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7 incide: Haftanın Resiın
leri ve Akdeniz meselesi 

Madrit iddetle Mukavemet Ediyor 
Bükreşteki Erkanıharbiyeler T oplanfısında :l 

Bes Devletin Askeri 
s · stemleri görüsüldü 

BiR HABERE GÖRE 

Üç Günlük 
Harbın 

Neticesi: 
ispanyada Franko kuvvet- • 

!erinin Madride karşı giriştik-
leri taarruzun bugün ddrcH.ln-
cü günüdür. Madridin nıu1<a
vonıeti artnıış bulunı.ıyJr. A· 
siler en fazla faaliyeti. şehri 
bombardıman etınekto göste
riyorlar. Şu dakil·ayn kadar 
Madrit sukut etmedıği gibi a- • 
silerin birkaç taarruzu da kı
rılmıştır. Son bir hal>cre göre 
de Madrit daha uzuıı zaman 
rnukavoıneto muktedir'1ir. 

Müdafaa Cephesi 
Yarılamadı 

Madritliler Asilere Karşı 
bir ihata Hareketine 
Teşebbüs Ettiler 

Ba~kan ve Küçük Antant 
Devletleri Arasında Bir 
Anlaşma Zemini Aranmış 

Londra, 9 (Radyo)- Madrit şehri asilerin şiddetli ta
arruzlarına rağmen mukavemette devam ediyor. Asiler 
şehrin garbindeki Kaza de) Kampayı Madritten ayıran 
Monzanares nehrini geçerek Madrit kuvvetlerini pÜR. 
kürttüklerini ileri sürmüşler, fakat bu haberin ash çık

-·------------- mamıştır. 
Ziraat Vekili istifa mı 

Bükreş toplantısına iştirak eden 
Mareşal Fe&Jzİ Çakmak 

L d 9 (Radyo) - Balkan devletleri erkanıharbi-
0·0ı r~, . s:ikreşte yapmakta oldukları miizakereler 

ye reıs erının ~ f"ld b.. ..k b" h · ti t k" 
b da •iyası maha ı e uyu ır e emmıye e a ıp 

ura a k I . .... · d · 
ediliyor. Bu müza ere ~rın vere~egı netıceye e aynı 
ehemmiyetle intizar edılmektedır. 

Bu toplantıda tetkik olu - ------------------~ 
nan mevzulara dair bazı ha -
0Jerler gelmektedir. Alman 
son haberlere göre Türkiye, 
Yugoslavya, Yunanistan ve 
Romanya Erkanıharbiye Re 

------------ isleri Küçük İtilaf devletleri 
·ıspa nyada nin de askeri p~ogramlarmı 

tetkik etmişlerdir. 

5 Bu tetkikler neticesinde Balkan an-
0 n tantı ve K 'içük ltıliH -icı rJetl ri ar.a-

r d sınaa anıaşmazııkıarn taharri edıldiğl 

Edecek? Miidafaa Cephesi 
Anakara, 9 iTAN muhabirinden) 

_ Burada dolaşan bir şayıaya göre, 
sıhhi vaziyeti daha bir müddet istira
hat halinde kalmasını icap ettiren 
Ziraat Vekili Muhlisin yerine Eerzin
can me'o'usu Aziz Samih İllerin Vekil 
olması muhtemeldir. 

En mevsuk haberlere göre Madrit
liler, şehri geçmek istiyen asileri 
mitralyöz ateşi altına alarak bu te
§ebbUsü akamete uğratmışlardır. 
Madrıtlilcrin mUdafaa cephelerinde 
asiler şu dakikaya kadar hiç bir rah
ne açamamışlardır • 

Bombardıman 

Asilerin hn va ve karadan Madrite 
karşı açtıklan bombardıman devam 
ediyorsa da şehir, henüz ehemmiyetli 

~ bir hasara uğramamıştır. Atılan mer
milerin biri şehrin göbeğindeki Har • 
biye nezaretinin ynnıbaşına düşmüş· 
tür. 

MaCl-rit hükiım tinin reisi 
Ba,vckil Kabellero t::: ( e de haber verilmektedir. Küçük itil. -

'Ahmet Emin Y.4.LM AN fa ve Balkan antantına dahil bulu

nan devletler, bugün beş devletten 

ibaret bulunmaktadır. Bu beş dev

letin kendi orduları için ayni askeri 

üniformayı kabul edeceklerine 

Bugün öğleden sonra ikide asiler 
Mndriti ,yemden şiddetli bir bombar -
dımana tutmuştur. • irde sükun ve 
ınllzaırun hbklim su ği1 haber vcri
Jıyorsa dn ö l den so;ıra ba§lıyan ha-
va bombardımnnmm şehir dahilinde r--------------
bir panik tevlit ettiği anlaşılıyor. I 

B u satırları yazarken ~a~· 
rit henüz düşmemıştır. 

200 Bomba 
Bombalar yüksek binalara, tiyatro 

binasına ,parlamento binasına isabet 
etmiştir. Son dakikaya kadar atılan 

Fakat düşmesi gün, hatta saat 
itidir. Artık bugün Madridin 
düşüp düşmiyeceği meselesi 
Yoktur. Şehrin nekadar fazla 
Yıkıldıktan halkı nekadar fazla 
öldükten :e mahrumiyet çek
tikten sonra teslim edileceği me
aelesi vardır. 

de bazı haberler alınınıştır. ı b 1 bombaların sayısı 200 ü geçmişti 
1 

Jıuanyada hullümet topçu art rop a,.nda at'=§ ediyor ar 
ı r Madrit, fi.si tayyarelerine tayyare 

Adan ada 
Yağmur 

ve Dolu 

-------------------------------------, toplariyle mukabele etmiştir . 

t • • k 1 • Madritte herşeye ra~'lllen düşma-M on ro mu ave esi• nm §ehregiremiyccc{':>ikanaatihil-
küm sürüyor. Asiler Mndr:it üniver -

Jspanyol halkına refah ve saadet 
getirmek hedefile ortaya atılmıŞ 
bir hükumetin böyle manevi bir he
zimete uğraması Ispanya için acıd~. 
:Avrupa demokrasisi hesabına da bır 
ziyandır. 

nin tasdik vesikası ~~~ri~~:tancsinllşgal ettiklerini 

Tanklara Karşı 

lspanyol halkçıları, mağlfıbiyet!e -
tinin mes'uliyetini, f~ist devletlerin 
muhafazakar cepheyi kuvvetle tut -
nıaıarma; demokrat devletlerin de 

' ispanya işlerine müdahale etmemek 
Prensibi arkasında saklanmalarına 
Ve kendilerini maddi ve manevi yar
dırndan mahrum bırakmalarına atfe
derler. 

Binlerce Cam Kırıldı, Bah- Pariste imzalandı 
çeler Zarar Gördü Mister Baldvin de Bog" azlara 

Adana, 9 (TAN muhabirinden) -

Bugün öğledensonraburadaşidde~i Temas Eden Bir Nutuk Söy_ledi 
bir yağmur ve arkasından da hızlı bır _ 

dolu dökülmeğe başladı. Kısa bir müd Paris, 9 (A.A) - Boğ~~lar ~ukavelenan;ı_csi bugün 
det içinde yerler ceviz büyüklüğünde tam surette meriyet mevknne gırmiştir. Bugun saat 16 
dolularla bir karış kalınlığında .bir t~ da Dışişleri Bakanlığında, Fransa Dışişleri Bakanı Del
baka teşkil etti. Bu yüzden bınler~ bos, Türkiye, Büyük Britanya, Sovyetler Birliği Büyük 
cam kırıldı. Telgraf ve telefon tellerı Elçileri, Bulgaristan. Roma ?Ya, Yunanistan, ve _Yugos

lspanyanm hariçten haksız mua - koptu, portakal bahçeleri ve sebzeler lavya Elçileri tasdiknanıelerın Yatırıldığını tesbıt eden 
Jncle gördüğti muhakkaktır. Tanın- çok zarar gördü. !ki kere de yıldırım vesikayı imzalamıslardır. 
Jnı~ m~ru hlr hük6me~ b~ iliti - od~ü~~~Ü~-~~~---~~~~-~-~~~~~-~~~~~ 8uve~k~20hmmuz1936tarihl i 
lali bastırmağa çalışırken dı§ardan - 1 tnukavelesinin son maddesi mucibin-

Bitaraflık ilan edilmesi, ihtilalci ta - 134 Bin Lira Kazanç! evrakında saklanılmak üzere, bu ba 
her şey tedarikine devam edebilir. J Y ce Fransa dış işleri bakanlığı hazinei 

rafı bir nevi meşru kuvvet diye ta- kanlığa tevdi olunacaktır. 
ıumak demektir. Demokrat devletler, 
felaketin umumileşmesinden kork - BALDVlNIN NUTKU 
muşlar vo lspanya meşru hükumeti- Londra, 9 (Hndyo) - Başvekil 
ni umumt selamet ve sulh endişele- Mister Baldvin, bugün Londranın ye-
rine feda etmişlerdir. ni belediye reisi taraftn<~an Gild 

liol'de verilen ziyafette mUbim bir 'Asıl Kabahat.. nutuk söyledi. Başvekil geçen sene -

ııin dahili ve harici bütün mesel~le
rine temas ctmi§ ve Montrö muahe
desinden bahsederken demiştir ki: 

B n böyle olmakla beraber hari
ci vaziyet ancak ikinci dere

cede bir amildir. l§in doğrusu, is
panya halk hükumeti kendi başmı 
yemiştir. Ispa.nya halk cephesinde 
birlik ve normal bir sevk ve idare 
olsaydı bugUnkU akibetin tahakku -
kuna bind~ bir ihtimal yoktu. 

Bir de~.:Japanyado. halk cephesi 
dediğill'fit-kuvvı;t, sosyalistler, '.ko -

Madrit, 9 (A.A.) - Havas ajansın
dan: 

Madridi müdafaa edenlerin kah -
ramanlığını aşağıdaki yararlık pek 
güzel bir surette göstermektedir: 

Dün Cnrabanchelde vukua gelen 
muharebe esnasında asilerin topçu 

{Aı1<ası 8 incide] 

Fransız - Rus 
ittifakı 

ve Lehistan 
Londr.a, 9 <Rndyo) - Buraya r;eJ. 

miş olan Polonya hariciye nazın mi
ralay Bek ile üç mesele te&ik edile. 
cektir. Beşler J{onferansı işi, Leh is .. 
tanın emniyeti ve Dançing mesclesi. 

Lehistan. Frnnsız - Sovyet pakt1• 

na itimatsızlık göstermekte, müşte • 
rek emniyet sistemine karşı taraftar. 
hğnu muhafaza etmektedir. 

Fransa Ticaret Nazrrr 
Ankaraya Geliyor 

Belgrat, 9 - Ay sonunda buraya 
gelecek olan Fransa Ticaret Nazın 
Pol Bastid buradan Ankaraya gide • 
cektir. 

mtnistl~~ıuını·5istlerden terekküp 
Mıyor. un e ki cemiyete kar ı 
lnenfi' bir ırlik ceph~si teşkil etmek-

... - $ 

· .. [.Arnns incide] 
Kendi icatccrdesi olan b:nbir derde dev~ bi~ şmnı:a İle 134 bın lira kazandığını 
"TAN" muharririne 11oylıycn Doktor Huscyı~ Hilm~ kaçakçılık suçlle mahkemeye 
werilmistir. Bızzat verdiği ıayanı hayret tafsilat S ıncı &ayfadadır. 

"- 1923 te imzalanan Lozan mu
ahedesinin Boğazlara ait olan ve Bo
ğazıarm bir kısmını gayriaskeri bir 
ha.le koyan maddeleri, Montrö'de ya
pılan yeni bir muahede ile kaldırıl -
mış ve Türkiye kendi toprağı olan 
Boğazları tahkim hususunda tamn
rnUc serbest bırakılmış bulunuyor. 
Ingiltere, bu yeni muahedenin akdini J 
kolaylaştırmış olmaktan, bliyUk bir 
hoşnutluk hissediyor. 

Mithat Nemli Jcposu önünde biriken am l J J:. 
e e a~ıtılıyor 

f Tafsilat 8 inci ayfada l 



2 TAN 

Ankara Mektubu 

Türk polisi için hazır-ı 
lanan yeni kanun 

projesinin tafsilat. 

El işleri 
Sergisin· 
den Bir 
Köşe 

Ölü hayvan kuyruğu keserek 
para kazanma yolu aramışlar 

1 

A nkara. 26 (Hususi Muhabirimizden) -· Polis iş
lerinin ehemmiyeti ve bunlardan her bjrinin ih

tisasa dayanan ~ok mühim birer ilim ve fen şubesi hi\li
ne gelmesi dolayısile emniyet ve asayişi korumak va7.ife
sini iizerine alan Türk poJisi için inkılabın ve ihtiyacın 
seyrine uygun bir şekilde teşkilat kanununun bir çok 
m2ddelerini değistiren kanun projesini hükumet, Kamu-
taya vermiştir. 

Kanunun eababı mucibeai 

B ugünkü polis teşki
latının zamanın 

icap ettirdiği inzıbat vazife
leri görmeye kifayet ctn1e
diğine işaret eden kan un 
projesının esbabı mucibe
sinde hükumet şu noktalara 
işaret etmektedir: · 

Memleketin on sene evvelkl vaziye-

Orta kısmı terfi sicili kazanmış po· 
lisleri komiser sınıfı için yetiştirir. 
Bu kısmı muvaifakiyetle i;cmal eden
ler liyakat V4'! kıdem sıral:ı.rına göre 
komiser ınnıfına terfi hakkını kaza· 
nacaklardır. 

Yüksek kısım, emniyet amiri ye· 
ti§tirmek içindir. Bu kısrm emniyet 
amirliğine terfie hak kazanmış baş. 
komiserlerle orta kursu mu\"affaki· 
:ı-·etıe bitiren başkomiser ve lise me· 
zunu memurlar dnha yukı>.rı liyakat 
ve kıdem sınıfına göre terfi hakkını 
kazanaca ?dardır. 

tiyle bugUnkü durum arasında bUyUk 
bir fark vardrr. Bilhassa sınai mU
e~eselerin günden gUne attma.sı a
mele faaliyetinin artmasına; iktisadi I hhacu kumr 
faaliyetlerin artması, deniz vasıtala· 

1
• htisas kısmı, emniyet müdürü 

nnm, demiryolu ve diğer l·nra yolu yetiştirmek içindir. Bu krs· 
v&Brtalarınm seri ve yüksek inkişa- ma komiser muavinliğine veya mua
fını mucip olmuş ve binnetice polisin dil memuriyetlere tayin olunan yük· 
vazifeleri de artmı,tır. Bu sebeple sek tahsillilerle lise veya muadili 
bu yeni teekllata lüzum görillmUştUr . . mekteplerden mezun olup ta birinci 

Projenin ıetircliği yeni eıcular sınıf emniyet amirliğine '\·eya muadi-
li derecelere kadar terfi etmiş olan 

P rojenin anahatları şöyle hiila· memurlar sevkolunacr.~dardtr. 
&a. edilebilir: Bu kısmı muvaffakiyetle bitiren -

Polia kadrosunda bilgili memurla· Jer, meslek dahilinde yüksek tahsil 
n arttırmak maksadiyle tıı.h!ili orta görmüı, addolunarak daha yukarı de
ve daha yilksek olanlara bUtçenin recelere terfi hakkmı kazanacaklar· 
imkA.nı niabetinde bol m~ verile· dır. 

cektir. Enıııtitüde en ziyade nazarı dikkate 
Polia meeleğini ta.m me~lek haline alman iş, bilgi ve teknik cepheden 

koymak için on sene ic;ind~ polislerin yüksek ihtisıı.slı ve kabilivetli polis 
orta mektep mezunu olmaları temin amirleri yetiştirmektir. En!-ıtitlinUn 
edilecek ve bunlara ilk rartide yetiştireceği kriminoloji miitehR~srs-
20 lira ulf ma&§ verileoektir. Lise lan adli işlerimiz için çok değerli o
mezunlan 22 lira asli maq'ia komi· ıacaktır. 
aer namzedi olarak alınacaklar, polis Ayrıca bUtl.ltt aünya polis teknl-

enstitüsüniln orta ve yükselt lrisim~ ğindeki bilgiler ve ilerleyişler bu mü
larmı ikmal eder etmez m ıaşlan 2.:> ~ese vasrtasiyle talim edilecektir. 
liraya çıkarılacaktır. Enstitünün btiytik kıymetlerinden 

. Orta mektep mezunu polislerle Gc· birisi de en faal ve kuvvetli zabıta 
dikli Küçük Zabitliğinden terhis edil- kadrosunu teşkil eden jandume. za
miş polislerin sivil kısmında çalışma· bit mektebiyle ayni çatı &ltmda bu-
lan esas tutulmuştur. lunmasıdır. 

Terfi için birinci derecede liyakat, 
ikinci derecede kıdem aranacaktır. 

Terfi müddeti 3 senedir. Polis me • 
murlarmm komiserliğe terfileri için 
enstitünün orta ve kom~rlerin em· 
niyet ın em urlu ğ una yü~sel· 
mesi ısın yüksek kısımlarını 
bitirmeleri ıart koşulmaktadır. MU· 
11abaka usulleri kaldırılmıştır. Polis· 
lerin haftada bir gün 24. saat mezun 
bulunmaları kabul edilmiştir. Sıhhi 
eebeplere istinat eden mezuniyetler, 
badema hizmet mUddetleriyle mukay
yet olacaktır. Emniyet müdür ve me
murlanna azami üç günlük maaş 

katına kadar resen ceza vermeye i
zin verilmiştir. 

Poliı meıleğincle lnıımlar 

P olis memurlan evvela ilnifor· 
malı ve sivil olmak üzere iki 

krMna ayrılmaktadır. Üniformalı me
murlar da \'a.&rtalı ve vaınta,ız olarak 
D<ıye a.ynlmı~ır. 

Karakol olan yerlerde miinha!ıran 
adli işlerle uğraşacak (Adli polis) 
namile ayrıca bir teşekkül vücuda 
getirilmektedir. Polis amirleri ve 
"·ilayetlerde emniyet mildürü, k~za· 
lıırda emniyet amiri ,·eya baskomıser 

lia teşkilatı bulunan nahiyelerle 
,ı-..ı-de komiser veya ko· 

.. ı .- muavfril bulunacaktır. 
Llyiha, bQtUn kazalarda polis teş

killtı yapılmasını istihdaf etmekte· 
dir .. Yazı hesap ve pasaport işleri için 
bir muamellt ınnıfı vücuda getinl -
mektedir. Bu suretle bilfiil polis işle- -
riyle diğer işler a.ynlmış oluyor. 

Poliı Erutitüni •cınun layihaıı 

B u vasıflarda polia yetiftirmek 
makaadiyle ve kan:ınun bU

tlln hUkümlerint ta.tbik edebilmek l· 
çin arandan ileri hilviyetteld zabıta 
memurunu yeti.ft.irmek gayesiyle lm· 
nılan polis enBtitUsU için de bir ka
nun llyihuı hazırlanmIJ ve Kamuta· 
ya gelmiftir. 

Bu kanun layihasma göre de ene· 
titü üç kısımdan ve bir de kunıtan 

ibaret olacakt!r. İlk ~~ polis nam
.eti ve memuru yetiştirecektir • 

Ekmeklerin Çesniıi 
Değişecek mi? 

Bu sene buğday mahsulundeki gı
dai evsaim diğer yıllara nazaran da
hö a.z olduğu haberleri üzerine bele
diye keyfiyeti zahire boreasından 
sormus ve oradan gelen re~~mı ceva
bı Sıhhiye müdürlüğüne bilclırmiştir. 

Sıhhiye müdürlUğü, bu hususta 
kat'i karar ittihazı için kendisini sa
llhiyettar görememiş, keyfiyctı Sıh
hiye Vekaletine bildirmiştir. 

Vekaletten bugUnlerde c~'·ap gele
cek, ondan sonra ekmeklerin bundan 
sonraki çeşnh:ıi ile goleten miktarı ye

niden yapılacaktır . 

Yağ Antrepoları Islah 
Edilecek 

GUmrük idaresine ait şehrimizde 
bulunan yağ antrepolarının ıelahı i
çin gümrük başmüdürlüğü tarafın
dan hazırlanmakta olaa proje ikmal 
edilmek tizeredir. 

Gtimrük ldnrPsi, pr:ıje kin şehri -; 
mizde bulunan tnnınmıa ya~ tUccar· 
lannm mUtalealarını da topıaımşur. 
I•roje bir haftaya kadır Vekalete gön 
derilecektir. 

Kahveye ıiden talebeler 
Talebelerin ~vehanelere gitme· 

Jerinin önüne geçmek için zabıta fii· 
len kontrol vıı..zifeaine b~lamıştır. Bu 
işin maarif cepheainden tnkibi ''e 
yeni tedbirler ahnmuı için bugünler· 
de Maarifte bir toplantı yapılacaktır. 

Yüluek Tedriaat Umum 
Müdürünün tetkikleri 

Maarit Veklleti yüksek tedrtaa.t u
mum mUdUr Ceva.t, dün şehrim4ze 
gelmiftir. 

Cevat, dUn yeni açılacak f el!efe 
kursu ve hukukun 4 ~eneye çıkarıl
ması işiyle meşgul olmuştur. Bugün 
de Güzel San'atlar Akademisinde tet
kikat yapacaktrr. 

Üç Açıkgözün 
Bir Kuyu Başında 
Geçirdiği Macera 

Zincirlikuyuda evvelki 
gün garip bir vak'a olmuş, 
ölü hayvan kuyruklarını ke
sen iki kişi kuyuya düşmüş
tür. Hadise şudur: 

Belediye, hastalık dolayısiyJe bl-
dürttUğü hayvanlar için Zincirlikuyu
aa Çiftlik arkasında büyük bir kııyu 

kazdırmı,tır. Oldürülen hayvanlar 

A nkara~aki Serııi Evinde açılan Eliş Ceri seorıisl buyuk bir raibe~ a:ö:mek!edır. 1 bu kuyuya atılmaktadır. 
Sergı mUnasebetile toplanacak olan Ku~ük San'atlar Konıresı ıçın Tıcarct Feriköyünde oturan Basri, Fe)1mi 

Odası tarafmdan hazırlanan rapor, diln Vekalete &önderilmiştir. ve Halit adında üç kişi kuyuya. atılan 

Türk Hristiyanlar 
Cerniyefnin Ka· 
rarından Sonra .• 

Türk Hıristiyanlar Cemiyetinin 
yıllık kongresinde ekalliyet mektep -
!erinin kapatılmaları ve Türk hıristi
yan çocuklarının da Türk çocukları 
gibi resmi mekteplerde ve hep bir -
likte okutulması mevzuu bahsolmuş · 

tu. Türk Hıristiyanlar Cemiyetinin 
bu kararı hiç şüphesiz her tarafta 
bUyük bir memnuniyet uyandırnlI§· 
tır. BütUn vatandaşlarm ayni mü -
esseselerde, ayni kültürle büyümele
ri bittabi candan arzu edilen bir me· 
seledir. Yalnız bu karara uyarak 
mühim bir kısmı Evkafa ait olan ve 
birer mütevelli meclisleri tarafından 
idare edlıen ekalliyet mekteplerinin 
resmi makamlarca kapatılmaları 

kat'iyyen mevzuu bahsolamaz. An • 
cak Cemiyet Kongresi ta.rafından ve
rilen bu karara bütün Cemiyet · men· 
supları ittiba ederek halen azlık mck· 
teplerindeki çocuklarını oralardan 
alıp resmi mekteplere vermek ister· 
lerse bu arzulan is'ai edilecektir, bit
tabi, bu Cemiyet azası olmıy.1U1 .:di • 
ğer Türk hıristiyanlar da Cemiyete 
dahil arkadaşlarını takip etmekte 
tamamile serbesttirler. 

Bir Günde Üç 
Tramvay Kazası 
Oldu 

Dün biri Beyoğlunda, diğeri Sa· 
matyada, ötekisi Beşikt~ta iıç tram
vay kazası olmuş ve üç kişı yarala.n
m~tır: 

1 - Tünelden Şışliye giden 411 nu· 
maralı vatmanın idaresindeki tram
vay arabasının arkasına on Uç yaşla
rında bir çocuk takılmış ve biraz son
ra elleri çözülerek yere dUsmUştür. 

Henüz hüviyeti de anlaşılamryan 

çocuk, düşme neticesinde başından 

tehlikeli surette ynralanmış. hastane
ye kaldırılmıştır. 

2 - Y edikulede oturan ı)n Uç ya
şında Orhan, 219 numaralı tramvay 
araba.sına bağlı :518 n umarah araba
ya binmi~ ve tramvay durmadan at
lıunıştrr. Orhan yere düşmüş ,bacak· 
lanndan yarnlanmıştrr. 

