 
tına karıştırmağa çalışması çok acı 
bir tezat manzarası göstermektedir. 
Acaba, Fransız dostlarımız bu teza -
dı görecek, hissedecekler midir? 

Ahmet Em in YALMAN 

lzmirde Yeni 
Hapishane 
Izmir, (Hususi) - Bir haftadanbe 

ri !zmir müddeiumumisi Asım Tunç
ay Adliye Vekaletinin telgrafla vuku 
bulan daveti ile Ankarada bulunmak 
tadır. Buraya akseden haberlere ~ö
re Asım Tunçay Torbalıda Modern 
bir mmtaka hapishanesi inşası etra
fında Adliye Vekaletile temaslarda 
bulunmaktadır 

de Kanlı Mu
harebeler oldu 

1 Başı 1 incicleJ 
Casa del Campo mıntakası-ıtla cüın

huriyetçilerin muvaffakiyeti.dı.?n son 
ra düşman Manzanares nehrini Los 
Francescs köprüsünden gec: n ~yi zor
lamak üzere gayretlerini d~ha ~ı:ns.

le tevcih etmiştir. 
Faslı kıtalar tarafından l:i tank 

yardımiyle dün öğleden sonra yapılan 
b ü y ü k hücum, h ü c ü m tay · 
yarelcri f i 1 o s u tarafmllan 
yardım gören c ü m h u r i y c t ç i 
piyade kıtaları tarafınd:ın kınlmrş -
tır. Bu sabah <lüşmam:1 ay·1i n.:ıkta

dıın yaptığı ikinci bir hücum da gcıi 
piiskürtülmüştür. 

Ağır Zayiat 

Paris, 15 (A.A.) - Muht·~!i f mern
ba lardan gelen haberlere göre, l ::;pan
)"ada Madrit icin yamlan mücadele, 
gün geGtikçe daha işddetli bir hal al
maktadır. Hükumctçiler, :lüşnıam 

yandan çevirebilmek içın asil<•t in sağ 
cenahı üzerine kuvvetli tazyik icra el
nıektc devam ediyorlar. A:ıı l er de, 
Madridin münakale yollarını kesmek 
üzere şimale doğru ayni ta ı zda hare
ket etmektedirler. :Maamafiiı ı1er i
ki ta rafın yaptığı bu harek ~ ı l ""l"lı hiç 
biri, halen hedefine varnıı!' göziikm~
niektedir. Sekiz gündcnberi müt~ma

di surelte vukua gelen muharebelerin 
şiddetine rağmen, vaziyet, aşağı yu
karı değişmemiş gibidir. Diinden be
ri hükumetc:;iler, Faslıların tanklar 
yardımiyle yaptıkları i!ü hü,.unıu püs 
kürtmüşlerdir. Asiler de, ayni n:üd
det zarfında, hükümctc;ilerııı ~ağ t·e
nahı üzerine ve Carabanchel mrntaka
sına yaptıkları hücumlarr d!triurmıış

ıardır. İki tarafın zayiatı da ağırdır. 

Hükumetçilerin bir hücumu 
Rabat, 15 (A.A.) - Sevil radyo

sunun dün akşam bildirdiğine göre, 

bütün Ispanyanın dikkati 17 inci fır

kanın işgal ettiği cepheye çevrilmiş 
bulunmaktadır. Cephenin bu l<rsmm 

da hükumet kuvvetleri umumi bir !lü 

cuma kalkmışlarsa da büyük zayiat

la geriye püskürmüşlerdir. 

T opçu ate~i 
Rabat, 15 (A.A.) - Kadiks rad -

yosunun dün akşam bildirdiğine gö· 
re, Madridin şimal istasyonu bir ke· 

re daha bombardıman edilmiş ve ta· 

mamen tahrip olunmuştur. Madridin 

şimali garbisinde Aravaca ile Pozue
de de Alarcon arasında bir muhare· 
be olmuş ve nasyonalistlerin topçu 

ateşi karşısında hlik\ı.metçiler geri 

Gekilmişlerdir. Bu topçu ateşi neti -

cesinde hükümetçilerin birçok tank· 

ları tahrip edilmiştir. HükumPt~iler 

çekilirlerken aynca mühim miktar • 

da harp levazımı da terketmişler -

dir. 

