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Küçü~ San'at 
ıErbabı Nasıl 
Himaye Görecek 

Çırak ve Kalfalardan Ka

zanç Vergisi Alınmıyacak 

Ankarada toplanan ktiçük san'at-

1 
ler kongresine iştirak eden murah
haslarla, esnaf şubesi müdürü Ka -
zım, dün ş e h r i ·m i z e gelnıiş-

Şehir jandt.ıYmaları halkı Jağıtmıya uğra?yorlar 

Paris Mektubu 

Mütarekenin ylldö
nümü Pariste nasıl 
tes'it edildi? 
P aris, 11 (Hususi Muhabirimiz yazıyor) - Sisli 

ve kasvetli bir hava ... Daha sabahleyin erkenden 
bütün halk Konkord, Şanzelize ve meçhul askerir! meza
rının bulunduğu Etual meydanına doğru akıyor. 

İki üç dakikada bir gelen metropolitenlerde bir ka~ 
tren beklemedt-n yer bulmanın imkanı yok. GörülmeıniŞ 
bir kalabalık ... 

Bütün sokak başları polis 
ve şehir jandarmaları tara
fındr n tutulmuş... Sabahın 
sekizinde başltyan 30.000 
mektep talebesinin resim ge 
çidi hala devam ediyor ... 

Merasimden önce •• 

G ittikçe artan kalabalıktan zor 
sıyrılıp Etual meydanına çık-

tım. Ve takı zaferin tam karşısında 
gazeteci ve sinema operatörlerine ay
rılan yere girdim. Etrafımda bütün 
dünya matbuatına mensup bir iki yüz 
muhabir ve muhtelif şirketlerin yirmi 
otuz sinema makinesi vardı. Takı za
ferin üstünde ve etrafındaki binala -
rm damlarında yer tutan operatörler 
de ayrı ... 

Bu muazzam meydanın dörtte üçü 
süvari krt'aları, piyade ve muzıkalar-

ca kulaklarım yırtan ıslıkların acı te
siri chunuyor ... 

Saat on bire on var.. Keskin bir 
hazırol ! borusu işitildi... Köşeden Ri
yaseti Cümlıur muhafız süvari kıt'a
ları göründü... Bunları takip eden 
bir otomobilden Reisicümhur Mösyö 
Löbrön ve Harbiye Nazırı Daladye 
indi. Kendilerini karşılamağa gelen 
General Goronun ve diğer kaoine er-
kanının ellerini sıktıktan sonra. biraz 
ilerideki bir alay sancağının önünde 
durdu. Yüz, yüz elli kişilik büyük 
bir askeri bandonun c:almağa başla

dığı Marseyyez ortalığı sükuta boğ -
du... Sesler kesildi, uğultula.- efordu, 
herkes selam aziyeti aldı 

Geçit resminde .. 

B undan sonra, Mösyö Löbrön, 
nazırlar, mareşallar .. yerleri

ne geçtiler ve resmigeçit başladı ... 
K.ıt'alarm başında General Goro geç-

la. adeta muha.ı;ara edilmişti. 
Abidenin etrafı ise yalnız ağır harp ti, biraz ileride ayrılrp Rcisicümhurun 

tam karşısında muzıkanm yanında 
ına.lfillerine, reisicümhur ve kabine yer aldı ... 
erk8.nı ile kordiplomatik için ayrıl - İşte Saint _ Cyr, meşhur Harbiye 

mış. Mektebi bayraklarile geçiyor ... Bay -
üniformalı ihtiyat zabitlerine tah- rak geçerken bir kıyamettir koptu ... 

Sİl!l edilen tarafta birkaç bin kişi gö- Biribirlerinin boğazına sanlan, küfür-
ri.inüyor. 

Motosikletli ve süvari polisler inti
zamı temin edip herke.se yerini göste

riyorlar ..• 
Kordiplomatiğin yanmdaki köşede 

ltili.f devletlerine mensu polup Pa -
riste bulunan ihtiyat ve muvazzaf 
birçok zabitierı yer tutmuş. Birkaç 
yüzü mütecaviz olan bunlar burada 
ldeta bir askeri müze vücude getir
mişler .•• 

~ M eçhal Askerin M ezarıntla 

S aa.t on buçuk ... Kabine erkanı 
ve kordiplomatik yavaş ya

Yaş otomobillerle gelip yerlerine ge
~iyorlar ... İşte Parisin Asken Valisi 
Geenral Goro... Sağ kol ve bacağını 
Çanakkalede bırakan, fakat Türkleri 
seven bu ihtiyar asker otomobilin
den inip hemen kendisini karşılıyan
lar arasında bulunan dostumuz Her
yo'nun elini sıktı ... 

