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Yunan gazeteleri 
çok hararetli dostluk

1 

neşriyat. yapıyorlar 
hii~·tin.a, 28 (Huauıi surette giden arkadaşımız tel':!fonla 
bıı. trtlı) - M;\ltadan ayrılan donanmamı:ı başta Ya· 
..... z ld v , d' D n~u halde bu ıabah 8,30 da Kalerun limanına gel-
h ı. ost Y Jnan tayyareleri liman açıklarında filomuzu t:vtdan ~arşıladılar. filomuz da limana girerken şehri 
et~· arla selamJadı, buna Yunan donanması f~1ukabele 

ı. 

------~~~~~~~~~---ı 
Bir Haftalık 
Tarih 

Alımef Emı'n YALMAN Saat 9,30 da Yavuzdan karaya çı-

A 
ntak h kk dak' t • kan bir silahendaz müfrezesi muzi . 

ya a ın ı no a k l . 1 b' l"k A . d 
F d buk 

o arıy e ır ı te tına cı meçhul as-
~.. mıza ranıa an ça k • b'd . .d ek d 

d 
'P iıt d'k ç b k 

1 
er a ı esme gı er ora a mevki al-

ık e ı . a u cevap a - dıl 
?··' F'1tat bu cevabın tarzı ar · Ut)c F d ti ~ b k Saat 10 da Yunan donanması ku . 

-..':°''"d,:_ .r~~ııtz t .01 udgu k 
8

.b
1
: mandam amiral Sakelariu Yavuza 

...... • nı:zı • mın e ece gı 1 __ .. __ _..,. .... ~.ı;ek Tilı:k.ıımiralini selamlamış. Y 

~e ~. Antakya meselesinin Surl- aifltumaıic:Ianı gemıye gelip gider-
bi ile ali.kası noktası üzerinde, tari. ken toplar atılmı~tır 
ecıı ~e hukuki bedahete rağmen israr Bundan sonra amiral Şükrü Okan 
ın··~or \'e iki memleket arasındaki bir karaya çıkarak otomobil ile Atinaya 
~Uııakaşanm Suriye çerçevesi içinde gidip önce Türkiye elçisi Ruşen Eşrefi 
bı tn~ını istiyor. Biz buna ruı ol _ sonra da bahriye müsteşarı Papava . 
l' ~gınuz takdirde Milletler Cemi _ siliu ile deniz erkanıharbiye reisi a -\re gitmemizi teklif ediyor. miral İkonomuyu ziyaret etmiştir. 
te ılletıer Cemiyetine gitmiye hiç Amiral Şükrü Okan öğle üzeri re 
iuteddüdümüz yoktur. Antakya hak- fakatlerindcki gemilerin kumandan 
~da ~ansaya teklif ettiğimiz ser- lan ve erkanıharbiyesiyle birlikte o. 
Se t rnunakaşayı Milletler Cemiyeti tomobillerle Atinaya gelerek Türk 
ed tçevesi içinde yapmayı tercih te askeri selam vaziyetinde ve muzika 

eriz. da Yunan marşını çalarkon, abideye 

tı.u Curna günü Mecliste Türk ruhu • çelenk koymuştur 
Ba n.e1?el ve ıstJraplannı coşkun bir METAKSASI ZiYARET 
bıi~rnıyetle ortaya koyan hatipleri- Türk amiralı saat 12,30 Hariciye 
\1a~~ hepsi, Milletler Cemiyetinde Vekaletinde başvekil general Mctak . 
tirna:cagk .. ntetice. hakd~mda tam bir i- [Arkası 3 üncüde] 
'!'ürk os ermışler ır. Fran!'lanın, 
lnet· _dostluğunun manasını ve kıy_ 
lal'! 1~1 a~Iarnıyor görünmesinden do
larcı epsı haklı tarizlerde bulunmuş
tu ır. Fransanın, hakikate göz yumu 
l'i a~e ~yalıyıcı siyaseti hakkında ile
"en ~len tenkitler, memleketini se-
8öyle ır ~ansızın da düşünmesi ve : 

},{ m~sı beklenebilecek sözlerdir 
~- eclısteki hatiplerimiz taraf d. 
""?lı bir · 1 iz ın an 
takya mımanl ~ - ah edildiği gibi, An-
. ese esmın neticed T .. 

-ıı dairesinde halledilecegı·~ hurk te -'l'U akkı d 
rk milletinde en küçük b" n_ a 

Yoktur. Çünkü Atatü k .. ~ endişe 
takya ı r ' ozturk An 

ve skenderuna ait milli da -

Metaksas 
Yavuzda 
Bır saat kaldı 

Afina, 21 (Mümfoz Fail 

bildiriyor J - Bapekil Ge
neral Mefaksas bugün (clün) 
Yavuza iadei ziyaret yaptığı 
zaman Amiral kamarasmclo 
bir saatten laıla kaldı, Ami
ral Şükrü Okanla göriiıtiı. 
Mül6kaf esnasında Afina El
çimiz Ruıen Eıref de vardı. 
Yunan Baıvekilinin bu bir sa· 
atlik mül6fotı çok i)1i bir te
sir lı6sıl efmi~f ir. <:enerol 
M efaksas Y ovuıdan dör.e• 
ken çok memnun ve miife· 
bessimdi. 

San'=aHaki Türk • Alevi Birliğ;ne mensup 
o/an'ordon bazıları bir arada _ Foto: TAN 

lade Olarak Toplanıyor 
Londra, 28 (Radyo) - Bütün Sovyet 

matbuatı Japonya - Almanya ve Japonya -
: talya anlaşmalarile meşguldür. Japon -

1 
tal~a. anlaşması pazartesi günü neşrcdi. 
M'e tır · Japonya l talyanın Habeş istila
sını, İtalya da Japonyanın Man"uri fethini 
tRnımaktadır. " 

1 
~ak3 L Sovyet Rusyanın kanaatine göre, 

ta ~a - J~pon anlaşması geniş bir ittifak 
1 Lklı?dedır. Sovyet Hariciye Komiseri 
1 1 ~~ınuf Yoldaş demiştir ki: 
; .. .-. Almanya - Japonya anlaşması aske
ı rı hır ıtt1faktır. Mançuri Sovyet Rusya hu
ı dudundeı J.~ponlar tarafından yapılmakta 
: olan tecavuzler bu ittifakın neticesidir. 
1 Mc:s~ova gazetelerine göre, Japonya ile Alman;~dan 

1 
h~rbın _tek ?aşına Rusya ile başa çıkamıyacaklar; içi.n 
boyle bır ıttıfak ~apmışlardır. Ancak bu ittifak Rusya
dan başka Amerıka ve İngiltereyi de istihdaf d b" 
harp kaynağıdır. e en ır 

"F afİatler kendilerini yakacaklar! 

1 

Moskova, 28 (A.A. Tas) _ Bir nutuk Uk h . . veren ray-
na alk korn1scrlen konseyi başkanı Liobtchenko Uk-
raynaııın Sovyetler birliğinin ayrılmaz bir kıs '1d 

1
- ·· 

1 
• · mı o u .. 

gunu soy emıştir. Başkan birçok rakamlar göstererek 

Hatay ürkleri 
Ukranyada ekonomik ve siyasal sa
hada Jruanılan muvaffakı ti . k d t . b ye en ay-

e mı§, u mmtakada kıtlık oldu -
hakkında Faşist matbuatta kgu 
hab 1 1 ı çı an 

"er e_r e a ay etmiş ve demiştir ki: 

soyguna u· g"' ruyor ka!~~~~:ı:~:~~:;~i i~o:~~z:~ cı devletlerı blok haline getirerek 
,. Sovyet!cr Birliğine karşı taarruza 

--------------- geçmege ~araretle çalışmaktadırlar. 
Fransa, s Polonya dıplomasisi Alman faşizminin 

ur iye Ermen ,· ı e rı· ne yo~nda yürümektedir lman faşizminin planlarında Sov 

S l· ı a" h D ..., t K yet Ukraynanın Sovyet Rusyadan a; a g 1 1 yor, Ü rt 1 erle r~masına hususi bir ehemmiyet ve 
rilmektedir. • 

Araplar Kızıştılar .. l!kra.:na milleti, Sovyctler Bir]f. 
gının dıger milletleri gibi, kudretli ve 

Adana, 28 (TAN muhabirinden) - Buraya ge)en ha s~sılma~ bir Kızılordu teşkil etmiş -
berlerden ö;jrenHiyor ki: Muhtelif memleketlerd ' • tır. Faşıst idarecileri şunu unutma 
tekr 1 k ti . d e O&Up m_.alıdır ki, bir dünya harbı' ate••ını ko': 

ar ':llem e e erıne önmek istiyen Antak t ki "' 
k d l 1 F 

ya ve s ru emekle, bu yangında u•-·· 
en erun u ara ramnz elçı'lı'k ve konıoloslukl t - kena·ı · ::n.once 

f 
arı ara da 1 crı Yanmak tehlikesi karı::ısm_ 

, mdan vıze verilmemektedı'r. • b ı · v u unmuş oluyorlar 

/Türkler clivanılıarpfe 4 ~ lngi/ferecle fevkalôdc-lik 

! Antakya, 28 (Hususi muhabiri- ~ondra, 28 (A.A.) - İngiliz kabi 
: mizden) - Türk halkına yapılan \ İ nesı fevkalade bir içtima aktederek 
t ı beynelmilel meseleleri müzakere et 

: ecavüz ıiddetle devam ediyor. Ev- • [Arkası 8 incide] • 

: velki akşam saat dokuzda caddede 
1 gezmekte olan birkaç Türk genci 
i devriyeler tarafından sebepsiz ola
! rak çevrilmiı, kıılaya götürülmüı
tür. 

ı 

IAğva sahilinde 
1 

Paris il zırhlısını 
Nasıl batırdık? ~e~ın h~lledileceğine dair Türk mil: 

kukn:asoz. vermişt~r. Atatürk tahak
il . .ernıyecek bır işi hiçbir zaman 
erı sUrnıemi t' T 

Malta infıbalcm: lnoiliı Amirali Yavurcla 
.f ~ 

Iiadise çıkarmak emelinde r ··' .,an 
bazı zabitler geçenlerde de hiç suçu 
ve kabahati olmıyan birçok Türk 
gençlerini sokaklarda yakalayıp di
v~ıharplere sevketmişlerdir. Bunlar 
dort aydır Berut divanıharbinde mah 
pus tur. 

i • ğ· .. ş ır. ahakkuk edece _ 
k ıne soz verdiği her gayeye mutla -
:ı..aaidvaı;ımıştır. Hiçbir Türk, bu milli 
1( enın b" • t" b ır ıs ısnası olabileccg-inın 
atıra bil ı· ·1 · tt.Jn e ge ın mesıne tahammül 

ez. 

Hafayda taıyik S on netice hakkındaki bu gü

te b" .. v_en7 mukabil bütün millet
ltuıt ır uzUntil vardır: Netice tahak
leıı ~~inciye kadar Sancak kardeş-

b mızın hali ne olacak ? 
oug·· )arın une kadar yapılan tazyik!er 

cieğ·ı~akkında itimat verecek gibi 
~1 

• Bütün neşriyata rağmen 
nsa E'"k"· . . ~ile . u umetı tazyıklere tama-

't-ra:rıı 8eyırci kalmış ve mahallindeki 
12 rnenıurıan, bir Türk kütle

[Arkası 8 incide] 

,. 

MaJta}a Amiral Şü~rü Okan ve Fahri Konsolosumu: 

Türlü balıanelet 

~tihabata iştirak etmiyen Türk • 
1 lerı mutazarrır etmek için kanuni ba 
l :an~l~r tatbik ediliyor. Bunun için 

'

' T~. silah ve tütün aramak bahanesile 
.urk evlerinin kapılan kırılarak i"e· 

nye · ·1 "" , k gırı mekte, bu taharriyat ve bas 
ı ınlar J' d 1 fın an armalar ve kolcular tara-
1 . dan hodbehot ve gayri kanuni şe
kıllerde yapılmaktadır M ı· b · a ıye ve 
~ka tahsildarları da borçlu köylü

lerın emlak ve elbiselerini satarak 
~~la~ aç bırakıyorlar. Hatta borçlu 

oylülerden akrabaları yanında otu • 
r Arlfuı 8 incide] 

Antakyada tahrikat ve lesotçt/ığa 
yeltenen Hoybor.cularcJan 

Memduh Selim 

Sahil .. Batarya Kuman-
danlıgı eden emekli y\iz
başı M. Ertuğrul hatıra
larını anlatıyor. 

• 
Bu hatıralar Büyük Harpten ıe

refli bir yaprağı açıyor ve bize kli
çük bir bataryanın loca bir düı
man zırhlısını nasıl bcıtırdığını nek
lediyor. 

• Bu meraklı vak'ayı birkaç g0 • 
ne kadar Tan sütunlarında oku • 
yacakıınız. 
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Ankara Mektubu Ş h • . d 
S. A • • t e rımız e 
ıyası mus eşarhk- mahrukat 

Prost 
Ankara ya 
Çağrıldı lar nasll kurulacak? stoku bol 

Ankara, (TAN muhabirinden) - Siyasi müsteşar- Nafıa Vekaletinden dün, 
belediye reisliğine gelen bir 
tezkerede şehircilik nıütehas 
sısı Prost, süratle Ankaraya 
Çağırılnııştır. Bu davetten 
maksat lstanbulun müstak -
bel planının esas hatları hak
kında kendisinden izahat al -
maktır. 

lıklar kurulacağ"ı hakkındaki Parti kararı, devlet 
teşkil~.t~ mahfellrrinde büyük bir alaka ve memnuniyetle 
karşılanmıştır. Bu kararın halk hizmetlerinin görülme
sinde kokten ve cezri bir sür'at ve intizam yaratacak ma
hiyett~ ~lmasına bilha~sa işaret ediliyor. 

Vekaletlerin1izin bugün- Umumi kôfip!ikler 
kü geniş ve hummalı faali- 5 abri Toprağın projt~sine göre, 
yeti; Vekillere o kadar çok vekalet müste~arları Büyiik 
ve büyük vazifeler tahmil Millet Me';lisi azasından intihap olu
etmektedir ki. bu işlerin gü- ı•acak; her vekalette idari müsteşar 

yerine birer umumi katip bulunacak 
nü güne yerine getirilmesi, ve umumi katip te müst,;şar:ı tabi o-

Havaların bozulması üzerine şe
hirdeki mahrukat stokunun miktari
lc bunların fiyatları hakkında tetkik 
ler yapmak üzere emir alan belediye 
murakıpları tetkiklerini bıtirerek ra· 
pcırlarını vermişlerdir. Bu raporlara 
göre şehrimizde bu kışın havalar mü 
temadiyen fevkalade soğuk ve bozuk 
olarak deyam etse bile IstanbuHula
rm ihtiyaçlarım karşılıyaca~ derere 
de mahrukat stoku varclrr. 

Ancak, fazla satış yapan bazı de
rolarda odun. kömür veya bunlardan 
yalnız biri tükenmiş, havalıırın da bir 
denbire bozulması üzeriııP. bu depo • 
cular yeni mal getirtememişlerdir. Bu 
vüzdcn gerek bu gibi depoı·ulardan 
bazıları. gerek bu depolardan alt~ ,·e· 
riş eden küçük esnaf odun kömür fi
yatlarına zam yapmışlardır. 

Beledıye riyasetinden An -
karaya gônderilen cevapta 
mütehassısın planın anahat
ları hakkındaki etütlerini he
nüz bitirmediği, bunu ikmal 
eder etnıez hareket edeceğı 
bildirilmiştir. Prost, Kanunu· 
evvel başlarında belediye i • 
nıar müdürü Ziya ile birlik -
te Arıkaraya gidecek, buiÜ· 
ne kadar geçen çalışmaları 
ile bundan sonra yapacağı iş 
ler hakkında izahat verecek· 
tir. 

bilhassa kontrolü güçleş- lacnktır. Müsteşarlar tam,ı '1cn ve -
mektedir. killerin emir ve idareleri altında o:a-

Yeni teşkilat; vekillerin vr;kaletle- r.aktır. 

tine ait büyük memleket dav?.larmm 
yurdun her tarafında ayni hassa
siyet ve alaka ile yapılıp yapılma
mğmm tetkikine imkan vermesi ba
kımından hıususi bir değer taeınıak

Vekiller Heyetince mün.ı~ip görü -

~cek Vekiller Heyeti içtimalarında 

müsteşarların hepsi veya bir kısmı 

hazır bulunabilecekler ve Başvel-ilin 
Şehirde kafi. hatta fazla miktarda 

stok mevcut olduıhından befoıfıye ha
valann soğumasından i&ifa i'? ederek 
fiyattan normalden yukarı yükselt -
miye tesehbüs edenler hak'k·,da ka • 
nuni takibat yapmayı kararlaşttr -

tadır. 

Teklif in aslı 

M anisa Meb'u!'!u Sabrı Topraı;ın 
teklifi iki sene evel 6. 2. 35 ta

rihinde bir "layihai kanuniye" ha • 
tinde Kamutaya gelmiş ve aidiyeti i
tibarile Teşkilatı Esasiye Encümeni
ne havale edilmişti. Projımin ismı 

''Vek8.let müsteşarlarının Uüyük Mil
let Meclisi azasından intihz.pları hak 
kında kanun teklifi,. admı t.2.şıyorou. 

Bugünkü siyasi müsteışarlıklar ku
rulması hakkındaki kara?"ı:ı esasını 

ve menşeini teşkil eden bu projeyi 
l'liçin Kamutaya takdim ettiğini Sab 
ri Toprak projenin esbabı mucibe -
ısinde anlatmaktadır. 

"Vekaletlerde işlerin iyi bir tarz -

da, eerl ve muntazam bir ~urette yü

rümesi hususları vekillerın şahısları • 

na, dikkatlerine, gayelerine ve vu • 

kulfarına çok bağlıdır. Iyi bir vı• • 
kil olabilmek için yalnız zeki, alim 

olmak kafi değildir. Vekil olacak ıa;: 

ta bu vasıflarla beraber büyük bir 

idare kabiliyeti bulunmak, başına geç 

tıği vekalet işlerini evvelce bilmek, 

k«!ndilerile çalışacağı idare reislerıni, 

mtidürlerini, memurlarını tanımış bu 
lurunak lazımdır. 

Vekaletlere gelir gelmez işleri vu
kuf ile döndürecek, işlere selefleri 
gibi, belki de daha iyi bir intizam, 
bir sür'at verecek, evvelden takar -
rür etmiş programları ilımtı.l etmiye
rek takip ettirecek, b"\13~ milletin 
daima memnuniyetini celbedecek mü
cerrep vekilleri iktidar mevkiinde bu 
Iundurabilmek için birinci çar'?: Her 
'\·eki.Jette Büyük Millet M~cU~i aza • 
grndan münasip bir müsteşar bulun
dt maktır.,, 

\'ereceği işleri göreceklerdi!'. Ancak 
müzakerelerde rey venneıt hakkını 

haiz olmıyacaklardır. 

Müsteşarlara ayda ~00 Hra müste
şarlık tahsisatı verilecektir. 

Yeni proiecle dcği~iklik 

T rabzon Meb'usu ve Kamutay 
Fırka Grupu Reid Vekili Ha

ean Sakanın hazırlıyacağı projenin 
Sabri Toprağın projesinden farklı o
lacağı ve daha şümullü terlhirll?ri ih
tiva edeceği sanılmaktadır. Evvela 
bu müsteşarlıklar (siyasi müsteşar
lık ı ismini almaktadır. Her vekalet
te hazırlanmış olan çalışma progra • 
rnının ana hatları o vekıllP.t!n siya -
s..:tini teşkil etmekte ve yeni mUste
ı;arlar, bir millet vekili, bilhusa mec
lis tarafından vekile yadımcı ola • 
r<ık !eçilmiş bir devlet vekili sıfa -
tile; bu programların tatbikine yar
dım vıızifesile mükellef tubıi:nakta -
dır. Fransada da usul aynidir. 

Müsteıar'1klara kimler 
gefirileeek? 

B ugiln, ilk yapılan tahminlere 
göre hariciyeye ~imdiki umu

mi katip Numan Rifat Menemenci -
oğlu siyasi müste§ar olacaktır. El
ycv:m, münhal bir meb'ushrk vardrr. 
Sıhhat ve lçtimai Muavenet Vekale
tine Doktor Fikri Tuzer (Bursa). da
hiliyeye eski dahiliye mUsteşan Veh
bi Demirel (bir münhal flaylavhğa 

Parti tarafından namzet gösteril -
mek üzere). adliyeye Sal~h Yargı 

(Kocaeli) , zi raa te Tevfik Ta rınan 
ı Seyhan), gümrük ve inhiE=arlara 
Hüsnü Ç~kır (lzmir), iktrsada Şa -
kir Kese bir (Tekirdağ), nafıaya ~fi. 
tat Aydın (Trabzon), msliVo.?ye Mus
tafa Onsoy (Çankırı), maarife Fuat 
Köprülü (Erzurum) un getirilmele
ri muhtemeldir. 

ŞAŞMAZ MiSiNiZ ? 
Bir Hasta Otomobili Nasıl 

Tedarik Edilir ? 
Arasıra sokakları sökerek, çığ

lıklar kopararak ko,an beyaz has
ta otomobillerini ıördükçe insanın 
bu sıhhat vasıtasının nekadar işe 
yaradığını, ve hastaları ne çabuk 
naklettiğini takdir etmemesine im 
kln yoktur. Bu takdir hissi de, ih
tiyaç halinde vakit kaybetmeden 
hastaneye ıötürülebileceği hakkın 
da insana adeta biraz emniyet te 

vermektedir. 
Llkin pek yakından şahidi ol • 

duiumuz fU vak'aya bakınca bu 
ıüzel ve hayırlı vasıtanın bütün 
hüsnüniyetlere rağmen nekadar a
i•r işlediğini ve ne güç elde edildi· . 
ğini ıörerek hayretlere düştük. 

Vak'a fôyle cereyan ediyor: 
Sabah saat 7,30 da geceden ağır· 
lafmış ve ameliyat için henıeıı 

hastaneye kaldırılması lazımgelen 

bir hasta var. Telefon rehberinde 

- Fakirdir. 
- öyle ise Fatih belediyesi nö-

betçi doktorundan müsaade alınız. 
- Telefonu? 
- 21597. 

Telefonu açıyorsunuz. Odacı çı

kıyor ve nöbetçi doktorunun hasta 

ya gittiğini söylüyor. Tabii inanı • 
yorsunuz. O halde? 

Hastayı nakledeceğiniz hastane
den akıl danışıyorsunuz. Orası size 
bir defa da Beyogıu dairesi nöbet
çi hekimine müracaat tavsiye edi • 
yor. Telefonu 43710. 

Oraya müracaat ediyorsunuz. o. 
dacı çıkıyor, doktorun hastaya git· 
tlğini söylüyor. Buna da inanıyor
sunuz. Llkin orada başka bir me
mur olup olmadığını soruyorsu • 
nuz. Sıhhat memuru çıkıyor. Oto
mobil istiyor ve telefon etmesini 
rica ediyorsunuz. Cevap veriyor: 

mıştır. 

Kış Erken mi Geldi? 
Bu sene şehrimizde kış, geçen yıl

lara nazaran biraz erken baı?lamış -
tır. Maamafih bu yıldan fhlıa evvel 
kışın, başladığı seneler var:iır. Mese
la. 920 Vllında daha teşrinievvel ayt· 
mn başlarında kış başlamış, birkaç 
gün sonra <la Uç gün devıı.m etll"ek 
üzere kar bile yağmıştır. 1919, 1924, 
ve 1931 senelerinde de teşrinisani ay
larının ilk haftalarından veya ikinci 
haftalarının başlarında krş şidcletli 
bir şekilde başlamış. epeyce kar yağ
m1ştır. Fakat. evvelki yılın teşrini
sani ayında hi<: kar yaifmadıi!ı .E:ibi 
~ecen sene de kanunusani qpndı. bile 
•rnr yağmamış. ancak şubatta kar y~ğ 
mışhr. O da ge<;en gün şehrimize ya 
~an karın on iki mislini teca,'Ü.z ede
miyecek derecede az olmuştur. An -
cak havaların .soğuması v~ hıtrare • 
tin bcı, dereceden aşağı dilsmesi ge 
~en yıl. tcşrinisaninin 21 inci günün 

d<'n başlamı~. ' üç gün devam etmiş, 
fr.kat ondan sonra havalar ;"E'ne ısın
mış ve günlerce iyi havalar yapmış
tır. 

Bu seneye gelince ge,Pnki soğuk -
ll\rdan sonra da evvelki gün1en iti · 
haren hava yavaş yavaş iyileşmiye 

yüz tutmuştur. 

On Günde 
200 den Fazla 
DHenci Toplandı 
Polis, caddelerde ve sokak i<;lerin

de halkı bizar eden dilencilerle sıkı 

bir mücadeleye girişmiştir. Ramazan 

münasebetiyle bunların sayısı da ço
ğalmıştır. 

On gün içinde 200 de fazla dilenci 
toplattırılmıştrr. Bunlar arasından 
aciz ve maIUI İstanbullular Darüla • 
eezeye alınacaktır. Fakat, çoğunun 
sağlam olduğu ve halkın merhame • 
tinden istifade ederek adamakıllı pa
ra topladıkları anlaşılmıştır . 

Dilencili.Yi san'at haline koyanlar o 
hakkında takibat yapılacaktır. Taş _ 
ralı olanlar da memI~etlerine gön -
derileceklerdir. 

yok. Dışarı çıkmış. Bir doktor ce
vap veriyor ve alakalanıyor. Ya 
mahallenin polis mevkiinin veya 
belediye mıntaka doktorunun tfl· 
vassutu lbım olduğunu söylüyor. 

lstanbulun müstakbel pla
nı için daha önce yapılması 
ıar•Jri oları · avan proje, 
Mösyö Prostun Ankaradan dCi 
nüşünde kat'i şeklini alacak, 
ondan sonra da esas üzerin· 
de çalı,nıalara başlanacak • 
tır. 

Halıçte Kömür 
Antrepoları 
I<uruJuyor 

Liman idaresi, yeni yıı için ha
zırladığı projenin tatbik:ıtma geç

miştir. llk olarak yolcu sa'onunun 
biraz ilerisinde bulunan :ıiıırların yık 
trrılmasına başlanmıştır. Ahı:-larda 

bulunan hayvanlar, salonu:ı arkasın

dı. cadde ile alakası olmıyan bir yer

de yaptırılan yeni ahırlara nakledil
miştir. 

Liman idaresi, ikinci iş olarak kö
mür antrepoları meselesinı lialletmiş 

Haliçte kömür antrepoları için' mu -
veıfık görülen mıntakanın b3'ejiyedt>n 
iRtimlak muamelesini ikmal etmiştir. 
Buradaki inşaata 15 gün~ ka.d.ar baş
lanacaktır. 

MeyVacılık Mütehassısı 
Trabzona Gidiyor 

İhracatı Murakabe Kanıı1ıun:.ın tat
bikatında vazife almak üzere meyva
cılık mütehassısı Dr. Badenin yanına 
verilen 28 kontrolör stajyer şeh • 
rimizdeki tetkiklerini bitinnişlerdir. 
Stajiyerler önümüzdeki çarsamba gü
nü mütehassıs Bade ile birlikte Trab 
zona hareket edeceklerdir. --... ---. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

•• -..ı 

F atih ortaokulu tarih v~ coğ
rafya muallimi Adalet Ue 

Ankara. Gazi LI esi tarih ve coğrafya 
muallimi .Nazire becayiş edilmişler • 
dir. • • • • 

M emurlann bfrincikinun ay • 
hkları salı günü verilecektir. . . . ' 

E nurum vilayeti, tJ'ninnitede 
okuyan ve aileı;inl Erzurum • 

da bırakan talebelerin listesini iste • 
ınlştir. Bunların allelelerlne yudım -
da bulunacaktır • 

••• Belediyenin mıntaka doktorunu 
arıyorsunuz. Uzakta oturduğun -
dan daha gelmemiş. Saat oluyor 
dokuz buçuk. Hasta ağırlaşıyor. 
Llkin ne çare? 

B eledlye BaşmUra.Jdpllğine ta • 
yin edilen Beyoğlu muhasebe 

müdürü Nuri, dün belediyede yeni 
vazifesine ba§ianuıtır • 
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Kadı köyünde 
kanalizasyon 

tesisatı 

Siyaset atemi 
Avruparun Vaziyeti 

I
• spanya.nın dahili harbi, cih 
şümul bir doktrin harbi o 

mak mahiyetini günden güne artı 
yor. Milletlerin bu harp ile alakas 
nın farkı, derece farkıdır. Kimin 
alakası hararetlidir, şiddetlidir, kin 
ninki ayni derecede hararetli ve şi 
detli değildir. Almanya, kendini kO 

.. ı.adıköydeki inşaata ilkbah ırda 
ba9lanacak, o zamana kadar da Top
hane, Fındıklı, Cihangir ve civa.-ın • 
daki tesisat ikmal edilecektir. 

Diğer taraftan Beyoğlu !'l"H" mai
lindeki tesisata da Martta ba..Jana • 
caktır. münizm düşmanlığının alemdarı 

yarak komünizmin şampiyonu ol 
Rusya ile muhtelif cephelerde çar 
pışmaktadır. Muhacirlere 

Verilecek 
Mallar 

Bu çarpışmaların sahnelerinde 
biri ispanyadır. Çekoslovakya. ayı 

düellonun sahnelerinden biridir. Ya 
nız vasıtalar ayrıdır. Sebebi Çekos 
vakya ile Rusya arasındaki dostlu 

Duyduğumuza göre, yeni iskan e
dilen ve bundan sonra isk~n edile • 
cek muhacirlerin bulundukları yer • 
lt>rde hazineye ait bütün gayrimen • 
kul malların bu muhacirlere borçlan
ma suretile verilmesi kararl.ıştırıl • 
mıştır. 

iun Almanya tarafından tehlikeli s 
yılmasıdır. 

ltalya. Almanyaya bağlanmış e 
rünüyor. Japonya bu iki faşist de 
letle birlikte komünist aleyhtarlı 

esası etrafında hareket ediyor. lngi 
tere ise bu siyasi doğmalar müca 
delesinden uzak kalmayı tercih et 
mektedir. 

Sıhhiye Vekaleti, yazın Romanya
dan nakillerine başlanacak olan Dob
riçe Türklerinin iskan edHeı.:ekleri 
mıntakaları da tesbit etmiye başla • 
mıştır. 