' Hükfunetçiler zehirli · ıaz 
kullanmamı, 

Londra, 15 (A.A.) - Ispanya bil· 
yük elçiliği dün akşam neşrettiği bir 
tebliğde hlikumetçi kuvvetlerin şim
diye kadar kat'iyyen hiçbir tüdiı 

gaz kullanmadıklarmı bildirmekte -
dir 

Dişlerinize bakıyor musunuz? 
H er şeye i-

nanın 

fa&at çürük diş 
li bir insanın u
zun ömürlü ola
bileceğine asla . 
Dişler sıhhatin 
temelidir. Heı 
çürüyen diş bu 
temelin bir par· 
çasını söker, in
san genç yaşın
da d1şsiz kala · 
rak pek çabuk 
ihtiyarlar. 
Dislerinize Ba
kıyor musunuz? 

Vücudü bir ka 
leye benzetirsek 
ağız onun kapı· 
sıclır. Bu kapı -
dan vücude fay 
dalı gıdalar gir
diği gibi muzir 
olan mikruplar 
da girer. Saoah 
akşam dişlerini 
zi temizlerseniz 
bu kapıyı mik -
roplara karşı da 
ima kapalı tut
muş olursuou~. 

Dişlerinize ba -
kıyor 111USUl1ll~? 

Dişleri çürük 
bir kadına niq -
bir zaman güzel 
denemez. Böyle 
bir erkek de baş 
kaları üzerınde iyi bir tesir br - ._ _______________ !"'im _ ___ ..., 

rakmaz. Güzelliğin ve temizli~in ilk şartı ağız bakımıdır. 

Sağlam, temiz ve beyaz dişlere sahip olmak fotiyenler 

s :z de R A D Y O L İN kullarırızl 
.......... :•anı .. 1111•--•m-•Ncmz~:!llll .. 1111 ...... m~ızmı.~AAlllCllllll ..... 11m .. 111B~lml 

lstan bu ı Kü l!ür O rektör l üğünden : 
1 -- Zincirliıu~yu llk Okulunda açılan Pan~iyona ikin .. 
taksit başı olan Bırin;ıkanundan itibaren ':ie taleLJe alı .. cı 

nacaı<tır. 

2 - Pansi yarı L!tl vıllık ücreti 80 iki nvlrk iicret i 20 !i
radtr Büyük ta'..tlde okulda kalacaklardan ayda 12,.5 lira 
alınır. 

3 Yrız ılrrı;ı<:< ve fo71. .. malflmat almak i~tı 1enlerin O-
ku] Dir ektörli..iğiine b;ıı;;vurmaları lazımdır. "2813 ,, 

lstanbul Sı h h i Müesseseler Arttır
ma ve Eksı ame Kom 1syonundan · 

Si-·li Çocuk hastanesi Tıp Fakültesi çocuk hastalıkkrı 
ve bakım seririydtı ıçin liizumu olan 68 kalem alatı tıbbi
ye açık eksihıneyf' konulmuştur. 

1 -- Eksılt~T'c Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai 1\1 uave
n et 1\/Iü<li.irlüğü binasında kurulu komisyonda 25 / 11/ı 
19 3 6 Çar~amba ~ünü saa1 1 5 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 767 Lira 70 kuruştur. 
3 - IVIuvakkat garanti 5 8 Liradır. 
4 -- - İstekliler şartname ve listeyi her gün komic;yonda 

o-örebilirler. 
b S -· htekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 
2490 sayılı kamında yazılı belgeler ve bu işe yeter mu
vakk:ıt garanti makbuz veya banka mektubu ile be11i gUil 
ve saatte Kon1i_syona gelmeleri. (2743) 

Yabancı ve Azlık 
l\'1 ektep ' erinde 

Maarif Vekaleti Kütüphane 
Açılmasını Bildirdi 

Ankara, 11 (TAN muhabirin · 
den) - Yabancı ve azlık mekteple · 

rinin bazılannda hiç kütilphane bu
lunmadığı, bazılarının kütüphanele

rinde ise Türkçe kitapların şaşıla · 

cak ~adar az olduğu anlaştlmıştır . 

Türkiyede yaşıyan ve Türk çocuk

larına kendi ana dilini ihmal ettirme

mek, yabancı ve azlık çocuklarma da 

Türkçeyi, Türklüğü öğretmek vazife
siyle mükellef olan bu mekteplerin in-

kişafını temin etmek zaruri: görül
müştür. 

