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Antakya ~ lskenderun 

Fransız Notası HiikU
meti mize Verildi 

CEVABI NOTA 
GELDiKTEN SONRA 

1 • 
Fransa hükumetinin ceva

bi notası dün hüklımetimize 
verilmiş bulunuyor. Bu va • 
ziyet Türkiye - Fransa mü
zakerelerinin başlangıcı de -
mektir. Notanın tevdiinden 
sonra kabine topranmış, iki 
saat kadar nıüzakerede bu -
lunmuştur. Antakyaya ge -
lince. Sancaklılar Suriye me
bus seçimine iştirak etme
mek hakkındaki kararlarını 

kat'i .ohı.rak teyit etmişlerdir. 
Diğer taraftan dün de Fran -
sa - Lübnan muahedesi im - • 
zalanmıştır. 

Kıymet 
Kazanacak 
Emekler 

Ahmet Emin YALMAN 

1 

M emlekette elinin emeği 

ile ya,ıyan kaç küçük 
~··~"kar var? Bunu hPnüz bil. 
mİyonaz. ı: .kal ymn a öğrene-

Dün Kabine Toplandı 
Hariciye Vekaletin

de bir komisyon 
notayı tetkik etti 

'Ankara, 13 (TAN muhabirinden) - Frans~t hüku
metinin Antakya ve İskenderun hakkındaki cevabi nota
sı, bu sabah Pari.5 Büyük Elçiliğimiz vasıtasile hükume
timize verilnıistfr. Notanın esasları henüz malum olma
makla beraber; salahiyet sahibi mahfeller, Fransa ~üku
metinin bu meselede sarih Türk hakkını tanıyacak bir 
hattı hareket takip edeceğini tahmin ediyorlar. 

'· 

Bugün Hariciye Vekaleti Umu 
mi Katibi Numan Menemencioğ
lunun reisliği altında toplanan 
bir komisyon Fransız hükumeti
nin cevabi notasını tetkik etmit
tir. 

Cevabi nota hükiimetimize 
tevdi edilmit olduğu için Antak
ya • lakenderun müzakereleri 
bqlamıf -.yılabilir. 

Kabine Toplandı 

ı 
Vekiller Heyetj bugün Millet Mecli

sinin to_pln.ntıınndnn sonra B:tsvckil 
i lsmet InonU'nUn rei!ıliğf altında içti. 
! ma ederek iki saat kadar müzakere 
i haliıftfe kalmıştır. 

Madrit hükume
tinin rnühim kuv
vetlerinden biri 
de kadınlar<lır. İs
panyada ka.<lın 

bug\in tam bir 
ihtilalcidir. Cep. 
hede silah atar, 
halk kütleleri 
ıuırşısmda ateşlf 

·utuklar söylrr 
y 

Madrit önünde 50,000 
Kişi Ha.rbediyor 

HÜKUMET ÇOK KUVVETLENDi 
Asiler Bir Maden Ocağında 
1500 Ameleyi idam Ettiler 

Londra, 13 (Radyo) Madrit muharebeleri 
yepyeni bir safhaya girdi. Bugün hükumet 
kuvvetleri asilere karşı müthiş bir taarruza 
daha giriştiler ve bunun neticesi olarak şeh
rin cenup taraflarında 50 bin kişi arasında 
çok kanlı bir muharebe patlak verdi. KataloQ 
yadan yeni gelip hükumet kuvvetlerine ilti -
hak eden takviye kıtaatı da bu muharebeye 
iştirak etti ve büyük yararlıklar gösterdi. 

Her taraf tan yardım 
Klltalonyadan başka dokuz muhtelif yerden gelen ve 

hükumet kuvvetlerine iltihak eden taze kuvvetler de bu • 
günkü mlithiş harbe iştirak etmişlerdir. ı 

Ovicdo muharebelerinde şöhret kazanan Astorya ma • 
dencileri de hiikumet kuvvetlerinin yardımına koşmuşlar
dır. Hükumet generallerinden biri bu haftayı hükumet he
sabına kat'i bir ;:aferle bitirmek istemiş, ve ona göre mu
harebeye girişmiş ise de ne netice aldığı henüz anlaşılma· 
rnıştır. 

Madrit •okaklarıncla bir kadın 

Hüklimetin tayyare kuvvetleri ile asilerin tayyareleri 
bugün harp ctruişler, hükfımetin 15, il.silerin 12 ıtayyaresi 
ha"'be girişmiş, neticede iki taraf birer tayyare kaybet
mişlerdir. Hükü.met kaynaklan lsilerin altı tayyaresini 
düşürmüş olduklarını bildiriyorlar. nutuk •Öylüyor 

Madrit etrafmda ce

reyan eden muhare
beyi şu haritadan ko-

Valaneiya Yolu 
Madritteki gazete muhabirleri daha 

çok nfkbindir. Kabine erkanından 
iki kişi bugün Madrlde dönmU3ler mü
dafaa heyctile görUşmU.,Ierdir. Kor .. 
diplomat~ te Madritte kalmağa b.-

-i-ar v~. ceğiz. Memleketimizin istatistik 
tefkiJatı en geri saftan birdenbi
re ileri safa geçmiştir. Bu tetki
lat, son sayımın neticelerini, if • 
ti har verici bir sür' at ve intizam
la tasnif ve nefretmekle mefgul
dür. Bize küçük san' atkarlarımı
zın nıiktarım da yakında haber 
Verebilecektir. 

Vstat Hüseyin Rahmi 

Ankara, 13 (A.A.) -lcra Vekilleri 
Heyeti buvün Başbakan lsmet Inönü- 1 
nün riyasetinde toplanarak muhtelif 
if;ler üzerinde görüşmiiş ve bu işlere 

layca takip edebiliriz. 

Harp sıralarında ge

çen bütün mevkiler 

haritada gösterilmiş-

AsfJer VaJ~ yolunu txmıbar. 
drman ediyorlarsa da bu yolu kapa.. 
mıığa imkan bulamaml§lardrr. 

Röyter ajansınm öğrendiğine giSre, 
tspanya Dış İşleri Bakanı De Vayo 
akşam Uzeri Londraya telefon etmif 
ve Madrit cephesinde hUkümetçilerin 
büyük mukabil taarruzunu teyit ile 
hadiselerin aldığı vaıiyetten memnu
niyetini izhar eylemiştir 

Ankaradaki elişleri sergisinde kU
çUk san'atkarlann miktarı hakkında 
umumi bir fikir verebilecek birkaç 
rakama tesadüf ettik. Serginin du
'Varlarmda yazılı gördüğümüz bu ra
kamlara göre Ankara, Istanbul ve lz. 
mirde 56,915 kilçlik san'atkir var • 
dır. Bunların 11,514 il kunduracı, 
9556 sı terzi ve şapkacıdır. 

Verimli bir saha 

Yeni Mebus 
namzetleri 
Üstat Hüseyin Rahmi 
Kütahyadan Namzet 

Gösterildi 
Ankara 13 (A.A.) - Boş .,Jan Çan. 

[kırı saylavlığma dil, tarih, coğıafya 
fakültesi profesörlerinden Fazıl Naz-

B u rakamların ne gibi bir esa- mi Örkün ve Maraş saylavhğına U
sa göre toplandığını ve san- fJak eski belediye reisi ve Kırklareli 

atkarlarm yanında çalJl?an işçileri de c. H. P. eski orujkanı Ankara ve Pa
ihtiva edip etmediğini bilmiyoruz. ris hukukundan mezun Alaettin Tirit. 
Fakat bütü~ n:emlekette elişinden oğlu ve Kütahya saylavlığına muhar
geçinen sanatkarları, yardımcıları • rir ve milli romancı Hüseyin Rahmi 
nı, ailelerini hesaba katacak olursak Gürpınar ve Yozgat saylavlığına Hi
ve başka m:rnle~et~erde gördüğümüz caz hükumeti nezdinde maslahatgü
şartlara göre bır ınkişaf payı ilave zarımız Celal Arat Parti Genbaşku
~ebil~cek olursak yan~ milyonla runca Parti namzedi olarak onaylan
bır rn~l~on arası~~a .. ~~r vatandaş mıştır. Sayın seçicilere bildirir · ve 
kütlesının el emegı yuzunden tama • .1• ed · 

kı . ı an erım. 

mile w~eya . s~en maışet~n~ temine- C. H. P. Genel Başkan Vekili 
decegı neticesıne varabilırız. 

Ekonomi Bakanlığı hem memle _ /. lni:iııü 

Filistinde 
Yine Boykot 
Londra, 13 (Radyo) _Filistin ha

dair kararlar vermiştir. 

Suriye İntihabatı 
Ve Antakyalılar 

Adana, 13 (Tan muhabirinden) -:
Sancakta Türk belediye azal!lrı, Surı
yc seçimine iştirak etmemek için he_r 
birden istifalarını vermişledir. lntı
habatın deva.mı müddetince Sancaklı
lar evlerinden dışarı çıkmamak ka
rarını vermişlerdir. Antakyada çıkan 
"Yeni Giin gazetesi de intih.ıbat de· " . 
vam ederken intifjar et.miyecektir. 

Fransa - Lübnan 
Muahedesi 
imzalandı 
Londra, 13 (Radyo) - Fransa ile 

Lübnan arasında bugün bir mua~e
de imzalanmıştır. Muahede Surıye 

ile Fransa arasında imzalanan mua • 
hedenin tıpkısıdır. Ve muahedeye gö 
re Lübnan üç senelik bir intikal 
devresinden sonra müstakil bir dev
let olacak ve Milletler Cemiyetine 
girecektir. -----

Kuraklığa Karşı 
Erzincan, 13 (A.A.) - Kuraklık· 

tan korunma ve köy kalkınma pren
siplerine eleman yetiştirmek üzere Er 
zıncan ziraat mektebi köy Jrn.lktnma 
kursuna tahsis edilmiştir. 

keti, hem de bu kadar geniş bir va
tandaş ktitleslni alakadar eden e -
mekleri kıymetlendirmek, yeni yeni 

emeklerin bu sahada gittikçe fazla 

verim temin etmesine imkan hazır -
lamak için planlı ve esaslı faaliyet -

Iere atılmıştır. Sanayi genel direk -
törlüğünde ayrılan hususi bir şube 

küçük sanatleri uyandmnayı, yürUt
nıeyi, inkişaf için rehberlik etmeyi 

iş edinecektir. 

diselerini tahkika memur tnciliz Talı- --=--...... =======-----
"' 

Fakat bu şubenin ameli ve verim
li bir yol tutması için her şeyden ev

'-'el alakadarların dinlenmesi ve ken
dilerile sıkı bir iş birliği kurulması 
lazımdı. Ankaradaki ilk ve çok mu· 
Vaffakıyetu elişleri sergisinin çer • 

Çevesı içinde bu maksatla bir küçük 
lıan'atıer kongresi toplandı. 

[Arkası 7 ncide] 

kik Komisyonu, Araplann boykotajı-
na karşı gelmek için teşebbüslerde 
bulunmuş, fakat Arap Yüksek Meclisi 
Reisi Emin Elhüseyni'nin bir mektu
bu bu teşebbüsleri akim bırakmıştır. 
Emin Elhüseyni heyete gönderdiği 
mel?tupta, 1ngilterenin Filistini Yahu
dileştirmek için her şeyi yaptığını söy 
!edikten sonra Yahudi muhaceretinin 
durdurlacağına dair verilen teminat 
üzerine umumi ~eve nihayet veril -
diğini, nihayet Tahkik Heyeti tara -
fından,verilecek raporun İngiltere 
hükfu9eti tarafından ehemmiyetle 
karşıla.oocağına inanmadıklarını ilave 
etmiştir. 

YEN! TARİHİ 
TEFRİKAMIZ 

Şehzade 
HALiL 

Birkaç güne kadar uTAN" 
sütunlarında tarihin en he -
yecanlı bir devrini yaşıyacak· 
sınız. 

tir. 

1500 Maden Amelesi 

Fransız Meclisin Cebe!i:~~~!~-,~~'.~nıi, Buraya 
gelen maden ıdaresı yüksek İngilis 

kanii bir kavga oldu ~;~~r~~~~~ği~!r~~e~ö~i~o~: 
1?adenlerinin asiler tarafından ifga
lındenberi yüzü kadm olmak üzere 
1500 amele kurşuna dizilmiştir. Meb'uslar Birbirlerini Yumruk 

ve Tekme ile Yaraladılar 
Haber almdığına göre, Estepona • 

Malaga cephesinde beş gUndenberl 
kanlı muharebeler vukubulmaktadır. 

Londra, 13 (Radyo) - Bugün Fransız mebusan meclisinde, şimdiye Nasyonalistler çekilmiye mecbur ol-
kadar eşi görülmemiş bir kavga oldu, hatt! kan bile döküldü. Meclis rn_uşlardır. Her iki taraf ağır zayiata 
toplandığı zaman mebuslardan biri Dahiliye Nazırı Salangro'nun aley - ugramıştır. Almiranta Servera knı. 
hinde söz söylemeye başladı ve bu sözler, kanlı kavgaya yol açtı. [Arka8ı 6 ıncıda] 

Bir mebus Salangro'nun büyük r--------------------------
harpte askerden kaçtığı ve o zaman 
bu yüzden idam cezasına bile mah
kum olduğu iddiasını tazelemiş, son 
zamanlarda yapılan tahkikat netice
sinde Salangro hakkında verilen tem
yiz kararının da hileli olduğunu söy
lemiştir. 

lşte bu sözler dahiliye nazırına ta
raftar olan bazı mebusların araya ka
rışmasına yol açmış ve mecli:ıin orta
sında çok şiddetli bir kavga patlak 
vermiştir. Tamam altmış mebus sı
ralardan atlıyarak biribirlerine gir
mişler, yumruk ve tokat mnh trebesi 
başlamıştır. Kavga o kad:ır acı ve 
şiddetli oluyordu ki mebuslard:ın ki
mi yerlere yuvarlanıyor, kim' :liııin gö 
zü patlıyor, yahut yüzünden, burnun
dan kanlar akıyordu. 

Reis Heryo, celseyi tatil ~tmiş, bu
na rağmen dövüşme devam etmiş, SÜ· 

kfınet iade olunarak celse tekrar nçıl
dığı zaman birçok mebuslar §işmiş 
burunlarla, kanamı!if, berelenmiş su
ratlarla celseye girerek, hUk\ımetin 
Salangro meselesi Uzerinde talep et
tiği itimat reyine iştirak etmişlerdir. 

Mebusan meclisi, 201 r"!ye karşı 
374 reyle hükumete itimat beyan et
miş ve ayın 24 ünde toplanmak üzere 
dağılır.aştır. 

BEKTAŞ.ILIK CÜRMÜ 
MEŞHUDU YAPILDI 

Cem ayini yapılan ev ve suçlulardan birinin • , 
. h t . E .. annesı TAN'· h ıza a vcrıyor. yupte meydana çı kanlan h Ad" • mu anırın~ 
sayfadadır. a ısenın tafsilatı ikinci 



===-=--- 2 TAN 

1 Madrit Harbi l~ektaşilik CUrmU meşhudu yaplldı 
J YiRMi ERKEKLE ON 1 Had senin Resimler. 1 

MaJrite civar köylerde felaketin yaklaflığını hisseden köyli! ka
dınları::• yerlerini, yuvalarını bırakarak kaçıııyo, lar •• 

Bir milyon insan 
ölümle yüzyüze 

M adrit, GLondra gazetelerinin muhabirleri yazı-· 
yor) - Madritin bir milyonluk halkı. şehrin bil· 

tiin müdafilcrile beraber. günlerdenberi, ölüınle yüz yü
ze gelmiş bulunuyor. Asi kuvvetler ilerliye ilerliye ~Ian
zanares nehrinin kıyılarına varmış, ve burada milislerin 
gösterdikleri muannidane mukavemet netice~inde durak. 
lamıya mecbur olmuşlardır. 

Asilerin ilerleme hareketi durdu· 
ğu halde ağır toplar ve tayyareler 
durmadan şehri bombardıman edi • 
yor ve her tarafta yangın, ölüm ve 
sefalete sebebiyet veriyor. Mecburi· 
yet sevkile işlerine güçlerine devam 
edenler, yolda, atılan obüslerin veya 
bombaların isabetile yerlere serılı • 
yorlar. Yiyecek, içecek tedariki için 
sokağa çıkan zevceler, ev içinde bu· 
nalarak sokağa fırlayan çocuklar, 
dükkanlarını açıp çalışan aile reis • 
teri, bir daha evlerine dönemiyorlar 
ve hiçbir kimse akibetlerinden haber

idi. Şüpheli evler birer birer taharri 
edilmiş, ve milisler mitralyöz taşıya
rak yollarda dolaşmış ve hainleri a
ramışlardır . .Ateş açan yerlere mit -
ralyöz ateşi ile mukabele ediliyor ve 
bu suretle hainlerin dahilden bir fe· 
sat çıkarmalarına imkan verilmiyor. 

Sonuna kadar mücadele 

C cpheye gelince asiler, Man • 
zanare!'t nehrinin ötesinde 

bulunmaktadırlar. Asilerin şehre gir 

meleri ve devlet dairelerini işgal et-

dar olamıyor. Çilnkü asi kuvvetlerin meleri için bu nehrin üzerindeki köp 
topları ve tayyareleri, şehre her lıihze rüden geçmeleri icap ediyor. Asilerin 
ölüm yağdırıyor ve ölümün korkunç bu taraftan vuku bulan bütün tc -
kabusu şehrin her koşesine tırpanını 

şcbbüsleri boşa gitmiştir. 
uzatmış görünüyor. 

Şehir dışında vuku bulan mtlca-
Şehrin müdalaall deleler sırasında asilerin üzerine pen 

F aka~ btitil~ bu d~~et ve ha - cerelerden kayna r zeytinyağı dökül
rabıye ragmen mılısler kahra ı ·· tür. Şehir halkının her ,.,erde n· 

ecr ·h· muş J 

manca müd~faa ıy~r ve tar: m silere karşı ayni şekilde hareket ede· 
görmedig-i bır hava hucumuna ugrn· .. l .. 

· ·· h go urmez yan şehri korumaya muvaffak olu . ceklerı şup e · 
yorlar. Fakat şehrin sabaha kadar bom • 

Halihazırda şehrin mUdafaası ge bardıman gürültilleri içinde kalması, 
neral Miajonun başkanlığı altında \lehrin hayatını tahammül edilmez 
bir heyet tarafından idare olunuyor. b" h 1 t• ·yor Bazan menniler . . . . rd ır a e ge ırı . 
Heyetin ıçınde bır kadın da va ır. . _ , . . "'nünde infilak 

Emniyet müdUril olan Senora Mar bır eglence ) ennın ° . e-
garita Nelkendir. diyor ve burada toplananlar çıl yav-
Bombardımanın şiddeti, şehri sars rusu gibi dağılmaya mecbur oluyor

maktadır. .Ağır yaralılara tahsis O· }ar. 
Iunan saraya da bombalar isabet e· Her şeye rağmen milis kuvvetleri 
diyor ve bu y!!zden zayiat, kat kat ve müdafaa komitesi sonuna kadar 
artıyor. 
Bombardıman yUzUnden ölenlerin mücadele edecektir. 

115ayısı 20o ü geçmiştir. Fakat bu ra- Mücadelenin sonu hakkında şirn -
kam hakikati ifadeden uzaktır. diden bir şey söylemek doğru değil. 

Şehirdeki bütün itfaiye seferber . dir. 
dir. Bir veya birkaç yangın çıkar- Çünkü ölüm tehlikesi ile karşıla -
11a, itfaiye derhal faaliyete geçiyor şan bir milyon halkın azim ve ira· 

ve yangını söndürüyor. desi kolay kolay yenileme~ 
'Aıilerin heJ en 

Ş ehir semasının son günlerde 
bulutlu olmasından asiler 

nziyetten istifade ederek şehre bir
kaç defa taarruz etmişler, hükumet 
tayyareleri istediği gi'bi karşı koya
mamıştır. 

Tayyarelerin en mUhim hedefi hti 
kumetin Karabançel sahasındaki 
kuvvetlerini dağıtmaktı. Çünkü bu· 
radaki bataryalar, asilere pek ağır 
zayiat verdiriyor ve şehre doğru iler· 
lemelerine mani oluyordu. 
Bombardıman tayyareleri, bütün 

bu bataryaları imha. edecekti. Bu 
yüzden evler yıkıldı. Yollar deşildi. 
Ve birçok yerler çırılçıplak kaldı. 

Mütemadi infilik gürültüleri bil· 
tün şehri kapla.m.ı.ş ve ortalığa deh· 
şet aaçm1şt1. 

HUk\1met kuvvetleri tayyare top • 
larile mukabele ediyor, fakat m u • 
vaffa.k olamıyorlardı. 

Şehir içinde olup asilere taraftar O· 

]anlar fırsattan istifade ederek 
öteden beriden ateş etmiye baş

ladı4clan için y a p ı l a c a k iş

lerin biri bunları b u 1 m a k 

T ahıin Uzer Anka raya 

Gidiyor 
Uçüncü Umumi Milfettiş Tahsin tJ. 

zer, dün emniyet müdürü Salih Kılıcı 

ziyaret etmiatir. 

Tahsin Uzer, dört beş güne kadar 
Ankaraya gidecektir. 

San' atkar Muammer Hakkında .. 

şeker fabrikaları şirketinden aldı· 

ğımız bir mektupta deniliyor ki: 

Gazetenizin 12 sonteşrin 1936 t a • 
rihli nüshasında Şehir Tiyatr osun -
dan Muanımer Ruşenin 300 lira ma. 
a.,la ,eker f abrikalannda bir vazife
ye tayin edildiği yazılıdır. 

Filhakika Muammer Ruşen ataji
yer memur olarak T urhal fabrikuı • 
na alınmıf ise de, ma8J)t ancak bir 
müddet 80nra ve göstereceği ehliye
tine göre ve memur kadrosuna gir -
mek 151fatını kazandıktan sonra ta • 
ayyUn edecektir. Memur maaşları -
nın ise şirket bareminde azami had· 
di 125 lıra olarak tespit edilmiştir. 

KADIN BU 
SUÇTAN YAKALAN Dl 

P olis, evvelki gün saat 2 1 de Eyüpte bir bcktaşi
lik cürmü meşhudu yapmıştır. 20 erkekle 1 O 

kadın cem ay ini yapmak suçu ile zan altına alınmışlar
'ı dır. Bir m uharririmizin yaptığı. tahkikata göre, hadise 
Şifada Nihadın 3 nun1aralı evınde geçmiştir. 

Adapazarından 
Buraya Kaçan 
Bir katil Tutuldu 
Adapazarında oturan Serezli Kel 

Hasan, dostu Haticeyi öldürerek şeh· 
rimize kaçmış ve dün Küçükpazarda 
yakalanmıştır. 

Aldığımız mal\ımata göre, Kel Ha 
san, uzun müddettenberi Hatice ile 
beraber yaşamaktadır. Fakat son ?.8 

mantarda parasız kalmış, Hatice de 
bu yüzden kendisine yüz vermemeye 
başlamış, hatta cinayet günü: 

- Paran bitti artık seninle yaşı· 
yamam,, demiştir. 

Bunun üzerine Kel Hasan ta banca 
ile kadını öldürmüştür. Katilin Is -
tanbulda olduğunu telgrafla haber 
alan ikinci şube cinayet masası me • 
murları, dün Kel Hasanı Küçükpa • 
zarda yakalamışlardır. Katil suçunu 
tamamen itiraf etmiş, Sultanahmet 
ikinci sulh ceza hakimi Hasanı tev· 
kif etmiştir. Katil Kel Hasan AdaP.a 
zarına gönderilecektir. 

Dr. ŞAHT 
BUGUN 
BEKLENİYOR 
Almanya lkt111at Nazırı ve Rayi_ş· 

bank müdürü Doktor Şaht bugün 
tayyare ile Berlinden şehrimize ge
lecektir . 

Doktor Şaht, beraberinde refika· 
sı ve iki mali mütehassıs olduğu hal 
de bu sabah Berlinden hareket ede • 
cek ve akşam üzeri Yeşilköy i.stasyo· 
nuna inecektir. Misafiri tayyare i~ · 
tasyon unda hükümet mümessilleri 
ve sefarethane erkanı karşılıyacak • 
!ardır. Nazır, şehrimizde bir gün ka· 
lacak ve sonra tayyare ile Ankaraya 
gidecektir. 

Holandalı mühendislerin 
tetkikleri 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu· 

lunan Holandalı mühendisler, Tür • 

kiye limanları hakkında hazırladık· 

ları raporları tamamlamışlardır. 

Mühencfüıler, Ereğli, Mersin, Trab 

zon ve lslanbul limanlarını tetkik et 

mişler ve bu limanların ıslahı için 

birkaç teklif hazırlamışlardır. 

Birincikanunun başında Holanda 
ticaret nazırının riyaseti altında ge. 
lecek heyet te bu işlerle yakı.rui&n a· 
lakadar olacaktır. 

Sağdan yörüme 
kararı beyoğlun
da tatbik ediliyor 
Yayaların büyük caddelerde mun. 

ha.sıran gittikleri istikamette bulunan 
yaya kaldırımlarının daima sağ ci
hetlerini takip etmeleri kararı, görü
len lüzum üzerine bu sabahtan itiba. 
ren Istiklal caddesinde de tatbik edi
lecektir. 

Nihat, o civarda bir çok 
akareti olan birisidir. 

Son zamanlarda I<'atihte mübaşir
lik yapan bu zat, iddiaya göre, ayni 
mahallede oturan eski bektaşi baba· 
!arından Mustafa ile çok samimi gö· 
rüşür ve evini ara sıra bu tarikatin 
gizli cem ayinlerine açarmış. Evvel· 
ki gece de, yine bu ayin deva.m ede· 
cek ve kendisine babalık tacı giydıri· 
lecekmiş. Evde rakı sofraları kurul· 
muş ve kadınlı erkekli bir toplantı 
hazırlanmıştır. 

Toplantı saat yedide başlamış. ev· 
velden haber alan polisler de evı göz 
hapsine almışlardır. Evvelfl, kadın • 
!ardan davetlilere rakı dağıtmıı;dar, 
ve iddiaya göre bu arada bazılarına 
da afyon verilmiştir. Bundan sonra 
saz başlamış ve Mustafa baba Xiha· 
da. babalığa yükselme tacını giydir· 
mış, önüne de tarikat peştemahnı 

bağlamıştır. Şerefe kadehler kaldı -
rılırken kapının ipini üzerinde bulan 
polisler içeriye girmişler ve Nihadın 
yanındaki taçla kemeri alarak suçlu
ları Eyüp rnerkezıne getirmişlerdir. 
Bunlardan birinin cebinde bir yumak 
afyon da bulunmuştur 

Bu iddia ile yakalananlar arasın · 
da Mustafa baba, Mustafa babanın 
oğlu Behlfıl, Ethem, dede Ahmet, 
marangoz Ahmet, tanburcu Muhsin, 
Sami, Sadettin, Saip. Ali, Abdiil:rn
dir, Veli, Şükriye, :Melahat, Aliye, 
Meliha, Adile, Saadet. Bedia ve da · 
ha bazı kimseler bulunmaktadır. 

Suçlular, içlerinde çocukların da 
bulunduğunu ileri sürerek hadise · 
nın ıçkili bir eglenti toplantısından 
ibaret olduğunda ısrar etmişlerdir. 

Bu nokta üzerinde tahkikat derin • 
leştirilmektcdir. 

Yeşil köydeki 
Tren Kazası 
Nasd Oldu? 

Evvelki akşam Yeşilköyde vukua 
gelen tren kazası hakkında yaptığı 
mız tahkikata göre hadisenin tafsi
latı şudur: 

Sirkeci istasyonundan saat 5,55 
te kalkan makinist Şakir Ar~in ida
resindeki 330 numaralı tren yukar -
dan gelmekte olan makinist Osmnnın 
idaresindeki 340 numaralı trene 
çarpmıştır. Sirkeciden gelen Banliyö 
treni makinisti, Yeşilköy istasyo . 
nuna yaklaştığı sırada ayni hattın 
üzerinde bir trenin geldiğini görmüş, 
süratini düşürerek durmak istemiş· 
tir. Vaktin ve mesafenin azlığı bu -
na irnkiın vermemiş, ve iki lokomo -

' tif büyük bir gürültü ile biririne gir· 
miştir. Çarpışma neticesinde iki lo· 
komotiften başka bazı vagonlar dn 
hasara uğramıştır. Trende bulunan 
ateşçi Lütfi sağ kalçasından ve Şark 
demiryollan memurlarından Galip 
ayağından yaralanmışlardır. Dün sa· 
bah yapılan tahkikat, Sirkeciden ge
len tren makinistinin semaforu kn • 
palı zannederek hatta girdiğini ve 
kazanın bu yüzden vukua geldiğini 
...-0sterıniştir. D 

Dört Eroin Satıcısı 
Yakalandı 

Bekir, Kigork, Berber Hamit, Bah· 

Yukarda: Hadisenfn geçtlft evın Onlinde 
toplanan çocuklar. Ortada: Cem iy ni y;ı p. 
nı .. k suçuyla zan altına alman suçlulardan 
birınin o civard aki evi. Aşağıda: Cvın Cinun· 

de dunku kalabalık. 