Karagümrükte Bir Bakkal 
Dükkanını Soyarken .. 

Karagümrük civarında birçok hır
::ıızlıklar yapan Haydar ismınd!? bir 
s:ıbıkalı dün yakalannu§tır. Haydar, 
dün gece sabaha karşı Karagümrükte 
bakkal Ahmedin dükka.ntn.r:ı damını 
delerek içeriye girmiş, iki çuvala tü
tiin, cıgara, kibrit ve saire doldur -
muştur. Haydar, ortalık henüz ay -
dınlanmadığı için mum yakmış fa • 
kat, Karagümrük camii mharesınde 
ezan okuyan müezzin bunu görerek 

Bu mücadelenin sonu ne olabilir 
Avrupanın tehlike içinde yaşadı 

şüphe götürmez. Ve keskin ihtil! 
farın doğurduğu bu tehlike günün b 
rinde bir infil!ka sebebiyet verece 
tir. 

Bunu kabul etmiyen yok. Fak 
meş'um günün ne zaman hulul ed• 
ceği belli değil. Kimine göre bugli 
senelerce sonra hulQI edecek, kiırıi11 
göre o kadar uzak değildir. CUnU 
uzak veya yakın olması mühim ,,ı 
mesele teşkil etmez. Tehlikenin ön 
ne geçilemiyeceğinin tahakkuku ~i 
faciadır. 

Almanya - Japonya pakfı 

ve lngilfere: 
kı.ı.rakola haber vermiştir. • 

A lınanya ile Japonyanın k 
Memurlar dükkana giWkleri va • 

kit, Haydarın çuvallardan birini da
mın üzerine bırakarak kaçttğ:nı an
J<ımışlardır. Haydar. biraz sonra ci
vsı.rdaki evlerden birinin bo<lrıınıun • 
da yakalanmıştır. 

Tramvay • Kamyon 
r sa •r••ırwaa•ır .,..,_. 

~ · ~-

Eminönünden Bebeğe gideu Ha~a-
nın idaresindeki tramvay arabası Ku 
ruçeşmede şoför Mehmedin kullandı
ğı kamyonla çarpışmıştır. Her ikisi 
de ha.sara uğramışlardır. 

Bir Kadın Yaralandı 
Dolmabahçeden Kabata.şa giden şo

för Abdullahın idaresinde~ci otomo • 
bil, Melek isminde bir kıt iına. çarp:ı
ra k ağır surette yaralanın.asına se -
bebiyet vermi§tir. 

Gazi Köprüsü inşa 
Masrafı Karşılığı 

Şimdiye kadar biriken G~zi köprü
sü inşa masrafı karşılığının 4 bin li
r:ıyı bulan faizinin nerelere sar fedi -
leceği hakkında tetkikler yapıldığı 
yazılmıştı. Belediyeden vedlen ma -
!Umata göre menşei ne olu:sa olsun 
banka.da mahali sarfı bütçede gös
t~rilmemi§ serbest hiçbir para yok • 
bur. 

Soğuktan 
donarak 

öldü 
.Maltepede oturan Dramanın Nus • 

retli mübadillerinden Aziz, kar yağ
dığı gün funda kesmek tçin dağa çık
mış ve soğuktan donmuştur. Akşam 
üıeri eve dönmediğini goren akraba
sı onu dağda yan ölü bir halde bul· 
muşlar ve eve getirmişlerdir. Aziz 
kurtarılamadığı için dün ölmüştür. 

münizme karşı koymal< 
için yaptıkları pakt, bilhassa 111 
gilterede fena karşılandı ve lrt 
giltere imparatorluğunun emni 
yeti bakımından ciddi bir teh • 
like sayıldı. Sebebi Japonyanı11 
Almanya ile birleşmesile, Avrupadl 
lngiltereye karşı b~r hareket' vukı.111 

• t .. ı _ _._ c;:a.. r.LttA lna•' 

terenin vaziyetıni zafa uğratacak .;t 
Japonyanın Avustralya, Hindistşt! 
ve Yeni Zelandaya karşı taarruz illj 
timallerini kuvvetlendirecek bir ve.ı., 
yetin tahaddüs etmesidir. Cerçi kortlu 
nist aleyhtarı anlaşma bu çeşıt nıa1'' 
satlara hizmet etmiyecek g ibi gö,U' 
nüyor. Fakat bu anlaşmanın dahS 
geniş anlaşmalara yol açmıyacağı rı' 
malum. 

Bu yüzden Londra gazeteleri J• ' 1 

ponyanın hareketini takbih ettil<tefl 

başka lngilterenin herhangi mütee•• 

vizi harpten yıldıracak şekilde sil!IY 

!anmasını tavsiye etmektedir. 

Londra gazetelerine göre yeni tıfl' 
taşma, lngilterenin sillhlanınasıl1' 
gerçi kolaylaştırmıyacak, fakat uı1'111 
miyetle sulhü, bilhassa lngiltere irı"' 
paratorluğunu tehdit eden tehlilC~ 
karşısında sillhlanmayı hızlandır 
mak ve çabuklaştırmaktan başka Y' 
re yoktur. 

Gore'nin iıgali: 

b.. • d·;c.· :1'1. 
•tal yan mena ıının ver '•ı • ıl 

1 lumata göre ltalyan ordı.15 
Carbi Habeşistanın merkezi olan o; 
reyi işgal etmiş ve halk tarafırıd 
sevinçle karşılanmıştır. rt' 

Core, Adisababanın ltalya ta , 
fından i.ıalindenberi mevzuu. bil~ 
solmakta olan bir şehirdir. Haris U, 
!biye memleketini terkederken h ,,. 
kOmet arşivlerinin buraya naklolıJt' 
duğu, hükumet erkanının bur• , 
göçtüğü ve Haile Sel asiye na•~'", 
çalı,mıya devam ettiği bildirilnııf"ıJ 
ti. Daha sonraları Ras lmron~~ 1,ıı havalide bir ordu hazırladığı so'f t>ıl 
mi' ve imparator Haile Selasıy• , 
iddialara istinat ederek Habeşı~t~ıJ 
nın ancak kısmen işgal olundugt.r 
söylemişti. . . ı , 

(imdadı Sıhhi • 44998) e telefon e
diliyor ve fÖyle bir muhavere cere
yan ediyor: 

- Yaralı mıdır! 

- Biz telefon edemeyiz. Siz edi· 
nlz. 

- Ettik. Mutlaka resmi makam
dan izin istiyorlar. 

Belediye doktorundan ümit k&
silince son çare polis komiserli • 
ğine müracaat kalıyor. Polis mü • 
racaatı hemen hüsnükabul ediyor 
ve otomobili telefonla hemen isti
yor. Otomobilin hastaya gittiği va 
gelince gönderileceği cevabı verili
yor ve nihayet yedi buçukta baştı. 
yan bu otDmobil avı saat on bu -
çukta bitiyor ve hasta bu müddet 
zarfında ölmediğinden ha.staneye 
kaldırılabiliyor. 

29 Ilrinciteırin ı 
PAZAR Bugiinkü Ha va.~ KAPALI 

Corenin i.ıali Habeşistan ıstıl t' 
sını tamamlamak yolunda ltal~~ b'ı 
raf ında.n alınan tedbirlerin ıru.ı.5,111 

neticeler vermekte devam ettı' 
gösteriyor. tO' 

- Hayır fakat ağır hastadır. 
- öyle ise hasta nakliye otomo-

bilini arıyacaksınız. 
- Telefon numarasıl 
- 20419. 
Bu telefonu açıyorsunuz. Birisi 

ffkıyor ve soruyor: 
- Hasta paralı mı, fakir mi? 

- Edelim amma bilmem olur 
nıu? 

- LOtfen ediniz de. Birazda.n siz 
den neticeyi sorarız. 

Telefon kapanıyor. 
. Bir çeyrek saat sonra telefonu tek 
rar açıyorsunuz. Sıhhat meınuru 

Bir buçuk saatte fstanbulda.n 
Ankaraya gidilen bir devirde üç 
saatte bir hasta otomobili tedarik 
edilebilmesine şaşmaz mısınız? 

Rasat merkezlerinin tesbit ettıcine ıöre, 
buıiın lltanbul mıntalı:asmda han kısmen 
bulutlu. knımen açık ceçecelı:tir. Memleket
te umumi hava vaziyetine cetince; ar11ıra 
ydt~hdır. Rüzclr orta kuvvette eaecelı:tir 

Dünkü hava 

,.---------------. ' Bu vaziyet Haile Selasiyenin ° 111 
11 inci ay Gün: 224 Kuıru: 22 : ritesini ihlll edecek ve onun naıtı'.., 
1355 Hicri l3SZ Rıımı r " ı Milletler Cemiyetine .murahhas!• ,,, Jb.muan: 14 
Güneı: 7 ,02 - Of le 
ikindi: 14,ZSt - Alı:sam: 

15 lkinciteırin d r1' • 
12,02 • tırak etmesine m!ni olmıya yar. 1 

9 

Yataı: 18,19 - Imsllı:: 

16,42 decektir. Çünkü hldiseler, Haıle 
1
; 

5,19 llsiyenin Habefistanla bir atAIC 
Dün havı lı:11men bulutlu, lı:ı.smcn ac;ılı: vt -------------- kalmadığını gösteriyor. 

ıüne~li ceçmİitir. Hava tazyiki i'6S, en c;olı ı;ımalden ıaatte S lrilometre ıür'ıtlc eamiı- ;ı.RVı 
sıcaklık O, en az 3 uydedilm:~ur. Rüzgar tir. Ômer Rıza DO'-' 
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fflEK 
Kuşlar .. 

Madritte Sefalet, Açlık 

Ingiltere Topun 
Ağzındadır! Aramız pek iyidir kuşlarla.. Leş yt. 

yen kartalı haşmet alameti diye aı. 
maktan tutunuz da kü1 rengi bülbülü 
en büyük bestekar yapan insanlar 
elbette bir müşterisi \'&rdır ki karga~'l 
bülbül diye satarlar. Bugüne kadar Madrit harbinde Alman-Japon ittifakı İngiltereyi 

2500 k
. . .. 

1 
.. Hedef Tutuyormuş 

1 $1 0 m U ş Londrada çıkan Ekonomist haftalık mecmuası Al-
man - Japon ittifakı hakkında "Yeni bir müselles i~tifak 

HükGmetin Üç Harp Gemisi 

Batırılmış, Bir Cephanelik 
infilak Etmiş 

d lorıdra, 28 (Radyo) - ispanya Hariciye Nazırı Del Vayo tarafın· 

3 
•n kons~yin hemen toplanması için gönderilen nota üzerine konse)in 

k' veya 4 Bitincika.,unda fevkalade bir toplantı yapacağı ve notayı tet-
11k edeceği anla~ıl:yor. Konseyin gelecek per§embeye Lcındrada top
dan~a~ı muhtemel 9örülüyo:, fakat toplantının bir netice vermiyeceği 
e soyleniye1r. 

Fransanzn 
Ordusu 

tin~man mahafili, Ispanya hükume..-------------

letııtı Rusy~da~ aldığı ilham ile Mil
Ver e~-~7mıyetıne müracaata karar 
b dıgını söylemektedirler. Italyanm 
C u f~rsattan istifade ederek MillPtler 
tl e~ıyetini kamilen terkedeceğin~ 
aır sözler dolaşıyor. 

INGIL/Z HEYETiNiN 
BEY ANNAMESI 

ve Siyaseti 
"ç o k B 1 uın 

Kuvvetli,, Diyor 

Paris, 28 (A.A.) - Halkçılar cep. 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

Papa, A.rn iral Hortiye en 
büyük nişanlarından bi 

rini vermiştir. Amiral Roma- . 
dan ayrılmıştır. 

• • 

F ransada yeni matbuat 
kanunu projesi meclis

te Salt günü görüşülecektir. 
• • 

O oktor Şaht Rados ada -
sına gelmiştir. iki gliıı 

sonra Berline dönecektir. . ... 
S of!~da. Nöyyi nıuahede

sınııı ımzası yıldönü -
münde talebe nümayi<ş yap _ 
ıııak istemiş, polis menetmiş 
tir. 

• • 
Fransa Harbiye Nazırı 

kırk saatlik haftanın 
milli müdafaa imalatını mü -
teessir ettiğini söylemiştir. 

mı?,, serlevhasile dikkate değer bir makale yazmıştır. Bu 
haftalık o ~zete rliyor ki: 

· "Bu hafta duyulan bir ha.her kar· ı---------------
şısında dünya hayretler i1,;inde kaldı: 
Js.ponya ile Almanya ele!e vermişler, 
Italya da kendilerine iltih::ık edecek
miş. Bu üç devlet, biribirinin tecavüz 
emellerini tanımak ve bir taraflı dip
ıc.matik hareketlerini tasditt etmek e
sası Uzerine toplanıyorlarmış ... Ko
münizme karşı da cephe hi :-liği ya -
pacaklarmış. 

DEMOKRARSİ 

Bu devletlerden üçü de demokrasi 
aıevhtandır. Her üçü müşterek emni
yet sistemine ve anlaşmalara. müza • 
kere yoliy1e varmak usullerine 
mubaJiftir. Her işde hem davacı, hem 
hikim rolünü oynamak isterler. Bu • 
nun için bir ara3ra gelmelerinde 
hayret edecek bir tara.f yoktur. 

1Tl'İF AKI MÜSELLES! 

Donanmamız 
Falerde 

( Ba§ı 1 incide) 
sası ziyaret ettikten sonra saraya gi
derek hususi defteri imzaladı 

Saat 3 de Türkiye elçisi Ruşen Eş
ref Yavuzda amiralimizi ziyaret etti. 
Amiral Şükrü Okan saat 3,30 da A
verof gemisine giderek Yunan ku • 
mandanmm ziyaretini iade etmiş ve 
amiralimiz A verofa gelirken ve gider
ken atılan toplarla selamlanmıştır. 
Başvekil Metaksas beraberinde 

bahriye müsteşarı ve deniz erkanı 
harbiye reisi olduğu halde saat dört-' 
te Yavuza gelerek Ti.irk amiraline zi
yaretini iade etmiştir . Biz şunu biliriz ki Ingıı~ere ve 

Fransa müşterek emniyet sıstenıi hak 
kında tereddütle hareket etmesinin Bu münasebetle Yunan matbuatı 
cezasını ağır bir surette çekiyorlar. Türk - Yunan dostluğu hakkında u-

Acaba yeni müselles ittıfak Rus - zun makaleler neşretmektedirler. 
yaya mı hücum edecek, lngiltereye Proia, beynelmilel ufkun kara bu-

Devekuşunun beşeriyetin yüzde 
doksanına. benzemesi belki aradaki 
samimiyetin artmasına sebep olmuş • 
tur. Papağanın bizi mi, bizim papa -
ğaru mı taklit ettiğimiz belli olma. 
malda beraber biribirimize renkçe, ''e 
dilce ne kadar benzediğimize şüphe 

var mıdır? 
Kanarya e'imizin süsii, sakakuşu 

canımızın içidir. Kuvntıenmek için 
tavuk folluğuna bekler, zirafetteri • 
mizde hindiyi sofra ortasına oturtu-

ruz. 
Hacıbaba dediğimiz leylekten im • 

dat umanz, hayır tefe'ül ederiz. 
Güvercin, gizli nameler taşıyan 

posb1cmıı1dır. 
Kuştüyünde yatar, kuşsüfünü ara_ 

nz. Kuı,a karşı ~·apttğlmız en büyük 
ikram onu ı;izel ve yaldızlı bir kafe
se koymaktır. Bize de ekseri öyle ~ 
pılrlrbndan mıdır bu itirat?. 

Yai1an<ı;m diye kaz besleriz. Bu 
va~lanmanm akıbeti, ne~'e "araca
~ı bilse z.a'·allı kaz, iğne ipliğe dö • 
ner. 
Tavmıkuşunu şahane güıel1ikler. 

dPn sa~'1l.r, siilünü endama niimune 
ahnz. 

Ve böylece kuslan ba.ı;;nnı:ıda taşı • 
nz. Buna kars1 Jrnc;larm bize muka • 
l>E-1esini bil~iniı. Baı:rmıza uğur e. 
derl.-r. Rilerrk mi, bilmi~·erek mi? O. 
rası malum değil. 

gö"Blr h8!ta önce vaziyeti yakmd~n 
l' l1nek uzere Ispanyaya giden Ingı • 

11ız. lllebuslan heyeti bugün bir beyan 
~ıne neşretmişler ve Madritteki va
tıyef 

hesi, dünakşam spor sarayında bü - ___ ı=zı ____ -===---- mi? lutlar tarafından kapatıldığı bir sr • 
Rusya kolay kolay taıı.rn1ıa ma - rada yapılan bu ziyaretin hususi ehem 

iuz değildir. Garbi Sibiryadaki Rus miyetini kaydetmekte ve demektedir ~""'!'"'.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!~~~!!!!!!'!!~~!!!!!!'!!~~~ 

B.FELEK 

~e ~.anlatmışlardır. Bu beyanname-

h 
göre, Madrit şehrinin dörtte biri 

arap 1 sını . o muştur ve bu harap olan kı· 
.... . .ika.nıete yaramıyacak hale gel
-l§tır. 

SEFALET, HASTALIK 
let~~İrde açlık ba.şgöstermi.ş, sefa • 
lar 'Jıddetıenmiştir. Salgın hastalık -
tind 0r:ahğı kasıp kavurmak vaziye -
~ e<lir. Kadın, çocuk ve bütün gay
~~Q.tjplorin şehirden çıkmaları la 
lle- ·ı~ · ~urın "Uır uwyon se.ıı:eıı-es 
va.d.1 aveten yüz binlerce mühacir ha 
.. ,, ~Ve karadan ateşe maruzdur. o. 
..... l\ 1 • 
Ve c;ın beynelmilel yardımla sefalet 

yük bir nümayiş tertip etmiş ve bu 
nümayiş esnasında Başvekil Blum, bir 
nutuk söylemiştir . 

Başvekil, hal~çılar cephesini teşkil 
eden partilerin birlik olmalarındaki 
zarureti ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Başvekil demiştir ki : 
''- Birlik kuvvetimizin ve hayatı

mızın tabi olduğu şarttır. 
Fransa -'kuvvetlidir. Fransa, Avru. 

panm en satvetli askeri kuvvetine sa-
-·p ......... vv.u: l:t~.l.JÇ'ıGa u ~~···- ft."'4 W" v.:=t.ıen 

artmıştır. Tayyareleri, gerek kemi -
yet ve gerek keyfiyet itibariyle, bü • 
tün diğer Avrupa tayyare kuvvetleri
ne müsavidir . Var:ırabı ancak aza.ltmıya imkan 

lrı r. Fransa, siyaset ve diplomasi nok • 
lu.nd gili~ heyeti askeri vaziyet hak - tainazarından da, her zamandan daha 

a hır şey söylememektedir. kuvvetlidir. Çünkü Fransanm ittifak-

ASKERi V AZlYET ları ve dostlukları takviye edilmiştir. 
>.{~n asiler de, hükumetçiler de Fakat hükumetin gayesi, sulbü isti.. 

kU t cephelerinde sük.Un.etin hü- yen bütün Avrupa milletleri ile mu -
~ a ~ sürdüğünü söylemektedirler. karenet, uzlaşma ve onlarla sıkı teş. 
au f1U1ı.ın şiddeti yüzünden siperler riki mesaiden ibarettir.,, 
tir ~lnde kalmış ve kanala benzemiş 
L:

1 
anklar hareket edememektedir. 

~ıernı·· dev uvasala hatlarını müdafaaya 
baJı anı etmektedirler. Madrit bu sa • 
tehr te~rar bombardıman edildi ve 
tin ; .. bırkaç obüs düştü. Tayyarele • 
dedij u~ ~aptığı taarruz, süratle tar-

llliştır. 

2500 ôL(J 
~ M:adrit muh b . . 
\{attber· .. are esınm ba.şlangıcm-
larıı:ı ı_ olenlerin 2500 ve yaralanan 
lıııını m.ıktarı da 3000 kişi tahmin o~ 
. aktadır M d .d. . 

2ilerde d - . ·. ~ rı ın şımalinde mev 
liük~ e~ıklik yoktur. 

tinin u.~et kuvvetleri, topçu kuvve 
muzahereti il · · • Cephes· d . e a.:ıılere Talavera 

d. ın e şıddetle hücu.nı t ekt 
lrler. e m e-

M~dritin müdafaasını takviye i . 
g'elınış olan Bask milis! . . çın 

erının ··hi 
tı:ıh uvaffakıyetler elde e+ .... ;.. ol:uklu m 

aber veril "''"9 an 
mektedir. Son dört g·· 

29.rfmda B k . . un 
tetnı·şı as milısleri 12 tank 7.ap. 
Ve 1 er Ve 1500 asiyi öldürmüşler 

Yaralamışlardır. 

SUYA DÜŞTÜ 
ıu~adrit, 28 (A.A.) - Yirmi iki gün 
tı lll.uhasaradan sonra asilerin her 

e hah 1 Ceph .a~ma 0 ursa olsun Madrit 
il esını yarmak için kama şeklinde 

8:~leın~kten ibaret olan tabiyelerinın 
~a duşmüş olduğu söylenilebilir. 

ÜÇ GEMi BATTI 
l>a . 

f.aıı rıs, 28 (A.A.) - Cebelüttarık • 
ler gelen bir habere göre, asi kuvvet
~~ :mensup on bombardıman tayya
Cart: "e Uç ha.rp gemisinin bugün 
tt hagen,e limanma karşı yapt~a.n 
he.~ neticesinde büklı.mete ait iiç 
tlenitt g.~misinin batırılması, tersa • 
ıtlesi illlluhirn bir şekilde tahrip edil -
~ he neticelenmiştir. 

p ane deposunun infilak ettiği 

lngiltere ve 

Belçika 
Londra, 28 (A.A.) - Eden bey -

nelmilel ticaret odası İngiliz komitesi 
tarafından Van Zeeland şerefine ve. 
rilmiş olan ziyafette bir nutuk söyle
miş ve Belçikanm istiklal ve ta.mi. 
miyetinin İngiltere için hayati bir 
ehemmiyeti olduğunu ve Belçikanm 
tahrik eseri olmıyan bir tet•a.vüze uğ-
raması takdirinde !ngiltereye güve. 
nebileceğini söylemiştir. 

Baz il Zaharof 
gömülüyor 

Ölü İlmühaberine Göre 
İstanbulda Doğmuş 

Montekarlo, 28 (A.A.) - Bazil Za 
harof'un cesedi, bugün tabuta konu: 
lacaktır. Madam dö Burbon ile kızı 
v~ bazı samimi ahbapları gece cese
di beklemişlerdir. Fransada Paris ci
varında Biyankura götürülecektir. 
?ra~a Zaharofun birkaç hafta evvel 
olmuş bulunan zevcesi tarafından sa 
tın alınmış bir şatosu vardır. Monako 
belediyesine verilmiş olan öHim ilmil 
haberinden anlaşıldığına göre Zaha
rof, 2 teşrinievvel 1850 de Istanbul 
da. Fenerde doğmuştur. 

söylenmektedir . 
Taarruzun ba§langıcında limanda 

d~mirli bulunan ve kaçmıya başlıyan 
dort gemi asi tayyareler tarafından 
t&k::ip edilmiştir 

/rakın yeni BoşveJili 
Süleyman tlikmef 6ey 

Irakta (Halk) 
inkılap 
Partisi 
Türkiy~ Halk Par· 
tisinin Programla· 
rı Esas Tutuluyor 

Bağdat, 20 tkinciteşrin (TAN 
muhabirinden) - Yeni Irak ka -
binesi, sakıt hükumet zamanın· 

da matbuata vurul an tazyik zin· 
cirlerini kırdı, örfi iddre baha
nelerile bilumum cemiyetlere, 
partilere tatbik edilen ilga ka
rarlarını kaldırdı. Şimdi de Türk 
inkılabının esaslı unsurlarından 
sayılan Halk Partisinin teessüs 
gayesını göıönünde tutarak 
(Halk inkılap Partisi) isminde 
bir fırka kurdu. 

depolarına ve Uraldaki silah ve mü- ki: ı_._-N_· ASIL YAZIYORUZ? 
bıınmat fabrikalarına hang1 tayyare ''Yunan milleti bütün kalbiyle Ti.irk -
barruz edebilir? Rusya ile bugün filosuna hoşgeldiniz der. Türk • Y11 Edim.enin kurtulıt~u geri kaldı. 
müşterek hududu olan yegan~ mem- nan dostluk zincirine şimdi yeni bir Gem.cı ..ıl Şükrü, Naili killb srkteshıtlmı 

1 

leket Japonyadır. Vladivo~toktaki halka daha ilave edilmektedir.,, vf:.fat etti. - YEN! ASIR, 26.11. lfJJ6 
Rus tayyareleri Tokyoyu VP. Ozaka • Katimerini şunları yazmaktadır: "Kurtuluş,.. bir şehrin yabancı işgıı.1İ1s· 

1 
den kurtuldui:u ~ünün yıldönümunde yapı-

; yı bomoordıman edebilir, fakat Japon "Yunan milletinin sevinç hissiya - lan §enlikler, bayram manasına da gelir di-
. tayyareleri Omsk'a varanrn.7.. tı samimidir. Çünkü Türk filoswıun ye bu cümleyi müdafaa etmek kabıldir. Fa-
l kat o mana henüz yayılmamış, ııcrkesc;c ka-
l NELEJLLAZIM? Yunanistanda bulunuşu, sulhün mü- bul olunmamıştır. o mana ye~lcı;ıııciye ka-
: Uç yenı müttefiklerın Ru~ •a~a ı~<1.~a:9'.sr bua_uaunda her iki milleti bi- dar dil yukarıdaki cumlenin ornrib ~illunma-

. . -Y y rıbırıne baglıyan sarsrlmaz dostlu . 111 tabiidir. 
r karşı muvaffakıyetlı bır taarruz har- - b" b 1·· 1 k t l" kk. d"I "Olmek .. yerine "vefat etme!<,, dem~;;:" n~ , gun ır sem o u o ara e a ı e ı - lüzum var? • 
ı bine girişebilmesi için evvela. Jap0n- m kt di • • • . . . • e e r.,, 
1 yanın Çını, dahılı Mongo!ı.;;tanı ve . 
! Rus himayesi altındaki Mongol ara- Elefteron Vıma da şunları yazı -
ı . . . 1 t . . yor. 
zısını ışga e mesı lazımdır. Ayni za· 
manda da Almanya ve Italya, Rusya- "Türk bahriyelileri, Yumı"'11l::ırm 
run garp hududu boyuna yaklaşmak Türkiyeye karşı olan muhabbetini tu 
imkanını arıyacaklardır. Bu işiere rada görmek fırsatını elde edecekler 

başlar başlamaz, mesela Almanya dir., • 
Çekoslovakyayı işgal mak~mdile kı _ Etnos, Vardini, Estia, Akropolis 
mıldanır kımıldanmaz, Ru.:ı tayyare- ve diğer gazeteler de ayni dostça neş 
leri Berlin ve Münih ü.zerin:ie gö:riınc- riyatta bulunmaktadırlar. 
bilir. 

TOPUN AGZINDA 

Yeni müselles ittifak için 1n -
giltereye taarruz etmek, Rusyaya 
taarruz etmekten çok kolaydır İngil
tere tamamile topun ağzmrh.dır. 

Ingiltere bugün Deyli E~spres sa
J:ıibi Lord Beaverborskun müdafaa 
ettiği tecerrüt haline yak111 bir halde
dir. üç müttefik bize ayni dakika
da taarruz ederlerse, meMl~ Alman 
tayyareleri Londra ve Glaakova. ltal 
yanlar Malta ve Adene. Japonlar 
Hong - Kong ve Singapura hücum e 
decek olurlarsa böyle mütteh1t bir ta 
arruzu defedecek vaziyette miyiz? 

UÇ KUMARBAZ 

UÇ yeni müttefik her şeyi göze 
almış Uç kumarbaza bem:etilebilir. 
Oynadıkları kumar karşnıında In • 
giltere ve Rusyanın mukadderatı 
müşterektir. 

Üç memleket, hiç kimşe hakkımda 
fena niyetleri olmadığına dünyayı i
nandırabileceklerini zannP.d; 10rlarsa 
kendi kendilerini aldatıyoriar." 

YETMiŞ KAÇAKCI 
t Ankara. 28 (TAN) - Son bir bııt
ada, Yetmiş kaçakçı, birçok kacak 
eşya yakalanmıştır. · 

HALKIN TEZAHURATI 

Halkın meçhul asker mezarına çe
lenk koymak üzere Atina sok ·~rın 

dan geçen Ti.irk amirali ve bahriyı>li 

!erine karşı yaptığı coşkun ve muhab 
betkarane tezahürat bilhassa kayda 
şayandır. 

ATINA DONANDI 

Atina, 28 (Hususi surette giden ar 
kadaşımız telefonla bildiriyor) 
Donanmamızın Yunan sularını ziya -
reti dost Yunanistanda derin ve he
yecanlı sevinç tezahürlerile karştlan 
maktadır. Pire ve Atina baştanbaşa 
Türk ve Yunan bayraklarile donan . 
mıştrr. Gece şu dakikada her taraf 
elektrik ampullerinin zengin ışı~ı için 
dedir. Akropol bu münasebetle pı.rıl 
pırıl dır. 

Başvekil General Metaksas filo 
kumandanımız şeref ine bir ziyafet 
ve süvare verdi, bütün kordiploma . 
tik hazır bulunuyor. Salon ve bina 

Türk ve Yunan bayraklarile süslen 

miştir. Ziyafette General Metaksas 
bir nutuk söyliyerek Türk • Yunan 

misakının ve Balkan antantının kuv
vetinden hararetle bah:ı:'tti. A

miralimiz buna ayni hararetle ve 

çok dostça cevap verdi. 