3 - 1225 numaralı vatmanın ida
resindeki arabada giden Bahaettin, 
tramvay durmadan atlamılk istemiş, 
yere düşerek yaralanmıştır. 

BlR KAMYON OTOMOBİLE 
ÇARPTI 

Dün gece Aksaraydan Kurtuluşa 

giden Recebin idaresindeki ~06 nu
maralı kamyon ile 1938 numaralı Be· 
kirin kullandığı otomobil çarpışmış
tır. lnsa~ca zayiat olmamış, kamyon 
ile otomobil hasara uğramıştır. 

Bir Taıhih 
Çnnakkalede ölen Alman askerler! i
çın evvelki gtin Tarabyada yapılan 

merasimden sonra, ayni yerde bulu
nan Mareşal Fon der Golç'un mezarı
na da, erkAnıharbiye nıektebimizin 
eski muallimi sıfntiyle Harp Akade· 
nıisi namına bir çelenk konulmuşlar. 

Çelengin Uzerinde "Harp Akademisi,. 
yazılıdır. Bu havadise ait tafsilat dün 
kU nilshamı1..da yanlışlrkla başka şe

kilde yazılmış olduğundan tashih ede
ri:ı; . 

istanbulda da
imi bir sanayi 
sergisi açılıyor 
Şt'hrfmiz TicarE"t Odaı ı Sanayi Şu

~i Direktörlü~ü hiitün tı.tanbulun 
sanayiini t.emsll etmek üzere bir ser
gi hazırlarııa~a başlamı!-.tır • 

Bunun için bütün Sanayi müessese
leri her ~ün 'anaşi Direktörlüğüne 
nümunelf'r getirmektedir. 

Sultanahmettf'ki Sana;yi Mli7A"JSinin 
Ankara,l'a naJdedilm~i Ü7A"rlne yeni 
bir müze kurulması ihtiyaç haline glr
ml~tlr' 

Oda bunun için t"n gilzel ve en bü
yük bir 88.lonu a~,rrnr,j bulunmakta
dır. Burada her mUeMel!lellln malı bu
lunacak, bundan bafka graltklerle 
ihracat n lthalltnnm IÖA~k 
cetnll.-r hazırlanacaktır. 

SerJtl tamamlandıktan M>nra bü
tiht iktisadi daire amirlerinin haur 
bulunacağı bir törenle açıla<'.aktır. 

Bunlardan M>nra mekteplere Maa
rlt M~ ._aliyle t...ı. edlle
r61c WobPJerfn ffh Prglyf ztyltjopt -
derek ıtehrlmbı .....-yl m~elerl 
hakkında bir ftldr edinmelert temin 
edlltt.ektlr • 

Kaçak Şarap Bulundu 
Imrozda Savanın evinde muhafaza 

nıemurları tarafından yapılan ara.ş
tınnada 7 kilo şarap bulunarak mü
sadere edilmis, suGlular hı:tkkında ka
nuni taklbato. beşlanmı~tır. 

üç perdelik bir facia. 

ha:rvanların derilerini ve kuyrukları· 
nı yUzerek satmak suretiyle paraka· 
zanmağı kararlaştırmışlardır. 

Bu karar üzerine doğruca Zincirli· 
kuyuya giden Uç arkadaş. ölü hay·· 
Yanlar kuyusunda derhal işe başlamış 
)ardır. Fakat, bu esnada iı-lerlndc en 
küçüğü olan Basri kuyuya yuvarlan
mış onu çıkarmak için uğ~1rken 
Fehmi de ölü hayvanların yanma 
düşmüştür. 

Bunun üzerine Halit, bir yerden ip 
alarak kuyunun başına gelmiş ve ar· 
kadaşlarmı güçlükle ~urtarabilmi~tir. 
Basri, düşme neticesinde ehP.mmiyet· 
li surette yaralanmıştır. 

Belediyeye ait yere teeaYUzlerin • 
den dolayı Basri, Fehmi ve Halit hak
kında adli takibat yapılmaktadır. 

Şehir Meclisin
de Dün 

Gö.rüşülen işler 
Şehir Meclisi, dün Necip Serden· 

geçti'nin başkanlığında toplandı. 
Bau tAlimatnJJ.m~de yapılacak 

tadilata ait evrak encümenlere hava
le. edildi. 

Asri sinemanın ki f ya verilmiye
rek Şehir Tiyatrosu emrine terkedil
meai hakkındaki teklif mecliste ehem 
miyetli bir münaka,aya yol açtı. 

Azadan bir kısmı Asri sinema bi· 
nasmdan alınan kiradan vazgeçme • 
nin hiç te doğru olamıyacağını mil· 
dafaa etti. Diğer bir kısmı gelecek 
sene Fransız Tiyatrosunun kiralama 
nın kabil olamıyacağını, bu itibarla 
Şehir Tiyatrosunun tek binaya sı
kı§mak mecburiyetinde kalacağını, 
onun ıçin Asri sinemanın bu yıl kun· 
turatı biter bitmez yeniden kiraya 
verilmiyerek Şchır Tiyatrosu emrine 
alınmasının doğru olacağını iddia 
ettiler. Neticede bu sonuncu noktai 
nazar kabul edildi. 

Diğer bazı teklifler encümenlere 
gönderildi ve perşembe günü içtima 
etmek üzere celseye nihayet verildi. 

----
Malta Ziyaretıi Hazırlıkları 

Filomuzun Malta ziyareti ic;ın ha· 
zırlıklar bitm4ıtir. Lıtin filomuzun bir 
kısmı Heybeliadanın önüne gelmiş • 
tir. Maltayı ziyaretten sonra filo 27 
lkinciteşrinde Faler limanına. da uğ· 
rayaca.ktır. 

Şüpheli Görülen Bir ölüm 

Dün rnUddeiumumiliğe, bir tahta 
üstünde tüle sanlmış bir çocuk Ce!e· 
di getirilmil!ltir. Çocuk Fatihte otu· 
ran Eminenindir. 40 gUnıUk iken 
evvelki gUn ölmüştür. Fatih beledi· 
ye doktoru ölümü ıı,üpheli bulduğu f. 
çin müddeiumumiliğe haber vermiş
tir. Müddeiumumilik cesedi tabibiad
li Enver Kara.ne gönderdi. O da ölUm 
sebebini tcsbit edemediği için ceset 
morga götUrillmüştUr. Alınacak ra
pora göre tahkikata devam edilecek· 
tir. 

[AkVi~B~HAVAI 
llO İkindtqrin ı 

SALI Buaiinkü Hava: KAPALI 
Diln hava ekıeriyetle kapalı reçmiıtir. 

Rasat merkezlerinden alınaıı malQmiılta 
ııore, burUn de hava ekıeriyctle kapalı 
rcçccektir, 

Dünkü hava 
Dun barometre 755,70, sıcaklık en cok 

18,7, en az 13,4 kaydcdilmiıtir. Ruzılr 
, enup ve ccnubi!;arkiden esmietir. Yuka. 
rıda sur'ati 30 metre, aıaiıda 16 metre
dir. 

11 inci ay 
1355 Hicri 

Giln: 315 Kasım: 3 
1352 ~umı 

Şaban: 24 fl Birinciteırin 
Gıineş: 6,42 - Öfte: ı ı.ss 

1 
İkindi: 14.39 - Akıam: Hi,56 
Yatsı: 18.30 - fmdk: ~.oo 

ıo. ıı J.ln 

Siyaset alemi 
Madritten Sonra ..• 

M adrit ,ehri etrafında çotin bir 
muharebenin vuku bulduğu 

bu sırada &silerin muvaffak olacak
larını tahmin ederek yakın ileride ltı
panyanın ne şekil alacağını ve ne gi
bi meselelerle karşılaşacağ•nı düşUn· 
nıek yersiz olmasa gerektir. 

ispanya hükCımetıyle dcv Lic;en ta
rnf, muvakkat bir zaman iç in aral:,t. 
rındaki ayrılıkları uırntan nıi.iteaddıt 

f ırkalarda.n mUte~ekkildlr. Bu f ırkn· 
ların hepsi de neticeye varıncıya ka
dar bir me~ele çıkarınıyacak, fakat 
Madridin işgaliyle aradaki ayrılıklar 
kendini gösterecektir. Çünkü bu fır
kalardan her birinin ispanya rnukad
dcratıııa ait kendine mahsus diışün
celeri ve tahakkuku için ça' ı~tııı ga
yeleri vardır. 

Hakikatte General Frankonun cep
hesi Karlistlerden, meşrutiyetçi kral· 
cılardan, Falangistalardan yani fqlst 
lerden, lib ral cUmhuriyetçilerden, 
Basklardan, Klerlkallerden ve hür 
düşüncelilerden müteşekkildir. 

Bunlardan Karlistler mutli\kiyet ta 
raftarıdırlar, liberallik, ve pnrlıiman
terlik düşmanıdırlar. Bunlar meşru· 
tiyetçl kralcılardan daha çok sağdır• 
tar. 

Kralcılar da. Karlistler gibi Cene
ral Frankonun saflarında rnilhlm bir 
mevki sahibidirler. Bunların emeli 
Kral Alfonsoyu delilse de Uc;Unoü oğ .. 
lu Don Juanı ispanya tahtına oturt• 
maktır. Bu prens, dahili harp başla· 
dıktan sonra Asilerle birlikte harbe 
iştirak için koşmuş, fakat General 
Mola daha tetik davranarak prensi 
liudut haricine çıkarmıftı. 

Falanıiatler (yani faşistler eski 
diktatör Primo de Riveranın o~ILI 
tarafından idare ediliyorlar. işaretle· 
ri beş oktur. Asiler cephesinin en 
kuvvetli unsurudur. Bunltlrdnn ~50 
bin askerin cephede, 200 bininin :tıtı• 
yat kuvveti olarak cephe gerisinde 
bulunduk/arı bildiriliyor. Sun/arın 
maksatları bir fa9ist devlet vücuda 
getirmek, siyasi fırka sistşnıinl Ilga 
etmektir. Krallığı iade edıp etmiye• 
cekleri henUz"bettnteğildir. 
lsP.~da ç anso.da dör vil!• 

ycansı ı uuı~ı ... 11 vtı .. ııerıae rııuneııı' 

bir ~ask devleti vücuda getirme~! .is• 
tiyen Basklar ise muhtariyet ka• 
ı:anmayı ummaktadırlar . 

Halbuki, General Frankonun her 
hangi ayrılma harek~tine karşı ge• 
le<;eği, hatta Katolonyaya bile ın ıp• 
tariyet varmek istemiyeceğı anlaşılı• 
yor. . 

Asilerin cephelerinde bulunan llbe
ral cümhurryetçller ise kral iyetçlllğ• 

de, faşistlik rejimine de muhalefırt 

edeceklerdir. 

Bu kısa izahtan, Madridin sukutun .. 
dan sonra bütün bu fırkaları tatınirt 
!tmenin son derece aüç olacar~ı ve Ce· 
neral Frankonun bu &üçliJğü bertarff 
etmek için. bir hayli sıkıntı çekeceii 
anlaşılıyor. 

Bununla beraber Ceneral FrankO" 
nun Portekizde olduğu gibi, .1ir dıK" 
tatörlük tesisine taraftar olclt.ğu bil" 
dirilmektedir. 

lspanyolların siyasi ayrılıklara ver" 
dikleri ehemmiyetin şiddeti, nazarf 
dikkate alınırsa, vaziyetin parlak ol" 
ınadığı kolaylıkla anlllŞilır,. 

Çete muharebelerinin de devam ,.. 
deceii nazarı dikkate alınırsa, kari" 
şıklığın kolay kolay bertaraf edileıtı1" 
yecaii kendiliiinden tevazzııh eder. 

ômer Rıza DOGRUL 

BjRKAÇ 
SATIRLA 

M ecidlyeiköyü clvanna döl<Ulell 
!:Öpler, yann oradan ka.SJ119ı"' 

rak belediyenin Kağithane ~ırtla.ntl " 
daki ,·adide yeni tesis ettiği !;ÖplU~ 
atılacaktu • 

• • 
•• lk tedrisat müfettişlerinin ırıil-' 

vaunei urnumiyeye nakiecJll' 
mel eri karart üzerine \' ekalette bit 
İlk Tedrisat Müf etti5leri büro&u td' 
k11i.tı kuruJm&ia başlanmıştır • 

• • 

B alıkçdar Cemiyeti İdare bff' 
eti intihabı dün yapıııiııftıt' 

Netice bugün anlaı daca.km • 
• • 

Y apılan bazı yeni milnl<'.a•~ 
tetkik etmek Uzere dün ,.... 

16 da takas heyeti foplannuştır • 
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Kazaların Önüne Geçmek İçi n 
·--··--·---~· ........ ...,,.. 

. . · d Yugoslavyada oto-
Y enı V ıyana Kongresın e büs işi bize örnek 

Askerlikleri ... 
Kim.in diye sonwya ne h ••A k uy acet?f 

Baş- as er ge gidecek diye b kl · · • 
dimmi1r. •kim vardı ki r-~ e e -
e~ • U<.1.ZCtelerde11 b · 

kısmının ••,·ar ! ,, bir kısmnun ;;, 
"yok!,, demesine rağmen ben bu .. 
t.e bir varlık sezdiğim i~in Şinıdid ış. 
aJuniııJ iri . en t ere g şıyorum. Eğer hava _ Neler Konuşulacak? olmahdır! 

lr KÜÇÜK HARiCİ 
--- disin a.slı rnn;a ne ata! Yoksa be 

--....--~·· · ze\7.ekliğimle kalınm. n 

Habeş istilası 

Kont C yano Viyanada Bunu~ 
1 anınmasını da T em;n Edecekmış 

Ita.Jva, Avusturya, Ma-
Londra. 9 (Radyo) - Viyaıuula. topla.nail ., mak ınaksadiyle 

ea.ristan k'Onferansmm yalnız iktisadi anlaşma y::un Berllne vuku
t.oplanriıadrğı a.nJaşdıyor. İtalya. dış b&kanı Kont Çit yan -ı.ın neticelenmişti. 

tal , 11.a.beşist.a.n istilasını anun-- . 
bulan ziyareti, 1 ~anın • A ·---A"1 ette.eleneceği Jıaber veril-· 
'Vtya.na ziyareünbı de ayni istili.yı ıaw.uıa.ıua n 

lnektedlr. 

Ticaret 
Kanunları 
Değişiyor 
Ankara 9 (TAN nıuhaıbirin -

den) - Kara ve Deniz Ticareti Ka· 
ııtuııarmm tadil,ıslah ve ilanal~ mu.h 
taç hükümlerini tesbit ve ye?-1 bır 
Proje tanzim etmek üzere A~~e Ve
k~· ...... a rile umum nıudurler -

=.ı mus~a . . . 
den ve Temyiz Ticaret Daıresı re~~ 
'\1'e azalarından ve profesörıe:cı~n mu 
!'ekep komisyon bugün ilk ıçtima.mı 
Adliye Vekilinin reisliğind~ yaptı. 
:Vekil nutkunda, bu ıneselenm .ehem
lniyetini işaret ederek komısyona 
lnuva.tfakıyetler diledi. 

Türk lnkilabı 
ve Holanda 

Lahey' de Bir Ticaret 
cemıyeu Auruldu 

La.hey, 9 (A.A.) _ Türkiyenin 
Cünıhuriyet rejiıninde sosyal, en· 
düetriyel ve entellektüel sahalarda 
attığı ileri hamleleri vatandaşlarına 
hildinnek hususunda çalışmış alan 
:Baron Testa'nm teşebbüsü ve Ho
la.nda Kraliçesinin tasdiki ile Lihey
<le bir ticaret cemiyeti kurulmuştur. 

Neecıerlandsch • Turkseha Ha.ndel 
~ Compensatie Maatscbapp~ is~ 
altında çalışacak olan bu yenı ce~
)et, Türk ve Holanda mallarının nıu· 

badelesini inkişaf ettirmek ınaksa • 

dnu takip edecektir. Cemiyet bundan 
başka gruplar ve §ahıslar arasın • 

da takas idaresi rolünü oymyacak

br. 
'l"ilrk piyasasındaki mübayaalan -

ı:ıı tevsi etmek kararında ola.n büyük 
firnıalar bu cemiyette aza bulunmak
tadır. 

Ankarada Şiddetli Bir 
Yağmur Yağıyor 

~ara, 9 (TAN muhabirin -
den) - Bugün Ankara.da. çok şid
detli bir yağmur yağmaya başla • 
hılştır. Her tarafı basan seller ltfa
iye nıeydanile Elektrik Şirketi önü 
nü su ile doldurdu. Yağmur devam 
ediyor, 

.Türkiye - ltalya Ticaret 
Anlaşması 

Ankara, 9 (TAN) Türkiye - İtalya 
Ticaret anlaşmast yeniden 40 gün 
teındit edildi. İsviçre ile de yeni bir 
ticaret anlaşması yapılacaktır. 

Düyunu Umumiye 
Komiseri 

Düyunu Umumiye Komiseri bu sa
bah Ankarada.n şehrimize gelecek 
bir kaç~ sonra Parise gidecektir. 

Bir Macar Talebe idam 
· Edilecek 
Viyana, 9 (TAN) - Bir müddet 

eweı bir Rum.en miralayınm ka.nsmı 
Parçalayarak öldilren Peşte Üniver
•itesi talebesinden Şraser, Zöben şeb· 
l'fnde idanıa mahkıiın olm~tur. 

Macaristanda 
Nevyorlc, 9 (Radyo :an) -:-- Kont 

Ciyanonun Viyanayı zıyareti dolayı: 
. 1 Habsburglarm iadesi meselesı 
~e t ~a 
yeniden canlanmıştır· ~ ~ urya : 
Uyetçileri reisinin bugun Sınyor ~ u 

·· ·· mesı de 
solini ile uzun uzadıya g?ı:11ş 
bu tahminleri .ıcuvvetlendınyor. 

Habsburglar .. 
A ) Viyana uç. 

Buda.peşte, 9 (A. . ~fsiratta bu-
ler konferansı hakkında . ··mı 
lunan Pester Loyd gazetesı ezcu e 

şu satırları yazıyor : t k 
"Bu konferans, hiçbir devle ~ arşı 

değildir. Fakat bu hal, Macarıstanm 
en mukaddes menfaatleri babasın~ da 
hi olsa komşulariyle bir anlaşma ıste-
diğini ifade etmemelidir · .... 

Keza, Roma porotokollarmın K~~ 
çük anlaşma blokuna muhasım ır 
blok ihdas etmeye ve bu anlaşmanın 
siyasal nüfuzunu krrmaya matuf ol
d kla.rmI zannetm~ de yanlıştır. 
u\İıyana konferansmın ,bilhassa 11 

tarihli Alman - Avusturya temmuz uı Al 
nl şmasmdan sonra vukub an -
~a: -İtalya. mülakatını müteakip top 

ıanmasmdadır • -
Ruzvelt 
Dünya Sulhünü 
Kurtaracak mı? 

Nevyork, 9 (Radyo) - CUmhur-

reisi Mister Ruzvelt, birkaç ay evv.el'. 
· 1 rını büyük devletlerin de:_ıe: reıs ~a _ 

toplıyarak dünya sulhunu ~ .. 
eak bir konferens akdini duşu~muş, 
o zaman bu düşüncesi ehemmıyetle 
karşdanmamışb. Anlaşılan Mister 
Ruzvelt bu düşünceyi tahakkuk et
tirmek için yeniden çalışacaktır. 

Şarktan Garba 
Nakledilenler 

· Ank a 9 (TAN muhabirinden) 
ar, tı"dlA 

Muzır ve şüpheli vaziye en o -
- i le Şark Vilayetlerinden ~ar~ 
yıs Y 1 la olunaca:klarm ıskan 
naklolunan ar k 
edildikleri yerlerde mukim olm~ vas 

b 
1 bilmek için eski yerlerıyle o: 

fmI u a kesmelerı 
al ~kalannı tamamen lan a . . 

vilayetlere bildiriJmıştır . 

Kültür Türk - Sovyet . 
Münasebetlerı tı 

9 (A A ) _ Sovye er 
Leningrat, d. · . ine merbut . ı · -· Dim Aka emıs . 

Bır ıgt . . .. nasebetlerinı 
Til ki ile ilim mu 

r ye . .. rk Dil !{urumu 
teşvik komısyonu, Tü l .. Enstitüle-
il '"''"'k Ziraat ve Jeo OJl e .L u.r k•t lardan 
ri tarafından neşredilen 1 ap k 
bir seri aJmış ve buna karşılık olara 
Ankaraya son zamanlarda sovyetle~ 
Birliğinde neşredilmiş olan jeoloJl 
ve dil kitaplarından altmış beş eser 
göndermiştir. 

Bir Batında Üç Çocuk 
Akhisar, (Tan) - Reşadiye ma· 

ha.llesinde oturan Şakir ustanın ka
nsı Zeynep, ikisi erkek ve biri kıZ 
olarak bir batında üç çocuk doğur -
muştur. Çocuklar ve anaları srhhat
tedir. BelediyEo ve himayei etfal ce
miyeti, bu aıJeye yardıma başlanıIŞ· 
lardr~. 

Jandarma Kanunu 
Ankara, 9 (TAN) - Jandarma. ef-

radı için bir kanun projesi hazırlan
mıştrr 

1 1 HABERLER 

l 

R omanyanın Sulgaris
tandaki konsolosları 

arasında birçok 
olmuştur. 

• • 
değışmeler 

B ulgaristanın Qekoslo 
vakya ve Macaristan

la yaptığı ticaret muahedeleri 
Sofyada imzalanmıştır. 

• • 

V arşovada bir tren nıü
sadenıesinde ~eş Kişi 

ölmüş, Dtuz kişi yaralanmıt

tır. 

• • 

M usolini lngiltere ile bir 
• pakt deği I, fakat dos

tane bir anlaşma yapmak is
tediğini söylemiştir. 

• • 
• ngllterenin cenup kıyı
l larında bir Alman ge

misi imdat işareti vermiş, fa
kat bulunamamıştır. 

Fransız Başvekili 

., , 
M. Leon Blum -

J 

Fransada 
Komünistler 

ve Sosyalistler 
Paris, 9 (Hususi) - Leon Bl~~ 

· · ile mıllı dün akşam, sosyalist partısı . . 
konseyi önünde bir nutuk söyllyer~k 
halk cephesi hükumeti ile koınünıst 
partisi arasındaki münasebetler hak
kında izahat vermiştir. 

Blum !spanyadan bahsederken 
Madrit hükumetine karşı silah am • 
bargosunu kaldırmak meselesine t~
ma.s etmiş, Ingiltere ile ıııüşterek bır 
hattı hareket takip etmek nıünıkün 
olduğu takdirde, buna derhal hazır 
olduğunu bildirmiştir. Başbakan ni
hayet, Fransız - Sovyet paktının ken
disi için bütün kıymetini muhafaza 
etmekte olduğunu ehemmiyetle kay
detmiştir. Başbakan, komünistlerin 
hükumete olan parlamanter yardnnı 
nı takdirle yadetmiştir. 

Konsey, Başbakana karşı olan 
itimadını tam bir ekseriyetle izhar 
etmiş, fakat hiçbir takrir kabul edil
memiştir. 

Londra, 9 (Radyo) - tngiltere 
mahafili Fransanın silah ambargo • 
sunu kaldırmak ve Madrit hükiıme -
tine silah vermek için teklifte bulu
nacağına ihtimal vermiyor. Ve M. 
Blumun bu hususa ait beyanatmı 

hususi mahiyette telakki ediyor. 

FRANSA VE FAŞ!STLER 
Paris, 9 (A.A.) - Sosyalistlerin 

milli meclislerinin ikinci celsesinde 
M. Grumbach, harici siyaset hakkın
da söylemiş olduğu bir nutukta "De
mokrasi, faşizme karşı harp açmıya -
caktır. Fakat Fransa, çok esaslı 
bir b8.dise karşısında bulunuyor: 
Faşist devletler bloku.,, Demiştir. 

Yuroslavyada~ Adriyatik sahilini memleketin şimalinden geçen Semplon ek . 
demiryoluna .b~ı::Jıyan mode~n otobüslerden biri. Otobıisun yanındaki zat bu spr:ısı 
lenin mu~a~rırıdır. Beş dak_ıkalık bir ma kine arızasından istifade edilerek b nı~ a
aıuıabilmıştır. Yo_ksa, otobus şimendifer gibi mücbir sebep olmayınca mu oto 
yerlerden ba:Jka bır yerde duramaz. uayyen 

Q tobüs faciaları başlıklı yazımda demiştim ki: 
. •'Her memleket otobüs işini kendi hususi şart, 

larına gore çoktan halletmiştir. Bunlardan bir iki tanesi
ni mutehassıslarına tetkik ettirmek bizde de alınac'1k ted
birleri tesuit etmek ıçin kafidir. Benim gördüklerim ve 
bildiklerim ara~.mda Yugoslavyadaki kanun, tarz, ve teş
kilat bize en uygun olanıdır.,, 
Vakıa, Yugoslavya.da .:>tC\büs işi, 

şimdi bize nisbeten çok inkişa~ etmiş 
ve mükemmel nizamlar altına alın

mıştır. Fakat, bu dereceye gelmek i
çin takip ettiği tekamül yol!arı ara
ında bize benziyenleri çoktur. 