Bu esnada Şanzelize tarafından u
ğultu halinde fakat gittikçe yaklaşan 
aesler duyulmağa başladı. Bir iki da
kika sonra ıslıklar, bağırmalar, hor
ralar, Marseyyezler, ve Enternasyo -
ııallerden mürekkep gürültünün sebe
bini anladık ... Umumi Harbe iştirak 
etmiş eski alaylarm sancakları geli
yor ... lşte bu belki bine yakın bayrak 
koca Şanzelizeyi dolduran yüzbinler
ce halkm önünden geçerken herbirini 
kendi düşüncelerine göre co,turuyor, 
kimine ıslık çaldırıyor, kimine horra 
ba.ğırtryor .•• 

Bu alaylarm bugün kör, topal, ço
lak olan etııki mensupları ta.rafından 
taşman ~ayraklar zafer abidesinin 
altında yatan meçhul askerin meza
nnm etrafma dizildiler ... 

Bu zavallı malüllerin yüzlerinde u
zmı bir yol yürümekten mütevellit 

. ..._..._RL....-..~ltttıc-ı.tln:ı.nluch 

!er eden bir grup ... Bunların arasında 
sancak geçerken kasketini çıkarmak 
istemiyen bazı kimselerin yanında bu
lunanlar dövmeğe teşebbüs ediyor -
lar ... Polis ve şehir jandarmaları bun
ları zorla teskin edebildi. 

Harbiyeliler muntazam fakat yu -
muşak adımlarla geçtiler, Bunları, 

iki uçları he.vaya kalkık gondole ben
ziyen şapkalarile Politeknik talebesi 
takip etti. Arkalarından bir süvari 
muhafaza krt'ası, sonra bir piyade 
böltiğü ve yeni ihdas edilen ve ilk 
defa resmigeçitte geçen 14 Temmuz 
merasimine iŞtirak eden meşhur 
(Majino) hattı krt'alan geçti ... Bun
ları takip eden bahriye sila.hendazla
rmdan sonra motör sesleri işitildi... 

Fransa bu birkaç sene için bütün 
ordusunu motörize etmiş... İşte mo
tosikletli kıt'alar, i.ki kişilik kücUk 
traktörlerlü tanklarla çekilen ağır 

makinelitüfekler, yine iki kişilik zırh
lı otomobillerin içinde küçük çapta 
tayyare topları .. Yine traktörlerle çe
kilen yedi buçukluk ve on beşlik top
lar ... Bunları, iki&er ve üçer hafif ve 
ağır makinelitüfekler1e mücehhez 
zırhlı otomobil ile küçük tanklar ta
kip etti ... Ve geçit resmi bitti. 

1ıf Temmuz resmigeçidinde gördü -
ğümüz ağrr tanklar bugün geçmedi. 
Yedi buçukluk top ve ağır makineli
tüf eklerle mücehhez olan kırk ve alt
mış tonluk 0 muazzam tanklar o gün 
Paris caddelerinin asfaltlarını kalıp 
kalıp sökmüş yollan berbat etmişti... 
Polis o gün gazetecilere tunlarm re
simlerinin çekilmesini bile men.etmiş-
ti~. 

Büyük arbedeler 

Ş anzelizeden Konkord meydanı
na doğru ilerlemeğe çabalı-

llOrum. arıl mah eri 

tir.ı T i c a r e t O d a s ı umumi 
katibi Cevat Nizami de bugün 
gelecektir. Murahhaslar, kongrede a
lınan neticelerden son derece mem -
nundurlar. Bunları, mensup oldukla
rı zümrelere anlatacaklardır. 

Kongrede, murahhaslar esnafın 

bilhassa vergi işleri üzerin<!.eki dilek
lerini istedikleri gibi anlatmışlardır. 
Temennileri ait oldukları vekaletlere 
bildirilecektir. 

!ktısat Vekaletince hazırlanmış o · 
lan küçük san'atler kanunu proJesi 
üzerinde çok derin müzakereler yapıl 
mıştır. 

Proje küçük san'atler erbabını mes 
leki kabiliyetlerine göre derecelere 
ayırmaktadır. 