Halkın Dilek 
ve ihtiyaçları Ka
za Kongrelerinde 
Görüşülecek 
Cümhuriyet Halk Partisi k..:7.a kon. 

grelerine bugünden itibaren başlana
caktır. Beyoğlu kazasının kongresi 
bugün, Bakırköy, Çatalca, Kadıköy, 
Kartal, Usküdar kazalarının yarın, 

Fatih, Sarıyerin ayın on sekizinde, 
Adalar, Beykozun yirmi iki inde, Be
§ıkta§ın yırmı cıordunae, .l!<mmonti, 
Silivrinin yirmi beşinde, Şile ve Ya.
lovanın yirmi dokuzunda yapılacak

tır. 

Nahiye kongrelerinin raporları ka
zalara gelmiş, bu raporlar birleştiril
miş, halkın dilek ve ihtiya:;lnn ayr1 
ayrı tesbit edilmiştir. İhtiyaçlar, en 
ziyade yol, tcmi1Jik. mektep. lağım, 
ISik, su, hastane meseleleri üzerinde 

toplanmaktadır. 
Beyoğlunun Feriköy, Pangaltı, Ci-

hangir ve diğer bazı yerlerinde so -
kaklar çok bozuktur. Bu sebeple 
bazı sokaklar gec:ilmez bir 'halcfodir. 

Adalar ve Bakırköyünde su ihtiya
cı mevouttur. Bu ihtiyac; bilhassa A
dalarda kendini daha bariz surette 
göstermektedir. Yalnız Bak1rköy ka· 
?.asının su meseleı;ini bizz~t Vali ve 
Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ 
tetkik etmiş ve buraya terkos suyu
nun getirilmesi kararlaştır.l:nıştır. 
Tesisata yakında başlanaca·ttır. Ye· 
liefendi çayırında büyük bir su depo· 
su inşa edilecektir. Kongrede okunn
cak raporda bu nokta yazıh lır. 
Bakırköyünde en ziyade orl:.'.l mek· 

tebe ihtiyaç vardı. Bu sene oaşında 
orta mektep açılmıştır. Bakırköylü· 
terin memnuniyeti kongrede izhar edi 
Jeccktir. 

Bakırköylüler, havagazı da iste -
mektedirler. İstanbul havagazı fab • 
rikası Yedikulededir, Bakırköyli:le 
yakındır. Şimdiden 800 ev havagazı. 
na abone olmak için imza venniştir. 
Havagazı şirketi de müheıdislerini 

göndererek keşifler yaptırmı~tır. 

Vali ve Cümhuriyet Halk Partisi 

Başkanı Muhiddin Üstündağ da kaza 

kongrelerinde bulunacaktır. 

Liyar isimlerinde dört kişi muhtelif 
yerlerde eroin satarlarken y-ıkalan· 
mışlar ve ihtisas mahkemesine veril
mişlerdir. 

Belediye zabıtası memurhrı kara
rın tatbikine ehemiyetle nezaret ede
cek ve buna riayet etmiyt-nlerien bi
rcı lira nakdi ceza alınacaktıır. 

Son Maarif Tayinleri İçin 
Yeni Kadro lTAkVu.\B~HAVAI 

BütUn Türkiyedeki orta mektepler. 
le liselerde mevcut yedi yüz münhal 
için 11500 bir kadro yapıımı, ve bu 
kadro :Maarif Vekili tarafından tas
dik edilmiştir. Kadro yakında alaka 
darlara tebli ğedilecektir. Bu kadro
nun tatbikinden sonra artık orta mek 
tcplerle liselerdeki bütün derslerin 
muallimleri tayin edilmiş olar.:aktır. 

ı 4 lkinciteerin ı 
CUMARTESi 

Rasat merkezlerinden alrnıın mııHlmata 
c öre, bucıin hava kısmen bulutlu c-eçecek· 
tir. Memleketin bazı yerlerinde burun yaf· 
mur yaracaktır. 

Dünkü hava 
DUn hava kısmen bulutlu, ekseriyetle açık 

ccçmiştir. Rüz:rar sabahleyin lodost:ın poy
raza çevirmiş ve hafif esmiştir. Dun hara
ret derecesi en <:ok 12, en az: 3 santigrat 
olarak k:ıvd,.ı'lilmi~ıır 

Bugünkü H ava 

11 inci ay 
1355 Hicrt 

Gün: 3151 Kasım: 1 

Şaban: 28 
GUnes: 6,46 - Oğle 

lklndi 14,36 - Akşam: 

1352 l<umi 

1 Ikincite~rin 
1 t,.59 

Yatsı: 18,26 - imsak: 
16,52 

5.04 

14 - 11- 936 

Siyaset alemi 
Mısırın Yeni Mücahedesi 

M isır Başvekili ve Veft Lide 
bugün, Mısırın "mücahed 

bayramı,, yıldönlimü münasebeti! 
büyük bir halk kütlesine hitabe 
mühiffı bir nutuk irat ederek lngil 
tere • Mısır muahedesinin mahiye 
tini izah etti. 

Mısırın "mücahede bayramı,, , nıi 
liyetperverlerin en çok saygı ve hı 
yecan ile karşıladıkları bir gündü 
1918 senesinde ayni günde yeni Mısı 
milliyetçiliğinin en büyük lideri say 
lan merhum ZağlCıl Paşa birkaç ar 
kadaşla birlikte lngilterenin Mısır 
daki makanıatına müracaat edere 
artık Mısırın istiklalini tanımak sı 

rasının geldiğini söylemişler ve bÜ 
tün Mısırı mücahedeye davet etıniş 
lerdi. Mısır bu daveti kabul edere 
mücahedeyi açmış ve bu mücahede 
ye sonuna kadar sadık kalacağın 

göstermiştir. 
Nahas Paşa bu fırsattan istifad 

ederek büyük bir nutuk söylemiş v 
lngiltere ile yaptığı muahedeyi mU 
dafaa etmiş bulunuyor. 

Nahas Paşanıo selefi olan Z~h) 
Paşa bugün Mısırın mukaddesatı a 
rasına girmiş bulunuyor. Nahas Paş 
da Zağlul Paşanın halefi sıfatile, bel 
ki de Veft liderliğinden ve hükumet 
reisliğinden fazla saygı görüyor• 
Zağlül Paşa tarafından açılan milli 
nıücahede gününün yıldönünıündt 

M ısırda bu mevkii haiz olan bir ıa· 

tın söyliyeceği nutuk, ancak he):• " 
can ile dinlenir. Çünkü bütün şerait 
bu nut ka ehemıniyet ve kuvvet ver· 
meye müsaittir. 

Fakat biz nutku doğrudan doğru• 
ya, yani radyo ile dinlediğimiz içi rt 
Nahas Paşanın bu şeraitten istifa • 
de etıniyerek, ve her şeyden fazla 
yaptığı işin değerine güvenerek söt 
söylediğini gördük. Nahas Paşa. m U4' 

ahedeyi madde madde, bahis bahİf 
izah etti, Mısırın bu muahede ile n,. 
ter kazandığını anlattı, bu kazançla• 
rın kıymet ve ehemmiyeti üzerinde 
durdu ve nıuahedeye muhalefet et • 
rnek istiyenlerin bütün delilleri11I 
cerhetti. 

IY!uncUITIUI,,. n 90" ...IVl\:U1t0\:11dart 
nokta, M ıs ı rın lngiliz askeri 1şga1ıtt• 
den derhal kurtulrnamasıdır. Naha• 
Paşa, bu noktayı derinleştiren ve Mı• 
sırın hazırlanmadan, yeni müdafaa 
kuvvetlerini kurmadan ve tekemnıiıl 
ettirmeden 1 ngiliz kuvvetlerine v• " 
da etmesinin büyük bir tehlike te~kır 
edeceğini, ve Mısırın bütün emniye• 
tini altüst etmekten başka bir şey• 
yaramıyacağını anlattı. Sonra bu ıf' 

galin, işgal sınıfından tecerrüt etti • 
ğini, iki müsavi ve dost devletin bİ • 
ribirile çalışına beraberliğinden aaf' 
ka bir şey ifade etmediğini, fakat 
bunun da asgari üç, azami sekiz s•· 
ne içinde kaınilen kalkacağını iı•" 
etti. 

Nahas Paşa temas ettiği diğer nol< 
taların hepsini de ayni şekil~e ve a·r 
ni realistik tarzda anlattıkça kendi• 
sini dinliyenlerin hepsi de milli lidl" 
ri alkış tufanı ile karşılıyor ve ke11" 
disi bu samimi tezahürler karşısırt .. 
da sözlerine biraz da. güçlükle dt • 
vam imkanın ı buluyordu. 

Fakat Nahas Paşa tarafından sfrj" 
lenen nutkun en mühim kısmı, Mısı• 
rın hür ve mUstakil olmakla deruhd• 
ettiği yeni vazifeler ve yeni mesuli .. 
yetlere ait olanı idi. Milli lider bıl 
noktayı büyük bir muvaffakıyet °'' 
pek canlı bir belağatle anlatmış v• 
memleketi istiklal sancağı attınd• 
bu yeni mücahedeye davet etmiştir• 
Mısır halkının bu beyanatı coşl<LI" 
t ezahürlerle karşılaması yeni d•"r' 
tam bir idrak içinde girdiğini göstl" 
riyor ki. Mısırın atisi çok hayırlı bir 
alamet sayı lsa gerektir. 

ômer Rız.a DOGRUL 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

M aarif Müdiirlüğü ehrlmlzdetd 
haı ta m uallimlerle hasta tr 

lebeleri tesbit etmeğe başlamıştır• 

• • 

S efaret , ·e kon,olosluk rneınot" 
lanndan buhran, ha\·a, pılt' 

nzene ver b>isl aJınmıyacağı bildıı*' 
m.işfu. 

• • 
• • 

E skfşehirde açılan n eski 21-4':, 
ri çavusıara ders \•eren " ... ı 

mua1limleri kursu birinci de\Te8""'" 

bugün bitirecektir. 



T AN 

UÇAN NESiL } ~ffCi.Etç 
Zabitlerimizin tekaütlük müd
detleri nasll hesap edilecek 1 

MiLLET MECLiSiNDE 1 

Yeni bir kanun layihasının 

ilk müzakeresi yapı!dı 
dün 

J\nkara, 13 (Tan Muhabirinden) Millet :rvieclisi 
günkü toplantısında zabitlerin tekaütlüklerine . ait 
nun layihasının birinci müzakeresini yaptı. 

bu
ka-

Daha önce geçenlerde vefat eden 

1 Maraş mebusu Mithat ve Çankırı me-
busu Rifatm hatıraları, bir dakika 
eükfıt edilerek taziz olundu, sonra ı 
ruznameye geçildi. Zabitlerin teka
Utlüklerine ait layihaya göre, tekaüt. 
Jü'k müddeti şöyle başlar: 

Baldvinin 
Bir Sözü: 

İngiltere H arbe Hazır Ol
madıkça Sulh İmkansızdır ! 

Londra, 13 (Radyo l - Başvakil 

Baldvin Avam Kamarasını::h silahlan· 
m::ı. programından bahsederken şunla

rı söylemiştir: 

KÜÇÜK HARICi 

HABERLER 

R onıanya hükOmeti yeni
den tes!lhat için 3 bu

çuk milyar ley bütçesine talı 
sisat koymuştur. 

• • 

R omanyada müthış bir 
tren çarpışması olnıuş, 

bir istasyonda beş lokomotif
le birkaç vagon yoldan Çık -
mış, fakat insan zayiatı ol . 
mamıştır. 

• • 
• ngilterede faşist kıya -
1 fetlerinin yasak edi lme 

si üzerine lngiliz faşistler i 
müteessir olmuşlardır. 

• * A ırıerikada 77 milyon do
lar sarfile dünyanın en 

muazzarr 1-öprOıoii yapılacak
tır. 

Vstte: ilk kadın tayyareci

miz Bayan Sabiha İşte böy. 
le yetişmişti. Altta: lnönü 

Planör Sahasında uçuş 
çalı1maları 

Her Vilayette Türkkuşu 
şubeleri açılacak 

Düşünmek 
Nasrettin Hoca, hindisini papağ 

na layas ederek pahalı satmak iste 
ken: 

_ Papa~an görüşiir, ;ra senin lı1'1 
di ne yapar?. 
Diye sormuşlar: 

_ Benlın hindi de diişiinür. Demiş 
Bunu kime n.nlat'lanız kahiır gül 

mekten. "Hin<li'ye düşünür,, de • 
diye .. 

Halbuki merhum hocanın maksa 
düşünmeden papağan gibi söyli)' en 
karşı susup düşünenin müreecah ol 
du~nu anlatmaktır. Amma çifay 
da ki adanıcağızm adı (Tulıaf ! ) 
çıkmıştır. Sözleri hep giilünsün di, · 
sö:rleomiş tetakki ecli1ir. 

Ben o zaınandanberi Hocanın itin. 
disine acırrm. 

Dün akşam bir film seyrecliyor • 
dum. Aptahmsı aktörlertlen birine 
bir mesele hakhmda: 

_ Ne düşünürsünüz? Diye soru-

yorlar. 
_ Vallahi hen mümkiin olclu~ k:ıt

dar az düsiiniirüm. Ce,·abmı veriyor. 
Şu ce,·a'bm enfesliğine h:ı.kmız: A. 

man ~·arahbi ! Ne gii1-el şey: 
-lfümkiin ol<lu~ kadar az düşü

nürüm. 
Bizde iş höliimii J'apılclr~ ~ibJ dü

şfüıme böfümii ele yaptlsa idi içimizde 
mümkün oldnğn kadar aı diişünrnler, 
kafi derecetle dfö;iinmeye, ve clüşün
mekten kafa~ı kazana dönenler ele 
daha a7. dilsiinmeye mecbur olur, bu 
snr('tle dfü;iin<'el<'r terazilenirdi. .. 

Kara ve deniz harbiye mextc-plerin
den çıkanlar için bu mekteplere du
hul tarihinden, harp senelerinde har
biye mektebine bilfiil dahil olnııyarak 
açılan talimgahlardan yetişen subay. 
lar talimgahlara duhul tarihhrinden, 
harita ahzü tersim mektebi:den, ye
tişenler yarsubaylığa nasıpları tari
hinden, askeri tıbbiye meittenı tah
Bilini bitiren tabiplerin subay nasbın
dan dört sene evvelki tarihten, askeri 
eczacılar, kimyager, diş tabiplet-i ve 
baytarların subay nasbmdan Uç se
ne evvelki tarihten, kıtadan yahut 
mülga sanayi mektebinden yı~tişmiş 

olan subayların - 1455 num.ı.ralı ka
nunla askeri memur Unvanı almış o
lan mensubin ve memurini eı.skcriye 

dahildir - duhul tarihlerinden, evvel 
ce mevcut ikinci sınıf ihtiyat subay
lariyie sonradan yetiştirilen ihtiyat 
subaylarının - askerlik haricinde 
l 'Cirdikleri zaman nazarı itibare a · 
Jrnmamak üzere - askerlik hizmetine 
Ilit gınlllı:lori t.ar;h ttııı PVVPl c o J,.,.,_ 
lıly~ wekLeDl ıuuatılll olarak demz ta
lebesi ünvaniyle çıkmış bubnanlar i
&in deniz talebeliğine terfi eyledikleri 
tarihten, evvelce çarkçı ameliyat 
mektebinden çıkmış olanları bu mek
t ebin birinci şakirdan smıfm:ı geçtik
leri tarihten, mülki ve askeri me -
murlann maaşa geçtikleri tarihten, 
eubaylarn gerek kendi hes'l.bma. ve 
gerek hükumet hesabına ohrak ec
nebt memleketlerde staj veya tahsil
de geçirdikleri müddet bilfiii hizmet
ten sayılır. Mülkt memurların yal • 
tıız staj müddeti fiili hizmet hesabı • 
ııa katıırr. Kıtadan veyahut mülga 
118.nayi mektebinden yetişmiş olan za
bitlerle mülki ve askeri m~murların 
20 yaşına vüsuJdan evvel geçen hiz
nıetleri tekaüt müddetine mahJup e
dilmez. Mülga menşei küttabı hah. 
riden çıkanlar için - birlik katibi 
ntlilazinısani - asteğmen nasbedil
dikleri tarihten. 

"- Bütün gayretlerimizi barış ve 
dostluk siyasetine hasreıke;eğ'iz. Fa
kat kendi müdafaamızı da her şeyden 
üstün tutnuya mecburuz Bu yolda
ki gayretlerimize bir dakika bile fa
sıla vermiyeceğiz. Çünkü bütün mem. 
leketler bizim harp için hıızır olduğu
muza inanmadıkça sulhe imkan yok-
tur.,, 

Bundan sonra muhafazakar lider
lerden Çurcil demiştir ki : 
"- Alman hava kuvvetleri 1500 

harp tayyaresini bulmuştur. Biz Al
manyaya bu hususta üçte iki nisbe
tinde faikiz.,, 

/ngiitere 
Lehistan 
Arasında 

Bütün Şehirlerde Tayyare Meydan
ları Kurulmasına Karar Verildi 

H albuld şimdi kazancına, ya'!a~ı

na ve işine göre az dü~iinmesi lazım 
gelenler nekadar çok düşiiniiyor. 

Ah ben de o film alrtörii gibi 
"~lümkiin olduğu kadar az düşünü· 
rüm!,, '1iyebilse idim! 

Bir Kamyon 
Devrildi 

Big~, 13 . (TAN) - Şoför Zekinin 
tdaresındeki yolcu kamyonu, bir öküz 
a rabasiyle müsademeden km·tara rak 
yanlış ~an~vr~ yap~ış ve devrilmiş
tir. Şerıfe ısmınde hır kadın ağırca 
yaralanmış, hastanede kolu kesilmiş
tir. Diğer yolcuların yaraları hafiftir. 
Şoför adliyeye verildi. 

Bir Yugoslavya Heyeti 
Atinada 

'.A.tina, 13 (TAN) - Yugoslavya 
sosyal yardımlar vekilinin riyasetin
deki heyet buraya gelmiştir. Heyet 
burada iki gün kalarak gezin':iler, tet
kikler yapacaktır. 

kral Kostantinin Kemikleri 
y unanistana Getiriliyor 

.Atina, 13 (TAN) - Italyada gö
ınuıu bulunan Yunan Kralı Kostarıtin 
ile Kraliçe Olga Sofiyanrn tabut
larını aetirmek üzere giden Averof 
:ttrhJıs1° ile dört torpito muhribinden 
~iirekkep Yunan filosu dün Brende
tı.Ye \1annrştır. Yunan filosu limana 
gırerken atılan toplar ile se:amlanmış 
"~ filo tarafından mukaoele edilmiş· 
~· 'Yunan prensleri karaya çı-
ınca merasimle karşılanmışlar, doğ

ruca Romaya gitmişlerdir. 

Başvekil Baldvin tekrar söz alarak 
Almanya hava kuvveti hakkında söy
leuen sözlerin mübalağalı olduğunu 
bildirmiştir. 

Nobel Kimya Mükafatı 
Stokholm, 13 (A.A.) - Nobel kim

ya mükafatı Berlindeki Kayzer Yil
helm fizik ilimleri enstitil~iinden Po
ter Debye'ye verilmiştir. 

Varşova, 13 (A.A.) - Matbuat, 
Hariciye Nazırı Bek'in Lonjra seya
hatine geniş makaleler tahsis etmek
te ve bu ziyaretin ehemmiyetini has
saten belirtmektedir. 

Gazete Polska diyor ki: 

"Dünya efkarı umumiyesi miralay 
Bek'in Londra ziyaretini büvilk siya
ı:;al ehemmiyeti haiz bir hadi'!lc olarak 
telakki etmiştir. Bu ziyaret. Lehis· 

tan ile lngilterenin telakkilerindeki 
ahengi göstermiştir.,, 

Avusturya ve Maca
ristan silahlanacak 

Fakat Viyanada Macaristanın 
toprak istekleri kabul edilmedi 

Viyana, 13 ( H ususi) - Ro-ı ·1 
1 d h · ı J İ t 1 İtalya, Macaristan ve Avusturya ı e 

ına an afmauna a ı o an a -
1 

· 
. olan ekonomik anlaşmalarını ko ooı-

ya, Avusturya ve Macarıstan !erine de teşmil etmekterlir 
mümessillerinden mürekkep o- G' ı· p t k 1 

ız ı ro o . o 
larak burada toplanan konfe- Viyana, 13 (A.A.) _ Uçler konfe-
ransın vardığı neticeler resmi ransırun resmi tebliğindll işıret edi· 
bir tebliğ ile bildirildi. Tebliğin len protokolün metni gizli tutuıınak· 
esasları fÖyledir: tadır. 

Üç devlet arasında, gerek umumi ~!!-....,~~~~"!-~~~~~~ 

Türkkuşu ismi altında memleketimizde ilk defa nıotörsüz uçuş hare
ket i, 3 mayıs 935 te başlamıştır. Türkkuşunun gayesi m.otörsüz uçuşu 
Türk gençliği arasında yaymak ve bu sahada yetişeı1leri her tUrlü uçu
şa geçirmektir. Bir taraftan da gençlik arasında paraşütçü yetiştirmek 
ve daha küçük yaştakileri de model uçaklarla havacılığa alıştırmaktır. 
Türkkuşu Hava Kurumunun elin-~---------------

de bulunan üç emekli tayyare<'i ve 
geçenlerde Sovyet Rusyada ta hsil • 
lerini ikmal ederek dönen muallim 
muavinleri ve Sovyet Rusyadan ge
len yeni mütehassıslar tarafından 
idare edilmektedir. 

Sovyet Rusyada tahsillerini biti -
ren muallim muavinleri motörsüz 
uçuşlardan başka, motörlü tayyare, 
paraşütçülük ve havacılığın her tür
lü teknik hususlarını mükemmelen 
öğrenmişler ve memlekete güzel de
recelerle dönmüşlerdir. 
ÜYE SAYISI: 
. Şubenin kuruluşile beraber genç -
lıkte büyük bir heves ve arzu görül
müştür. Daha ilk günlerde gençlik 
a~asında üç yiize yakın aza kayde • 
dilmiştir. Bugün şubeye kayıtlı ve 
bi!fiil uçuşlara iştirak eden üye ye
kunu bu rakkamm kat kat üstünde
dir. 

GEÇEN YILIN HULASASI: 

yük vilayetlerde şubele!" açmak için 
hazırlık yapmaktadır. Her şehrimiz
de bir tayyare meydanı .kurulması i
çin b ir kanun p rojesi hazırlanmıştır. 
SEVIND!RICI REKORLAR . 

Inönü kampı, Türk gençliğinin ha
vaCJ:lığa olan istidat ve kabiliyetinin 
güzel bir imtihan yeri olmuştur. 7 
Ağustosta Tevfik Aytan, 7 saat 35 
dakika, 16 Ağustosta Ferit Orbay 9 
saat 49 dakika, 29 Ağustosta Ali Yıl
dız 18 saat 35 dakika havada kalmış
lardır. Dünya rekorları arasmda be
şinci derece olan bu rekor, ınilletlera
rası havacılık federasyonuna bildiril
miştir. 

ROMORKLA UÇUŞ : 

siyaset. gerekse kendilerini alakadar T ekirdağı 

Dk sene sonunda alman netice şu
dur: Üye sayısı 876, A brövesi alan. 
lar 26; B brövesi alanlar 18, C brö
vesi alanlar 14. olmak üzere ceman 
58 dir. Bu müddet içinde m uhtr,lif 
tipte 23 planör ve iki motörlü tay -
Yare ile çalışılmıştır. 
AcıLAN ŞUBELER : 

936 yılı ilkbaharında !st.~n1:>ul, Iz. 
mir, Bursa, Adana ve Kays~ridc birer 
motörsüz tayyare şub~si açılmış, 
merkezde yetiştirilen gen~ler arasın
da kabiliyetlileri seçilerek hu şubele
re nıuallim muavini sıfatiyle gönde
rilmişlerdir. 

Tüı·kkuşunda bununla da meşgul 
olunmaktadır. 30 Ağusto-:ı Zafer bay
ramındaki tören dolayısıyle Ankara
ya gelen filoda ilk defa olmak üzere 
bu usul tatbik edilmiş ve bir 59 God
rom tayyaresi arkasına takrlan 9 G. 
tipinde iki yelken planörü muallim 
muavinlerinden Ferit ve Tevfik tara
frndan idare edilerek Inönti - Anka
ra ve Ankara - lnönü arasmda uç
muştur. Gidiş ve dönüşte !{a!.edilen 
mesafe 450 kilometredir. 935 te 139 
aza paraşütile 800 defa atlamışlardır. 
Bu aza arasından iki!'!i de kadındır. eden meseleler üzerinde tam bir fikir 

mutabakati vardır. Jktn:ıadi münase- l(urtuluşunu 
betlerde teşriki mesainin devam ve 
inkişafı arzulan teyit edilmiş ve A- Kutladı 
vusturya ile Almanya arasındaki mü
nasebetlerin inkişafı memnuniyetle 
karşılanmıştır. Avusturya ile Maca
ristanın silahlanma arzulan kabul 
edilmiş, bu iki devlet İtalyanın Habeş 
istilasını tasdi'ic etmişlerdir. Üç dev
letin gelecek toplantısı Peştede yapı -
lacaktır. 

A vusturyada Hayal İnkisarı 

936 Ağustos sonuna kadar paraşüt. 
le atlama yekunu 1000 i ~m ıştır. Pa
raşüt atlamalarını fazlalaştır.:nak i
çin Ankara ve Izmirde iki br.lon pa
raşüt kulesi yapılmaktadır. Bunlar 
ilkbaharda geçlerimizin faydılanma. 
larma hazır bulunacaktır. 

Erzincanda Elektrik 
Erzincan, 13 (A.A.) - ~f>hirde e

lektrik tesisatı için belediye meclisin
de kabul olunan projeye göre, tesisat 
yüz yetmiş bir bin liraya mal olacak
tır. 

8 . FELEK 

NASIL ~.A~IYORU;? ., 

Türk iktisat edcbiyatrnın mithim. 
bir boşluğıoııı dolduran ''Para ve 
Kambiyo,, eserin müellifi olan Dr. 
Muhlis Etenin Hukuk Fakiiltesiiıde 

t•e Yüksek iktisat ve Ticaret mekte
binde ı,•erdiği derslerin tevsı edilerek 
kitap haline getirilmiş ~eklidir. -
Ciinıhuriyet, ıs - 11 - 19J6. 

Avrupa dillerinde "littcrature, literature, 
literatur, v.s . ., kelimeleri bir mevzua dair 
veya bir mesleie ait yazılmı~ kitaplnrın 
mecmuu manasına gelebilir, kelimenin iş
tikakı buna mıisaittir. Fakat tıirkçenin "e. 
debiyat., kelimesi o manaya gelemez; o 
manada "kiıtüphane,, veya frenkc;~ kelime
yi alarak "literatur., dememiz d.ıha doğrıa 
olur. 

Yukarıdaki cümlede "eserin müellifi o.. 
lan., ııözlerine de hiç lüzum yoktur. 

• • 
Pangaltı Bay Sungur sol~ıık mer. 

hum Yüzb~ı Hiiseyin Hüsng kerim.e
~i Bayan Fatma lJ!acide tarafmdaıı 
Dariişşafakaya bir koyım veri7m:i,_ş tir. 
Dariişşa/al.-a dircktörliiğil te§ekl;iir. 
Zerini bildirmeldedir. 

lyi amma türkçeyi bozmadan da teljeklriir 
etmek kabildir. 

• • 
Edebiyat 

"Annem, şık ve milsrif bit kailmdı. 
Şi~liniıı yüksek sosyete tilenılcrinde 
zevk ve safa ederken bcıı /sımıbul ta
rafının karanlık, pis bir sokağm.da 
dilnyaya geldim.,, 

Acaba bu cümleye Ahfc, ne dcr1 -
Akşam ( Şc>1 yazılar), 1f. • 11 - 1936. 