Son günlerde soğukların §iddP.tletı

mesi üzerine Maarif idrn csı lliitün 
mektep müdiirlükıeriııe ~obıılarnı ku
rulrnası ve kışlık tedank.iitııı ikmal 
edilmesini bildirmi§tir. - AKŞAM, 

28, 11, 1936. 
"Kurulması .. deiil, "kurulmasmr., olacak; 

bu. belki bir tertib yanlışıdır. Fıı.kat o dü
zeltilince ele cümle yanlış olmaktan kurtul. 
~uyor. "Bıldirmek., burada "emretmek. ten
bıh etmek, ihtar etmek" manasında kulla
n~Jmış, o manaya gelmez. "Emıetmek ten
bih etmek. ihtar etmek .. fiilleri "a" rr' ııa 
yılıyorsa ("tenbih:• ve "ihtar., lıeBci° ai~dı; 
a~~a emretmek ~ı_ı; ~e değildir), "hb:umunn 
b.ıldır,ı;nek .. denebı~ır_dı. "Kııı teclanklu .• ye. 
rıne kışlık tcdarıkatı .. da hiç iyi değil. 

Ahfeş 

Ereğli Şirketile 

lVukavele 
imzalandı 

Ankara, 28 (Tan muhabirinden)
Ereğli şirketini satın alma mukave -
lesi dün imzalandı. 

Uç buçuk milyon liraya alınan şir
ketin kömür ocakları tesisatı, liman 
ve şimendiferleri bedeli faizsiz olarak 
10 senede ve 10 mfü,avi taksitte kö
mür olarak ödenecektir. 

Mukavele Celal Bayarla şirket he
yeti tarafından imzalanmıştır. Ereğ
li şirketi kasasındaki mevcutlan 
bankalardaki matlılbatı, cüzdanında: 
ki esham ve saire kendisinde bırakıl
mak ilzere mütebaki bütün aktifleri
ni Zon~ld~k limanı, Zonguldak ve 
Ç::_tala~~ı .. şımendif er imtiyazlarını ve 
diger butun emlak ve sairesini tama 
men bize devretmiştir. 

Halk lnkılap Partisinin ana hatla
rını Türkiye Halk Partisinin prensip 
!erine illtibak ettirmek vtı yürüdüğü 
yoldan yürümek için Türkiyeden bir
çok fırka programları getirtilmiş ve 
ingilizcc ve fransızca nilshal.ırı elde 
edilen bu programların ter<'ümeleri 
ikmal edilmiştir. Ayrıca N'azi ve Fa
şist partilerinin programları da mu
kayese maksadile tetkik edil nektedir. programının esaslarını !<P.ndi nizam. 

Bay Hikmet Süleyman kabinesi, ııamesiııe esas tanıyacaktır. 

Denizcilerimiz yarın şehri geze -
cekler, öğle üzeri bahriye ne7 ··eti 
bir ziyafet. akşam sefirimiz bir süva 
re verecektir. 

Yurt içinde 
Kış ve Kar Halk Partisinin müsmir ve dinamık Her vesile ile Türk dostluğunu esas 

faaliyetinin Türkiyede temin ettiği 1~ umde bilen bugünkü Irak hiikiinıe
muvaffakıyetli neticeleri gözöntinden tı, sayın Türk matbuatmm Iraktaki 
ayırmamakta ve özlü bir Türk dost- bu sevgi duygularma mukabele ve 
tuğunu inkılabının hayranlığile mez- k~~disini teyit etmesini ve tezlerini 
cetmektedir. Kabinenin dayanacağı mudafaa etmesini istemektedir. Türk 
(Halk Inkılap Partisi), lrRkta milli Irak dostluğu tarnamile karşılıkh . 
bir kalkınma hareketine istikamet dı.r. Bunun için de çok büyiıktür. 
verebilmek için Türkiye Halle Partisi , C. Y. 

Mümtaz FAiK 

Afgan Hariciye Nazırı 
Ankarada 

Ankara, 28 (TAN) - Afgan Ra. 
nciye Nazırı Feyz Muhammet Han 
şehrimize gelmi§tir. Seyahati tama
men hususidir 

Bolu, 28 (A.A.) - Bugüne kadar 
yağan kar Istanbul ile nıüvasalayı 
kesmiştir. Bazı telefon direkleri de 
yıkılmıştır. 

Tokat. 28 (Tan muhabirinden) _ 
Tokat ve havalisinde iki gün ienl:x.! · 
müthiş kar yağıyor. Nakliyat dur r~ 
muştur. 
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..M.ahkemelerd.e 

Eskişehir f acıasının Bütün Şüpheler 
ölümden kurtulan Seyfeddinin 

bir tek yolcusu ~.~ü:~!~~.:~:iFği, lçeren-
Dün Adliyede, Yarasının Verdiği 

lstirap içinde Sorguya Çekildi 

:u':ıMELEK ve SAKARYA 
SiNEMALARINDA BiRDEN 

Senenin en büyük ve en güzel filmlerinden 

Mosl<ova 
Sanghay 

Emaalıiz bir zenginlik ve ihtifam içerisinde geçen nefis bir 
AŞK ve GOZELLIK FiLMi. Baf rolde: ' 

PC>LA NEGRI 
Ayrıca: Paramount dünya haberleri gazetesi Matineler: 11 _ 
2 - 4,15 - 6,30 ve 9 da Bugünaaat 11 de tenzilatlı matine 

Dün ,rolis !vEidd!:iumumilik merdivenlerinden sol ko
lu sarıl: bir gend zorlukla yukarıya çıkarıyordu. Yarah 
genç her merrlivende ciinlenmesine rağmen adeta siırüne· 
rek çıkıyordu. Onu en üst katta sulh ceza mahkemeleri
nin önündeki bir sıraya oturttu, kendisi Müddeiumun1i
likte muam~Icsjni yaptırdı. Bu aralık genç. ~traf ındakile

lröyüne bağlı Bakkalköyün•1P. öldurii -
len Hüsniye Gülsümün tahkikatını 

henüz bitirmemiştir. Bugüne kadar 

yapılan tahkikatta bütün şüpheıer 

kocası Seyfeddinin üzerındc toplan -

mı§tır. Şimdilik en kuvvetli ilıt1mal ~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••-' 
Seyfeddinin karısını bizzat öldürdü- cKazino Dö Paris) #--SHiRLEY TEMPLE 
ğü veyahut başkalarına ölcfürttüğil · AL JOLSON-RUBY KEELER ---~ 

Cazip ve güzel tebessümü ile bu hafta bütün takdirkar 
düı. Fakat kimlere öldürttüğü hak -
kında müddeiumumilik tıenl.iz kuvvet- ŞEHiR TIY ATFtw• Küçük ve büyükleri S A R A Y Sinemasında 

re dert yanmıya başladı: 
- Allah öldürmeyince öl 

dürmez. Ben Eskişehir oto
büs kazasının yegane kurtu
lanlarından birisiyim. Beni 
kazadan sonra arkadaşları
mın kıyma haline gelen et
leri içinden kurtardılar. Yal
nız sol kolumun etleri sıy
rılmış ve kemiği kalmıştı. 

Esltişehirde bir hastaneye yatırdı • 
hır. Orada tedavi edilenıeyınce An -
karaya gönderdiler. Nihayı::t. İstan
bul hastanelerine geldim. Epeyden -
beri doktorlar yaralı kolumun teda -
v:sine çalıştılar. Nihayet kesmiye 
karar verdiler. Kendim iyiyim, kolu
mu feda edemedim, kestirmedim. "0 
halde hastaneden çık., dtdi!er. Çık
tnn. Beyazıtta bir arkadaşta yatıyor 

Hakaret Suçun
dan Mahkum 
Oldular 
Dün Sultanahmet Sulh Oc,;iinclı Ce

z.ıı Hakimi iki hakaret ~uçı•lSunu mah 

kfun etti. lddia şu idi: Y asPJ metre-

si Seherle beraber Zebraya \'e koca

sı Emine sövmüşler. Daha da ile

ri giderek kahveci Fuadı elUem için. 
de tahkir etmişler. Dinlenen şahit -

ler davacıların hakarete uğradıkl.ı -

rmı söylediler. Hakim de Yasefe bir 

ay dört gün, metresi &here de iki 

gün hapis cezası verdi ve ikisini de 
tevkif etti. 

!ı ipuçları elde etmiş değ·ıldır. 

Hadisenin yegane şahidi ahretlik 

Fatmadan hem yaşının kü<:ülclüğü, 

hem de hımhım oluşu yüz!inden hak

kile istifade edilememektl•dir. ÇO\!U -

ğun şimdiye kadar verdiği ifadeler 

kat'iyycn biribirini tutmamR::Ctadır. 

Salahiyettar bir zat, dün de bir mu
harririmize bütün şüphelerin Seyfed
dın üzerinde toplandığım söylemiştir. 

Dört Ay Hapse 
Mahkum Oldu 

Kenan ısminde birinin Nuruosma -
niye şadırvanlarına bıraktığı palto • 
sunu çalan sabıkalı Tevfik, dün Su!

tanahmet Sulh Birinci Ceza mahke

mesinde dört ay hapse mahkum ol-
muştur. 

DRAM KISM 
Bugün 20,30 " 

VE 
15,30 da 

BUYUK HALA 

1 ııınnıııııı ııı · 

l ııııı...ııııı·ıı 
11111111 

1 

KOLTUKLAR: 50, 40 Kuruş 

ŞEHiR TiYATROSU 
OPERET KISMJ 

Bugün 20,30 da 
VE 

15,30 da 
MASKARA 

Tüberküloz Cenıiyeti 
İçtimaı 

Tüberküloz cemiyeti bu ~enen\n i -

kinci içtimamı 2 Birincikinun çarşam 

ba günü saat 18,30 da etıbba odası 

salonunda yapacaktır . 

kabul ediyor ve bütün filmlerinden en fazla muvaffak olduğu 

SHiRLEY KAPTAN 
Fr~nsızca sözlü son filminde takdir alkışları topluyor. Çocuklara: 
Shırley. :emple'in madalyonlan ve foto bijuları dağıtılıyor. Çocul<' 

lar ıçın fiyatlar: Hususi ve balkon, 25, dUhuliye 20 kuruş 
Bugün aaat 11 de tenzilatlı mat ine d/ 

~•Bugün MiLLt VE AZAK Sinemalarında_... 
Bu senenin iki büyUk filmi birden: 

POMPElNlN SON GONLERl 
tarihi ve 

Ayrıca ilave olarak: 
M 1 L L I' de 

.Ehlisalip Muharebeleri 
Türkçe sözlü muazzam fılm. 

Gelf'cek 

muhteşem film 

1 
AZA K' da 

Bir Afk Gece•i 
Grace Moore'un aşk ve 

filmi 
program: 

ŞARLO ASRI ZAMANLAR 
CHARLIE CHAPLIN'in en son çevirdiği bir harika filmi. 

dum. Bu sabah polis benı zorla kal- • • 

dırdı. lşte sürünerek buraya geldim. Bugün T U R K Sineınaamda 2 büyük film birden-.._ 
Beş lira belediye cezasından borcum Mahrukat Kaçakçıhğın- ~' 

ünümüzdeki Çarşambadan itibaren her iki sinemada birden başhyacV 

varmUJ, onu istiyorlar. dan Beraet Etti y • ı D • ı Ta~si.mde Maksim Tiyatrosunda Muhacirlerin Teşekküriİ 
Polis, yaralının mUddeiumumilikte ~ . - . eş 1 om 1 n o 1 K 1. t HALK OPERET! Romanyadan ana vatana ~ 

i~ini bitirdi. Sultanahmet Sulh lkin- Mahrukat ka~akçılıgı ıdd•asıle ıh- a ıen e Bugün Matine 16, akşam 21 de 1600 göçmen namına görderiletı 
. ,..._ Mahk . dı' Yaralı tısas mahkemesıne verılen Yeşova Fransızca sözlü DANIELLE DA- İPİ kt . cı vcza emesıne ver . P ÇA me upta, sıhhıye teşkilatının ve 

yürüyebilmek için eline bır tahta par Baharla lshak Bahar ve arkadaşları R!EUX CHARLES V ANEJ.J - : zılayın kendilerine kar~ı gösterO 
k · 1 d' MAURICE E~CANDE Bir genç t (La Muçaça) Fransızca sözlü 

çaııı almıştı. MüşkUlatla mah eme sa beraet etmış er ır. t Seyahatten Avdet büyük yardım ve alakaya. candaJI 
kadının macerası t DOLORES DEL RIO 

lonuna ilerledi. Suc;lu eu'8.sına ge~- ----- şekkilr edilmektedir. 
miyordu. HA.kim Sa.llhadrlin Demir- Hüseyin Cahidin Açtığı Daveten: EKLER JURNAT~. En son dünya haberleri Çocuk haatalıkları mütehaaaıaı -' 
elli onu dinleyiciler arasındaki bir Dava Bac.lıyor Bugün saat 11 de tenzilatlı m tine Dol,tnr J~lc Ksa ... """' .. h; ... ,." v"n '-··oa ... 1'n ~ .. mnlnn ekaor .... ıı .. 

I · · b ı d ':t &.•••••••••••••••••••••••••-' tıg~ı Avrupa tetkik seyahatinden det ettiği haber alınmı,tır. iskemleye oturttu. stıcvana aşa ı: 1 ·t 27 (T ) lı h - H" ~ . , . zmı , an - l.l'J.U arrır u-
- Adım Muzafferdır. Iıeı ay son- . . 

k l ktıın Ba b k.ı• seyın Cahıt Yalçının btanbul Vali ra uı er o aca . ,una u .. a 
ve Belediye Reisi Muhittin Osaindağ 

gt:ldi. 
_ Bak, een emniyet nezaretinden ilP Sonposta, Açıksöz ve Kurun gaze-

hçmışsın '! U>leri aleyhine açtığı hakaret davası, 
_ Evet, bir mahkum,yetim vardı, bura asliye ceza mahkemesiı!cie gö _ 

bitirdim. Eskişehire iş oulnnya gidi- rülecektir. Muhakemeye yakın•la baş 
yordum. Otobüsümüz, trenin altında lanılacaktır. 
kaldı, yaralandım. ==============-

HA.kim, daha fazla bir şey sormıya ğu yerde hüngür hüngtlr ağlamıya 
lürum görmedi ve ıuc;luyu getiren po başladı-
lise döndil: - Şimdi ben nasıl gıde<'eğim? di-

- Kurum, bu yaralı aJa!l\t buraya ye sızlanıyordu. 
kRdar neye getirdiniz? Ca.n! bite olu Polisin yardımı ile dışarı çıkardı-
evveli bir hastanede teda\-i edilir, lar. Biraz sonra yaralı koridorda T~.RK!.,ÇE 
!onra. mahkemeye getirilir. Onu. ser- gene yalnız kaldı, ağlıyordu. Bir ınil- 5 

•ı p E K Sineması sayın halkından gördüğü emıalıiz 
rağbete bir tükran kar, ılığı olmak üzere 

2 Büyük ve Türkçe Sözlü Film Birden: 

MECHUL ASKER 
Türkçe sözlü yegane hakiki harp filmi 

Dünya harbinde garb cepheai - En kanlı muharebeler - Ça • 
nakkale ve lıtikli.l harbi ve 

L O RE l • ff A A D I Türkçe ıözlü büyük komedi 

KAN KARDEŞLERi 
SugUn saat 11 de tenzilatll matine be!lt bırakıyorum. b;ışirin yardımı ile mertl\venlcr. sü- BÜYÜK HA~~~lLHf 