Küçük ıan' at erbabı 
Muayyen bir tahsil ve tecrüb~ dev 

resini geçirdikten sonra herhangi 
bir maddenin şeklini değiştirecek şe 
kilde el emeği veya makine ile çalı -
şanlara küçük san'at erbabı denecek 
tir. Bu grupa ayrılanlar; elbise ima
latçıları, deri sanayicileri, ahşap sa· 
nayicileri, maden işleme sanayicileri. 
mensucat sanayii, toprak ve taş sa
nayii, kimya san'atleri. (kumaş bo -
yayıcılar, temizleyiciler ve emsali) 
dir. 

Muayyen bir tahsil ve tecrübe .:iev 
resi geçirdikten sonra mahiyet itiba
rile maddelerin şekillerini değiştir -
mekten ziyade onlara bir nizam ve 
ahenk verenlere meslek müntsiplcri 
denecektir. Bu grupa da fotoğrafçılık 
otel ve pansiyonculuk, sütçülük, bina 
boyacılığı, nakışçılık, berberlik, ütü
cülük, kolacılık yapanlar aynlmıştrr. 

Projede mesleğin intizam ve inzi
batına, inkişafına ait hükümler var
dır. Usta ve kalfalrk yapabilmek için 
ehl\yl!t iml~':ıa.nı. geçi.t"rnak. ehliyet _ 

name aım.dıktan sonra da belediye -
den de rtlhsat istemek lazrmgelecek
tir. Küçük san'atler kanunile, küc;ük 
san'atler erbabının ferdi muamelatı 
belediyeye intikal etmektedir. 

Himaye tedbirleri 
Projede küçük san'atlcrin inkişa

fı i~in esaslı himaye tedbirleri var -

dır: Çırak mektepleri ve kurslan a

çılacak, satış ve kredi kooperatifleri 
kurulacaktır. Her teşekkülün koope
ratifi olacaktır. Yeni kurulmak üze
re, olan halk bankası vasıtasile kre -

diler temin edilecektir. Sergiler açı
larak küçük san'atler erbabına tip 

ve nümuneler verilecektir. Belediye, 
devlet, hususi muhasebe münaka.sa

larında alıncak eşyanın muayyen lıir 
miktarının küçük san'at imalatın -

dan olması temin edilecektir. Bazı 

muafiyetler ihdas edilecektir. Çırak 
ve kalfalardan kazanç vergisi a.lm
ınıyacaktır. 

Projenin iş kanununun tatbik ı.ahası 
na konulacağı 1937 haziranı başına 

kadar Büyük Millet Meclisinden ka-
n un halinde çıkacağı anlaşılmakta • 

dır. Bu suretle iş kanunile birlikte 
tatbik edilecektir. Küçük san'atler 
kongresinde, bazı san'atlerin tahdi

di de mevzuu bahsolmuştur. Ancak 
bu, itirazları celbetmekle beraber 
tatbiki de müşkül olacağından bir ka 
rar verilmemiştir. 

bir kalabalık ortalığı istila etmişti. 
İğne atacak yer yok ... 

Bir haftadanbcri gazetelerin bütün 
sükun tavsiyelerine ve hilkıime-
~ aldığı bütün inzıbati tedbirlere 
ragmen işte grup grup toplanıp Mar
seyyezi söyliyen, parmaklarını gerip 
havaya kaldıran faşistler işte yum .. 
ruklarmı sılap Enternasyonali bağı .. 
ran kasketliler ... Yer yer kopan arbe
delerin haddi hesabı yok ... Ağza alm
mıyacak küfürler hiç sıkıntı ~kil • 
meden bağıra bağrra sarfedillyor. 

Polis ve eski Korsika haydutların
dan teşkil edilen ve böyle günlerde 
çok işe yanyan gardmobiller - şehir 

jandarmalan· - bu azgın halkı dağrt
mağ& uğraşıyor ... 

Feridun DEMOKAN 

Belediye, otobüs imtiya
zını Mayısta kullanacak 

Kaç otobüse ihtiyaç var? 
y 

Belediye, mayıstan itibaren Is -
tat1bulda otobüs işletmeye ve bu su 
retle kendisine ait bulunan otobüs 
imtiyazını kullanrnaya karar ver -
nıiştir. 

Şehirde otobüs işletmek için kaç 
otobüse ihtiyaç olduğu tesbit edıl
dikten sonra ecnebi bir firmaya si
pariş verilecektir. Belediye, bu oto
büsleri şehir dahilinde isletecec7i ' ,.,. 
hatları tesbit ile meşguldür. Ancak 
bu rnuvakkat servis, şehir planı 
tatbik edildikten sonra değiştirile
cektir. 