RUHSAT VERMEK 
VALlLERE AlTTIR 

Her şeyden evvel söyliyeyim ki, ge
rek şehir dahilinde, gerek şehirler a
rasında olsun otobüs nakliyatı ruhsa
tını belediye değil, (Ban) na mı veri
len ve bizde vali saliihiyctbden daha 
vasi salahiyetleri haiz olan en büyük 
devlet memuru "erir. Nakliye ve oto
büs hattı birden fazla vilayetlec için
den geçiyorsa ve ruhsat hu::ıusunda 

valiler arasında ihtilaf çıkarsa mesele 
"Ticaret ve Sanayi,, Vekalı:!ti tal'afın. 
dan halledilir. 

dan maksat, nakliye sırasmdn kaza ve 
Y~ her hangi bir suretle yokulara ve 
diğer şahıslara gelebilecek zarar ve zi 
yanın tediye edilmesını temin etmek
tir Sigorta meselesi :ulledilmedikçe 
nakliye işine hiç bir suretle 1:ıaşlana
maz .. 

Nakliye teşebbüsü sahiplerı, her 
hangi bir sebepten dolayı sıgorta tak
sitini tediye etmezlerse, bu taksit on· 
larm yatırdıkları temınat a~çesin
den ödenir. Bu takdirde teminat ak
çesini tekrar tamamlamak mecburi
yeti vardır. Sigortadan artmıu·r muh
temel varidat memlekette .. turizm., 
işinin terakkisine sarfedilır. 

POSTA NAKLIYESI 

Otobüsle yolcu ve eşya nakliye 
müteşebbisleri, hükumetin talebi ü-

Kamyon ve otobüsle eşya ve yolcu zerine ve tayin edilen şerait dahilin
nakli~e r~satiyesi verilirken, vali, \ de :e. bedel mukabilinde poat.a nakli
belediyenın bu işi yapmak istediğini yesını de deruhte etmek mecburiye
veya iStcmediğini belediye<Jen sormak tınfiedirlcr. Posta na.klıye bedelini 
mecburiyetindedir. Çünkü bu hak tayin hususunda ~ıkma~ı melhuz ih
herkesten evvel belediyeye aittir. B~- tilat mahkeme ile hallolunur. 
lediye "iki ay,, içinde cevap vermeye Otobüs nakliye işleri sahipleri, hi.i
ve bu teşebbüse giric;ımeyi üzerine al- kıimetin talebi ve yardımı ile, kendi 
dığı takdirde "azami altı ay., zarfında hatlarına münaseb•'t' olabiler.ek ve 
işe başlamaya mecburdur. Aksi tak- turizm bakımından mühim yeni hat
dirde vali, işi hususi müte~ehbislere lar üzerinde de naKlıye fr~ini temın 
vermek salahiyetini haızdir. etmeye mecburdurlar. Hususi turizm 
RUHSATlYE hatları üzerinde işliyecek otobüsler 
IMTIYAZ ŞEKLINDEDIR ise ayrıca son fen ve konfor !iartla

rına muvafık olmak mecburiyetine 
tabidirler. Böyle hatlar üzerindeki 
hareket ve muvasalat zıımanları bun
hula alakadar şimendifer, vapur na. ... 
gibi diğer vesait zamanlarına uygun 
düşmek şarttır. 

Nakliye ruhsatı asgari bes sene i
çin muteber olup bir nevi mhısar şek
lindedir. Müteşebbisler bu ınüddet 
zarfında bu hat üzerinde başkalarına 
da ruhsatiye vcrilmiyeceğ:nden emin
dir. Fakat bu imtiyaz mcntaatine 
mukabil ağır ieahhütler vardır: Oto
büslerin şeklini ve adedim, yolların 
ve köprülerin vaziyetine göre sür'at 
hudutlarını, hareket zamanlarını ve 
nakliye fiyatlarını vali veya valinin 
teşkil edeceği hususi komisyon tayin 
eder. 

TEIML~AT 

Verilen ruhsat ve imtiyaza muka
bil konulan şartların her zaman ve 
muntazaman ifa ettirılmeısi için te
şebbüs sahibinden vP.ya sahiplerinden 
valinin veya komisyonun tayin etti
ği "peşin para,, bir teminat alınır. 
Bu teminatın miktarı, teşebbüsün e
hemmiyetine, otobüslerin sayı!:!ma, 
~?lcuların azlığına veya çokluğuna ... 
ıla ... şerait nazarı dikkate alınarak 
tesbit edil. ır. 

Ruhsat ve müsaade verildikt.en son 

ra azami ay zarfında işe başlamış 
bulunmak şarttır. Aksi takdirde ruh-
sat· · ıye gerı alınır. Her hargi bir se-
~pten dolayı işi tatil edebilmek için 
Ylne valinin müsaadesi lazu:~dır. 
SIGORTA 

Yilcu ve eşya nakliye müteşebbisleri 
her şeyden evvel sigorta şartını yeri
ne getirmiye mecburdurlar. Sigorta-

INTIZAM 

Işte, kanun hükümlerine dayanan 
bu tedbirler sayesinde iş ç...ık munta
zamdır. Bir otobüs bir tek yolcu 
fazla alamaz. Zamanı gelince bir 
tek yolcu da olmazsa otohü.s dakika
sında hareket eder. liideceğı yere 
de zamanından evvel vPya sonra ge
r " ırse esbabı mucibesini.. gösterme-
ye ve bildirmeye mccbllrdur. Bunun 
için hükumetçe tayin cı:lilen sür'atten 
aşrrı bir hızla giden otobüs~•"?re rast
lanmaz. Zaten gid~ek olsı:ılnr yolda 
jandarma, polis ila .. gibi hükumet me
nıurlarına hesap vermeye mr~burdur
lar. Bu hesap verme işi ise olduk
ça acı şartlar altında yapılır. 

V. BIRSON 

Mütekait Subaylara Vazife 

Verilecek 

Eminönü Askerlik Şu beşinden: 

Askerlik şubelerinde nıütekaidin 
istihdam edilmek üzere a:ıket·tik isle
rinden bilir. genç ve işe ynr:ır binbaşı 
veya yüzba.~ı rtilbesindeki mütekai
dinden isteklilerin Eminönü askerlik 
şubesine müracaatlarr. I 

Şimdi efendim !Bugünkü bahsinı~ 
baya.nlarm askerJilderi halinde orta
ya çıkacak meseleler beyanındadır. 

Bu meselelerden bir tanesi ya~ me
selesidir .Alınan haberlere göre 20 ile 
45 yaş aracomdaki hatunlar muvazzaf 
hizmet edeceklermiş. Olıalde ya bir 
Josım bayanlar • ki 35 ten bir ad.mı 
ileri gitmezler - kaydı hayat şartiyle 
asker olacaklar yahut nihayet yaq 
hususundaki haJdkati itirafa mecb~ 
kalacaklar • 

tşt~ o zaman askerJil< !:itıbeJeri dün
yanın en meraklı ha,·adl-ıini veren 
kaynaklar olacak. 

· Kendisine 30 ~·aşı çok gören bayan 
falanca 42 yi itiraf etmiş. 

Ya 40 kapısından bir türlü g~.emi
yen bal·an filan 51 ya.5ında olduğu 
nüfus k-8.ğıdiyle meydana ~ıkınca. 

"şark!,, diye düşüp bayılmış. 
Bunun, hatırıma gelıniyen Jdmbi • 

lir daha ne sahneleri olacak ki; ı~ı

dince kahkahadan çatlayacağız. (A
man Allah saklasın ı) 

Ve sonra sanınm boyu 1,40 tankı
sa olanJar askerliğe alınmaz. Kadınlar 
da da boy tahdidi me,·zuu bahsolunca 
her bayanm boyu (1 ,50 boy + 10 ök· 
Çt>) olarak tesbit edilecek,, böylece bi
zimle boy ölçüşt>n bayanlann haki
ki kametleri meydana ~ksm diye ök
Çt>leri sökülecektir . 

Dahası var: Askerlikte emzikli ka
dınlara irnti:razlar verilirse mahallat 
~cuk ferya.dmdan ı;~ilmez olacak, 
Daha neler, nel<-r olacak. f ş hele bir 
kere şu iş sahiye ~ık<ta ! .. 

B. FELEK 

Dii.nk · pazar Kasımın ilk güııü idi. 
Hava güneşli va çok mutedil geçti. 
Kasınwı ilk yiiııü böyle iyi giderse 
b~tün ."'§ mevsimi de çuk iyi geçer 
dtye bır atalar sözii vardır. Halbuki. 
Avrupalı mc§hur Mfroloğlar bu uıl 
kış mevsiminin çok soğuk ve :;oı:lu, 
olacağım bir iki ay evvel ildn, etti
ler. - Ilasan Kırnıçayı, KURUN, 
9.11.1936. 

Bana Öyle geliyor ki buradaki "astro 
~o~~ k~eyetşinas manasında kullanılmı!J. 

a l ı ona "astronome" derler. A::.tro~ 
nom ar ~a havayı haber vermez Bu "me 
teorologıste"lerin İşidir A · 1 • 
orol ti · vrupa ı metc-
. ogıı. er, olsa. olsa kendi meınleketle-
~~e kışın ç~k ı.oguk olması ihtimalinden 

a setmışlerdır; "ıHi.n etmezler B ıl 
kış~n, l?esela Be:lin 'de c:ok z~~lu, İ~ta~. 
b~I da ıse mutedil geçmesi pekala kabil • 
dır. Kasım, İstanbul'da iyi girdi. Zaten 
Hıdrellez .v~ Kaıo~m taksimi yalnız 1::.ta.nbuJ 
ve c:ıvarı ıçın dogru olabilir. 

* * J/. 
Aziz dostumuı M. Turhan Tan, "Me

z~ktaşları,, adlı ve içinde ancak bir tane. 
c~ Yanlış kelime bir yazısında (Cumnu -
rıydet, 9. l 1. 1936), müverrih Kararclebi-
za e Abd "I• · " k b , u azız Efendi'nin mezar taşmm 

ay oldugunu haber veriyor. Diyor ki: 
Ba§ka yerlerde bu gibi insanlarm 

öldükleri günlerde merasim yapılır, 
mezarlarının başuıa gidilerek ııu
tuklar söylenir. 

.. Biı~.eri de, geçmiş günlerin büyük işler 
gormuş, kıymetli eserler bırakmış adam 
lanna hürmet ıöstermeğe davet ediYor• 
Allah razı. ?lsu'!. Bu yolda nekadar ça ~ 
lışılsa Yerıdır . .Fakat yazısını şöyle biti · 
yor: rı-

Maarif Vekiilctini>ı tarihi kıymet 
taşıyan mezartaşlannııı çalınmama
sı için bir çare bulunmasını dilemek 
isterdim. Bunlar, hırsızlar tarafu. 
d • l - ı 
aıı yagma o unacagına bari müze-

lere kaldırıl.sııı! •• 
Dtmek ki M. Turhan Tan 

bir kimsen in nereye &öm· 1 mezartaJına, 
gösterdiği için değil bi ~ muş old~ınuıu 
san'at eseri olduğu lçin r h aş, . belkı bir 
yor. Çünkü taş • ister e emmıy.et veri. 
zeye kaldınlsın m . çalınsın, ıster mil
mektir. Abdula;iz eEar ~.a~bolmuş de
dikilcn taşın bir , fendı nın mezarına. 
madıfmı da bilm' san at kıymeti olup c.l • 

Geleli d' ıyoruz. 
O m ıl Yanlışma. 
smaıılı ta "h · 1· . 

l 
1 ı ınc e eşı mukayyet 

o mıyan bu 1.:d . · .. • . cew. etı Karaçelebizade 
.4.~dula~ız Efendi göstermişti. 

••· ~şı &Örülmemiş bu cclad · 
mek lazıın; <;Ünkü "muka etı ..... de. 
"e"i va YYet oltnıy " 

1., b"l' r amma kaydedilmemiş" .... an • 
ge e ı ır. ...anasma 

ı\hf~ ..... 

"·--~-----................ .-.;.;;~ı:.~::~~ - - w-.._, 
a c :ıau 
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Bir Amelenin 
.M..ah.kemelerde 

lan buru kaldırıp ken
di kafasına indirmiş •• 

sviçre Sefiri de 
Şahit Olarak 
Dinlenilecek 

\ Öiümüne 
Sebep Olanlar 

EHLi SALiP 
Muharebeleri 

Sonra da "Beni yaraladılar,, diye 
polise başvurmuş .. 

Üçüncü sulh ·ce~a mahkemesinde çok uzun boylu iki 
erkek arasında kısa ve çelimsiz bir kadın yer aldı. Valcle 
hanında ikinci kemeraltında 35 numaralı odada oturan 
İranlı Ali davacı idi. Şikayetlerini şöyle anlattı: 

- Ben bu Fethiye ile se
kiz seneden beri beraber ya
şıyorum. Bir haf ta evvel 
"Kardeşim hastaneden çı
kacak,bana bir kaç gün mü
saade et!,, dedi. Ben de 
kendisinı bıraktım. 
Yanında dükkan kirası olarak ayır-

dığım 25 lirayi götürmüştü. Dün sa
bah Küçükpazarda Arapçe~me !oka-

ğrndaki evine gittim. Kapıyı çaldım. 
Fethiye kapıya geldi. Parayı iste
dim. Beni bir bahane ile eve çekti. 
Kanapenin üstünde bir tanburu var. 
dı. 

Allah inandırsın seni bay hakim! 

Fethiye tanburu çekince ta alnımın 

kabağına aşketti . Tanbur halka gi
bi kafama geçti. Alnımdan kanlar 
fışkırmaya başladı. Bu sırada ikin

ci suçlu Ethem de geldi. Elindeki a
yakkabıcı bıçağiyle gırtlağım:ı. saldır

dı. Az kalsın beni tavuk gibi boğa.zlı
yacaktı. Ben elini tuttum ve sonra 

kendimi sokağa dar attım. Soluğu 

poliste aldım. 
Haklın Dısan, suçlu Fethiyeye söz 

verdi: 
- Ben bu adamla. yedi senedenbe· 

ri yaşıyordum. Nikah yapmadığı için 

Ethemle evlenmek üzere kendisinden 

ayrıldım. Beni tekrar istiyordu. Dün 

sabah eve gelmiş. Kapıyı omuzlayrn
ca içeriye girmiş. Hiç bir şeyden ha

berim yoktu. Birdenbire 'boğazi'ma 
ııarıldı ve beni bir oyunca:k gibi ha
vaya kaldırarak ensemi yumruklama
ya başladı. Sonra da tanburu kaptı 
ve ş;mdi sana bir iş yapayını da gö
rürsün, dedi ve kendi kafasına indir
di. Sonra da tanburu aldı. Kaçıyor-

du. Kapıda da Etheme rastlamı~. Be
nim onu dövdüğüme kim inanır. 

Ethem de dinlendi. O da :cuçu inkar 
etti. Davacı Ali, gömleğinde ve ce
ketindeki kan lekelerini gö~tererek: 

- Bay hakim ,ben tanburu ne ya
pacağım ki. .. Bu y~tan sonra çalgı
cılık mı yapacağım . Sonra ben kendi
m! na.c;ıl yaralıyayım. Ben deli mi
yim. 

Şahit Fatma çağrıldı, Hakim 
du: 

- Kaç yasmdasm? 

- 15, 16 varım. 

- Evli misin? 

- Evet.. 

sor-

- Hele biraz yukarı çık bakalım. 
Burada yaşını not edecek kimse yok. 

- On yedi varım. 

- Ha şöyle .. 
Fatma, Alinin tanburu alarak ka

pıdan çıktığını görmüştü. ~ahit Fat

ma da içeriye alındı. Namaz kılar gi
bi elini göğsünün üstüne bağladı. 

- Dört gün evvel Malatyadan gel

dim. Vallahülazim yalan söylemem. 

Ha bu Ali kuşluk vakti eve girmiş, 

tanburu omuzlamış, kapıdan çıkı

yordu. Ben gözümle gördüm, dedi. 
Hakim uzun bir karar ya·~dırdı. A

linin yaralanma.sını ve iddiasını tah

lil etti. Fathiyeyi tekrar kazanmak 
için birço4< şeytani yollardan yürü
yerek kendi kendisini yaraladığı ne
ticesine vardJ, ve Fethiye ile Ethcmi 
beraet ettirdi. Ali, üstelik (600) ku
ruş mahkeme masrafı vermeye mah
kum olmuştu. MahkemPden sonra 
Fethiye Ethemin koluna girdi ve ko
ridordan uzaklaştı: 

- Allah aşkına, şuna inııt, nikahı
mızı çabuk yaptıralım! diyor:lu. 

B undan birkaç sene evvel Duza
to isminde bir saat tüc~arı 

Istanbuldan Isviçreye gid\yor. Ve o
rada (23) saat fabrikasından (50000) 
faalık saat alıyor. Ve bu ı:ıcblağı her 
zaman olduğu gibi muayyen bir müd
dette ödiyecegine dair bonolar veri
yor. I<"'akat vadesi geldiwi halde bono
ları ödemiyor. Bu fabnkalar müş· 

tereken alacakhrı:ıı talep için Istan· 

buldaki istihbarat şirketlerinden 

(Cosmos) a müracaat ediyorlar. Şir

ketin müdürü Mösyö .\fandcı işe gi
rişiyor ve mezkur fabrikalardan na
mına getirttiği umumi bır vekaletle 

Duzatoyu görüyor ve fabrikalara bu 
paranın hepsinı almak kt1bil olamıya-

cağını, isi sulhcn bitırmeyi daha şa

yanı terc:ih b.ıljuğunu yazıyor. Tek· 

lıf kabul ediliy'lr. 

Mandel fabrikalar namına umumi 
"ekaletine mtisteniden 2 :t300 lira alı· 

yor. Fakat bun'' Isvıçreyc göndere· 

cek yerde cebine atıyor, ve fabrika
ların yazdığı müteaddit m·~ktuplara 

cevap vermeyınce, onlar da Istanbul

daki scfaretlt!rinc müracaatla bu işin 

takibine bir uvukat ric<J. ediyorlar. 

İ!:ıviçre sefarE:tl, sefar~t avukatını 

tavsiye ediyor. Ve dosya kendisine 

tevdi ediliyor. 

Avukat, b•ı (23) fabrika namına 

Mösyö Mandel ~leyhine emniyeti sui 

iı:ıtimal davası a~ıyor. 

Poliste yapılan tahkikatla müı:ıtan

tiklikte yapılan tahkikRt neticesinde, 

işten malumatı olan Isviçre sefareti 

Viı:ıkonsülü Martig, ma ·lfihatgüzar 

Blenchc şahit olarak dinleniyorlar. 
Dün ikinci ceza mahkemesintle ba

kılan bu davada fabnkalar vekili ls
vıçrc sefiri Hcnri Marlmin dahi şahit 
nfatiyle dinlenmesinı i::;tedi. 

Bu talebe milddeiumumi de L~tirak 
ettiğinden sefirin şaiıadetine bırakıl
mak üzere mahkeme J 2 şubat saat 
ona kaldı. 

GORMlYENLERE BÜYÜK bir FIRSAT: 2 BÜYÜK FiLM BiRDEN 

ÇAPKIN GENÇ MAZURKA ve 
POLA NEGRi 

Geceleri saat 8,20 de 2 film 

HENRY GARAT - DA~ iELLE DARRiEUX 
birden I PEK 

Slnema•ında 

[DÜNKÜ_ TEFRİKANIN HULASASI] 

1903 ... Kuyucak koyunü baaan eşkıyalar bir kan kocayı 
olduruyorlar. 

Kaymakam Salihattin Bey, Müddeiumumi ve doktorla 
ertesi günü tahkikata gidiyor. 

2 

Fiyatlarda zam yoktur. 

Muhtarla beraber facianın oldufu eve ıiriyorlar, or.ıdıı 

cuetlerin başmda bcklıycn bir çocuk, bepsınin tuylerini 
ürpertiyor. MEMLEKET ROMAI\I 

Kaym:ıkam: 

- Sen kımsin oilum? Diye ıoruyor. 
· Çocuk: 

- Ben bu yat.anlarm çocukları. Yuıufum. CCYabmı ve. 
riyor. 

- Ne vakittir buradaam? 
_ Vukuatt nberi. 
Çocuğun eli paçavralarla sarılıdır. 
Kaymakam merakla: 
- Eline ne oldu? Diyor. 
- Odaya eirdiıimde anam daha, canlı idi, debeleniyordu. 

Hemen eıkıyanın üstüne atladun, boiuıtuk. Anacığun dcp. 
re&mez olunca ben de cşkiyayı bıraktun. Boiuşurken par
magım kesilmiş. İlkönce çok aızladı amma timdi hafıfledi. 
Kanlı paçavraları çöztıyorlar. 
Çocuğun cansız: bir et parçası halinde kalan baıparmaiı 

eline yapışık ıallaıııyor. 
Hepsi ikinci bir iırperme ceçiriyorlar. 
Fakat Yusuf metindir. 
- Bir ıey değıl meraltanma}'ln, bir parmaktan ne çtkarl 

Diyor. 
Dotkor: 
- Bir §ey çıkmaz amma oilum: un fazlaca kan kaybet

miııin, diyor ve kaymakama: 

"Ayakta nasıl durabildiğine hayret ediyorum.,, 
Bu esnada Müddeiumumt !Ordu: 
"Bizden evvel buraya giren oldu mu'!,, 
Muhtar atıldı: 
"Ben girdim amma herşeyi olduğu gibi brraktmı. 

Geldiğim zaman odayı böyle bulmuştum ... 
Müddeiumumi çocuğa döndil: 
"Bunlar, sen mi yatağa koydun?., 
"Aah ... Zaten yataktalardı. Ben başlarrnı yastığa 

getirdim, yorgancağızı üstlerine çektim. Uyusun fı· 
karacıklar ;;:ıyri. Ne yapalım?,, 
Bu~Jan göylerken tavrında bir kalenderlilrtPn zt-

yade bir irade, birçok büyük ve düşünceli adamları 
gıptaya sevkf:decek bir irade görünüyordu. Çaresiz 
bir şey için, hem de bu kadar şehirlinin karşısında 
teessür göstermek her halde izzeti nefsine dokunu
yordu. 

Kaymakam tekrar sordu: 
"Senin kimin kimsen var mı?,, 
"Bunlardan gayri kimsem yoktu!,. dedi. 
Çocuğ' .. m bu metaneti orada bulunanların kalbini 

parça'ıyordu . Zaten bu felakete sükun ve itidalle ta
hammül cd~nlerin manzarası o felaket için ağlayıp 
çırpınanların manzarasından çok daha korkunç ve 
ezicidir. Kuru ve sabit gözlerin arkasında nasıl bir 
ateşin yandığı; yavagça kalkıp inen göğsün içinde 
nelerin kaynadığı bilinmediğı için insan mütemadi 
bir ürkeklilt ve tereddüt içinde üzüJüyor ... 

Kaymakam küçük Yusufun elinden tuttu, kendine 
doğru çekti. Gözleri yaşarmış gibiydi. 

"GP-1 benimle öyleyse ... ,, dedi. 
"Nereye geleyim?., 
"Benimle gel.. Benim yanımda kal .. Ben seni ba

ban gibi severim, olmaz mı?,, 
"Beni babam gibi sevemezsin amma, geleyim. Senin 

de kimin kimsen yok mu?,, 
"Var, var amma sen de gel. Benim oğlum ol. Benim 

hiç erkek çocuğum yok!,, 
Yusufu çenesinin altından tuttu. başını yukanyA 

doğru kaldırdı. Fllkat Yusuf silkindi ve başını çek
ti. Yavaş yavaş odanın bir köşesine çekildi. Tahki· 
kat bitil' hiçbir iz bulunmadan kasabaya dönülürken 
Yusuf ta beraberdi. Köyden tedarik edilen küçük 
bir atın Uzerinde dimdik duruyordu. Yalnız gece, 

Beşiktaşta yeni yapılmakta olan 
bır fabrikanın çatısını çürük bir vinç
le kaldırırken ameleden Ka~ınıın ö
lümüne sebep olan ustaba51 Yani ile 
muavini Şevket tevkif ~dHmişlerdi. 
Dün dördüncü müstantik bu facıanın 
tahkikatına başlamıştır. Iık tahkika
tı idare eden müddeiumum: muavini 
Şefik inşaatın fenni mcsul:yctini üs
tüne alan mimar ve müh~n :lis Tor
kom hakkında da takibatta bulunma
ya karar vermiştir. Polis dün Tor
komu aramıştır. Torkoır.ıın başka 
bir memlekete gittiği anlsşıhmı;ıtır. 