Yaralı bu karardan ıonra oturdu- rünerek indi.~ 

~~~~~~~~~~~;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~# 
şaşırdım. lşin ıçıne bir de bıçak oyunu giıdi. Baka
lım ne olacak. BütUn ümidim şu para.daydı, onu d:ı 
ödedikten sonra, herifin bizden ne korkuttu olacak. 
Hele §U yer~ bakan oğlan, şu Yusuf yok mu, unun 
hesabını da görecek zaman gelir elbette. .t3ütün ac;
mazlar onun başının altmdan çıkıyor. Uç yüz yirmi 
lirayı nereden denkleetirdi, bilemedim, ~itti. Yol mu 
kesti, dersin?,, 

Ş;;kir, ifadesiz gözlerle ona baktı: 
•·Peki, Muazzez ne olacak ... O meııeleyi ne yapac.n.

fız ?,, dedi. 
Hacı Etem yerınden kalktı. Şakir de doğruldu. 

Kapıya doğru yürüdüler. Dışarda yağmuı- azalmıştı. 

Kapının önünde biribirlerinden ayınlırlarken Hacı 
Etem: 

"Senin gozünU ııevda bürüm~. Bey .. ., .:lcciı. "Sen 

bir !zmire git te, gönlünü eğle!,, 

l -2-
Yusuf 32G 111 ayı yol k~rek teda~k et~emışti. 
Kübra, başından geçenleri a.nlattıgı gun, aktArn 

Uzerine doğru Yusuf evden c;ıkınıf, Şerif Ağa.nın oğ
lu Alinın <hikklnma gitmiıti. 

Karanlık dfücklna girer girmez Ali, Ol".a doğru 
ko«tu: 

".ı'~an Yusuf, ne oldun?,, dedi. 
Yusuf, o ıamana kadar yüzünde görülmemiı bir 

heyecanla fasulye çuvallarmdan birine ilişti. Aliye 
uzun uzun ve dikkatle baktıktan aonra &ğlar Jibi oir 
eesle sordll: 

"Siz, ne biı:ım insanlarsmız? ... ., 
Bu söılede bir sualın bütün talepleri, anlıy!'.ma

manın bütün iS!'&Dl toplanmıı gibiydi. Ali oa1ırdı ve 
durakladı: 

"Ne oldu, Yusuf!,, 
Tam bu sırada içeri giren bir müşteri Aliden Tos· 

ya pl,.inci ıstedi. Müşteriyi savduktan sonra Yusu!ıın 
yanına. gelen Ali onun tekrar kendini topladığını 
tarketti. Şimdi dudakla.rmda hep o likayrt ve herşeyi 

Kuyucaklı Yusuf 
MEMLEKET ROMANI -21- SABAHATTİN ALİ 

bilen tebessüm vardı. Birtürlü anlıyamadığı, bir tür
lü içlerine kavuşamadığı ve bunu zaten asla isteme
di~ bu ın::-;c.nların arasmda çelik bir duvar gibi yuk-

o . ~ · 

sclttiğı bu tebessüm onun müracaat ettıgı son çare 
idi. Kendini bu şehrin korkunç akıntısından ancak 
etrafında gördüğü bu soğuk duvarla kurtaracağını 
sanıyoıdu. Ruhuna bir gülle gibi düşe? ~e orasını 
darmadağnık eden Kübranın hikayesını ve onun 
akıı:;lerini bu duvarın içinde saklamalıydı. Zaten sak
lamasa nt- yapabilirdi? Kendi dili ile bu insanlorın 
dili arasında herhalde pek büyük farklar olacaktı, on 
lar Yusufıın sözlerinden bir şey anlamıyacaklar ve 
o, anlattığı ile kalacaktı. Sonra insan ancak her hu
susuna akıl erdirebildiği şeyleri söylemeliydi, halbuki 
Yu1.uf bi çok şeylerin niçin yapıldığını ve nasıl ya
pılabildiğini hi.la anlıyamıyor, bunları belki ömninlin 
ıonu.:ıa kadlr da anlıyamıyacağını müphem bir şe
kilde hissediyordu. Onun için ömrünUn bu en azaph, 
en fırtınalı anında yine, eski sUkunetini aldı ve Aliye 
sadece duyduğu vak'ayı anlattı. 

Ali hiçbir şey sormadan sonuna kadar dinledi. 
Yalnız Yusufun sözünü bitirmesine yakın, yiizü kıp
kırmızı oldu. 

Bir ::nlidc!et sustular. Sonra Ali: 
"Ben bu kadannı dUşünememiştim.,, dedi. "Sandı

ğımdan daha aşağılık adammış bunlar. Demek ki ba
banı borç· u etmekten maksatlan buymuş. Bir yPrJen 
kokusu ç.'.arsa baban vasıta.sile önlemek istiyecek
ler herhalde ... Şakir de Muazzezi bu yoldan elde et
mek niyetin de ... ,, 

"Sab:ımrlan artık hayır yok .. Ne yapacağını bil· 
r.liyor ... ,, 

Ali hıı ınüddet tereddüt ettikten sonra dayana
mıı.dı: 

"Mu~zzezin bu anlattıklarından haberi var mı?,, 
dt;di. 

"Bilmem ... Nerden haberi olacak ... ,, 
"Şakire gitmek istiyor mu?,, 
"0 ne bile:<:ek ... Aklı erer mi...,, 
Alinin göıleri parladı. 
"Ermez olur mu? Yalnız Şakirin ne mal olduğunu 

öğt·enırse herhalde adını bile anmaz, değil mı?,, 
Yusı.f mükalemenin nereye gittiğini anlıyamaJı, 

sadece omuz silkti. 

Ali ~irteyler söylemek istiyor, fakat bir türlü be
ccrcmıyordu. Birkaç kere ağzını açtı, sonra tekrar 
sustu. :u~u! dalgın dalgın bekliyordu. Bir aralık 
ülün•sıycrek: 

g "Beni de i~in içine kanştırmayı istediler deseno ... ,, 
dedi. 

"Hangi işin? ... Ha, şu bıçak meselesi değil mi? ... 
Aşkolı:;un kıza, ne biçim kız bu, ben hiç görmediın.,, 

"So:ına ... İnsan bakamıyor bile.. Fakat onda bir· 
şeyler var. O kız böyle kalmaz, muhakkak birfeyler 
yapacak ... Evde onu gördükçe ürküyorum ... ,, 

Ali tekrar kafasının içinde dolaşan mevzua dön· 
mrk için: 

"Herhalde baban parayı ödemeli! ... ,, dedi. 
Yuırnt ancak birkaç saniye sonra intikal ederek: 
"Nasıl öder?,, diye cevap verdi. "Neyle öder ... ,, 

O zaman Ali bırdenbire, kendisinin bile şaştığı t>Jt 
cesaretle-

"Ben vereyim .. ,, dedi. . . 1 
Yusuf ağır ağır, karşısındakinin gözlerinin ıçıJl 

bakarak: 
"~luaz.zezi sen mi istiyorsun?,, dedi. 
Ve Ali, yine kıpkırmızı olarak önüne baktı. Bu,,. 

fer yerinden kalkarak Alinin omuzuna vurdu: 
"Bu dunyada karşılıksız hayır işlenmediğini öt 

rendim d • or.un için sordum,, dedi "Ne kızarıyorsu: 
Bu işi ben de mlınasip bulurum. Babama bu akŞ3 Ol 
açayım ... Herhalde razı olacaktır ..• Yalnız sen Jtt"111'' 
babanı nasıl yola getirip bu kadar parayı ala.el 
~~ . 

Ali "aldırma,, dedi. Bu sefer dükkandan çıkıp t" 
'1eı-kcl'..l yanına sokulup: t1t 
"Bi~im 1>Uyük a.nne altm küpüdür, benim bit 

zümı. ik! etmez, babamın da ruhu bile duymaz,, diS' 
fısıl dadı. vJ 

Hakikat:n Alinin anne annesi Edremidin nır.Ş~ll 
sirnalarmdlLUdı. Genç yaşında. küçük bir kız çocU1~ 
dul kaldığ1 halde babasından ve kocasından kil~ 
mallan tek başına idare etmiş, ayağına mestle aD' 
giyip a.yla:ı ca zeytinlerinin başında dolaşmış, !st ff' 
buJa ve tzı111rt- yağ satmış, nihayet kızını oldukÇ8 

111 
kir bir delikanlı olan Şerif Efendiye, Alinin babaS~, 
Vl:rince, biraz. istirahate çekilmişti. Artık malları _,,r 
matlı ile torunu idare ediyordu, fakat ihtiyar G 'ılı 
met Hanımıu bir köşecikte sarı liralan bulutıd.U:ır 
hatti. ::ııınların "kefen param burdadır, cenazeını ~ 
ounl& • rınımız,, diye gösterdiği fakat bBŞ~tl 
dan ayırmadığı yefil boyalı küçlik meşe san. rot 
bulundu, ·• söylenirdi. Hiç kimsenin yUzUnU gör ef' 
diğı bu servetin bazı parçalan, akrabalardan birl çıtt 
tendiği Vt')"' bir çocuk sünnet olduğu zaman bi~•ıs>" t 
elmas küpe. bir dizi inci veya mavi boncuklu bir 
şa.lla.n,, halinde kendini gösterirdi. ; 

(Arkası vs.r 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başın uharriri 

[ , __ B_iz ___ im ___ y_a ___ r_a_nı __ a_z_l_a_r __________________________ ~------:J ITIVAATO 
Şehir Tiyatrosunda 

Büyük Hala 

Ahrnet Emin Yalman 

~&n'nı hedefi: Haberde. fikirde, 
e'leyde temiz, dürüıt, ıamimi 

0 1ft1ak, kariin gazetesi olmaya 
çahtmaktır. 

Giiniin Mes_eı~ıeri 1 

~ernlekette yabancı dil 
0nuşan Türkler 
ıreenıeketin her bucağında, beledi • 

)'e, Vilayet, kaza ve köylerde, }3başın
da buJunanlann kabiliyet derecesine 
Cöre her sahada hümmalı bir kalkın. 
bıa faaliyeti var. Bu çabşmalar, çok 
'1ıun ),llardanberl bakımsız kabnış 
:enııeketin iman, sağlık n bayın -

rbk sahalannda, nihayet btitiln 
lbernıekette yaşama ,.e refah PJe\.iye
•lııı Yükseltmeğe, maddi ve manevi 
~ti olmıyan bir kalabalık yerine, 
.:: hususta verimli ,kuvntll unsur. 
k1kt Yetiştinneğe doğru bariz bir şe-

e göze rarpn·or. 

Bı~ıM f<OM$UNUN OM [I:~, BıS ıKt E:: T ıı.: i 

Si\ TJYO R M U~ 
.H.,..., ------------rı 

._L!i1'NA.,. 

Tarihten Vesikalar 

--------·--------
B ir yıldan fazladır ki Boğaziçi ve Haliı; sahillerine 

::ııt dört yazn1a vesika üzerinde çahşn1aktayım. 
Bu vesile ile Boğaziçi ve Haliç sahillerini dolaşıyo
rum Her gezintidt: gözlerimin önüne ~eni. bir ~leI? 
açılıyor. İstanbulun bugünkü yaşayışı uzerınde bılgı-
lerim genişliyor .. • • 

DUN 

BABA BANA 
ELL.ı KURU.Ş 

VEı<ı~M•.SıN? 

F"i lif 4 0 \ 4 JWFW ... Q $b ı; p *$ 

• • 

Her halde halkımızın gülmeğe o
lan ifratmdaa olu gerek bizde, ak • 
törler dahi, sahnede blriblrlerine gü. 
itiyorlar. Meseli, dün akşam ~ehir 
Tiyatrosu sahnesinde seyrettiğim 
"Büyük Hala,, komedisinde, bllhaa • 
sa kadın artistler sinirlerine hi.klm 
olamyank, blriblrlerbıln gilldiiriicti 
buluştamıa dayanamıyorlar, makara. 
lan koyu,·eriyorlar. 

Vi.kıa gWtiş saridir, ve soğuk "es.. 
prl" lerle dolu bir piyes için, aktör
lerin arasıra gülmeleri, seyirciler ara
sındaki hebennaklara da sirayet e. 
der. Fakat "Büyük Hala.., l!;ln böyle 
bir yanm tedbire lüzum yoktur. 

''Büyük Hala,, Kaldeburg \'e P. 
Von Schöntatln kimlf!rlnl taşı~·an 

Ud Alman müellifi ta.rafından yazıl • 
1111§, Türkçeye S. Moray ta.rafından 

adapte edilml§. Adaptuyonun blzlm 
hayatımıza uymıyan bazı taraflan, 
tercümede fazla göze hatuuyan ek
siklikler olmasına rağmen heyeti a. 
mumiyesi güzel. 

Oynanış komedidNı ziyade fars'a 
yakm. Bunun da sebebi, yukanda 
söylediğim gibi, aktörlerin gülmeğe 

ifrat derecede bir temayül, hatti 
kabiliyeti. olan halkımızın belki de 
tesiri altında kalışlanndanda. 

b ll'a.kat, hükfım~tin bütün bu ve.~m
bo faa.ııyetleri yanında kendine duşen 

~laıı maaleıııef ödP.mh·en c:ok klm"e 
"-'· işte bu ihmaldir kı beni, en de. 
~ ınım yaralamnızdan birini kim • 
bir kaçıncı defa olarak dı-smeğe 
;:ıbur f'ttl: Bir kısım Türklerin 

ancı dit konuşmMı. 
.~nim burada bahsetmf'k l"tediiim 
~Yolıu lokanta ve ma.ğazalannda 
!tun. ~n ve tezgahtarlara Fran • :ca sö~·liyen kozmopolit nıhlu zilp-

Geçen gün Galalada Kalafat ye. 
rine gittim. Bir kızağın üstünde 
"Mahruse,, adında bir motör var
dı. Zonguldaklı Hakkı Pehlivan • 
oğlunun motörü. Hakkı Pehlivan.. 
oğlu sevimli, misafirperver, m~k: 
rim bir gemicidir. Kalafat yennı 
dolaşmama yardım etti. Neşr~e 
hazırlandığım ves:~alar için resım 
almama izin verdi . 
Hakkı Pehlivanoğlunun verdiği 

notları bu sütunlara klly1ediyo • VEBUGUN 
Haliç sulorrnclo Koroc/eniı 

foka/an 

takacı ve gemicilerin yatıp kalk
tıkları kahveleri ve bekar O'~alannı. 
kayıkhaneleri, gemicilığe ait eşya, 
malzemt: ve alet satan mağazalan 
mruile göreceksiniz: 

'Büyük Hala,, nm en munffak ta.. 
ratı, Tosun rolünde oyıuyan genç ak
tör Reşidin kıymetini, kabWyetfnl 
ltşa edL'jidir. Re;,lt, hakikaten bir 
''revelation,, oldu. Temsil ettlgl tipi 
bu kadar kudretle canlandıran, yara. 
tan bir genç, muhakkak Derisi için 
lrunetli bir vaattır. KendJsl hakkın
da daha fazla iltifatta bulunmaia 
CM&ret edemiyorum, rünkü derhal 
karşıma gelip : 

~r değil.. kendi aralarmda yaban
~ diller konuşan ve hatta bizlere hile 

Yolda hitap eden ekıııer Rum. Er
lratnı ve hilhMsa Yahudi vatandaşla. 
'-nıldan 

8 
da bah~etmiyomm. 

)' ctıfın a.cnl bahsetmek istediğim 
~CI dillerden konu,an özttirk 
berı fll)leriınlzdlr. Çok uzun yıllardan 
hah ~la.nan <Mmanh imparator • 
~tttn bütün yTkılana kadar, 
lerıı.. g~,en topraklardaki kani~ 
!'et lı "'nan zaman anavatana hlc. 
teıı/~lş ve bunlar memleketin muh-
1 •• , kaşelerine yerieşmlstlr. Bu yer· 
dl k ~ "'"''. .. ..... . 
lbt f'.ıtdine ol~un, az (O'k topluluk ha-
d'·Ge Yapıldığından, bütün mt-mlekrlin 
.. 1°11 huca.ltnda eski veya veni muha-
" 1' nı .• 
t.... aha.ne ve köylerine rMtlanmak.. 
'""Qfr • 
de.. · Osmanlı imparatorluğunun Pl-
~ ~karı her toprak parçasmdakt ı 
"-dı rlyetln konuştuğu dile, kendi a- i 
lep linı unutacak kadar ahşan Türk. 1 

~cret ,.ırumda e11yalan gibi bu 
1 

tı~ er dW de anavatana beraber ge
-vırılştfr 
il . 

lfı. tına beUd tabii nazarla bakılabl-
lbJ~ fakat ba.kılamıyu.ak ve affedile. 
~I~ nokta, gelelldf'nhf'zl birkaç 
il ~flştiğl halde bugünkülerin h&
tfı..ııtı \'eya büyük babalannm ge • 

81 Yabancı dUi konuşmalandır. 
llttrU: 7.abitin anlattığına göre son 
~rl ~ talırirtnde ~ eski zamandan 
l'ltrı1ı --~~lşehlrde yerleşmiş olan .Kı. 
ah .. , 1_ 'l'iirkıer arasmda, "mlllh·etfn • 
-uıe ''t "' · '' "ta~ atar,, ve "dilin!,, sualine de 

beıete ' cevabı alınacak kadar gart. 

rum: 
Kalafat yerinde çalışan amelele

rin, işçilerin hemen hepsi, Rizeli, 
Cideli, ve Inebolulu Karadeniz u
şaklandır. Çünkü Iatanhu~!ular 150 
k·uruş yevmiye ile çalt~mıyorlar
mış ... Ve kalafat işi de, bundan faz
la yevmiye götürmezmış ... 

Rizeden, Cideden ve Incboludan 
gelen işçiler, Istanbuldakı kalafat 
yerlerinde nöbetleşe çalışırlar, altı 
ay, bir yıl burada kaldı:ıct.ın sonra 
memleketlerine döner, y~rlerine 

başkaları gelirmi§. M~nılekette 
hepsinin evi barkı, çifti ~ubuğu, ço

u cocugu l'!lfll· .,..nı'la rse, 
kahvelerde, bekar odalarmd1t ya • 

Ktıoqo çelilnıiı bir moför 
ıilf/eniyor 

Kalafat 
YAZAN: 

R. Ekrem I< oçu 

tarlarmıı. 

B ir motôrün kalaf!J tı 60 yev
miye tutarmıj. H_M_lq ..Peh

anoglunun Mahruae motörü 70 
ı.undur. Zonguldak ile Fiiycs ara
sında sefer yapar. 70 tonluk bir 
motörün kalafat ve boya ması·afı 

350 lira kadar tıutuyornı•ı:, 
100 lira işçinin ve ustamı. _ .:vnıi

50 
25 
50 

100 
50 

yesi 
" üstüpü 
,, çivi 
,, zift 
,, boya 
,, ufa.kt.efek oeyl'?re 

B ugün Karadenizrlek1 takala
rın hemen hepsı motörlü

dür. Ve gün geçtikçe ,btınzin ıle iş
liyen motörler yerine mazot ile it· 
liyen çoğalmaktadır. Mazot mo -
törleri çok daha ucuza iş gC\rmekte
dir. 

Karadenizdeki motörler. bUyilk 
ve küçük olmak üzere iki sınıftır: 

Yerleri 
40 tona kadar kUçilk ve 40 ile 70 
arasındakiler büyük. 

"Kalafat yeri, Aıephpısı is
kelesi, yanında Kürt Mehmedin 
kahvesi, yanında Bartınlı Hacı 

Karadeniz iskelelerini birıbirinc • Alinin T aşhanı, yanındaı Fonda 
bağlıyan, Karadeniz sahiı l ı:: '"i nm el iskelesi, Uzun Mustafanın ma-
ve ayağı olan bu motörkrdir. Me- rangoı dükkanları, üç ac:İet ka-
seli Ereğli ile Zonguldak arasında yıkhaneler, bekar odaları, direk-
10, Alaplı ile Ereğli arasnıda 4 - 5, c;i mağazaları, yanında kalafat 
:Alaplı ile Direk araıında 4 . 5, Zon-

guldak ile Filyos arumdıa :s, Bartuı yeri, Seyit Alinin kahvesi, Gü-
lle Zonguldak arumda 5 kUc;ük ve müt Alinin kahvesi, Mtthmetpeşa 
15 büyük motör i§lemek~edir. camii, yanında suyu içilir çeşme, 

ısu motorrerm n~en '11~ ........... -=--:ıl'f<l•"'.,.,.,.,....a .... ~. khılsfil'.,._ islcel..i, 
radeniz sahillerindeki tezg-\hlarda Kereste Gümrüğü, halatçı dü~-
yapılmaktadır ki gemıcı ağzmda kanları, yanında makaracı dük-
i11imlı>ri "Karadeniz yanısı" dır. kanları, balıkhane arsası, e~ki 
TC',':ıesinden en ufak bir parçasına y v k · k 1 • ag apanı ıs e esı ...•... 11 

kadar yerli işçilerin elinden çıkan Bir büyük şehrin geçmış asırlar-
ve yerli malı kullanılan T<a,·adeni7. da, yaşayışını bütün canltlığ; ile 
takalannın, motörlerinin yalnız nakleden bu satırların 1su güzelli
makineleri yabancı maltdı!'. 

Y ukanda Boğaziçi v. Hah<: 
ıııahillerine ait dört yazma 

vesikadan bahaetmiı ve üzerlerinde 
bir yıldan fazla bir zamanı\ır c;alı~
makta olduğumu söylemiştim. Şim
di bu vesikalardan aldı~.nı satır
larla, Azepkapısmdan Karaköy is
kelesine doğru Galata sahilinin on 
dokl11Alncu aıır bailarındaki man
zarasını çizeceğim. Bu satırlarda 
kalafat yerine; kalafat işçilerinin, 

ği, oralara gittiğiniz zaman dile 
gelmeleridir. Meaell yUz elli sene 
kadar sonra kalafat yerınde bir 
Gümüş Alinin kahveainı buluvor
ıunuz: Bir ahpp baraka, kim bilir 
kaç defa yanmış, yıkılmış, yeniden 
kurulmuştur. Gümüş A!ı olmü§, 
kahve elden ele geçmiştir Fakat 
hatıralan, gurbet ge··~ler ıni bu 
kahvenin tahta peykeleri üzerinde 
geçirmiş olan deniz ve gemi işçHeri 
ve tayfalar tarafından muhafaza 
edilmiştir : "Gümüşün Kahvesi" de
mekte devam etmişlerdir. 

- Arzıhünnet ederim bay, miiter
rd oldum, saygdanrru sunanın. 

Demeslnden endişe ediyorum. Bu 

sözler, piyesin devamınca bir lelt • 
motif gibi gelen ve her tlirlnde ayni 
kudrette fakat ayn bir zevk ven11 
ahenkle T08unun apmdan du) dup
muz sözlerdir • 

Ne);re, büyük hala rolün4e, bu ti
pin adapea.Y.OA ~a uattant. • 
cak bir mükemmeliyet güstt.nU ve 1Jbı 
"creation,, yaptı. Galip, adaptuy011 • 
da bira ve . arap bırakıldığı için AJ • 
man kaldı, fakat H. Kemal Ue bera • 

her her zamanki ''brlo,, lanın göster. 
dUer. 

Bir de Samiyeden bahsetmek iste

rim. Ezbere den okur gibi ve tapnıd 
eden Stflliyle, yüzünün ve yüzünde ele 
ağznun fena maldyaJiyle bUe limit 

veren bu bayan, işaret ettiğim bu ek. 
siklerlne dikkat etmelkllr.. KendL 
sinde dramatik kabillyetler vardır. 

Salt, tahammül edilmez misafir ,,_ 
larak ,fazla gilriiltüeü, buna lüzum 
yok. Zira, öteki aktörierle beraber, 
yeni ya.pdmış köşkün ze\."ksizlillnt, 
muvaffakıyetle tebarüz ettlrebWyor. 

Fikret ADIL 

811r1 tesadüf edilmektedir. 
t""- Yeden gelen Arapça, Glrltten 
llQJ Rumca, Bulga.ri8tandan gelen 
tlt ~ ve Yugoslavyadan gelen ~ 
ti ?tir yabancı dll konuşan ve hat 
lrettıı kçe blJmlyen Türklere memı • 
ı. __ -· Dıuhtellf köteleıiftd e • 
--..Yor. e ~k rast • 

GÖRDÜGÜM ŞEYLER 
Mavi Boncuk Hikayesi 

b llu bir kabahat.sa hak•ln 

bizde Sanat Kültürü Nasıl Tekamül Edebilir 
tlt1u .,. 118 Olarak 

... _ 0 Z&\.'&111 ırkdaslaıı:nuzı 

.... ada payJatrna1ıyı a ara. 
tlııı .. ~ • z. Onlar &nadlUe
L oFi•.-:nmemi" ve,·a ab 
lllOnutm• ""- · Y ancı bir dll 
oııı ~· devam etını'8e acaba biz 
lb ara bilmedikleri anadilini öğret. 
~ ~e, yabancı dlllf'ri onuttunnağa 
ı.. endi ~nliklerlnl tanıtmağa ça.. 1e:" mQ,z ! Bu yolda içtimai me8ele
"e ~ uirqmak evvelemlrde mllletln 
b._ alke,•lerfnln borcu oldultJ lc.-ln 
~I kendimize Mnıvor ve lntl
~ a göre ~ine kendim ''hayır!,. 

~illi \'e.rh·onım 
t.ft ~iğim her şt-h.lrde Halke,·Jerfntn 'tok gUzeı işler yaptığını, spor 
~ r lkı Ve tf>msil koUan knrduiun~ 
'-' r ~at kültür sahMmm maaleı.ef 
lttı'-' ~la ihmal tdilmlı, oldt11!un11 ~ör. 
ıtı., · llu ırkdaslanmızm çoğu cahil • 

• @'\'lact tlbf btın rnı terbiye eder \ 'e yetiştirir 
"a~ıı yetiştirmek, konferam, 
~lfld ve daha bin türlü şekilde 
~e:;rlne ulaştırmak halkın ve 

Bir ressam arkadaşım bir meclis
te uluorta yapılan bir tenkitten si • 
nirlenmiş hiddetli, hiddetli konuşu -
yordu: 

- Bize: "BiJleyler yapıyoraunuz, 
bir şeyler çiziyorsunuz fakat m<:m -
lekette ıizi anlıyan yok .. Siz meml_, • 
ket zevkine hitap edemiyorsunuz dı
Y?rl~,, evet bu doğrudur. Hakikaten 
b~. bır ,eyler yapıyoruz, bir ,eyle:
çızıyoruz fakat bizi anhyan yok .. Fa
kat bu bizim memleket zevkine hi· 
tap edemeyişimizden değildir. Rica 
ederim. Siz Japonca anhyabilir mi.si
niz?. Hayır değil mi? Çünkü siz Ja· 
ponca öğrenmemişsinizdir. Japonca
yı anlamak için evvela onu öğren • 
mek, o dili bilmek llzımgelir. 
İşte resim heykel ve tezyinf 
san'atler ve hüneri mimariden anlı -
yabilmek için evvela onların dilinden 
anlamak lazımdır. Bizde öyle sık, 
sık sergiler yok. Daima açık olan re
sim galerilerimiz yok, resim müze -

1rtccıa;rlnln borcudur • 
"rtı~al'lnıı2 BJ'Mmda bir dil se- malıyız: ''Vat.ancJat Türk~ konuş!.,, 

~h ve dalma tekrarla • Y. A. 

miz yok, plastik san'atlerden babSe • 
der, mecmualarımız yok, yevmi ga -
zetelerde bunlardan bahaedilmiyor 

0 halde halkın pli.stik san'atlerle hiç 
bir suretle teması yok demektir. 

Böyle hiçbir resim kültürü olmı -
yan insanlann hemen hepsi tesad~ • 
fen karfısına çıkan bir tabloyu gor· 
dükleri ıa.man "anlamıyoruz,. der 
ıer. Ve bu fekilde esaaen anlamaDlJy& 
~ahkQ.mdurlar. ' 1 ı 1 

Bizde plbtik san'atlerle met~ 
bir mecmua da çıkmıyor. Yinni, yir
mi beş sene evvel "Osmanlı re-vam
lar cemiyeti mecmuuı,, diye bir mee 
mua çıkardı. O zaman kapandı. O 
günden bugüne kadar bir daha sa~ • 
at mecmuuı çıkmadı. Şimdi çok ,u. 
kür bazı meılektqlar (Ar) diye bir 
mecmua çıkanyorlar. Fakat bilmi -
yorum. Bu mecmuayı y&f&t&bilecek 
ler mi, çünkü bizde böyle bir mec • 
muanm karii de pek azdır. Şimdiye 
kadar çıkan bütün ihtiau mecmua • 
lan hep satıf8ızlık ytUUnden zarar 
eder kapatırlar .• 

Bir başka arkad&t: 

- Halbuki dedi, resimden anlama
dığını açıkça söyliyenler böyle bir 
mecmua çıktığı zaman takip etseler, 
hem resme inisye olurlar ve bu ken . 
dileri için kazanç olur; çünkU yeni 
bir zevk bulmu, ve yeni bir aleme 
kavUfmuı olurlar. Hem de bu mec. 
mualar yaşar da memleket kültürü
ne bir faydalan dokunur. 

Ben mUnakqaya ı.tirak etmemi,. 
tim; fa"at bu mevzu Uzerinde kendi 
kendime dU,Unüyorum. 

"A -:-- r .. mecmuumm çıkı,ı hayır-
lı. bır te,ebbUstür. Amma ı. bununla 
bı~ez eğer memlekette pli.atik 
san atlere hakiki bir allka uyandır
mak istiyoraak li8elerde bu s~n'atler 
den bahleden, bunlan tahlil tenkit 
eden bir dera ihdu etmeliyb. En u
fak bir resim kültürüne malik olmı· 
yan bir halka onu ancak ders ,eklin 
de öğretebiliriz, eğer reeim hakkın • 
da fikri olan insanlar çoğahraa bu 
neVi mecmualann okuyuculan ve 
reıim sergilerinin ziyaretçileri .ken • 
diliğinden çofalmlf olmu mı? 

Saat DERViŞ 

Birinci #oblo - Almanya (Franı oya hitaben) Sen dünyada benim 
biricik seYdiğimsin. . . . . . . . . 

ikinci tablo - Almanya (/#o/yaya hitaben) Bilirsin Ai ben senden 

baıkasım sevmem. 

Uçüncü tablo - Yine Almanya (Avusturyayo hitaben) Sen henim 

en çoA: ıevdiğimıin. 

Dördüncü tablo - Yine Almanyo (lelçiloyo lıitabenJ Aft seni ne 

••Yerim bilsen. 
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LiG MAÇLARI 
Haftanın en mühim 

karşllaşması: 
Güneş - Beykoz 

İstanbul liğ maçlarının beşinci hafta müsabakaları
na bngün üç sahada bırden devam edilecektir. 

Yapılacak oyunlar iç:inde büyük bir alaka uyan~ıracak 
ehen.miyetli karşılaşmalar olmamakla beraber nısbeten 
heycranlı ve l-.a!tanın en mühim maçı olarak Tak~i.m sta
dında Güne~ - Beykoz müsabakasını seyredecegız. Bu 
maç için tah~inimizi en sona bır~~ar~k d~ğcr be~ maçın 
yüz:.le doksan ihtimalle neticelerını şımdıJen soylemek 
güç bir şey de~ildir. 

Galatasarayın Anadoluyu. Vefa
nın Hilali, Fenerbahçenin Süleynıa
niyeyi, Beşiktaşm Istanbulsporu ye
neceği tabii olarak görülebilir. Şe
ref stadında yapılacak olan ve kuv
vetleri müsavi olduğu cihetle Eyüp
Topkapı karşılaşmasının da daha 
fazla beraberlikle nihayetlenmesi ü
mit edilebilir. 

GÜNEŞ - BEYKOZ 

Taksim stadında Ahmet Ademin 
hakemliği ile yapılacak olan bu kar
şılaşma haftanın en sıkı ma!:ı ola· 
caktır. 

Geçen senenin dördüncüsü olan 

Adana da 
Bir Çek 
Takımı mı? 

1929 dan 193.5 e kadar Çe. 
koslo\·akya şampiyonluk ve ku. 
pa maçlarında ikinciliği mu. 
halaza etmiş olan sportovni 
klüp takımının İdmanyurdu ile 
maç yapmak üzere K.inunuev. 
\'elde Adanaya geleceğini 
"Türk Sözü,, gazetesi yazıyor· 

TAN - Bu hususta şehri
miz futbol mehafilinde malfı· 
mat yoktur. Bugün Çekoslo. 
vakya ikincisi Sla,·yadır. Bu 
sebeple bu i.~te bir yanbşllk o
lacağını tahmin ediyoruz. 

Aylıklı 
Spor 

amirliği 
ARPALIK MI? 
Bir gündelik gazetenin spor say~ 

fasında doğru olmamasını tcmennı 
ettiğim bir haber çıktı. Bu habere 
göre spor teşkilatı erkanı ikişer, ü
çer yüz lira aylık alacaklarmış. Bu 
rivayetin tahakkuku, zaten spor teş 
kilatını bir nevi mansıp asansörü 
sananların kanaatlerini takviye ede-

I cek ve fahri iken bu ümitle bir çok 
hırsları celbeden spor işlerinin ar -
tık, binlerce demiyclim, yüzlerce 
yavuklusu peyda olacaktır. Olacak
tır ama çok ayıp olacaktır. Bugiı!1 
tecrübeli ve tecrübesiz ellerde yug
rula yuğrula hakiki biçimini çoktan 

1 kaybetmiş olan bu teşkilatı kurar
ken ben ve arkadaşlarım bundan bir 
metelik intifa etmeyi hatırımızdc1.n 

geçirmiş değildik. Bunu şimdi bir 
tefahur olarak değil, hakiki ama
törlüğün icabı olarak ileri sürüyo
rum. 

yordu: üstleri eskiydi, ayakaplan yı~. 
"Niçin geldiniz, diye fısıldadı, ya tı, belki amma, yürüyüşlerindeJıl 

görürlerse .. ,, Yağmur yağıyordu .. tel8.ştan belliydi, hepsi de beklen~· 
Odadan vuran ışık delikanlının açık leri bir yere gidiyorlardı. . 
başının üzerine yağmış kar danele - Ya kendisi... 
rini pırıl, pırıl ışıldatıyordu; Karanlık antre .. Soğuk oda .... 

"Kimse yok, sokakta dedi, •;ece Mürüvvet, tünelin önüne gelmlf' 
çok ilerledi.. Sizi bugün muhakkak ti... Fakat tünele girmedi, geri dön ' 
görmekliğim lazımdı.. Size söyliye- dil... Eve gireceği saati uzatm!'l< 
cek çok mühim bir sözüm var .. ,, meliyle kardan ıslanmaktan kJJ'1'· 
"Ne var? .. Ne oluyor?.,, "Bu :ıkşam madan bankalara çıkan dar o!r 
sizi belki de son defa olarak giirü - kağa saptı ve ağır, ağır yürUnıe · 
yorum... Ben bu akşam Anadoluya devam etti. Geçenler dönüp, dönUP 
geçiyorum.,, 

"Gidiyor musunuz? .. Delikanlı so' 
ğuktan donmuş ellerini uzattı .. Genç 
kız ellerini çekmedi: 

"Yakalarlarsa sizi,, diye ne ka1ar 
korktuğunu söyledi. Fakat öteki hiç 
bir cevap vermedi. Yalnız avu :hırı 
içine aldığı elleri, demir parmaklık
lardan dışarı çekti ve uzun uzun öp· 
tü: "Allahısmarladık .. ,, "Allah sela
met versin.,, Delikanlı onun elleriı•i 
bırakmıştı. . Ve parmaklarını rnrı 

orgülere dolamıştı: "Beni ıra sıı a 
hatırlarsınız değil mi?.,, dedi... Genç 
kız bütün hicapları yenen bir qami
miyetle birinci defa konuştuğu kum
ral gence: "Sizi hiç unutmıyacı ·~· n, 
dedi, sizi ben hiç unutamıyacağım.,, 
"Bana isminizi olsun söyler misi -
niz ?.,, "Mürüvvet .. ,, 

Delikanlı parmaklarına doladığı 

san saçlarını öptü ve: "M.irtivvet, 
sizi seviyorum., ,dedi. 

Sonra ileriden bir bekçi sopasmın 
taşlarda sektiği duyuldu. De1 '•,~nlı 

oradan uzaklaştı.. Kenç kız kafesi 

indirdi. Pencereyi örttü. Mumu sön-
dürdü.. Fakat sabaha kadar uyuya-

bu kadına hayretle bakıyorlardı. 