Ne diyeceğim? Böyle inanılmıyaca'c ka
dar "güzel,. bir ciımleyi bana da gösterdi
ii için, "$en yazılar .. sayf.tsı nıuharr=nne 
ç~k c;ok teşekkür ederi~. Minncttarhgmı1 
bıt kat daha artırmak ısterse bu harilfanın 
kaynağını da göstersin. 

Ahfeş 

Berberler Hafta 
Tatili Yapacaklar 

Ankara, 13 (TAN muhabirin • 
den) - Berberlerin hafta tatili yap
maları hakkında Gire"u M b' . ~ n e usu 

Peşte, 13 (A.A. Havas) - Viyana 
Kong?"esinin Macaristanm arazi hak -
kındaki taleplerine ait hiçbir karar 
verilmemesi Macaristanda hayal in -
kisarma sebep olmuştur. Kont Ciyano 
ile zevcesi Viyanadan buraya gelmiş, 
meclisin toplantısında hazır bulun -
muştur. Fakat sosyalistler kasten bu 

Tekirdağ, 13 (A.A.) - Bugün Te
kirdağın 14 üncü kurtuluş yıldönü

mü binlerce yurtdaşın coşkun sevinc.:i 
ve manalı bütünlüğü ile kutl.!nrb. S:t
at 9,30 da bütün Tekirdağlılar Murat
lı yolu üzerinde bulunan tak yanında 
toplanmışlar ve şehre giren kıtayı 
karşılamışlardır. Saat 10 •la tümen 
komutam yolu kapayan kordelayı 

kesmiş ve takın altında şarbay ken
dilerine bir buket sunmuştur. Bu e~
nada şehirdeki fabrikalar düıhd~rini 
çalmışlar, bütün yurtdaşlar "Yaşa 

Türk ordusu,, ; "Varol AtatHrk!,, di
ye bağırmışlardır. 

Bu Yıl temmuz başında yukarıki 
ş~belerden ayrılan 120 talebe Eskişe. 
hır Cİ\1arında Inönünde kurulan yük
sek motörsüz uçuş kampına gönderil
miştir. Üç ay devam eden İnönü yük
s~k Yelken uçuş kampı bir Birinciteş
rw 936 da çalışma devresini kapat
~ışt_ır.. Kampa iştirak eden mektep
lılerımızden 91 ü A, 72 si B ve 4 7 ta-
nesi de C brövesi almışlardır. B 
brövesini alanlardan 8 genç te C na
zari imtihanlarım muvafra kivetle ver
:ırtişlerdir. Yüksek chliyetn:ıme alını~ 
olan 6 genç bu arada kamptari::j aske
r-) tedrisatı muvaffakiyetle bitirmiş
lerdir. Yeni paraşüt kursları başln
mrştır. Planör kursları ıçin de üye 
kaydedilmişlerdir. 

M. Kemalpaşada 
Tezahürat 

Hakkı Tank tarafından v ·1 k . erı en a-
0.~.1~~~hası Millet Meclisinde dün gö
ruşülmuş, kabul edilmiştir. 

toplantıya gelmemişlerdir. 

Roma Haher·leri 
Roma, 13 (A.A.) - Giornale d'!

talya gazetesinin yazdığına göre, Vi
yana üç taraflı konferansır. neticele· 
d Italyan anlaşma sisteminin yeni 
bir merhalesidir. Avusturya ve Ma
caristan, Almanyanın yaptığı gibi, t
talyan - Habeş imparatorluğunu kat 
t olarak tanımışlardır. Buna mukabil 

Ankaradan Kısa 
Haberler 

Ankara, 13 (TAN) - Hü~fımet ye~ 

ni nüfus layihasını, tekrar gözden ge
çirmek üzere meclisten geri alacak
tır. 

* Ecnebi memleketlerdeki memnr 
ve müstahdemlerin maaşları, beher 
lirası 1030 kuruş üzerinden tahakkuk 
ettirilecektir. 

YENI ŞUBELER : 

Türk Hava Kurumunun: paraşüt
çülüğü bir gençlik sporu haline getir
mek için kurduğu Türkkuşu, şubesı 
olan yerlerde, gençliği kanatları al
tına toplamıstır. Kurum. biitün bü-

M. Kemalpaşa, 13 (Tan muhabirin
den) - Şahsi menfaatlerini teınin 
için din maskesi altında hükümetı iğ. 
fale kalkışB.n birkaç kişinin tevkif e
dildiğini bildirmiştim. M. Kenıalpa. 
şahlar bunların ortaya döktükl~ri ha
diseden çok müteessir olmuşlar ve bu 
teessürlerini izhar için bir miting ter. 
tip etmişlerdir. Mitingte halk, inkı-
1~ ba karşı sevgi, saygı ve bağlılığtnı 
bır kere daha göstermiştir. 

Zabıta İşleri Üzerinde 
Tetkikler Yapılıyor 

A~~ara, 13.(Tan muhabıı·inJen) _ 
Dahı lıye Vekaleti vilayetlerin b 

1 
di 

ye zabıtası işlerinin polis ta fe e • 
r.:ı. rndan yapılması etrafında tetkikatta 

maktadır. butun. 

Kars Halkevinde 
Kars, 13 (A.A.) -Ha . 

leri kış çalışmaları h lkevı korrıite-
miştir. azırh~ını bitir. 
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~ahkemelerde 

Mahkemede 
Tevkif Edilen 
Yalancı 
Şahitler 
Dava me,hur Fransız müteahhit -

Ierinde.n Charles Lacroi ile birkaç 
sene evinde çalıştırdığı Madam 
Chriatine Zancovlcth arasında dır. 

işinden çıkarıldığı için efendisine 
kinlenen Zankoviç ondan 10000 lira 
alacağı olduğunu iddia ediyor ve bu 
iddiasını bir bono ile ispata çalışı -
yor. Yapılan tatbikat neticesinde im
zanın Şarl Lakruvaya ait olmadığı 
tebeyyün ediyor. Ve bu defa müte
ahhit davacı olarak Zankoviç aley -
hine sahtekarlık davası açıyor. 

Asliye dördüncü hukuk mahke
mesinde görülen bu davanın bir cel
&eainde muhakeme bittikten sonra 
kapı önünde Zankoviç Lakruvaya hid
detle hakaret ediyor. Bunun üzerine 
de Şarl Lakruvo Sultanahmet birin
ci sulh ceza mahkemesinde hakaret 
davası ikame ediyor. 

DUnkü muhakemede davacının a
vukatı lamail Kemal Elbir de şahit
ler arasında dinlendi.. Zankoviçin 
gösterdiği müdafaa şahitleri Lakru
vanın hakaret ettiğini söylediler. Ya 
pılan mUvacehede yanlış ve biribiri
ni tutmaz cevaplar veren şahitler 

tevkif edildiler. 
Bu hadiseden beş dakika sonra ay 

ni davacı ve ayni suçlu üçüncil asli· 
ye ceza mahkemesinde tekrar bu • 
luştular. 

Zankoviç, Lakruvadan istediği 
10000 lirayı ona kocası olduğu iddi
uile yaptırdığı evin noksanlannı ik· 
mal etmesi için rehine koymak veya 
aatılma.k üzere verdiği mücevher ve 
incilerin kıymeti olarak istiyordu. 

Şahitler dinlendikten sonra, du -
J'Ufma diğer ,aJıitlerin çağırılması 

için bqka güne bırakıldı. 

Kiiıt Fabrikaımda Bir it
me Ezilerek Öldü 

İzmit, 12 (Tan) -Klğrt fabrikasın 
da feci bir kaza olmuş, Kadir c;aVU3 
isimli işçi parçalanarak ölmüştür. 

Aldığım tafsilat ıudur: 
Kırpıntı kağıt makineleri kunnm • 

da çalıf&D Kadir çavuş, makineye ta
kılan fazla kırpmtılan almak için e
ğilmiş, bu esnada aaçlan, büyük bÜ' 

aüratle dönen kayışlara takılmıştır. 

Zavallı adam, istimdada bile vakit 
bulamadan kayışlarla beraber dönme 
ye başlamış ve batı makineye çarpa 
çarpa parçalanmıı ve ezilmiştir. 

Müddeiumumt Hamdi Doğu, kaza 
baklanda tahkikat yapıyor. Kaza7.e
denln aırf dikkatalzlile kurban gittt
li aöylenilmektedir. 

Anası ve 
Bahası Öldü

rülen Kız 
Dün Çatalca Müddeiumu
miıi Şahit Olarak Dinlendi 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir 
katil davasına başlandı. Davacı yeri
ne başı yemenili uzun basma entari
li 10 yaşlannda güzel bir köylü kızı 
g~ti. Jandarmalar suçlu yerine de 
Çatalçalı Ali ve lsmail adlı iki mev -
kuf kardeş getirdiler. Muhakeme 
başlamak üzere idi. Davacı yavru 
parmağını kaldırdı: 

- Söz isterim Bay reis dedi. 
Titrek, pürüzsüz ve masum bir ses 

le ili. ve etti: 
- Bunlar anamı öldürdülen ba -

bamı öldürdüler. kız kardeşim yok. 
Ben yalnız kaldım. Bana bir avukat 
tutunuz. 

Reis sordu: 
- Senin adın ne 

- Naziye 
- Annen, baban öldüğü zaman si 

zin evinize hakim gelmedi mi? 

- Nasıl.. 

- Sizin eşyanızı hakim yazmadı 
mı, vasi tayin etmedi mi ? 

- Bize bir şey demedi. 

- Size biz avukat bulamayız. Müd-
deiumumi davanızı takip ediyor. 

- Peki öyle ise ... 
Hadise şudur: Çatalcanın köylerin 

den Ali ile lsmail Naziyenin babası 
Asımla, annesi Nefiseyı öldürmüşler. 
Dün şahit olarak dinlenen Çatalca 
müddeiumumisi Kemal hadiseyi şöyle 
anlattı: r 

- Ali ve lsmailin lbrahim adlı 

bir kardeşleri daha vardır. Bu Ası

mın kızı Nuriyeyi kaçırdığı için bir 

sene hapse mahkum olmuş daha dün 
müddetini bitirmiştir. Kardeşleri A-
11 ile lamall bundan muğber olm~ 
!ar. Hadiseden bir gün evvel Asımla 

karısı Nefise kızlarını başka birisi
ne nikahlamak üzere Çatalcaya in -
mişler. Ali ile lsmail bunu öğrenmiş
ler. Sonra Ali kendilerini takip et • 
miş ve köyle Çatalça arasında bir 
köprü başında beklem1' evveli. Ası
mı bir tabanca ku~unile yaralamış 
sonra da biçağile altı yerinden yara
lıyarak öldürmilf bundan sonra eşek
le giden Nefiseyi de 13 yerinden ya
ralıyarak öldürmüş ve sonra da jan 
darmaya kendisini teslim etmiş ve 
Asım beni vuracaktı ben onu öldür
düm demiştir. 

Bundan sonra jandarma kumanda 
nı Abdullahla bazı şahitler daha din 
lendi. Gelmiyen tahitlerin çağınlma
aı için muhakeme talik edildi. 

(ÇIKAN TEFRIKALARIN HULASASI) 6 

'ra.ınan tıstanını 

Başka Bir Kadının 
Üzerinde Görmüş 

Taksimde bir apartımanın taraça 
katındaki bir odada ihtiyar bir ma
dam oturuyor. 

Ayni apartımana marangoz işleri 
için gelen Yorgi, bir, iki ay çalıştık
tan sonra giderken madamın odasın
daki sandıktan birkaç elbısesiyle, ko· 
casının gömleklerini alıyor. .Madam 
elbiselerini nerede ve kimin arkasın
da görürse soyacağına ahtedi1or. Ve 
içinde bu imanla dolaşırken bir nk· 
şRm Taksim meydanında bir mada
mın arkasında entarisini görüyor. 

Derhal (fistanım!.) diye kadının 

koluna yapışıyor. Epeyce çe;<i7mcden 
sonra elbiseyi giyen kadın onu maran 
goz Yorginin karısından ( 1 ) liraya 
aldığını haber vererek yakayı kurta
rıyor. 

Mahkemede, marangoz Yor5İ, elbi
seyi apartımanın bodrumunda buldu
ğunu söyledi. 

Davacı, bu iddiayı redd?diyordu. 
Durusma, suçlunun sabıkası ~orul -
mak üzere başka bir güne bırakıl -
dı. 

Çocuğun Çalınan Eşyaları 
Cürmü meşhut mahkeme~ 1de bir 

hırsızlık davası görülüyor: 
Küçük Yaşar, Samsundan lflta.nbu

la gelmek üzere (Tari) vapuruna bi
nerken Veysi isminde bir ad~ma rast
gcliyor. Yol arkadaşı oluyorlar. 
Küçüğün yanında bir kat elbisesi

le birkaç parça çamaşırı varmış. Bun
ları Veysinin yanına koyuyor. Ve bir
bire gelen fenalığı geçirmek için 
güverteye çıkıyor. Dönüşte elbisele
nrıin yerinde yeller estiğini goren ço
cuk, arkadaşına soruyor. 

O, görmediğini söylüyor Fa kat o
rada bulunanlar da bu adam1an şüp
he ediyorlar ve araştırınca elbiseleri 
vapurun kahvecisine sattığı :ınl:ışılı
yor. 

curmn meşJıut rnahkemes•.ıe lerl
le nsuçlu, hadiseyi inkar ediyor. Sa
df"ce, b:.ı işi, temin edeceği para ile 
cocuğa bilet almak için yaptığını söy
lüyor. Müddeiumumi, kendisinin tec
ziyesini istedi, duruşma ba~lca güne 
bırakıldı. 

Piç Osman Tevkif Edildi 
Metresi Haticeyi yaralıyan Piç Os

man dün tevkif edilmiştir. 

190J acnu nde Ku111cak köyünü baıan eııtiyı\laı bir karı 
kocayı oldiırdüler. Bunlar, Yuıufun anası ve ba
baııdır. Tahlnlı:at için köye ıelen k a y m a k a m, 
çocu&ıın metanetine hayran kalıyor ve Yuıufu evlat edine
rek kasabaya doniiJor. Kar•ı iahencle, çocucuu 'etirilme
ainden memnmı deiil- EaaMD, kan koca aruınd.ı daımi 
bir ıeçimlialik var. Buun bir Mbebi de ikiıinın aratmdaki 
)'al farkınm bzlahtıda. 

MEMLEKET ROMAl\I 

Yuıuf, evde lı:aymakanuıa lı:uı lı:ilçillı: Muaıaezle oyalanı
)'or. Fakat, bu meııale de ona tatmin etmiyor. Nihayet, 
Yuıafu melı:tebe veriyorlar. O, illı: ıiinlerdı mektebe alllı:a ile 
siclip ıeldi. Sonralan, mektepten aıkıblun bqladı. Bir ıürü 
kıvır zıvır bilıı ıahibi olmalı: için bel' çocukla, ıle du,up 
kalkamıyacaf,ını ıöylemeye baılaclı. Ba. tabii kan koca 
arumda bırc;olı: münakaplara 701 aç17ord11. 

Edremit, ıirince bir kasaba·· 
y f b"r müddet mahallenin itlerine lı:arqmadı, 'tendiılnl 

,..b::, b~luyordu. Zaten bütii.n mahalle ondan ç~iniyorda. 
Kendiıi cok llkaytti. Hiç bir bidiıe onu ba;;rete ıoturemıyor-
da. Ali bana ~yordu. 

önlüklü kahveci çıraklan hep burada toplaşırlar, ko
nutur ve aıra kavgası ederler, sonra kaplarını do~ -
durup giderlerdi. Mahallenin en kibar çoc~kl~ bile 
her akf8l1l evin içecek auyunu buradan temın ile mü-
kellef idiler. Bu eeki bir i.detti. 

Yusuf bu Çmarlıçetme seyahatlerine çok kere Mu-
azzezi de alırdı. Kendisi Ali ile konuturken kız Yusu· 
fur. elini sımsıkı tutar, kUçUk ayaklarile bozuk yol • 
Iarda eesini çıkarmadan tattan ta,.. sekerdi. Yusuf 
ara aıra li.kırdıYI bırakıp küçük kıza doğru bakınca 
kız da bqmı ona kaldınr, güler, fakat ayağını bir 
tqa çarparak derhal yüzünü buru,turur, önüne bak
maya mecbur olur, böylece Yusufu gtlldUrUrdil. 

Blltttn dıprdaki arkada9larma ratmen Yuiufun 
ula ihmal etmedij'i bir tek kişi Mu•nezdi. Gün g~
tikçe ahbaplıktan artıyordu. Bazan anuı, babası kil· 
çüğe töz geçiremezler ve Yusuf& müracaat ederlerdi. 

Muazzedn onun aödlnden çıktığı görillmemişti. Bi
l'lbirlertne bu 'kadar 11<>kulmalarmda çok yalnız Vf' a
.kuız bıralalmalannm da ıe.iri vardı. Şahinde Ha
Dlm Nazilliye rıaaran çok daha bUyUk ve "ileri .. o· 

lan bu kasabada kafa dengi birçok arkadaşlar, kom. 
şular bulmuştu. Onlarla geziyor, eğleniyor, çalgı, cün
bilş vakit geçiriyordu. Salahaddin Beyin ise evin sem 
tine uğradığı yoktu. Gündilzün koca kazanın işleri, 
gece de rakı meclisleri onun yüzünü çocukların, bazan 
haftalarca görmemelerine sebep oluyordu. 

Rumelili ihtiyar bir hizmetçi çocuklar önüne bir iki 
kap yemek kor, ondan sonra odasına giderek uyur, 
onlan keyiflerine bırakırdı. Zaten biraz yaramaz o • 
lan Muazzez Yusuf olmasa evin altını üstüne getire
bilirdi.. Bereket versin beriki onun oyunlarını tanzim 
ve idare ediyor, ona hem arkadaşlık, hem de aklının 
erdiği kadar mUrebbilik yapıyordu. 

Ve bu esnada seneler birer birer, ağır ağır, fakat 
hiç d'llrmadan geçiyordu. 

-7-
Birkaç Yeni Arkadat 

Yuııufun mahalledeki diğer bir arkadaşı da Alan • 
yalı Rüştü Eferıdinin oğlu K&zun idi. Bunların ev • 
!erinin bahçeleri çok büyük olduğu için çocuklar ekse
riya burada oynarlardı. Burasının tercihinde, bahçe
de pek bol bulunan meyva ağaçlarının da tesiri var • 
dı. Hele kocaman bir aşı karadut ağacı bir ıniknatıs 
gibi mahallenin çocuklarını çekerdi. Sırf bu dutun 
batın için KAzmı ile ahbap olanlar vardı. Akşam se
rinliğinde ihtiyar ağacm dallan, irili ufaklı çocuk • 
larla dolar, geni9 ve yeşil yaprakların arasından kalı 
aşağı doğru salanan bir bacak, ki.ıt başka bir dala u
zanmaya çalışan bir kol görUnürdU. Ağaçtan inenle
rin ellerı, yUzleri ve gömlekleri koyu vişne çUrilğfl le
kelerle donanır, hepsi ellerinde bir avuç dut yaprağı, 
bunlarla uğuşturarak dut lekelerini çıkarmak için tu• 

I R T ı H A L Bütün lstanbul ve Türkiye halkının 
irtihalini dilnkü gazetelerin kemali göreceği büyük tilm 

teessürle bildirdikleri merhum Şerif ' L • L ·· d 
zade Süreyyanın kızı Nüveyre Sürey- -~n a11ra ve IS11en ı ru 
yanın cenazesi bugünkü cumartesi 

SÜMER 
Filmi 
SİNEMASINDA 

saat 12 de Nişantaşı Teşvikiye ca
miinden kaldırılacaktır. Allah rahmet 
eylesin. Anavatan hasretile yanan 280 bin Türkün ATATURKUNE ve pııiı 

bayrağına kavuşmak için her türlü müşkilata rağmen yaptJklan top
lantıları, istiklal marşını söyliyerek Türk şehitler abidesine çelenk 

ÖLÜM 
Tophane Müşiri Fethi Ahmet Pa

şa mahdumu, Mahmut Celiilettin Pa
şa oğlu Ahmet Fazılın zevcesi ve ölü 
Manyasi zade Bay Refik'in baldızı 
İstanbul Belediyesi sabık makine mü
hendisi Fethi ve Refik'in valdesi Ba
yan Hayriye vefat etmiştir. Cenazesi 

bugünkü Cumartesi günü saat 11.30 

da Eren~öyiinde Şenyolda 38 ci ilk
m~ktep karşısındaki hanesinden kal
dınlaraJ< namazı öğle vakti Erenköy 
camisinde eda edildikten sonra Sah

rayıceditteki aile mezarlığına defni 

haki rahmet kılınacaktır. Cenabı Hak 

kederdide ailesine sabn cemil ihsan 
buyursun. 

koymalan, fesleri nehre atıp şap ka giymeleri merasimini ve güzel 
Antakya ve İskenderunun manza ralarını gösteren ve bütün zorlukla-

ra ve takiplere rağmen çekilen bu rarlfce SlSzJammı ev· 

velki akşamdan beri binlerce kişi YAŞA sesler He alkışlamaktadırlar. 
Siz de mutlaka görünüz. 

TAŞRA SINEMACIL.A RiNA 
Her yerde görülmesi lazım olan bu filmi sinemalannda göstermek 
istiyenler: lstanbul, Beyoğlu, Yeşil sokak No. 23 OZENFILM adre· 

sine müracaat etmelidirler. 

Asri bir hadiseden daha fazla! 

Artistik bir hadise den daha büyUk ! 
Ne olabilir? 

sızı HULYALAR iÇiNDE YAŞATACAK BiR ESER 
Tamamen renkli bir şaheser 

Mavi Valslar 
Meşhur "KlIKARAÇA,, filminin yıldızı STEFFI DUNA Nev-YorkuD 
sihir kir dansörü Collins ve 300 dil her dansöz... Şarkı, müzik, dam
lar, çal paralar ... Bu biricik bari!< ayı koşup 

,_ Bütün dünya • 

Tino Rossi' nm SAKARYA 
Muhrik ve tatlı sesini tanır. 

Fakat: 

Sinemasında görilnüz, gözledniz kamaşacaktır. Di.ve: Paramount 
• Jurnal ve Mick~y, Moskovada harp tabyası, Romanya Kralının Çe • 

koslovakyayı zıyareti vesaire ... 

SÜMER Sineması Yerlerinizi önceden tutabilirsiniz. 

bu Korsikalı çocuğun tam bir 

erkek olduğunu gösterecektir. 

Marinella 
Kadıköy S Ü R E Y YA 

Volıa Hahl<Umları 
Bütün lstanbulun gidip görece
ği ve dinliyeceği ilk filmidir. 

Cidden büyük bir sinema hadi-

PIE.RRE BLANCHAR - VERA KORENE- INKJJINOF 
Ayrıca: BERLIN OLIMPIY ATLARI 

YAŞARIN IST AN BULA DONOŞO TEKMiLi BiRDEN 

sesi olacaktır. il Bugün T O R K Sinemaımda · ı PIERRF. m.A~CHAR'ın en heJecanlı filmi 
KATE DJ; NAGY'nln en güzel filini 

ŞEHiR TIYATBOS1 
[)RAM KISMI 
Bugün 20.30 da 

AŞK -- öLOM ve SEYTAN 1 Hfrıt deniz erındc cereyan eden lıir aşk turnam lla.v~: Fransız 
\- EI{LER JURNAL BugUn saat 1 de tenzilatlı matine A Y A K T A K 1 l\ı 

ARASINDA 
KOLTUKLAR: 51J, 

Çocuk 'riyatrosu FATMA C 1 K 

SABAHATTiN ALI 

lumbanm başına koşarlardı. · ~ 
H-!m mektebe giden hem de babasının manifatura· 

cı dükkanında yardım eden Kazım içlerinde yaşça en 
bilyiikled ve en hesaplıiarı idi. Hiçbir şeyi anafora 
kaptırmaz ve evinde yenilen dutun acısını cumalan 
yapılan gezintilere hiçbir teY götürmeyip diğerlerin • 
den geçinerek çıkarırdı· 

Bu cuma gezintileri de mahalledeki çocukların pek 
mühim eğlencelerinden biri idi. Daha pereembeden 
helva filin yaptırılır. cuma gilnij de fırına kağıt ke
babı veya gilvtıÇ verilir, Yahut çiy et alınarak kırda 
pişirilirdi. Aşçılıkta en mahirleri ,ube reisinin oğlu 
Vasfi idi. Bu çocuğu, biraz yılışık ve korkak olduğu i
çinj'>ek aralarına~-~~ istemezlerdi. Bilhassa mektep 
arkadaşları mUzevırlıgınden şikayetçi idiler. Fakat 
maskaralık ed~rek herkesi gtildürdüğü için taham • 
mül edilirdi· Bir de Kazım gibi, fakat hiçbir şey mu
kabili olmıyarak, diğerlerinin sırtından geçinirdi. 

En gani gönüllüleri hacı Rifatm Ihsan isminde bi
risi idi. Bir sene evveı babası avda kaza neticesinde 
vurulup ölilnce (bu ölümün kaza olmayıp bir zeytin
lik meselesi yiizünden aralan açık bulunan Arna'lut 
Galip ağıınm intikamı olduğunu söyliyenler de vu • 
dı) evin erkekliği ve bütün mallar bu on dört Y&ftn· 
daki çocuğa kalmıştı. Son zamanlarda mektebi uı • 
yor, devam ettiği zamanlarda ise bazı delikanlılarla 
beraber yaptığı rakı i.lemlerinden, kadın vak'alarm. 
dan bahsederek dinliyenlerin ağızlarmı hayret ve 
gıpta ile açık bırakıyordu. Herkes buna daha 9imdi
den bt!yiik bir adam gibi bakıyor, onun aralarına ka
tışmasııu bir ııeref sayıyordu. lyi kalbli ve mert bir 
çocuk olan 1haanm yeglııe kusuru biraz ıimarıkça 

ve bir hayli khvgacı olması idi. Çok kere ufak bir u.r 
sele ıçin bütün mahalleyi diğer bir mahalle ile kav~ll" 
ya silrüklediği olurdu. 

Bu cuma gezintilerine, çok kere her evde bulU
nan kuzular da beraber götürülür, onlar bol otl11 
bir yerde yayılırlarken çocukların bir kısmı yeme» 
hazırlamak, ateş yakmak, bir kıamı da arkta yık.0-
makla meşgul olurlardı. Aleli:cele ve karmak 
yenen yemekten sonra biribirini tutmıyan türkül 
söylenmeye çabalanır, söğüt dalından yapılaıı 
ya beraber getirilen düdükler öttürlllur, yahut 
yakında.ki bahçelerden ham erik ve çağla çalın 
Ağırb&flılar bir ağaç dibine oturarak kuzulara 
karlar, biribirlerine efkiya ve kabadayılık hikiye 
leri anlatırlardı. Bu kafileyi a.kfam üzeri yo 
argın, kuzuların ipine sarılan bir demet ot om 
larda, uzun ve taze kesilmiş değnekler elde k 
baya girerken görmek ömilr olurdu. 

-8-
Uzun ve biribirlne benziyen seneler ağır 

geçtiler. Yusufun arkadaşlan hep eakl arkadafl'İ'! 
mahalle hep eeki mahalle, bulgur değirmeni 
değirmen ve onu çeviren kadınlar hep eeki k 
lardı. Yalnız, bulgur serili olan çarşafın kenatlll 
şimdi bu kadınların kirli birer çocuklan oynu 
du; ,·e elleri kalınl8.fllllf, aealeri ve kah kabalan 
lınlanmıştı. 

Yusuf Kuyucaktan çıkalı altı eene olmu,tu. 
tık oralan unutmut sibiydi Yalnıa bu ku& 
çocuklarile anlatamadığı zamanlar köyündeki ti': 
kadaşlan ı&üphem birtakmı hialerle aradıiı oıurd 

Bu altı ıreneyi, yum kırlarda dolaşarak, 
Sali.haddin Beyin, Cennetayağı dedikleri yerde • 
tuğu bağda ağaçlarm altına yatarak; klflD da 
senelerde fabrikaların önündeki zeytin çuvauo---
ağzında bu çuvaUan iğneliyen küçük değne 
çalıp pime yığmlan üzerinde kazık oynıyarak. 
ralan da Salahaddin Beyin aldığı küçük bir se 
!iğin silkinip toplanmasına nezaret ederek g~ 

(Arkaaı vad 
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TA N 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

PAMUKLARDA· KURT 1 Tar.hl. Dedikodu ı 
Mektebi Harbiyenin Nakü 

Münasebet ile 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herfeyde temiz, dürüıt, ıamimi 
olnıa.k kariin gazetesi olmaya 

' 
çalıtmaktır. 