NIŞ il NLAN .~A 
Deniz zabitliğindcn mütekait Bay 

Azmi Sait kızı Bayan Seher Bedia ile 
şehrimizde izinli bulunan Kadirli ha
kimi Bay Hullı.si Engür'ün nişan me
rasimleri dün gece Azmi Saidin e
vinde ve tarafeynin ehibba ve akra
balan huzurunda yaprlmıştll'. 

Tarafeyne saadetler dileriz . 

ÖLÜM 
Edirn~apısmda mülga Sarmaşık 

Tekkesi sabık §eyhi ve sabık belediye 
memurlarından Fazılın kerimesi vefat 
etmiştir. Yannki sah günü tekkeden 
kaldırılacaktll' . 

GOSTAV 
FRöHLlCH 

ve 
LYDA 

BAROVA 
birleştiler ve emsalsiz bir eser 
yarattılar 

ÇAP KIN 
Mülazım 

Aşk - Eğlence - Zevk - Musiki 
ve güzellik filmi. 

"Per§embcye 

MELEK'de 

ŞEHiR TIYATROST' 
DRAM KISMI 

Bugün 20,30 da 
AYAK TAKIM 

ARASINDA 
KOLTUKLAR: 50, ıv 

, 

' EHIR TiYATROSU 
OPERET KISMI 
Yarın 20,30 da 
MA KARA 

14 de 
Çocuk Tiyatrosu F A T lM A C I K 

oynayan sultan (SELAHAD
DlNt EYYUB!) nin dünyayı 

tutan şöhretinin doğurduğu, 

heyecanlı, muhteşem filmi 

Yarın matinelerden 
itibaren 

.MiLL1 
SiNEMADA 

~--••••.,.. Charles Mere'nin meşhur piyesi •••••••~ 

Of düren Gözler 
Emsalsiz film, bu Perşembe akşamından ıtibaren 

SOMER SiNEMASINDA 
başhyacaktır. lrene rolünü oymyan MAR1E BELL ve mükemmel ve 
beşeri bir rol oynıyan HENR1 ROLLAN. Fevkalade güzel ve muıri-

~--···.., ki nağmeleri arasında geçen emsalsiz bir filmdir. ••••"' , ............ ____________________ _ 

S
ureti mahsusada g0nderdiğimiz sinema operatörü tarafından 

çekilen... lskenderun ve Antakya Türklerinin !stikla.J.leri ve 

anavatana olan merbuti~·etlerini gösteren tUrkçe izahatlı film. 

Fesleri çıkarıp şapka giyıne mer!l imi. Her türlü tazyika rağmen Su-

riye intihabatma iştirak etmemek için yaptıkları mitingler ve Mire ... 

Perşembe akşamından itibaren su·. M ER sinemasının 
filmine ilaveten gösterilecektir. 

••••.,.. Cidd~n ı;ahane denilebilecek bir heyeti temsiliye 41••• 
DANlELLE DARRlEUX 

ALBERT PREJEAN 
1NK1J1NOFF - NATHAL1E KOV ANlCO • DON KAZAKLARI 

ihtiraslı bir aşk mevzuu .. Büyük bir Fransız filmi... 

VOLG.A 
At~eı~r içlrıd~ 

Persembe aksamından itibaren 

SARA y SıNEMASININ 
'111111•••••••-~ bir zaferi olacaktır. •••••••••..,! 

• Büyük yıldızlar + Müzik + San'at + Güzellik = Süperfilm. • 

Süperfilın +Mükemmel bir akustik + -SAKARYA 
Fevkaliı.de projeksiyon + Salonun rahatlığı-
"Bütün Güzelleri severim" - "Mazurka'' - "Staviski Skandali'' ve 
"Asri Zamanlar" aüperfilmlerden sonra. 

SAKARYA Sineması 
size büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz de gelecek pro
gramında göstereceği tamamen renkli muazzam bir dans ve 9arkı 

filmi olan: 

MAVi VALSLER' dir 
tikbal düşüncesi, bir kere içine girmiş bulunduğu ve 
'imdi mukadder telakki ettiği bu belayı ses çıkar
madan ve dosta düşmana pek belli etmeden sürük
leyip götürmek, onda herkes tarafından söylenen 
fakat k;"mse tıı.rafından bulunamıyan meziyetler ve 
saadetler araştırmaktır. 

SABAHATTiN ALI Salahaddin Bey otuz yaşına kadar gençliğinin ve 
içindekı sönmez görünen enerjinin yardımı ile hür
riyetir.i ve be.'lliğini koruyabildi. Fakat insanın da· 
marları ve sinirleri hazan iradesinden ve aklından 
daha kuvvetlidir ve muhayyelemiz bizi iğfal etmek· 
te bazan birçok fettanları geri bırakır. Ve bunlar 
hüküm ve nUfuzu ellerine aldılar mı iş bitmiş de
mektir: Artık dimağımızın bu i§i mantığa uydurup 
makul göstermesi bir zaman meselesidir. 

kaymakamın evinde yatağa yatınldığı zaman kendi
ni kaybetti ve iki gün ateşler içinde sayıkladı. 

-2-
Kaymakamın karısı Şahende Hanım, eve bir "köy

lü piçinin,, getirilmesinden hic; te memnun olmadı ve 
bunu çocuğun yanmda bağıra. bağıra söylemekten çe
kinmedi. 

Salihattin Bey, gençliğini deli gibi geçirdikten, 
ha.yatın tadılmadık zevkini bırakmadıktan sonra, bir
denbire yorgtır.laştığmı, artık daha fazla koşacak 
kuvveti olmadığını görınUş, beş sene kadar evvel bu 
kendisinden tam on beş yaş küçtik kızla evleniver
ınişti. 

Biz.im küçUk Anadolu şehirlerlınizde bu müzmin 
evlenme hastalığı daima hüküm ailrmektedir. En 
kuvvetliler bile bir iki sene dayana.bildikten eonra 
bu amansız mikroptan yakalarını kurtaramazlar ve 
kör gibi, önlerine ilk çıkanla evleniverirler. 

Tabii bu evlenmede herhangi bir müşterek hayat
tan ziyade, erkek için evde bir kadın bulunması; kız 
için de "mUnasipçe bir kısmet., varken kaçınlmama-
11 dü~ünübnüştUr. Bu izdivaç mikrobu, evlendikten 
sonra faaliyetine nihayet vermez. Bili.ki& ondan 
sonra faaliyete başlar: Evvelce birtakım emelle
ri olan, yükselmek, kendini göstermek. eser vermek 
istiyen adamlara bir kalenderlik. bir lô.kayıtlık gelir 
Evde meram :ınlatmağa ve anlaşmağa asla imkan ol
mıyan seviyesi. anlama telakkisi, dünyayı görüşü ve 
itiyatları büst.ütün ayrı bir mahlukla daimi bir be
raberlik insanı dış hayatta da bedbin yapar ve bü
türı insanlardan şüpheye düşürür. 

Evlendikten sonra bir adamın biltün gayesi ve Is-

Salahaddin Bey oldukça gUzel olan bu kızı evvela 
kendisi ile bir ayarda bir mahluk gibi d ı,;il, güzel 
bir kedi, bir kuzu gibi sevdi. LAkin derhal anladı 
ki, bu kızcağız kendisini hiç te küçük, basit görme· 
nıekte, bir müsavat istemektedir. 

Gene pek az zaman içinde tesbit etti ki, bu gilzcl 
kedınin çok sivri tırnakları, bu kuzunun sert boy· 
nuzlan vardır. Şahinde Salahaddin Beyden, adam· 
cağızm hiç aklına getirmediği bir şeyi; kendisine 
akran muamelesi etmesini istiyordu. Tabii derhal 
bir sürü tatc;rzhklar, hatta bir hayli acılıklar baş· 

gösterdi. SaJaı1addin Beyin bu esnada en az işine ya· 
rıyan şeyl1::r, mantık ve akıl gibi bazan pek gülilnÇ 
ve ıicız oluveren büyük lııimli vasıtalardı. Kapalı 
büyüyen ve bu şekilde bütün tabii arzu ve lhtiyaç-
larım içinde hapsetmeye mecbur olan genç kız ga· 
yet tabii oları.k sinirli ve manen bozuk bir mahlfı1'
tu. Anası onu gezmeye götUıilrken bir saat saçl•
rını düzeltmeye uğraştığı halde, ne anasının, ne ba· 
basının aklına bu kafanın içi ile de bir parça me~ 
gul olmak dil~üncesi gelmemişti. Onlar işportaY• 
konan bir elma gibi onu süsleyip temizlemişler. par· 
!atmışlar, ıonra yağlı bir müşteriye okutmuşlardı· 
Kız yetiıstinnekten de gaye bu değil mlydi ya? 

[Arkası var) 
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Gündelik gazete 
Başmuharriri 
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Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde. 
herfeyde temiz, dürüıt, samımı 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

çalıtmaktır. 
tr . -

rGünonM~~ı 
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CEZA5ı~ı ÇEi<. ~ 

su~Ar;>A U~lU 

DURUP.SAH 
>-<u><A.FA. T' O lı, ') 
~LACllK-'"llYıM. 

Pamuk siyasetimiz 
-1-

1'930 da. .AnkUa.da bir ziraat kon -
ll'e&i rop1aıuıııştı. Bu fmıa.ttan istifa.
de ederek sa.ym Başbakanımız 1nö
ntt ta.ra.fmda.n ka.bulilmilıii dlleuılştik. 
İnönü bizlı kabul etmiş, Adana.:nın o 

[ MEMLEKET MESIELELERD 1 

Bu Yıl "iane,, Pamu- ~~~:.::~:~::~~u-• g\ln.kü dertlerini, sızılatJJll ve ihtiyaç
larını, derln bir ilgi ıUe dinlemiş ve bi 
ıe "pamukçular sizi kurtarmak için, 
harice giden paraJa.nmızı içer<le tuta
bilmek için mensucat fabrik.alanna. 
lhtlya.cnnız vardır. Böyle bir şeyi dU-
6\inUyoruz. Tahaıkkuk ettiği gün pa
nuıkçuJuğumuzun istikbali daha em
niyetli olacaktır.,, de~ti. Bu sözle 
aradan geçen zaman hentız altı sene 
Oldu. Bugün Kayseri kombinaSI ça
lı~cr vaziyette, Ereğli çalışmak üzere, 
Nazilli inşaatı silr'a.tle ilerliyor. İşte 
KernaJlmıin söz ve eser ölçüsti, yapı
cılık ve yaratıcılık kudretinin canlı 

v u Yer· ı ne Ya 1 n iZ miş ve :~~~:ı~:~~~:d~~h~:i~i~: 
larak çıftçilere dağıtılmıştır. g lah tst~si~onu tarafından çoğaltı-

f;:u~~~;., ;~;~: i:~~ d~;:~ 

''Ki 1 d Ek·ı kt• balya kadar ev an ,, ı ece ır ::h:::=:~: 
zaran renk, tel 

bir örneği • · 
Fa.kat bu büyük eser esas meseleyi 

kökUnden ha.ll~tmeğe kafi gelmiş nıl
d.lr? Gerek iktısadi ve eo8yal ve ge -
!'ebe pamukçuJuğumUZUll htkişalı 
haJmnıannda.n yurda çok fay~alı ol~ 
bu nıensucat sanayii isteklen ve dı • 
lekleri tamamiyle karşılayabilmiş mi
dir? Buna ha:nr diyoruz. çünkü öyle 
bir devird~ yaŞıyo~ı ki lktısadi ~art
lar tnütemadiyen değişiyor. Z&nıret -
ler ve UıtlyaçJar bergün başka bir 
fSekilde l<endlnJ duyuyor. Devletler a
tasında.ki ekonomik aniaşrnala.r, zira
at ve fi<tıaat 6ısteın1erl üzerinde tesir 
• apınalltan geri durmuyor. Meseli, 
dUıı pamukJannuza. ınü!fteri, mah
reç ve lstihlik sa.Jıa.tı ararken bugün 
de ı>amuk müşterilerinin istekli ta. • 
•~plerı ka.rşııwıda fazla lstlbsaJ çare-

""°·~-u..._..ı, ..... huı-lr-hn.Jolıı'• -
tinde kalıyoruz . 

Dün y~lnız içerdeki fabrikalann 
lhtiya.çlarma yetmeğe çalışırl<en bu • 
gün hiç değil'.lle 200 • 800 bin bal~a 
da ihraç edebilmek arzu ve emelini 

ltidüyoruz. 

YAZAN: 
MÜMTAZ FAiK 

B üyük mensucat sanayii programını 
tahakkuk ettirmek için bunda kul

lanacağımız ıptidai maddeleri temin etnıek 
en örı safta gelen bir iştir. 

Evet, memleketimiz bir pamuk memle
ketidir. Fakat yetiştirdiğimiz pamukların 
da mensucat sanayiini besliyen cinsten ol
ması lazımdır. Bundan dolayıdır ki pamuk 
cinslerini ıslah etmek ve mensucat sanavji
mızm ıstedıği ince ve uzun elyaflı pamugu 
yetiştirmek zarureti vardır. 

!ste bunu nazarı dikkate alan hilkumeti
mi;ı:: daha kombinalarımızı kurmadan, pa
muk cinslerinin ıslahı meselesile esash bir 
surette meşgul olmaya başlamış ve bun
dan beş sene evvel, Ame- Alım Sahası genişliyecek olan 

ve p a r 1 a k 1 ı k itibariyle pek 
~ yü~a.ektir. Elyafı arasında 36 mi-

~ , y;.Jı-; limetre kadar olanlar vardır, Eks
pres pamuğu her cins iplik yapma-

- ya yuar. Bu pamuklarla 40 nu _ 
~araya kadar gayet ince iplikler 
ınıaJ edilir ve çok ince bezler do _ 
kunur. Rengi hafif krem, parla'.{. 
tutumu yumuşak, telleri dilzgiin. 
m~kavemeti fazladır. Elyaf kalrn
lıgr, 10 - 13 mikrondur. 

. lşte bu güzelim pamuk, altı ye
dı sene gibi kısa bir müddet zar
frııda Adanada d;t:katsizlik ....... • k . ıı .• 

ımsı~hktan dolayı dejenere olmuş 
b~ ·~1 evsafını tamamile kaybe-t • 
mıştır. Bugiln maalesef Adana o
vasınd~ ilk evsafını muhafaza et
miş Ekspres bulmanın imkanı 
yoktur. Ekspres elyafı gayrimü· 
tecanls oJurıa onun kıymeti fazla
dı~ .. Uzun elyaflı pamuğun olduğu 
gıb.ı kısa elyaflı pamuğun da kıy

~~tı vardır. Halbuki bir pamuğun 
ıçınde hem uzun ve hem kısa elyaf 
bulunursa onun kıymeti düsük O· 

lu!" Ekspres işte bu kara· talie 
ugramış bir pamuktur. Onun i!:lndir kl, bugünkü pamuk 

•lYasetimiziıı sna hattım istihsalatm 
artbnlmuı pamuk ekfmJnin lnklşafı 
tedbirler~ teşkil etmesi lca.p ediyor. 

rikadan Mister Klark na- Klevland Pamuğundan Bir Kök ~ 
mında bir şahsı celbe<le· 
rek Adana civarında tet

. 
lşt.e bu gayeye erişebilmesi için 

devıet n mfuıtahsll tarafından ne gl
hı teşebbtlslere girişilrneSi ve ne gibi 
tedbirler a.ImJnaSI ıazımdJr? .. Vıerin
de durmak ve müna.ka§a etmek istedi-

linıız mevzu budur. 
Fakat bu mevzua girişmeden önce 

hn- ·· i"inde .-.ıuukçulu~uzun bugun " 
bulunduğu vaziyeti \'e çalışma. tarz ''e 
hkiUerinl bir gözden geÇinnek ve in· 
cıetemeik muva.f Ikttr. Zira., bu t.etkik 
l'apılma.dıkça, Uıtiyaçl&r ibelli. o~ -
dı:kça l~i bir pamuk siyasetinın de ıs
tenUen şekilde tatbikına imkan yok· 
tur. 

kikat yaptırmıştır. 
Mallımdur ki, Amerika ınilhim 

pamuk müstahsili bir memle
kettir. Burada senevi istihsal edi
len pamuk aşağı yukarı Uç buçuk 
milyon balyadır ( •). Amerikalılar 

led.I. thtiya~lannı sordu, öğrendi. Pa.-1 
muğun da.ha. verimli n ka.zan~lı ola
bllıne81 için her .;iftçinln görüş ve dti
şüncesini yokladı. Bu tetkikler Ada -
nada. olduğu gibi ayni şekJJde ve in
e.eden inceye Nazilli, Aydın, İzınir, 
l\f a.nisa ve Ba.hkesirde de devam etti. 

"' * 11- Ben bu derin ,.e etraflı ~celemeleri 
llJ~ 'Uphe yok ki CUmhuriyet Bü - Ada.na.da. gördüm, ve bUytik Başwkt

knınetinin senelerden beri takip ettiği Un ytiksPk ref akatıerinde Ege mınt.a
\'e faydası görülen bir pamuk pollti - k d da c;a.hit oldum. Seyahat bir 
k8-ı vardır. Bugün memleketimizde asm a ~ ruLm&d 
biri Çulrurovada. diğeri Ege uuntaka- hafta sürdü. Hergiln yo . an, dı·nlenmedf'n saatlerce pamuk mil! -
•ında "Clevelıuıd ve Aka.le,, gibi iki tu 
:Amerikan cln"'i pamuk t-Olıumu tutun- tahsilleriyle görüştü, konuş ·.. .. "' ul t BaşvekUimizle koyluler 
nıuştur • M 1 :erem mJmi b canlı ve ea 

Bu Ud cbıs te gereık randmıan ve ara..cımda gec;en u . 
gerekse !kalite itlbarlyle bizim koza konuşma ' 'e sonıştunnaJarda.n bırçok 
\1e iane cinsleri.ne üstündür. Bu cbıs- faydalı hakikatler orta.ya. çıktı. Pa
let ırnemJeketbniı pamukçuluğu I~in muk ıdyasetlınlzln daha veriınJl ~·e 
l)·l bir kazançtır. Fa.kat bugün öyle müshet bir saha<1a (,'Alrşabilmesi içın 
hir vaziyet karşısında. bulunuyoruz ki üzerinde dunılmMı irap eden birçok 
h3.diseler, iktısadi mecburiyetler ve dertler ve ibti~·a.çlar belli oldu. lşte 

bu ihtiyaçtan be-o kendi görüş ve ka· 
nihayet yurdun umnıni kalkınma ,.e 
liikselmP ihtiyaç lan pamuk siyaseti- naatime göre şu ~kilde toplryorum: 
hıizln dünden daha radikal, da.ha po _ 1 - Su politikası, 2 - Amele işi 
~tif, daha ölt:illil ve gen15 programlı ve t.eşkilatı, S - KrPdf mesele11i, 
catışmumı ,,arı koşuyor. Bu haJd _ 4 - Ha..5a.ratla mücadele, 5 - Maki· 
kati kanaya.bilmek için bir kere bü- neleşmek zarureti, 6 - Makinelerin 
3'iik Bqvekilln pamuk tetkikatı 8 e. ucuza. maledllmesl, 1 - Ga.z ve ına
l'ahatbıln ,,

6 
bu seyaJıa.tte uğradık - zotun ucuzlatılması, 8 - Yerli ko:U.

ları yerlerde "pamuk nıeınleketl.mize nm ~ilr'atle ı'.lllalu, 9 - Clevela.nd ve 
Çabuk· ve kolayJJkla a.ıtm getirecek Aka.lanın sür'atle tevzii, 10 - fstan
lnaddelerlmlzden birisidir.,, sözlerinin dardlzasyon, 11 - Devlet fabrika.la. -
lni.na.smı anlamak ldificlir • rlyfe müstahsif ara.-.mdan mütaV88 • 

Sa~"l11 Ba!llbaka.n bugünkü pamuk srtm kaldmlmMı, 12 - Köylüyü p:ra
·'°azi~·etı iıl .. k ·e a.nlamıık için tik olıırak fenni ılraate ahştrnnak ça~ 
bu,..ı·~·- bmi gorme :_ A..1--ada bir rf"leıi, 13 - Rilylik 11ermayeıll satış 

,, ltK r &eYaha.t ]'&PM· ""'" • • 
tok ,.

6 
uht ·lif 

1 
t' lf""ilerle göıiiş- kooperatifi,. U - Rasyonel ziraat. 

iti. m e t P ;eç ~· 1 Cavit ORAL 

IIepislnin dertlerin) birer birer dln· I Niğd~ Saylavı 

bu iş üzerinde senelerce çalrşmtş • 
lar, pamuk cinslerini ıslah etmi~
ler, birtakım tohumların dejenere 
olmasının önüne geçmişlerdir. 

Şurasını ehemmiyetle kaydet • 
mek lazımdır ki, pamuk tıpkı ço
cuk gibidir. Dafma ba~mak, dai· 
ma üzerinde uğraşılmak ister. 
Yoksa yabanileşir, biçimsi:ıleşir, 
kabalaşır ve verimini kaybeder. 

Jşte Amerikalı mütehassıs ta 
Türkiyeye ilk geldiği zaman Mısır, 
yahut tane cinsi denilen pamuklar 
üzerinde tetkikat yapmış, bu cin
sin bakımsızlıktan dolayı tamarni· 
le bozulduğunu, elyafının gayrinıil· 
tecanis bir hale geldiğini, velhasıl 
dejenere bir hal aldığını görmüş
tür. Bunun üzerine Amerikalı, 
bizim mütehassıslarnnızla da teş· 

riki mesai ederek, Amerikada ye· 
tiştirilen ve Klevland denilen bir 
nevi güzel pamuğun Adana ova· 
smda yetiştirilip yetiştirilemiyeca
ğini tecrübe etmiştir. 

K lcvland, tıpkı Mısır veya 
. iane pamuğu gibi açık ko

za halınde semere veren bir cins
tendir. Tutumu gayet yumuşak, 
elyafı ince ve uzundur. MahsulUn 
;>~z.de 30 ~nun uzunluğu 28 • 30 
mıhmetredır. Binaenaleyh iplik 
halinde bilkUldUğü zaman daha 
mukavimdir. Bu bakımdan la.ne 
pamuğu ile Klevland a.rasında. bil· 
yük bir fark vardır. 

lşte Amerikalı mütehassıs bu 
pamuk üzerinde tecrübe yapmış ve 
birkaç senelik çalışmadan sonra. 
Klevland pamuğunun Adana ikli
mine tamamile uyduğunu ve iyi 
neticeler alındığını görmü!'ltilr. Bu
nun ilzerine çiftçiye Klevland to
humları dağrtılmt!jtır. Adana mm· 
takasında 1933 sencainde 12 bin 
kilo, 1934 te 110 bin kilo, 1935 te 
681 bin kilo Klevland pamuğu is-

tih~al edilmiştir. Bu seneki ilk 
ta hın in ise 8 milyon kilo kaılat dır. 
OnUmtizdeki sene daha vasi mik
yasta Klevland ekilecek ve Mısır 
yahut tane pamuğunun ekimi me
nol unacaktır. 
. Gerek memleket dahilindeki fab

rı~alar, gerek hariçteki pamuk 
mı:şterilcri mevland'ı fevkalade 
begenmişler ve talepler gittikçe 
artmıştır. Bu pamuk şimdiki hal
de lane pamuğundan fiyat itibari
le takriben yUzde 8 • 10 fazlasile 
satilmaktadır. 