Yolcular, bej mantolu k:ıdınlll 

bu soğukta telaşsız yürüyüşüne, b11 

kadını evinde bekliyen yalnıTJtğı!I 
soğukluğunu ve fecaatini bilmedik' 
leri için böyle hayretle bakıyorlar ' 
dı. Fakat, o, bu bakışları görmüyol" 
du bile ...• 

Muallimler Arasında 
Tayinler 

Kumkapı Ortamektebi dyaziy.e JJJll' 
aliim muavinliğine J\ll 
Haydarpaşa lısesi bi' 
yoloji muallim muavinliğine Fiktelı 
Vefa Lisesi beden terbiyesı mualliJ!f 
liğine Vahyi, Istanbul Ktz Lisesi uıO· 
dür muavinliğine edebiyat muaUiJ!ll 
Makbule, Trabzon Ortanıektebi da}' 
tilografi muallimliğine Vecht, Davut
paşa Ortamektebi doktorluğuna ?Ji' 
yazi Çetinkaya, Gaziosmanpaşa riY'' 
zıye muallim muavinliğine Nahit tı.• 
yin edilmişlerdir. 

İzmir Berberlerinin 
Sevinci 

lzmlr - Buradaki berberler, il• 
Beykozun beşinci olan Güneşle yapa 
cağı müsabaka, bilhassa milli kü
meye tefrik edilmek gayesile çalışan 
ve dördüncülüğe en fazla namzet o
larak gösterilen iki takımın karşılaş 
ması şeklinde tecelli etmektedir. 
Lig maçlarının ilk ciddi karşılaşma

sını Beykozla yapacak olan Güneş 

takımı milli kümeye tefz:ik edilecek 
olan dört klüp arasında mevki ala
bilmek için bu sene büyük bir faa
liyetle çalışmakta ve müsabakalara 
en kuvvetli şekliyle iştirak etmekte
dir. 

i c:rın Bey~oza le.arıt çıkacak olan Güneıin A lakı mı 
en son kac/rosile 

Zaten kendisine anhyacağı dılle 

söylemediği için sporcuya bir türlü 
sözünü dinletememiş olanlar, şimdi 
bir de hükümet muavcnetile geçinen 
spor teşkilatı kasasından yüzlerce 
arpalık almıya kalkarlarsa amatör 
sporcular üzerindeki otoriteleri büs
bütün sıfıra iner. Şeref ve memleket 
gençliğine hizmet olsun diye fahri 
çalışan klüp ve mıntaka idarecileri 
gibi amatörler böyle aylıklı spor me 
murlarmın sözünü dinlemezler. 

madı. 

O Mürüvvetin ismini öğrenmişti, 
amma, Mürüvvet onun ismini bilme
den, onu senelerce sevmekte devam 
etti.. 

tatillerini yapacakları önümtizdV' 

razar günü tezahürat icrasına kat'1 
\•ermişlerdir. &rbeıler toplu bil' 
halde .!\tatürk heykeline gıdip çeıeıı• 
koyacaklar, Atatürke, Is'.'llct Jnonuıı' 
\'e diğl!t buyiıklerimize §Ükran telg~ 
!arı !;ekeceklerdir. 

Güneşliler, müdafaa hattının çok 
mükemmel anlaşmasına rağmen mu 
hacim hattında iyi bir irtibat temin 
edilemediği içindir ki geçen hafta 
Eyüp takımiyle sıfır sıfıra berabere 
kalarak, lig maçlarının nihayetinde 
klüplerin dereceleri tasnif edilirken 
çok işlerine yarıyacak olan bir pu -
vandan mahrum kaldılar. 

Bununla beraber muhacim hattı
nın bu eksikliğini, Fransadan gelen 
Rasihi merkez muhacim, Melihi sağ 
açık koyarak Be~oza karşı kuv. 
vetli bir şekilde çıkacakları söylen
mektedir. 

BEYKOZ TAKIM/ 

Beykozlulara gelince 9imdtye ka
dar yaptıklan dört maçın ikisinde 
galip, ikisinde mağlüp vaziyPtinde 
bulunan bu çalışkan klübümüzün 
mağlubiyetleri, Fenerbahçe ve 
Galatasaray karşısında olduğundan 
normal görülmek lazımgelir. 

Muhacim hattında sıkı şütçUleri 

ve gol yapma kabiliyetine malik o • 

yuncuları bulunan sansiyahlılar ay
ni zamanda nefes kabiliyetleri ye • 

rinde bir takımdır. Bu çocukların 

yegane kusurları, diğer takımlan

mızda da zaman zaman göze çarpan 

istikrarsızlıktır. 

Bunun için bu hafta yapılacak 
Güneş - Beykoz müsabakası ü~i. • 
din fevkinde bir netice vermek ıti
barile haftanın en heyecanlı karşı· 

lqması olacaktır. 

...,_ Şazi TEZCAN 

Bir fırsat kaçıyor 
Profesyonel olmadan Fra.nsaya 

dünya tenis kupasını kazandrrmış o
lan, profesyonel olduktan sonra da 
<;ok kuvvetli bir tenisçi olduğunu is· 
bat etmiş olan Cochet'i Mısıra davet 
etmişlerdir. Fransız tenisçi bu daveti 
kabul ederek Mısıra harekıı:ıt etmiş
tir. 

Cochet Mısırdan sonra Beyruta uğ. 
ruyacaktır. Mart ayına kadar Suri
yede kaldıktan sonra Y.'ransaya döne
eektir. 

TAN - J3izirn tenfs mev<Jimimiz 

Paris ve Prag şehirlerinin 
muhtelitleri bugün Pariste 

karşılaşıyorlar 

O zaman nizamnameyi şiddetlen
dirmek, ve bunlara şedit eczalar 
vermek gibi hareketler de para et
mez. Söz dinletmek için bütün teş
kilatı en küçük sporcuya kadar ay
hklı profı>~yonP1 yAptp ıımııtnrıiieli 

yıkmak icap eder. Bundan başka ay
da bir kaç yüz liracığı almak yüzün
den yerine ısınanlar, bu parayı ken
dilerine verenlerin fikirleri sporun 
zararına ve kendi kanaatlerinin hi
lafına da olsa sükut etmeyi menfa
at icabı sanırlar ve böylece spor iş
leri bir maişet meselesi haline girer. 
Lakin unutmamalı ki muaveneti ya
pan hükumet bu paraları şunun bu
nun alması için değil memleket spo
runun ileriye gitmesi için veriyor. 
Bütün dünyada sporun asaleti ama
törlerin elinde ve amatörlüğün omu
zunda olduğunu bile bile Türk spor 

• • • 
"Sizi hiç unutmıyacağım., dPmiş -

ti.. Fakat bu sözU bilmem ki tuta-
uuuı ıuı-: ... rr ... ,a.ı. oııt:ı wuı.ı.ı, u.u. 
rüzgar ki hatıraları kopan takdı.1 

yapraklan gibi teker. teker kopan -
yor! .. 

Seneler geçti, Mürüvvet belki onu 
bir kere hatırladı. Gitmişti, ve oir 
daha dönmemişti .. Kimbilir neredey
di? .. Kimbilir ne olmuştu o? ..• MU -
rüvvetin hayatı hep yeknesıık ~eçti.. 
Idadiden Darülfünuna, oradan iş 

hayatına atıldı ... 

YENi NEŞRtYAf 

Çığır - Ankarada çıkan bu JJlıC' 
muanın 43 • 44 üncü sayılan bir at"' 
da intişar etmiştir. 

Çocuk - Çocuk Esirgeme K~: 
mu tarafından neşredilen bu derf 
nin 12 inci numarası çı.kmıştır. 

Bugiin Pariste Park de Prens sahasında Prag temsil! takımı 

Paris :nuhtelitilo bir m~ç yapacaktır. Pragdan alınan malumata 
göre, bu ma~a Prag mu;ıtEliti Slavya ve Sparta muhteliti şek

linde çıkmaktadır. 
Takımda altı oyuncu Slavyadan 

beş yuncu Spartadan bulunmal:ta

dır. Bu takım milli Çek takımından 

pek za farklıdır. Milli Çek takımı 
da 13 Birincikanunda Cenovada 1-
talya mili takımıyle karşılaşacktır. 

Fransa - Portekiz Maçı 
Yapılamıyor 

Portekiz Futbol Federasyonu ev
velce Pariste icrası takarrur etmiş 

olan Portekiz - Fransa milli futbol 
maçının icra edilemiyeceğini Fran
sız Federasyonuna bildirmiştir. 

Bunun sebebi Portekiz hükume

tinin siyasi ahval dolayısile Pariste 
Portekizliler aleyhine tezahüratta 

bulunulması ihtimalini düşünerek 

Portekiz milli takımının Parise git
mesine müsaade etmemiş olmasıdır. 

İngiltere - Macaristan 
Maçının Hakemliği 

İngiltere Futbol Federasyonu 2 
Birinciklnunda. Londrada yapılacak 
olan Ingiltere - Macaristan milli 

maçının Lucien Leclerque adındaki 
Fransız hakemi tarafından idaresini 

Fransa Futbol Federuyonundan is

temiştir. 

Bu maç bu hakemin idare edı?ccği 

onuncu beynelmilel müsabakadır. 

Yine ayni hakem geçen ay Avustur
ya _ Macar maçını idare etmiştir. 

maalesef yaza tesadüf ediyor. Kışın 
oynıyacak bir kapalı saham1.ı da yok
tur. Eğer bir kapalı sahamız olsay
dı, dünyanın en kuvvetli tenisçilerin
den biri olan Cochet'i seyretmek fır
satını bulurduk. Çünkü asıl büyük 
nıasraflannı Mısır ve Suriyeden ala
cak olan Fransız tenisçisi, bizim kal
dırabileceğimiz bir ücretle Istanbula 
ela uğratdabilirdi.-

Tekirdağlı 
Dinarlı Meselesi 
Naci Sadullahın Susmayı 
Öğrenmesi de Kendisi 

İçin Bir Kazançtır 
Dinarlı Mehmedin, Tekirdağlı _ 

dan daha üstün ve başpehlivanlığa 
daha li.yık bir güreşçi olduğunu 
iddia etmek üzere Tekirdağlmm 
ve benim şahıslanmıza hücum e
derek l§e başllyan Bay Nacl Sadul
lahın dünkü Son Postada bir yazı. 
Si daha ~ıktı • 

Evvelki yazllannda kullandığı 

ağır kelimelere li.~,k cevaplannı 
vermeğe başladığım muharrir, dün
kü ba.,ı eğilmiş yazısında, artık 

münakaşaya devam etmiyeceğini 
bildiriyor. 

Pes eden birinin üstüne daha zi
yade varmamak en tabli bir er. 
keklik hissidir • 

Bu bahsi şurada. kaparken Son 
Posta muharririne, ben de son sö
zümü söyliyeceğim : 

Bay Naci Sadullah; 
Dinarlı • Tekirdağlı münakqa. _ 

mrz neticesinde bilmediğiniz me -
self'lerde su"mağr öğrenmeniz ıı.I. 
zln en bü~'Ük kazancmızdır. Size 
bunu öğrettiğim için bir gün ge
lir belki bana teşekkür edersiniz .. 

Baki feyziyap olunuz ... 
Eşrel ŞEFiK 

Galataıaraydaki Konser 
Yeşilhilll Taksim nahiyP.si vasıta-

sile Kızılay menfaatine dün saat 17 
buçukta Galata.saray lisesi konferans 
ealonunda güzel bir konser veril -
miştir. Konsere Prag konservatu -
vanndan mezun piyanist Profesör 
Bayan Else Stangl ve Moskova ope -
rHI sabık sopranow ve şan profesö-

teşkilatının aylıklı memurlara tev
diini hiç bir sporcu hoş • görmez. 
Böyle bir hareket Türk sporunun 
hariçte ve dahildeki şerefine doku
n ur. 

Belki kongresine amatör olmıyan
ları kabul etmiyen beynelmilel atle
tizm federasyonu gibi yerlerde tem
sil hakkımız itiraza uğrar ve niha
yet bir vakitler bir mansıp merdive
ni sanılan spor teşkilatı o zaman 
bir para çantası halini alır. Buna ne 
amatör sporun yükselmesini istiyen 
memleket efkarı umumiyesi ne de 
spor teşkilatını muavenetile yaşa -
tan Cümhuriyet hükümeti muvafa
kat eder. Bunun içindir ki b!zi en
dişelendiren bu haberin tahakkuk 
edemiyeceğini düşünerek müteselli 
oluyoruz. 

B. FELEK 

Fener B Takımı 
15 Golle 

Rekor Kırdı 
Dün üç sahada B takımları müsa

bakalarına devam edilmiştir • 
Taksim stadında Galatasaray _ A

nadoluyu 11 - O, Güneş - Beykozu 
2 _ O mağllıp etmiştir. Kadıköy sta -
dmda Vefa - Hilali 6 • 1 yenmiş ve 
Fenerbahçe • Süleymaniye B takını -
lan müsabakasında Fenerliler rakip
lerine 15 gol yapmışlardır . 

rü Bayan Lenskaya Mahir ile Türk 
musikişinaslanndan Bay Kemal Ni
yazi, Sadi ve Cevat iştirak etmiş -
terdir. San'atkarlar çok ta'!tdir edile
rek alkıslanmıslardJr. 

Annesi günün birinde iki gür. sü
ren bir hastalıktan ölüp gitti. Şimdi 
onun, içinde, tek başına yaşadığı iki 
odalı bir apartımanı var. Tek başına 
yaşadığı bir apartıman .... Artık an -
nesinin munis gölgesinin içinde bu· 
lunmadığı bir ev! .. 

o, şimdi 9irketlerin birinde de ba
tın sayılan eski bir memur oldu .... 

• •• 
o yedi senedir yalnız olan haya -

tında biç bir gece .. bu geceki k:ıdar 
yalnızlığının fecaatini hissetmemiş -

ti. 
Hiç bir gece .. aklına bin hatıra ~e-

tiren bu karlı gece kadar ona yalnız 
lığın korkusunu vermemişti. 

Yalnız olmamak .. Beklenmemıı>k .. 
Bu g~e evinin kapısını anasının 

açmasını, bir petrol lambas1 -:ı ltında 

babasının kendisini beklemesini isti-
yordu. • 

Edime - Edirne Turing ve otO '. 
mobil klUbü yayınlarının birinci ~ 
yısı olarak neşredilmiştir. Pek ı; 
kagı· da basılmıı:ıtrr. Müteaddit ve ır 

' . ,. 
miz re.simle.ri var~ı~. Eserde ~rııtı 
nin kısa bır tanhı kaydedıldı~ 
sonra Edirneye nasıl gidileceği t , 
olunuyor, ücret tarifeleri de yaııl 
mıştır. Ayni zamanda Edirnenin ti 
rihi abideleri, türbe ve köprüleri ; , 
kültür müesseseleri hakkında mal~ 
mat veren bu eser cidden mükemJJl 
dir. ~ 
__________________ ,,,,,,,.,, 

Zayi - Sandalıma ait ehliyetıı• '. 
memi zayi ettim. Suretini çıkar~ 
ğım. Eskisinin hükmü yoktur . ./ 

İstanbul Birinci İflas Memurl~ 
dan: 26 - 11 - 36 tarihli TAN g ~ 
sinin on birinci sayfasında ç~ 
müflis Hristaki Haci Yosife .ai~ 1~ 
da birinci açık arttırma tarıhı )ljj 
12 _ 36 olacak iken 30 - 11 · 36 şe 
de yazıldığından tashih olunu~ 

A Takımlarının Puvan Cetveli 
ika - ·· ünde bO-Ug m~lannm karilerlmizde uyandırdığı al yı gozon btf 

tundurara.k birinci küme A takrmla.nnm son puvan vaziyetlerini 1 
hafta maı;lardan evvel "' maçlardan solll'& olmak üzere cuınart~ 
,.e pazartesi günleri n~redeceğlz. Dk cetveli bugün veriyoruz: 

TAKIMI.AR Oyun Galip Berabere Mağlup Attığı Yedigi Pu,·afl 
gol gol 

Fenerbahçe 
Güneş 

Galatasaray 
Beşiktaş 

Eyüp 
Beykoz 
Topkapı 

Vefa 
Anadolu 
Süleymaniye 
lst. Spor 
Hilal 

4 4 18 
4 3 1 16 
4 3 1 14 
4 3 1 8 
4 2 1 1 7 
4 2 2 12 
4 2 2 12 
4 1 l 2 8 
4 1 3 7 
4 1 3 4 
4 l 3 7 
4 4 2 

1 
3 
5 

4 
10 
16 

15 
9 

11 
21 
20 

12 
11 
10 
10 
9 
8 
8 
'1 
6 
6 
~ 
4 
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BÔYÖr~ 
TÖRI( I ,_ Acı ıla Rlk.cıtl er BORSA 

lNKtlAB J 
No. 118 Yazan : Ziya ljaletr 

''Bu Vazifenin ifası 
Tarihi Bir Şeref 

Türk Polisine 
Verecektir!,, 

S ~Ücliri ~~ur_ni Esat Bey, muavin 1 - Benim, polis müdürü ile hiç hir 
~dı ve bırınc~. şube müdürü Nevzat alış verişim yok. Benimle mutlaktı 

Ylerle son muzakereden sonra, icap görüşmek istiyorsa, telefonla görüş
eden emirleri vermişti. Ve bu emirler sün. 
nıucibince, (Babıali muhafazasına Cevabını vermişti... Cem'i Bey, 
nıemur) zabıta kuvvetinden. ikinci derhal tehditkar bir vaziyet almış: 
komiser Bekir Sıtkı, Sivaslı Mehmet, - Fakat, biz emir aldık. Sizi, be
k~tamonulu Mehmet Emin, Tekir- hemehal götüreceğiz... Görüyorsu
dagh Tahsin, Selanikli Neş:)t efendi- nuz, bugün Pazar. Sokaklar knlaba
l~r, (Serian) Şahinpaşa oteıi~deki po- lık. Böyle bir zamanda, şerefinizle 
lıs nıüdüriyetine celbedilmi.şlerdi münasebet almıyacak bir hadiseye 

flepsi de sivil bulunan bu efendiler, sebebiyet vermemenizi rica ederiz. 
evvela muavin Sadi beye (1), sonra Diye mukabele etmişti ... Ali Ke-
?a Nevzat beye müracaat ederek, mal, bir iki saniye kadar düşünmüş: 
~evzat Beyden şu emri tela~i etmiş- - Pek ala ... Tıraş olayım da ge-
lerdi: 

- Size, gayet mahrem bir vazife 
tevdi ooilecektir. Bu vazlf~uin ifası; 
l'Urk polisine, tarihi bir şe~f vere
C~ktir ... Ali Kemal beyi tevkif e<.lccek
rsiniz. Fakat bu, resmi bir şekilde ol
~ıYacak. Sizin, samimiyetinizden do
gan bir teşebbüsünüz şeklinde tcla!cki 
?lunacak. Icap E':rlersc, her fe'.hkurlığı 
lhtiyar edeceksiniz. Bu adamı yaka
layıp, bır yere yerleştireceksiniz. Son
ra bize malümat vere< eksiniz. 

lirim. 
Demiş; o sırada boşalan koltuk· 

!ardan birine oturuvermitti. Zabıta 
memurları, dükkandan çıkarak tıra • 
şın bitmesini beklemişlerdi.. Tu-aş 
biter bitmez. Ali Kemal derhal yerin 
den kalkmış; berberin parasını ma· 
sanın üzerine atmış; fesini kaparak, 
yay gibi sokağa fırlRm1ş; tSerkldor
yan) a doğru koşmıya başlamıştı 

Bu hadise okadar ani olmu.,;tu i> i; 
arkasından koşan zabıta memurların 
dan Mehmet Efendi Ali Kemali an· 
cak, Serkldoryanın merdivenlcrinm 
yansında yakalamış: pantolonunun 
paçasından çekerek yere yuvarlamış
tı... Serkldoryanın kapısında muha
fız bulunan Kafkas elbiseli bir Br · 

28 1K1NCİTEŞRL."' CUMARTESİ 

Paralar 

A 111 

Sterlın 614,-
1 Dolar 123,-

1 
20 Fransız fr. 112,-· 
20 Liret 12~.--. 
20 Belc;ilı:a fr. 82.- . 

20 Drahmi 22,- ; 
20 Isviçre fr 565,- c.ı 
20 Leva 20,- , 
l Flcruı 63,- ,: 
20 ÇekoJlovak ku- 74,- • 

1 Şiling 
1 Mark 
1 Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Dinar 
lsvec lruroDO 
Altın 
Banknot 

Çekler 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Mliino 
Briıksel 

Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterıi:ı.m 
Viyan:a 
Prag 
Madrit 
Beri in 
Varşova 

Budapeşt-

Bükreş 

Belgrat 
YokohamJ 
Moskova 
Stokholm 

Tahvilat 
w .......... 

roııu ı 

20,- • 
23.-.J 
19,-
20,-
12,-
48.-
30.-

998,-
240,-

616,-
0,79365 
17,0425 
15,0775 
4,695 

88,98 
3,455 
64,83 
1 ,4625 
4,255 

22,4275 
7,415 
1,9725 
4,21 
4,335 

108,4275 
34.44 

2.7725 
24,75 

3,1434 

8 atı ı 

613,-
126,-
116,-
130,-
85.-
25,-

580.-
23,-
66.
EO.-

23,-
2ô,
W,50 
23,-
14,
)0.-
32.-

1000,
.l4l.-

617,-
0,7955 

17,10 
15,1025 
4,'i014 

&9,0C\i'S 
3,4588 

64,9. 
1.4~5 
4.l6 

21,455 
7,425 
1.975 
4 215 
4,34 

108.605 
:.4,.1)25 
2.7775 

21.?!ı 
3,1475 

Anadolu 1 ve il kupon lı:esık 
meni, derhal belindeki kamaya dav- ,, m 

'o ar 
41.75 
4l,2ü 

Bu efendiler, esasen ötedcnbcT'i giz. 
lice (milli hükumet) e, ve lstanbul
daki milli teşekküllere h~zme~ etmek
leierdi. O tarihte OI. M.' grupunun 
lr.tanbul tarafındaki reerkezlerinden 
bırini, (Ayasofya muhafaza taburu) 
kumandam Binbaşı Hıi·.;eyin Hiisnü 
l3ey; diğerini de (Babtllli muhafazası
tıa rnenıur, serkomiser 1fazlüm Bey) 
idare etmekteydi. Hattiı, grupa ah
tıacak zevatın ekserisi, ya, ~azliim 
BeYin odasında; veyahut Arunusluk 
t.nahallcsi imamı Emin Ali Efendinin 
'B_.'\~tali karşısındaki evinde tahlif e
d.ılırlerdi... Onun için şimdi kendile
~ıne .bu nıahrem vazife tevdi edilen e-

d 1 '-' Mümessil 
ranmıştı. Fakat, o an a a nma •ıır " 

44,- 44,05 

~~dıler, vaziyet ve maksad!l yabancı 
<Iegil!erdi. 

~~hıadebaşı merkez memuru Cem'i 
Y ile serkomiser Mazlüm Bey de bu 

nıese.ıeyi idareye memur edilmişlerdi· 
e hu •ivil zabıta. hCJ.'.e.tİ. üerhal ~ 

il-'Oğfu cihetine ge~mişlerdi. 

Toplantıdan sonra 

polis tabancası dayanmıştı. P.:rni za- M r ı r r t a h v i 11 e r i 
manda, Ali Kemal ile Mehmet Efen- 190s ıı 

di ve Mazlum Bey arasında bir bo • 19
11 rn 

E ıha m 
ğuşma başlamıştı. Asabiyetinıicn 

vücudu çelik gibi kesilen Ali Kemal, lı Bankaaı N 

il ı.-
102,-

bir taraftan kurtulmıya çalışırken, H•milln• 
A~adolu % 60 

diğer taraftan, klübün kapıcısına: •. % 100 
S•rk<"T1 Hayrıvt 

- Aman, İbrahim!... Telefon et. Trıım•., 
Beni, haydutlar götürüyorlar. Bomnnti Nektar 

Aslan Çimento 
Diye bağırmıştı ... Kapının öuüne Merkez Bankası 

Oıımanlı Bankası 
yüzlerce halk toplanmıştı. Zabıta me 3 7 Sıvaıı 

mur.lar;nı :ı,,:aziyeti cidden feciJ.ir_,_, •ti it r er z: / • r 
hal almıştı. Henüz vazifeden t;ekil-

Türk Borcu l 
memiş olan itilaf zabıta memurları ,, n 

112.-
103.-

it -
10-
10 -
24,!5 
42, ·o 
)6 -
20 ~(l 

Cl.4\ 
13.10 8., , __ 

22 ')75 
Zl,075 

Radyo 
Bugünkü program 

fstanboJ 

Sovyet Rusyada 

Oğle neoriyatı - Saat. 12,30: l>lat.Ja Türk 
musikisi:. 12,50: Havadis; 13,05: Plikla 
hafif muz:ık; 13,25 • 14: Muhteiif 1.Jak ne)· 
riyatı. 

kapitalizm tam 
tasfiye devresinde 

Stalin Yoldaş Söylüyor: .A.kşam . n.e~riyatı - Saat 18,&0: Plakla 
dans musıkisı; 19,30: Konfer'\ns: Suat Der
vİ$ tarafından; 20: Belma ve arkada'°l.ırı 
tarafından Tü~k musikisi ve halk şarkıla • 
rı: 20,30: _N,e~ıhe ve arkadaşları tarafından 
Türk musıkısı ve halk ~arkıla.rı 21: Orkes
tra: 

"insanın insanı Ist:smar Etmesi 
Artık İlga o:unmuştur,, 1 - Komzak: (K1r çiçeii) uvcl.'tiir. 

2 - Benatzky: (Tatlı saatler) vahı. 
3 - Le.har: (Mariska ve Çarda$). 
4 - Saınt · Saeenı: (Samson ve DJ.llla) 

orerasından parçalar. 
5 - Schebek: (ltalyan ıcrımaclı). 
6 - Severac: (A$k penceresı). 
22: likla sololar; 22,30: Aj.ını ve borsa 

haberleri; 23: S O N. 

Günün program özü 
Senfonik konserler: 

ıs Roma: Marinuızinin idaresinde; 18 
Varşova: Mozart, Grieg, Delibes ve saire; 
19 02 Biıkrcş: Ispanyol ııenfonıııı (plik) · 
21:05 Praı: Çek filarmonisi. · 

Hafif konserltr: 

12,SS Bükreş: Diniko orkestrası; 13.03 
Varşova: Köylu orkestrası; 16.~0 Budapef· 
te: Salon musikisi; 17 Laypzi;: Eilenceli 
musiki; 18,40 Viyana: Viyana musıkisi, 

19,50 ra&': Koro konseri; 20.1 S Budapeşte 
Cigan musikisi; 20,20 Ostravı: Karı~ık pro 
ıra: 20.'45 Bükreş: Koro lı:onserı; zrı,50 Bel 
erat: Halk akşamı: 22,15 Biıkrc•ş: R;ıdyo 

rıkestrası; 23,30 Münib: G .. ce musikisi; 
23,35 Prar: Amele orkestrası. 

Operalar: 

18,30 Moskovi1: Operadan nakil; t 9 Liyp. 
ıig: Va&'nerin (Valküre) ıi; 21,45 Roma: 
Bııssoninin (Turandot) u. 

OJM"retltr: 
21.0S: Viyana: Musikili radvo piyesi; 

21,'45: Roma: Cuscinanın (Stcnlerello) ope
reti. 

Reıolt.aller : 

18.40 Budape~tc: Piyano • !larkı; 19,50 
Budapeşte: Oboe - pivano n:sitnlı: l!l.Si>: 
Bdgrat: Keman resitali: 22.30 Va.r~ova: Ke
man • piyano; 23,40 Viyana: Viyolonsel . 
piyano sonatları. 

Plak musikisi : 

14.30: Eindhoven; 19: Nis • Kot . Onur; 
20,20: Var şova. 
Damı musiki<ii: 

19,30: Bükre$: 23.40: Var15ova fplak): 24: 
Belgrat: (Plik); 24,25: Viyana; :?4,30: Ro
ma, Mıllno. 
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Moslova. 28 (Tas Ajansı bildiriyor): Stalin Yoldaş Umum Sovyet 

Birliği kongresina verdiği raporda evvela 1924 Kanunu Esas~sinde yapı
lan :Jecjişiklikleri aı-latmış, ve söze başlamadan evvel bu değişiklikler: 
İcap ettiren hayat şartlarının taha~vüllerinden bahsetmiştir. 

1924 te sanayi ve bilhassa ağır sa- --------------
n~;i gıpta edilecek vaziyette değil • j Berberler Bugün Abideye 
dı. Fakat yavaş yavaş kalkrmyordu. Çelenk Koyacaklar 
Sanayi köhne ve fakir bir tekni~e is Dün, belediyede bir ıçl!nıa yapıl • 
tinat ediyordu. Sonra sanayıiı1 yüzde mış, ve bu toplantıda berbı.:rlerin haf 
yirmisi kapitalistler elindeydi. t3 tatili meselesi görüşülnıüştiır, ne -

KALKIN~tA tkede kanun icabı berbertPrin pazar 
Ziraat daha iyi bir vaziyette olmak ları kapalı kalmaları zaruri olduğu 

h beraber zirai kapitalistl .. r yani neticesine varılmış, keyfiyet bütün 
Kulaklar mühim bir kuvvet teşkil et- şubelere bildirilmiştir. 
mekteydiler. Bunların tasf;yesi de • Bu itibarla bugün bütiin berberler 
ğil, tahdidi mevzuubahsti. Emtaanın tamamile kapalı kalacaklar. aksi hal 
teöavülü bakımından da vaziyet bu- de kendileri cezaya çarptırılacaklar
ua benziyordu. Bunun da anC'nk yüz- dır. 
de ellisi, sosyalist kısmı teşkil et!llek. Berberler Cemiyeti, Hafta Tatili 
teydi. Gerisi ihtiklircı tücca•" ırm ve [{an ununun tatbiki mümsebetile bir 
diğer ferdi iş sahiplerinin ı>lindeydi. merasim programı hazırlamıştır. Bu 

KAPlTALIZMIN TASFJYESI programa göre. berberler b•ıgün sa:ıt 

1936 daki vaziyete gelh •e, milli 
ekonominin bütün sahalarındsı kapi • 
talizm tam tasfiye devresindedir. Sa. 
nayi ,müthiş surette inki~af ctmi§ • 
tir. Modern, zengin, yeni bir tekni
ğe istinat etmektedir. Ağır sanayi 
çok kuvvetlidir. Makina imalatı ise 
daha fazla inkişaf etmiştir ve kapıta
lizm tamamile koğ:ulmuştur. Sanayi
in istihsali, harpten evvelki istihı:.a
line nisbetle yedi misli yükselmiştir. 

MAKİNELİ ZİRAAT 

l l de cemiyetin Beyoğlu Bursa so • 
k:ığındaki mektep binasında toıılnna
caklar ve Taksime giderek abideye 
bir çelenk koyacaklardır. 

Eyüp Parti Kongresi 
Eyüp kazası Parti kongresi, di!n 

'>ğleden sonra Eyüp ortame'ücbindc 
toplanmıştır. Kongre reısliğine meb
us Yahya Galip seçilmi~. yeni ka
za bütçesi okunduktan sonra nahiye 
Parti teşkilatının lağvına ve ocakls
rm doğrudan doğruya kazaya bağlan. 
masma karar verilmiştir. l{aza ida • 
re heyetine nahiye idare lı~.Ycti aza
ları ittifakla seçilmişlerdir. 

1 talya Hicaza Bir Tayyare 
Hediye Etti 

Ciddc, 18 ikinciteşrin (Hususi) -

Bu dendiler, derhal işe ba~lamış
lardı. Ali Kemal beyin apartımanı ile 

<Serkl - Doryan) ı tarassut altına al

bıı§lar ve tahkikata koyulmu~la:-dı ... 
Bu sırada Ali Kemalin apartımanın
daki içtima bitmişti. Ve orada topla

nan (hainler), birer ikişer apartıma
nı terketmişlerdi. Biraz Sl)rıra, polis

likten matrut (Yusuf) isminde bir ıı.. 
danı, apartımanın kapısına çıkmış; 
etrafı tarassut etmi§; tekrar içeri gir

tnişti. Birkaç dakika sonra da, Ali 

l<enıaı apartımandan çıkarak Tünel 

l:ırafından gelen tramvaytn öndeki 

b~rinci mevki arabasına atlaytVermiş
tı. 

yetişecek olurlarsa, şüphesiz ki kanlı 

bir hadise olacaktı. 
_- ... ,,.. ...................................... ---...mı ..... .... 

Ziraat ta.mamile makineleı-mi~. u
mumileşmiş olan sistem şekli Kol · 
hoz ve Sovkhozdur. Kulalcllr tama
miyle tasfiye edilmiştir. Kolhozların 
~mrinde 316 bin traktör vardır ve 
bunların mebnu ktıvvetf 5 miJyon 
iOO bindir. Sovkhozlar ile l{olhozla -
rın emrindeki bütün traktöri?rin sa
yısı 400 binden fazladır. 

lSTIS~lAR MÜLGA 

ltalya hükumetinin, Arap Suudiye 
hükumetine hediye ettiği tayyare bu 
raya geldi. 

Apartımanı tarassut eden Sivaslı 
~ehnıet ve Kastamonulu Mehmet E

bıin efendiler de derhal ark ıdaki a

~baya binmişler; Glavani sokağının 
On" Unden geçerlerken, orada bf..kliyen 

Cern'i ve Mazlfım Beylere işaret ver
llıişlerdi. 

Ali Kemal, Hava sokagı~ nı .. .. d tr n onun e 
tı amv~ydan inmiş; Serkldoryanın al-
ndakı (Berber Marsel) in d"kk' n . . . u a. 
ına gıtmıştı .. Şimdi bu dükkanın t-

r~ında, dört zabıta memuru der~al 
bır ç.ember çevirmişlerdi. 

Alı Kenıal, çok asabi bir halde ·a· B ı L 
u ~ıra~~ berberler kamilen meşguı 

oldugu ıçın sinirli bir halde sıra bek 
lemekte idi. Sıvash Mehmet Efendi 
derhal koşmuş; 1/ 397 numaralı oto
nıobili getirmiş, Melek sokağına yer
leştirmişti. Bu otomobilin şoförü 
liarndi Efendi, Mehmet Efendinin ta 
J:ııdıklarındandı. 

"Sizi, Polis Müdürü istiyor/ 
z " k abıta memurları, kısa bir müza-

ereden sonra derhal kararlarını 
~ernıişler; Mazlfım ve Cem'i Beylerle 
k~vash Mehmet Efendi, berber dük
!\ anına. girmişlerdi. Cem'i Bey, ~\li 

CllJ.ahn kulağına eğilmiş: 
n - Beyefendi!... Polis Müdürü 
ti ey, 7.atıalinizle biraz görüşmek is
.Y~rlar. Teşrifinizi rica ettiler. 
uezni~· 

dllt .. ~·1 ... Ali Kemal kısa bir tered 

Fakat Türk polisleri artık herşeyi 

göze almışlar; Ali Kemali sürükliye

rek --0 sırada Serkldoryanın kapısı 

önüne gelen- otomobile tıkmışlar

dı ... Otomobil, yıldırım sür'atile Gıı
latasarayın yanındaki yokuştan Top 
haneye inmiş; köprüyü geçmiş; S~l
tanhamamı tarikile Beyazıta gelmış
ti. işte tam o dakikada Beyazıt mey
danından muazzam bir tezahürat ka 

filesi geçmekte; 
Yaşa, yaşa, 

Mustafa Kemal Pa.şa .. 
Marşını söylemektelerdi. Bu, eok 

hazin ve ibrete şayan bir tcsadüftiı 
Ali Kemal, doğruca Samatyaya in

dirilmiş; orada :Mazlum Beyin c\'İn
de tevkif edilerek polis müdüriyeti • 
ne haber verilmişti... Sabaha karşı 
da, tersaneden gönderilen kü~ük bir 
motöre bindirilerek (Izmit) e gonde