[Günün MeseleleriJ 

Küçük San'atleri 
kurtarmak için 

Adan8da mahsulün 
dörtte biri mahvoldu 

Ekilen saha ge· 
çen yıldan yüz
de 30 fazladır. 
Fakat mahsül 
ancak yüzde 10 

artmıştır! 

ı·ran ız kolonilerinden l\larthlniqae 
adalarında IJir genç kız fııhsUini ikntal 
etmek üzere l<'rnnsa~ a gi>nderildl. A \'. 
detiııde, IJiııdiğl geınlJi Cc~ner day1• 

Iarı ynkalndı; g"<'119 kızı esir 
ettiler. Kızı pek gü:r.cl \'e dilber 
b u 1 d u 1 a r . Bu e ir Pa _ 
dişaha li) ık IJir cariyedir, dediler; 
kıza dokunmadılar; kı~ nıetU bir mal 
olarak lstnnbula getirılilcr; Uaınidi 

Memleketln sana~ ileşmet'l karşısın
da va.zlyetleri tehlikeye düşen •kiiı;ük 
san'atlan hUkümet korumak fc;;tiyor. 

Bu mnk atla Ankarada bir El ve 
Ev işi sergisi açıldı. 

\'ine bu maksatla Ankarada bir 
Kii~ük Snn'atıar Konı:resi kuruldu. 

th-tısat Vekili Celal Bayar hüku
metin bu husu takl görüşünü anlat
tı. 

t tn ciddi tutulduğu, hazırlanan ra
porla bu sn.hada esaslı tetıhikler ~·a -
pddığı ,.e hükumetin mühim tedbir
ler almağa karar verdiği anla.şıb-

yor. 
• *,,. 

Bü~ Uk sanayiln teessüs ettiği yerde 
küçük sanayi hıtunabilir mi? Bizden 
en·el biiyük sa.na~·I kurmuş menııe • 
ketlerin yaı>tığı t~crüb{'den anlı~·oruz 
ki bu o kadar kolay bir 15 de~Hdir. 
Tuturuıbllooek san'atlnr ,·anlır Ölüme 
tnahkfım san'atlrrr vardır· 

Fakat tutunma kahlli~·etlni haiz kü
tUk saıı'atlar blJe t.ek bn§lanna bıra
kddıklan zaman, büyük sanayile güç 
pençe! ehiJi~·orlar. Bu hmmsta ~·ap~
la.cak h··kfımet ,·ardımı faydalı olabı-n • A 

lir. Fakat onlan yaşatqınğa kafi ~e-

lemez. 
Küçiik sana~ii kurtaracak ye~ne 

vol bunlan cin terine ~öre koopera • 
tifler halinıle te kilatlnndırmaktır. 
Bunların kooperatif şckJinıle blriblr
lerlne bağlanmıılan kun·etıerinl ve 
btivük sanın ile miic-aclel~ kııblli~·etıe
rl;l arthnr: Biiyiik sanayle ancak 
hii~-ilk teşkilfıtla mukavemet edllebi -
Jlr 

lktncl ~are de, an~ak ynsıyabileePk 
ve vasaması fn~·dalı olan kiiçük sana
yU ·s~p ötekll~re el u7.atmamaktrr. 
Bu uretle akıntıya kiirek ~ekmekten 
kurtulmuş ,.e sarf edilen kuwet ye • 
rinde lnıllanılmış olur, 

"'*. 
Çöp meselesinin içyiizü 

Slnt'lkter şehir halkını htanlmlun 
t.n büyük dertlerinden birile do~ru
da.n. doğruya alakadar olmağa se,·ket
ti: Çöp meselesi. 

lstanbulun nüfusu 700,000 dlr. Şe
hir dağınık n geniı:tir. Yolhırınm U· 

zunJuğu on bin kilometreden fazla
dır. Böyle olduğu halde şehrin ~öp
lerbıl toplamak 1!,'ln belediyenin tahsis 
ettiği para 450 bin liradır. 

Ayni nüfusu besliycn A\•nıpa şe. 

birlerinden hirlnl alınız. Burada şe. 
hir toııludur. Sokaklar hem temiz, 
hem de mahduttur. ~lesela Frank
furt ~hrlnfn niifusu 500 bin ki5idir. 
Fakat bu şehirde çöp i ine sarf edilen 
para iki milyon Uradan faıladır. 
Şunu da unutmıyalun ki, İstanbul 

Belediyesinin çöp tah"isah daha ~k 
maaşlara sarfedllir. ÇiinkU sehirde 
çöp işi iptidaidir ,.e adamla ~öriiliir. 
Halbuki A\Tupa 3ehlrlr.rlnde bu iş 
motörlze ed.ilml tir. Bizde ı oo ara .. 
banm ve ~ilz r-Opı;Unün ~ördüğü f!JI 
orada bir kamyon \'e iki çöpçU görür. 

... ·ettce ne oluyor? 
Şehrin birçok 5timtlerlne !:ÖJ)!;iifor 

hiç uğra:roı~·or. Razı yerlercle on be' 
giinde bir çöp alahiJl~·orlar. l\lunta • 
zam bir surette çöp alınan ~·er mah
duttur. 
Şu halde 1stnnhu1 Relrdiyesi selırin 

cöp işini ha aramıyor demE>ktlr. Ya
ni m~elı> sinek meselrıslnden ~ok da
ha mühimdir. Vf'Snltl motörb:e et • 
inek "ÖP isini daha modem esaslar 

' !'!r' , #o 

dahlllnde orgıınize etmek lazımdTr. 
O \•ııkte kadar "ehrl pfsPkten ,., si. 
bekten kurtannak rnümkUn olmıya.
caJctn-. 

• • • 
l\.fadrit dayanıyor 

Yazan : Mümtaz Faik 

A dana mıntakasmda ekilen pan1u,da
rm cinslerine dair geçen iki ya

zımda etrafh mallımat vermiştinı. Bugün
kü yazımda ela Adana mıntakasmda bll se
neki durum etrafında yaptığım tetkiklerin 
neticelerini izaha çalışacağım. . 

Adanada geçen sene pamuğa 160 bin hektar arazı 

160 
BjN 

er 
~ 
::s::: 

tahsis edilmişti. Bu sene ise 191 bin he\(tar arazi üzerin

de pamuk zeriyatJ yapılmıştTr. Geçen sene elde edilen 
pamuk 144 bin balyadır. Halbuki bu sene birinci Ağustos 
tahmini 218 bin balya iken sonradan yapılan tahminler 
bunun 159 bln balya oldu .. ıtunu göstermiştir. Aradaki 
nisbet farkı çok geniştir. Görülüyor ki bu sene ekilen sa
ha aşağı yukarı yüzde 30 fazla olduğu halde mahsul an-

LlJ 
I 

cak yüzde 10 fa1Ja lnşmı§tır. . _ , _ _ _ _ _ _ 

Pamuk müstahsilleri 218 bm 
balya tahmin yapıldığı zaman bu 

seneyi bereket senesi addetmişler 
ve çok sevinmişlerdir. l4'akat son
ra pamuklardan mUhim bir kısmı
nın harap olması hepsini ciddi su
rette düşUndürmUştUr. Bu vaziye
tin yegine amili Irmakların taş • 
masından sonra ovanın uzun müd
det su altında kalması ve vakitli 
vakitsiz yağan yağmurların fazla 
olmasıdır. A d a n a n ı n vasati 
yağmuru s e n e v i 400 • 500 
milimetre olduğu halde bu se • 
ne bu miktar 800 U geçmiştir. Ir
makların ta.şmMmdan sonra su 
altında kalan arazide rutubet de· 

recesi o kadar çoklaşmıştır ki bu 
nem ekım ls>lt!.ilu.l ı;uçı""fliuııı •• 
hem de çapa masrafını çoğaltan 
fena otların fazlıılaşmasına sebeo 
olmuştur. 

Y a.gmurların ve rutubet mık
tarmın fena tesirlerinden 

biri de pamuklara kurt üşmesidir. 
Adana pamuklarının mühim bir 
kısmı bu sene bu kurt yüzünden 
harap olmuştur. Mahsul 218 bin 
balya tahmin edildiği zaman kurt 
tehlikesi o kadar açık surette gö
rülmemiştir. Fakat sonradan bu 
kurt, mahsulUn aşağı yukarı dört· 
te birini yemiş, mahvetmiştir. 

Pamuklara arız olan kurt iki 
nevidir. Birisine yesil kurt der
ler. Bu kurt pamuk daha çiçek 
halindeyken çiçekleri ve ''tarak" 
tabir edilen tomurcukları imha e
der. Nitekim bu sene de Adanada 
da böyle olmuştur. Sonra yeşil 
kurttan kurtulup ta pamuk halirıe 
inkılap eden nebatları da bu se • 
fer pembe kurt üna etmiştir. 

Adanada bu sene maalesef bu 
esa.'lı afete karşı hiçbir tedbir alı
namamıştır. Amerika, Mısır gibi 
zengin ve amelesi çok mebzul 
memleketlerde yeşil kurt çiçekler
den ameleler vasıtasile toplanıl

maktadır. Bu sayede mühim bir 

afetin önUne kısmen geçilmekte· 
dir. Pembe kurdu ise pamuğun 
tohumunu ekilmeden evvel eütv
lerle ve fumigatoire'lar vasıtasile 
iınha etmek mümkündür. Fakat 
maalesef bizim memleketimizde 
b~ tedbirl~rin alınması çok müş· 
kul görülmektedir. Çünkü şahsi 
teşebbüsün bu işi başaracağın;: 
ummak mUmkUn değildir. Fakat 
mademki bu kurt, zaman zaman 
pamuk mahsulUnU tehdit eden ve 
hatta bazan bu mahsulü yanya 
kadar indiren bir bel8.dır, 0 halde 
derhal biraz pahalıya da mal olsa 
icap eden tedbiri almak lazımdır. 

Kurdun gelecek sene de mühim 
bir afet halini alması ve hattA. 
pamuk tohumlarının dejenere ol· 
ma.sına sebebiyet vermesi çok 

Geçen ıene ve bu ıene eki

len ıahalarla iıtihıal edilen 

pamuk miktarını gösterir 

~ralik 

mumkundur. Onun ıçın , mevsunın 

geç olmasına rağmen ekilecek to
humlan fabrikalardan alıp ~ter
sindeki fumigatoire'a götürmek 
ve orada dezenfekte ettikten son-
ra tekrar Adanaya nakledip çift· 
çiye dağıtmak bir zarurettir. Bu 
iş ancak de\·Jctin rnüdahalesıle ka
bildir. Devlet pamuk tohumlarının 
fumigatoire'a naklini mecburi tu
tar veya bu işi kendisi yaparsa o 
zaman gelecek ıııcncnin mahsulU
nil kısmen kurtarmış oluruz. Ak
si takdirde gelecek sene de pamuk 
rekoltesinin tehlikeye girel·eğini 

şimdiden söylemek bir kehanet 
sayılmaz. 

D iğer taraftan pamuk sahn· 
!arını daha Yerimli yap -

mak ve mahsulümüzü mahveden 
birçok vaziyetlerin önüne geçmek 
için ovanın irva ve iskasını b•rin· 
ci planda nazarı dikkate ıı.lmak za
rureti vardır. Adana ovası za • 

man zaman kuraklıktan kıvran

maktadır. Kuraklık fazla. rutubet 

kadar pamuk ziraatine düşmandır. 

Halbuki burada iki mühim irma· 

ğımız vardır. Ovayı irva ve iska 
için bu iki irmaktan istifade et· 

mek lazımdır. Fakat şimdiye l(a· 
dar bunlardan istifade şöyle dur

sun, yukarda da yazdığım gibi A

dana ovası tuğyanlar sebebile bu 
irmaklardan çok zarar görmüştür. 

Bu iki irmağın t&fmalarına mini 

olacak tedbirler almak, meseli 

bazı yerlerde sedler yapmak, ba· 
zı yerlerde irmakların yataklarını 

ıslah etmek, kıvrıntıları düzelt • 

mek suretile Adana ovasının ve

rimini arttırmak pek a.ıa müm • 

kündür. 

Bu iki bakımdan faydalı bir iş 

olacaktır: Hem pamuk mahsulü· 

mtiz, ihtimallerin eline teslim edil
miyecek, hem de bu mıntakada 

yapılan sıtma mücadelesine yar • 

dım edilmiş olacaktır. 

hladrttt.c kadın, çocuk, genç, ihti
hr bUttın &ehlr halkı eferber bir 
haldedir, Bütün evler birer istihkam 
haline konmuştur. Hükıimct cephe-
8~?de en bUylik yararlığı kadınlar 
CoSt~ekt-A' 

ve çetin olma.rnışhr. 

Adana çiftçisi ve Adana pamuk 

müstahsili dört gözle irva ve iska 

meselesinin halledileceği günü 

beklemektedir. Çünkü pamuk zer· 

iyatJ için buna lüzum vardır. Ada· 

nada mademki pamuk istihsal edi· 

len mallar arll!'lında birinci dere
ced.,, gelmektedir, o. halde ilk ev
\'el bu işle meşgul olmak zarure
ti vardır. Memlekette pamuklu 
mensucat l!lanayiini kurmak için 
pamuk tohumlarmın ıslahı llzım

geldiği gibi, pamuklarm ıslahı ve 

verimi için de frva ve lskayı naza
.., iti~ra .ı:tlmıık lazımdır. Bunlar 

Dthı ouır. 

Yanın hl~bir yerinde ve hiçbir 
b.rnandn. snuı kR\'ga.ı;ı hu kadar sPrt 

Tarih, mUlet ek.1ierlyetinln birkaç 
general tarafından yabancı esirler 
kullanarak boğazlandığnıa ~ahlt ol
mamı tır 
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da biribirlcrine kcnetlenınış. biri
bırine ba~lı meselelerdir 

A danada pamuk ziraati yap
mak için derin hafriyata 

lüzum vardır. Ovada ekilen pa
muk sahası geniş. ve yağmu: gay
rimuttarit olduğundan. az zaman 
iGinde bUyük sahaları 3tirmek ade
ta bir zarurettir. 

Pamuk sahaları üç Jurctle SÜ· 

rlilmektedir: 
1 - Altı çift öküzle çekilen pul

luklarla: 
2 - Traktörle; 
3 - Çiftekazan tabir edilen 

buhar makinelerile. 

~ltı çift ökUzle tarla sürmek, 
çok müşkül ve ması aflıdır. Çünkü 
Adana mıntaknsı çok sıcaktır. 0-
küzlcr sıcakta çalışamazlar. Bu .. 
mın için sabahleyin er!tenden işe 
b~lamak, akşam scrina~ınde de
vam etmek lazımdır. GUnUn bir
ı,:ok saatlerinde öküzler istirahat 
eder. Diğer taraftan yorulan ri • 
kilzlerin yerine başkalarmı ikame 
etmek bun un için de faz in öküz 
beslemek zarureti vardır. Bu da 

masraflıdır. Çünkü okiı 7. ın iıtcma
diyen yem yiyen ınüstı ·hlik bir is
tihsal vasıtasıdır. Okiizl~ yapılan 
hafriyat ta geç olur. Az zaman 
içinde büyiik sahaları sünıek im
kansızdır. Traktörle ökHzlcrin 
randmanı arasında mukayese ya. 
pılmış ve öküz bu mukayesede 
mağlüp olmuştur. 

Traktdrlere gelince, filh:ıkikn 
bunlar pahalıdır. Ve mazotla işler-

.ler. 1 raktörlcr Adanaya hariçten 
getirilir. Binaenaleyh traktör al
mak için paramızın bir kısmını 
dışarı göndermek mecburiyetin • 
deyiz. Fakat fazla pamuk ek
mek, harice fazla pamuk satabil
mek ve fazla randıman almak 
için, pamuk zer'iyaunda traktör 
kullanmak mecburiyeti vardır. 
Pamuğu da ucuza mal etmek için 
traktörlerin kullandıkları mazot 
çiftçiye daha ucuza mal edilme
lidir. Bu da mazotlardan alınan 
resimlerin indirilmesile kabil olur. 

Adanada derin hafriyat için çü
tekazan denilen buhar makineleri 
de kullanılmaktadır. Bunlar tıp· 
kı bizim bildiğimiz silindirleri an
dırmaktadır. Sürülecek sahada bu 
makineden iki tane \•ardır. Bunlar 
bır telle biribirine mcrbuttur. Bu 
telin üzerinde bir pulluk vardır. 
Tel bir makineye sarılır, öbür ma· 
kinedcn açılır ve pulluk ta bu su
retle tarlayı sürer. Bu makincalcr 
pahalıdır. fo.,aknt bir defa alındı 
mı artık ölmez oğludur. Evvelce 
10 bin liraya kadar alınırmış. Son 
zamanlarda getirtilmemckte ve 
eskilerile çalışılmaktadır. Bu ma
kineler kömür yakarlar. Fakat 
çiftçinin söylediğine göre bunun· 
la tarlayı sürmek oldukça masraf
lıdır. Kömürün Zonguldaktan 
tarlaya gelinciyc kadar fazla pa
raya mal olması ve çiftekazanla-

1 

Enelin Kızlnrnğaı.ınn te lim eyledi • 
ler. Hu kız Prcn es ltocsan idi. Pren .. 
se!'I Hoc an'ın fira ından ikinci Jah-

1 mut doğdu. Uçüııdi Selim za _ 
manıııdaki Y e rı i ç e r i is~·anın
d:ı, İkinci Mahrnudu katliam _ 
elan CeHi Kalfa kurtardı: .;arayın o
(',ak bacasından kuhbe \iz{'rine çık

mak isü~ en l ' rıı içc·ri iısisine Cevri 
Kalfa bir kiirek ı,m "erpU. l 'eniçeri 
wrbnsı bac·n~ ı wrh~·anıadı: dnm üs
fünıle kalan tJdnc•i ~lalımut kurtuldu. 
Ve Yeııiı;erl Ocn"ının zulmlinılen, 

ka1ırınclan, her 1 c kanşmn ından, 

milleti hin bir luılfı~ a, hinhir felake
t~ okmasından kurtarllı. Hir Yeni!:e
ri kazan kaldırınasıncla Knracehen. 
nem tlırnhlm Ağn iki topla Horhor 
{'-:lddesiııdrn l·;tıneyılnnın.ı ktdi: Ye
niçerilt•riıı etlerini, kemiklerini lıaYn
.ra uC"ıırılu. Ve hu snretle ınt>ınleket, 
mill{'f: "Oohhlı ! .. ,, <l<•di. İkinci Mah
mut Kn) ı O~ullarının Osman kolun
dan lrnrıluklnn clevlrti ikinci ılefa ola
rak tf'Si~ f'tıni bulundu. 

l'enir11ri l\ltlkhktnn sonra de\ Jete 

bir yeni çeri yani yeni bir asker, ye
ni bir ordu liızım idi. Hu orıluyu kur

ma~a 1kind Mnhmut çok himmet. Ç8k 

ı:nrret <'ffl. En-ela ao;;keri ni1.amat 
,rnptı. 'onrn da llnrbl)e Mektebini 
te-.is f')'ledi. 

Sultan Mahmut l\lektehi Harblye)i 
- Ta.k\'İm) V<"knyi tnlılrince - Be ik
ta, zir\'csiıııle - hiıın e) ledi. ne~iktaş 
-ıin·esinıle hinn olunan llarbi~·e :\leık
Mıirıin ilk ) ni ~imdi ki ) er değildi. 
llk ~er llr: 1ktustn Al~nrt•tferden !\inç,.. 

ka Silahhnııeslnc çı!inn rokıı un .. ağ 

tarnfuulıı bulunan poli karakolu 
ile yanındaki hli.l irk arsada kurulmuş 
idi. mr mliddet Ronra i\lckt.ehi Har
biyeye, yani Şt>hit l\hıhtar Bey ('&(I. 

de.,fııc nakledildi. . "' . 
rın istimalini çok pahalı yapmak· 
tadır. Bunun için de devletin nak
liye fü:retlerinde alacağı tedbir· 
lerle çiftçiye ucuz kömür vermesi 
mühim bir hal çaresi olabilir. 

GÖRDÜGÜM ŞE'(LER ~ 
AUah herkese rızkını verır 

}fava pek serin ... Sert bir rüzgar 

esiyor .. Yağmur da kuvvetli yağıyor. 
Bir elektrik lambasının feneri altın
da .. altı yedi kişi, sıraya dizilmişler .. 
En öndeki kırklık, pos bıyıklı ada • 

mın üstünde bir beyaz pantalnn ve 

kısa kollu yırtık bir gömlek var .. O
nun arkasındaki kendi vücuduııa ~ok 

bol gelen yırtık pırtık bir paltoyu .. 

yahut ta deve tilyü rengindeki bir 
erkek ropdöşambrını bclinlden bir ip 

le bağlamış ... Çıkıtğı gündenbeıi hiç 
kesilmişc benremiyen sakalını par -

maklarile karıştıra, karıştıra etrafı
na bakınıyor. Uçüncüsü pek uzun 

boylu bir şey .. ve galiba bunun için 

pantalonunun paçaları dizkapağında 
ve ceketinin kolları ancak dirsekle
rine geliyor. 

Onun arkasında hemen, hernen bü 

tün V'Ücudu çıplak denecek kadar li

me lirne bir çocuk var. Beşinci kısa
cık boylu bir kanbur. Altıncı bir ba

cağı kesik ve başı sarılı bir genç .. 

Yağmur yağıyor ... Onlar bekleşi
yorlar. Biz de biraz ötede tramvay 
bekliyoruz ... 

Ve ben kendi kendime ne bekliyor 
lar diye soruyorum. 

Bu sırada tramvay bekleme yeri
nin tam arkasındaki bir lokantanın 
kapısı açılıyor. 

Başımı çevirip bakıyorum. Kapı • 
dan iki adam çıkıyor. lkisi de iri ve 
şişman insanlar. 

Kalın birer yağmurlukları var. lç-1 - Şu karşıki lokanta gece kepenk 
leıinden bir tanesi dişlerini bir kür- !erini örtükten sonra .. geç vakitte bir 

danla temizliye, temizliye arkadaşı· kere daha açar ve artık yemekleri-
na soruyor: ni fıkaralara dağıtır. 

- Kuzum şu adamlar burada ne Dişlerini karışıtran adam bu söze 
bekleşiyorlar. büyük alaka duyuyor. 

O teki başını çeviriyor: 

Bunlar mı diyor. Ha bunlar ... Za

vallı serserller burada yemek bekle
şiyorlar .. 

- Ne yemeği 

- Bak .. Bak hele ... Diyor. DUnya 
da ne merhametli insanlar var .. Te
vekkeli Allah herkese rızkını verir 
dememişler. 

Suat Dervif 

- Bak, fU bahçeniz.in elraf ın ela hınzır t il 
koydu? e er ceketi.mi ne htıle 

- Ceketi,,izin evııelc,, ne hol J ld .. 
ue o Ugun b"I • 

u ı rnıvorum k" 
ı .. 
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"Jean - Jacque• Bernard" dan Faik BERCMEN ---rurw_ .... _ -- Alayının geldiği küçük şehrin !'O· 

kaklarmı geçerek, Anselme Jeugnot 
avare avare dolaşırken bir bakkaliye 
dükkanının önünde durdu. Sergiler· 
de çeşit çeşit, renk renk konserve 
kutuları vardı ve bunların arasında 
sucuk asılıydı. Girmeli miydi aca
ba? Hiç şüphesiz, ticaretin açık u
çurumlarına doğru, yolunu şaşırmış 
askerleri sürükliyen cereyanı takip 
etmesi lazımdı. On beş gündenberi 
"bir şeyler satınalmak" arzusu An· 
selme'in yakasını bırakmıyordu. Ge· 
celeri istihkamda sayıkladığı bu de
ğil miydi ki... 

fOJ..:Ulukta, kutu yüzilr.dt:D epey dil" 
raklamalar ~eçirdi. Arı!.. -t iaşları o • 
n•;ı: kutuyu c:amaşırJan arasıne. ver
lt.~~w mek içın herglin sarfettibı e
l!l(!h.eri seyreder, eğltınirl~rdı. Niba.· 
yet bısikletçı Boudere ona acıyaral' 
bır gim: 

LiG MACLARI 
Yarının en mü
him maçı Tak
sim stadında 
İstanbul lig maçlarının 

müsabakalarına yarın üç 
devam edilecektir. 

üçüncü haf ta 
sahad3 birden 

' 
l 

Eli, cebindeki geniş cüzdanını bi
raz titriyerek o~uyordu ve bir ta· 
raftan yuvarlak kutulara da bakı · 
yordu. Kalın dudakları haris ve ar
zulu gülüşle takallüs etmekteydi. 
Kapıya yaklaştı; biraz durakladı. 

- Jeugnot, dedi. Kutuyu bana 
ver, onu ben arka tarafa ycrleştiri· 
rim ... 

Anselme şüpheleniyordu. Kutusurı 
dan ayrılmak onu üzerdi. Fakat red· 
dedemedi. Kutuyu havada üç dort 
defa sıçrattıktan sonra bir torbayt 
yerleştiren Boudere'e uzattı. . 

Rahat edemlyen Anselme ertesı 
günü sordu: 

- Biliyor musun; zannediyorual 
ki, benim kutu seni rahatsız ecıcceıt

- Yok canım ... 

Bu hafta yapılacak oyunlar içinde bü
yük bir alaka uyandıracak ehemmiyetli 
karşılasmalar yoktur. 

Maamafih nisbeten heyecanlı müsabakalar Taksim 
et.atlında yapıla<'.1lk Güneş - Vefa, Süleymaniyc - Ga
latasaray ve Kadıköy stadında Beykoz - Fenerbahçc \ 

olarak gcisterBebilir .. 

Bugün 11asıl biı netice alacağı meraka Jeğzr olan B*!şikta şıra 
ge~·erı maçlarından bir görünüş 

Parasını nereye harcıyacağmı kat'i 
olarak bilmiyordu. Nihayet istemi
yerek, onu birden kapıp içeri sürilk
liyen üç asker dükkana girdi. 

O vakit, Anselme, kutlsundatl 
bahsedemedi. Fakat Boudere, orı• 
arasıra: "Kutu daima yerinde ~e a· 
fiyettedir." dese nekadar memnUll 
kalacaktı. Llıkin Boudere aldırma$ 
dı ki... Kaygusuzun biriydi o... p:ı· 
ima ıslık çalar; sanki hayatta onuD 
için rotihim bir şey yokmuş gibi ... 

Güneş - Vela ı 
Güneş tak1m1 milli kümeye tefrik edilecek o!an dört 

klüp arasında mevki alabilmek için bu sene biıyük bır 
faaliyc~le çalışm11kta ve müsabakalara en kuvvc~Ii şek
liyle iştirak etr.1ektedir. Yalnız muhacim hattında iyi 
bir iı tiba t temin edilemediği için birinci kümenirı sayı-
lı klüplerinden olan Vefa karşısında iyi bir derece al- I 

mak için mü!}külat çekeceği tahmin edilebilir. 
Vefa takımı ise evvelki senelere na- ___J 

zaran zayıf bir hüviyet gösteriyor. ı 
Lik maçlarının ilk haftasında Fener
bahçeye olan ağır mağlubıyetinin te
sirinden el'an kurtulamamış bir va
ziyette bulunmaktadır. Ge'.;en hafta 
l tanbulspora karşı biraz daha ıyı 

bulduğumuz yeşil beyazlıların hakiki 
kıymetini Güneş kar§ıla§masx göste
recektir. 

Galatcuaray - Süleymaniye 
Lik maçlannm ilk hafta::Jmı güzel 

bir galibiyetle açan san kırmızılılar 
geçen hafta bütün tahminlerin hila
fına Beşiktaş karşısuıda. uıPğlUbiyete 

uğradılar. ~filli kümenin dörtler gru
pundan olacağı muhakkak addedilen 
Galatasaraym en ufak maçlara bile 
büyük ehemmıniyet vermesi lazım ge
leceği tabii olduğundan bu karşılaş-. 
manm galibiyet ibresi kendi tarafla
nna matuf olmasına rağmen geçen 
hafta muvaffakiyetli bir oyun ç.ıka
ran Süleymaniye karşısında dikkat 
etmesi lazımdır. 

YA t-<l 

AGIR 

MAÇIN

DAN BiR 
SAHNE 

ZE Ci HANRi LEVi iNGi
LiZE GALiP GELDi 

Yarı Ağır Siklet 
Şampiyonluk Yine 
Kendi sinde Kaldı 

Lonclrada büyük bir boks m~ı oldu. Ekseriya boks 
mn<:larmda ~ahit olunan beyaz - "iyah meselesinin tekrar 
canlanmasına 'esile olan bu maç Amerikan Zencisi Hanri 
Le\.·is'le l>eya7. İngiliz Len Haney arasında idi. 