Kültür Bakanlığı bu hususta Kül

tür Direktörlüklerine bir tamim ya -
parak kütüphanesi olmryan veya ki

tapları kafi derecede bulunmryan 
mekteplere bu vaziyetlerinin anlaW · 
masmı, kütüphanelerin gerek mual · 
limler. g'rek talebe için işe yaraya 
cak bir hale konulmasının teminini 
ve bu gibi mekteplerde bulunması 

faydalı görülen kitaplara ait bir lis-

~...-..~~~~~.,,._.;-

KANZUK MEYVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en ho:;: 

meyva usarelerile hazırlanmıs 

tır~ Hazmı kolaylaştırır tnkı 

bazı izale eder. I<anı temızJiye 
rek vücuda tazelik ve canlılılı 
bahşeder. ~ı 
tNGtLlz KANZUK ECZANE;;• 

Beyoğlu · tstanbul 

tenin bu mekteplere gönderilmP.6 1l 

bildirmiştir . 
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miktar miktar Miktar 
Mülahazat 

Cildiniz 1 
ölmüş mü? 

1 M. Narlıyan ve A. Lut
fiyan ve şsı. V. Haçik 

2 Halil Ali Kardaşlar 
3 Marko Zartaryan Vekili 

!stepan Kedikyan 
4 Karakaş oğlu ve 1v!hd. 

Vekili Alkivyadis 
5 Asador Kiritliyan vekili 

Alkivyadis 
6 Ara Lütfiyan vekili Al· 

kivyadis 
7 V. M. Berberyan vekili 

Aikivyadis 
8 Armanak Şekerciyan Vt. 

Şeriki V. Leon Ziver 
9 Zare Aşir oğlu vekili AJ. 

kivyadis 
10 Hayik Cilaciyan vekili 

Alkivyadis 
11 Manifatura Limited Şir· 

keti v. Necib Abdullah 
12 L. Avram Yeruşalm' 
13 Leon Semerciyan 
14 Istepan Cümbüşyan 
15 Avram Tazartes 
16 Viktor Bena.rdeti 
17 Refael Şama 
18 Karabet K. Pamuk ve 

19 
20 

21 
22 

23 

24 
25 
26 
27 

28 

29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 

oğlu 
Çuhaciyan, Damlamayan 
G. A. Beker Limited Ve
kili Necib Abdullah 
Leon Çıknavur 
Salih Zade Mustafa Asım 

Hahamoğlu Basalel 

Liyezer Arditti ve Peso 
Armin Papazyan 
şaul Salamon Dilek 
Abraham Çünbüşyan ve 
Aram Kamparosyan veki 
li Necib Abdullah 
Marko Varon, Amira ve 
Zonana vekili Necib Ab
dullah 
Simon Şalom 
Benezra, Fintz ve Eski • 
ııazi vekili Necib Ah· 

dullah 
Haig Misgetyan 
Cirit zade Ismail Hakkı 
Moris Ezra Şayo 
Karakin Atamyan 
Scrkiz Kiritli an 
!sak Varon Mahdumları 
Avunduk Zade Ismet ve 
Şürekası 
Viçen Şekerciyan 
Alber Kürkçübaşı 
Isak Roditi ve Moiz 
Koh en 

41 Çelebi Bahar 
42 J. v. Vittol ve Kompani 

Limited 
43 Tahta Burunyan 
14 Haritun Köşkeryıtd 

1983,47 

579,84 
3000 

808,87 

264 

266,61 

289 

1917,20 

219,25 

103 

1300 

336,50 
304,18 
545,41 
290,66 
836,95 
756 
746,50 

448,30 
1826,89 

348,25 
613,10 

335 

470 
966,32 
744.88 
826,23 

600 

336,49 
186,20 

150,47 
355 
782,lf:' 
133,4': 
~90 

240,46 
86,8(. 

58,0f 
136,48 
345,9& 

76 
)02,73 

219,5C 
213,62 

1983,47 

579,84 
3000 

808,87 

264 

266,61 

2S9 

1906,ZO 

219,25 

66,lS 

1300 

336,50 
304,18 
545,41 
290,66 
836,95 
756 
746,50 

448,3(.l 
1120,50 

348,25 
588,10 

200 
100,5( 
470 
966,3! 
744,88 
826,23 

600 

336,49 
186,20 

150,47 
355 
782,15 
433,41 
390 
240.4t' 
86,8C. 