rilmişti. 
Ali Kemalin tevkifinden maksat, 

onu doğruca Ankaraya göndermek, 
resmi bir muhakemeden sonra ka
nun ve adaletin emrettiği cezayı ver 
mekti ... Fakat o sırada lzmitte bulu· 
nan Nurettin Paşa vaziyeti idı:ırc e
dememiş; Ali Kemali mevkuf bulun
duğu yerden yayan olarak kararga
hına celbetmişti. Caddelere toplanan 
Halk; Ali Kemali görür görmez. zap 
tedilemiyecek derecede heyecan ve 
galeyana gelmişti. Taşlar ve sopalar 
la üzerine hücum etmişler... Bütün 
hayatını daima milletin zararrna 
münakaşalar ve muhalefetlerle ge.: 
çirmiş olan bu bedbaht adamın tali
siz başını. kin ve intikam tekmelcrı 
altında çiğneyivermişlerdi. 

• • • 
Böyle cür'ctkarane bir harnl(etle 

!s~anbulun en kalabalık l;h' yerinden 
Alı Kemalin kaçırılması ve böyle 
feci bir şekilde parçalanr:ıası; !st;m
buldaki (hainler) i dehşet içinde 
bırakmıştı. 

[Arkası \"ar] 

llrı gos~erdikten sonra büsbütün si
enınıeı 

,. (1) Ali Kemalin ne ıekildc tevkii edil
rt;ne dai~ birçok Yazılar yazılrnııtır. Buı •• 
ara, hakıkat arasında çoic b:ıvuk lark 
vardır .• Yazacafımız satırlar, bu mesel<'de 
fılen alakadar olan iıı; zatm no:larmdan (ı
karılml!tır. - z. ş. 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HE.KiM 

Soğukta içki 
Kış gelince, alkollü içkilerin kıy

nıeti -erbabının indinde-- art:ır. 
Yazın hiç içmiyenler bile soğLıklar 
bastırınca bir iki kadeh konyaktan 
başlıyarak- keselerinin kudreti~e 
göre- rakıya yahut viskiye r~g: 
bet göstermeye başlarlar. lck.ıyı 
yazın bile bırakaınıyanlara gelın
ce, onlar kışın içtikleri şeyın nıik· 
tarını daha ziyade arttırırlar ve al
kol insana hararet verir diye. kon· 
di kendilerine hak ta verirler. 

Vakıa hayvanlar üzerinde yaµ~
lan bir çok tecrübeler bunun aksı· 
ni gösterir ve hayvanlarda alkol 
vücudun hararetini hiç attırnıaz. 
Fakat insanlar üzerinde böylı! ol
duğu iddia edilemez .. Bir kere şi· 
mal taraflarındaki soğuk nıenıle
ketler ahalisi alkollii içkilere pek 
düşkün olurlar. Vaktile bulundu· 
ğurn pek soğuk bir şehirde bir çok 
kimselerin soba yakarak ısınnııya 
üşenerek alkollü içkilerle ısınmayı 
tercih ettiklerini görmüştüm. Doğ· 
rusunu isterseniz haksız da dPğil· 
diler. Çünkü mutedil miktarda al
kı0llti bir içki hem neşe veriyor, 
hem de ısıtıyordu. Bu da insanları 
hayvanlardan ayırt ettiren bir 
fark olsa gerektir. 

Zaten aslında mutedil bir nıenı· 
leketten oldukları halde soğuk 
memleketlere gittikleri vakit ora
nın yerlilerine uyan yabancılar da 
alkollü içkinin, mutedil miktarda 
olmak şartile, soğuğa karşı muka
vemeti arttırdığı, kendi nefislerin
de tecrübeleri üzerine, tasdik e
derler. 

Ancak ... işin güç tarafı alkollü 
içkinin, mutedil miktarını bilmek
tir. Alkol içenler mutedil miktarda 
durmayı bilselerdi alkolün adı. ne 
sağlık bakımından, ne de ahlflk ba 
kımından kötü olmazdı. Onun en 

büyük kabahati insanı ifrata 
türınektir. 

gö-

Soğukta alkol fazla miktarda 

içilince tesiri büsbütün aksine o

lur. Ô vakit -teşbihe darılmayı
nız- insan hayvanlarla ayni mer

tebeye düşer. insan alkolü içkiden 

fazla içtiği vakit, hava da soğulr 
olursa, vücudunun harareti dtişer, 
düşer ... Şiddetli soğuk zaten insa
na uyku verir. Alkol de fazla olun
ca öyledir. ikisinin uyku verme 
tesiri bir araya gelince... Sarho~ 

insanı hemen sıcak bir yere götü
rürlerse belki kurtulur ama. so
ğukta kalınca ne olacağındaıı hiç 
şüphe etmemelidir. Buna alkol ta
rihinde meşhur bir misal vardır. 
Rusyanın eski lnıparatorluk 

devrinde, bir alkol müteahhidi ka
zandığı hesapsız paranın şi.ikrlinii 

eda için bir kış mevsimi içinde 
halka bedavadan bir alkol ziyafeti 
tertip eder. Böyle bir ikramı duyan
lar koşar gelirler. içkilerin önüıı • 
de tabii soğukta iyice ısınmak 
ınaksadile - binlerce kimse top -
tanır. Fakat bedava içkinin ta
dına doyanıadıklarından pek ile
ri giderler. En sonunda evlerine 
dönmek zamanı geldiği vakit 1800 
tanesi sokaklarda -bir daha uya
namamak üzere - uyuyakalır • 
lar ... 

Bu, gerçekten olmuş, kıssadan 
çıkacak hisseyi kolayca tahmin e
der~iniz. 1 radenizin kuvvetine gü
venıyorsanız, soğuklarda ısınacak 
kadar, biraz içebilirsiniz. Fakat 
sarhoş olmayınız. Zaten bizinı 
memleketin alkollü içkiler müte
ahhidi adama bedavadan alkol zi
yafeti de veremez. Onun için hem 
sağlığınızı, hemde cüzdanınızı ko
rumuş olursunuz:. 

Tayyare Ciddeye geldiği zaman 
memleketin bütün ileri gelenleri kar 
şılamıya çıkmışlardı. Bu miinase • 
betle Hicaz Milli Müdafaa vekili ta
rafından bir kabul resmi yapılmıştır. 
Ecnebi mümessiller de davet edil • 
miştir. 

Emtaanın tedavülüne gelince; ta -
cirler ve ihtikarcılar bu sahadan ta
mamile tardedilmişlerrlir. Tedavül 
işi devletin, kooperatiflerin ve Kol
hozların elindedir. Bugün Sovyct 
Birliğinde ihtikii.rsız, kapıtali.itsiz bir 
ticaret inkişaf etmiştir. Bu suretle 

im:ıanın insanı istismar etnıesi lağve- -=M~= •. =L==L= ....... 
1
=.::::=.=.=.=.=.=.=.=.= •::::11• 

dilmiş \'e tasfiye olunmuştu:-. 

SOSYALİST EKONOMİ TAKV.M 
Bu suretle Sovyet Birliğinde buh- #---• 1 

ran, işsizlik, sefalet ve iflas nedir !:ıil-
miyen ve vatandaşlara rahat ve kül
türlü bir hayatın bütün imkanlarını ve 
ren yeni bir sosyalist ekonomisi vü. 
cnt bulmuş ve istismarcı sınıfların 

tasfiyesile, Sovyet Birliğin :le amc -
le. köylü ve entellektüel :sınıflar kal
mamıştır. Amele, yani Sovvetler Bir 
liği proletaryası yepyeni bir sınıf 
şeklinde tecelli etmc.ktedir. Prole • 
tarya, kapitalist sistemim ezmiş, sos 
yalist istihsal alet ve vasıtalarını tah 
kim etmiştir. Bu sınıf Sovyet cemi
yetini komünizm yolunda yt:rütmek
tooir. 

YENi El\'TELLEKTUELLER 
. Köylülerin ekonomisi kollt!ktif mül 

~ıyet esası üzerine teşekkül etmiştir. 
:sovyet entellektüelleri yiizde seksen 
veya doksan amele ve diğ~r işçi sı -
nıfları çocuklarıdır. Buıuarın faali-

13 scnedenberi neşredilmek -
tedir. Renkli, zarif ve muhtelif 
kapakları vardır. Evkatı şer'i . 
yesi, tarihi vak'alan, darbım~ 
selleri ve AtatürkUn vecizeleri . 
ni havidir. Her memleketin her 

kitapçısından arayınız. Basıldı
jı ve toptan satıldığı yer rstan-

bulda Hüsnütabiat matbaasıdır. 
Dört boyu vardır. Fiyat listele 
'ini arayınız. , _______ , 

yeti de m:ı hiyet itibarile deği§mtştir. 
Bunlar eskısi gibi zenginl:;re değil, 
millete hizmet ediyorlar ve işçılerden 
ayrılmıyorlar ve hiçbir memlekette 
eşleri bulunmıyan entellekniel işçi • 
]erdir. Geçen devre içinde sosyalist 
cemiyetmin yapısında vukııb•thn e • 
saslı değişiklikler bunlardır. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme komisyonundan· 
Zonguldak Iiastanesi için satın alınacak olan 130 ka

lem ilaç ve sair mal;:eme açık eksiltmeye konnldu. 
1 -- Eksiltme CağaloğJunda Sıhhat ve İçtımai mu~ve

net l\ı!üdürlüğ'i.i binasında kurulu komisyonda 2.12.935 
Çarşamba gi.inü sa?.1 16,30 da yapılacaktır. 

2 - Tahn1ini fiat 102 ~ Lira 90 Kuruştur. 
3 - Muvakkat garantı, 76 Lira 65 Kuruştur. 
4 -- İstekliler şartnameyi ve nümuneyi her gün koınis. 

yondan görebilider. 
5 - !steklileı t.:.ari seneye ait ticaret odası vesikası ile 

2490 sayılı ka~tmcfa yazdı belgeler ve bu işe yeter mu
vak~a~. garantı ma~buz. veya banka mektubu ile birlikte 
hellı gun ve saatte ~omısyona gelmelP.ri. (2981) 
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Bir Haftalık 
Tarih 

No. 7 
(Baıı 1 incide) 

YAZAN: Z. Şe11ay sine Afrika ortasındaki bir müstemle 

Sancak Tarafındaki Kürekçilerin 
Yarısı iskele Tarafına Haydi Yavrum 

ke halkı gözile bakmakta devam et
mişlerdir. 

Manda bahsinde Fransa hukuki 
kaçamaklar anyabilir, Fakat Türk 
milletinin umumi heyecanı karşısın-

- T\!slim .. Teslim.. sıçrıyan tahta parçaları, denizin üze- da, 4ntakyada Türk halkına yapı1an 
Diye haykırdı . rinde yilz.miye başladı. ve hali devam eden tazyikin hiçbir 
Kayık hareketsiz kaldığı l!;ın; sür'- Dört Tilrk, biribirine sarılmışlar, tefsir ve tevile tahammülü yoktur. 

atle gelen gemi, kolayca yanaşmıştı. yarı batmış olan kayığın enkazına ya- Yeni kurulan cephe 
Gemideki kürekçiler, büyük birse- pışmışlar~ı .. : Rum kayık_çıla~, maha- Fransa acaba dünyanın umu • 

vinç içinde: baretle yuzüyorlar; gem1de~1~ere: mi manzarasını görmüyor 
- Ah .. Türkler. Türkler ... Bunlar, - (Panaya) nın aşkına, oızı kurta-ı mu? Aramızda bu ahenksizliğe ve 

zengin ol•U.Cl!' .. Yaşadık. rın. tatsızlığa neden meydan veriyor? 
Diye bağınşmıya başlamı§lardı. Diye feryat ediyorlar.. Gemideki Bunu anlamak güc;tür. 
Fakat, sesleri boğazlarnıda kalmış- korsanlar, büyük bir SP.vinı;le ellerini Dünyada müşterek emniyet pren-

tt. O anda, dıirt kılıç birde:ı ı•arlamış, ç1rparak: sibine karşı kurulan cephe günJtn 
a'-ı ' e boğuk ı;c.~.n·, birıbiri•. •· ~.aı ış- - Zitooo!.. güne daha sarih bir şekil alıyor. Al-
ıu.ı~:ı. - Yasuuu!.. manya ile Japonyanın açık bir su -

Dt.:ı~ Murat, ot<.Juğu yerde sıçrıy.::ır: Diye haykırıyorlardı. rette bu cephe üzerinde birleşm"leri, 
- Vur ha!... Hera:.diya, kazandığı bu zafenn ne- 1918 senesindenberi dünya yüzünde 
f: ıye bağırarıtk, dindeki kanlı kı- şesiyle, yerinde daha dik aunıyor .. cereyan eden hadiselerin en mühim· 

lıcı genıiuin kUreşt.Psine savııruyordıı Bacaklarını kuvvetli germiş, sol yum- midir. • 
1lfjrt kHç, mütı:madiyen kalkıp İl'İ- ruğunu kalçastna dayamış: \?mir ver- Aradaki birleşme, komünizme kar-
yoı. feryatlar ;oğ:ılıyordu ·Elini dil- mekte devam ediyordu: şı tedafüi bir işbirliği diye gösteri -
nıenin ,,.ekesinden ayıramıyan Herak- H Ço kl 1 y 1 ·· •· · 

.J - ey.. cu ar.... a gormuş Jiyor. ltalya da komünizme karşı bır-
liya, tepine tepine küfürler ediyor: aç köpek gibi sıçramanın, uluma:ım !eşmeyi hoş görmekle beraber res • 

- Sol kürekçiler! .. Balt:ıle.rın sap- d - ·ı K ı ş d l" sırası egı ... ancacı ar.. u e ı- men birliğe karışmamıştır. Japo.ıya 
lıınnı siper edin. Sağdakiler!.. Atla.. kanlıyı içeri alın ... Kürekçiler, siz ile ticari bir anlaşma yapmakla ikti-
ym .. Kılıçlarla atlayın... de kayıkçıları toplayın. Zaten boş fa edeceğini söylüyor. Roma proto -

"Hey, kancacıiar .. ,, kalan küreklere adam lazım.dt ... A- kolü mucibince ltalya ile beraber yü-
Baltacıları, eğri Türk kılıçları al- yatriyadiye, bir okka mumla bir tu- riyen Avusturya ve Macaristan da 

tmda birer kibrit çöpü gibi doğranı- lum zeytinyağı daha. caba ... Olekile- ayni yollarda dolaşıyor. 
yor; korkunç sesler ve feryatlar, bi- rin başlarına birer kanca indirin. Yeni teşekkül, lngilterede, Ameri
ribirine karı§ıyordu. Uç sadık Türk, Halil Beyi sınısıkı kada ve Fransada yeni bir üçüzlü it-

Herakliya, kayığa ramp2. eden ta- yakalamışlar, bir taraftan kayığın tifak diye karşılanmış ve büyük bir 
raftaki kürekçilere göz ge~ lirmişti. enkazını bırakmıyorlar; bir ta'":> r~an telaş ve asabiyet uyandırmıştır. In -
Kürekçilerin adedi, yarıya inmişti... onu kurtarmaya çalışıyorlardı.. giltere ve Amerikada harici q.Jem -
Bu hal biraz daha devam ederse, göz Kendilerine vurulan kancaların dar- den tecerrüt fikrini müdafaa eden un 
eçtırmıyan Türk kılıçları altında, bü- heleri altında sersemledikleri halde, surlar bile bu asabiyetten uzak kala· 
tün o tarafın kürekçileri eriyip gide- yine Halil Beyi terketmiyorlardı. mamışlardır. 
cekti. Son bir darbe, Aksülüğün başına Almanlar ve Japonlarca ilk hedı>f 

HerakJiya, bu feci ikibeti anlamış- inmişti. Onun çıplak ve tıraşlı başı Rus komünizmine karşı tedafüi bir 
tı. Bütı.in kuvvetiyle bağırarak ku- bir anda ikiye bö!Unüvermişti. Deli tedbir diye gösterilmekle beraber bü
manda vermiye başlamıştı: Muradın da, kuvveti kesilmiş, elleri yük Okyanusta menfaat mıntakaları 

- Hey .. Kancacılar!.. Avıra ... Da- gevşemişti. .. O zaman kancacrl::ır, ayrıldığı ve müşterek emniyet eı:ıası 
yanm kayığa... kayığın enkazına kancalarını taka- hilB.fına çalışan üç devletin tngilte • 

Kancacılar, derhal kancalarla ka- rak geminin bordasına sürüklemiş- re dahil olduğu halde her memleketin 
yığa dayanmışlar. Birdenbire gemi i- lerdi. Ve yarı bellerine kadar uzana- emniyetini tehdit ettiği hakkında In
le kayığın arasını açmışlardı. rak, artık tamamile sersemlemiş o- giltere ve Amerikada hararetli ı.n ~ • 

- Sancak tarafındaki kUnkçilerin lan Halil Beyin kollarından yakala- nakaşalar başlamıştır. 
yansı, iskele tarafına ... Haydi yav- mışlar, g minin küpeştesinden ıçeri Ilk netice şöyle olacak gibi görü • 
rum .. Haydi aslanlarım .. Asdın kürek- çekmişlerdi. nüyor: Habeş işindeki akametten 
lere... (Arka ı nrJ sonra uyuşuk ve bedbin bir hale ge-

Gemi, bir anda, ileri doğru fırla- .,...============- len müşterek emniyet cephesi, veni 
ini§ .. Kayıktan, sekiz on kulaç açıl- L·ıtvı· n of hadiseler karşısında ister istemez 
mıştı. canlanacak ve kuvvetlenecektir. 

Deli Murat, elindeki kılıcı denize ş 1 D 
daldırmış .. Kılıcın girdiği yerdeki su- Öy e iyor: 
Jar, kızarmıştı. 

- Kafirler .. Zoru gördüler, kaçı

~·orlar. 
Diye mırıldanmıştı. 
Gemi, elli kulaç kadar uıakl~mış

tı. Fakat artık daha Uen gitnıiyerek 
kayığın etrafında bir kavıs çevirmi
ye başlamıştı. 
Kayığın kürekçileri, tekrnr kürek

~re sarılmışlar: 

- Eyvah .. Uzerinıiı.e geliyor. Bizi 
batıracak. 

Diye bağırmışlar. Ve ııonra, hepsi 
birden: 

- Teslim olalım .. Boğulaca:1Jz. 
Diye yalvarmıya başlamışlardı. 

. Koç Hasan: 
- Bu domuzlukları, hep şu ayak

taki herif yapıyor. Dur, şuna bir oyun 
c.ıynıyayım. 

Diye homurdanmış .. Beliııdeği han
~ri çekerek, sür'atle yaklaşım gemi
ye doğru fırlatmıştı. Hancer, gemi
nin kıçında dimdik duran Herakliya. 
ııın göğsüne şiddetle çarpmış .. Fakat, 
ım1nda derisi zırhı delemediği için 
göğsünden de, denize sıçramıştt. 

Herakliya, bir küfür basmıştı: 
- Hay, cehennemin dibin.deki kat

ran kazanı başına devrilesi herif hay! 
Ulan; zabanilerin kamçısından daha 
belalı olan kıhçınla kırıp geçirdiğin 

arkadaşlar yetişmedi mi de, bir de, 
oıı be§ kulaçtan bana hançer atıyor
eun ha? ... Dur .. Acele etme ... Hançer 
atmayı, ben sana gösteririm.. Bana 
bakm cocuklar! .. Şimdi, kayığı batırı
yrıruz. Sakın, eşya toplamıya bakma
yın. Yalnız o, süslü elbiseler giymiş 
olan delikanlıyı kurtarın. Zengin bir 
adamm oğluna benziyor. Rıtrlou. gö.. 
türüp iyi bir para ile §Övalyelere gata
biliriz. Oteki kırmızı suratlı heriflere 
gelince .. Btrakm, hindi gibi bJğulsun
lar ... Haydi bakalım çocuklar .. Ası
lın .. Kuvvetli .. Daha kuvvef.li. Dikkat, 
bindiriyoruz. 

Kayd<. parçalamyor 
Geminin keskin bumu, deh~etli bir 

çatırdı ile kayığın tam ortas.nıa çarp
tı. Kayık, bir anda parçalandı ... Acı 
ferya.tlar biribirine karı§tı. HavaY.a 

. . . . ( Ba~ı 1 incide} 
mıştır. Hafta tatilınden istif adc ede-
rek Londradan hareket etmiş olan üç 
bakan alelacele şehre dönmUşlerdir. 

Söylendiğine göre Alman • Japon 
paktına merbut gizli ahkam hakkın
da dışişleri bakanlığına gelen bazı 
malümat da. bu içtima esnasında mü 
zakere edilmiştir . 

Fransaya gör• 
Paris, 28 (A.A.) - Meb'usan Mec

lisi hariciye encümeninde beyanatta 
bulunan Hariciye Nazın Delbos, ko. 
münizm aleyhtarı Cermen - - Japon 
itil8.fmın bütün devletlere açık ve ta. 
mamiyle ideolojik bir itili.fname ol -
duğunu ve Fransız • Sovyet misakı -
na .karşı bir mukabele telakki edilme. 
mesi Jazımgelmekte bulunduğunu be
yan etmiştir. 

Delbos, netice olarak, dün Fransa. 
daki vaziyet hakkında Alman rad -
yolan tarafından yapılmış olan mak
sadı mahsusa müstenit haberlerin 
menşeini meydana ç~armak üzere 
tahkikat yapılacağını söylemiştir. 

Harbiye Nazın da askerlik müd. 
detinin tenziline kat'iyyen muvafa • 
kat edemiyeceğini ve müddetin üç 
seneye çıkarılması zaruri bulundu -
ğunu söylemiş, ve çünkU Almanya ha 
zırlanıyor, demiştir . 

Amerikada tesiri 
Vaşington, 28 (A.A.) - Mançuri 

ve Habeşistan hakkında.ki llalyan 
Japon itilafı yarı resmi mahafilde 
gayri müsaid bir şekilde karşılanmı~-
1ır. Iyi malumat almakta olan mahafil 
bu itilafın hakiki bir tesiri olacağına 
l:ani olmamakla beraber tehlikeli bir 
vaziyet ihdas etmekte olduğunu kabul 
etmektedirler. 

Zira: 
1-Italya ile Japonya'yr Emperya

lil5t bir siyaset takibine teşvik edecek 
tir. 

2 - Sovyet aleyhtarı Milletler blo
ku t~rafından tehdid edilen memleket 
lerde şiddetli aksUllameller ha~ıl et
mesinden endişe edilmektedir4 

Karan/de bir vaziyet 

·, spanya vaziyeti de, dün ,·anın 
umumi emniyeti namına ha

reket edecek müessir bir inzib:ıt kuv 
vetinin yokluğundan doğan boşluğu 
her gün biraz daha fazla hissettirı • 
yor. İspanya, gittikçe fazla bir ölçü
de komünizm - Faşizm harp meyda
nı oluyor. lspanyol asi kuvvetıer:nin 
denizaltı gemisi olmadığı halde Is • 
panya hükumetine ait bir kruv.ızor 
meçhul bir denizaltı gemisi tarıı.fın _ 
dan torpillenmiştir. Demek ki, ka _ 
çakçılık şöyle dursun, doğrudan doğ
ruya mermi ve torpil şeklinde biie 
müdahaleler başlamıştır. 

Vaziyet çetindir. Madrit fidıietle 
mukavemet ediyor. Harbin sonu gel
mişe benzemiyor. Franko kuvvetleri 
hükümet limanları hakkında ablu
ka ilan etmişlerdir. Bu abluka her • 
halde yalnız Franko elindeki deniz 
vasıtalarına değil, harici memhala • 
rın maddi ve manevi yardımına gü
venerek ilan olunmuştur. lngilt~re, 
İspanyol karasuları hakkında ablu • 
kayı tanımıyor. Fakat lngifü gemi
lerinin hiçbir taraf için harp nı•lze
mesi taşımaması hakkında tjiddetli 
bir kanun kabulüne müheyya bulu. 
nuyor. 

Londradaki ademi müdahale ko • 
mitesi sun'i teneffüsle yaşıyor. Bu ko 
mitenin vazifesi, çıplak hakikat ilze
rine bir örtü örtmek ve Ispanya me
selesinin umumi bir dava mahiyeti 
almasına mani olmaktır. Fakat örtü 
her gün bir taraftan yırtılıyor. Bek
lenmez bir hadisenin ortalığa ateş 
vermesi tehlikesi her gün mevcut • 
tur. 

• Kambiyo anla!mosı 

D ünyanm !isli yollardaki bu 
gidişi karşısında sulh ve a • 

henk yolundaki yegane inkişaf, A • 
merika, Ingiltere ve Fransa arasın • 
daki kambiyo anlaşmasına Belç.ka. 
dan sonra Holandanın da iltihakı, Is
viçrenin de ayni yola girmiye hazır
lanmasıdır. 

Bu hafta içinde memleketimizde 
de kontenjan sist~mi kaldırılmış ~e 
milletler srasITlda i'eniş ruhtJ:ı ticari 

Sancaktan Seçim · Görünüşleri 
~ 

Mandalar 
ve Fransız 

· Görüşü 

Fransız Müstemlekat 
Nazın Şunları 

Söylüyor: 
Paris-Soir gazetesi, Fran3u Müs • 

temlekat Nazırı M. MuteJe Fransa· 
! wn manda vaziyetleri nakkında bir· 
takım sualler sormuştur. Verıten ce· 
vaplar kısmen umumidir, kısmen .Al· 
rnanyanın müstemleke taleple:i mil· 
n:ısebetile ileri sürülmüştür. 

lnfi/.ap ":lahallerincler. biri o/on Habibi Neccar camisinin 
~ .:, ... mncJa İ§sizlikten uyuklıyan Halep janclatmoları 

Hataylılar başlarına ge
len felaketi yana yakıla 

anlatıyorlar 
İsmini Antakyadaki tazyik vaziyeti dolayısı le mahfuz 

tuttuğumuz bir <'kuyucumuz 21 İkinciteşrin tarihli An
takyadan yazdığı bir mektupta Sancakta hüküm suren 
duyguları şöylece ifade ediyor: 

- Bize "Suriye intiha.piırına s;z 
de karışın, rey verin!" dediler. Surı- · 
ye intihaplarmdan bize ne? Birlik ~ 
olduk, bize hiç taalluku olmıyun Su -
rıye intihaplarına kat'iyyeu karışma
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mıya karar verdik. 
Bunun üzerine bizi korkutm:ı k ve 

tazyik etmek için Halep ve civarın
dan jandarma ve milis gctirtıp cad
delere ve intihap merkezi olan cami 
avlularına döktüler. Her uı.zyik ça • 
resine başvurdular. 

Bütün zahmetleri boşa git.ti Birkaç 
malüm alçak ruhlu şahıs:ardan baş

ka kimse reyini kullanmadı. Hıris

tıyan ve Alevi vatandaıslıınmı:r. da in
tihap günü tıpkı bizim gibi dükkan
larını ve kahvelerini kapadılar. Iki 
giın süren bu intihaba iştin.k etme
diler. 

Bunu mtiteakıp "Yenigün" kapa • 
tıldı. Kalpleri vatan hissile dolu ce
sur ve faal gençlerimiz hapse atıldı, 
büyüklerimiz hudut harici edildi. 

Bütün bu zulümlere karşı millet 
uğrunda göğsümüzü germişiz. Hepi. 
nıiz ayni gaye uğruna koş ıyoruz ve 
daima koşacağız. 

Bugün hepimizin çehre~i anava • 
tana çevrilmiştir. Sizden bir göz kaş 
i~areti karşısında yapmtyacağımız 

fedakirlık yoktur. 
Tam on sekiz senedenberi sabredi

yoruz. Inşallah bundan ıı.ıorıra yurdu
muzda dalgalanacak olan ula ve mu
kaddes al 8ancak bütün ağ .. 1lanmı -
zr. acılarrmrzı susturur. 

Mesele sUkUtıa ve sulhte hallcdile

C'f'ğe benzemiyor. Kendi kanaatim, 

intihap günlerinde sürgüne göncle
,.iJen Hatay Türkleri, iolclan: 

Samih Azmi, Vedi Münir, 
Mustafa Rasih 

yika uğnyan vatandaşların macerala· 
rmı anlatmıya kalkı~sam kağıtlar do
lar. Nefiy ve hapsedilenler, cezaya 
çarpılanlar, işlerinden olanlar çoktur. 

İntihap sırasında ~eceleri sokağa 
çıkan Türklerin devrıyelerden dipçik 
yemesi tabii işlerdendi. Devriyeye kü
çük bir fırsat verince süngülenmek 
işten bile değildi. 

Burada demir gibi bir ruh var. Milli 
dava için herkes her fedakarlığa ha -
zırdır.,, 

• • 

Bununla beraber nazırın ortaya koY. 
duğu umumi prensiplerde Antakya. 
vaziyeti dolayısile bizi de alakadar 
eden noktalar vardır. Bunlar. aşağı· 
Yll geçiriyoruz; 

"Biz mandalarımızı Milletle?' Cemi· 
yetinden alıyoruz. Vicdan dairçsinde 
icabını yapıyoruz. MilletleL· Cemiyeti· 
n:ıt emniyetine malik oldukça (ki bu• 
nun azaldığını gösterir em1re yok• 
tur) mandaları terketmiyeceğiz. 

Benim kanaatimce Fransız idaresi 
öyle bir ruhta hareket etmelidir ki, 
halkın bütün unsurları tamamile meJll 
nun kalsın. Çünkü müstemleke igle
rinde son söz mahalli halkı:ı·iır. 

Zaten bizim bütün müstemleke sl· 
yasetimizin temeli şudur: Biz hodbin· 
ce bir siyaset takip edere~ merkezin 
menfaatlerini araştırmayız. Biıd.kif 
mahalli halk tamamile memnun edil· 
medikçe yabancı bir idarenın vücudil• 
ne sebep olmadığına kaiHz. Mahallİ 
duygularla maddi menfaatleri biri .. 
birlerile telife çalışmama\[ bilyük bir 
hatadır. Eğer mahalli hal"< bize e01• 
niyet edemiyorlarsa, kendilerine sa • 
adet ve huzur getireceğirn;ze ve inld• 
şaf eeviyelerile telif kabul ede?." dere
cede hürriyet verdiğimize kail değll• 
!erse gayemizde tam akamete uğra • 
mrşız demektir. 

Manda bir yilktilr. Bu yiizuen eU• 
mize geçen menfaatler bir lmtıyaz SS 
yılmaz. 

Bir noktaya eminim: Manda altın· 
daki müstemlekeler meselesi hıçblı' 

zaman dünya aulhunu tehdit etıniye
cektir. Sulhun temeli, insanhnn harP 
yapma:rnak hu.,u!mnd!lki httmtU nıye

!.idir. 
Sulh işinin arazi talepleril~ de, Jıaıd 

miyet arzularile de alil.kası yoktur• 
Ancak milletlerin ve bu mılleı.leri id' 
re eden rehberlerin sulhu korwn~ 
h11Su&undaki hüsnü niyeti ile alaka • 
dardır." 

Fransa müstemlekat nazırının o~ 
t:ıya koyduğu umumi prensipler iyfı 
ho~tur. Ne çare ki nazırın zannettl• 
ği gibi tatbikatta yer bulamıyor. saŞ 
ka yerleri bilmeyiz, bilmeye alA ka ' 
mız da yoktur. Fakat Sancakta hal· 
kı memnun etmekten, emniyetini k•· 
zanmaktan, layık oldukları hürriyeti 
kurmaktan çok uzaktırlar. Kendi lil' 
ÇÜ ve iddialarına gayelerin'.ie taJ!l 
akamete uğramışlardır. Bu kadarl" 
da kalmamıştır. Mahaııt memurlarıt' 
1Uzum8uz yere tazyik ve tedhiş siY8' 
s~tine kapılmalarına ve nefret hisleri 
uyandtrmalanna Paris seyirci vaziyt" 
tini muhafaza etmiştir. 

San~~n bir i~i~ili veya annvata - ~~~~~~~~~~~~~~==~~~~==~~==~~ 
na ilhakı için muhakkak suret~e fe

dakarlıkları göze aünak mecburiye
tindeyiz. 

Hatay Türkleri soyguna uğruyor 
lnşallah Büyük Şefimizin yüksek 

görüşleri ve siya8etleri saye:'lınde me 

~ele sulhan halledilir. Zate!l hepimi -
ıı:in de temennisi budur " , 

HEZEYANLAR 
Diğer bir kariimJz 22 İkinritf'Srin 

tarihiyle Antakyadan şu satırlan ~ya
zıyor : 

Son günlerde ·burada Kürt Mehmet 
Hoca isminde bir yobaz türedi. Türki
ye aleyhinde karataassup ve menfaat 
sevkiyle türlü tilrıtı hezeyanlar sa -

(8a§t 1 incide) 
ranların akrabalarının da borçln imiş 
gibi mülkleri haczediliyor, yok pa • 
hasına satılıyor. 

Silôh taharriyotı 

tskenderun, 28 (Tan muhabirin -
den) - Uç gündür deleğe tarafın -
dan, Arappınan mmtakasmda otu -
ran Kırkhanli ve Mitiganlı afiretleri 
nin silahlan toplattırılıyor. H~tt~ ti-
18.h toplattrnlma işi nahiye ve köy -
!ere kadar teşmil edilmiştlı 

Bir yobaz 
vuruyordu. 

lskenderun, 28 (Tan muhabirin -
Halk bu yobazın hezeyanları kar· den) - Kırkhanda imam Hafız Ali 

şısmda umumi bir nefret ve galeyan şapka giyenleri tekfir cüretinde bu • 
duydu. Bir takım vak'alar çıkacağı 

!unmuş, camie giren halk da inı"'"'Hn 
hükumete bildirildi. Hükumet mesele 

bu cüretine karşı arkasında namaz 
!er çıkacağına kanaat ettiğinden dün 

kılmamıya karar vermi§ler<fu. 
bu yoboz vaizden ve dersten menedil-
di. Elmendup Doryonun yobızrn 15 Kürtler, Araplar 
gün mevkuf tutlmasmı emrettiği de Antakya, 28 (Tan muhabirin -
şayi olmuşsa da bu haber ihtiyatla den) - Kürtler ve Araplar ara!m -
telakki edilmelidir . • daki açıklık ve gerginlik artıyor. Jn-
İntihap günlerinde zulüm ve taz • tihap davasile Kürtlerle Vataniler a

-
münasebetler kurulmasına doğıu, 

memleketin iktisadi vaziyetinin bu • 
gün için müsaade ettiği ölçüde a • 
dımlar atılmıştır. 

'Ahmel Em1n YALMAN 

rasında doğan· hü!umetin sebebi, 
Kürtlerin istikbalde Suriye hudutla· 
n içinde Araplar tarafından imha 
politikasına tabi tutulacaklarına 