Zenci Amerikalının unvanını ortaya koyması için kendi
sine 20,000 dolar teklif edilmiştir. Bu para maçtan evvel 
Zencinin arzu ettiği bankaya yatırılmıştı. 

Maçta beynelmilel bütün meşhur simalar bulunmuş ve 
birinc:i mevlcil ro gc>lon lrndınlar goco tuvulotlori ... e orltok

ler Frak ve Smokin giymiştiler. 
Harikulade zengin bir dekor arasına çı~an iki şampiyon 

on beş devrelik kat'i maçlarına başlamışlardır. 
lngiliz boksurünün köşesine yakrn bir yerde karısı bu

lunuyordu. Bütün dövüş esnasında kocasını bağırarak teş
vik ~tmiştir. 

Zencinin köşesine yakın i\:i koltukta da sinema artistle
rinden Marlen Ditrih ve Marsel Şantal oturmuşlardı. On
lar da Zenciyi teşvik etmişlerdir. 

tık iki devre lngilizin lehine cereyan etmiş fakat ondan 
sonra dövüşün idaresini Zenci ele almıştır. 

lşte şimdi tezgahın önündeydi. 
Bakmıyor, fakat hiçbir şey istemi -
yordu. Çok müşteri olduğu için o
nunla meşgul olunmuyordu. lçerde
ki raflar, ön cepheden daha ziyade 
yüklüydü. Bütün bunlar insanı kan
dıracak şeylerdi hani... Fakat seç
mek, meseleydi... Ve parayı cepten 
çıkarmak ne sıkıntılı bir işti! !kinci 
mezuniyetinde kendisine daha fazla 
lazım olacak iki veyahut üç frangı, 
şimdi harcamakla çok açılmış ola • 
caktı. Kaçmak istiyordu. 

- Ne arzu ediyorsunuz? 
Fakat çok geç kalmıştı. Onündı-:, 

çıplak kollu, kırmızı ve güleç su
ratlı koca bakkalı gördü. O zaman, 
reçel kavanozları, sardalya ve ton 
kutuları, tuzlu balık ve domates 
konserveleri, tereyağı, süt hulasası 
kutulan, dana eti konscrvelerile, 
bunların yanında bulunan çekici ve 
iştahayı açıcı Ingiliz ve İspanyol eti
ketlerile dolu raflara bir daha baktı. 
Masada grevyer peynir kalıpları, do
muz ve saire sucukları, tereyağ te
uoh.~i ve \JU,y üls loh nıa.~ ""a.lcı.ı. h ... 

tusu vardı. 
- Neler var? diye sordu. 
- lşte bakınız .. Ne istiyorsanız 

onu verelim. 
Gözleri rastgele bir yerde durdu. 
- Grevyer peyniriniz iyi midir? 
- Halisin halisi... Nekadar tar-

talım? 
_ Hayır, ondan istemiyorum. 

Tuzlu balık veriniz. 
_Pek ala ... 
- Fakat hemen yenebilecek bir 

Noel yaklaşmıştı. Ve bir akşaı:ıı. 
alay, yemek hazırlıyordu. Işte ı.aJll 
fırsattı ... Ahçı sordu: 

- Eh .. Jeugnot, sen ne verece~· 
sin bakalım? 

- Ton kutusunu ... 
- Çok iyi. Onu, ben sana, z,eyti' 

yağı ve sirkeyle karıştırarak, ha.ııt' 
!arım. 

- Kutu Boudere'de .. Bouderc 1' 
tu sizde duruyor değil mi? 

- Ton kutusu mu? 
Bu sual karşısında, Anselme b5 

yılacak gibi oldu. Boudere a~ 
alnına vurarak: 

- Ah, senin miydi o kutu? ... fŞ 
kat dostum, arkada kaldığın ~ 
onu yemişlerdi... 

Bembeyaz kesilen Anselme an 
mırıldanmak için vakit bulabildi: 

- Onu yedin mi? 
Boudere'in yüzü derhal değişti: 
- Oyle hatırlıyorum. Bizi ha~ 

....-oshn: •~• ı ... T"On .. ı. ·o:ıti\Ott1nn' 

nın o pis tonun on parn bıl 

mezdi. 

Madrit önünde 
50,000 kişi 
Harbediyor 

Süleymaniye takımı ise geçen sene
den itibaren yerinde bir kararla takı
mını gençleştirmiş bulun·h~undan 

genç elemanların zamanla biribirine 
olan alışkanlıkları dolayısiy!e takım· 
lannda bir ahenk tesis etmiş bulun
maktadır. 

iki boksör tam komba vaziyetinde 
On dördüncü devrede Ingiliz maçı kaybettiğini anlayınca 

son gayretile Ze-ncinin üstüne atılmıştır. Zenci de dünya şey yok mu? 

(Başı 1 fncfdl 
vazörü Fas'tan asker ve :Elcez·re 
Ceuta'dan erzak ve cephane na1'ı.ı: 
devam etmektedir. Fas kuvvetlt 
Madrit cephesine sevkolunmaktııcl1 

Nitekim geçen hafta Hilali mağlUp 
ederek yavaş yavaş bu çalışmahrının 
mükafatlarını görmeye başladılar. 
Pazar günU Galatasaray karşısında 
canlı bir oyun çıkaracakları ve gü
zel bir derece alaeaklan ümit edile
bilir .. 

F enerbahçe - Beykoz 
Haftanın diğer enteresan karşılaş

malarından biri de Kadıköy stadın
da Fenerbahçe ile Beykoz arasında 

yapılacaktır. 
Yaptığı maçlarda pek formuna gir

mişe benzemiyen şampiyon takımımız 
lik maçlarının ilk ciddi karş·1aşması
nı yarın yapacaktır. Liklerde en a
zılı rakipleri karşısında m:ıwı ffaki
yctli oyunlar çıkarmakla iştibıır eden 
Beykozlular, garıp geleceği tahmin 
edilebilirse de bu galibiyet pek kolay
lıkla olmıyacaktır. Her halde Kadı
köy stadındaY.i bu oyun tauftarlara 
heyecanlı dakikalar geçirtecek mahi
yettedir. 

Güniln diğer maçları arasında Be
§iktaş - Anadolu, Istanbulsj)or -
Eyüp, Topkapı - Hilal kaqıiaı;ıma
lart bıılıunmaktadır. 

Şazi TEZCAN 

Balkan 
Kuoasında 
Değişmemi? 
Balkan kupası maçlarının bazı 

şartlarını değiştirmek için federas -
yonlar ile müzakereye girişildiğini 

Yunan gazeteleri yazmaktadır. De -
ğiştirilmek istenilen seylerin Yunan 

Kaleci 
Zamora 
Ne Oiacak? 
Paris, 13 (Radyo) - Beynelmilel 

futbol federasyonu reisi Fransız 
Rimc bu sabah Ispanya sefarethane
sine giderek sefir ile yaptığı uzun bir 
mülakatta bütün dilnya atletleri na
mına hükumet tarafından hapsedil -
miş olan meşhur kaleci Zamoranın 
serbest bırakılmasını istemiştir. Is -
panya elçisi Zamoranm tahliyesi i
çin elinden gelen her şeyi yapacağı
na söz vermiştir. 

Askeri Liseler 
Atletizim 
Şampiyonluğu 
Uç haftadanberi yapılmakta olan 

askeri liseler arasındaki atletizm 
sampiyonluğu müsabakalarına bu -
gün Kadıköy stadında tekrar devam 
edilecek ve bu karşılaşmalardan son
ra müsabakalar nihayetlenecektir. 

Saat 15 te başlanacak olan bu son 
müsabakalarda uzun atlama, üç a
dım, 100X200X400XSOO metro bay
rak yarışı yapılacaktır. 

Uç haftadanberi devam eden bu 
müsabakalarda Kuleli 83, deniz lise
si 71, Maltepe 52, deniz gediklisi 22 
puvan almışlardır. Bugünkü karşı • 
taşmaların Kuleli ile deniz lisesi ara
sında şampiyonluk için müthiş bir 
çekişme halinde devam edeceği ümit 
edilmektedir. 

futbol maçlarına daha büytik inki -
şa.f vereceği de ilave edilmektedir. 

120,000 
Dolar 
Kazanacak 
Aylardanberi bütün dünya gazete

leri lngili ztenisçisi Perry ile meşgul
dü. Profesyonel olacak mı? Olmıya
cak mı? Diye biri birine sualler soran 

gazeteler nihayet hakikati öğrendiler. 
Müteaddit tekziplerine rağmen İngiliz 

tenisçisinin amatörlükten profesyo -
nelliğe geçmek üezre kat'i kararını 
vermiş olduğu resmen bildirildi. 

Hadisenin kazançlı tarafını an -
!atmadan amatörlük ruhu itibarile 

olan garip tarafını hatırlatalım: 
İngiliz tenisçisi bundan beş ayev

vel Amerikada idi. Ozaman profes
yonel olacağı şayiaları dolaşıyordu. 

Gazetecilere; o şayia kat'iyyen yanlış 
olduğunu söylemişti. Halbuki profes
yonel olduğu belli olunca işin içyüzü 
meydana çıktı. İngiliz tenisçisi meğer 
tekzip ettiği zamanlarda profesyonel
lik konturatmı imzalamış bulunuyor
muş ... Amatörlük şerefi, milli şeref 

filan gibi sözlerin menfaat önünde 
nasıl eğildiğini bu hadise ile spor ef
karı wnumiyesi bir daha. anlamış ol-
du. 

Şimdi geçelim İngilizlerin kazana
cağı şervete: 

İngilizlerin profesyonel turnesi beş 
ay kadar sürecektir. Bu beş ayda 
kırk maç yapacaktır. Kırk maçında 

50,000 dolar garantisi vardır. Ayrıca 
duhuliye hasılatından 50,000 dolar 
kadar tutacak yüzde kırk hissesi ola
caktır. Raket, sabun ve saire için 
reklam imzası vermek, film çevirmek, 

şampiyonluğunu kaybetmemek üzere 
çok cesaretli dövüşmüştür. 

Son devre olan on beşinci devrede 
iki boksör maddi dövüşmüşlerdir. Fa-
kat neticede hakem heyeti pek haklı 
olarak Amerikalının dünya şampiyon
nu unvanını muhafaza edecek galibi
yeti kazandığını ilan etmişlerdir. 

Şimdi garip bir hadise zuh\.ı..r ede
cektir. Çünkü yan ağır sıkletin dün
ya şampiyonluğu için bundan üç haf
ta evvel Almanlar bir maç tertip et
mişlerdir. O maçtan galip çıkan Bel
çikalı Rot'u dünya şampiyonu ilan et
mişlerdi. Bu suretle ayni unvan için 
iki şampiyon çıkmış oluyor. 

konferans vermek te yasak edilme • 
miştir. 

l{endisi şimdi Japonyada bulunan 
Ameri~an tenisçisi Vines'le müsaba
kalar yapacaktır. 

Dünya Tenis Şampiyonluğu 

İngilizlerden Uzaklaştı mı? 

tngilizlere dünya şampiyonluğu ku
pası addolunan Davis kupasını kazan
dıran Perry idi. Bu şampiyonu kay
beden İngilizlerin bu sene ayni ku -
payı muhafaza etmeleri tehlikeye düş
müştür. 

Amerikan Federasyon Reisi 
Ne Diyor? 

Bu hususta kendisile görüşen ga -
ztecilere Amerikan tenis Tenis fede
rasyonu reisi şunlar ısölemiştir: 

-Doğrusu buna memnun oldum. 

Şimdiye kadar hep Amerikanın kuv

vetli amatörleri profesyonel olduğu i
çin Davis kupasını kazanamıyorduk. 
Şimdi İngilizlerin en kuvvetli Raketi 
de profesyonel olmuştur. Bu sene müş 
külatla bile olsa dünya şampiyonluğu 
nu Amerikaya getirebileceğimizi ümit 
ediyorum. 

- Neyi seviyorsunuz? 
- Konserve olarak ne var! 
Biraz sabırsızlanan bakkal, arka

sından kocaman bir kutu alarak o
nu hızla masanın üstüne koydu. 

- Işte ton .. Her şeyden iyi; bunu 
alınız ... 

Anselme sendeledi. Tonu çok 
sevdiğine emin değildi pek ... Canı 
belki başka şeyler istiyornu Fakat 

, neyi? 
Bakkal tekrar sordu: 
- Haydi, karar verdiniz mı? 
- Peki, tonu alıyorum. Kaç para? 
- Altı frank, elli santim ... 
Anselme, yüreğinin burkulduğu

nu hissetti. Fakat kutu koltuğunun 
altına sıkıştırılmıştı ve bakkal da 
başka müşterilerle meşgul olmaya 
başlamıştı. Delikanlı, biraz titriyen 
parmaklarile cüzdanından altı bu -
(iUk franklık küçük ve kirli kağıt
ro.r çıkardı ve sanki fena bir iş ya
pıyormuş gibi acele ile paralan ver· 
di; müteessir ve mahzun bir halde 
çıktı. 

Yol muhafızlığı cihetinden yavaş
çacık ilerledi. Kocaman kutuyu ka
putunun altına saklamıstı. 

Yol da ona arkada~la'nndan Miret 
rastladı ve: 

- Neler aldın bakalım? diye sor
du. Ton mu? Göster bakayım; ıyı 
cinsten mi? Kaç para verdin buna? 

- Altı .. altı frank ve .. 
Mi ret hemen bağırdı: 
- Vay dolandırıcılar vay!. Bu üç 

frank bile etmez. 

Anselme, zorlukla kutuyu tekrar 
torbasına yerleştirdi. O. büyük bir 
fıısatta açacaktı. Böyle çok pahalı 
bir şeyden, istifade etmeliydi. 

Ertesi gün, alay yerını JeJiştirdi. 
Kocaman ton kutusu, Anı.ıı0lme'in 

torbasını çok ağırla.stırmıştı. F'lkat 
onu, o, icap ettiği kad'tr .ızun bir 
m:iddet tasıyacaktı. Ur. h ~ fta sliren 

Tanklar Parçalanclı 
Toledo, 13 (A.A.) - Asilerin r' 

nın.daki Reuter muhabiri, ta.nld 
knr§ı kullanılan topların endahtJJlıJ: 
ki isabet ve sür'at sayesinde nnsyoıı 
listlerin muvaffakiyetsizlikten ~ 
vaf fakiyetsizliğe uğratılmakta o!d 

larıru bildirmektedir. !lerıeuıel< 
tiyen bütün tanklar tamamiyle P' 
parça edilmiştir. 

Dün cephede idim. Asri tan1'1 

dan mürekkep uzun bir şiridin bİÇ 
faaliyet gösteremediğim gözler• 
gördüm. Bu da gösteriyor ki ııeti 
reketleri şimdiye kadar tanklııt1' 
dare edilen nasyonalistler, bU ı;e 
tankların hükfımet bataryaları 1 

mükemmel bir hedef teşkil ctıJlc 
olduğunu anlamışlardır. 

İspanya Parası 

Salamanka, 13 (A.A.) -
radyosu, General Frankonun, mtı 
parayı toplıyarak ihraç edenler fi 
hinde 5000 peçetadan 50.000 pe 

k . ·1 ıı tıJ ya aaıı.r para cezası ı e ayrıc fJ 
cezası derpiş eden bir kararn:ınıe 
rettiğini bildirmektedir. 

Bu suretle peçetanın kıyıncttel1 
mesinin önüne geçilmek isten• 
teclir. 

Ademi Müdahale 
Londra, 13 (Radyo) - lsp~11~ı 

manlarmda bitaraf mUşahitıer "tC 
dttrmak için ademi mUdahale ıco 
si tarafından bir proje hfl 
mıştır ve Madrit hükumeti iJe 
hUk\imete bildirilmiştir. l{ottl 
toplantısında Rus ve Jtalyan ıll 
tıasları atısmışlardır. 



., 

No. 103 Y azan : Ziya Şakir 

Büyük Başkumandan, Artık 
Kumandayı Bizzat Ele Almış 

Bulunuyordu. 
Bilyük Başkum_andan, karargiı.h-ı mış olan bir süvari zabiti gelmiş; şu 

ta kalarak harekata nezaret etme!<- haberi müjdeliyordu: 
teydi. Dördilncü kolordunun fırka - - Süvari kolordumuz, düşmanın 
ları, aldıkları emrin derhal tatbika- arkasını kesmek ilzere bulunuyor. 
tma girişmiş~er~!·· .Bu sırada, esir .e· Saatler, ilerliyordu. Ve büyük 
dilen muhtelıf rutbcde düşman zabıt- Türk ordusunun büyük başkuman -
leri, karargaha ~etiril11:işti. Bunla~ın danının gözleri önündeki manzara 
içinde .. bu_Iunan bır erkanıharp zabı - da şöylece inkişaf ediyordu: 
ti, Buyük Başkuman~aıı tar~fı~ • Karşıki tepede, düşman ordusu 
dan celpolunarak çay ıkram edilmış- başkumandanının, son gayreti ile 
ti.. çırpındığı hissediliyordu. Bütün 

Başkumandanın Emri düşman mevzilerinde büyük bir te-
Bu eı'kanıharp zabiti, mağlup Yu - laş ve helecan görülüyordu. Düşman 

nan ordusunun vaziyeti hakkında ma- toplarının ve mitrnlyözlerinin öldü -
Iümat vermekteydi.. Bu ma!Umatı ve- rücü hassaları, artık müessir olmu
rirken: yordu. Bunlar, patlıyor; fakat pat-

- Zavallı, general Trikopis .... Hiç ladığı anda, yağı bitmiş birer kandil 
istemediği halde başkumandanlık gibi sönüveriyordu. Her tarafta, bem 
yazifcsini yüklendi. Halbuki; bütün beyaz dumanlar yükseliyordu. Ar • 
korktuklnrı başına geldi. Şimdi hem trk, akşam yaklaşıyordu. Bu berrak 
o; hem de ikinci kolordu kumandanı ağustos gününün güneşi, mail huz
general Diycnis, sizin çevirdiğiniz şu melerile ovayı yalıyordu. Ovanın şi
ateş ve çelik çemberi içinde bulunu - mal ve cenuplarından biribirini t11-
yor . kip eden Türk avcı hatlarının sün-

Dedi. gillcri, güneşin bu mail ışıklarile, 
BUyük Başkumanaan, ou sozıeri parıl parıl parlıyordu. Düşman mev

lşitir işitmez; birinci ordu kumanda- zilerini saran Türk toplarının fası -
nı Nureddin Paşaya. şu emri verdi: lasız batarya ateşleri, düşman si • 

- Kemaleddin Paşayı bulunuz. perlcrini altüst ediyor. her tarafta, 
Bizzat Trikopisle beraber bütün düş- korkunç toprak sütunları yükseliyor 
man generallerini esir etmesini söy- du. 
leyiniz . Güneş, ufka doğru yaklac:ıyordu . 

zavallı Yunan erkanıharp zabiti: Artık; ateşli, kanlı ve ölilmlü bir kı
'l'ürk Başkumandanının bu emrini yametin kopmak üzere olduğu anla
işitir işitmez; büyük bir helecana şıhyordu. Biraz sonra, cihanda bü -
kapılarak titredi. Elindeki çay fin- yük bir inhidam olacaktı. Ve, Türk 
canını masanın üstüne bırakarak milletinin beklediği halas güneşinin 
derin bir baygınlık geçird.i. doğabilmesi için; bu inhidam, la· 
Başkumandan Mustafa Kemal zımdı. Tarihin bu büyük hadisesi· 

Paşa, heyecan içindeydi. Muharebe- nin azametine. tabiat bile tahammül 
nin kızıştığı meydana koşarak harp edememişti. Güneş, yavaş yavaş, 
tarihine kazandırdığı bu şaheser çekilmişti. / 
sayfayı: bizzat gözden geC'irnıek is- Türk topları birdenbire sükut et
temişti ... Yanına ordu kumandanını mişti. J:<"akat şimdi.. onlardan daha 
da alarak, dördüncü kolord11 kuman- korkunç bir ses dalgası, inliye inli· 
danının (Arpalık) civarındaki laras· ye yükselmişti: 
sut mevkiine gelmişti. 

Çal köyünün garbında ve şima -
linde patlıyan top sesleri, şiddetli 
taıakalarla gürlüyor; köyün her ta
rafından alevler ve dumanlar yük -
seliyordu ... Büyük başkumand:ın, i
çinde kaynıyan heyecanı bir türlü 
ycnemiyord u: 

- Daha ileriye .. ateş yerine ... 
Diyor; ve otomobilini, mermi yağ

murlarının içine slirdürilyordu. 
Bir aralık Nurettin Paşa. tehlike

nin büyüklüğünii ihsas etmek iste
mişti. Fakat büyük başkumandan, 
kraa ibir cevapla mukabele etmişti: 

- Oraya gitmek lazım. Gidece
ğiz. 

Demişti ve gitmişti. 

- Allah .. Allnh ... 
Türk siingülüleri, dlişman dolu 

sırtlar üzerine atılmışlardı. Dünya 

harp tarihinin, en dehşetli bir sün

gü hücumu başlamıştı. Ve ... bu hü-

cum karşısında, artık bir ordu ve 

bir kuvvet kalmamıştı. Uç seneden
beri (Türkün harimi ismetinde) 
pervasızca gezenler. birer birer dev
rilmiş; kanlar içinde yerlere seril
mişti ... [Kendilerinin dedikleri gibi, 
(pürhavfü lerzan, bişekil bir kütle, 
acayip bir halita) halinde kaçmaya 
muvaffak olanlar, bu ölüm kasırga
sından yakalarını kurtarabilmişler .. 
ger.enin karanlığından istifade ede -
rek birer köşeye. birer deliğe sin -
mişler .. - Başta, başkumandanları 

General Trikopis, ve ikinci kolordu 
kumandanlan General Diyenis oldu-

Bu sırada, Dördüncü Kolordunun 
fırkaları, düşmanı ihata edecek va
ziyete gelmişlerdi. Gündüz gözü ile 
bu dilşmnn kuvvetlerini çevirmek· 
ve son bir inat ile müdafaa ettikle~ ğu halde - uzun geceleri ve günle
ri me\'zilerc girmek .. Süngü hücum
larile knt'i neticeyi ele ge~irmek el
zemdi. 

Bilyük ~şkumandan, artık ku _ 
mandayı bızzat ele almıştı B"t'· , 1 • · u un 
krt a arın, azamı fedakarlıkla ilerle-
mesın1, ve bütün batary 1 a ar:n 
- hatta, mesturiyete bakmaksı-
zın - ateş.1m~v1zilerine girerek düş
man mevzı enn sarmasını emret-
meye başlamıştı. 

Şiddetli Bir M:icadele 
Bu emirler, biiyük başkumanda _ 

nm yanında bulunan kumandan ve 
zabitlerde de büyük heyecanlar ya
ratmıştı... Sinirler, birer çelik yayı 
gibi gerilmişti. Her tarafta baş dön
dürücü bir faaliyet başgöstermişti. 

ri dağ başlnrmda, kaya kovııkların • 

da: aç, sefil, perişan geçirdikten 

sonra; nihayet (Türkün şefkat 
merhameti) ne iltica etmişlerdi. 

[Arkası nr] 

ve 

..................... 
Sabiha Zekeriyanın 

Yeni Kitapları 

CITRA ROY 
ile 

BABASI 
Bu, Sabiha Zckeriyanm ilk roma

nıdır v T'· . e urk edebiyatında yepyeni 
bır tarzın ilk ifadesidir. 

Yeni Sovyet Rusya 
Batvekil Molotofun 

Nutukları 

On birinci fırkanın kahraman 
kumandanı Derviş Bey, bizzat ileri 
atılmış; mukavemet imkanı olmıyan 
bir kuvvet halinde düşmana saldır -
:rnıştı. Kolordu Kumandanı Kema -
lettin Sami Paşn da, diğer fırkala -
:rını sür'atli ve şiddetli hücumlara 
kaldırmıştı. . Sovyet Rusyada yeni teşkilatı esa-

BunCda bu kanlı cidal devam e - sıye kanunu yapılıyor. Bu kanun Sov
derken, ikinci ordunun 16 ve 61 in- ~et Rusyaya yeni bir çehre vcrecek
ci fırkaları da düşmanla tüyler lir- tır. Gerek bu yeni çehreyi anlamak, 
Pertici bir mücadeleye girişmiş; ko- gerek Sovyet Rusyanın on dokuz yıl
l~~unun diğer fırkaları da artık lılk kuruluş devresindeki inkişat'mı 
duşmanı abluka etmişti. kavramak için bu kitaptan daha iyi 

BUyUk başkumandan, bunları gö- bir eser bulunamaz. 
~Yordu. Pek az başkumandana na- Bu iki eser de bir iki güne kadar 
ıı~ olan haşmetli bir gillüşle, bu bil- çıkıyor. 

)tik eserini seyrediyordu ... OsırP..da ------------·
atı İbcnıbeyaz köpükler içinde kal- -••••••••••-
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Hava Tehlikesi
ne Karşı Alına
cak Mühim 
Bir Tedbir 
Hava tehlikesine karşı k01ıunma 

yolunda alınacak tedbirler hakkında 
Dahiliye Vekaleti bir kanun projesi 
hazırlamaktadır. Bu proje hava teh
likesi bakJinındau muhtelif mıntaka
lara ayrılacak olan mnmle":e:te her 
nuntakanm hususiyetine gore alına
cak korunma tedbirleri hakkında hü
kümleri hith·a edecektir. 

Projenin şehrı mizi alakadar eden 
en mühim noktası, yangınların ko
layLıkla genışlrmesıne elverişli olan 
lstanbul g:•Ji kc s•f nüfuslu şehirlerde 
ahşap evleriıı mütekasif bulun<luğu 

mahallelerde icap eden tedbirleri al
mıya hUkümete salahiyet vermekte 
olmasıdır. Yine bu projeye göre ala
kadar makamlar bu salahiyete istina
den ahşap evlerin fazla bulunduğu 
semtlerde yangının sirayetiae mani 
olacak miktarda ahşap ev yıktırabile
cek ve arada büyük boşlu :dar vücu
da getirilecektir. 

!stanbulu ve Ist.anbulluları çok ya
kından alakadar eden bu haber üzeri
ne şehrimizde mevcut binalar ha~kın
da tahkikat yaptık, aldığımız malfı
ma.t~ göre, İstanbul belediye sınırla
rı ıçınde 116,379 bina mevcut olup 
bunun yetmiş bini munhasıran ahşap, 
7193 ü kısmen ahşap, kısmen kcirgir 
ve 69186 sı da tamamiyle kargirdir. 
Kargir binalar içine beton, demir, 
tuğla ve taştan, tahtadan gavri mad
delerle yapılmış olan her ııe\•i bina 
dahildir. 
Ahşap binalar şehrimiz dnhilinde

ki hemen bütün kazalarda fazla mik
rerda mevcuttıur. Ancak bilh.ıssa mü
tekasif olarak Eyüp, Fatih, Eminönü 
kazalarında ve Beyoğlu kazasının Ka
s1mpaşa, Hasköy nahiyelerinde bu
hmmaktadır. 

Almanyaya Yumurta 
1hracahmı7. 

Almanyaya yumurta ihracatımız 

artmıştır. Son bir hafta içinde yal
nız Uzunköprilden 1200 sandık iş • 
lenmiş yumurta scvkcdilmiştir. Be
her sandık 88 mark, yani 44 Türk 
lirasıdır. 

Portakal Mahsulü Bol 
Bu yııl portakal mahsulU JIÜZ çok 

olmakla beraber kalite itiba:iyle de 

Radyo 
Bugünkü program 

tst.anbul 

ô ile neıriyatı - 12,30: Plakla Tıirk 
musikisi.; 12,50: Havadis: 13,05: Plakla ha
fif müzık; 13,25 - 14: Muhtelif plak ne:ı
riyatı. 

Akşam ~~ş~iyatı - Saat 18,30: Plakla 
dans musıkısı. 19,30: Konferans: Çocuk 
Esirgeme Kurumu namına. 20,00: su 
heyeti: 20,30: Muzeyyen ve arkadaşları 
tarafından Türk musıkai ve halk şarkıları· 
21: Orkestra: ' 

ı - Rossin~: (Vilht"lm Teli) 
2 - Borodın: (Prens lgor) operasınm 

korosu. 
3 - Bor~din: (Slav terenadı). 
4 - Verdi: (Ayda) operasından parta-

tar. 
5 - Chopin: (Şanson Trist) •• 
6 - Granados: (İspanyol dansı). 
7 - Grosamann: (Le Spectre Du Guer

rie:) Çardae. 
8 - Schubert: (Askeri marı;) . 
22: Plakl~ sololar; 22,30: Ajanı ve bor 

sa haberlerı; 23: SON. 