K le~land'rn .b.a!ka meziyetle _ 
rmden bırısı de verim iti

barile taneden çok yUksek olma • 
sıdX:· 100 kilo çekirdekli Mısır pa
~~~u 29 - 31 kilo saf pamuk ver
dıgı halde, 100 kilo çekirdekli 
Klevland'dan 38 - 40 kilo saf pa
muk istihsal olunmaktadır. 

r ~akat bütün bu meziyetlerine 
agınen Klevland gene Adana pa

muk sahasının yüzde 25 ten fazla
:nı_ işgal edemez. Çünkil Iane pa

ugu hakkında varit olan bütün 
~a~zurlar aynen bunun için de va-
ttır. Kozası açık olduğu için yağ-

murdan .. • d .. lu ' ruzgar an muteessir 0 • 

le;: Açılan kozaları amele Ucret-
1 ne olursa olsun derhal toplat

:ak mecburiyeti vardır. Onun 1_ 
dın arazinin yUzde 75 ini legal e

en koza pamuğu üzerinde esaslı 
~rette durmak, bir ta.re.ftan da 

evland cinsi Uzerinde tecrübeler 
;apılırken, koza pamuğunun da 
sla.hı çarelerini arama.k mecburi
Yetındeyiz. 

_ Ziraat Vekaleti Kıevland pamu
gunun evMf mı muhafaza etmek 
ve. b~ pamuğun dejenere olmasına 
manı olmak için birtakım tedbir _ 
ler almıştır. Çünkü önümüzde bir 

Ş imdi Ziraat VekA.tetl Klev
land'ın da böyle bir akıbe

te maruz kalmaması· için fevkala
de gayret sarfetmektedir. Adana 
Tohum Islah lstasiyonunda Klar
kın riya.setinde, Rahmi, Salahad
din, Akif, Semih gibi güzide mil
tehassıslarımızdan mürekkep bir 
heyet gece gündüz çalışarak, hü -
kumetin isticar ettiği 13.000 kü
sur dönüm arazide Klcvland ye • 
tiştirmekte ve tohumunu çiftçilere 
dağıtmaktadır. 

Bu suretle tohumların ıstıfast 
devam edecek, dört beş senede bir 
tamamen saf tohumun çiftçiye da
ğıtılması milmkün olacaktır. 

Ziraat Vckıileti işi daha esaslı 
tutmuş ve isticar ettiği arazi . 
bir k · nın rsmını ıstimlak ederek t h 
1 

ı h · . o um 
s a ıstasıyonunun daimil . 

ni temı·n t . t· eşmesı-e mış ır. 

Şimdi devletin bir pam k 
sucat p rt'k u men-. . o ı ı ası mevcut old ~ . 
bı hır de saf ugu gı-
1' t' k pamuk yetiştirme po 
ı ı ası vardır B -nin . · unlar biriblrleri-

sa ~Uteınmimidlrler. ÇilnkU biri 
yesınde diğerini ileri g"t" k 

ke.bild' o urme 
ır. 

yapılan hesaplara göre mem-
leket pamuk mensucat sa

nayii programı tamamen tatbik e
dilirs~, bu unayii beslemek için 
200 hın balya pamuğa. ihtiyaç va.r
drr. Bugün memleketin iıtihsal et
tiği pamuk miktarı da bundan iba. 
rettir. Bu suretle kendi pamuğu. 
muzu kendimiz lşliyecek ve hariç. 
te mahreç aramak mecburiyetinde 
kalmıyacağrz. 

Bu, _haddi zatinde çok şayanı dik
kat bır meseledir. Evet, hariçte 
pamuklarımıza mahreç aramıy • 

- H . a 
cagız. . arıçtcn pamuklu mensu-
cat gctırtmek zarureti de hasıl ol
mıyacak. Yani pamuk ziraati pa
muklu sanayi ile bir kapta kavru-

Kızıl Karanfiı' v 
Siyah Tül e 

Ne zaman lspaııya dense ... 
.. .. d ü 1 b' 1 ' gozümtııı onun er ze ır spanyol kı~ · .. ı canıa .. 
nır. Siyah ve parlak saçlarının 
sında kızıl bir karanfil taşıyan :ra. 

k f 'f d d ki . . . . ızıı 
aran ı _u .a. '·. ırı sıyah gö:IU, be.. 

şına taktıgı ırı bır tarağın i.iıerinıi 
sarkan siyah tüllerle boyu en 
levent bir lspanyol güzeli ... 

uzanıış 

Madrit dUşüyor, dedikleri Zi\ınan 

gözümün önünde yine bu lspanyoİ 
\l:ızı canlandı. Fakat kızıl karanfilt; 
saçından koparıp almışlar ve oııu si
yah tüller içinde bıraknıışlıırdı! 

Kızıllık namına yalnız siyah göm
leği üzerinde bir yara kanıyordu! .. 

İspanyol Radyosunda 
Mlldrlt düşüyor! diye duydlı~uın 

zaman gece yarısı derhal l'ıatbaaya 

koştum. Madrit henüz düşr.ıeıııişti. 
Fakat asilerin ordusu. Madridiıı ta 
yanıbaşındaydı. Eskorial alınmış ve 
ölUnı şehrin kapısını çalmıştı. 

Haritaya baktık. Asiler M.1dride se
kiz, on kilometre mesafadeydiler. 
Tahminler yüriittük. Mesela Bakır
köy kadar... Mesela Sarıyer kadar ... 
Mesela, mesela ... Maltepe kıu!ar. Son· 
ra merak ettik ve radyonun düğme
sini çevirerek Madridi aradıı<: 

Madrit! ... 
Madrit şarkı söylliyordu. Ve bu ş&r· 

kı; Karnı eni öldürdükten sen rn on utı 
cesedi başında haykıran ve yalvaran 
sev~ilisinin şarkısı ~ibi de deiildi ... 

Ma~ritten müzikhol (nağmeleri) 
a~.sedıyor~u... Madrit sti.icfyosunda 
g.uzel seslı kadınlar, nıitralyoz sesle
rıne kastanyetle tenıpo tutuyorlar
dı .•• 

O zaman kulis arasında sev<7ıfisi . ·ı . u 
nın ı ıanetini veya 0··ı·· .... 1 b 
1 

umunu ı:ı er a 
an, fakat yine seyircilerin karşısın 
çıkıp gülmek ve •arkı söyl.aınek nıec 
buriyetinde kalan bir nrtist:n ıstırap 
lı ve korkunç manzarasını hatırla 
dıttı, 

Yalnız arada bir fark vardı. Burad 
top ve mitralyöz aeslerını duyan ar 
tist, bir sevgilinin değil, binlerce sev 
gifi'1in ö14nı haberini alıyor ve bun 
rağmen bütUn dünyaya gülünısenıel< 
b.ütü~ dünyaya neşe saçmak nıecbu 
rıyetınde kalıyordu! 

işin en feci tarafı şu ki, blltlin dUn 
ya da o anda, o artistin bu"tL'ln . . • sevaı 

lıterinin, bUtUıı eınellerinın ve bü'.~· 
saadetinin öldüğünü biliyordu! 

Neşeli ve oynak bir rurnbanın b 
~11.dar acıklı bir ınli.ııası olal.lileceğiı'i 
ır.sanıı. bu kadar ıstırar verahileceğiıı 
hatı rıından geı;I roı rıezdiıtı. 

Mümtaz. Faik 

.Y ~ralı Kadın Öldü 
Ikı gun evvel bir beyı:r!.J sur h . . d "' arı 

cın e Fatmanın \{amma tekme at 
mıştı. Haseki hastanesine kaldın 
~~n kadın, dün karın zan iıtihabmde 
o)m~ştür. Müddeiumumilik bcygi 
sahıbi hakkında tahkikat yapryor. 

Ceza Mahkemelerinin İşleri 
. Meşhut suçlar kanununun tatbı 

kın den berı' c hk · · · · eza ma emelen gıbı po 
liein de iı,i yUzde 75 derer.esinde azal 
mıştır. Miiddciumumilik geçen il 
ayı? ~eçen seneki ayni ay ile ınukay 
seh hır cetvelini hazırlRmaktadır . 

l~cak. Fakat şurasını unutmamak 
lazımdır ki pamuk altıqdır. Pa _ 
~.uk ~cnebi dövizi, pamuk bizim 
ıçın hır takas vesilesidir. Hari~ten 
mal ithal etmemek bir mernlek t' 

t
. . d e ın 

serve ının ışart çıkrnamasın ._ 
i 

a rn~-
n olur. Fakat dışarı ihrac t 
mak ta dışardaki serveti . a yap • 
ı k 

. erın mem. 
e ete gırmeslne hizm t d 

B
. . c e er 
ızım pamuk işind . 

fabrikaları be 1 e yalnız yerli 
. ~ ememiz kafi d ğil' 

dir. Memleketimizd . e -
m k · . e mademkı pa-

u yetıştırecek 'kr 
şeraitine malik' ı ım ve toprak 
meselesi üzeri ı~, o halde p~muk 
durmak mecb: . ~ ~e ehemmıyetle 
Bu . rı)etı kar§1smdav.z 

§eraıt kola ı - k "· • tifa." Y ıgı arşısrnda. ''ik:-
etmeınek lazımdır B 

~~layı. i~racat yapa.bil~ek u:d~ 
ıçın bır zarurettir. Çünkij . ~nı 
ve bilhassa Ada.na pa • Tiirkıye 

· mugu Av 
pa pıyasalarında para d ' ru~ 
nan bir metadır. e en ve ara 

Biz şimdi ınemlek . . . 
ne pamuk sahalar~tımızın nefi 
mevcut sahaları 1.. keşfetme~ 
tiln sahala c uzeltn1ek ve b" 

rrn randıına u 
mak ınecburlyettndeyiz~ını arttır 

(x) Bır balYa 200 '"'' d 
ıwJoO ur. 
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Pazar maçında galatasa
rayhlar niçin zedelendi? 

PAZAR 
v1AÇINDA 
ANTRE

NÖR 

İngiliz 
Antrenöı 
Sert mi 
Oynatıyor? 

Pazar günkü Galatasa. 
ray - Beşiktaş maçını ida
re eden milli takımın İngiliz 
antrenörü maçı pürüzsüz 
idare etti Vakıa faulsuz ham 
lelere müsaade etti. Fakat 
bu müsaadeleri hiç bir za
man hatalı bir sertliğe ka
çırtmadı. 
TABll ŞEY 

Oyundan sonra bazı Galatasaray 
futbolcülerinin zedelemiş oldukla -
rını görenler lııgiliz hakemin bizim 
alışmadığımız kadar sert b1r oyun 
6istemine müsaade ettiğini söy!e.:li
ler. 

Filhakika Galatasaray oyuncula
rından bazıları hırpalanmışlardır. Fa
kat bu lngilizin hatasından değil, ken 
di cüsselerinin küçüklüğünden ileri 
gelen ve pek tabii olan bir şeydir. 

Avrupa takımlariyle karşıla.şan In
giliz takımlarının nasıl futbol oyna
dıklarını Avrupalı muharr..rlerin ka
naatlerinden anlıyoruz. İngiliz top
raklarına misafir giden Me:-kezi Av
rupa futbolcülerinin de bir iki maç
tan sonra ne kadar turşu haline gel
diklerini okuyoruz. O maçlarda In
gfüz oyuncularının kastları olmadığı 
gibi, pazar günkü Galatasaray - Be
.şiktaş oyununda.da Ingiliz h'3..~em~in 1 
hususi bir noktaı nazarı olduguna. ih-

/ngiliz A ntrenifr Galatasaray - Beşiktaş kaptanları arasında 

Çünkü biz futbolcülerimızı küçülte 
küçülte ortadan aşağıya düşürdi.iğü
müzü hatırlamalıyız. Birinci sınıf Av 

rupa takımları karşısına dizilen Türk 
takımlarını görünce boy pos farkının 
bizim aleyhimize, göze batacak ka
dar olduğu her zaman görülen haki-

katlcrdendir. 
!ngiliz oyun tarzr ve onların noktai 

nazarı hakim olmaya başlarsa takım
larımıza seçeceğimiz elemanlar ya
vaş yavaş irileşerek birkaç sene için
de Avrupa derecesine varabilir. 

Eşrel ŞEFiK 

, 
timal veremeyiz. 

lngilizlerin futbol oyununu anla- 1 
B!R MUNAKAŞA 1 
yışları ve sevişleri Avrupalılardan 

baskadır. Hatta Avusturyalı futbol
cWerin bundan dört sene evvelki In
giltereyi ziyaretlerinde sert ve yu
muşak futbol meseleleri epey :nü
nakaşa edilmişti. Ingilizler A vus
turya matbuatının ileri sürdüğü mü
nakaşa mevzularına şöyle cevap ve
rerek, futbolü ne tarzda kabul ettik
lerini anlatmışlardır. 

Zencinin 

Yeni Bir 

Resmi 

Zenci Ovens· 
profesyonel değil 

Avusturya. ve merkezi A vnıpa. fut. 
bolü ihtimal pek ince, pek nazik ve 
pek ahenkli bir şeydir. Fakat o oyunu 1 
bizler çayır üstünde yapılmış Viya.na 
V al~lerine benzetiyoruz. Futbol çayır 

üstünde on bir kişinin . diğer on bir 

kişiye !kar:şı yaptığı çetin bir spordur. 

Her mücadelenin !kendbıe göre bir 

ıertJiği olur. Merkezi Avrupanm gö

rüşü haddinden fazla inceliğe kaçı -

yor. Sporun öylesine da.nsetmek der
ler. 
SERTL!GIN ŞEKLi 

Owenı kendi evinde 

Bundan evvel ajans haberine isti

naden uçar zenci ismi verilen ve Ber

lin olimpiyadında 100, 200 ve uzun 
atlama şampiyonluklarını alan ve 
hatta 4 x 100 bayrak koşusunda A
merika takımının dünya rekoru yap
masında başlıca amil olan Jessi 
Owens'in profesyonel olduğunu ve 
hatta bu yolda bir de kunturat imza 

ettiğini yazmıştık. 

Son gelen haberlere göre bu hava
dis asılsızdır. Ve bu şekilde ifadeler 
de bulunmuş olmasına rağmen Jessi 
Owens profesyonel olmamıştır. 

Ancak bugün vaziyeti muallaktrr. 
Ve eğer tekrar amatör müsabakala
ra iştirak etmek isterse federasyon 
bürosu huzurunda sıkı bir divana çe 
kilecek ve lngiltere - Amerika atle
tizm müsabakalarından sonra Isveçe 
gitmekten ne için istinkaf ettiği ve 
profesyonel olacağına dair dolaşan 
rivayetlerin esası ne olduğu hakm -
da izahat verecek ve itizar edecek -
tir. 

Bunu yaptıktan sonra kendisinin 
müsabaka ehliyetinin iade edileceği 
tahmin edilmektedir. 

Esasen Isveç meselesinde asıl ka
bahatin Owens'te olmayıp antrenörü 
Suayder'de olduğu ve kendisini Isve
çe göndermedikleri için Owens de 
seyahate iştirakten menettiği söylen 
mektedir. 

YalQJz şunu da ~utmamalıchr ki, 
tngiliz futbolünün sertliği bir oyun
cuyu sakatlıyacak şekillerde değildir. 
Onladca oyunun mantığı böyledir. 

Bize gelince; Türk futbolü Avrupa 
f utbolündcn kopye edildiği için lngi
lizlerden fazla Avrupa görüşüyle yo
ğurulmuştur. Faul addetti~imiz _şey
ler de ona göredir. Fakat bızdekı fa
uller bir oyuncuyu edebiyen ıskarta
ya çıkaracak dereceye varabilir. 

SIKLET FARKI 

Uşakta Futbol Maçları 

Beşiktaş - Galatasaray oyununda 
sarı kırmızılıların daha fazla örselen
meleri iki takım çocuklarının vücut 
farklarından doğmuş bir neticedir. 
Beşiktaşın on birini terazinin bir gö-
7:Üme, Galatasaray on birini d~ öbür 
gözüne koyun, iki taknn arasında 

beyaz - sıyahlılar lehine hiç olmazsa 
100 kilo fark vardır. Bu siklet far
kına bir de Beşiktaş ')yuncularının 

Galatasaray gençlerinden fazla olan ] 
tecrübelerini ilave edersek zedelen • 
menin sırrını bulmuş oluruz. 

INGILIZ SISTE1ll 
Kanaatimce Türkiyede tngiliz o

yununun rağbet görmesi futbolümüz 
kin hayırlı bir ba.c;;langıç olabilir. 

......... ,. 

"Uşak Ergeııekon ve Genfler Birliği takımları, Halkevi 
Başkanı Yusuf Aysal ile birlikte 

Uşak, (Tan) - Atatürk büstü tur
nuvasının birinci devresi bitmek ü -
zeredir. 

Son maçta Ergcnekon ve Gençler 

Birliği karşılaşmışlar ve gençler Bir 
liği 1 - 2 üstün gelmiştir. 

Bayram münasebetile konulan 
cümhuriyet kupası final maçı için 

SPOR 

SAKASI 

Dokunmayın 
Uyusun! 

Olimpiyat seyahatinden ve 
Rusya seferinden sonra. spor 
kunımumuzda tam bir süıdi

net \/ar. Aman gürültü etmiye
lim de uyusun. Çünkü çok yo-
nıldu. Eğer bu kadar yonılma
saydı, belki bu sene de geçen 
seneler gibi atletizm, deııh:cilik. 
güreş, basketbol, tenis ve esk
rim birincilikleri, futbol turnu
valan, Balkan güreşleri yapı

lırdı. Lakin yorgundur, dinleni
yor. Aman güriiltü etmiyelim, 
uyusun. İnşallah seneye dinle
nir: iki senelik birincililderi 
birden yapar. 

Na..cır«>..ddin Hoca bir gün eŞe
ğe binmek istemiş. Şöyle üzen
gi~·e basrp bir atlamış, fakat e
'jf>ğe binememiş. İçini çekip : 

- Ah ihtiyarlık ah! demiş ... 
Sonra şöyle etrafına bakmış. 

kimse olmadığını görünce : 
- Ben senin gen~liğini de bi-

1irdim, demiş. 
Gürlütü etmiyelim uyusun. 

Ki. Me. Ne. 

Avrupa 
Kupası 

Romanya İle Yugoslavya 
Merkezi Avrupa Kupasında 

Romanya ile Yugoslavyanm mer
kezi Avrupa kupası maçlarına dahil 
olmalan kararlaşmıştır. Yalnız di -
ğer milletler üçer takımla girdikleri 

halde Romanya ile Yugoslavya şım

dilik birer takımla gireceklerdir. 
Bu havadise bakılırsa, evvelce 

Balkanlar grubunda addolunan Ro
menlerle Yugoslavlar futbollerini Av 
rupa futbou içme sokmaya muvaf
fak olmuşlardır. 1938 senesinde tek

rar bu hususta bir karar verilecek -

tir. Eğer merkezi Avrupa kupasına 
girmiş olan bu iki milletin futbol de
receleri Avrupa ayarında görülürse, 
ikişer, yahut üçer takımla devam et
meleri de karar altına alınmıştır. 

TAN - Onlara ne mutlu! ... 

Yunanistan da 
At!etizm 
Atina, 7 (Hususi) - Yunan a.tle -

tizm federasyonunun Atinada beyııel 
milel Atletizm oyunları yapmak için 
Çekoslovakya, Avusturya ve Lehis -
tan federasyonları ile müzakerelere 
girişmiş olduğu haber verilmektedir. 
Eğer bu müzakereler bir neticeye ik
tiran ederse önümüzdeki mayısta A
tina stadyomunda oyunlar yapılacak
tır . 

TAN - Bu haber tahakkuk ederse 
Yunanlıların yavaş yavaş Orta Av
rupa atletizmiyle alakadar olmaları 
tahakkuk edecektir. 1ki sene evvel de 
Akdeniz atletik oyunları tertibine 
teşebbüs etmişlerken Venizelos ihti • 
lali yüzünden o, geri kalmıştı. Diğer 
Balkan milletleri atletizmde Yunan • 
warı tehdit edemedikçe Yunanlıların 
ba,şka memleketlerde rakip arayacak
ları tabiidir. 

Bir Eroin Suçlusu 
Çarşıkapıda kunduracı Kirkor ar

kadaşı Kazım ile birlikte eroi'l satar· 
ken yakalanmış, 9 14ncu ihtisas mah· 
kemesine verilmiı;!~rdir. · 
Duruşmaları dün yapılan kundura

cı Kirkor 250 ı;ra para cezası ile bir 
yıl hapse, Ka~rm 100 lira para cezası 
i.le 6 ay haps~ mahkum edilmiştir. 

gene bu iki tak.mt binlerce seyirci ö
nünde karşılaşmışlar, Gençler Birli
ği hakim ve güzel bir oyunla ve 1 -
6 gibi büyük bir sayı farkı ile galip 
gelmiş ve cümhuriyet kupasına hak 
kazanmıştır. 

Büyük cümhuriyet bayramının 
hatırasını taşıyan kupa, Halkevi baş 
kanımız Yusuf Aysal tarafından tö
renle Gençler Birliği takım kaptanı
na verilmiştir. 

• 
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Onlara tramvayda tesadüf ettim. 
Ben ayakta duruyordum. Onlar kar
şımda oturuyorlardı. Erkek yüzü gü
neşten tunçlaşmış, çakır gözlü genç 
bir adamdı. Uzerinde kahverengi ka
ba yünlüden bir elbise, başmda te
pesi basılmamış, yeni olduğu belli bir 
fötr şapka vardı. Dizlerinde yepyeni, 
kırmızı gülleri pırıl pırıl parlıyan bir 
heybe duruyordu. Kadın bir elile 
çarşafının pelerinini ağzına kadar 
çektiği için yalnız gözlerini görebili
yordum. Yeşil süzgün bakışlı göz
lerini çevreliyen simsiyah kirpikleri 
ıslak ıslak biribirine yapışmıştı. U
zun bir hastalıktan yeni kalkmış 

hissini veren solgun yüzünde, içle -
rinde kınk, mahzun manalar titriyen 
yeşil gözleri bana pek dokundu. Şa
kaklara doğru dağılmış giir k~la • 
rından birinin ucundaki küçük siyah 
ben, elle yapıştırılmış kadar munta
zam duruyordu. Yarıya kadar göre
bildiğim bu solgun kadın yüzü, ga
rip, sebepsiz bir muhabbetle beni 
sardığı için gayri ihtiyari onlarla ala
kadar olmaya başlamıştım. Biraz ev
vel kavga ettiklerini kadının yaşlı 
gözlerinden, erkeğin hırslı, kızgın 

bakışlarından anlamamak kabil de • 
ğildi. 

Tramvay hareket edince bu talı -
minimde a.ldanmadığımı daha iyi an
ladım. Kadın pelerininin ucunu da -
ha yukarı, dudaklarmm üstüne çe
kerken erkek kızgın bir bakışla dö -
nüp b~ını onun yüzüne yaklaştırdı. 
Boğuk bir sesle: "Gayri benim sö
züm olacak anlıyon mu?" dediğini 
duydum. Kadın biribirine yapışmış 
ıslak kirpiklerini kırpıştırarak güç -
lükle işitebildiğim ince yalvaran bir 
sesle cevap verdi: 

- Neden söz dinlemiyon, daha iyi 
olmadım diyom da sana? .. 

Erkek kayıtsız bir hareketle om
zunu silkemişti: 

- Köyde iyi olursun diyom da se
nin de niden gafana girmiyo? Ben 
burlalara gadar seni toparlanııya 

geldim. Boş dönerim, sanıyon mu 
be? .. 

Çi:mdi dah<> iyi igiti;smrd,,,.., ~"J'"' 

cana kapılmış, yüksek sesle, etraf -
!arma dikkat etmeden konuşuyorlar
dı. Kadın daima aşağıdan alan, ince 
munis bir sesle: 

- Etme be ağam, diyordu. Gele
cemde ne olacak sankim? Etmediği
ni gomayacaksm gene, it iniği gibi 
yerden yere çalacaksın beni .. 

Erkek başını sallayarak, artık bir 
şey yapmıyacağmı, hep kötülükler
den vazgeçtiğini söylüyor: "Bu ay
rılık ıslah etti beni" diye, kendini 
müdafaa etmeye çalışıyordu. 
Kadın bir aralık pelerininin altın

dan elini çıkarmıştı. Kınalı parmak
larile onun ceketini tuttu. Yeşil göz
leri yaşlanarak mırıldandı: 

- Bak kendine yeni yeni rubalar, 
fotinler almışsın, bir iyi guşannıış

sın ... Heç: "Bizim garı da bir şey is

ter mi?" diye, yüreğinden geçti mi 
a<>ep? .. 

Erkek birdenbire başını iyice ona 

doğru döndürerek, kadına şüpheli 

bakışlarla, dikkatle süzdü. Sonra bo

ğuk, kıskançlıktan titriyen bir sesle: 

- men burası seni emme bozmuş 
be! dedi. Eskiden böyle şeyler dime

ye aklın varır mıydı? Bak şimdi bill
bül kesilmişsin! .• 

Kadının: "Ne yapıyon, elaleme 
kepaze oluyoz." diye, sızlanmasına 
aldırmadan, sesini yükselterek de
vam etti: 

- Fikrin bulanm~ş senin .. Hasta
neden taburcu oldun, bir şeyin kal
mamış gayri ... e Ne godular yüreğin 

ki böyle tutturdun, direniyon: "Bi
raz daha ·emmimde galacam, daha 
köye dönmecem ... " diye, yoksam di
leğin hurda galıp, galdırımlarda eJin 
uyuz gahbeleri gibi sürtmek mi ne
dir?.. Açık, diyiver meramını bana .. 

Tramvayda birçok başlar onların 
tarafına dönmüştü. Kadın durmadan 
kınalı parmaklarile erkeğin ceketin