dair elde ettikleri delillerdir. Bu ııe
hopten simdiv~ kad::ır delegPriPn ı,; -

maye gören Kürt beyleri, Kürt aşl ' 
retlerini bu dava etrafında toplamı " 
ya karar vermişlerdir. Bu ka.rarııı 
tatbikatından olarak Cezire ve I{?,~ 
dağı arasındaki arazide yaşıyan kUf 

ter harekete başlamışlardır. 

Ermenilere si/6h 

Şam, 28 (Hususi) - Franl!llZ m0' 
messili herhangi bir harekete kaı11 

koymak emelile Ermenileri silahllll1• 

dırıyor. Ermenilerin eiliblandırılıtl9' 
eı için Ermeniler arumda prop3 ' 
gandalar yapılmıştır. Bilhassa gurt· 
lerin maksatlarının Ermenileri itil ' 
ha olduğu sureti mahsusa.da fşae " 
dilmektedir. Bu mıntakalardaki çet 
kesler sükunetlerini m uha.f aza edi~ 'Ot 

lar. 

Aydın Hattındaki Azizh'e 
Tüneli Bozuldu 

te· Izmir - Aydın hattında da muh .
1
• 

lit katarlar i3letilmesi için genişlet! • 
mekte olan Aziziye tUnelitJde bır arı 
za olmuştur. Tünelden tnmler geçe' 
memekte, yolcular otoraylarla taeJIJ' 
maktadır. 

Tünelin genışletilmesinden s:ırflrııı.· 
ıar edileceği G5yleniyor. Bu taled~ 
de tünelin bulunduğu dağ etrafınd 

dem' yapılac-:ı'{t..ır· 
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,(7) nci Sayımızdaki Bil
mecelerin Halli: 

l - Dk bilmecenin halli~ 
n 

k a r 
k a z a k 

~ a p 
r 

2 - (A) dan başlıyarak (B) de ni. 
hayetı~men hat (64) tane murabbaı, 
bu şekilde dolaşıyordu 

~·fil·f·'·~·f;.:.. ~ ,_. ,, ·- . .. . 
~";t • 

S 
.;;•:-•@•;. •.•ı·-·~ • . . . ' ,.:. . . . . . ': . .. . . ' 

a. ~ • . -
':' • • - •!" • • • . -- .. .. . . ... ' . . . 

. ,. " • • · ı. 
~ ., :. . =- ~ : 
• • • • • • • 

'.iP• lif • • "" •• • • • • • • • 
~ ~ .. .. ~ . .. 
~ ·. . . . . . . ~ --~ • •1 • • ..... '!J ·~ • • ' • • -"" ,.. ... .. ·~ . . . .. . . 
,\..,•r•r•t•~ • • • • 1 ....... . \ , ~ ...... 

3- Bulmacanın halli: 

<:? 

O('<IU ~N 

(7) nci Sayıdaki Bul
maca Müsabakamız: 

1 - !kinci resimde ~utu!'ln şey
ler şur.lardı: 

(A) Adamın göğsündeki nişan. 
JB) Boynundaki yaka. 

* 2 - Resmin arasına çizilmiş olan 
~er: 

(1) Çocuğun arkasındaki kayaların 

üzerinJe. (2) Aşağı sol köşede. (6) 

Ağacın dalları arasında. (2) Kedinin 
a~kasmda. (1) Sağdaki çizgüıin t:ım 

ortasında. (3) ~ğı sağ köşede ot
ların arasında. 

Geçen Bulmacamız 
8 numaralı çocuk mecmuamızm (Hem 

eğlence, hem bilmece) sütununda 1 puvan 
kazandıran bulmaca, 6 numaralı çocuk 
mecmuamızdaki bulmacanın aynidir, yan -
hşlıkla konulmuştur. Küçük karilerimiz -
den özür diler ve o bulmacanın puvan be
ıabma dahil olmıyacağını bildiririz. 

Küçük Okuyucularrİnızdan 
Bir Rica 

T ANın Çocuk lla\Tesi 

Geçen Bilmecemizi 1ı !Y~zısız Hikay;ı 
Doğru Halledenler L_ --· ·--

. 

1 

tir ,L~~;, 
·v~~ ... ı . . . r::~-.- .. ıl/ ~ . ' ! 

' I ' . . ·ı ·-lj 

Kazanan Okuyuculanmız Hediyelerinı 
Pazartesi, Perşembe Günleri Ôğ' eden 
Sonra ldarehanemizden Alabılirler. 
Taşra Okuyucu~anmızın Hediye~eri 

Adreslerine Gönderilecektir 
lstanbul lisesinde Vedat Ba\1sal, Is
tanbul 43 üncü ilkokul 29 Meliha, ls
tanbul birinci okul 279 Haııdan Uran, 
l:ı'atih Gelenbevi orta okulu 'l77 Talha. 

BIRER KlTAP 
KAZ~~ANLAR: 

Babıali caddesi 19 numarada Ömer 
Türksü, Ankara Samanpazarı Inönü 
m:ı.hallesi 11 numarada Binbaşı Rah
mi kızı Sevgi Kayal, Izm\r Iki çeşme
lik caddesi 62 numarada Jnsef Eske
nazi, Izmir Karşıyaka Cümhuriyet o
kulunda 375 numaralı Ozer öney, An
kara Akköprü Gümrükler karşısında 
2 numarada Emine, Eski~~hir lisesin
de 698 lrfan, Ankara Imar~t mahal
lesi Aynalıçeşme sokağı 19 numarada 
Ayhan Tekin, Edirne çiftlik hudut 
bölük kumandanı Adnan kızı Gijneş, 
Edirne suişleri muhasibi Muhiddin 
kızı Umit Ataol, İstanbul lisesi 803 
Nihat. 
BlRER ALBUM 
KAZANANLAR: 

Türbede Peykhane caddesi 53 nu
marada. Akil, Süleymaniye Yoğurtçu 
oğlu sokak 21 numarada Arı<luru, Js
tanbul kı z1isesinde 256 Handan, Al
man m~ktebi 8 inci sınıfta Kostantin 
Gika, lstanbul lisesi 590 Asım, ltal
yan ticaret lisesinden Muamcmr Scın
kın, Fatih Sarıgüzel caddesi 20 numa
rada Bedia, Kayseritalas yuk.ırı ma
halle Atatürk caddesi 10 mımarada. 
Mustafa Soydan, Nişantaşı Teşvikiye 
Hacıemin sokak 24 numarada Mela
hat Ehiloğlıu, Giresun Osmaniye ma
h:ı llesi Karşı sokak 3 numarada Ala
ettin. 
BTRER BUYUK OYUNCAK 
KAZANANLAR: 

şıktaş 18 inci okul 448 Nejat, Beşik· 
taş 19 uncu okul 348 Kaminı n, Istan
bul 44 üncü okul Berker, Zile tabrjrat 
katibi· oğlu Turgut Soydan, 4fi inci ilk 
okul 341 Berria, Bursa erkek orta 
okulunda 402 M. Kemal, Po7.anti is
tasyonu büfesinde Mustafa Soydan, 
Şişli Osmanbey Ahmet sokak 17 Dlt

nıarada Yüksel Koptagel. 

Bulmaca Miisabakasmı 
Doğru Halledenler: 

7 numaralı "Çocuk Mecmua1, tm
zm "Bıclmacan ·miisabaka.sını do[J11ı 

1ıalledip hediye kazananl<ıruı li8tesi: 

BffiEH. MüREKKEPLl KALEM 
KAZANANLAR: 

Istanbul kız lisesinde 452 Nevin K! 
vanç, Usküdar 45 inci okul 195 · Ha· 
san, Saraçane 11 inci ilk okul 258 TI
han, Istanbul erkek lisesi 2R9 R. Ger
çek, Beşiktaş 24 üncü ~kul 143 Nec
det Gürsoy. 
BlRER KlTAP KAZANANLAR: 

Edirne Hükumet cadde3mde Yazıcı 
Hafız Kadir eliyle Halidun, lslanbul 
erkek lisesinde 1044 Fuat Kaşka], 
Şehzadebaşı Fevziye caddesı numara 
21 de M. Nurettin Derman. lzmit Ke
malpaşa maha1lesi Yalıcamıi sokak H 
numarada Salih Yukay, A!'na\'utköy 
D0laphkuyu Ceviz sokak .:.! numarada 
Piraye Emer, Ankarada lnu.C'an1arda 
133 numarada Nezahet, Tavşanlı Is
tıklal okulunda 20 Güzin Tu~, Bakır
köy Zeytinlik Ekrembey sokağı 38 
nu."Oarad_a Yusuf Okan, Izmit Kemali
ye caddesinde Halit Sengtin vasıtasi
le Cezll'.i . Laleli CümhuriyP.t cadclesi 
Türbe karşısında 28 numarada Sema
hat Bakırcı. 
BIRER ALBUM KAZANAı\1.LAR. 

. ~n 

Bir gün olur, küçük tane 
elbet büyür. 

Her Hakikate Bir 
İsbat Lazım 

1 

Müesssesenin bir salonu balın ku. 
tulara konulması işine ayrılmıştı. Ma 
salardan birnin üstü bir yığın ölü an 
ile dolu idi. 

Bir müşteri : 
- Bu arılar neye yarıyor? Diye 

sordu. 
- Müşterilerimizin sahici bal al • 

dıklarına inanmalan için her l·"'"'•ya 
bu arılardan bir tane koyuyoruz. Ce 
vabınr aldı. 

maç, Istanbul ticaret mektebi talebe
sinden 1106 Mehmet Celal Bilgin, Kı

Kabataş erkek lisesi 196 Turhan, 
lstanbul kız lisesinde 1151 Perihan, 
İstanbul lisesinde 1219 Hami Aydın, 
lstanbul e:kek lisesinde. H. Sıtkı, Ma
latya li~esinde 513 Rüknetitrı Tözün. 

Çatalca ambar memuru Sabri kızı \s!klı Topane1ioğlu Tunuslu Malımut
Hatice, Bursa Kavaklı mah.ulesi Bur- paşa sokak 5 numarada Berrin, Eren
ciistü sokağı 7 numarada Muammet', köy kız lisesi 745 Necla Okyay. lslan
Kmalıda Akasya sokağı J7 numarada t-ul erkek lisesi 814 V""'1at Ozman. 
l:1ci, Laleli caddesi 36 numaralı Bah- \ BlRER K ı\RT 
<;eli apartımanda Kamil. Bakırköy KAZANANLAR: BlRER KUÇUK OYUNCAK 

KAZANANLAR: 

Küçük karilerimizden bazıları adresleri
ni ve imzalarını okunaklı yazmıyorlar. Bu 
yüzden hediye almak hakları tehlikeye 
düşebilir. Onun için adreslerini okunaklı 
ya:ı;malarmı, imzalarını da okunaklı atma
larını rica ederiz. 

Küçükayasofya Şehit M:elı nelpl.Şa 
yokuşu 25 numarada Fehmi Baysal, 
Elaziz !pekçi Habibe oğlıı Efraim i
pekçi, Elaziz Taşmağaza so1ra.k 42 nu
marada F. Şendil, adliye vekaleti mer 
kt>z bürosu memurlarından Hıfzı Me
tin oğlu Galip, Sultanahmet Ishakpıı.
şa caddesi 33 num~rada Acinan. 

BlREP. KART 

Kartaltepe 9 numarada Gönül Günay
dın, Ko:ıya sağlık direktörü kızı Ne
zahet Akın, Kırklarelinde üçlıncü ta
hur kumandanı oğlu Necde-ı, 4.3 üncü 
okul 3 üncü sınıfta 45 Vedat, tstaııbul 
t. ız orta okulunda 20 numar;tiı Leyla 
BP.nigör, lstanbul 44 üncü rxu~ktepte 
154 Remzi. 

BlRER BU1'UK OYUNCAK 
KAZANANLAR: 

Gazi Osmanpaşa orta okulundan 
2!'.15 Nurettin, Kadıköy 7 nci il.kokul.la 
Süha Atabey, Balıkesir ağ:r ceza 
mahkemesi reisinin kızı Fat.ma, l{on
ya Çifte merdivende eski polis mek
tebi sokağında orta okuldan Tarık 

Sabuncu. lstanbul kız lisesinde V. Gü
ray, tstanbul 4.4 üncü okul 164: Hik
met, İstanbul erkek lisesi 624 Rurhan, 
lstanbrıl kız lisesinde 1602 F. Yüksel, 

(7) Numaralı Bilmeceyi 
Halledenler 

7 numaralı "Çocuk 1tlecmıuı~, mı

zm "Hem eğlence, hem bilmece,, sin
de en çok puvan kazanıp hediye alan
ların /i.<Jtesi: 

BIRER MUREKKEPLI KALEM 
K~ ~ANANLAR: 

ıı:acJıküy ilk Gazi okulu 378 Zafcı~ 

KAZANANLAR: _ Dördüncü Vakıfhan birincı kat 10 Elazizde Kuyumcu Cebrail kızı Rey-
lstanbul erkek lisesinde 1397 Ca- ııumarJ.da Firdevs Serbülent, Cağa!- banet, Sakarya i!k okulunda 201 Er

hit, Nuruosmaniye 82 numarada A. u~lu Başmuhasip sokak 3 numarada doğan, Kadıköy Gazi ilk ok..ılundan 
G. Tekvar, Gaziantep adliye yanında Mehlika, Teşvikiye 16 ncı okııl 74 Ay- Necla Olhay. Izmir Karşıyaka Ke
Doğrut1Jk yazıhanesi vasıtasiy1e Hati- ten Aydın, Kumkapı orta okulunda malpaşa caddesi 8 numar:lda Sait 
cP. Yeşilova. Balıkesir Sava.stepe yatı 3~8 Mııhlis, Adana orta okulda 5ıl0 Şt~ner, Zile Altınyurt 2 nci okulunda 
okulunda 106 Esma, Nazilli TiJterinin Suat Köni. -

1
63 Necmi, Izmir Başdurak Kalıraman 

oğlu Nimet Usberk, IstanI.uJ .erkekli- B1Rf:1{ KTJÇUK OYCINC'AI{ 12.r sokağı numara 51 ~· TP.ceviJ, G11-
EıP!'Iİ 499 O!'lm:ın. Fransrz SPn Jozef KAZANANLAR: zi:ı.ntl'n Gaziler caddesi 186 numand11 

lisesi ıhzad sınrfmda Vncrdilber, Be- Yalv~ C. orta okulu ıaı ll/Jan Dil- llhan Gt'ÇCr. 

TAN 1n ÇOCUK 
- LE\ z AvA.U. t A'( ~ 

~-~it BANf4. OVLf <:,fLİ. 
,,,,,...- '- _ , ) y O P.. K i HAF TA l AP. DAN 

E KIN 
• ""-BER~ HEP DENİZ vSTlJN. 

ın OEYıZ . 
BoyLE' ? A§IN A NEP..EYE GıDıYOIWl. 

GELENLER-=: 
~ _J-· 

piRfGı KıRıL~N 
KOiAAL AR•NOA 
HEMEN yİYECfKS•Z. V4' /el. 
CE.KSı.z. 8ıA NAl.Dt CENUBA, ~~~~~-
siiRuKLENıyoRLAR. Gır rı"KÇE 
TÜR.Lu YARDIM İHTİMALİl'JOE/IJ u:ıAı<LAşıyo~LAR., 

KATİYYEN •. 
EMıNiM Ki Bu 

Br'R 

~-

ATLA I TEkİN 
5.AHıLE: iR;ŞTı~ 
AR TIK. GAM 
'/tMfM. 

~ 

DıR!! 

FAKAT BU 
HAXİKAT~N 
BıR ADA • 

Mecmuası No: 9 
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2 r ANın Çocuk na vesi 

Arap Masalı: Amcanın . \· 
Köşesi . • • v . 

Sevgili vavruıar•m, . · · • Emırın Armaganı 
Geçen bafta, gazetenizin )'l'tll bil- Bir vakitler Arap ülke\er:nien bıri- _Nasıl razı olmıyayım. bl'yle bir- turkü söylemek şerefini bağ. ı:1:ı.rkcn, 

•.elerini se\·ip sevmediğinizi .sor. nin çok sinirli ve huysuz bir emiri nımete. Haydi gidelim, d~di. r.iacağımız yüz altını llll arnmızJ.t 
uştum. Kü~üll mektuplarını• ~ .• vardı. Hayatında en fazla hoşlan-lığı Vezir, genç türkücüyü de eğerinin p:ıyl~..tcağımızı söylemıştl. Ne yapa-

onlardan çok ho!;IM<lığmısı DlUJ- şeyler nargile ve türkü idi. , B. ütün 

1 

önüne oturttu, elli altın :Caz mac<tğırıı lım, ~ıdmet bu _ya .. Talihimize yüz dey 
~L . glınleriaı böylelikle geçIJ"en emirın bir ~ nek ısabet ettı. Altınları a:saydık, 

O balete sise eğlemceff .bir t.tıkl~~ ı gü~ ~~ı pek fazla sıkılm19~ı Hemen ~-. . . (.:J taksim ~ecekt!k .ya .. Bun~a:ı da tak-
im var: Benim ~erimi S:Cv~ı veı.ırıni yanına çağırttı: ~/- . •; (_ sım edelım. Ehmı bunun ıçın kalıiır-
iz. Şimdi bil'u .~ .sızm k~dı ~il- - Ctlnım bugün çok sıkılıyor. Bana ~· ,~.} ~ /' dım. Geri ~alan onun hakkı. 

inizl blrlbırume Hvdırt>yım, gönlünıü açacak, güzel se.:ıini doya, /~~.!'~: .. ~-~ \ ~,· :ı:.~ \ Emır, o ana kadar vezirine çok gü-

olmaz_ mı! • . .•. • • • doya dinliyebileceğim bir tür~ücü bul. 0v, j,r~': ?~ 'ı~ ~ l \:"j),' veniyord~: ~i~enbire ondan soğuJ.ı. 
Duydugunuz, bildıgıntz . bilm~e \ 8ı.yet bu üzüntülerimi unutturabilir- _ ~. :: -~j ""'-) · {~~'.- ~ ~' ~ Ve onu kuçulturcesine güle re!<. .. r . , /. " . '~ .... < • ·/.>~ ı 
ya bulmacalardan f!n ~.. mı se- se yüz. altın vereceğim, unutturamaz- <. l1 · ~. fT { "f~.; Ç ... / ~ '. ~-'/·, - Alfı., öyleyse ka Ik sc11. Bırak ün-
bu ·ollayuuz. Adresımi unut- ·· · k ded ~~t\ ~~"'-°!ı..Y4:1'~~ ı ,., . .. . . P · a .) sa yuz deynek yıyece . ı .f ~..,..,.,., .... ~ "'/· lu yenm savın vezırıme dedı· 

t.ab"" {TAN - ÇOUllKJ ...,,,.~,,, · ' ı 1 ' .r •• - • ınm u. . b. · Vezir, eniirin buyruklarını aldık- ~ ' · '::r~- ·-' .. ~ ~-- ) Vezı .. bu hiç ummadıg-ı vazi'-·et kar 
yolladığınız bilmecelere ırer ~ • , :-\~ _,,_.,-- :. • · • ' . .r 

• d k .. 1 tan. sonra tan agarırken ha.ela ;urı . -\ ~ .. . . .,,-ı) r;ısmda kızardı. Yaptığına pi2maıı ol-
rer bakar, içlenn en ~o guze 0 - • • b" k ıı k • Jd ~ •!IJ "' 

b. . . bcygırme ınere yo ar-a O) u u. ~ ') . du Fakat son pişmanlık favda vcrmi-
lan a~'ırır her hafta ınnı gaze- . .. . • · k.. . , \ _, .r 
. • . • .. d d Maksadı ulkede ılk rastladıgı tur u- " J yeceğini anladı. Meydana do"ru iler-
ıze ko) anın. Yollı) anın a ını a ., .. . . t" . t' G"' o 

cuyu emırın huzuruna ge ırmeJ{ ı. u- t 1 d k . k ıd· ledi Ve hakkı olan elli sonayı yedi 

Düşününüz, (OCUklamn, ıoıabıüılt-yin 
tenizi elinize alme.a, hemen bil
~erin arasmda kendinizinkini a

·tıracak, ve belki de.. buluvere
siniz. Ne tatlı heyecan bu ..• 

Bulaınaz.o;aruz üzülmek .rok. Ya sı
gelmf'Dli~tir. Yahut sizden (\aha 

Ü7.el bir bilmooe istiyoruz demek -
·r. Biraz daha beklersiniz; bilme<>e-
iz gene 91kmazsa sorar, öğrenir, 
ha güzel bir tane bulursunuz. (~ı

an bilmeeele.re bir göz gezdirirsi
lz. Bu defaki bilmece veya bulma

ız onlar kadar, onlardan da daha 
üzelae hiç durmadan (TAN) a 
ollarsnuz. Mutlaka basdır, siz de 

t.enizde bulmacanızı ve adınızı 

. . . . hu ıra ı ı:a sevmen• sara va gc ı . · r · 
nt?ş kum tepelennın gerılerınden he- 1 . . . Bu hal, emirin o kadar hos ma critti 

·· l k u kla dan çok hazı·n kısı de somakı mermerden basa.. . ,., nuz sıyrı ır en, za r .. . . k" h" k t k ı d · . . . . 1 . .. .. ınakları yurek çarpıntıları ıç ınde çık- ı, ıç sı ın ısı a ma ı. Her şeyı u. 
ve tatlı bır ses ışıttı. yı~ onune, ar- . . . . ·tt. N · b" k t G 

• p • • tılar. Emır ıle vezırlerın +;oplanmış nu u. cşesı ın . a arttı.. enç 
kasına, yanına bakındı. Ken1ı:3ındcn ld ~ b .. . ··k 1 · d'l,.. G türkücüye dönerek samur k!.i,.künden 

• • • fi • • •• •• O ugu U}U sa ona gır 1 vr . :ienÇ . . -
çok ilerıde hır kara nokta gozunu çal t " k'" .. .. 1 kta k .1 1 bır kese altın "!karttı \re d~ıı·k.,nlı . . · ur ucunun aç ı n arnı zı ça ıyor- " · - ... -
c!ı. Atını kamçılıyarak on'.i yctıştı. Bu . . . . 

k l d b. k"' d d" ~ .. d u· du. lçındcn kcndı kendıne: - Aç ayı ya m ar a ır oy e ugune a\'e ı . 
1 

- • .. 

l ·k ·· 1 · ·d b ' d ı· oynamaz amma ... Neyse, aenı. Tur-o up, ş~r ı soy emıye gı en ır c ı- .. .. .. .. . •. 
k 1 d kucunun açacına soyledıgı şarkı de-
' anr ıy. t. ~ . . ğil, bir bülbül sesi gibi §a.krak. f:.ık'.ıt 

\ ezır a.tıdan aşagıya ındı. ve gen- yeni kafese hapsedilen bir kanaryanın 
ce yaklaşarak: ir.lemeleri gibiy emirin Jcı1lbini inlet-

- Bcu emirden geliyorum. Car.ı bu 
günlerde çok sıkılıyor. Sen kendinde 
ve sesinde onun bu üzüntülerini yok 
edecek J,'Üven duyuyor musun? diye 
sordu. Genç türkücü için üll<e emiri
nin önünde şarkı söylemek hiç şüphe 
yok ki büyük bir şerefti. Biden: 

ti. !çini evvelkinden daha fa7.!a sıktı. 
Dönere!{ tiirkücüye: 

- Adın ne senin? diye sordu_ 
Genç: 

- Güm! diye cevap verdi. 

Emir, koltuğundan kalktı: 

yıı uzattı. Bir kat ta kadıfodcn işle
rneli elbise armağan etti. Sonra: 

- Sen her gün .sarayıma girip çık
mıya ~<!rbestsin. Ve türkücü başım

sm! dedi. 
Veziri de yanındım uzaklaı:;tırdı. 
İşte. (Zenginin gözü aç. fakirin J'!'ti. 

zü tok olur.) ata sözü bura1an çı.1(-

mıştır. 

.örmek sevincini tatla.rsmız. nu, ne 
atlı şeydir bilir misiniz; çomk\ar. - Bmim sesim mi? Ancık benim 
·r dene~·in de görün. gibi bülbül söyliyebilir, dedi. 

- Güm, senin sesin hiç te hoşuma 
gitmedi. Yüz altın alacağın yen.le, yiiz 
deynek yiyeceksin, dedi. 

G~rip bir 
dostluk 

Kim bilir belki d b k"" ··ük b·ı- Vezir, delikanlının duyduğu gü\·cn-e U Ut_'. l . • •• •• • 
· . .. 

1 
. cı gorunce · 

ece sızm guze yazılar ya.zmı~·a ilk · 
ımmız ·olur. Bir gün bir hika:re~ - I<;h, oldu öyleyse! Seni emirin 

iz ba.-.ıhr, .sonra daha iyi ve d;ha yanına çıkartacak benim. Yalnız bir 
iihim yazılanruz... şartla, 'dedi. Genç yüzündekı terini si-

Bilmeee yazmak dt>yip te ~N:me- icrek: .. 
li, yavnılanm. Bunun da bir yo- - Soyle bakalım, nedir o şart'! 

u var, t'lbet. B:!n de bileyim. 
1 - Bir d~fa bUmeıceforin güzeJini - Emirin sana vereceğı yüz altını 
meık lizım. Bu en mühim iştir. ' y~rt, Y~.rıy~ ~~~~aşacağız. Raz ımısın ; 
tgele bilmeceyi herkes bilir. Ya- Genç turkucunun cebi bo~. karnı aç-

laa bilnıtte duyulmamış. ça'>ncak tı: 
la.şllamıyan, güzel bir bilmece ol- -~---=--====-===ı-=---

2 - Sonra uzun orun ve IÜ7.Um
yazıla.r ya.mıamab. Bilmttf! ne 

, onu anlaşılacak gibi yaunak ye-

Tabii biz bllmettlerfnizi a:vınrkMt 

~
fara ('Ok ·1ikkat edeceğiz, ona 

önı .J.ı-~..,~--· 

c.. 
t5 t::)- c::.. 
---=c::ı::;;. c:::ı 

["'""'-"Ilı c:::J 
1<0,.._~..... c:::J 

·~ı~i~~~~ : L "" ....... o..ıı 
~I 

Bilmettlerinizin Ül'lt t.aralma ka -
çıncı bilrneceniz olduğunu, alt tara
fına adınızı yazmayı unutmll.\'ınız. 

Gazetede üç defa bulntM'a ve)'& oil
me<':Mi çıkan yavruma hediyem \'Sr. 
Bakalım daha şimdiden yanrmda si
zi bfokliyen hu küçük hediyenin kiı
çük sahibi kim olacak! 

AMCA 

\\\l \)1', ()\...l-1\A"L 

Vezir, bu karlı işin zararlı tarafla-
rım söylemernisti. Emirin bir P.l i ı;a-1 ~···: 

~ ~ 

retiyle izbandut gibi b!r adanı. d~li

kanlıya bir omuz vurarak: 
- Yere diz çök, diye haykırdı. Ve 

emirin buyı'Uğunu yüz sop:ı vurarak 
yerine getirmiye başladı. Tür:Cücü el
linci sopayı da yedi ve elini kaldıra
rak, kP.ndisini ıslatana: 

- Dur! diye bağırdı. 
Emir, çocuğun bu cür'etine kızdı: 
- Ne demek istiyorsun'? diye hay-

Hayvırnlar arasında bı:ı...-.. .ı.ç u
:nulmadık dostluklara, anlaşmalara. 

rastlanır Mesela kediyle köpek biri
t.irine düşman olduğu halde, bazı yer
lerde bir kedinin, bir köpekle clost o
lup kuı.u gibi geçindikleri görülür. 

!urdı. Delikanlı iki adım ilerl·~di ve : 
- Emirim, ben kendi hi3scme dü

~en elli sopayı yedim. Elli..ı ele vezirin Tıpkı böyle günün birinde bir köpek 
hissesidir, dedi. de k~ndine bir kirpiyi arkad'iş seçmiş. 

- Neden onun olsun? Her Akşam kirpi ininden çıkıp, köpe;;i 
ı:iyarete geliyor, gece olunca da, re-- Karşınızda şarkı söylemek be_ 

nim için bir şereftir. Fak:ı.t, ortada simde gördüğünüz gibi, onun sırtına 

bir elçi olmasa, kim huzurunuza çı_ ~ıkıp saba>ıa kadar nusd mısıl uvu
kabilirdi. Veziriniz bana, önünüzde yormu~. 

~L"( '\.h: .. '-A~\... "'( ~ ... 
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TANın Çocuk hiveıl 

Hem Eğtence l ı Bu Haftaki 
Heın Bilmece!..____ 

Bilmecemiz 
No: 1 

1 2 3 

ı 

J .~ 5 6 
J 1 1 

5 ı ! ,-,-
6L __ ( 1 a 9 

7 l ec:= , ; 
91 1 ' 

SOLDAN SACA 
1 - Pencereye takılır 
2 - Büyült 
3 - Hayvanların aya~ll\tl konulur 
4-Emiı 
5 - Gö.iiis 
6 - Gtce 
7 - Baya~ının aksi 
8 - Para toplama 
9 - Sere{. 

YUKARDA"f AŞACI: 

ı - H akikatte mevcut olmıyıın ~eytana 
btnzer mahlüklar. 

2 - Bir ırk (kara adam) 
3 - Gônüllü asker 
4 - Neş'eli 
S - Süt veren bir hayvan 
6 - Erkek ismi 
7 - Bir uzvumuz 
8 - Sevdiiimiz bir insan 
9 - Fransada bir nehrin ismt 

Puvan: J 
No: 2 

4 5 6 10 

1 

• 1 _ .... 1 

~ 
l 

~ -~ ' ,,. -,__: ~~ 1 
J 

--•:---~--~.;;:;;..~~--·----~· 

Bu resmi yapa.rkt>n ressamın aklı kim bilir, nuelerde imiş ..• Ayni re. 
simde (10) dan fazla hata yapmış. Bu yanlışhklan bulup bize yazı'1ız. 
Ra.kaJ1m en fazla hanginiz bulacak~• nız. Hatalardan ht>psini bulanlardan 
elli ltişiye muht.elif güzel hediyeler verilecektir. 

Kahkaha Köşesi: 

Ne Güzel Mazeret 
Öğretmen - Anlamıyorum bu na_ kadar fakir düştün? 

sıl oluyor. Eviniz mektebin tam kar. 
SOLDAN 

1 - Türkiyenin bir 
SACA: 1 d ~ 
yerinlle doimu~ a- şısm a oldu&ru halde siz her gün mek 

Dilenci - Elime geçen parayı ben 

de sizin gibi ona buna savurdum da. 
dam 

2 - Sanmak 
3 - Emir. Çalgı çalman şe1 
4 - Çok sevgi. Bir silah. 
5 - Bir nota. Olmamış me)'Vl. 
6 - İçine bindiiimiz bir şey. Bir renk. 

YUKARDAN AŞACI: 
1 - Büyük şehirlerimizden biri. 
2 - Fenalık 
3 - Bir deniz adı 
4 - Ağacın bir kısmı 
S - Bir sayı 
6 - Kôyülülerin bir ıeyi iıaret ic;in .söy 

ledikleri söz 
7 - Uyu 
9 - Su ltoyduiumuz ş~y 

10 - .,._,_daya uycun. 
Puvan: 4 

No: 3 

Bu ıekli bleminizi kaldırmal'lan bir c;;iz
&ide 'çizebilir misiniz? Nereden ?>aşlıyıp, 
nerede bitirdiğinizi iyice cöıterec:k şe
kilde çizip öteki bilmecelerle beraber bi
ze yollayınız. 

Puvan: 3 
No: 4 

Gece gündii:r:, dere tepe, hiç durmadan 
gezerim. Ben dünyada deiilim ama, dün-
yada cezmediiim, cörmediiim, cirmedi -
fim yer yoktur. Beni herkes cörür, iakat 
kimse tutamaL 

1\\ün ba.\uyu:n ben 'ır.\m\ıul 
-v~ ... - ..... 

lehe geç kalıyorsunuz. Halbuki bir sa 

at uzaktan yürüyerek gelen arkadaş_ 

larmız tam zamanında burada bulunu 
yorlar. 

Talebe - Tabii bir saat yürüyen 

arkadaşlarım geç kaldi\clarmı anlayın 
ca koşarak geliyorlar .. En az yarım 

saat kazanıyorlar. Zavallı ben ne ya_ 

pabilirim? Bir kaldırımdan karşı kal. 

dırıma koşmaktan ne it.adar vakit ka 

zanıla'bilir ki. 

Güzel Çare 
- Bay baytar! Bir atım var. Bazı 

günler çok iyi görünüyor, halbuki ba_ 

zı günler tamamile hasta gibi ... Aman 

bana bir çare ... Çok üzülüyorum. 

Baytar - Bu kadar li7.illmeyiniz. 

Çaresi kolay. iyi göründüğü gün he
men satınız. 

Ne Büyük Çadırmış? 
Köylü - Böyle bir rüzgarlı hava_ 

da paraşütle inmekten korkmadınız 
mı! 

Kamptaki amatör - paraşütle in.. 
medim, Bu gördüğün benim çadırını 
dır. 

Sebebi ne im it? ~· 

Dilenci - Bana on para verir misi 
niz bayan! 

Bayan - ·Aı sana on -pa.ra. yerine 
QU. .... ur\Jll. h.V...\. ~ W>Y\e ~ '-.' 

Ne Yavr·usu? 
- Bir yavru gördüm günde (5) ki 

lo artıyordu. 
Günde (5) kilo artıyor muydu. Çıl. 

dırdm mı! Deroe4c bir ayda (150) kilo 
olacak. 

-Tabii ... 
- Demek beni, bir aylıkken (150) 

kilo gelen bir yavru gördüğüne ina
nacak sanıyorsun. Harikulade bir yav 
ru desene. 

- Yok canım .... Bir fil yavrusu. 

Körebe. Oyunu 
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Cep Treni 
Evet yanlış okumadınız. Cep 

treni. Ceçenlerde bir lnıiliı mü • 
hendisi elektrikle işliyen bir tren 
yapar. Bu tren bir lokomotif. iki 
yük vagonile üç yolcu vagonundan 
mürekkep. Bütün bunların hepsi 
birden nereye sığsa beğenirsiniz. 

Bir cebe. Hem de ce~in bir köşesin 
de bir sigara kutusuna. Kutunun 
da ancak bir köşeciğini doldurduğu 
için diğer tarafına sigaralarınızı 

rahat rahat koyabilirınişsiniz. Lo
komitifin en yüksek yeri 13 mili • 
metre, raylar 9 milimetreden da
ha dar. Elektrik nıotörünün bü • 
yüklüğünü siz düşünün. Herhalde 
iyi görmek için mikroskopla bak
malı. Fakat bu küçücük motör 
mükemmel işliyormuş ve trenin en 
ufak kısımları bile bizim trenlerin 
tıpkısı imiş. En ufak bir noksan 
yok. 

lngiliz mühendis bu mikroskobik 
treni yapmak için tam iki sene ça
lışmış. 

Gürültü İle Mücadele 
Amerika şehirlerinden birinde 

halk, tramvay, otomobil, fabrika 

ve saire ... gürültüsünden ·O kadar 

bıkarlar ki, .nihayet gürültü ile mü 

cadele için bir cemiyet kurmıya 

karar verirler. Cemiyete aza ola • 

rak hep sessizliklerile meşhur in

sanlar seçilir. Seçim günü bir par

ça fısıltı oldu diye asıl toplantı gü

nü için birçok tertibat alınır. Top

lantı günü h·erkes lastik ayakkabı

lar giyinir. Hışırtı yapacak kağıt 

filan getirmek yasak edilir. Haki· 

katen topluluk çıt olmadan başlar., 

Başlar amma. .. Nasıl biter. bilir mi 
siniz çocuklar? •• Sokakların, fab
rikaların gürültüsünü aratan bir 
patırtı içinde .•• Sebep ne diyecek
siniz. Söz söyliyeceklerden biri 
vaktinden bir dakika evvel kürsii
ye çıkıp söze başlar. Sessizlik mef
tunları bundan sinirlenirler. Biri 
dayanamaz "indirin,, diye bağırır. 
Bir başkası onu susturmak için 
haykırır ... Başka birisi de azalara 
ne için toplandıklarını unutmama
ları için bağırır •• Bağıran bağıra • 
na. (Gürültü ile mücadele) cemi • 
yeti kendi gürültüsü yüzünden iş 

göremez, dağılır. 

Kahvenin İyilikleri 
Bir Amerikalı doktor kahvenin 

sıhhate zararlı olduğuna şiddetle 

itiraz ediyor. Bilakis ka~venin için 
de bulunan ve kafein denilen bir 
maddenin adalelere kuvvet verdi .. 
ğini ve beslediğini iddia ediyor. ı 

(Kafein) in daha büyük bir fay. 
dası da var: Çok okumıya ve yaz• 
mıya mecbur olanların yorulma • 
malarını temin ediyormuş. 

Fakat._ Tabii pek aı i~i\mek tar• 
~'--
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istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

-•DOKTO~ ~°'-.. 

' HORHORNi 

Bayanların candan arkada,,.: AybQ.Jlarındo lzullandıkları 
11FEMiL11 Tuvalet Bezleridir. 

Her eczanede bu{unur. Türkiye ve umum Balkan 
hükfunetleri için vekili İş Ecza Deposudur. 

Venüs gibi güzel olmak istiyorsanız; daima: 
Venüs Kremi 

Venüs Pudrası 

Venüs Allığı 

Venüs Ruju 

Venüs Rimeli 

VENÜS Sürmesi 

Venüs Briyantini 

Venüs Esansı 

Venüs Kolonyası 

Venüs Tuvalet sabunu 

kullanınız. 
~~~US miistaJızaratı nam ve şöhretini sözle değil, malını bütün dünyay~ 
egendirmek ııuretile isbat eden şayanı itimat yegane markadır. Umumı 
deposu: E\'liyaza.de Nureddin Ecza AJ9.t "\'e Itriyat deposu, lstanbul. , ...... __________________ ......... 
Soğuk ve rutubetli havalarda 