58 ,0~ 
136,4~ 

345,9~ 

76 
602,73 

219,50 
213,62 
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36,82 

706,39 

25 

34,50 

Fazla bı.lef' edil -
di~indcn 

~azla talep edil -
:iiğinrl~ 

Fazla talep edil -
diğinden 

Fazla talep edil · 
diğinden 
Fazla talep edil -
diğinde11 

Yaşıyor mu? 

' 

j 

. 

Yaşamak ve gençliğin bütün ta

zeliğini iktisap etmek için lüzum 
olan canlı ve besleyici unsurlan
nm noksaniyetinden dolayı ölme. 

ye mahkum olan bir cilt, buruşur 

kurur ve solar. Bu canlı ve besle -

yici unsurlar, şimdi büyük bir itina 

ile intihap edilmiş genç hayvan

lardan istihsal olunma~tadır. Bun

larla beslenen bir cilt, gençleşiı 
ve tazeleşir. Viyana Üniversites 
profesörü doktor Stejskal tarafın
dan keşfedilen bu şayanı hayret 
cevherin münhasıran istimal hak
kı pek büyük fedakarlıklarla To 
kaJon müessesesince temin edil
miştir. 

. 

. 

. 

-
i 

z 
. 

-
a 
$ 
. 

. 

-

Biocel, tabir edilen bu canlı hü 
ceyreler hülasası, yalnız pembe 
rengindeki Tokalon kreminde bu
lunmaktadır. Hastanelerde 60 • 70 
yaşlannda~i kadınlar üzerinde ya 
puan tecrübelerde 6 hafta zarfmd::ı 
bütün buruşuklukların zail oldu 

ğu görülmüştür. Her· akşam, yat 
mazdan evvel pl'mbc rengindek 

Tokalon kremini kullanınız. Si 

uyurken, o: cildinizi besler ve genç 
Ieştirir. Serian buruııukluklan iza 
le eder ve birkaç hafta zarfınd 

kendinizi birçok sene gençleşmi 
göreceksiniz. Gündüz için (yağ 
sız) beyaz r<'nginde4d Tokal on kre
mini kullanınız. Siyah benleri eri 
tir, ac;ık mcsameleri kapatır ve en 

sert bir cildi bcyazlatıp tatlılaştı 
nr ve yumuşatır. , .... 

Tüccar terzi 

J. iTKiN 
en glizel 

koleksiyon unu 
teşkil eden 

' 

1 

26339.82 25526.11 813.71 KIŞLIK Iflas Idare azaları avukat Ismail Agah Akkan ve Alkivyadis Gen~usta. 
ls Ik. · lflas Memurlu<Yundan · · ·ı · tanbul ıncı 0 

• da 191 No. ıu mag~ azada manifatura tıcaretı e ış· 
t d B " ·· k ç H n sırasın 

kumaşlannı muh· 
terem müşteriJe -
rinin enzarı tak • 

lstanbulda Mahmu paşa a uyu orapçı a . . ce 14-9-936 tarihın' de ı' flasına karar verilmiş 
hk . r 'k' . t' ret daıresın 

tigal etmekte iken ma emeı as ıye. ı ın~ı ıc~ k idare azaları wafmdan daireye verilmiştir. Alacak 
olan Vabram Arzuyanm sıra defterı tanzım e~ıl~rek nunun 235 inci maddesi mucibince sıra defteri • 

d b. ·t· ı ı ·cra ve ıflas anu 
veya sıra hakkın a ır 1 ırazı 0 an arın 1 

• d kanılara müracaat etmeye hakları vardır. 

dirine arzediyor. 
Beyoğlu, lstiklal 

caddesi 405 
Tel. 40450 

"tib b .. arfmda alaka ar ma 
nin ilanı tarihinden ı aren eş gun z 

1 936 ma günü saat (11) de yapılacaktır. Alacakları 
Alacaklıların ikinci toplanması 11 Kanunuevve kl 1 c~ mezkur gün ve saatte adliyede ikinci iflas ela
.tamamen veya kısmen kabul edilmiş olan alaca ı ar 
iresinde hazır bulunmaları tebliğ ve ilan olunur. 