Kahire 

ıs.os: Plak: 18,30: Mohammed m Sab· 
19: Plak; ı9,1~: Konferans; 19,30: Ha ~ 
herler: 21: NeJad Ali; 2ı,4o: Ahmed Şe
rif ve Seyıd Hasan; 22,20: Nejad Ali 

;y. 

Günün program özü 
Senfonik kon erler: 

21 130 Sottens: Subert, Beethovcn ve sa· 
ire. 

ttaCl f k onserlr.r: 

13,10 Bukreş: Orkestra; 19,30 Breslau· 
:Mandolin: akordton, klarnet; 20,30 Var-: 
şova: Hafif orkestra: 20,45: Prag: Askeri 
bando: 21,ıo Kolonya: Eğlenceli musiki 
ve danı havaları; 22: Frankfurt: Karı~ık 
konser;: 22 Zürih: İsviçre radyosunun• 0 • 

nuncu yıldcinumıi; 22,30 Strasburg: Gala 
konseri: 23 Roma: Vatı popuriı;i; 23 30 
Liypıig: Sen hafta sonu musikisi; 23;45 
Budapeştc: Populer orkestra; 24,50 Vıya
na: Şrammcl Viyana musikisi. 

Operalar: 

20,ıs Viyana: Mullerin (Kurzt Gestem) 
ro) operası. 

Operetler : 
21,45 Torino: Mozartm (Lo'ca del Cai

opereti; 21 ,30 Breslau: (Ghickskinder) O· 

pereti; 21,30 Praı: (Sevgili Mektep) ope
reti. 
Oıla musikisi : 

20 Königsberı: Oda musiki&i; 21,15 Ziı
rih: Busch kuarteti. 

" -ı .t 1111' 

22 Var15ova: Viyolonsel eserleri: 23 Post 
Pariziyen: Şarkılar; 2,20 Viyan• Sopran 
şarkıları. 3 

" 1-;I : 

21, 10: Bukreıs: 21,45: Stokholm: 23,30: 
Hamburg; 23,30: Varıova: 23,40: Roma; 
1: Berlın. 

22,30: Paris P . T. T.: 23: Stokholm: 
23,20: Londra (Nasyonal). h 

iyidir. Birkaç güne kadar Mersinde 
portakal mahsulü kesilerek külliyetlı 
miktarda portakal Istanbul piyasası
na getirilecektir. 

Gazi Köprüsü 
inşaatı için 
Harcanacak Para 
İstanbul Belediyesi, Gazi köprilsü

nün inşaatına ait bir havadis müna
sebetiyle gazetemize bir meıdup gön
dermiştir. Bunda deniliyor ki: 

"Cümhuriyet, Tan vo Ak33m gaıe
telerinin 8 - 11 - 936 tarihh nüshala
rında "Köprü in§a bedeli., olarak 
tramvay ücretlerine zanunedilen on 
para.dan bir milyon sekiz yüz bin lira 
biriktiği, köprUnün ihale 'IJedeli bir 
milyon altı yüz bin lira olduğu. fakat 
diğer masrafları karşılamak için iki 
milyon liraya var:ınc.ıya kad~r on pa
ranın Belediyece alınmasında devam 
edileceği yazılmıştır. a~ hab" 1 
k 

.. k.. .r er 
o unden ve topu birden yanlıRtır. 
Gazi köprüsünün yapı para;ı kar

şılığı1 olarak nakil vasıtaiarının her 
biletine hususi bir kanunla müstakil
lt•n zammedilen on para 1 haziran 
D28 tarihinden 1 haziran !130 tarihi
ne kaodar yalnız iki sene tahsil edil
miştir. Ondan sonra bajka bir ka
nunla köprü münıriyesi ilga ve Be
lediyenin bu kaynaktan geliri, nakil 
\ası~l~nnın beher biletine müruriye 
nıuadıh olarak zammedilen kırk para 
ile temin edilirken köprü inşasına 
mahsus olan vergi, bu son kırk para 
içerisinde mevcut ve mündemiç ad 
ve farzedilmiştir. Evvelkl on para 
da yine bu kanunla kaldmlm,ştır. 

Köprilnün yapılmasına elverecek 
kadar para Belediye bütçesinden ay. 
rılarak her sene bankaya <bl.lke) e
dilecek muayyen bir meblfı~b. temini 
de kanunun hükümlerine girmiştir. 
Bıriken para bu suretle elde edilmiş
tir. Ve Belediye 930 ı:ıenesindenberi 
gazetelere mevzu teşkil eden on para 
zammı almamaktadır.,, 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Zaafı umumt, kansızlık ve ke
mik hastalıklarına §ifai tesırleri 
çoktur. Çocuklar, gecçler, genç 
kızlar ve ihtiya r lar her yafta 
istimal edebilirle r . Hasan dE'po
ltı: İstanbul. .\nkara, Beyoğlu. 

-
Kıymet 
Kazanacak 
Emekler 

(B~ı l fncide)' 

Emeğin değeri 

E konomi Bakanı Celil Bayar 
bu kongreyi dikkate değer 

bir nutukla açmıştır. Celil Bayar de. 
miştir ki: "Öz prensibimiz bakımın. 
dan devletçiyiz, fakat mülkiyeti, fer
di mesaiyi, emek değerini temel di· 
ye alan devletçiyiz. Politikamızın e
sas vasfı, yapıcı veya yaptırıcı olma .. 
sıdır.,, 

Hükumetimiz küçük san'at saha. 
sında yaptırıcı vazifesini ciddiyetle 
üzerine almış ve bu sahanın inkişa· 

fı için zaruri birtakım rehberlik fa .. 
aliyetleri ve yardım esaslan hazırla-

mıştır. 

Küçük sanatkara ucuz kredi te • 
min edilecektir. Sanatkar bu sayede 

kendisini mahrumiyetler içinde aü • 
ründUren ve haksızca aslan payı a • 

lan muhtekirlerin ve mutava.ssıtla• 

rın elinden kurtulacak, kredi eaye • 
sinde ham maddelerini ucuzca teda· 
rik edecek, mutavassrtlara ancak ma. 
kul bir kazanç vermek esası üzerine 
malını piyasaya çıkaracaktır. 

Rehberliğe ihtiyaç 

K üçUk san'atk8.r mahdut bir mu 
bit içinde çalışır, pek müte

şebbis ve uyanıklar hariç olmak Ü• 

zere küçük san'atkiırlann çoğunun 
yapacağı şey, bellediği eski model 
ve usulil aynen tekrar etmektir. Mo· 
delleri zevk ve ihtiyaca yakla.tbr • 
mak ve usulleri yükseltmek için mut 
lalka rehberliğe ihtiyaç vardır ki, 
memleketimizde bu rehberliğin te
mel kısmı ancak hükümetten gelebi· 
lir. Ekonomi Bakanlığr, teknik müte• 
hassıslardan, ressamlardan, diğer 
zevk ve san'at erbabından istifade e• 
derek bu faydalı rehberliği yapma.o 
ya hazırlanmıştır. Bu arada hiç şiip
hesiz bir kısım eşyanın ıseri halinde 
ucuzca istihsal edilmesine ait esaslar 
da dilşilnülecektir. 

SAGLIK ÖGÜTLERi 

tJçUncU adım satıştır. Mevcut ma• 
ğazalardan satış yapılabileceği gibi, 
icabına göre kooperatif Batış teşki • 
lfıtı hatıra gelebilir ki, mesela Yugo&

lavyada evlere yarıyacak eşya için 

mahalle aralarında kooperatif namı· 
na ayak satışından pek çok istifade 
edilmektedir. 

Ekonomi Bakanlığı, çok verimli 

bir ~ahada yürUmeye başlamıştır. 
Son devrin buhar ve makine ha!"e • 
keti iştirak edemediğimiz bir hare
kettir. Fakat ondan evvel el ve tez

gah devrinde Türkiyede en ince zevk· 
lere göre yükselmiş bir sanat hayn
tı vardı. Bunun mütenevvi nUmu • 

nelerini bügün hayretle görüyoruz. 

LOKMAN HEKiM 
~..,_,,-~----.... -. ............_ ........... ...._ 
Paımağınızda 
Herkesin başına gelebilir. bi~ 

gün elişi işlerken parmağınıza bır 
iğne batar, yahut yazı yazarken 
kalenıucu saplanır. Kalenıucunurı 
batması bazılarında dolamadan 
daha büyük iş açabilir. Fakat e~ı 
çoğunda yapacağı dol amadır ... K ı· 
n.isi de dolama nazardan olur, der. 
Buna inananlar - bereket versin 
ki - gittikçe azalmaktad ı r. Siz 
böyle şeye inansanız da iyice llil
melisiniz ki nazar deni len şey ne
kadar kötü olsa dolamayı yalnız 
başına getiremez. Dolamay ı yapan 
şey ler ancak mikroplardı r. Parnıa
ğınıza batan iğne yahut kalem kir
li, mikropludur da ondan dolanıa 
olur. Zaten batan iğne veya ka -
lem mikropsuz olsa bile, onun bı
rakacağı kliçük delik hemen iyice 
kapanmazsa mikroplar havadan 
da gelirler, gene do lamayı yapar
lar. 
Dolamanın acısı - bilirsiniz -

pek şiddetli olur. Gündüz insanı 
pek sinirlendirir ,her şeye öfkelen
dirir, yerinde durdurmaz. Fakat 
asıl fenalığı geceleyin meydana 
çıkar. Uyku uyutmaz. Parmak kı
zırı, zonklar. insan sabaha kadar 
bir taraftan bir tarafa döner. 
döndükçe de parmağın ac ı sı artar. 
Çünkü hareket acıyı arttı rır. 

Acıya karşı, dolamalı olan par· 
nıağı kırk beş, elli derece sıcak su
ya uzun müddet - yarım saat, bir 
saat kadar - batırmayı sonra da 
alkolle yahut eterle pansuman 
yapmayı sağlık verirler, daha son
ra da bu işi sık sık tekrar etmeyi 
tavsiye ederler. 

Do!ama Çıkarsa 

1 

Bu da iyi bir şeydir. Sıcak su 
acıyı hiç olmazsa bir müddet için 
dindirir, pansuman da - bir opera
tör dolamayı açıncaya kadar - par
mağı muhafaza eder. Fakat par -
ınak her defa su içerisine konul -
dukça, ona her defa pansuman ya
pıldıkça, tabii, hareket eder. Hare
ket ise hem acıyı artırır, hem de 
dolamayı azdırır. 

Onun için, parmakta dolama çık 
tığı vakit, en iyi şey dolamalı par
ınağı hareketsiz tutmaktır. Fakat 
elin yalnız bir parmağı hareketsiz 
tutulamıyacağı ndan, bütün eli ha 
reketsiz tutmak l azımdır. Glindüz 
insan elini herhangi bir vaziyette 
hareket ettirmeden tutabi lir. Ge -
celeyin de do lamalı eli yastığının 
üzerine koyar. Hareketsizlik acıy ı 
dindirir, uyku da gelir. 

Dolama biraz şiddetl i olunca do
lamalı parmağa ve bütün ele sar
gı sarılır. Sargı ya kal ınca bezle 
Yahut daha iyisi alçıya batırılnııc; 
sargı bezile yapılır. Fakat dolama
lı parmağı sargı içinde dimdik tut 
mamaya çok dikkat etmelidir. Par 
mak dimdik olarak hareketsiz bıra 
kılırsa sonrası tehlikeli olabilir. 
8.undan dolayı dolamalı parmağı 
b!raz bükülmüş vaziyette hareket
sız bı rakmak l dz ı mdır. 

Dolama daha şiddetli olunca el.o
lamalı parmakla birlikte bütün eli 
ve bütün kolu da hareketsiz kala
cak surette alç ı lı bezlerle sararlar. 
Bu da operatör işidir. Herkesin 
bileceği şey, parmakta en hafif bi
le dolama olunca parmağı ve eli 
mümkün olduğu kadar hareketsiz 
bırakmaktır. 

1936 - 937 
başmahsulü 

Norveç Morina 
BALIKYAGI 
Halis Morina balığının ciğerle

rinden çıkarılmıştır. Içmesi ko
lay ve nefistir, mideyi bozmaz. 
Gayet temiz ve muakkam ve ye
ni Hasan markalı şişelerde sa
tılır. Taklitlerinden sakınınız. 

14 litre 40, 1h litrelik 60. ı lit
relik 100 kuruştur. Hasan depo
su: Istanbul, Ankara, Beyoğlu 

- •Herkes : Beyoğlunda 4 

TOKATLI 
Pastane ve Lokantasını 
tercih ediyor. Çünkü, hem ra
hat, hem de konsumasyonlar 

nefistir. 

Meşhur BALALAlKA 
ORKl<::STUA ' I 

da her akşam icrayı terennUm 
etmektedir. 

Beşiktaş İkinci Sulh Hukuk hakim
liğinden: Beşiktaşta Yenimahallcde 
Posta sokağında 10 sayılı hanede 0 • 

turmakta iken intihar ederek ölen 
Emine Laliyar terekesine mahkeme
mizce el konulmuş olduğup.dan esba
bı matlup ve alakadarların tarihi ila _ 
dan itibaren bir ay zarfında Beşikt n 
&inci Sulh Hukuk mahkemesine m~: 
racatlan ve bu müddet geçtikten son
ra terekeden bir hak talep olun 
yaca!ı ilan olunur amı-

Cehalet yüzünden, fabrika reka • 
beti ka!:'§ısmda küçük san'ate hiç el 
uzatılmamış, babadan oğula intikal 
eden birtakım san'at şubeleri ve 
san'at sırlan kaybolup gitmfştir. Fa
kat ilk teşvik ve hamlenin verdiği 
neticeler gösteriyor ki, bu sahada 
bugün de Türkiyede büyUk istidat • 
lar vardır. 

Yükıelecek seviye 

E konomi Bakanlığının açtığı çı .. 
ğırda bu istidatlar memleket 

hesabına verim temin edeceği gibi 

bugUn mahrumiyet çeken yüz binler. 
ce küçUk sanatkarlarla aı"lesı· . 

nın ma-
işet seviyesi ylikselebilecek . t" .w. . ' ıs mat 
ettigı ~n~anları kaybetmiş birçok ev· 
ıere elış~ yüzünden kazanç akacak • 
tır. Harıçten gelen b" 

ır seyyah bura. 
dan memleketine götUrebilecegw. 
ve zevkli TU k , ı ucuz 
lecektir Ze r h~ at eşyası bulabi-

. · vk olçUslle çok renk~iz 
~ır hal; gelen evlerimizde de ze~·k 

c ~an at hususunda Türk hususi • 
~=:~ hnt.ırlıyacak şeyler bulabile • 

Memleketin her kuvvet· . lfth~t 
di açılan hayırlı çığırda, Tür .. ~~-
san 'atine faydalı olma ~ kuçuk 

r · YI va.zır e r 
me 1 ve ış edinınelidir. Ekon . 
kanlığının çalış:rnal omı Ba. 
tice alınabilmes· i .arından l~ice n e-
k ı çın bu u . 

a mutlaka lazı:rnd nıunu aıa.. 
ır. 

Ahmet Emin y ALMAN 
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EKONOMi 
iktisadi Hafta 

Roosvelt'in galebesi 
ve bunun mali, ikti

sadi neticeleri 
G eçen hafta zarfında da bütün dünyada iktısadi ve 

nlali vaziyet bütün hızıyla devam etmiştir. Ne 
fspanya vukuatı. ne de Amerikada Reisicümhur intihap 
mücadelesi işlere zerre kadar tesir etmemiştir. Amerika 
ve Avrupada ikhsadi kalkınmaya doğru büyük adnnlar 
atılmıştır. Denilebilir ki bir çok memleketlerde buhran
dan eser bile kalmamıştır. 

Geçen haftanın en mühimi. 
h • d · · h · · · h · Ame ıktrsadi münasebetlerinin kolaylaştı _ 

.ak ısResı., . ~~ şup esızRJ 
1
- nlmasına kat'iyyen muarız değildir 

rı a eısıcumhuru uzve - ler . • 
tin yeniden intihabıdır. A- Demokratların evvelki günkü ga _ 
merikada olsun, Avrupada le'belerinden sonra Amerika gümrük 
olsun bu intihabın bazı mü- siyasetinin Avrupa lehinde yeni tadi
him neticeleri olacaktır. lata uğrayabileceğini zannetmek ha

Bunları kısaca izaha çalışa- ta olmaz. 
lım: Ne olursa olsun, Roosevcltin gale-

Malumdur ki Amerika Reisicümhur 
intihabatında mücadele eden demok
rat ve cümhuriyet fırkalarının mali 
ve iktısadi siyasetleri arasında derin 
farklar vardır. Demokratlar öteden -
beri Tröstlerin, büyük mali sendika -
lann aleyhinde bulunmuşlar, şahsi 
inhisarlarla mücadele etmişlerdir. 

1932 intihabatında sonra reskara 

gelen Roosevelt, bu fikirlerden mül
hem olmu~ büyük sermayedar grup
lariyle mücadele etmiş, içlere müf

rit kapitalistlerin sevmediği müdaha
le taraftarı olmuştur . 

Bu siyasetin neticesi olarak ta de
mokrat fırkası köylülerin lehine bir 
~ok tedbirler allllIŞ, istihsali bir dere
ceye kadar kontrol altına alan New -
Deal sistemini kurmuştur. 

Rooseveltin galebesi Avrupayı çok 
memnun edecek bir hadisedir. Çünkü 
demokratlar, Cümhuriyetçilerin müf
rit himayeci olmalarına mukabil, güm 
riiklerin makul bir dereceye indiril -

besi mali ve iktisadi bakımdan da 
ehemmiyetlidir ve Avrupada ve A -
merikada işlerin emniyetini, faaliye -
tini arttıracağına bir amildir • 

Bizde Vaziyet 
Bizde de iktısadi vaziyet normal 

bir şekilde devam etmektedir. İspan
ya vukuatı fındık piyasamıza büyük 
bir hız vermiş .fiyatlar 80 kuruşa ka
dar fırlamıştır. Geçen hafta zarfında 
A.lmanyaya mühim miktarda yumur
ta sevkedilmiş. fiyatlar da sandığı 32 
liraya fırlamıştır . 
Hükı1metin gelece~ senelere vasi 

bir zirai kalkınma programı hazırla -
ması her tarafta çok iyi karşılanmış
tır. Bu programın ana hatları yakın
da anlaşılacaktır. Hükumetin sulama 
işlerine gittikçe artan bir ehemmiyet 
vereceği aşikjrdrr . 

Mali piyasada Türk esham ve tah
vilfıtı mevkilerini mu_hafaza etmek -
tedirler. Merkez Bankası eshamı 91 
lira etrafında, Ünitürk 23,70, Ana olu 
obligasyonlan 42,70, bonolar 45,30 

mesıne taraftardırlar. Mılletlerarası lıradadır . 

BORSA 
18 lK1NCİTEŞR1N CUMA 

Paralar ı 
A 1 ı ~ 

Sterlin 616,-
1 Dolar 122,-
20 Franın fr. 113,-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 82,-
20 Drahmi 22,50 
20 lsvıçre fr. 565,-
2C Leva 21,-
1 Florin 63,-
20 Çekoslovak ku- 72,-

ronu. 

S:ıtış 

(>16,-
126,-
117,-
130,-
85,-
12,50 

!>':'5.-
23.
t;6.-
78.-

1 

1 Şiling 
[ Pczcta 
ı Mark 
1 Zloti 

20,- 22.-

1 Pengö 
20 Ley 
20 Dinar 
l Yen 
lsveç kuronu 
Altın 
Banknot 

Çeklet 
Londra 
Nevyork 
Faris 
Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 
Budapeşte 
Bükrcş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 

Tahvilat 
Rıhtım 

Tcscil edilmcmıştir. 
24,- 26,-
19,- 20.so 
20,- 23.-
12,- 14,-
47,- so.-
Teıcil edilmemi$tir 

30,- 32,-
991,- 992.-

240,- 242.-

613,-
0,7957 

11 ,ıs 
15,1240 
4,7040 

88,9875 
3,4625 

65,2525 
1,4775 

22,50 
4.2610 
7,43 
1,9760 

4,23 
108,7775 

34.665 
2,79 

24,75 
3,1040 

613.-
0,79525 . 

17,16 
15,124 0 
4,7050 

88,9875 
3,44875 

65,2525 
1,4775 

22,50 
4.2610 
7,43 
1,9780 
4,23 

108.7775 
34,665 

2,79 
24,75 

3.1040 

Anadolu I ve il kopun kesik 
.. III 

tO •O 
42.40 
42.20 

,, Mümessil 45,70 

istikrazlar 
Ttirk Borcu I 

,, ,, Iı 
,, ,, IH 

Ergani A. B. C 
lstıkrazı Datuli 
Sivas - Erzurum ı 

ı.. Il 

45,70 

23,85 
22,05 1 

22,45 
96,-

99.25 
99.7.'i 

100.25 

Şahtm ziyaretine ehemmiyet veril
mektedir. Bu münasebetle İsviçre pa
rası sukutunun ihdas ettiği Anadolu 
obligasyonları kuponları meselesinin 
de yakında halledileceği haber veril
mektedir. 

YEMEK 

Dişlerini . 

RlDf ~~iN 
ile temizlememenin 
cezasını çekiyor 

Dişleri hiç temizlememek ne kadar 
m~zırsa g~lişigilze1 bir macunla te -
mızlemek te o kadar muzırdır. Dişle
rinizin minasmı bozacak macunlardan 
sakınınız. Minası bozulan dişler çürü
meğe mahkumdurlar. Yemek yedir -
mezler, su içirmezler ve size hayatı ce
hennem ederler. Nihayet hepsini çek
tirerek genç yaı,ta dişsiz kalırsınız. 

BIDJ~LiN 
Dişleri, mina tabakasını çizmeden, 

hırpalamadan temizler ve parlatır, 
mikropları öldürür, diş etlerini kuv
vetlendirir. 

1 ... 
ZAYİ - Sahip ve mes'ul müdürü 

bulunduğum Şişli Şark Merkez ecza. 
hanem namına Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekaletince verilmiş bulunan 
4/4/1933 tarih ve 4 43 No.Iı ruhsat
namemi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü kalmadığım ala
kadarlara malılm olmak üzere ilan 
olunur. 

Eczacı İsmail Pertev Percim 

--~ 

BANKO Dl ROMA • 1 

HUKUKU UMUMiYE BANKASI 

GENEL 1\IERKEZ YE GEN'EL DmEKTORLlJK: ROMA. SERMAYESt: Lit. 200.000.000, tHTJYAT: Lit. 43.280.840,15 

31 AQustos 1936 tarihinde vaziyet 

MEVCUDAT 

Kasa mevcudu Llt. 
Seneda.t, hazine bonoları ve 
ibrazında ödenecek evrak 
Röporlar 
Borçlu muhabirler 
Teminatlı hesabı cariler 
Esham ve tahvilat 
Banka iştirakleri 
Gayrimenkul emval 
Muhtelif borçlular 
Esham mevduat hesabı carileri 
Ticari kabuller borçluları 
Kefalet borçluları 

Dahili hususi hesaplar 

YekO.n 

3enwkler 

Lit. 

Lit. 

CUCCI.A: • GARROI\'E • MARTIRE 
YER AR DO 

DÜYUN AT 

363.443.029,~2 Serma.ye 
İhtiyat akçesi 

1.222.535.905,811 Hesabı cari ve tasarruf mevduatı 
78.386. 966,20 Esham mevduatı 

840.959.919,47 Alacaklı muhabirler 
241.337 .497 ,68 Tedavi.ilde çekler 
145.383.326,40 Adi çekler 

55.272.706,80 Muhtelif alacaklılar 
70.180.402,70 Ticari kabuller 
21.811.389,59 Eşhası salise hesabına kefaletler 

133.916.200,00 Evvelki devrenin kar bakiyesi 
3.202.645,76 Devrei haziranın safi kin 

103.847.460,51 

3.280.277.450,23 
3.306.139.567,32 Dahili hususi hesaplar 

6.586.417.017,55 Yekun 

Aturahh:uı !)ire9tör 
YER Ol 

Lit. 200.000.000,-
43.280.840, 15 

835.419.623,93 
133.916.200,-

1. 776.695.606,52 
102.166. 781,14 

1.487.988,08 
64.832.168,05 
3.202.645,76 

103.84 7.4 ô0,51 
6.918.021,17 
8.510.114,92 

Lit. 3.280.277.450,23 
3.306.139.567 ,32 

Lit. 6.586.417.017,55 

Baş muhasip 
NA.ZARETH 

1 ı 

. 

- 14-11- 9~6 

Devlet Demlryollarr ve limanları lşlalme U. idaresi ilanları 

1 inci İşletme mıntakasında Haydarpaşa - AnJ>:ara hat
tı üzerinde aşağıda mevkii, miktarı, muhammen bedeli va 
teslim müddeti, muvakkat teminatı yazılı 3 mahalde ba
last ihzar ve vagonda veya ocakta teslimi kapalı zarf usu• 
liyle ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme l3 / l l /9 36 Pazartesi günü saat 15 de HaY• 
darpaşada gar binası dahilindeki 1 ci İşletme Komisyo• 
nunda yapılacaktır. 

Bu işlere ait şartnameler ve mukavele projeleri para
sız olarak ko~nbyondan verilmektedir. 

İsteklilerin 2490 No.lı Arttırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu nıudbince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer 
vesaikle ve her iş için hizalarında yazılı muvakkat temi
nat makbuzlarile her iki teslim şekline göre fiat t~klifini 
havi zarfın üzerine hangi mahaldeki balast için olduğll 
yazılmak sureti1e eksiltme saatinden bir saat evvel mak
buz mukabilinde Haydarpaşada Komisyon Reısli~ine 
vermiş olmaları ve teklif sahiplerinin de eksiltme günii 
saatinde iıaztr bu1unmaları ve aynca izahat aJm :tk isti .. 
yenlerin de I--!aydarpaşada Yol Başmüfettişliğine müra
caatları lazımdır. 

Mevkii 
Beher metro muhammen bedeli 

K. L. M. Vagonda Ocakta Teslim bedeli Muvakkat mikta• 
n teminat 
4000 414 

15000 1654 
5000 517,5 

teslim teslim müddeti 
Vezirhan 
Bozüyük 
Polatlı 

217+000 138 134 6 5520 
22050 

6900 
258+000 147 143 9 
479+000 138 134 6 

Muhammen hedeli 15093,60 lira olan 397 .200 nletre 
mikabı çam tahta 30/11/1936 Pazartesi günü saat l S,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 1132,02 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resm~ geızete
nin 7 / 5/ 936 G. 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş 
olan talimatname d~iresinde alınmış vesika ve tekliflerin! 
aynı gün saat 14 ,30 a kadar Komisyon Reisliğine verı-:ıe· 
leri lazımdır. 

Şartnameler para~ız olarak Ankarada Malzeme daire· 
si.nden, H~y<larpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğin~en, Es· 
kışehir ve Izmirde idare mağazalarından dağıtılmakta-
dır. (2900) 

Sarıyer Kazası idare Heyetinden: 
Emirganda Tokmak burnunda Emirgan caddesinde 

"14,, No. lu bir köşk bir ahır, "3~6461,, zıraıncla muhte· 
lif ağaçlcM'ı havi emlak: tamamı -.e 17,5 masura ve iki Jüle 
taksim suyunun 1/3 hissesi vergi borcundan dolayı tah· 
sili emval kanunu hükümlerine göre ipoteksiz olarak bil
miizayede Ratılacaktır. 

İsteklilerin 23/l 1 /936 tarihine müsadif Pazartesi git
nü saat "14,, te Sarıyer Kaymakamlığında n1Üteşekkil 
İdare Heyetine baş vurrrıaları. "2936,, 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan Umum Müdürlüğünden~ 

10/ 11 /19 36 :arihinde pazarlık ve ihalesi yapılacağı 
ilan edilen ~eş b_ın ~det pulluğun ihalesi görül.en lüzuı-rt 
i\zerine tehır e~ılm l~tir. Keyfiyet aynca matbuatla ilan 
edilecektir. '· 1 72 7) ( 2943) 

UGUR DUVAR TAKViMi 
Onu görüp te be~enmiyen yok. LUtf en siz de bir görünüz. ı 

Deniz Yolları 
IŞf.:ETMESI 

Acentelen: Karaköy Köprübaşı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar 

zade Han. Tel 22740 _ .. 

Trabzon postaları 
Pazar 16 da Salı ç b • arşam a, 

Cuma 12 de 

iz mir Sür' at postası 
Cumartesi 15 te 

Mersin postalan 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. 

Diğer postalar 
BARTIN - Cumartesi, Çar

şaınba 18 de. 
IZMIT - Pazar, Salı Per 

şembe 9,30 da 

MUDANYA - Pazar, Salı, Per
şembe, Cuma 8,30da. 