tinden çekerek, susturmaya çalışı • 
yor, fakat o sesi kıskançlıktan bo • 
ğularak durmadan söyleniyor, "Hay 
içi bozuk, donuzun garısr." diye, kü
fürler savuruyordu. Nihayet etraf
tan uzanan başların, merakla üzer -
!erine çevrilen bakışların farkına va
rarak sustu. Şimdi kadın, pelerinini 
iyice yüzüne çekmiş, yeşil gözleriııi 

buğulandırarak, uzun siyah kirpik -

Peride Celal 
terinden iri damlalar halinde yanak· 
larma süzülen yaşlarla yüzü hiç bu• 
ruşmadan sessiz sessiz ağlıyordu. 

Erkek somurtarak başını önüne eğ· 
mişti. Bir aralık onun gözucu ile 
hala ağlıyan kadına baktığım, sonr'.ı 
derin bir iç çekişle başını önüne eğ• 
diğini gördüm. Dizlerine yerleştir ~ 

diği heybedeki gülleri sayar gibi dal• 
gm dalgın önüne bakıyordu. 

Tramvay, ineceğim durağa geldi· 
ği zaman, onlar da inmek için yer· 
terinden kalktılar. Kadının siyah pe
lerini içinde omuzları, acınacak bir 
gariplikle aşağı doğru düşmüştü. 

Yeni ve uzun bir hastalıktan böyle 
incelip, süzüldüğü belli. Zayıf vücudu· 
na, çarşafmın bol büzgülü geniş ete· 
ği düşkün hatlarla sarılıyordu. Onu, 
önüne alan erkeğin, tramvay kapı· 

sına yürürken arkasından şefkatli, 
sevgi dolu gözlerle baktığını farket
tim. ündeki adamların çıkmasını 

beklerken, elindeki heybeyi sallıya • 
rak kadının omuzundan doğru eğil• 
eli. Gülümsiyerek: 

- Gayri suratı bırak, meraklan .. 
ma gız, dedi. Köyde bol bol yer içer 
toplarsın kendini ... Garabeneğin yağ• 
lı sütüne bi dayandın mı, bi şeyc\ğin 
galmaz ... 
Erkeğin onunla barışmak için şa• 

ka yapar gibi söylediği bu sözlere 
kadın omuzunu silkiyerek cevap ver• 
memiş, kırgın bir tavırla gözkapak· 
tarını indirmişti. Fakat erkek belli 
ki muhakkak onun gönlünü almak, 
barışmak istiyordu. Sahanlığa çı • 
karken ona biraz daha sokularak 
elindeki heybeyi işaret etti: 

- Bak, dedi. Temincek bana si
tem ettin de gızdım, diyemedim. tıd 
yemeni, iki rubalık basma da sana. 
aldım. Godum buraya... Köyde iyi· 
lenince guşanırsm gayri ... 

Onlar önde ben arkada tramvay• 
dan indiğimiz zaman, kadın acele e
derek karşıya doğru yiirümek istedi. 
Önümüzden hızla geçen bir otomo
bilin altında kalması pek mümkün o
lan bu dikkatsiz hareketten erkek 
onu kolundan çekerek menettikten 

h,..... ... 1.-~ ... .., ... ..,1,, ,,.., ... _..,.. 

bir sesle: 
- Bak, az galdı gidiyordun gız, 

dedi. Istanbul galdırnru bu, hep kö
tülükler, gaza, bela burda ... 

Sonra onların elele verip, ürkek, 
telaşlı hareketlerle etraflarına baka~ 
rak karşıya geçtiklerini gördüm. Er• 
kek kadının eline sınısrkı sarılmıştı 
ve kadın artık kırgın tavrını bırak • 
mış, vücudu eski halsizliğinden ade
ta kurtulml.Ui, erkeğine sokularak a4 

dımlarında bir kuş hafifliği ile ça4 

lak, zinde, onun yanında ilerliyordu· 
Barışmışlardı ... 

Bir Olimpiyat Şampiyonu 
Dayak Yedi 

Olimpoyatlarda 100 kilometroıu:ıc 

bisiklet mukavemet yarışmı kazan • 

mış olan ve geçenlerde profesyonel • 
liği kabul eden Fransız Charpantiet 
in. başından son günlerde nahoş eit 

vak'a geçmiştir. 

Fransız gazetelerinin verdiği malO 
mata göre Charpantier tarafından iti 
raf edilmemesine rağmen bu vak'' 

şudur: 

Olimpik şampiyonu bir pazar gürıil 
fazlaca içerek sarhoş olmuş ve bit 

kadın yüzünden yüksek mahafile ınetı 

sup birile kavga ederek biçak çekti• 

ği için bu zattan dayak yemiş ve iıd 
kaburga kemiği incildiği gibi bir ba.Y' 
li de yara almıştır. 

Bu yarala.rın tedavisi için hastalle• 
ye yatmaya mecbur kalan şampiyot1 
üç dört gün evvel hastaneden çıkJ1l1ş 
tır. Şampiyon hfila hadiseyi inl<fıl' 
etmekte ve kah bisikletle ağaca çart' 

tığını kah bir arkadaşile şakalaşır • 
ken yaralandığını ileri sürmektedil'• 

Hakkındaki neşriyattan memnun ol• 
madığım söyliyen Fransız şampiyoıtg. 
karşı Oto gazetesi son nüsha3Jlldg. 
şu neşriyatta bulunuyor. . 

Maruf bir adam (olimpiyat şa.rı:ı~; 
yonu gibi) akliselimin haricind~ :~. 
harekette bulunursa bunu tenkıt 0 
mek gazetecinin vazifesidir. çti:e. 
halkın tenevvür etmesi için iyi }1& 

ketler takdir edildiği gibi fena bs!:. 
ketler de suimisal olmasın diye aÇ~ıJ 
ça meydana konmalıdır. Biz de 
vazifemizi ihmal etmedik • 
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lngiltere ile ltalya Akdeniz Jşinde 
Anlaşabilecekler mi ? 

italyanın 
Londradan~ 

Roma ile Berlin ara
sındaki son anlaş

manın maddelerinden bi
ri de Habeşistanın İtalya 
tarafından istilasmın Al
manya tarafından tanın
masıdır ki biz burada bun 
dan mütevellit vaziyeti 
tetkik edeceğiz. Çi.lnkü bu 
mesele, Akdenizdeki n1en
faat ihtilaflarına dokun
maktadır. Versay ınuahe
desinde açılan bütün rah
nelere rağmen Alm..ınya, 
daima omuzlan üzerinde 
müstemleke şartlarının a
ğırlığını ve buna inzimam 
eden bazı manevi yükleri 
taşımaktadır. 

F akat diğer taraftan bir gün im 
paratorluğunu müdafaa etmek 

dilşünccsi, İtalyayı, Akdeniz !kuv
vetlerinin müvazenesini mahvet
nıcğe, ve bu suretle Britanyanın 

imparatorluk yolunu tehdit etmek 
politikasını tutmağa sevketmiştir. 

İşte geçenlerde 'Milanoda harici 
meseleleri tetkik için toplanan mil
li İtalyan kongresinde açıkça görü
.şülen bir vaziyet te budur . 

Bu kongreye verilen birçok ra
porlar, müstemleke meselelerinde 
en ziyade salahiyet sahibi bulunan 
profesör Pace tarafından, Akde
niz meselesine dair dermeyan edi -
len bazı mühim mülil.hazalarla hü
lisa. edilebHir. 

Bu profesöre göre, bu meselenin 
halli bilhassa. İtalyan - İngiliz 
münasebatına bağlıdır. Ve bu mü
nasebat, gerek her iki memleketin 
teşriki mesaisi, gerek şiddetli bir 
buhranla neticelenebilecek bir ih
tilaf şeklinde tetkik olunabilir. 

• stenilen teşriki mesai, ancak 
1 diplomatik cihetten hasıl ola

bilir. Çünkü burada, iki memle
ket arasında ekonomik veya po
litik tavizler mevzuu bahsola.maz. 
lngiltere "realisme" inin, lngilite
reyi, İtalyan yardımmm Avrupa 
diplomasisinde temin edeceği men
faatleri tanımak ve ltalya ile her
hangi bir ihtilafa düşmekten icti
nap etmeğe sevketmesi muhte
meldir. 

Ve Büyük Britanya imparatorlu
ğu, tarihinde, I..ondranın bu şekil
de anlaşmalar yaptığı çok vakidir. 
Fakat İtalyanlar, İki mE>..mleket a
rasında fiili bir teşriki mesaiyi te
min edebilecek hiç bir emmare gör
memektedirler. 

İtalyanların fikrine göre, lngi • 

lizler, Akdenizin hakimiyetini in

hisar altına almağı düşünmekte -

dirler ve İtalyanın artan kudreti 
İngiltereyi bu mmtakadaki kuvvet
lerini fazlalaştırmağa sevkcdecek
tir • 

B u suretle 'Akdeniz meselesini 
ltalyaya hiç olmazsa Şarki 

Akdenizdc bir hilkimiyct tesis e

decek şekilde halletmek için bir 

harbi istiyen Milano kongresinde 

görüldüğü gibi ltalyada bir nok

tai nazar hasıl olmaktadrr. Bu har

bin üç muhtelif karakteri olabilir: 

Ya İtalya lngiltereye müzahereti

ni gösterir ve onun Akdenizdeki 

hakimiye~ini tanımasına mukabil 

kendi kuvvetlerini bir ba~a yer
de kullanır, yahut İtalya, İngiltere 
ile harp eder. ve bundan muzaffer 
çıkar· ve yahut İtalya tarafından 
tahrik edilen Akdeniz devletleri İn
giltere hakimiyetine karşı isyan e
derler • 

Bu son ş&ta !talya tarafından 

Siyaseti 
~Nedir? 
Bükreşte çıkan Le M 0 • 

ment gazetesi Londra mu

habirinden aldığı bir mek
tubu aütunlarına dereceli. 
yor. Mühim gördüğümüz 

bu mektubu biz. de şu sü
tunlarda okuyuculara nak
lediyoruz. 

nazan dikkate alınan memleketler 
bilhassa Arap memleketleri, Tür
kiye ve Yunanistandır. 

Zaten bu memleketlere hakiki 
maddi menfaatlerinin lngilterenin 
menafii ile telif cdilcmiycceğini, ve 
bu memleketlerin şimdiye kadar 
lngiltereye karşı olan samimiyet 
ve doh't'uluğunu isbat için an'ane
leri misal olarak alanııyacaklarını 
göstermek için her hususta bir mü
cadeleye girişilmiştir 

Ş imdiye kadar Roma tarafın
dan Atinada ve Ankara nez

dinde, İtalyanın Habeş fütuhatını 
tanrtmak ve bu suretle. bu memle
ketler arasındaki iyi ikllsadi mü
nasebetleri itmam edecek olan da
ha ciddi bir anlaşmaya vasıl ola
cak yolu hazırlamak için çok bü
yük diplomatik mesai ~arfolunmuş
tur. 

Söylcmeğc hacet yoktur ki, bu 
geniş harekette İspanyanın oyna
yacak l.üyük bir rolü vardır. 

·, talyanlar, Akdeniz meselesin-
de noktai nazarlarım açı~ça 

anlatırlar, ve bunun şekillerini, Mi-
18.no kongresi gibi toplantılarda 

münakaşa ederlerken İngilizler de, 
İtalya - Habeş harbinden çıkan 
beynelmilel buhrandan aldıkları 

dersi unutmamışlardır. Şimdi yal. 
nız Malta birinci sınıf bir Ussübah
ri olarak muhafaza edilmiyor, Gi
ridin de mühim bir Ussübahri ve 
havai olarak kullanılması düşünü
lüyor. 

Bir taraftan sessizce, fakat 
sür'atle ve gayretle büyük filonun 
yeniden tesisi devam ederken Ak
deniz filosu da daimi surette büyük 
gemiler, tayyare gemileri ve bir 
çok küçük ehemmiyette gemilerle 
takviye edilmektedir. 

lngilterenin İspanyol meselesin
deki 'bitaraflığı icap ettiği zaman 
istediği kozu oynamasına hlzmet 
edecektir. 

K ral Edv~rdm Yugoslavya se
yahatı, ve İngiliz Yunan fi. 

lalan arasında çok samimi neza • 
ket ziyaretleri tesirsiz kaJamaz. Ye 
lngilterenin Çana:kkalenin tahki
minde aldığı vaıi),.ct ona Türkiye
nin hüsnüniyetini temin etmiştir. 

Diğer taraftan lngilterenin Arap 
memleketlerine karşı tatbik ettiği 
siyaset onun, bu menıJeketler üze. 
rinde nüfuzunu teyit eylemiştir. 

Nihayet İngiliz - Mısır muahede
si , İngilterenin Şarktaki bütün mü. 
daİaa slatemini muhafaza etmek
te ve ona daimf bir müttefik ka
zandırmaktır . 

Sözü bitirirken, şunu unutma
mak lazımdır ki, Hindistan yoJu • 
nun himayesi ve Akdeniz müvaze
nesinin muhafazası , diğer müstem
lekeci devletler. bilhassa Fransa, 
Holanda, Portekiz için bir emniyet 
garantisidir 

Bunlann uzak yerlerde mUdafa
a edilecek müstemlekeleri vardl'I'. 

Stratejik slatiikonun tadil cdilmetı 
bunların pek işine gelmez • 

Kitao Haftası 

Şimdi Avrupanm birçok yerlerinde çocukları kitap okumaya alıştmnnlt 
için senr>nin muayyen bazı zamar.larmda kitap haftası terUp cdiliyur. 

Bu hafta içinde çocuklara kitap okuma hevesi aşılanıyor. 

Deniz Planörleri 

Almanynda bir deniz planörüııilıı enteresan bir u • • .. 
deniz motörü tarafından çekilerek uçurulma~:~;r,Planor, 
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Bir şırınga ile binbir 
çeşit hastalık tedavi 

eden bir doktor 
Kaçakçılık Yapmış 

D:yor ki: "Ben Şınngam Sayesinde 
134 Bin Lira Kazandım,, 

"TAN,. okuyuculah hatırlayacaklar: On bet gün kadar e\'\'el Kocaeli 
Vil&yeti &hhat Müdürlüjü, Adapaıannda doktorluk yapan Hüse~·in Hüs
nU admda bir ~oktor hakkında t.alı.k.lka.t yapmıştı. Sebep, bu doktorun, 
her türlü hastalıkları basit bir §lnllg& ile iyi ettiği lddluıdır. Bu doktor, 
~~ılık suçlyle yakalan.arak lf)lırimize getirilmi§, dokuzuncu ihtisas 
mahkemesine \'erllmiştir • 

Doktor Hüseyin Hüsnü, verem- ı 
den tutunuz da, romatizma, mide bo
zuklukları, nefes darlığı, kalb ve si
nir gibi muhtelif hastalıkları bir tek 
ıırmga ile derhal iyile,tirdiği iddia -
smdadır. Bu iddiayı Adapazarmda 
ortaya atan doktor Hüseyin Hüsnü, 
kJSa zamanda yüzlerce hastanın mü
racaati kar§ısında kalmış, hepsine de 
muayyen bir ücretle,kendisinin icadı 
olan tınngayı tatbik etmiş.tir. Bu haıı
talar acaba iyileşmiş mi, yoksa ıırm
ga tesirsiz mi ? Bu suallerin cevabmı 
yermek, §imdilik doktor ha.kkmda 
tahkikat yapa.n Kocaeli Sıhhat Mü -
dil.rlüğünü ali.kadar eder. 

KAÇAKÇILIK 

Bu ıınnga mUteh1.88ısı do'ıetorun 

ihtisas mahkemesine bir kaçakçılık 
suçlusu olarak verilmesinin sebebi, 
muayenehanesinde, memlekette kul -
lanılmaaı yasak olan malzeme ve ilaç 
bulundurmasıdır . 

(TAN) muharrirlerinden birisi bu 
''Asri Lokman Hekim,, i dün görmüf 
ye konU§IDuştur . 

Doktor, kaçakc;ılık iddiasını redet
tikten aonra, aıııl dedikodu .mevzuu o 
lan ,ırınga meaelesine geçerek §Öyle 
deıni§tir : 

"- Ben üç aylık bir tet'kikten aon
ra kat'I bir deva olq ~yı ket· 
fettim, bunu birçok ~ tdbik 

ettim. Hiç biriBinden flMJlganm tetir-

8iı: oldufuna dair fikiyet setri çıkma
dr.,. 

134 BlN LİRA 

Doktor HUmU, Adapuarmdan ev
vel Bakırköyünde de muayenehanesi 
bulunduğunu aöyledikten sonra ma • 
ceruma töyle devam etmiştir: 

.. _ Ben 25 kuruşluk bir §ırinıa ile 

bir çok ha.stalıklan tedavi ediyorum. 
Yüzlerce hastaya bu ilacı tatbik et • 
tim ve pek çok para kazandım. Şırin· 
p. bqma 25 kuru, alıyorum. Bu su
retle az zamanda 134 bin lira kazan-
dım.,. 

Verem, mUamhı romatizma, kalb, 
mide iltihabı gibi hastalıklarm yalnız 
bir eırmga ile derhal tedavi edilece-
fine inanmak,.. Pek milşkUl olsa 
,gerektir. Bununla beraber bu tedavi
nin mümkün olup olmadığı, yahut 
doktor HUaeyin HümıUnUn tıp llemi
nin pterdiii yollardan yürilyüp yü
riimediğl, Kocaeli Sıhhat MtldUrlU • 
j11niln tahkikatından &Jmaca.k netice 
ile belli olacaktır 

800 işçiye 
Dünde /ş 
Veriımedi 
Nemli Zade Mitlıatın A:ıırlc:apıda

ki tütün deposunda hep bırden yol
verilen 800 ü mütecaviz tütün i'çisi 
henüz açıktadır. Depo bunlua i• ver 
memektıdir. Yevmiyelerin • verilme 
fekli gibi çok basit bir ihtillftan 
d<>ian bu meselede i• sahibi kendi 
dl!,Uncı vı kararında israr etmekte
dir. 

İ§liz bir vaziyette kalan bu 800 a
mele dün sabah tekrar depoya git
mişler, fakat kendilerine cumartesi 
yapılan muamele tekrar edilerek yine 
if gösterilmemiııtir. Bunun üzerine 
amele bir istida yazarak İstanbul vi
layetine vermiştir . 

Vilayete müracaat 
Amelenin kendi aralarından seçtiği 

birkaç arkada§ tarafından vali mua
vinine verilen bu istidada, depo sahi
binden şikayet edilmekte. haksız yere 
işsiz ve açıkta bırakıldıkları bildiril
mektedir. Vali muavinliği bu istidayı, 
tahkikat ya~ \llrıere Emni~ 
MUdilrlilfttne ftiva1e e'tmiŞtlr. lİu 
suretle mesele resmi safhaya intikal 
etmiş oluyor. 

A~ele diyor ki: 
Bir muhanirimiz dün vilayete mü

racaat eden amele ile konuşmuştur. 
Amele diyor ki : 

"- Depoda iş var. Biz yevmiye 
zammı istemedik. Yevmlyelerimiz on 
günden on güne veriliyordu. Haftalık 
verilmesini diledik. ÇUnktl yevmiye
miz az.dır. Mesell en bUyük yeYmiye 
120 kuruştur. Bununla geçinemediği
miz için borçlanıyoruz. 10 kuruşluk 
ekmeği bakkaldan borca 14 kuruşa 
kadar alıyoruz. Ümit ediyoruz ki, 
resmi müracaatımız neticesi işlerimi
ze baolanz. Açıkta kalan 800 kişi de
ğil, daha fazladır. Bize çarpmbaya 
geliniz, dediler, bekliyoruz .... 

Haber aldığımıza göre Emniyet MU 
dUrlüğU bldille hakkında ta.bkikata 
devam etmektedir . 

Madrit Şiddetle 
Mukavemet 
Ediyor 

[Bafı ı incide] 

Sultaııahmet birinci aulh hukuk kuvvetlerinin ıiddetli bombardımanı, 
mahkmıeai:Dden: Davacı Muatata Re. htıkametçilerin kuvvet m~eviyeleri
tit ve L6tfi Hamdi tarafmdan Gala • Dl lmmıf idi. Fakat komtlniat tefle • 
tada Bankalar caddesinde smı.. ~~ biri ~u emri vermiftlr~: . . 
Şirketi aleyhine ikame olunan Sala- - Şimdi t~arruz sırası bızımdır.,, 
hattin veresesinden Osman Fuat ve Bunun tlzenne CUmhuiryetçller en· 
aaireye ait KadıköyU.nde Kemikçi ça,. ternuyonal mar,mı aöyliyerdc taa: 

da 8 • 1 ve 7 • 4 No. lu tarlalara ruza PÇm~lerdir. O ıırada karştl 
yırın . . "'d nna altı diltman tankı çı.kmıştır. 
mevzu haczın fekkı davaııının mu • Bunlan g··r b' ·ı· neferi . . . • o en genç ır mı ıs 
deıaleyh eırketin ık~metg&hmm meç- tankların berine atılmış ve bir muci-
huliyeti huebiyle illnen vukubulan ze eaeri olarak mitralyözlerin kur§Un· 
tebllğata rağmen gelmemeaiyle ııya· ıannı yemeden bunlarm tıı~rine mü· 
bmda muhakemeye devamla davacı t ddit el bom-· tm 
~- , k yıt ti mlikn ea uw.ıan a ıttır. 
'-Apu a ıure ve te ame ve Genç miliı neferi, dört tankı tah· 
mukavele ibraz etmlt ve evrakın o- rip etmittir. Diler Udat ileri yüıil. 
kunduğundaıı bahlale mu&meleli il. ytltlerine dev&m etmltee de pnç mi
)'P kararmm ııs atın müddetle lllnen 1ill neferinin arkadqlan bu lefer ta
teblltlne karar verilenle muh&keme arrua pçmltler ve dtlpn•m pUaktlrt 
ıs • U • 988 t&ribine mtlladlf per • n.1erdir 
ıembe sQntl 1&at 1C5 e talik kJJmm11 m... • 

İspanyada 
Son 
Perde 

(Ba{tı ı incide) 
le beraber hedefleri biribirinden baş
kadır. Sosyalist ve komünistlerle 
anarşistler iki zıd kutup teşkil et· 
mekle beraber bugün lspanyol halk 
cephesinde üç nevi sosyalist ve ko
münist, ayn ayn tarikat gayreti gü
den üç nevi anarşist vardır. 

lfrat o kadar ileri gitmiştir ki, ilk 
İspanyol Cümhuriyet hareketinde 
ileri giden kuvvetli şahsiyetler, teh -
likeli giden kuvvetli şahsiyetler, tez
yif edilmekte ve müfritlerden düş
man muamelesi görmektedir. 

Sözün bu kadar ayağa düştüğü, 
dağınık bir muhitte, gayelere muva
fık bir sevk ve idare kurulması bek
lenemez. Nitekim lspanyol halk cep
hesi ilk gününden başlıyarak, hep 
düşmanı kuvvetlendirecek hatalar 
irtikap etmiştir. Zabit sınıfının şilp· 
heli bir unsur addedilmesi ve bu un
surun ordudan çıkarılacağının ilan 
edilmesi en ağır hatadır. Araların • 
da hiç şüphesiz halkçı çocuklar da 
bulunan zabit sınıfı, hep birden mes
leğinden mahrum ve ekmeksiz kal • 
mak tehlikesine maruz bırakılmış -
tir. 

Bu vaziyette bir unsur, halkçı cep· 
heye rahmet okuyacak değil ya; ta
bii olarak mukabil bir cephe kurmuş
tur. Bunların teşkil ettiği kadro, 
vuruşma unsuru olarak, müsIUman 
Faslılarla doldurulmuştur. 

Tarihin C ifoe•İ 

M anzara çok garipti: Kilise ta
assubuna düşman olan halkcı 

unsurlara karşı; katolik kilisesini 
korumak, Ispanyayı yıkmak, lspan
yolu öldürmek vazifesi mUsIUman 
Faslılara verilmişti. 

lspanyol muhafazakar cephesi bir 
taraftan bunu yaparken, diğer taraf
tan da İspanyolların vaktile En
dülüslüleri mağlup ettiklerini ve Av • 
rupayı müslüman istilasından kurta
ran millet olduklarını tef ahilr maka
mında ilan ediyorlardı. Yanlış ola
rak ta Endülüslü yerine (Türk) ta
birini kullanıyorlardı. 

Bu i§te tarihin çok garip bir cil
vesi görülmüştür. ispanyada yük • 
sek bir medeniyet kuran, Avrupanın 
kapıluını "Taassuptan uyan!" diye 
vuran, Avrupaya Aristonun kitabı • 
nın yunancadan arapçaya terceme
sini getirerek garp medeniyetinin ye
niden doğması için ilk tohumu saçan 
Endülüs medeniyetini katolik kilise • 
si boğmll§, sonra senelerce engizis -
yon mekanizmasile bütün izlerini 
silmeğe uğraşmıştı. 

Bugün Ispanyada halk cephesi 
rnUslUman Faslılann yardımile yıkı
lırken, vaktile Avrupa medeniyeti -
nin kurtarıldığı hakkında mukabil 
tarafın ileri sürdüğü iddiaların içyU
zü budur. 

F ranlıonun T ufacafı Yol 

M adrit düştü diye İspanyada 
dahili muharebe bitmiş ol

mıyacaktır. Nüfusça en kesif, fikir