Akay ve Şirketi Hay
riye idarelerinden: 

l'vtaltayı'Ziyaret etmek üzere hareket edecek Don.anma
mızı Haydarpa~a<lan Yeşilköy civarına kadar teşyı arzu: 

· 1 · · Ak Şirketı sunda bulunacak stcınbuJ halkı ıçın ay ve 
Hayriye birer vapur tahsis etmiştir. .. .. ~ 

16/ 11/936 Pazartesi sabahı saat 10,30 da Kopru.Aeıa 
iskelesinden Kalamış vapuru ve Köprünün Üsküdar ı~k~
lesinden de 71 nuın.::lralı vapur kaldırılacaktır, herkes ıçın 
bilet ücreti 20 kuruştur. İki vapur kafi gelmezse başka 
vapur da kaldırılacaktır. 

Devlet Demlryollın ıe limınlar1 işletme U. idaresi ilanları 

·-----.... 

Iktısat Vekaletinden: 
1 - Vekaletimiz Deniı Ticareti Müsteşarhğ1 ıc;in be

her nüshasr 21 X 29 eb'admda tacminen (50) formadan 
ibaret olmak üzere (1200) nüsha (ARSIULUSAL) işa
ret ki ta bmın bastırılması şartnamesi mucibince on beş 
gün müddet~e yeniden münakasaya konulmu5tur. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenlerin İstanbul da De
niz Ticaretı ve Ankarada Vekalet Levazım l\ıI üclür hlkle
rine müracaat etmeleri. 

I . 
l 

3 - Münaka~a 27/11/1936 Cuma günü sa:ıt 10 da 
Ankarada Vekillet Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğün
de toplanac:ak komisyonda icra edilecektir. 1steidilerin 
4500 liradan ibaret olan muhammen bedelin <]'{, 7 ,5 hesa
biyle tutan olan ( 3 3 7) buçuk liralık muvakkat tenünat 
yatırmak için Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeler 
ilan olunur. ( 1702) (2886) 

~ 

Muhamn1en bedelı 15093,60 lira olan 397.200 nıetre 
ttıikabı çam tahta 30/ 11/1936 Pazartesi günü saat l S,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın iktisat Vek81etinden • 
alınacaktır. . 

Bu işe ginnek istiyenl~rin ı_ı_~2,0~ lıralık m,.uvakkat 
terninat ile kanunun tayın ettıg~. vesıkaları, .rc:_~mı gazet~
tıin 7 ;s;936 G. 3297 No. lu nushasında ın~ışar. etn;ı~ 
oleln t r t arne dairesinde alınmış vesika ve teklıflerını 
a ··· ı ~. ıma nt 14 30 a kadar Komisyon Reisliğine verr:ıe-

~ · r gun saa , 
leri lazımdır. d · 

Sartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme aıre-

"İŞ KANUNU., nun dokuzuncu "Teşkilat,, faslın
daki hükümlere göre kurulan '•tş DAlRESt,. nin Te~ri
nisani 1936 başından itibaren faaJiyete başladığı ı 45 in
ci madde mucibince ilan olunur. "1661,. ·"2802,, 

• 

-
-

sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Es 
kişehir ve İzmirde idare mağaz;ılarrnr1:ı.n dai{ıttlnı:.lkt:.ı 
dır. (2900} 

•• 
- Ramazan münasebetile 

Mühim Tenzilat 

K 

HlLMl 

EL 
K 1 TAP HAN E S 1 'nin 
neşriyatından 

KUR'AN 
YENt lIARFLERLE KUR'ANI KERtM 

ma 
ur'am kerimi yeni harfh•J'le tecvit üzere pek kolay ve hatasız okun. 

ktadrr. Tüı~çe har1'lerimı7]e ilk yapılan bu mukaddes kitap binler. 
Türk çocuğuna, halkmrı v11 köylüsüne kur'anr hatmettirıniştir. lşa. 
eri, metodları gayet ~ade olduğu için iki defa basılmıştır. Hediyesi 

ce 
re ti 
bir lira iken yalnız bu I~arnözön ayı için 75 kw·uştur. Yanlış almamak 

(Hilmi Kitaphanesi) yan~ma çok dikkat ediniz. için 

TÜRKÇE KUR'ANI KERiM 
TERCUME VE TEFSiR 

y 

ede 
eni h:ırflerle basılmıştır. Türkçeye gayet sade bir üslupla tercüme 

n lslam dini alimleriıııızueı . Izmirli Ismail Hakkı'drr. 
ç 

dan 
ok değerli, çok ehemm,yetli bir tercüme ve tefsirdir. (900) sayfa. 
mürekkep. Yaldızlı ciltle müzeyyen hediyesi 150 kuruştur. Çok be. 