BANDIRMA. - Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Perşem
be, Cumartesi 20 de 

KARABlGA - Salı, Cuma 19 
da. 

A; YV ALIK - Salı, Cuma 19 da ' 

"Salı postası gidiş ve 
dönüşte Lapseki ve 
lmroza da uğrar.u 

Trabzon ve Mersin postalarına 
kalkış giinleri yük alınmaz. 

(2938) 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabii renk verir. Ter ve yıka.P 
makla çıkmaz. Yegane zarareıı 
ve tanınmış sıhhl saç boyasıdır 

CNGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu . lstan buJ 

-----------------------~ Türkiyede yüksek tahsil gö~~: 
b. iL.. tıC" 
ır yapancı ehven şeraitle uır . d«' 

rethanede veya lüks bir aile neıdi1l JC'l' 
iş arıyor. Divanyolunda 1stanbtı·~t!l' 
raethanesinde Ruşen Bahaya n1ll . 
caat. 



;ı . 
TANın Çocuk llaves' 

I YAZISIZ Hi K~ YE Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

L .. t . Kazanan Okuyucularımız Hediyelerini 
Pazartesi, Perşembe Günleri Öğleden 

Sonra ldarehanemizden Alabilirler. 
Taşra Okuyucularımızın Hediyeleri 

Adreslerine Gönderilecektir 
(5) Numaralı Bilmecemizi 

Doğru Halledenler 
31 Teşrinievvel tarihli ve 5 numaralı 

"Çocuk Mecmuamız" daki "Hem eğlence, 
hem bilmece" den en çok puvan alıp hedi
ye kazananlar.ın listesi: 
BİRER MÜREKKEPLİ KALEM 

KAZANANLAR: 
Haydarpaşa lisesi 242 Hikmet; Kumka

pı orta okul 31 numara Aydın Tan; İstan
bul erkek lisesi 830 Yılmaz; Fransız Sen 
Jozcf lisesi ihzari sınıfta Ünen Dilbaz; 
Teşvikiye 16 ncı ilk mektep 74 Ayten Ay
dın. 

BİRER KİTAP KAZANANLAR: 
Kınalıada ilk okulunla İnci Yaltur; İs

tanbul lisesi 590 Asım; Fatih Fevzi paşa 
caddesi Sait Ünsü; Nuruosmaniye No 82 
de A. G. Tekvar; Diyarbckirde dökmecı
ler sokağında dökmeci Memduh; Gazıan -
tep adliye dairesi yanaıda Do~ruluk yazı· 
hanesi Hatice Yeşilova; Fatiiı Çarşambada 
Beycefiz caddesi No 49 da Salih Zeki; İs· 
tan bul lisesinden Vedat Baysal; Laleli 
caddesi No 19 da Ömer Tiirksu; Eskişehir 
Gazi ilk okulu 1698 Süheyla Göksu. 

BİRER ALBÜM KAZANANLAR: 

lhsaniye 71 numarada Müzeyyen Erten • 
can: Edlrnckapı Kuyulu bahçe sokak No 
7 de Alaeddin Tunca; İstanbul erkek lise
si 926 Baha; Tokat memleket hastanesi o
peratörü oğlu Fikret Sanaç ; Çalakı:. Fer
hat Paşa caddesi No 15 te Fazılet; Konya 
tarla mahallesi No 15 te Aönan Uygur; 
Ankara şehri imar rnüdürluftıııde Mehmet 
oflu Kemal; Arnavutköy Dolaplıkuyu No 
2 de Pıra ye lmer; İstanbul er.kek lisesinde 
417 Semih. 

BiRER ALBÜM KAZANANLAR: 

Ankara Ycnişehrinde İsmet İnönü cadde 
si No 55 te Zehra; Fatih Sar,g!izcl caddesi 
No 20 de Bedia; İzmir lkincikordon No 
219 da Bahattin; İstanbul kız orta okul No 
20 Ley ili Beni gör; Kuzguncuk 45 inci ille 
okul 195 Avram; Amasya orta okulu No 
3 Aslan Çelebi; Mersin liman .şirketi şefi 
Sezai kızı Nevin; Aksaray Sor~uççu ı;okak 
No 25 te Necdet; Şişli Etempaşa apartma
nında Bayan Gönül Sevil; Ankan Cebeci 
Kurtuluş orta okulu 76 Vedat Turan. 

BİRER BÜYÜK OYUNCAK 
KAZANANLAR: 

Antalya bakkal Mustafa mahdumu Gafip 
Yaman; Samatya 43 üncü ilk okul No 45 
Vedat; Ayvalık altınova caddesınde No 
2617 de Selimi; Burdur orta okulu Halit 
Giyer; Çanakkale Halkevi başkanı oflu 
Nejat Dılmaç. 

BİRER KÜÇOK O YUNCAK 
KAZANANLAR: 

Kahkaha KôŞesi: 

Kadıköy Halitağa sokak No 39 da Fethı 
Soysal; Kadıköy ortamektep 518 Rıdvan; 
Gedikpaşa Nev'iye sokak No 39 d:ı Afü. 
Çapyan; Ankara İsmet 1nönli mahallesı 
Akhisar sokak No 1 ı de Oğuz Erkmen; 
Kadıköy Rccaizade sokak No 49 da Semih 
Tolpar: Ankara erkek lisesi No 10 Sadet
tin Ona!; Hendek belediye üyesi Niya.ıi 
otlu Hamit; Konya Çiftemerdiven ebki po 
lis mektebi sokak No 8 de Tarık S1buıı -
cu; Konya askeri ortamektcp hesap işya 
rı Mesut oğlu Hikmet Özgenler, Kırldare· 
li sıhhat direktorü kızı Vedia. 

Afyon lisesi 817 Turan Erderulı; Ankara 
İnönü kız enstitüsü 104 Bcd:a Yuksel ; 
Niğdede Sakarya ilk okulu sınıf 2 de Mu
vaffak U ı.ümer; Düzcede General İsmet 
okulunda 556 Rüştü: Ayvalıkta belediye 
karsısında berber kalfası Zihni Yücel. 
BİRER KART KAZANANLA R: 
Niiidede Sakarya ilk okulu No ll4 Ha

IUk Berksan; Yalvaç orta okul 131 llhan 
Dilmaç; Adana orta okul 500 Suat Köni; 
Ankara Kızılelma mahallesi 61 - 62 numa 
rada Ömer Ergül; Elliz iz taş mağaza eo
kak No 42 de F. Şendi!; Göztepe istasiyoıı 
caddesnide No 64 te Behiye; Akay mura
kıbı oğlu Vedat Bilgin; Ankara Akkôprü 
İstanbul caddesi gümrükler karşısında Tay 
daşlar sokak No 2 de Emine: Kadıköy 
Atatürk ilkmektebi 58 Nedi Olcay; Kon. 
ya gazete müvezzii Hilmi; Afyon tapu di
rektörü oğlu Necdet; Mersin liman şirketi 
şefi Sezai oğlu Necdet; İstanbul ikinci o
kul A - Süheyla; Salihli Sıtma mücadele 
doktoru oğlu Halük Pekel; İstanbul erkek 
lisesi 728 Lütfullah. 

Yazısından 
Postacı: 

Size bir kara haberli mektup 
var. 

Eyvah, kardeşim öldü. 
- Nereden bildin bayım? 

Sus... Y azısmdan tanıdım! .. 

F ena Akıl Değ il! 
Gemide iki erkek yolcu arasında: 
- Allah Allah... Neden vapurda 

kadın kıyafetile geziyorsunuz? .. 
- Bir kaza olursa evvela kadm -

larla çocukları kurtarırlar da, ondan. 

Adamcağızın hak~ 
yok m u ? 

Şimdiki lngiltere Kralının bü -

yük babası olan Yedinci Ed -
nrd bi r s abah maiyetinden hiç -
birine haber vermeden erkenden 
sarayından çıkar. Canı bir bisiklet 
gezintisi yapmak ister. Saraydan 
ç ok uzaklaşır. Kimsenin g~mediği 
t enha bir yerde bir çiftçinin Çlı!<u
ra sap/anmış arabas ı nı kurt armak 
için t er dökerek uğraştığını görlir, 
acır. Hemen bisikletinden iner. A
rabanın kurtulmasına yardım eder. 
Çiftçi ona çok teşekkür eder ve 
kim olduğunu öğrenmek ister. 
Kral, gayet tabii bir tavırlaı 

- Yedinci Edvardıın. diye cevap 
verir. O zaman zavallı çiftçi kah
kahalarla gülerek.: 

- Çok hoş, der. Oyte i~e ben de 
senin aıncazaden, Rusya imparato
ruyum. 

Yıldız meselesi bu .. 
Bir köylü cinayetle nihayet bulan 

bir kavgaya şahit olmuş ve mahke
meye verilmiştir. Hakim sorar, o ce
vap verir: 

- Kavgayı gördünüz mü? 

BİRER BÜYÜK OYUNCAK 
KAZANANLAR: 

Bursa orta okulu 402 M. Kemal; İzmir 
Karşıyaka cümhur.iyet okulunda 375 Öıer 
Oney; Manisa Akhisarı Reşatbey mahal· 
lesi birinci nakliye sokak , No 40 Mehmet ; 
Ayvalık ı;ümnik caddesi tatlıcı Ali oğlu 
Recai; Ayvalık Vchbibey mahalle<si safa 
caddesi No 25 Latife. 

- Gördüm. 
Kavga sırasında nerede bulu- BİRER KUÇÜK OYUNCAK 

- KAZANANLAR: 

nuyordunuz? Nazilli noterinin oğlu Nimet Us berk· 
- Bir buçuk kilometre ötede... Kayseri ~ava Ra~at Müdür~ vasıtasile M

1 

- D k ki siz bir buçuk kilo - Önem: Zıle Partı sekr~terı kızı Nuran eme Soydan; Ayvalık mekteplıler pazarmda çı-
metreden olan biteni seçebilirsiniz, rak Ali; Beşiktaş Serencebey yokuşu No 

22 Kadri oğlu Nami. 
öyle mi? 

- Aman efendim, bir buçuk kilo

metre de söz mü? Ben 690.000 kilo-
metreden bile görürüm. 

- Mahkemede laübaliliklcrinizden 
dolayı derhal 101 lira cezaya mah
kum ediyorum sizi... 

- Yanılıyorsunuz bay hakim, 
gece yıldızları görmez misiniz siz? 

Aslanla O tomobil 

Vuruş unca 

BiRER KART KAZANANLAR: 

Beyoğlu 17 inci ilkmcktep Nebal1ct; Ma 
latya varidat direktörü oğlu Nurettin Tö· 
züm; Eliiziz ipekçi Habip oğlu Efraim; 
Nişantaşı kız orta okulu 422 Melek; Tür
bede Peykhane caddesi No 53 te Şükran; 
Giresun Osmaniye mahallesi karşı sokak 
No 3 te Arneddin; Kumkapı orta okul ta 
le besinden Muhlis; lstaı::bul erkek lisesi 
1044 Fuat Kaşkal; Sultanahmet Üçler No 
1 de Ferruh; Giresun kültür dırektörü kı
zı Gülçin Evrimer; .İstanbul erkek lisesi 
1219 Hami Aydın; Sultanahnıet Dizdariye 
Çeşme sokak No 6 da Güpeş Özman; İs -
tanbul erkek lisesi B 11 Sıtkı; Kiiçükaya • 
sofya Kasap Osman sokak No 29 da Be 
hice Şener; Edirnekapı kuyulu bahçe so
l:ak No 7 de Alaeddin Tunca. 

Renkli Tabloyu Doğru 
Boyayanlar . 

31 Teşrinievvel tarihli ve S numara-} 
h "Çocuk ınecmuamız" daki "Renkli tab
lo" yu doğru boyayıp hediye kazananların 
listesi: 

BİRER MÜREKKEPLi KALEM 
KAZANANLAR: 1 

45 inci ilk okul 341 Beria; Beşiktaş 16 
inci ilkmektep 448 Nejat; Galatasaray li-ı 
sesinden Aydın Baysal; Kabataş erkek Ji. 
sesi 196 Turhan Tansuk; 44 üncü okul '183 
Fahrettin. 
BİRER KlTAP KAZANANLAR: 1 

(5) Numaralı Bilmece. 
nin HaHi · 

(5) numaralı bilmecemiz.in hal şekillerini 
yazıyoruz: 

Numara: 1 - Şubattır. 
Numara: 2 - Katır 7, eşek S çuval ta

şıyordu. 
Numara: 3 - Oyunu kazanmak için 

"iki yeşil zarp işareti görmek veyahut 
kendi altındaki işareti bilmc:k·' lazım. Iki 
arkadaşından birinde yeşil, ötekinde kara 
zarp işareti gören üçüncü şahıs. bu arkı.. 
d;?şları yüzüne baktıkları haide "oyunu ka
;ı:andık" diyemedikleri için anlıyor ki ken
di alnmdaki zarp işaretı yeşil değil, kara
dır ve bunu söylyerek oyunu kazanmış o 
luyor. İki yeşi l zarp işareti mevcut olma
dıfma nazaran bunu görmek suretile oyu
nu kazan,,.,11k esasen imkansızdı. 

Afrikada yolculuk yapan bir şo
för bir gece yansı yolların bozuk
luğu yüzi.inden otomobilini ağır ağır 
;ürütüyorken birdenbire ormanın i
çinden bir aslan fırlar, otomobile 
doğru atlar. Şoför korkudan ne ya
pacağını şaşınr. Hiç düşünmeden 
gaze basar, son süra'ti açar. O daki
kada aslan & tam otomobilin önü
ne varmış bulunur. Yol bozuk oldu· 
ğu için otomobil yerinden sıçrar, 
sanki güreşiyormuş gibi aslanı altı· 
na alu·, ve... ölü olarak yere serer. İ&tanbul luz lİliesi 5Z9 Neda; Ü:.küdar Numara: 4 - Lo"omotiltir9 

TANın ÇOCUK Mecmuası No: 7 

A'-1 ILI. 
'- ' . TIKIN in 

BAŞtNA 
GELENLER . 

.FAKAT TAM G(MİVİ 
TUTUŞ7UAACAKLAR~EN 
YAKALANAN ~y İLE 
'TE:.KİN YAKAlANıP 
GE.MiNiN AN8AR INA HAP5 
EDİLlR LEA ... AT""' Ac A.11//N 
MüRETri BA.TI TOPL A. NI P 
8/JNLARA tJJ, S tLBiR. İŞKENC E 

·YAPAC. AJ<.LAR iNi DÜŞi/NUl\LCR · 

'BIANi Di/VLEYIN çocuKIAR! ; yi 
TUTJJNllNUZ .. ( 100) f KADAR 
SA"llP BEJ<Ll:.Yİll/İZ D zAMA~A 
.KADAR BENDE. YAVAŞCA 

GEMlNİ>I ARK A.5 ıNA GiI? ER. 
Hl4LATI l<ESE:Rllwf • _.,11 

TEKİN 
ro 'TİNLERİM 

Co1< A6ıR. 
. yiiz Ei M İYORIJllJ 

/<UR TAR 
BENi 

0>1A NE .ŞÜpH& 
ZA T GN siz 
İfKENCÇ 
iCADıNt>A 

BiP. İNcİSİNİl . 

'AL~Al<LAR! .• NE iSE 1 

8Elılİ >IF~~BA l<ATMAOl-
AA . U~R H A LDE I 
YltV/WLAµ. ı ' 

KURTA,.,.A l.IYIM • 

VAY C.A.NINA ! BU HALAT 
DA NE KOPMAZ ŞEYMiS. 

·• • - • I 
TAffHllı/ ETrJGıM{)EN 
FAZLA VAKiT L~ZIJ,fMIS , 
COCIJKL AR JIE R 1-IALD E 
DENİZE ATLA MISLARDIR. 

• BİLE. -



T ANm Çocuk hl•eal T ANm Çocuk hlveal 3 

Küçük Hik<lye mcanın ·ı

1 KOşest 

Hem Eğlence ----- ····· 11 Bulmaca Müsabakamız r 
Hem Bilmece 1 

ile Tintin Finfin . 
O*•vDU......,...m; 
~~ batta guet.enizl evirip oevl • · · 

t.e 1is1aJe tanışmak istiyea kar- Beraber bir evde yaşıyorlar; iki- sand,a1- atladı. . Şimdi her ikiai <l4:ı DUftl. Neredeyse limana gtden ka· 
............ lldreelerlal balamayuaea, si de bir çanaktan yiyor ve binbiı'- göğüs göğOM, alm ağı1a ve göz gö- naldan çıkarak açık denizlere aka-

...- llekadar tidlmÖIJ, .......... ~e ~~. yatıyorlardı. Bun.M ze gelmiflerdt . Kıyıda denizden ça· caklardı. Kayık.lar da işlemiyord1L 

=~:. === =~ b~~~r musun~.:>~~= ::r.~ :,::bu kav~yı ı- Hem bu alacakaranlıkta, onl&ım 
de -.ı- GilBlerl birer t <"' . f' . · ... . •-:-Haydi arkadqlar; gidelim ve 

··, ~ · · f··· :· : ' · . . · ' > · . . . .. · · · · .. dalın i . . özel. '' deci. H 
~ .11111aııJW - koaq. .. ;; \ 'A , - · paı ç mı. ı. epsı 

-_.... _.... d .,a--'"- ı · · · · .. ··.· '<'.:'..·~.· t.2··.~;.<:, . . . :··· ·.· . ·.. ' birden gülüşerek knatular. ikisi de .a- s- e ., ... "&"". e- . . ......... "fy. ~~~· • -., ~fftıe ı..gün Ok Şlm bekledi- ·. . . < : '-~);.;·.'.$ '·· · •· kavga ede dursunlar, yaramazlar 
.... eit guetenidn bu sütu.- 0.t ' ·· . · ' '· :!-,0..i;l'~ :.:> '" . . : 181ldalm ipini çözerek: ..,da .. J011amak oluyor. Şimdi ar Tintin Jaima cıo pefiıtde lıofiiır4ı ,._ Uğurlar olsun, tann yolunuzu 

............... yerlll giisel bir il Finf. . . . · .· aç* etsin." diyerek gülüştüler. 
. . e ln. Sahapleri ~ 0 • -- e e e r• • L-J •• ı 
~·MÇip bu adrealerdea bi- lun al dan . . · ·- Li ıntın ar1a1 Clflnın goz yaş anna 

... ubdll ca ar arın su._, . . · Güneş çoktan batmıs. alacakaran- 1.._L __ _, d · ı-~ 
ıııu ~t•ID ,_aktan ve kin onun bir sı:tnive yanlanndan yok lık .. k . .. n..:_:_ · . •. vcııunaaan enıze at caıı 

~
beldemektea ba4ılm iş ' J · · ço müştü. ULUt.Wden ılk once 

bıb ol.m~ı kızıl kıyamete lebep olurd1L içinde bulunduklan fena vaziyeti se- havlama ve miyavlamalannı kim 
- Geçen hafta da söy- ~~nfın. h~m~· ? kamburunu ÇIKRrt1:, zen Finfin oldu; Tintin yüzme bıl- duyacaktı ki? 
- eter evveli~ arka- t~yle.~ dımdık olur, uzun peııçelerı· diği i~in aldınş etmiyor, ben ne za- Tekrar .uzun uzun düşündüler. 

blrbüa &ise kart yolla nı gostererek burun deliklerinden · t ·d · di rd Finfin nasıl kurtulabilirdi ., Tinli -, . . • m.an ıs ersem gı enm, yo u. · 
~JMAa bize kendi adre- hızlı hızlı nefes alırdı. Tintin de o- Finfinin bütün ricalarma kulak nin sırtına mı binmeliydi? Olamazdı. 

ıtll ~~ Dnteşlnhhı adou n~ karşısına geçer, art ayakları ü - asmadı ve sandaldan denize atladı. Çünkü o zaman her ikisinin de bo-
.ıamuz. illa edelim. z~~e ot~~· .ö°: . a~a~ üzeri'le .. ~~· f.. .· ;f; , ğu~acağı muha~~ bir şeydi. · Kuy-

: .. KarUa tuuşmaya h~ hqla • dikilerek s~~li sınırli Finfıne saldı- ,~~~,~>! .. rugundan ~. surukleme~? Oyle de 
,~ lstlyen a.rkadaşlanmı bu .bir racak~ ~b~ _bir bal alırdı. Aca.ba ~/ ,.,..... . ' ~'i'~·1 yapsalar Finfın gene bogulacaktı. 
ı'81f;a l§lade btisbiittin çoğalnuıf baht- hep geçunsızute sebep olan kıskanç · ,.,..v., · Tintin birdenbire: 

·or. Gelen adresleri her hafta 11ra lık mıydı? Evet. KıakU:çlıktan da - Biliyor DJ.USUD ben ne yapaca· 
yaa.... ileri geliyordu. Fakat asıl sebep o- ğım? Tekrar kendimi suya ataca -

Uzalc. yakm bütün çocuklanm! lan Tintiniıı ava meraklı sahibiydi. . ğım ve sen de başının çaresine bak, 
Ben h"Pinlzla ayn ayn· neş'elen • Çünkii, bu güzel paratifi daima bera- 1 dedi. Tam suya atlıyacağı vakit 

1Dea1z .. gecemi ..Gı:dtlziimtl Bize berinde kayıkla ava götUrür. Dere eo __ J_u .JJ 11• b" ,_ , sandalın ucundaki çimayı gördil. 0-
...... te d 1 .. .,."""dı Finfi. b .xıncuuua '' e ı ır Rat ga ık dişi . . k t 

\'el'IDlş balunuyoram. Bunua için pe o -V""" • n unu çok ixıfl d nu Sim& ı erının arasına sı ışı-
~·çeklnmeden lıepbüz bana (Tu • kıskanırdı. a 1 rarak denize atladı. Finfin Tintinin 

U)omk) DIYlllll& adreslerlabl yo• • • • • - Allaha ısmarladık, dostum, di- kaçtığını sanıyordu. Bir çığlık ko • 
Demen pr.etenke yazaynn. Bir ~ gene ev .. s.ahibi her za · ?'o~du.. . Az sonra salıncakta ~· . 

1Myteee ~ tamfma" et- manki .. gıbi _avdan donm~ti. Çanta- unış gı:bı sallanacaksın, hem de bol Tmtin: 
IMıceslae bilt\hı JA"'111an:m katılsın. smda uç tane de ya~ ordek var- bol tuzlu su içeceksin! . - Hiç olmusa dümene gc:ç te 

UICA dı. Bunlan beı:a~nnde alıp arka- Vaziyet cidden fenalaşıyordu. Fin- idare et bari! dedi. 
daflarmm kendisini bekledikleri lo- fin, birkaç defa suya atılmak iste- Finfin çımanm farkına vannca 

1\Jo: 1 
x 

x x x 
x x x x 

x x x 
x 

Yl.JKARDAN AŞAOIYA: 

1 - Nokta: Sessis harf. 

x 
.. 

5 - Nokta: Arapça bakmak. baln1. 
1 - Nokta: Sessis harf. 
3 - Nokta: Tirkçe bir emir. 
3 - Nokta: Türkçe Allah. 

SOLDAN SAOA: 
t - Nokta: Seasiz harf. 
5 - Nokta: Eski Rm ukerlerL 
t - Nokta: Sessiz bir had. 
3 - Nokta: Kııım yaiar. 
3 - Nokı&: Bir emir. 

Puvan: 2 

No: 2 

. A e 
Bu resimde (64) tane dört köşe var. 

(A) iıaretli dört köşeden başhyarak 
(B) ye kadar ba 64 dört köşeyi, kalemi
nizi hic kaldırmadan ve bir yerden iki de
fa ceçmedea oasd çizersiniz •• 

Puvan: 4 

2 
3 

• 
'j 

t 

6 

7 

8 

.:fR 

No: 3 

YUKARDAN AŞAGIYA: 
t - Bir slih; edat; ayni yaıta olanlar. 
2 - Gece ıörülen; bir seuiz harf; aev-

diiimiz bir insan. 
3 - Dargmlıiı unutmak; sessiz harf; 

sessiz harf; sessiz harf , sessız harf. 
4 - Sessiz harf; bir emir; bir renk ve 

bir emir. 
5 - Giydiiimiz bir şey; sesli harf. 
6 - Sesli harf; bir yemiı; sessiz harf. 
7 - Gökte bulunur; sesslZ harH sessi• 

'tarf; sesli harf. 
8 - Yere çakılan; zile benzer. 
9 - Sene; sesli harf, emir. 

10 - Akılsız; yırtıiı kapayan. 

SOLDAN SAGA: 
l - Tarlayı biçen; edaL 
2 - Rutubetten hisd olan bir şey; ilk 

sesli harf; düıünce. 
3 - Sessiz harf; sessiz harf; deniz ke-

1armdaki ·ev. 
4 - İnsan yiyen; sessiz harf; sessiz 

·~arf. 
S - Yuaknnm aksi. 
6 - Bir maden; emir. 
7 - Sesli bir harf; tiyatro oyuncuları

am 'işi; sesli harf. 
8 - Bir renk; bir aiaç. 
51 - Hayvanlarm yuvası; dervişler. 

ıo - Tavlada kullanılır; c;ocu.ldarm 1ev
diii fCY· 

Puvan: 4 

• • \wıtaya gitti. Akşam yaklaşmıştı. di, fakat cesaret edemedi. Korku - ağzı kulaklarına vardı. Tintin yüz-
1 ~Sevim: (Mis Beard', School l'infin1e Tintin, önlerine konulan ooJ dan ağlamaya başladı. Gözleri yum-/ dükçe sahilde ışrkl8:1' büyüyordu. 

Orange New Jersey, U. S. A.) ''Ben yemekleri kardeşçe yediler. Finiın ruk gibi şişmişti. Finfin pençelerile sımsıkı kayığın 
)1Urdumdan yakında ayrıldım. Fakat kuyruğunu aallıyarak pencereden Tintin, ev arkadqınm bu yalvar- kenarlarına yapışmış, fosfor gibi 
Cok özledim. Tanımadığım kardeşle- sıçrayıp gitti. Tabit Tintin de . arka- malarma dayanamadı. Tekrar dö - parlıyan gözlerile bir an evvel top
Jimden birile muhabere etmeyi çok sından, Finfin hemen sandala nerek aandalm içine atladı. Bu kü- rağa kavuşmayı bekliyordu. Işıklar 
isterim. Bana adresini yollayacak atladı. •Bunu gören Tintin: "İn aan- ç\ik şaka Finflnl hakikaten korkut- gittikçe büyüyordu. Karay~ ulaşır 
kardeşime hemen cevap veririm." daldan, orası sana layık bir yer de- mo$1L Şimdi, ikiBl birden · ne ola ·- ula.,ınaz Finfin hemen atladı. Tin -

BiLMEDiGiMiZ ŞEYLER - ~~ 

Balıklar 

2 - Kadıköy: Moda Caddesi, 53 ğil!" diye havlamaya başladı. Bu söz caklarmı d\1finıaeye baifladılar. Ka- tin sandalı yerine bağlıyarak sudan 
wnarada Ahmet: "12 yaşındayım. kavgaya kapı açtı. Tintin, gerilerek yık sahilden birkaç yüz metre açıl- çıktı. 1kiai de kurtuldUlar. 

Z aman zaman bu suali so
. rarlar: Balıklar uyur muf 

Birçokları balıkların uyuduğunu 
iddia tder. bazıları da itiraz eder. 

a~ektebin son smıfmdayım. ~ -
~1uyu hiç görmedim. Çok merak e
:yorum. Bana oradan kart yollıyan 

~ir arkadaş bula.bilirsem çok sevini
am. Tabi! ben de buradan ona kart-

yollanın." 