Şimdi şehrimizde 121 otobüs ışle
mektedir. Belediye, imtiyazı isti -
mal edince bunları işletmekten me
nedecektir. Ancak bu 121 otobü -
sün içine tramvay şirketinin Tak • 
simle Beşiktaş arasında işletmek· 

te olduğu dört otobüs te dahilrfir. 
Yalnız, belediye otobüs imtô ur-••ıı 

istimal ett iği zaman bu otobüslere 
müsaade edileceği zannedilmekte
dir. 

Diğerlerinin vilayetin mülhıık'lt 

kazaları arasında işletilmesine mU 
saade edilecektir. 

iplik buhranı Genç Bir Kadın 
karşısında Doktorumuzun 
kat'i tedbir Feci Ölümü 

lktisat Vekaleti, pamuk iplığı ihtı
karmın önüne geçmek için bütün kü
çük tezgah sahiplerini sevindirecek 
zecri bir karar ittihaz etmiştir. Bu 
karara göre, iplik ihtiyacını temin 
işi ile uyuşturucu maddeler inhisarı 
meşguJ olacaktır. Buna ait direktif
leri dün Iktisat Vekleti afyon ıdaresı 
direktörlüğüne bildirilmiştir. 

Afyon inhisarı, dünden itibaren ip
lik meselesi ile meşgul olmak üzere 
faaliyete geçmiş, idarenin şefl erin -
den birini Adanaya, birini de l zmire 
göndermiştir. Bu memurlar Adana 
ve lzmir mmtakalarmda esaslı tet . 
kiklcrde buJunacaklar, iplik fabrika 
mUdürlerile konuşarak ihtiyac: ve di
lekleri merkeze bildireceklerdir. 

lhtikarın en mühim kısmı ~ehri · 
mizde olduğu cihetle buradakı tet 
kikatı da bizzat uyuşturucu madde
ler inhisarı direktörü Hamza Osma n 
üzerine almıştır. 

İdare, bir taraftan bu tetkikat ile 

Dün sabah Nişantaşmda feci bir 
kaza olmuş, bir kadın doktorumuz 
penceresinden düşerek ölmüştür. Hii. 
disenin tafsilatı şudur : 

Nişantaşında Papatya apartıma

nmın 6 numarasında oturan General 
lzzettinin kızı Sıhhat merkezi dok -
tarlarından Bayan Afife, dün sabah 
saat yedi buçukta penceresini dÇ -

mış ve duvara konan güzel bir ke -
lebeği tutmak isterken muvazenesini 
kaybederek yere düşmiiş ve derhal 
ölmüştür. Tahkikata müddeiumumi 
muavinlerinden Ubeyit el koymuş 
ve tabibiadli Enver de cesedi muaye
ne ederek gömülmesine müsaade et
miştir. Doktor Afifenin feci ölümü 
teessür uyandırmıştır. 

Belediye Resim· 
ve Vergil~rinin 

Siyaset alemi 
Silahlanma Yarışı 

S on günlerin telgrafları içinde 
rnühim bir kısmı silahla:ıırıa· 

ya ve silahlanma programlarının tat· 
bikattnı çabuklaştırmaya aittir. 

Al.manya Sovyet Rusyanın kara 
ve hava kuvvetlerinin kendisin i teh• 
dit etmekte olduğunu ileri sli:-erek 
silahlanmak için bu sene de 800 mil· 
yon lngiliz lirası sarfetmektedir. 

ltalya silahlanma için sarfetti ği 
faaliyeti iki misline çıkarmıştır. ltal· 
ya Başvekili geçenlerde söyled iği oır 

nutukta ltalyada çalışan 1200 mü • 
himnıat fabrikasında mesai saatleri
nin altmışa çıkarılacağını söyledik • 
ten başka fabrikaların verimini ar • 
tırrnak için yeni fabrikalar yapılaca• 
ğını anlatnııştı. ltalya, bundan baş· 
ka birkaç fabrikayı yalrı•- tayyare 
motö rleri imalatına tahsis edecek. 
1,5 milyon isterlin harcederek yeni 
tayyare karargahları yapacak, de .. 
niz kuvvetlerini artıracak ve bunla• 
rın mevcudunu yükseltecektir. 