ğen ilmiş ve çok satılmtştır. 

y EN~ HARFLERLE BASILMIŞ ZlRDEKl DtN ESERLERi 
DE RAMAZAN MüNASEBETlLE YOZDE 40 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
3. 

TEN2.1LATLA ALAB1L1RS1N1Z 

AMME c.ü:z.ü şer~fi CY ~ni harflerle Türkçe) 
YAS1Nt ŞERİF lercumeai ve metni ,, ., 
TEBA ~EKE cüzü •erif y ,, ,, 

KADSEMl' A ı:üzü •erifi 
y " " 

VEZZAHJY AT1 c.iızu ~erifi. ,, ,, 

AMME CUZO şea ıfi yeni harflerle ( Araf>ÇfU1) 

Kuruş 

15 
15 
1;; 
1 ti 
15 
20 
15 

8 
TEBAREKE cHzü ,erifi ,, .. 

. HADİSİ ŞERH (Gayet sade yazılmıf 1150 ha elisin 

9 
Türkçe tercüme.)iJ ı.) 4n 

. MEVLİDi ŞEl?IF (Yeni harfle tamamı) 15 
10 RAMAZAN ARMAGANI (Müııliimanlara arma· 

ğa11) Bu kitap tekmil namaz surelerini ve :lu<t!arı 

havıdir. 20 
11 AMME (Yen' harflerle) 10 
12 . Halk için din kitabı '\' ENJ 1LM1HAL 2:-
13 MIZRAKLI KöY 1LM1HAL1 (120 sahife) 3~ 
14 . ŞURATUSSALAT Nc.maz bilgisi 10 
15 . Koy s-ocukl<lrma DiN DERSLER! J 5 

(Bu kitap her ktiçuk çocuğa dını mükenımclcıı öğr0tir ) 
Yukarda gösterilen 15 kitap ço',{ lemiz ve çok gtizel basıtmıştır. Bu 
aplardıuı posla ücrctı ~Jmmaz. Fazla olarak tıunlardan yüzde 40 

nzılat yapılır. 

kit 
le 

Eski Harfler•e Dini Kitaplar 
TORKCE KUR'A1\"l KERiM TERCÜMESİ 
Iznıirli Isınail Hakkı'.ııı. rıyr.tietınde bır heyet tarafından yapılmış.. 
. TPn:tilaltan sonra 75 kL•rnştur. tır 

MAANll KUR'AN - TÜRKÇE 
TERCÜME VE TEFSİR 

Izmirli famail Hakkı'nm fikı cilt) tenzilattan :,;oııra 150 kuruş. 

NlJRÜLBEY AN . TERCÜME VE TE.FSlR 

so 
Kur'anın hem metni, h\.!m tercüme ve tefsirinı havidir. Tenzllden 
nra (300) kuruştur. Difüh• bu escrleı lstanbulda Ankara caddesin

de 62 numaıalı Hl L M r KlTAPHANESlNDE bulunur. -
~ 

E dil'ne Vilayeti (iöçmer: evleri İçin satın alınacak Caln 

ıskan · Müdür-
lü 

Edirne Vilayeti 
ğünden· 

Ad et Eh'adı Metre Hangi ka?:ava Teslim edi?e-
murabbaı ait bulunduğu cek istasyon 

72 
26 

Edirne Merkez Edirne Sehir 66 
04 

6 243 

27 X 33 
27 X 33 
26X 33 

640 
232 
217 

Uzunköprü U ı:unköprü 
Keşan U :1.unköpril 

12 306 1089 
l - Yukarıdaki cctvt"l<le yazılı miktar ve i>l.ı'atta geç. 