8 - Modada Avukat ffilminin kı

J'eyhim: "Guetenizde (Kartpos -
muhaberesi) usulüntl okudum. 
hotlandım Adresimi yolluyonım. 

kardeşlerimden beni arıyan 

• • 

Güzel · Fıkralar 
Di~iniz ki, balıkların uyuduk
larını ··veya uyumadtklarını bil
mek ,..Ye yarar? Evet. işi yüzden 
görenler için bunu araştırmaya lü-

Daba Neler Göreceğiz.? Patlatamadmız Şunu.. I Ne Parası Bu? ~ zum yotc. Fakat tabiatin birçok 
. . . . . . _ .. . . merakh taraflarım bulup ortaya 

Birkaç aene evvel matçı bir Ame- Anadoludan hın oglunu lstanbula Kolunda muthış bır apeeai olan çıkarmak istiyenler için bunun cid-
rikalı Niyagara ,elllesinden bir fıçı mektebe gönderir ve bir gün kendi- Anadolulu bir tacir orada kolunu ki· den blyOlc değeri vardır. 
içinde atladı. Tabii bu fıçı bu · iş si de kalkar gelir. Oğlu Istanbula me gösterirse kesilmesi llzuııceldi • Siz cft tabiat dersi okuyorsunuz, 
için hususi şekilde yapılmıştı. Fa • geleli kendini spora vermie ve namlı diğini söyl~ ..• O da kalkıp Jıııtanbula şimdi . efzina. bu meseleyi biz biraz 
kat ne de olsa bu, çok zor bir işti. bir futbolcü olnıUJtur. Babasının gel gelir, bir doktor bulur ve doktor ko- arq'brllım: Evveli uyumak ne de. 
Şimdi de genç bir Amerikalı, hu· diği gün mühim bir maç vardır, onu lunu kesmeden apsenin tecfavisine meldir? BUtün canlılar uyurlar 

susi surette yaptırdığı bir fıçı için- alır stadyoma götürür. Adam maçı çare bulur. Nihayet büsbütün iyi mı? 
. . . . sonuna kadar seyreder, maçtan son- olan tacirden doktor tedavi parası ~UtOn canhlar yaşadıklar1 sırada 

lf~ın cevapları de Atlantik denizini geçmek içm ha- ra bulU§tu.klan vakit oğlu sorar: istediği zaman tacir bu parayı falla hıç "°'durmazlar. Yani ölünciye 
KUÇUK 11. ONBllB zırlanmakta. Bu fıçıya bir küçük _Baba, nasıl, maçı beğendin mi! bulur: k~dar çal1fırlar. Fakat bu çalışma 

ıta:neri ban rasat mWilrü nudinde yelken takılacakmıf, bir de muvaze- - Beğendim ama evllt.. becere • - Doktor •• der, amma pahaCIIDJf- bır it pPmakla olmaz. Bomboş du-
'4Tan,, a"re "Tan., .. UÇoc:aldar lılecma- • • • ....a:-~- 1 ... _ · .__ ... Kol bil '--edin N ran ·bit insanın vücudu da çalışır 

-., aa brtı cöetentiiin sevsıden clolafl neyı temm için ufak bir alet. •• Hep- m~ vesse aua. sın - umu e -.-aa ... • M~ kalp c;arpu k d 1 • 
aaaa teeekkürlerimi sanama y.ıvrmn. si o kadar - Neyi beceremedik! parası lstiyonnm benden! ci~ ifler aıız l,:_,ırank olak8f~r,. 

KUÇUK AYHAN TEKINB " •--- • u u,.u • u iŞi• 
Aabrada Ticaret maballeainde Bu tecrübe yeni değildir. Daha ev- - Neyi olacak! •• Vurdunus YUr• Hiç Zalmaet Ebne ,. .tir, kafa dü,UnUr-

. • Yavram, hilrly~ llldan. . Teeekldtr ede- vel Maıış denizini bir deniz bisikleti dunuz paUatam.admm 111 topu! - Aklmıa k ... ,_, b" h"kl · ~ ;, . Ylcut bu iflerinl yapabilmek 1 -
t'im. ıı.n eok ıyı. DMa sıyadc fıkra ola- T D-L•- , go •- ır 1 19 ı: ~ tm kudrete ihtiyaca vardtr Bu ih-. 
.~r. Yudll tara pek iyi deltl. htidadaı. ile geçen genç bir adam b\l ,ekilde aze uaı.ıa geliyor. Fakat acaba 8ILD& daha ev• i ~ ti1119 yediffmiz f8Jlerden ~eyda. 
""· Yuqa cahlawa çok Driıvaffak ola- bir fıçı ile Şimal denizini geçmek Müşteri - Dün sattiğm balıkla?' vel anlattım mı! ; ,. plir. içimizdeki p1a maddele · 
......_ KUÇUK ZE~ SUVEUNE istemİf, fakat şiddetli bir fırtına tue değildi... - Gibel bir hikiye mi! .. Beyhude ~ yanarak bize kudret verirler. B~ 

....._ ismet. W cM4eeiade çıktığı için vaffak ı • ıfb. Balık - Kabahat benim mi' Bir tereddüt etme.- Anlatmamıpl'Jdır• maddeler zaman pçtikçe azaltr ve 
u i7i. ~ ~ _ _ mu 0 ~JO · çı . • Şimdiye kadar Hlldea böyle güzel YUcut belli olrruyacak fllcilde za • 

~ - .tlJ!f•~ til • blr .-7. .. · • • .. ~aflar. Biz her~ ,.ı ~alarak 

Uyur mu? 
r 

Fakat eksilen maddeleri hemen ye
rine koymak mümkün olamaz. E
ğer bir otomobil motörü ·gibi ben-
zini bittikçe yenisini koymak müm
kün olsaydı, insan vücudu da dur
madan çalışırdı. Gıda vücuda ya • 
vaş yavaş yayıldığı halde sarfedil
mesi çok çabuk olur. Bütün hızile 
koı;an bir adam nihayet iki yüz a
dımda düşer kalır. Bundan dolayı 
arasıra çalıf111aya fasıla vererek 
vücudun eksiğini tamamlaması te
min edilir. lfte uyku bunun için 
tflzemdir. Uyku sırasında vücut 
kaybettiklerini tamamlar. 
Şimdi gelelim balıklardaki uyku 

meselesine: insanların diğer hay -
vanlardan farkı, kafasının çok iş
lek olmasıdır. Balıkların da buna 
mukabil kafaları çok az işlektir. 
Kafanın kaybettiklerini tamamla • 
ması. diğer uzuvlardan daha zor • 
dur. O halde uyku çalışmaya ·ıe 
kafanın iflemesine göre az veya 
çok olur. Dikkat ederseniz bahi<
lartn başları gövdelerine göre çok 
kUçOk ve içindekiler de gayet az -

dır. Su içinde yaptıiı hareketler i· 
çin sarfettili kudreti bir uyku ih
tiyacı olmadan temin edebilir. Fa· 
kat bahklar1ı11 da aruıra gayet k1-
sa .Uren bir uyku ~alrti pçirdik· 

i
t - / 

r 
~ '~ 

'• 

1 - Bu iki resmi biribirinin tıpkısı 1 na hemen görür. İki resme dikkatle baka
sanmaymız. İkinci resimde ressam iki şe· nız. ikincinin iki aoksanmı bulup bize yao 
yi çizmeği unutmuş. Dikkatli bir göz bu· zmız. 

2 - Bu resmi yapan ressam her halde 
çok muzip bir adammış. Resmin birçok 
yerlerine insan başlan çizmiş, fakat bunları 
öyle yerlere yapmış ki ilk bakışta hiçbiri 
görünmüyor. Ancak resmi yana, tttıine 
filin çevirerek dikkatle bakmca birer bi· 
rer gözükmeye bilılıyorlar. Bu başlardan 
tamam (15) tane var. Haydi bakalım, şu 
resme dikkatle bakınız. Topraim üstün -

GÖLGE 

de, bulu'iarm arasmda ve dah,,t başka yel 
lerde kaç tane insan resmi "bulabilecelıoo 
siniz? 

(Buldufunuz baılan resmin üıı:erint 
kırmızı bir kalemle işaret edip bu resnıi 
keaniz. Öteki bilmecelerin zarfına koya • 
rak bize yollayınız. Resmin altmdaa c;ız· 
gilere isminizi ve adresinizi okunaklı ola
rak yazmayı da unutmayınız.) 

OYUNU 
'W" .._. "'W" .._...w w W w w w w w w w W w w w w W W w W w - OLU: WWW 

Bilmem hiç dikkat ettiniz mi? Ge
celeri aydınlık bir odada eşyanın 

duvara vuran gölgeleri bazan ken
dilerine hiç benzemiyen çok tuhaf şe
killer alır. Bakarsınız masanın Us • 
tünde duran bir tabakla içindeki el
ma duvarda kocaman bir şapka olu
vermif. Daha böyle neler... işte bu 
gö1gelerden çok eğlenceli oyunlar çı
kanlabilir. Mesela: Bu resimdeki göl
geye bakınız. Ağzını açmış bir kurt. rmızla tutup parmaklarınızı ikişer 

Di§J.eri bile görünüyor. Bu gölgeyi ikişer aralaymız. ı,te size kulaktan 
duvara aksettirmek pek kolaydır. kaşıktan, dişleri kibritten, bqı aai 
Dört tane kibritle iki tane çay kaşı- elden yapılmış bir kurt. Nasıl eğlena 

ğım alınız. Resimdeki gibi çay ka- celi değil mi? Ho,Janacağmm bildl
fI}darmı sağ elinizin başparmağile ğim için bu gUzel gölge oyunlarmdaa 

yanyana tutunuz, kibritlerden ikisi - size her hatta bir tane öğreteceğ\ıa 
W\ ~ Uöm.l narmaklarm.nla. lldı. Evde .,,,,._, ~ .arw•aı. 
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istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

"Parisli kadının bül ün dünyada 
meşhur zarafet ve sevimliliğinin haki
ki Sim nedir?,, Bunu, bütün Paris 
.tarif kadınlarının hakemine sormuş
tum. Kibar bir otelde bir danslı çay 
.tiyafetinde idik. O, bana dedi: 
Onlara dikkatle bakınız, evvela gö. 
zUnUze çarpan nedir? Ne şapkası, 
ne de fistanıdrr. Belki büyük bir iti
na ile hazırlanmış tenidir. BUtün 
kadınların mat ve yumuşak bir cilt
leri vardır. Hatta bu sıcak ve kala
balıklı salonda bile.. Onlara sabah
lan gezintide veya öğleden .sonra ya-

rışlarda dikkatle bakınız, hep ve da
ima aynıdırlar.,, 

Bunun içindir ki, zamanmıızda 

fini mat Tokalon pudrası, şık Parisli 

kadının en son moda pudrasıdır. Bu 

1 

o. No. Semti ve mahallesi 

283 Beyoğlu Ka.ınerhatun 

3HO Tophane 

3564/ 10 Kadiköy OBJnana.fa. 

3572 

3704 

3832 

3947 

4039 

4046 

4458 

5317 

S255 

8359 

8440 

Büyilkada Maden 

Tophane Kılıç Alipaıııa 

Arnavutköy 

Büyükada Yalı 

Çengelköy 

Eminönü Ahiçelebi 

Beyoğlu HUseyınaga 

Kuzguncuk 

Kadıköy Caferağa. 

Yedikule Fatih 

Sultan Mehmet 

Kadıköy Osmanağa 
• 

Sokağı Emllk No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

Şirket E.23 Y. 25 M metre al"J5& 162 AçıKı 

arttırma 

Cebbar 

çıkmazı 
4 56,50 " " 290 ,, 

Harita.: 1264 

E. Hristo 72 118 metre arsa. 320 " 
vergi 

Y. Re§ita.ğa 
Harita: 10 nm 4/ 6 his. 

Aya Nikola E. 4 i MU. 

Mumhane ve E. 8-14-16-

Kıhç AUpa§a 40 

mescidi Y. 8-14-178 

Mahallen 34-42·178 

KiliM E. 16 

Pervane E. 19 Y. 23 

Ada 19 Parsel 6 

Kuleli caddesi E. 51 Y. 72 

Limon iskelesi. 

Sultan çeşmesi 22-6 
Ama vut çıkmazı 

E. Kumbaoğlu Y. Hamam 7 

E. Icadiye Y. Cem E. 12 Y. 6 

E. Bakkal 
Y. Beleşçi 

Halidağa 

E. 2 Mü. 
2. Mü. Y. 2 

Ma.hellen 2/ 4 

E . 17 Y. 27-29 

1473 metre arsa 

Kargir salhane 

ve ahır üstünde 

odaların 1/4 his. 

19820 metre bostan 

ve tarlanın 1/ 5 his. 

88 rnetre arsa 

Kargir deponun 

21/40 his. 

Kargir mağaza ve 

üstünde odalann 

735/ 51840 his . 

34,50 metre arsa. 

090 " 
?20 Kapalı 

zarf 

iOO Açık 
arttırma 

270 ,. 

1539 Kapalı 

zarf 

9U A~k 
arttırma 

110 " 

Kargir hanenin 1/ 2 his. 350 ,, 

Ah~ap hane ve 1350 Kapalı 

bahçenin 1/ 3 his. zarf 

171 metre arsa

nın 1/ 5 his. 

70 Açık 

arttırma 

2281,50 metre mu- 55SO Kapalı 

kaddema bahçe elyevm 

bostan ve kulUbe. 

zorf 

Yukarıda evsafı ya.zılt g3yrl menkuller on gUn müddetle satışa çıkarılmı§tır. Ihııleltri 27 • 11 • 936 tarihi

pudra, tene bir gUl yaprağı yumu- .. ________________ , __________________ _,, 

şaldığmı verir ve ne rüzgar, ne yağ

mur, ne de terlemeden kat'iyyen mü

teessir olmaz. Günün her saatinde 

ytizde bir genç kmn sehhar sevim
liliğini temin eder. Siz de Tokalon 
pudrasını tecrlibe ediniz. Aynanızda 

nksedecek şayanı hayret semeresin

ne tesadüf eden cuma gUnU saat 14 dedir. Satış münhaınran ga vri mübadil bonosuyladır. 

RCMATIZMA PIMANCL 
ile derhal geçeı . , _ 
mekten, bel, diz ve nr
kaya giren ağrıları he
men keser. 

den memnun kalacaksınız. 

Şark Demiryolları 

ilan 
Ramazan münasebetile 46 

V'e 49 numaralı katarlar 16/ 
17 lkinciteşrin 1936 gece
sinden Bayramın üçüncü gÜ 

nüne kadar (dahil) her gün 
Y eşilköy - İstanbul ara
•rnda ve mütekabilen seyri
ıef er edeceklerdir. 

İstanbul, 13 lkinciteşrin 1936 
DİREKTÖRLÜK 

Y atadığımız ekono
mi devrinde size pa
halıya mal edilmek 
istenen nasihatleri 
§Üpheli görünüz. 

Her nerede ve herhangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsini.7.:. Yarını sa
at zarfında o tesirini gös
termiştir, bile. 
Krem Pertev'in yarım a
sırlık şöhreti a..cıılsrz değil-
dir. YUzbinlerce kişiden 
Krem Pertev hakkında 
samimi kaı>aaUerini sora
bilirsiniz.. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü iıinları 

Cinai f)1iktarı Kıymeti Teminatı 

Kilo Lira K. Lira K. 
Yeşil mercimek 450 45 00 3 38 
Kalburlanmış nohut 1100 87 00 6 50 
Çalı fasulya 1200 120 9 00 
Temiz kırıklı pirinç 600 66 00 4 95 
Mersin pirinci 750 112 50 8 44 
Sarı Adapazarı patates 500 25 00 1 88 
Kuru bakla 450 26 00 1 95 
Çekirdeksiz üzüm 375 56 25 4 22 
Zeytinyağı birinci yemeklik 200 100 00 7 50 
Erzurum erimiş yağ 570 342 00 24 65 
Sabun zeytin yağından 2 nci 

~ j nevi ' 5 O 16 5 O ı 2 4 
J Toz şeker 200 50 00 3 75 
'~ Tuz 3 O O 13 5 O ı 13 
~ 
P Salça (Taze) 80 9 60 o 96 
l Sovan uzun cinsten İmrali 300 7 50 o 57 
~ Yukarda miktar ,.e evsafı yazılı Üsküdar imareti ıçın 

alınacak erzakın açrk eksiltmesi ( 1 O) gün uzatılmıştır 
ihaleleri 23/ 11 / 936 Pazartesi günü saat 15 dedir istekli
leri Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. 

~ 
1 
' ~ 
iJ iktisat Vekaletinden: 
~ ''t~ KANUNU,, nun dokuzuncu "Teşkilat,, faslın

d~ı .ı nükümlere göre kurulan "İŞ DAİRESİ,. nin Teşri
n_ısani ı 936 başından itibaren faaliyete başladığı 145 in
Cl llladde mucibince ilan olunur. "1661.. "'2802 .. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Cinsi ve evsafı Miktarı Tahmin Teminatı Tarihi 

metre mr. Tutarı Lira 
DLW Extra Wal- 827,50 2000Lr. lSOLr. 27 / 11 / 936 
ton Ca. 2,2 mm. Cuma günü 
ayar ve evsafın- ıaat 14 de 
da ( Linoleum) Kültür Di-
olacaktır. 40 lık rektörlü-
mukavva ile mu- iünde. 
kavvalanarak dö-
şenecektir. Li-
noleumun ek yer 
leri soğuk tut-
kalla tutkalla -
nacak ve faslı 
m üştereklcrde 
hiç aralık kalını· 
yacaktır. 

Linoleum açrk <Jü.z renkte ~~ okuldaki nümunesinin 
ayar ve evsafında olacaktır. Doşenen sathın blitün kenar
larına 25X25 ınaktaınd~ ve bir tarafı yuvarlak çıta ile 
çevrilecektir. 

Nümune ve şartnamesi Okuldadır. 
Edirne San'at Okulu için alınacak olan cins evsaf ve 

miktarı yukarıda yazılı olan (Linoleum) 11/ll /1936 
tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. 27 /11/ 
ı 936 tarihinde ihalesi yapılacağından isteklilerin dip0zit 
akçalarmı yatirdıktan sonra Kültür Direktörlügünde Or
ta Okullar alım kon1isyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(2967) 

ISTANBULDA GALATADA RIHTIM ÜZERiNDE 
YAPILACAK YOLCU SALONU PROJESİNE 

AlT AÇILAN MÜSABAKA 

lstanbul Liman işletme 
idaresinden; 
Galata Rıhtm1ında Merkez ve Çinili Rıhtım hanları a

rasındaki idaremize ait yıkılacak olan Panorama, Orta 
Maritim hanlarının mebni bulunduğu arsa üzerine yeni: 
den inşa ettirilecek yolcu salonu Projesi için Türk ve ec
nebi mimar ve inşaat mühendisleri arasında bir müsaba
ka açılmıştır. 

Müsabaka 6. Şubat. 193 7 tarihinde hitam bulacaktır. 
Projeler bir Ti.iri Heyeti tarafından incelenerek birinci

ye (250e). İkinciye (1000) ~e beğenilen diğer iki proje
ye (500 zer lira mükafat verılecektir. Taliplerin proje 
müsabakasına ait izahnameyi Galata'da Fermenecılerde 
Haydar Hanında Fen servisi şefliğimize müracaatla al-
maları lüzumu ilan olunur. (2754) 

1 1 

Satılık Bina 
Kızılay Cemiyetinden: 

Çağaloğlunda lıtanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Direk. 
törlüğü karşı~ında Kızılay Mümessilliğinin bulunduğu bina 
satılıktır. M~racaat mahRlli Yeni Postane civarında. Kızılay 
hanında (eski Aksaraylılar hanı) depo direktörlüğüdür. 

~------------------------------
Açık Eksiltme ilanı 

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

Merkezi nakil vasıtalarına lazım olan en az 500 en çok 
600 teneke Benzindir. 

Tahmin edilen bedeli iki bin dört yüz liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardı r. 
A - Eksılt.1nc şartnamesi. 
İstiyenler bu evrakı İstanbulda Galata Sahil Sıhhiye 

Merkezinde Çanakkalede Çanakkale Sahil Sıhhiye Mer
kezinde görebi~ir1er. 

3 - Eksiltme 26 İkindteşrin ı 936 Perşembe günii sa
at on beşt,e Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi oinasmda 
toplanan Satm<.Jma Korr.isyonunda yapılacaktı.-. 

4 - - Eksiltnc açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
5 - .El<siltmcye girebilmek için isteklinin ytiz seksen 

lira muvakkat teminatı vermesi bundan başkd ı 036 .;ene
si Ticaret Odası vesikası göstermesi lazımdır ... 2829,, 

Kapalı Zarf usuliyle eksi .tme ılanı 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltml·ye konulan iş: (!zmitte yapılacak kırta· 

siye deposu inşa<?tıdır İnşaatın keşıf bedeli ( 30450) Lira 
( 7 3) kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartrlameler ve evrak şunlardır. 
A - E~siltme şartnamesi. 
B - l\iukavek pı ojesi. 
C - Nafia !şlcri şeraıti umumivesi 
D - İnşaata dair fenni şartnanıe. 
F -- Keşif ceuveli. 
G- Proje. 
İsteyenler bu şartname ve evrakı 1 5 3 kuruş bedel mu

kabilinde Ankaı ada .l\1aliye Vekaletı Kırtasiye M üdiırl ti .. 
ğünden, İstanbu'da Dolmabahçe Kırtasiye deposundan 
İzmit Jeftcrdarlığmdan alabilirler. ' 

3 - Eksiltme 20 / 11 / 1936 tarihinde Cuma günü 5aat 
15 te Ankarada Maliye Vekaleti Kırtasiye Müdü~lüğün
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Ek~iltmt-ye girebi1mek için 2283.80 lira Muvık

kat teminat verrr.esi bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - Nafia Vf-kaletinden alınmış yapı müteahhit!iği 
ehliyet vesikası. 

B - En aşaf;t 8 gün evvel müracaatla 30.000 liralık 
bir inşaatı yapa!Jileceğine dair Nafia Vekaletince tasdikli 
vesika. 

C - Tir::~ret Odası Vesikası. 
6 - Teklif m<~ktupları yukarıda üçüncü madded~ ya. 

zılı saatten bir saat evveline kadar Kırtasiye MüdiırJUo-i.i. 
ne getirilecek El{siltme komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde ver~lecektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nih ~yet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve drş :mrfm mühüı mumu ile iyice kapatılmış ol
ması laz:;:mdır. 

Postada olacak gecikmeler ka bu] edilmez. ( 2 7 O 4 

Cumur Başkanhğı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden 

1 - Orkestra için seçme sınaviyle şu Müzisyenler ah. 
nacaktır: 

A ·-Bir Flüt ve küçük Flüt çalan, 
B - Birinci ve ikinci keman çalanlar, 
C - Viyola çalabilenler, 
Ç - Bir kontrbas çalan, 
D - Bir ü~üncü Trombon çalan. 
E- Bir obuva "Korangle,, çalan, 
2 _Seçme sınavları İkinciteşrinin 23 - 27 inci "Pa

zartesi. Salı, Çarşamba. Cuma,, günleri saat ı o da Gaıa. 
tasaray Lisesinde yapılacaktır. "27 36 

" 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
ı - Zincirlikuyu İlk Okulunda açılan Pansiyo ·k· 

· · b 1 B' · ·k.. .. na ı ın. cı taksıt aşı o an ırıncı anundan itibaren de taleb 
nacaktır. e alı. 

2 - Pansiyonun yıllık Ücreti 80 iki aylık ·· · 
radır. Büyük tatilde okulda kalacaklardan ~cretı 2 O li
alınır. ay a 12.S lira 

3 - Yazılmak ve fazla malumat alm k . . 
kul Direktörlüeiine basvurmaları la" a dıstıyenlerin Q. 

zım rr. "2813 .. 
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Radyosunun 1937 modeli geldikten 
piyasada Radyo münakaşasına son 

sonra 
verildi 

1937 Modeli 

• • A 
Radyosunu görüp 
dinledikten sonra 
başka Radyo al
mağa razı olamı
yacaksınız. 

----·----
Bugün belki başka 

Radyoya sahipsiniz fa
kat yarın muhakkak 
surette bir 

• • • 
ile tebdil etmeğe 

mecbur kalacaksınız. 
> O. T. T. A. Ş BeyoQlu, istikrar Caddesi Tokatllyan karşısında 

Dişleri fovkalade beyazlatır ve temizler. 

Ağız kokularını giderir. Mikropları öldürür. 

Diş macunlarının en güzelidir. 

Fiatı her yerde 15 kuruştur. 

' SATILIK KULLANILMIŞ MUHTELiF EŞYA 

Beykoz Deri ve kundura fabrikası 
T ütk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda toplanmı' bulunan müstamel deri ve mesin
den mamul eşya 11e kotum aksamı, makine kayı~ları, yün. ta
rak v~ makasları, demir tokalar, nalçalar, teller, kunduracı 
çekiçleri, diki, makineleri ve parçaları, dinamolar, mutfak 
ve çam~ır levazımı ve diğer birçok müstamel efya 18 lkinci
tetrin 1936 tarihinde saat 13 te ve bir günde ikmal edilmedi
ği takdirde ınüteakıp günlerde öğleden sonra devam olun
mak üzere F ahrikaımz Ticaret Servisinde bulunan listeler 
mucibince acık uttrrma ile sablacakhr. 

Dellaliye ;esmi alıcıya aiddir. Satılan malın bedeli derhal 
Fabrikaya ödene.cektir. 

Eşyayı görmek ve liate]eri tetkik etmek isti yenler F ahı ika 
idare Şefliğine ve lüzum görecekleri tafsilat için de Fabrika 

Ticaret Servisine müracaat edebilirler. 

Istanbul 6 ncı Icra Memurluğun- ı 
dan: Bir borçtan dolayı mah,uz ve 
paraya çevrilmesine karar verilen bir •·--
çift cironik susam pişirme elektrik-

RAF A L 
le müteharrik makine ve teferrüatı, 

bir adet tuz ezme makinesi, elektrik- Lamartin'in ölmez iki şaheseri 
le müteharrik, dört teneke p~kmez ve 
bil- adet altı beygir kuvvetinde A. E. 
G. markalı motör 17 - 11 - 1936 salı 
günü sabah saat 9 dan 10 a kadar 
Usküdarda Araba meydanında 16/ 18 
numaralı tahan fabrikaSıinda birinci 
açık artırma ile satılacağından istek
lilerin mezkur gün ve saatte yerinde 
hazır bulunacak memuruna müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Halit Fahri Ozansoy 
Tarafından bu eserlerin değerleri nisbetinde 
güzel bir üslupta dilimıze çevrilmiştir. 

kapakları birer tablo kadar .canll renkli resimleri 
Sahibi:Ahmet Emlıı YALMAN - ihtiva eder 

umumi Neş~~y;!.!are Eden: RAFAEL 100, Graziella 7 5 Kuruştur 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 

Şirketi. BasıJd1ğı yer: TAN matbaası ~---------•ııı- İstanbul: Kanaat Kitabevi •----------~ 
41 

---- BiR ATEŞ 

--

Damlası Gibi! ... 

VENÜS 
RUJU 

Kullanan dudaklardan çı· 
kan her kelime bir ateş dam
lası gibi yakıcı olur. Renkle
rin dudaklara en çok uya~ 
ve yaraşanı yalnız VENÜ \.. 
rujunda bulunur. 

Kullananlar hayret ve 
takdirini kazanan eşsiz VE
NÜS rujunu muhakkak tec-
rühe ecliniz. 
41 

1 ~eJWieat reçelızsi No.1 
..... \erı daJ.. 

(:>O .. ~·.,,, 'I() • 
&· 'h· 
~ ~ 

'e/Jvirat\o v..r::i~ Gözlerin 11zuhafazası için dai11ıO 
O s r anı ll!ll aınpulıı laıllanmaltı 

A )'dtrılık tenıin ede.n bundan dafırJ 

istifadeli nıenba yoktur .. ~ IIerkC5 

bizzat rıe kadar elektrik cereya1ıı 

sarfettiğini kolaylıkla kontrol ede' 
bilir. Her anıpulün anıbalajı ii~<'/ 

rinde aydınlık derecesi (DLnı) ife 

işaret edibniştir. J7e idareli elektrik 

sarfiyatlnı da Vat göstennelded[r. 

,__ ... 1.ŞE Gı.REBı.LMEK ı·ç·ıN ~ ~Sinirli ve ciğerleri ÇAM HüUlsasile ban-
zayıf olanlar yo yapmız 

Banka - Fabrika ve Ticaretevlerinde çalışmak için: Defter yazılışın Çam ağacının b;.itiin şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu te-

, 
M• . .__.. 

4 şekli, Faiz hesaplan, bilanço, Bono, Çek ve Poliça kaideleri öğre-
tilir. Hususi muhasebeci şehadetnamesi verilir. Programı aıınak ve neffüsü kolayla.,lıtır. Sinirleri teskin eder. Cildi güzelleştirir. 
yazılmak için AMER!KAN ERKEK LISAN VE TICARET DERSA- Kokuları izale eder. Ne,enizi artırır. Şi,es.i 60 kuru~tur. Her 

ampulleri 15, 25, 40, 65, 100, 125 
ve 150 Dekalume11liktir. 

_N_E_S_~~L~~~U:;..__..__~__..__,..._,'--"',,__ __ .....___-ı-~~~----Jll_ ______ ~e=c~za~n~e~de~ar~a!~~n~ız~.~Ç~am~is~m~i~n~e~d~ik~k~at~.--~~~Jl~~~~~~~~~~~~~~!!!~!!!!~~!!!~~..._ 