Yakın zamana kadar silahça dün• 
yanın en kuvvetli bir devleti .;ayılan 
Fransa yeni bir silahlanma prog " 
ranıı tatbikine karar verıniş ve bu .. 
nun için 136 milyon isterlin sarfını 
kararlaştırmıştır. 

lngiltere gelecek martta v~an 

müdafaası hava filosunu (1500) e 
çıkarmış olacak, 1938 de bunlara 
250 tayyare ilave edecek ve lngilte
re tayyarecilik bakımından Alınan • 
ya, Fransa ve ltalya ile müsavi of• 
maya çalışacaktır. lngiltere bundan 
başka deniz kuvvetlerini yenileınektt 
ve bütün müdafaa vasıtalarını aza • 
mi sürate takviye etmektedir. 
Avrupanın küçük milletleri, bu yol 

da büyük milletlerden geri kalmıyor. 
bilhassa Holanda, lsviçre, BelçikS 
ve Çekoslovakya bu sene müdafaa 
bütçelerini bir hayli yükseltmiş bulı.t' 
nuyorlar. 

Bütün bunlar A vrupanın bugünl 
kadar eşi görülmiyen bir silahlanırıa 
yarışına girişmiş olduğunu ap~ık 
göstermektedir. 

Silahlanma yarışının bu mahiyeti 
alması, hiç şüphe yok ki, emniyetsit'" 
lik hissinden ileri geliyor. Emniyet .. 
sizlik yüzünden her devlet. ~ · .. · · ·etiı 

meşgul olur en dıger taraı tan t.ıa T ~ · 1 · - • 
mınüm sıparişlerde bul•!:ı~ak ilzere i.) a 1.1s1 1 1ç1 n .. ''-A----· ..,,,,. .. e"o.-tıı0ııı l,,ttvv oi'ti v- '---- -

teşebbUsata geçmiştiıı. Mevcut buh-
1 

. . • . 
ran malum oldu<Tu üzere bir kısım Be edıye ve vılayetın son seneler 
yerİi iplik fabrik:larınrn bazı cins ip zarfındaki umumi tahsilatı tahakku
likleri yapmamak, ve mutavassıt el- ka nazaran yüzde seksen beşle sek -
ler vasıtasile hükumetin koyduğu fi- sen sekiz arasında oynamaktadır. 
atten çok üstün olarak satmasından Bu tahsilatın daha yukarıya çıka -

mamasının başlıca sebeplerinden bi
doğmuştur. 

tktisat Vekaleti, bunu göz önünde ri de yol, temizlik, ışık vergi ve resim 
tutarak ilk adımda pamuk ipliği giim !eriyle konturat harçlarınnı layikiyle 

rilk tarifesinde de tenzilat yapmıştır. 
Iplik buhrammn pek yakın bir za -
manda kökünden halledileceği umul
maktadır. 

Posta Trenini 
DurC.uran Kadın 

EvVelsi gün Kızıltoprakla ErenkJy 
arasında posta trenini durd ıran bir 
hadise olmuştur. Lokomotif makinis
ti yolun üstline bir kadının oturduğu
nu görmüş, sayısız düdük ça!mış ve 
nihayet treni durdurmıya mecbur ol
mu~tur. Civardan polis çağırılmış, 
fakat, kadın rayların UstUndım güç
halle kaldırılabilmiştir. 

Sinemacı Kemalin teyzesi Fatma 
olduğu tesbit edilen bu kadın, ceza 
ehliyetini selbedecek hafif bir akıl 
hastalığı görüldüğü için ail~sine tes
lim edilmiştir. 

Kasayı Delmek İstemişler! 
BahÇekapıda Neft Sendikat kum -

panyasının kasalarından birisi, iki 
gün evvel tneç~ul kimseler tarafrn -
dan delinmek ıstenilrniştir. 

Yapılan tahkikat, bu işin birkaç 
gündenbcri a~i binada çalışan kalö
rif crci Todorı, Alber ve Halil tara -

tahsil edilememesidir. 

Bundan sonra, belediye memurları 
yol vergisinin tahakkuk ve tahsili i

çin mahalle mümessilleri ve mmtaka 
karakolile sıkı temasta bulunacak -
lar, ikametgahlannı değiştirenlerle 

taşraya veya ecnebi memleketlere gi 
den mükellefleri hemen tesbit ederek 
bunları yeni naklettikleri yerde bulup 
tahsilata devam edeceklerdir. 