ce en uyanık yerler henüz hükumet 
tarafının elindedir. Fakat hUkümet 
tarafının muvaffakıyetli bir mukabıl 
taarruz hareketine geçmesi ve yeni
den arazi kazanması ihtimali çok az. 
dır. 

Madrit alındıktan sonra İspanyada 
bilfiil vaziyete hlkim bir Franko Hü
kfimeti manzarası görülecektir. Av
rupanın yakın bir istikbale ait mu -
kadderatının mes'uliyeti, yarm bir 
dakika için General Frankonun elin
de bulunacaktır. General Franko 
dahilde muvazene, itidal, güven kur
mağa, hariçte bir tarafın es!ri Ye a• 
leti vaziyetine düşmekten kurtulma
ğa muvaffak olursa Avrupa sulbü 
mühim bir kazanç tem.in edebilir. 

Ahmet Emin YALMAN 

F ethiyede içilecek su 
hem az, hem kireçlidir 

Ayastaki 
Eski Men
derek ve 

Ka'e 

Elektrikten 
Önce Bu İş 
Halledilmeli 

Fethiye, (Hususi muhabirimizden) 
Fethiyede içilecek su meselesi bir 
tilrlü hallolunaınıyor. Uç memba bir 
leştirilerek, ihtiyaca ki.fi su elde 
edildiği, meseleyi hal için belediyeler 
bankasından istikraz da aktolunduğu 
halde, bir türlü kasabaya su getiri
lememiştir. 

3.500 nüfusu olan kasabamızda 
yalnız Uç çeşme vardır. Blfılann su
yu, mübalağasız yüzde 42 nisbetinde 
kireçlidir, böyle olmasına rağmen 
bir gaz tenekesi beş kuruş fiyatla 
ve rica ile suculardan tedarik oluna
bilir. Bu parayı verenUyen fakirler, 
kasabanın öbür ucuna gidip saatler
ce bekliyerek su ihtiyaçlarını temin 
ederler. 

• 

Cenup sahillerimiz
de hayvan ihracatını 

arttlrmak için .. 
Ayas'ın Ehemmiyeti Artıyor! 
C enup sahillerimizde hayvan ihracatı ''Ayas1•

1 tan 
yapılırken üç sen~ ewel .verilen kararla burası. 

iki yıldanberi kaaabaya ıu getir • 
mek işi bir yılan hikayesi gibi uza
yıp dururken, şimdi belediyenin e • 
lektrik işine girdiği ve mtlnakaaanm 
açıldığı duyulunca halk hayrete dÜ§· 
müştUr. Çünkü on yıldanberi çalı • 
şan ve halen de faaliyette bulunan 
bir elektrik fabrikam vardır. Gerçi, 

bu fabrika ihtiyacı karfdayacak va
ziyette değilse de bir iki yıl daha bu
na tahammül edilebilir. Halbuki su terk ve hayvan ıhracatı .. Payas,, a nakledilmiştir. Oh~ 
meselesi tahammülsüzdür, bir sıhhat valiyi iyi bilenlerin iddialarına göre, hayvan ihracatını 
meselesidir. Her halde belediyenin tekrar "Ayas,~ iskelesine ç~virmek, memleket hesabına 
bütün kuvveUle ça\IRrı.a. uvell , daha }i;tyırlı ola~aktıı.. &b md 
meselesini halletmesi Jbmıdır. Elek- .__.,...__ _ _.__-.--:-- ... ~-~---..., Bugün Payas ve Mersin8~ 

trUt İ1inin de. diğer ifleria de bun- VQn~l,· Q fQ edilen hayvanlar, mer'aııızlık"'WWme-
dan sonra ele alınması l&zımgeldiği- fi. a 4 klıwz'ık ytlztlıiden ki'ıolaı1ndan kay• 
ne §Üphe yoktur. hetmektedfrler. 40 ldloluk' bir koytı• 

~··--··· ·· -..... KOÇOK MEMLEKET 
HABERLERi 

B erpm&h AbdWgaffur lamlnde 
biri Babkealrde bir çoeup 

tecavtb lcldluUe yakelum.,ıır. 
• • • 

Ç ankm Spor Kltlbö PDclerl 
(7.&ferln Yua) plyMlnl mu. 

vaffaluyetle temsU et.mitlerdir. 
• • • 

•1 ki lıa.ftaduberl Bip tlleear. 
lamada çimento kalmanut ve 

bir çimento buhram batlöeteımlf.. 

V t •ı k nurı otalardaki bu mUşldlller huebi• 
fi e en c l l le 30 kiloya düştüğü çolc 'kere görül• 

1. Jerlı•yor mektedir. Payas ve Mersinde tah • 
Lı mil zorluğu da vardır ve bu aebeplr: 

kownlarnı deniR dtlfUp boğulması, 
boynuzlarınm kırılmut ve yaralan• Kandıra, (Tan) - Kandıra &ittik

çe keten iltihaal merkesi olmakta • 
dır. lmıir panayırında c;ok rağbet 
gören Kaadıra ketenleri bu eene da
ha ıenlt mikyuta ekilmiştir. 

Geçen eneden elde kalmıı olan 
mal, lzmite sevkedilmektedir. Bir a
ralık kilosu 35 kuruta çıkmlfl& da 
aon gilnlerde 20 • 22 kurut araamda
dır. 

maları gibi vak'alar ebik delildir. 
Bu haller ise Kem ihracatçılan, heDI 
de alaCalt rttawn noktaimdan hazlJ 
nej'i zarara .mtmaktadır. 

Ayu 'i8e hayvan ihracatına 
ıiyade mUaalttir, orad1: mer'a bol " 

dur, b~le değil, milyonlarça haY'" 
V&ll bulenebilir. Sonra hayvulanll-. 

Palaalılılı vap1U' gelinciye kadat mahfua m• tir. 
.. • • xuabam.IZda göze çarpan bir pa- hallerde beilemeleri kabildir' buna 

5 ölüde plen 32 Romanyalı balılık vardır. Meeell bufdaym ki • elveritli istenildiği kadar mekln vwr
muJıaelre Balaçetlye köyünde ıoeu 8, etin 30 • 3:> kuruetur. Halbu- dır. Den.lZ derin olduğu için, Ayd'° 

araıd. atıJ, 6 aylık yemeklll ve ay- ki Kandıra havalisinden tedarik olu- linıanmm ağzına kadar gelen vapur
nca tA>humluk buğday, pulluk, ökUs nup lmıitte kesilen koyun eti 20 • tara hayvanlar .IÜhuletle yükletile "' 
verDmlttlr. 25 kuru•• satılıyor. Bu da Kandıra· billııı. Bu takdirde hayvanların 4enl• s öğütte gözlerl ahımm lise- da eebebi meçhul bir pahalılJk bu • 18 dt1fmeBi, yaralanmuı, kil~ 

rinde bir çoeuk dojnnıı ve .aundufunu ıöateriyor. Belediyemiz kaybetmeai gibi zararlar orta4d 
blru ~ !°:ı-a ölmütttlr. pahalılık ifile metgul olmalıdır. kalkacak, bundan hem ttlccaı', hd 

B lpda t.ı.t.•-Hann bDe mektep ltlııiye T efltil4h LUun de huine iatifade edecektir. 
ldtahl l&ttıp ve bu ytisdft Kandırada mahalle aralarında.ki 1& Sonra, bugiln Çulrurovanm -* 

çocuk ~ arar ettljl ıörlll· manhaneler ve Ç&rfl içindeki çürük relerini ihraç etmekte olu A~ 
milf, KWtttr dlnktörlqtl •fit ltlDI =~~aı;;..:::ır ~; ldlçtlk bir himmetle ihya etmek 
bir ıurtulyecly~ ~reylflmltUr. taraftan ,:; tehllkeaini • niıs';;... btlytlk bir ihracat merkeıi halla' 

B lgada IM!llelerdenberl yahm 11-
yah ekmek vardı. Şimdi İs • 

tanbuldan birinci nevi un aelboluna
rak beyaz ekmek ~ya hafla.. 
rulmıştır. 

••• 

azalttıjı gibi bir taraftan da kaA • ptiiinek pek mtımkilndtır. 
bamızı gtiz.ell91tiriyor. Ancak Kan • Ayu limanm4a belki 3 bin ..
dırada yangın tehlikesi dalma var- evvel yapılımt olu mendireklerin f/fJI'. 

dır .. Zira evler biriblrine muttuıldır kuı, kabili iıstifade bir halde buJUJI" 
ve bır tane köhne yanım tulumbum 

M anyu Uçealnln kaza hallne 
kında !Ji~diden hiçbi~ hU~üm verile- çevrilmesi, itlerin çabuk p. 
mez. Mücadele, bütün tıddetile de- rtllmMhıe )'&l'adılmdu köylüyü 
vam etmetkedir. .memnun etmlttlr. Bu U:.. merked· 

dan bqka itfa vurtuı da yotkur. 
Her halde itfaiye tetkilltma ehem • 
miyet vermek llzmıdır. 

maktadJr. Mendireklerin w I& 
hmdan yukarw yıkılmıfl& da, ap • 
pı ıağlamdır. Mendireklerin 
uthmdan yukarıaı .ildter metre ~ 

.. Budapeşte, 9 (A.A.) - Ispanya ne bağlı MtlrilvvetJer köyünde köy 
Bu~k Elçiliği, bugün. naayonaliiıt- odur yapdlluetır. Her köyde de ;ya
lenn kırmızı • sarı - kırmızı bayra • ~· 
ğını çekmi§tir. - - ~ - - -..... ~~ ... ~ ..... ~ 

aeltildifi takdirde Umaa pek mi • 
Gaziantepte 1ıemme1 bir hal aıacaktır. 

ŞiddeW havalara tutulan 'M::;; 
At Sevgisi Arttı ;:,:,:n=.ndakl btl::ur:!~ 

olctutundan firketbı o gQn ve .utte Netice Meçhul 
aehnedlli ve itim etmediit veya ta- P&ril, 9 (X:X.) - Madrit muha. 
ratmdan bir vekil a&ıdermeclilt tak· rebeei, naııyonalistlerin saf ve aol 
dinle hukuk uau!U muhakemeleri ka- cenahlarmda cereyan etmektedir. 
ntınunun 40S ve 408 inci maddelerine Çilnktı htık\ımetçiler, halen nuyona
tevftlran vakıayı ikrar ve kabul etmlı liatlere k&J'fl bir ihata hareketi tat
addolunacağı tebliğ makamma kaim bikine tetebbüs et.mı. bulunmakta • 
elmatc lbere illn olunur. (27238) dırlar. Muharebenin neticesi hak-

Gıslantep, <Ruam! muJıablrlılD Ayuta tabW11D etmeıvı ~~ 
ıten) - Burada at llVllal çok art· Umanm lhyuı için bir de ~ft 
m11 ve hemen berm bir at blllemo- lltuyonundaıı Ayua kadar :.~ 
ye baflımJibr. 1ometrelUr bir demlrY'>hl tnp. 

At Wah encUmenl tarafından ter. lblmcbr Jd prek bunun ve ~ 
tip edilen eon kofuda, Omertn Bulut ımmdfreltn ")'apılma muratı ıOO 
isinı!i atı 1800 metrenin blrhlcial ol- 120 btD Jttayı pC!lliyeceği tahmiD " 
muıtur. Ha1bvi muntazaman atlı lunma1ctati. BU ldlÇUk murat "' 
cirit oyunlan tertip ve atı olmtY.&ll· himmetle Ayıem ke~diliğinden -~ .J 
tara da ciheti ukertyeden muvakka- ytık 1"r ihr~ ftlerketi olaCağı idP' 
tP.n . 
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No. 95 

MA'21 ANTUVl\NETi .. 
~omo._nı 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1000 Kilo 40 lık çivi 
1500 Kilo 45 lik çivi 
3300 Kilo 50 lik çivi 
2600 Kilo 60 lık çivi 
4600 Kilo 70 lik çivi 

Yazan: Stephan ZWEIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Mari Antuanet, Her Şeyi inkar 
Ediyor, Ge'eni Tanımadığını 

SöyJiyordu. 

I - Yukarıda miktarı ve eb'adr yazılı 13000 kilo çivi 
nümune ve şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alına
caktır. 

II- Pazarlık 11-11-1936 tarihine rastlıyan Çarşamba 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube -
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. lğne ile kağıdı delerek yazı yazdı. 

Bu kağıt hila muhafaza ediliyor. Fa 
kat b~ka delikler açılarak yazı o -
kunmıyacak bir hale getirilmiştir. 

Kağıdı jandarma Jilbcrte büyük bir 
mükafat vadile verdi ve gelen yaban
cıya vermesini rica etti. 

Fakat mesele tahmin ettiği kadar 
basit değildi. 

ôlüm Korkusu 
Fakir jandarma için her nekadar 

birkaç yüz lira bir servet ise de gi
yotinin keskin bıçağı da kafi derece
de korkunç bir tehditti. Jandarma, 
zavallı kadına acımakla beraber ö -
lümden de korkuyor, ne yapacağını 
bilemiyordu. Bu işi görmek cümhu -
riyete ihanet demekti. Kadıncağızı 
ele vermeye de vicdanı müsaade et -
miyordu. Jandarma başka bir çareye 
b~vurdu. Kapıcı kadın Madam Ri
şard ile akıl danıştı. O da bu müş
kül vaziyet içinde ne yapacağını bi
lemiyordu. Ne susmaya, ne haber 
vermeye bir türlü gönülleri razı ol
muyordu. .Milyonun hayali kendile -
rini durdurmakla beraber vazife his
si de haber vermeye sevkediyordu. 
Mes'uliyeti üzerinden atmak ıçın 

Madam Rişard jandarmanın yaptı~'1 
şeyi yaptı, meseleden ~fi§onisi ha -
berdar etti. Bunu haber alan müf et
tiş sarardı, korktu. Hücreye kadar 
soktuğu Rogviyin kraliçeyi kaçırma
yı düşündüğünü evvelden bilip bil -
mediği tarihçe meçhuldür. 

Bunu o zaman mı haber aldı, yok
sa evvelden sezmiş miydi, burasını 
kimse bilemiyor. Yalnız iki şahidin 

bu meseleyi bilmesi hiç te hoşuna 
gitınedi. Ciddi bir tavırla kağıdı Ma
dam Rişardın elinden aldı ve bundan 
kimseye bahsetmemesini tembih etti. 
Mari Antuanetin bu ihtJ,Yatsızlığın -
dan o da kimseye bahsetmek istemi
yordu ve rapor vermedi. Fakat me
sele bununla da bitmedi. Bir avuç 
altının hayalile bir müddet susan 
jandarmanın içine ölüm korkusu 
girdi, beş günlük bir sükuttan sonra 
nihayet 3 Eylwde amirlerine rapor 
verdi. O zaman mahkeme azaları bi
ribirlerine girdiler ve derhal hapisa
neye gelip tahkikat yaptıl:r. 

Mari Antuanet her §\.-j·i inkıi.r et
ti. Geleni tanımadığını ;söyledi. Ki -
ğıdı yazdığını söyledikleri zaman so
ğuk ve vakur bir eda ile yazacak ka
ğıdı olmadığı cevabını veriyordu. Mi
§onis te masum bir tavır takınmıştı. 
Madam Rişard'ın susacağını ve ken
disini ele vermiyeccğini ümit etmişti. 

Fakat kadıncağız ona kağıdı ver-

HASAN 
Yağsız Kar Kremi 
Yağsız acı badem ,, 
Yağlı acıbadem ,, 
Yarını yağlı gece kremi 

Hasan markalı kremler dünyada 
mevcut kremlerin en mükemmel ve 
en nefisidir. Fennin son icadı olan 
ve Almanyadan büyük fedakarlık

lnrla getirilen makinelerle yapılan 
Hasan kremleri ayarında hiçbir krem 
mevzuubahis olamaz. Çirkinleri gü
zelleştirir ve ihtiyarları gençleştirir. 
Çil, leke, sivilce, ergenlik, ve kirleri 
fn.le eder. 

diğini söylüyor. Mişonis iğue ile ka
ğıdın üzerine yeni delikler delerek 
okunmnz bir hale getirmişti. Ertesi 
günü ikinci muhakeme esnasında 
Mari Antuanct artık mukavemet et
memeye k:ır11r verdi. Gelen adamı 
eskiden Tüileriıien tanıdığını ve c -
!inden bir k~!anfil içine saklı bir ka· 
ğıt aldı~ını soylcdi. Fakat büyük bir 
feragati nefs ve fedakarlık göstere
rek Rongvıyin ismini söylemedi. O
nunla beraber gelen nöbetçinin kim 
olduğunu d:ı hatırlamadığını ilave 
etti. Bu sı..1 etle Mişonisin de haya
tını kurta-mış oluyordu. Fakat bu 
sül\\ıt:ı rağmen milli selamet komi -
le.si yirmi dört saat sonra Rongviyin 
iı;mini öğrenmişti. Bütün Paris seh
ri içinde ada'l1ı durmadan aradılar. 

Fakat bi:- türlü ele geçiremedil<'r. 
Rongviy k1 ı:.füeyi kurtarmak ister -
kcn daha çahuk ölmesine sebep ol
muştur. 

Kraliçe Daha Mahfuz Bir 
Hücreye Naklediliyor 

Fena tcrt:ı. edilmiş olan bu firar 
te~ebbüsü fori Antuanetin mukad
deratı üzcriııe çok aksi tesir yapmıı;;

tı. O zam<ı.nr. kadar ettikleri mua
mele ~üsbiltUn değişti. Elinde son 
kalan CJŞyayı da aldılar. Yüzüklı:-rını, 
hatta annesinin bir hatırası olan ''e 
A\•usturynr!an getit·miş oldu~ kli -
çük saati, ço~u~larının re~imlerini 

\'e sac;lnrmı h:ıvj rnadalyon!ari, her 

şeyi aldılar. Ronji•f.ye kağıt yazma
sına yardım etti rliyc her türlü dik:ş 
ve topluiğncl~rmi df! ortadan k::ı ldır

dılar. Gece ışık yakmasına o gün

den sonra müsaade edilmedi. Mişo -
r.ts ile müsam:ıhakiı.ı Macl.l.m Ruıa

rm da \'azifeJerit:e nihayet , -erildi. 

Hatta 11 Eyliıl- tar.hincleki yenı bir 

karar üzerine karlıçe:; d:ıha nıaiı -

fuz bir hücreye naklettiler. Bütün 
Konsierjcri binası içinde kafi dere -
cedc mahfuz bir yer bulamadılar. 
Nihayet eczane olan odaya çift kapı 
ve demir parmaklıklar yapaı·ak kra

liçeye tahsis ettiler. Penceresi av • 
luyn bakan kalın demir kepenldi o
danın önünde gece gündüz jandar
malar nöbet bekliyordu. Bu jan • 
darmalar en küçük bir tcsebbüsü bi
le hayatlarile ödiyebilirlerd;. 
Artık Mari Antuanetin )'&nına hiç 

kimse yaklaşamıyordu. Sonsuz bir 
yalnızlık içindeydi. Yeni :n•ıhafızla

rı ona karşı nazik olmakla beraber 
konuşmaktan korkuyorlard~. Küçük 
.. ;aati alındığı için artık za•rwm öl -
çemiyordu. iğneleri elinden almdığı 
için elişi yapamıyordu. Yegane te -
sellisi küçük köpeğiydi. 

[Arkası vıır] 

İstanbul 1 inci iflas memurluğun -
dan: Bcyoğlunda Parnıakkapıda Pa
naiya apartınıanında oturan tüccar -
dan Niko Fotyaki iflas etmiş ve iflası 
7 - 10 - 936 tarihinde açılıp tasfiyenin 
adi şekilde yapılmasına karar veril -
miş olduğundan: ı - Müfliste alaca
ğı olanların ve istihkak iddiasında 
bulunanların alacaklarını ve istih -
kaklarmı ilandan bir ay içinde 1 inci 
dairesine gelerek kaydettirmeleri 
ve delillerini (senet ve defter hulasa
ları ve saire) asıl veya musaddak su
retlerini tevdi eylemeleri. 2-Hilafına 
hareket cezai mes'uliyeti müstelzim 
olmak Uzere müflisin borçlarının aynı 
müddet içinde kendilerini ve borçla
rını bildirmeleri. 3 - Müflisin malla
rını her ne sıfatla olursa olsun ellerin
de bulunduranların o maller üzerinde 
ki haklan mahfuz kalmak şartiyle 
bunları ayni müddet içinde daire em

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte ~{, 7,5 güvenme paralariyle birlikte isnıi geçen ko
misyona gelmeleri lazımdır. (2509) 

2100 kilo arap sabunu 
800 kilo oey:.z sabun 

1 - Y ~kanda cins ve miktan yazılr iki kalem mal 7eme 
şartnamesi mL1cıb10l:e pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 -- Pazarlık ~Oı 11/936 tarihine raslıyan Cuma gü
nü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şı.ıbesin
deki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabihr. 

4 - İstcklile: ir pazarlık için tayin olunan gün ve saat
te % 7,5 giivenmt:: paralariyle birlikte adı geçen komis
yona gelmeleri lazırrtdır ... 2 6 91,, 

Cumur Başkanhğı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden 

1 - Orkestra için seçme sınaviyle su Müzisyenler ah-
nacaktır: 

A · -- Bir Fli.it ve küçük Flüt çalan, 
B - Birinci ve ikinci keman çalanlar, 
C - Viyola ç~labilenler, 
Ç -. - Bir kontrbas çalan, 
D - Bir U~ünrü Tronıbon çalan, 

-
E - Bir obuva "Korangle .. çalan, 
2 - Seçtne sınavları İkinciteşrinin 23 - 27 inci "Pa

zartesi, Salr, Çar5amba, Cuma., günleri saat 1 O da Gala-
tasaray Lisesinde yapılacaktır. "2736,, 

Galatasaray Lisesi Di[ek
töriüğühCf en: 
Liscn1İ.l yatılr talebesinin ikinci taksit zamanı bir Bi

rincikant1ndur. Paranın ona göre zamanında herhalde 
yatırılması lazımdır. "2824,. 

T.M. K 
BÜYÜK 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran 
heba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin et
miş hem de yurdunun göklerine birkaç filo katmış olur
sun. Bu yü·derce zenginden birinin de senin olmıyacağını 
kim iddia edebilir. 

rine~vdi e~~&i ve~metlenemak. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bul mazeretleri bulunmadıkça cezai Borsa ve Osman 1 ı Banka 
mes'uliyete uğrayacakları ve ruçhan • 

haklarından mahrum kalacakları. 4- Si Ko . e ı· v. den . 
18 - 11 - 936 tarihine müsadif çar - m ıs r r g 1 n . 
şamba günü saat 14 te alacaklıların "Bakırköy Bez ve Pamuklu Mensucat Fabrikası Türk 
ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile müş Anonim Şirketi .. tarafından çıkarılmış olan bc-delleri ta
terek borçlu olanlar ve kefillerinin 
ve borcunu tekeffül eden sair kimse - mamen odenmiş. herbiri 1000 lira kıymeti haiz natna 
terin toplanmada bulunmağa haklan muharrer ~000 hisse senedi 9/11/936 tarihinden itiba-
olduğu ilan olunur. (2i243). ren Borsa Kotuna kabul edilmiştir. "2841,, 

Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diş. 

bel, sinir, adale 

ağnlarile romatiz

maya karşı bilhaı:;sa 

müessirdir 

10 - ıı·- fJ36 -

GRiPiN 
. 
ı 

tecrübe ediniz 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri 

tarafından yapılmaktadır. 

Açık Eksiltme llanı 

Çanakkale Sahil Sıhhiye Merke
zi Baştabıpliğinden · 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çanakkale Sahil Sıhhiye 

Merkezi nakil vasıtalarına lazım olan en az 500 en ~ol' 
600 teneke Ben7.indir. 

Tahmin edilen bedeli iki bin dört yüz liradır. 
2 - Eu işe aid şartnameler ve evrak.şunlardır. 
A - Eksılt;ne şartnamesi. 
İstiyenler :.-:>u evrakı İstanbulda Galata Sahil Sıhhiye 

Merkezinde Çanakkalede Çanakkale Sahil Sıhhiye Mer
kezinde görebi~1r1er. 

3 - Eksiltme 26 İkinciteşrin 1936 Perşembe günii sa
at on beşte Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi binasında 
toplanan Satınc:lma Komisyonunda yapılacaktll". 

4 -- Eksiltme açık ekf)iltme suretile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin yüz seksell 

lira muvakkat teminatı vermesi bundan başka 1936 .;ene .. 
si Ticaret Odası vesikası göstermesi lazımdır. ''2829,, 

iktisat Vekaletinden: 
"İŞ KANUNU,, nun dokuzuncu "Teşkilat,. faslın

daki hükümlere göre kurulan "İŞ DAİRESİ,. nin Teşri
nisani 1936 başından itibaren faaliyete başladığı 145 in-
ci madde m·1.1cibince ilan olunur. "1661,, '"2802,, 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