O. No. 

1151 

4111 

4763 

8254 

5576 

8356 

1344 

3564/ 4 

3544/ 5 

1069 

4334 

4569 

5317 

5652 

6802 

Semti ve mahallesi Sokqı 

Yedikule E. Samancı odalan 
Çırağı Ha!!lan Y. Çukurçe~me 

Kuzguncuk E. Yahudi mektebi 
Y. Ayhan 

Şişli E. Kağıthane 
Y. HUriyeti ebediye 
cad. Tramvay ia-
ta.syonu 

Samatya imrahor E. Hacı Manol 
llyasbey Y. Hacı Manav 

Tarabya E. Kolçiyari 
Y. Ahi çelebi 
ve Haziran 

Tarabya E. Soğuksu 
mevkii 

Beyoğlu E. Dere çıkmazı 
Kamer hatun y. Dere çıkmazı ve 

Papa.s köprüsü 

Kadıköy Osmanağa E. Yoğurthane 
Y. Mühürdar Fuat 

Kadıköy Osmanağa E. Yoğurthane 
y. Talimhane 

Mercan Iğnecihan tğnecihan 

Usküdar Murat Reis E. Yenimahalle 
Y. Allame 

Kuzguncuk E. Çiftlik 
Y. Konca.baş 

Kuzguncuk E. Kumbaoğlu 
Y.Haınam 

Usküdar Fıçıcı Rüstem 

Yenimahalle 

Beyoğlu Fesliyan ve 
Kamer hatun Şerbethane 

Emltk No. Cinsi ve hissesi 

E. 93 Mü. Ahşap hane ve 
Y. 25-27 bahçenin Y2 his. 

E.5 37 metre a.rsa. 

E. 99-101· 1463 metre arsanın 
103-105 ve 4 9/96 his. 

mahallen 
99-101-103 

E. 56 Bahçeli ahşap 
Y. 54 hane 

• 
E.15 Kargir köşk ve 

Y. 8-49 kirgir hane ve bah. 
mahallen 
35 il&: 43 

çenin % his. 

ve 6. 8 

E. 40 Evvelce bağ şimdi 
ına.hallen 27560 metre tarla-

35 nın 14/ 48 his. 

E.10-10 Mü. Ahşap hane ve dük-
i'. 7-36 kanın % his. 

ı:::. 67 118 metre arsanın 
Y. 17 4/6 his. 
E. 69 101 metre arsanın 

hanta 16 4/ 6 his. 

5 tğnecihan üst kat 
odanın 1/ 6 his. 

E. 138 138 metre arsanın 
Y.128 6/ 32 his. 

E. 9 86 metre arsa 
mahallen 

7 

7 Kargir nanenin 
1h hissesi 

Y. 6-8-10 58 metre arsa. 

E.15 83 metre arsa 
Y.17 

Hisseye göre 
muhammen K. 

270 Açık art-
tırma 

60 ., 

900 " 

1U50 Kapalı 

zarf 

4000 ,, 

500 .. 
300 ., 

320 .. 
300 

" 

100 
" 

30 
" 

100 
" 

350 
" 

60 ,, 

•20 " 

Eminönü eczanesi yanında. 
Her gün akşama kadar hasta
larını kabul eder. Tel: 24131 

t il 

Sulta.nahmet Birinci Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: Holantse bank Uru 
N. V. nin kapalıçargıda Kalpakçılar

da Mehmet Nazım ve şürekası Şir. 

keti az.asından Mehmet Nazım aley

hine açtığı 936 • 1093 numaralı 

118,88 lira alacak ve faiz ve mesarif 

ve yüzde 10 tazminat davası üzerine 

ilanen ve giyaben cereyan eden mu
hakemesi neticesinde müstenedi da. 
va senet hakkında müddei vekili tat
bikat ve istiktap talep ve sabit olma. 
dığI takdirde yc.min teklif eylemi§ 
ve olveçhile karar verilerek celse 
ıı . 12 - 936 saat 10 1/2 a tayin e. 
edilmiş olduğundan mezkıir gün ve 
saatta borçlunun tatbikat, istiktap 
icrası ve indelhace yemin edası için 
hazır bulunması ve gelmediği tak. 
dirde vakıaları kabul etmiş addolu -
nacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (27799) 

ACELE SATILIK EV 
Beyoğlu, Hüseyinağa maballesi11de 

li'eridiye sokağında 70 No. lu 3 katlı 
ve 11 odayı muhtevi bir kagir ev eh

ven fiyatla acelen satılıktır. lı'!tekli

lerin Galata Bahtiyar han 53 No da 
l\vukat Jak Mizrahi'ye müracaat et• 

mel eri. 

AKRiDOL 
l{Ullananlar soğuk algınlığında, grip, 
llezıe Ve boğaz olmaktan kurtulurlar. 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 11-12-936 tarihine 
tesadüf eden Cuma günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

ao~ K R i DOL 
gaz ve bademcik iltihaplarmı d 

pek çabuk geçirir. 

15 lier eczanede bulunur. 
ıo ~lleUk kutusu 35 kuruştur. 

nelik kutusu 70 kuruştur. 

' 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Art

tırma ve Eksiltme komisyonundan; 
Akliye ve Asabiye Hastanesine lazım olan 500 adet 

:~~~~~~~~~~!!!!!~~!!~~~~~~~~~ Yün battaniye açrk eksiltmeye konulmuştur. ~ 1 - Eksiltme C"Jğaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muave-
lstanbul Defterdarhg"" ından: net Müdürlüğü bm2ı:;ında kurulu Komisyonda 2/12/936 

Çarşamba saat 15 buçukta yapılacaktır. 
Muhammen 

c· ıns \7 k .. 
l\ıt e mev u 
?ll sarayda eski Cambaziye yeni Kürkçübaşı 
es~~allesirıin Kocamustafapaşa caddesinde 
l\ıt 1 41 yeni 3 9 N 0.11 ahşap evin tamamı: 
çih saray Cerrahpaşada Avratpazannda Ke
~·· atım mahallesinin eski Toprak yeni Açık
t~Sokağında c~ki 3 yeni 15 N o.lı ahşap evin 

'l' anu: 

tutarı 

Lira 

500 

400 

~~Pkapıda Fatmasultan mahallesinin eski 
ba~nı ~f · yeni Marifetname sokağında 4 N o.h 
s·. Çe}ı evin tamamı: 1800 

1hvrik d A b · · ya -h apı a .. ~~ra acı Beyazıt mahallesının 
l{ g ane sokağında 14 N o.lı evin tamamı: 
~ o~anıustafapaşada Bazirgan Hacıhüsrev 
'Yea. allesinin Ramazan ef. sokağında eski 38 
~ ~ı 3 O N o.lı b:ıhçeli evin tamamı: 
cı~!az~çinde Tarabyada Kolçiyari sokağın
ta~~kı. 114 yeni 1O6 N o.lı 3 g ı M 2 arsanın 
ll ~mı. 
eşiktaşt , n·k··· y 'l Settı a ı. uıtaşta Saatçi bayırında eşı 

dere~n ~~ddesinde Molla ayazma ve Vefa bey 
işgaı:~ ıl~ aşçı Ahmet ve çiçekçi Mustafanırı 
Siftı· - . ekı tarlalar arasında Balmumucu 

tg1 a .. 
tarla: razısınden 6690 metre murabbaı 

~eYazıtta e k. C . . 
haıı . ·. s ı . arşıyıkebır yenı Beyazıt ma-
Itan esının Eskiciler sokağında 9 N o.lı dük· 
.t\ ın tamamı: 

ha~~ar.a~da eski Katipkasım yeni Yalıma-
16 {sının Değirmen sokağında eski 14 yeni 
(b apr 828 ada 7 parsel No.lı 60 M 2 arsa 
'l' eher M 2) 

Si 
0
Phanede Yaryaçelebi mahallesinin Takb:1 caddesinde eski 2 1 yeni 2 5 N o.lı köşe. 

~:y~~nda (53,57) M2 arsa (beher M 2
) 

80 

180 

80 

420 

40 

z, 5 

2 
lta, ~Pte Zeynep hatun mahallesinin Dere so
ba trinda 9 No.lı tahminen 400 metre murab-

1 arsanın yatı payı (beher M 2
) 30 

ber Ukarıda cins ve mevkileri yazılı emlak hizalarmdaki 
ta.ıt:l~e~ ilzer~nd~n açık a:t_.tırma ~~u!i~~~ ayrı ayrı satıla-
1 . Ir • Isteklılenn ve tedıye şeraıtını ogrenmek istiyen-
f.1.:y 1 14/ 12/ 936 Pazartesi günü saat on dörtte yiizde 7,5 
'-lis akçclerile l\~illi Emlak Müdürlüğünde toplanan Ko-

Yona gelmeleri. (M.) (3268) 

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

J - Muvakkat garanti: 314 Lira 7 Kuruştur. 
4 _İstekliler Şartnameyi hergün Komisyondan göre-

bilirler. 
s _ İstekliler Ceıri seneye ait Ticaret Odası vesikasile 

2490 sayılı kanundti yazdı belgeler ve bu işe yeter . ~~
vakkat garanti makbuz veya b~~~a mektubu ıle bellı gun 
ve saatte Komis_ynn<l gelmelen. 2977,. 

Kemalpaşa Şarbayhğından 
ı _Kemalpaşa Kasaba~ı i_çi~ yaptı:ıI~cak 350 lira he

deli tahminli Eıd;trik ProJesının tanzımı 22/11 /~36 ta
rihinden itibaren yirmı bir gün müddetle açık ~ksıltn1eye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 14i 12/936 Pazartesi günü saat 15 de 
Kenıalpaşada Encün1en huzurunda yapılacaktır· 

3 -- Talipler Şartnameyi Kemalpaşa Belediyesinden 
talep edebilirler. . . . 

4 - Taliplerin muvakkat temınat akçesı olarak 26 Iı-
ra 25 kuruşu eksiltmeden evvel vezneye yatırmış olmala-
rı lazırr.dır. 

5 - Taliplerin bu işi yapabilmeye ehil olduklarını ha-
vi Nafia Vekaletinden musaddak vesaik ibraz etmeleri 
lazımdır. 

6 - Taliplerin mezkur gün ve saatte münakasada ha-
zır bulunmaları ilan olunur. ''3177,, 

[ . İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Karaağaç müessesatı sığır kesim pavyonu vinçleri. 
ne yaptırıl.!c.ak muhafaza 
Fen işleri imar bürosu içir: alınacak 11 kalem 
tersim levazımı 
Beşikta§ta Set üstünde Silahtar Yahya c;eımes; 

Muhammen ilk te .. 
bedel minatı 

144 10,80 

129 9,68 

tonoz kubbesinin tamiri 33,3S 2150 
Hal üı:tüne konulacak üç tane paratöner r 77,:,6 13,32 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı dört türlü malzelT'o ve tamirler 
ayrı ayrı pazarlığa konulmuılardır. Şartnameleri Encümen kaleminde 
görül2bilir. istekliler hizal.9rında gösterilen ilk teminat mubuz veya 
mektubile beraber 3/ 12/ 936 perşembe günü saat 14 de O"imi Encü-
mendıJ bulunmAlıdırfır. (B.) (3298) 

ii 

Iktısat Vekaletinden: 
1 - Vekaletimiz kalöriferleri için alınacak olan 240 

ton Sömikok ''Türk Antrasit" kömürü ka(Jalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muharnmen bedeli 7200 liradır. 
3 --İsttkliler bu işe ait şartnameyi Vekalet Levazım 

Müdürliiğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 8/ i2 / 936 tarihine rastlıyan Salı günü 

saat 1 O da Ankarada İktısat Vekaleti binasmda toplana
cak olan komisyonda yapılacaktır. 

5 - · Muvakkat teminat bedeli 540 liranır . 
6 - Eksiltmt 2490 numaralı kanuna tevfikan yapıta .. 

caktır. 

7 -- lc;tekliler teklif mektuplarını ihale tiÜnÜ saat ona 
kadar makbu7 mukabilinde Komisyon RP.isliğine vere
.:eklerdir. Posta ile gönderilecek teklif mcktuplannm ia
deli taahhütlü olrrıası ve nihayet bu saate kadar Komis
yona gelmiş bulunması lazımdır. İhale saati olan bu sa
atten sonra gelecek teklif zarfları kabul edilmiyeceö-i 
gibi postada vakı olacak gecikmeler de kabul edllroiy;
cektir. 

8 -- Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin 
Vekalet Levazun Ivlüdilrlüğüne müracaat f:tmeleri. 

"3124" 

Devlet Demlryolları ve limanları işletme U .. idaresi llinlar1 

Muhammen bedeli J 500 lira olan ı O OOQ nıetro harid 
çift telefon kablosu 14.XII.36 Pazarte~i günü saat 1 O da 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki ı inci işletme ko
nıisyonu tarafından açık eksiltme ile satm alınacaktır. 
B~ işe girmek istiyenlerin 112 1/ 2 lira m~wakkat temi

nat ıle kanunun tayin ettiği vesaikleri, resmi gazetenin 
7/ 5/ 36 gün ve 3297 No lu nüshasında intişar eden tali
matnanıe dairesinde alınmış ehliyet vesikaları ile birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız ola· 
rak dağıtılmaktadır. (3158) 

Etibank Genel Direktörlüüğnden 
Et~ Bank'm Çoroh Vilayetinde Kuvarshan Bakır J\1a

denind.?ki Bastanesine serian bir operatör alınacaktır. 
Tavzif edi1ecek zata oturacak bir yer ile elektrik ve 

mahrukat Bank;:ı ta1'.'afmdan meccanen veriler.ektir. 
!c;teklilerin talep eueceklerı asgari ücret miktarınr bil

direrek Ankar;ıda GenE-1 Direktörlüğe n1üracaatlan ve 
aşağıdaki vesikaJ.arı da göndermeleri. 

1 - İhtisas vesikasr 
2 - Nüfus teskeresi sureti 
3 - Şimdiye ~adar çalıştığı yerleri gösterir hal tercü

mesi ve bunları müsbit vesaik sureti 
4 - 9X l2 eb'adında iki adet boy fotoğrafJ. •'3202'' 
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PHiLCO en büyük Radyo fabrikasıdır. 

/~ 
t~ 
= 

e 1930 don beri PHILCO radyo labrikolorı orasında 
ehemmiyel itıbuıle bırincı olorok losnıl edılmış ve 
• DONYANIN EN BUYOK RADYO FABRIKASI • 
'ünvorıını almıştır Phılco bu ünvorıı bu güne kodor 
muholazo etmekte ve buna her zomondo., doho ztyode 
layık olduQunu ocnlermektedır. 

e Dünyanın en kuvvellı ve en ıenQın le~lrıl6t ı alon PHILCO 
şırlr.eli radyoların ıslahına müteollık ıhlırolorın en 
çoQunun imtiyaz sahibi olmoklo en mulıemmel radyoları 
en ucuz lıotloro sotobılecek voııveıtedır. 

e Yoplığı radyolardaki mülemodı tek6mulollo PHILCO 
f•brıkosı radyo lennının lerokkısıne her kesten doho 
z yode ışlırok etmıştır . Radyo lennının PHILCO yo neler 
borçlu olduğunu oı?irenmek ıstersenız kotologumuzu 
isleyıp okuyunuz 

e PHILCO 1936 mevsım; zorlındo 1.600 000 lone Radyo 
salrnoklo kerıdi tuıs elmış oldugu rekoru kırıyor Bu 
suretle Phılco bütun dıQer rodyo fobrıkolorındon' 3 mısli 
daha loıla salm•s oluvor. 

e PHILCO radyoları, Ford, Studeboker, Oırysler, Pockord, 
Nosh ve sa ire gıbl en meşhur 28 olomobıl fobrıkosı 
torolındon tercıh edılerek luks modelı orobolorı111 

, Phılco rodvolorı ıle !echız e!mıslerdır, MODEL 37·2670 

l
lŞTE PHILCO RADYOLARININ KAT KAT OSTONLO· 

GONU GOSTEREN SiZE BU KADAR DELii.. 

« PHiLCO RADiO & TELEViSiON CORP.1 11 Fılaıdelfiyaı Fabrikası - Umumi Mümessillidl 

HELIOS MÜESSESATI 
Ja.t•nlııul - G•l•u, Vo,rv94a Cadcteal - ... K. 1400 

• 
1 

ve Biraderi halefi Ticarethanesi 
BEYO~LU ŞUBESinDEKi 

Mutbah edevatı ve porselen takımları 
Dalrelerlnl 

Yeniden en son sistem levazımatla tezyin ederek 

30 lkinciteşrin yarınki pazartesi günü 
Tekrar açacağını muhterem müşterilerine müjdeler ve 
lutfeıı vaki ola~ak ziyaretlerinde pek mutedil fiyatlarla 
en zengin ve müntehap çeşitleri bulacaklarını temin 
eyler. f 

~
Tektaş Yüzük'! 

Kanunuevvelin 3 neli perç~mbe 
günü sandal Bedesteninde fevka 1 
IS.de bir tektaş yüzük satılacaktır J 

Sahıbı:Ahmet Emin YALMAN -
UmuıW Neşnyab Cdare Eden: • 

S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Llmftet 

Üsküdar, Kadıköy su şirketi 
Kış müddetinin devamınca su saatlerinin bozulmasın~ meydan ver 

memek üzere lazım olan tedbirin alınması ve bunların ınce talaş ve 
ya saman ile örtülmesi için Kadıköy • Usküdar Su Şirketi, abonele
rinin nazan dikkatini celbeder. 

Bu münasebetle donup bozulan saatlerin tamir masraflarının ken. 
dilerine aid olduğunu da abonelerine hatırlatır. 

DlREKTöRI.:OK 

Sigara içtiği halde ne 
bembeyaz dişleri varı 

Çünkü sabah akşam RADYOLiN kullanıyor 

r Ha~~;:;"'~:-;ebessüm, temiz ve parlak dişler, sağlam diş 
-etleri, tatlı, rayihalı bir nefes... Işte Radyolin bütün bunları 

temin ettiği içindir ki, bu kaJ ar çok seviliyor ve bu ka.dar çok 
kullan ılıyor. 

RAD 
Dişlerin Abıhayatıdır 

* ... Ali Muhitt~ n-4' 
Hacı Beki 
Akide 60 kr. Fıs
tıkh 120 kr. Kay
makh 120 kre Sa
de lokum 60 kr. 
elvan şekeri 80 

Soğuk algınlığının 

GRiPiN 
alınması lüzumunu ihtar eden 

ilk tehlike işaretidir 

·Ri -ı 
Bat. dit, adale ağrılarile diğer ağrılan en kııa zamanda ve~ 
kat'i tekilde dindirir, nezleye, ıoğuk alıınlığına, gripe ve e,. 

ıali haıtalıklara ~artı bilha11a müe11irdir. 

• 

En 
şit, astm ve boğmaca öksürüğü-
n ün kat'i ilacıdır. Göğüsleri za-
yıf olanlara vikaye edici tesiri 
şayanı dikkattir. 

Bütün eczanelerde vardır! 

CNGil.JZ KANZUK ECZANESJ 

Beyoğlu, lstanbul 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk Ha. 
kimliğinden: Alfred Badettinin Bey. 
oğlu Galatasaray Hava sokak 3 nu -
marada Hatice varisi Şükrü aleyhine 
mahkememizin 936 - 1966 numaralı 
dosyasiyle tahliyeye emir davası U. 
zerine mümaileyh Şükrüye gönderi
len davetiyeye mübaşirin verdiği şer
he göre ikametgahı meçhul olduğun. 
dan ilanen tebliğine karar verilmiş 
ve celse 10 - 12 - 936 tarihine müsa • 
dif perşembe günü saat 10. 1/ 2 da 
tayin edilmiştir. Mumaileyh Şükrü 

mezkur günde gelmediği veya bir ve. 
kil göndermediği ve vesaik ibraz et
mediği takdirde muhakemeye gıya -
bmda devamile tahtı işgalinde bulu· 
nan mecurun tahliyesine karar veri
leceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (27797) 

Gripin katelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih edinis. 

BAYAN 

Her ak,am 
Taksim Abide kaf!)ısmda 

KIŞLIK 

~ ı '7 1...i. 
SALONUNDA 
okuyor. Her Pazar saat 13 
de danslı matine vardır. 

/ 

çab-;ık yapılı'' Her nevi klişe İ§leri ucuz, . . 
ıyı ve 

Klişelerinizi TAN da yap~ 
~----~------~-----------

Bu berbat ha,·alarda ıizi öksürükten, nez· 
le ve bronşitten koruyacak yegane ilaçtır. 

PASTiL FOR 
Hançereyi 
öksürüğü geçırıt, '{eğse 

rahatlık verir, ıeı kısıklı
ğını, nezleyi izale eder ve 
aiızdaki fena kokuları da 

alır. 

Pastil For 
~~eti.B~d~~~r:T~ma~aa~ •••••••••••••••••••••••••••~ 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
hakimliğinden: Holantse Bank üni 
N. V. nin Ba.lcırköy İstasyon cadde. 
sinde 60 numarada Kavvaf Zeki aley
hine açtığı 936 • 887 numaralı 100 
lira alacak maa faiz, tazminat dava -
sı üzerine ilinen ve gıyaben cereyan 
eden muhakemesi neticesinde müsw
nedi dava senet hakkında müddei ve
kili tatbikat ve istiktap talep ve sa
bit olmadığı takdirde yemin teklif 
eylemiş ve bu suretle karar verilerek 
celse, 11 - 12 • 936 saat 10, 1/2 a ta
yin edilmiş olduğundan mezkür gUn 
ve saatte borçlunun tatbikat, istik
tap icrası ve indelhace yemin edası 
için hazır bulunması ve gelmediği 

takdirde vakıaları kabul etmiş ad • 
dolunacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (27798) 