me n evleri çerçevelerindt kullanılmak ve hi.::ahırmda gös
len İstasyonlarctı:ı ve her kazaya ait olanlar ayrı san
larda bulunmak şartile mecmuan 12306 adette 1089 
tre murabbaı ccır.ı alınması sekiz gün müductle pazar-

teri 
dık 
me 
lıga konulmu~tur. . 

bul 
2 - Caınlar Y tınan veya Belçika malı sağ· lam cinsten 
nnacaktır. Tes:im alınırken muayene koınisyonu her 
<lığı veya ic;erisinden muhtelif sandıkları 3 0p muaye
ederektir. Kır ık l amlar zuhur ederse her şand1k mu
ne edilecektir. 

san 
ne 
aye 

tes 
3 - Camların !stasyonlarda beher metre ,ıurabbaının 
liın fiyatına l on ~uru~ muhamn:en kıymet konulmuş 
p talipler o/o 1.5 nıspetınde 164 lıra temincıt yatıracak
dır. Ve ihaleyi nıüteakıp on gün zarfında ~anılar te~lim 
lmiş bulunacaktır. 

olu 
lar 
edi 

4 _ !ı:a~.c ~.~ ~.l 1/ 936 tarihinde saat ı 4 de Edirnede 
an Miıdurlug,ınde toplanan Komisyonda yapıla ... tsk 

da · · k" .. cagrn. 
n isteklılerın me7 ur gun ve saatte Teminatları'! b 

ber • •. J • e era K onıısyona maracaat an. -

açı 

Deniz Harp Okulu komutanlığı -
18 !kinciteşrin 936 Çarşamba günü De · 
lma törenini kutlulanı~k üzere bu okuld nız Okulunun 
leri lJili~mediği ıc;.in şahıslarına daveti an çı~an v~ ad. re~ 

ye 
dil 

n emeklı subayların okula onur ver 
1
Ye. g.oııdtr,1n1i -

K" "d nıe erını er. opru en vaour saat (9) dadır. ,,
2902 

saygı ile 

" 
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1937 Modeli 

• C. A . 
adyosunu görüp 

dinledikten sonra 
başka Radyo al -
mağa razı olama
yacaksınız. 

---~---

Bugün belki başka-
Radyoya sahipsiniz 
fakat yarın muhakkak 
surette bir 

.C.A. 
ile tebdil etmeğe 

mecbur kalacaksınız. 

Bu kadar ıstırap çekip 

gününü zehir etmeğe 

yazık değil mi? 

Derhal bir 

(Nevrozin) 
alarak sancılar -

dan, ağrılardan 

kurtulmalı. t:;~. 

Dikhat, yalnız ·;:,::::' 

(N evrozin)' 
ani tesirini 
gösterir. 

157 
Birinci 

mükafat 
Kazanmıştır. 

her hususta 
teminatlıdır 

1937 Radyosunun 
piyasada Radyo 

modeli geldikten sonra 
münakaşasına son verildi 

,. 

Herkesin zevki
ne uygun yega· 

ne saattir. 

Cep, kol 
ve spor 
saatleri 

Deposu: 
lstanbul Sultan 
Hamam,Havuzlu 

Han No. 1 

• Beyogıu, 1St1Kıaı caaaesi Tokatlıyan 

CiLDiNiZi 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona lü
zumu olan gıdayı vereceğini 
zannediyorsanız bu tecrübe 
size pek pahalıya mal olabi
leceğini derhatır ediniz. Hiç
bir krem si7..e Krem Pertev 
ı<adar sadık kalamaz. 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 
• 

HER· AYIN· 8iRiNDI; ·PARANIN· t:"Ai Zi · VERiliR 

ADAPAZARI 

fUQK TiCAREl BANKASI 

ÇAM Kokulu EREN KOLONYASI 
___ __.... 

Kalp ve ciğerlere ferahlık veren sıhhi yeni İcat fevkalade mükemmel bir kolonyadır. Beş grıtl 

' EREN kolonyaı banyonuzu çam ve kır çiçekleri kokularile ilkbahara çevirir. Cildinize taze ha1' 

verir, ve mia gibi kokutur, i11im ve markasına dikakt ediniz. Tanınmıt eczane, itriyat ve tuhafiye mağazalannda aatılır. Deposu Evliya Zade Nnred~in ti~uethaneıi, latanbul. 