1 -- Zincirlikuyu İlk Okulunda açılan Pansiyona ikin

ci taksit başı olan Birincikanundan itibaren de talebe alı
nacaktır. 

2 - Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki aylık ücreti 20 li .. 
radır. Büyük tatilde okulda kalacaklardan ayda 12,5 lira 
alınır. 

3 -Yaztlmak ve fazla malumat almak istiyenlerin O
kul Direktörlüğüne başvurmaları lazımdır. "2813,, 

Nafıa Vekaletinden: 
16 İkinciteşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Ankara" 

da Nafıa Vekaleti Malzeme Eksiltme Komisyonunda Kil .. 
tahyamn Tavşanlı kazasına bağlı Domaniç nahiyesinde 
Kazmut Eğridere devlet ormanlarından veya hususi mu
kaveleli ormanlardan kesilmek ve ana hat üzerinde her 
hangi bir istasyonda teslim edilmek üzere 90.495 lira mıl" 
hammen bedelli (48.500) adet normal 780 adet makas .. 
lık ve 500 adet köprülük kayın traversin kapalı zarf usll" 
liyle eksiltmeye konulınuştur. . 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 452 kuruş mukabı" 
linde Ankarada Vekalet Malzeme dairesinden alınabili!· 

Muvakkat teminat 5774 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin teklif nıektuplarını Nafıa Vekaletinden ~" 

lınınış müteahhitlik vesikası ile birlikte 16 İkinriteşrıf1 
936 pazartesi günü saat 14 e kadar Ankarada Vekalet 
Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

"1567,, "2569 .. 



_.._;;:;::; 10 • 11 • 936 
0 

A 

Kapalı Zarf usuliyle eksiltme ılanı 

Maliye Vekaletinden: 
.. (İzmitte yapılacak krrta-

1 - Eksiltml'ye konulan ış. k 'f bedeli (30450) Lira 
siye deposu inşaatıdır. İnşaatın eşı 

(73) kuruştur.. 
1 

ve evrak şunlardır. 
2 _ Eu işe aıt şartname :r 
A _ E~siltme şartnamesı. 

B _Mukavele projesi. . . 
C - Nafia işleri şeraiti umumıyesı. 
D _İnşaata dair fenni şartname. 
F _Keşif cedveli. 

G - Proje. k 15 3 kuruş bedel mu
İsteyenler bu şartnam.e ve e;::ıe~i Kırtasiye Müdiırlü-

kabilinde Ankarada Ma;ıyebVh K rtasiye deposundan, 
ğünden, İstanbu!da Do mab?l. çle ı 
İzmit defterdarl.ı.ğından ala 1 ır e~. . uma günü saat 

3 - Eksiltme 2O/11/19 ~ 6 t~rıhınd~ C M üd lir lüğün-
15 te Ankarada Maliye Vekaletı Kırtasıye 

de yap1lacak11r. r 1 pılacaktır. 
4 - Eksiltme kap~lı z.arf us~ ~Y ~J:3 80 lira Muvık-
5 - Ek~Htmf"ye gırebılmek ıçın - ·daki vesikalan 

kat teminat vermesi bundan başka aşagı 
haiz olup göstern1csi lazımdır. pı müteahhit!iği 
A- Nafia VE-kaletinden alınmış ya 

ehliyet vesikası. 
1 

.. atla 30.000 liralık 
B . 8 ün evve muraca <l'kl' - En aşagt g _. d . N f Vekaletince tas ı ı 

bir inşaatı yapa!.Jilecegıne aır a ıa 
Vesika. . 

C - Ticaret Odası Vesıkası. .. .. eli madded~ ya-
6 -Teklif m~ktuplan yukarıda uçun . MüdürlU<;Ü-

ııiı saatten bir saat evveline ~adar Kı~ai~~r;ine 01akbuz 
ne getirilecek Eksiltme komısy~~u .. ~erilecek rrıektup· 
mukabilinde veraecektir. Posta ı e lgon t kadar gelmiş 
ların nih 3.yet üçüncü maddede yaz~l ı ~;~c= kapatılrnış ol
olnıası ve drş zarfın mühüı mumu ı e ı 

l'tıasx laz:;:md1r. 'k eler kabul edilmez. (2704 
Postada obcak gecı m 

- Adli Tıp işleri Genel 
· ·· ı·· yünden: Dırektor ug 22 ıira 50 k~ruş beaeııe 50 ton 

Beher ton ınuhamrnen h'l açık eksiltmeye konmuş
"rürk Antrasiti şartları veç 1 e 

tur. . . . 936 Perşembe günü ~~~~ 
A.çık eksiltme 19 İAkı~l~ı~:rıtşleri Genel Direktöriugu 

l 5 te Soğukçeşmede ı P 

dairesinde yapılacaktır. . ~mı tstanbul Muh:a-
lsteklilerin yüzde 15 temlkn~t:Z~f;; gün ve saatte mak-

eoeb ·ı·.... sı·ne yatırara m ~ ecı ıgı vezne .. 1 ·ıan olunur. 
bUzu ile birlikte muracaat anı . --

• il ve 1imanlan işletme u. idaresi llinlar1 Devlet Oamıryo an . 

d Haydarpaşa _ Ankara hat-
1 . . . 1 mıntakasın a b d l' ve ıncı Iş etme k.. .ktarı muhammen c e ı 

tı Üzerinde aşa~rda me;k ıi ::nina;ı yazılı 3 mahalde ba
teslim müddctı, muva a kta teslimi kapalı zarf usu
last ihzar ve vagonda veya oca 
r 1 'ltrneye konmuştur. H 
lYle ayrı ayrı e.~sı /936 Pazartesi günü saat 15 de . ay-

Eksiltme 231 ~ 1 dahilindeki 1 ci İşletme Komısyo-
darpaRada gar bınası 
llUnda" yapılacaktır. 1 e mukavele projeleri para-

B . rtname er v 
u işlere aıt şa erilmektedir. 

Sız olarak kombyondan 
1 
v Arttırma, Eksilt~e ve !~~le 

İsteklilerin 2490 No. 1 ede yazılı ehlıyet ve dıg~r 
l{anunu mudbinc~ .ve ş~rtna~nda yazılı muv~kkat t~~ı: 
llesaikle ve her iş ıçın . h.ızal~irn şekline göre ~ı~t teklıf~nı 
llat makbuzlarile her ıkı .tes haldeki balast Lçın oldugu 
havi zarhn üzerine h~ngı maatinden bir saat evvel 1:1':.~k
~azdmak suretile eksıltme sa da Komisyon Reıslı~.ın.~ 
buz mukabilinde Hay~arpaş~ !erinin de eksiltme ~uı;u 
"ermiş olmaları ve teklıf sahıp ca izahat alm~k ı~tı -
saatinde haztr bulunmaları ve f~~şmüfettişli~ine mura
~enlerin de Haydarpaşa da y 0 

caatıarı lazımdır. ha.nunen bedeli 
Beher metro mu . bedeli 

lkfe\1ki' K L M Vagonda Ocakta Teslım . 
ı . . . teslim teslim nıüddetı 

'1ezirhan 
l3ozi.i.yük 
l>olaUı 

6 5520 
217+000 138 134 22050 
258+000 147 143 9 6900 
479+000 138 134 6 

Muvakkllt mikta· 
n teminat 
4000 414 

15000 1654 
5000 517,5 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan Umum Müdürlüğünden· 

1 O ta Anadolu vilayetlerine yerleştirilend ~öçmlle~k 
- r · d hT d (5000) a et pu ler i in fenni şart11an1esı a ı ın e 

· ~ . e konulmuştur. d 
ınıaıı eksıltmeY . f . e ı·dar"ı şartnameler Ankara a B 1 kl ra aıt ennı v 1 ... M .. 
l "'u pul u a l\1üdürlüğünde ve İstanbulda .. ski.n ~-
~kan Umum t lup talipler resmi tatil gunlen harıç 
dürlüğiinde ınevc~. 0 

aat dokuzdan on yediye kadar bu 
Oltnak üzere her~~n 6 

Şartnameleri alabılı~l~r. ·n 10/11 /936 salı günü saat 1 S 
2 - Pazarlıkla i 1 ~ tn~ de hususi komisyonda yapıla

buçukta Sıhhat Ve rn etın 
Cağı. ( 2 6 2 5 ) 

Ki OPRiN kaıeleri HERYfRD 
e .. ş.oi .ROM.4TİZMA AlRILARİLE.CiRİ \lf NLZLE E !(AR 1 eiP.i "' ,._ 

. 
İP İ(ıl\ ILAÇllR 

11 

Bursada Çelik Palas Otel ve Banyoları 
Oç ayhk kış mevsimi için fiyatlarında büyük tenzilat 

.... yaplldığını sayın müşterilerine bildirir.~ 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

.. 

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

Bütün eczanelerde vardır'! 

INGlL!Z K.ANZUK ECZANESJ 

Beyoğlu, Istanbul 

o. No. Sernti ve mahal lesl 

489 Büyükada Karanfil 

3178 Kuzguncuk 

3255 Uskildar Pazarba.~ 

3312 Sarıyer Y eninıahalle 

3320 Çengel köy 

3564/1 Kadıköy Osmanağa 

3564/ 2 .. 

4036 Çengelköy 

4569 Kuzguncuk 

4763 Şişli 

4943 

5627 

6305 

6334 

6414 

Samatya tmra.hvr 

Çengel köy 

Beyoğlu Hüseyinağa. 

Yeşilköy Umraniye 

Edirnckapı Çakınğ:ı 

Kuzguqcuk 

Sok~ı Enılılk No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

Hacı Kalfa E. 7 Mü. 
Ada. 210, Parsel 3 

E. Çiflik 

Y. Koncaba..ş 

Miroğlu 

E. !kinci 

Y. Ocak ağuı 

Çeşme 

E. Yoğurt.hane 

E. 4 

E. 73, Y. 93 

E. 3 Mü. 

Y. 5 

Y. Mühürdar Fuat 

11 

61 

H~rita 20 

63 Hs.rıta 19 .. " 

Kuleli E. 35 

caddesi ·y. 84/ 1 - 84/ 2 • 84/ 3 

E. Çiflik E. 9 
Y. Konca.haf,! Mahallen 7 

E. Kağıthane 99-101-103 
Y. Hürriyeti Ebediye cad,. 

Tramvay istasyonu 

lınrahor cad. · E. 124 Y. 138 

Kuleli cad. 

Ziba 

E. Bostan 

Y. Kalaycı 

E. 16·18 Y. 65/ l 

E. 40 MU. Y. 56 

E.106 Mü. 

E. Kilise ve Yanaki E. 7-29 

Y. Kasım Ef. ve Ulu- Y. 7 
batlı ve Usul 

E. Istrati kalfa E. 45 
Y. Tomruk ağası 

597 Metre arsa 

28,50 Metre arsa 

139,50 

143,50 

115 

" 
il 

Metre ,, 

118,50 Metre arsa· 

nm 4/ 6 his. 

118,25 Metre arsa· 

nın 4/6 his. 

600 açık 

arttırma 

50 ,, 

120 " 

230 ,, 

120 " 

3~0 .. 

320 " 

Kagir deponun 1,5/4 3800 Kapalı 

his. 

86 Metre arsa. 

1463 Metre arsanın 

9 / 120 his. 

125 Metre arsa· 
nm 18/ 21 his. 

Rıhtımlı arsa

nın 2/8 his. 

40 Metre anıa 

107 .. 
" 

207 ,, ,, 

46 " " 

zarf 

100 Açık 

arttırma 

900 ,, 

1180 Kapalı 

zarf 

100 4çık 
arttırma 

320 .. 

220 " 

210 .. 

50 

Yukarıda evsafı yazılı g~yri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 23 - 11 - 936 tarihine 

düşen pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiyledir. 

VE 

BATARYALARI 
HER VER DE 

8ATILIA 

AM&,.IKAN MAMULATlOU• 

İstanbul A!liye İkinci Ticaret 
mahkemesinden: Ermis Kartal Kon· 
serve Şirketiyle Galata.da Senpiyer 

İstanbul üçüncü icra memurluğun. 

dan: Tamamına 1097 lira kıymet tak
dir edilen Bcşiktaşta lhla.murda Bül

bül sokağında 47 numara ile mura.k

kam hanenin 7 • 8 hissesi açık arttır -

maya vaz'edilmiştir. Arttırma peşin

dir. Arttırmaya iştirak edecek müşte
rilerin kıymeti muhammenenin yüzde 

7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu ha. 
mil olmaları icap eder. Mütera\tim 

vergi ,tanzifat tenviriye ve vakıf borç 

ları borçluya aittir. Arttırma şartna -
mesi 13 . ıı . 936 tarihine müsadif 
cuma günü dairede mahalli mahsu -
suna talik edilecektir. Birinci arttır -
ma 8 - 12 - 936 tarihine müsadif salı 
günü dairemizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecektir. Birinci arttır· 
mada bedel, kıymeti muhammenenin 
yüzde 75 ini bulduğu takdirde üstte 
bırakılır. Aksi takdirde son arttır • 
ma.nın teahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gi1n daha temdit e
dilerek 28 - 12 • 936 tarihine mtisadif 
pazartesi günü saat 14 ten 16 ya ka.
da dait'ede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çok arttıranın üstünd" 
bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmayan ipotekli alacaklarla di
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu ha.klarrnı ve hususiyle 
faiz ve masarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itibaren 20 gUn zar . 
fmda evrakı müstıitelerile birlikte da
iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilleriyle sa -
bit olmayanlar satış bedelinin paylaş. 
masından hariç kalırlar. Daha fazla 
malfunat almak ieteyenlerin 935-1671 
nurnarw doıyada. mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet ra· 
poru.nu görüp anla.yaca.klan illn olu· 
nur. 

hanında 10 No. da mukim VaBil Kon- !!!!!?!"!!!!!!!!!!~~~LIL2"11!!!!!!!'!!!~'"'!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1• 

tis arasında.ki davanın cereyan eden karan ittihaz ve ilanen tebliğine ve 
muhakemesi sırasında: muhakemenin de 23 Kanunuevvel 936 

Müddaaleyh Vasil Kontesin ika • çarşamba saat 13,30 a bırakılmasına 
metgahınm meçhuliyetine bina.en karar verilmiş olmakla keyfiyet teb -
vaki illnen tebliğat üzerine mahke • liğ makamına kaim olmak UrMe ilan 
mede isbat1 vücut etmediğinden gıyap olunur. (27239) 

lstanbul Yedinci lcra Memurluğun dan: 

Vasi! Karamitrosun Nikola Pa- mil olmaları icap eder. Müterakim 
pazoğlu namı diğer Karakoçoğlu zim- vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf 
metindeki alacağından dolayı tahtı borçları borçluya aittir. Arttırma şart 
hacze alman Beşikt.aşta, Köyiçi mahal namesi 30 • 11 - 936 taihine müsad.:f 
lesinde, 1mamzade ve Meydan soka - pazartesi gtinü dairede mahalli mah
ğında eski 15, 52, 52 miikcrrer, yeni susuna talik edilecektir. Birinci art-
15, 10, 8 numaralarla mürakkam tah- tırması 21 - 12 • 936 tarihine müsadif 
tında dükkanı müştemil kargir iki pazartesi günü dairemizde saat 14-
bab hanenin nısıf hissesi. Tamamının den 16 ya kadar icra edilecek birinci 
sahası (79) metro mürabbaıdır. 8 nu- arttırmada bedel kıymeti muhamme. 
maralı dükkan, zemini tahta olup nenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde 
bodrum katı vardır. Camekan ve de- üstte bırakılır. Aksi takdirde son 
mir kepenkleri vardır. 15 numaralı ev, arttırmanın taahhüdü baki kalmak 
methali ahşap camekanlı kapı ile giri· üzere arttırma on beş gün daha t&.11-
lir. Zemini renkli karasimen döşeli bir dit edilerek 5 - 1 • 937 tarihine mü • 
oda ve bir ufa.k oda, merdivenle çıkıl· sadif sah günü saat 14 ten 16 ya ka· 
dıkta bir sofa üstünde biri şehnişli dar dairede yapılacak ikinci arttırma 
diğeri ufa.kiki oda, bir e.bdesane, tek- neticesinde en çok arttıranm üstünde 
rar merdivenle c;ıkildıkta camekanlı bırakılacaktır . 2001 numaralı icra 
kapı ile girilir sofa üstünde balkonlu ve iflas kanununun 126 mcı madde • 
bir oda ve dolap aynca zemini çinko sine tevfikan haklan tapu sicilleriyle 
bir taras vardır. Üstü alafranga kire· sabit olmayan ipotekli alacaklarla 
mitle örtülüdür . · diğer aliı.kadaranın ve irtifak hakkı 

Bodrum katında sıı.hrınç ve kuyu sahiplerinin bu haklarını ve husu • 
olup her ikisinin de tulumbası vardı:r. siyle faiz ve mesarife dair 
Zemini kırmızı çini döşemeli abdesa . olan i d d i a a 1 a r ı n ı ilan tarihin
ne ve sabit ocak ve teferruatmr havi den itibaren (20) gün zarfında evrakı 
mutfak mahalli odunluk ve kömUrlük müsbiteleriyle birlikte dairemize bil _ 
ve ayrıca s~ağa çıkılır kapı vardır. dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
Zemin katının pencereleri demir par· hakları tapu sicilleriyle sabit olma ~ 
maklıkhdır . yanlar satış bedelinin paylaşmasm • 
10 numaralı hane, zemin ve birinci dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, 

kat pencereleri demir parmaklıklıdır. tenviriye ve tanzifiycden ibaret olan 
Sokağa nazır şahniş ve balkonlan var belediye rüsumu ve vakıf icaresi be
drr. Merdivenle çıkıldıkta ufak bir deli müzayededen tenzil olunur. Yir • 
taşlık ü1,erinde iki oda bir abdesane mi senelik vakıf icaresi taviz bedeli 
ve birinci katta bir sofa üstünde bir müşteriye aittir. Daha fazla mallımat 
oda vardır. almak isteyenlerin 935 - 2793 numa. 

Bodrum katı diğer evin aynidir. ralı dosyada mevcut evrak ve ma • 
Ma.a dükkln iki bap hanenin t&ma· hallen haciz ve takdiri kıymet rapo. 
mma (4582) lira kıymet takdir edil- runu görüp a.nlaya.caklan ilan olunur. 
miıtir. Tapu kaydına nazaran hudu- c

27241
) 

du: Bir tarafı Hacıhasan Paşanın a
kar hane8i ve bir tarafı Fariğin uh -
tesinde olan arsa ve tarafeyni tariki 
im ile mahdut bulunan mezkür gayrı 
menkulün nısıf hissesi açık arttırma. 
ya vaz'ediLmiştir. Arttırma pe§indir. 
Arttrrmaya iştirak edecek mtişterile· 
rin kıymeti muhammenenin yUzde 
7,5 nlsbetinde pey akçe.si veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu ha-

Motorlu vasıtalar 
Adnan Halet Taşpınar 
Otomobil kullananlara Ye ca t·· 

t" t l ~o or-lere, mo or ş erinde çalışanıa l ~ 
zım bir kitaptır. Kitapçılard ra a
yınız. an ara-

Ikb
TlevzBi ye:_Ieri: lstanbul Kanaat ve 
a ' eyoglu Haşet Kitabevi . 



MODEL • 1 

Ya.o;adı~mız ekonomi dev
rinde size pahalıya mal edil
mek istenen nasihatleri 
şiipheli göriinü.z . 
Her nerede ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 

kullanabilirsiniz. Yarım sa
at zarfında o tesirini gös

termiştir, bile. 
Krem Pertev'in yarım a
sırlık şöhreti asılsız değil 

dir. Yüz binlerce kişiden 

Krem Pertev hakkında 

samimi kanaatlerini sora
bilirsiniz. 

İstanbul Asliye lkinci Ticaret mah
kemesinden. Memaliki Şarkiye Fran
sız Bankası tarafından lstan bul Li
man hanında Hacı Mes'ut mahdum
ları Mehmet ve şürekası şirketi ve 
Kefeli zade Mehmet ve Büyük Kma
cıyan han 30 No. da Hacı Tahir zade 
Rahmi mahdwnlan aleyhine 21558.6 
liranın faiz ve masarifi muhakeme 
ve ücreti vekfiletle tahsiline müteda
ir ikame eylediği ref'i itiraz ve iflas 
davasının cari muhakemesinde müd
deaaleyhlerden Tahir zade mahdum
larına ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmiş olduğundan muhakemenin 
23 - 12 - 936 saat 14 te muhakemede 
hazır bulunması lüzumuna tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (27244) 

Radyolannı dinlemeli
siniz. Şimdiye kadar hiç 
bir radyo sesin randı

manını 

dakatle 
bu derece sa
meydana kqy

mamıştır. 

Çelik lambalar 
Elektrik göz. 
Elektrik dimağ 

• • 
Radyolarının başllca 

,hususiyetleri bunlardır. 

Gelip dinleyiniz. 

O. T. T. A. Ş. 
Beyoğ'u İstiklal caddesi To
katliyan karşısında 

--ADlEMö 
ve BELGEVŞEKLiGirtE KARŞI 

HORM • 
1 

Tabletleri ... Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

OSMANLI 
31 Temmuz 1936 

AKTİF 

Hisse senetlerinin ödenmesi is
tenmemis olan kısmı 
Kasada ~·e Bankalarda bulunan 
paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüze.landa bulunan kıymetler 
Borçlu cari he.saplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

!sterlin 

5.000.000 

5.126.281 

913.583 
4.477.256 
2.635.836 
6.446.347 
1.956.884 

379.915 
609.562 

49.457 

27.595.125 

ş. 

11 

17 
16 

7 

15 
5 
1 

13 

8 

P. 

3 

1 
3 
1 

10 
7 
7 
5 
2 

3 

BANKASI 
f arihindeki Vaziyet 

PASİF 

Sermaye 
Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödene ek senetler 

ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

Kuyuda muvafık olduğu 

tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

ve 

!sterlin 

10.000.000 
1.250.000 

322.772 
274.827 

14.017.302 
1.128.137 

379.915 
222.170 

27.595.125 

- Umumi Muhasebe Şefi Türkiye Umum Müdürü 
G. DELLA SUDDA PH. GARELLI 

10 - 11. 936 

Çelik kollu bir boksör hasmını nasıl kolay yenerse 
çelik lambalı R. C. A. radyosu da parazitleri öylece 
ortadan kaldırır. Herkesin dilinde dolasan R. C. A 
işte böyle bir radyodur. 

Ş. P. 

1 2 
18 11 

16 3 
11 

5 7 

5 5 

8 3 

.! .................... ,. 

BiR ATEŞ 
Damlası Gibi!. .. 

VE ·NOS 
RUJU 

kullanan dudaklardan çıkan 
her kelime bir ateş damlası 
gibi yakıcı olur. Renklerin 
dudaklara en çok uyan ve 
yaraşanı yalnız VENÜS ru .. 
junda bulunur. 

K ullananlarm hayret ve 
takdirini kazanan eşsiz VE· 
NOS rujunu muhakkak tec· 
rübe ediniz. 
..................... " 

Borsa ve Osmanh Banka· 
sı Komiserliğinden: 
"Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Türk Anoniıfl 

Şirketi,, tarafından çıkarılmış olan bedelleri tamamell 
ödenmiş ve her biri 1000 lira kıymeti haiz nama muhar
rer 3500 hisse senedi 9/ 11 / 936 tarihinden itibaren Bor .. 
sa kotuna kabuJ edilmiştir. "284 2,, 

• na 
Cemiyetinden: 

Çağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve lç~imai Muavenet Direk· 
törlüğü karşısında Kızılay Mümessilliğinin · bulunduğu binıJ 
satılıktır. M~racaat mahalli Yeni Postane civarında KızılaY 
hanında (eski Aksarayhlar hanı) d epo direktörlüğüdür. 

==============================================~,:;:::; 
Sahıbı :Ahmet Emin YA.UIAN -

Umumi Neşnyatı Cdare Eden: 
S. SALIM 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Llmitet 
Şirketi. Basıldığı yer: TAN matbaası 

Baylar . ~; 
Teksayt ve Teksayt Ekstra eıt~ J 

ehlikeden koruyor. 1, 3. 6 ve \,rf 
ambalajlarda eczanelerde bulun 