Işık ve temizlik resimlerinin tahsil 
edilememesindeki başlıca. mahzu!"lln 
bu resmin aidiyeti kiracılarla mal sa 
hipleri arasındaki ihtilaftan ileri gel
diği görülmüş, bu hususta kontu,.at 
hükümlerine göre tahsilat yapılması 
ve konturatlarda sarahat yoksa bu 
resimlerin doğrudan doğruya mal sa
hiplerinden alınması muvafık görül
müştür. Bu itibarla konturat yokla· 
maları da birlikte yapılmış olacak -
tır. Ancak kiracıların memur evleri
ne gittiği zamanlar mukavelenameJe 
ri tetkik edebilmeleri için bunları 
evlerinde bırakmaları kararlastınl -
mıştır. Aksi halde kiracı konturat
sız addedilerek takibata uğrayacak -
tır. 

fından yapıldığını göstermiş, bu üçü 
yakalanarak haklarında takibata baş 
lanmıştır. 

lıklı olmakta buluyor • 

Geçenlerde Mister Baldvin bu sifaft 
!anma yarışını "havsalanın kabul et· 
miyeceği bir hamakat,, d iye tavsif 

etmiş ve bu 'hamakat yarışına bil• 
bile girdiğini söylemişti. 

Meselenin hamakat tarafı, sil&h • 

!anma yarışını durdurmaya yarıya' 

cak bir anlaşmaya imkAn bulama ' 
maktadır. 

Bunun önüne kolay kolay geçilt' 
miyeceği apaçık görünüyorı 

Franko hükumeti: 

Almanya ile ltalya hOkuıııeı ' 
leri· general Frankonun hİİ' 

kCımetini tanımış bulunuyorlar. ııcl 
hükumet ispanyada., Frankonurı htl• 
kômetinden başka mes'ul bir tıiJkıl' 
met görmedikleri için bu hattı tıarl" 
keti takip etmiş olduklarını arııst ' 
maktadır. Bu hareket, faşist devıet• 
ler arasındaki tesanüdü gösterıııekl' 
kalmıyor, ademi mlldaha.le komitetl' 
ni müşkUI bir vaziyete dUşürüyorı 
Çünkü bu iki devlet ispanyada Fr•~ 
ko hükômetinden başka hUkôf1'1 
tanımadıkları için bu hükumetle ,,.,11-
nasebetler tesis edecek, belki de 11dl' 

mi müdahale paktının maksatıarırı' 
takibe IUzum görmiyeceklerdir. pıl 
yüzden de birtakım diplomatik ,11d' 
laflar çıkması beklenebilir. 

ômer Rıza DOCRV L 

BiRKAÇ 
SATIRLA .. ..,.,, 

U niversite binasının arka~ 
tindeki meydanlıkta bir 81"'" 

sahası tesisi için bir proje ~ 
tılmıya başlanılmıştır. 

:to .,t 

l"i9'ikmcite;rin ı M namele vergisinde tadiJAt ; 
PERSEMB!.._ Bugünkü hava: BULUnU yen sanayicilerin dUeklerlL4 

Hava rasat merkezlerinin tesbit etti~ne ' l rafmda yeniden tetkikat yapdJJJ'I' 
I b 1 k ır.• 11 inci ay Gün: 324 Kaaım: 12 dır. göre, bugün stan u mıt~ asında hava mü-

tehavvil, bulutlu geçecektır. Memleketimiz- •1355 Hicri 1352 Rumi • 
de umumi hava vaziyetine gelince: Baz1 Ramazan: 4 6 Ikincıteşrın H rf ~ 

d - - kt •rhafta pazartesi minle · .J 
yerler e yagmur yagaca ır. 1 Güneş: 6,52 - Oile: 11,59 ,,,_. 1Jft"' 

Dünkü hava ikindi: 14,32 - Akşam: l6,48 lan Be-;iktaş pazarı b ~ 
I Yatsı: 18,24 - imsak: 5,09 • sonra cumartesi günleri ıcurul• 

Dün hava ekseriyetle kapalı geçrntştir. ~:::c_z_z==--_c_=_=-~=-- ,J 
Evvelki akşam saat 19 da başlıyan yagmur. hava tazyiki 765,5, en çok sıc:ıklık 15. f'n az ._;;..,.;:::_~_;;-.. ~---;;;-_~_-;::;-_;;-,. ~ 
sabaha kadar fasıla ile devam etmiştir. Dün 10 kaydedilmiştir. 
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1 GÜNÜN RÖPORTAJI 1 
... Evladü lyal Var. 

A lınanya ile Ita!ya Franko ~ 
Hükômetini Tanıdılar · 

Na..ctrettin Hoca kürsüye ,.,kını 
Aed k"l ""ş, vaz ece mı!!'. nsan bu ya aklına bir 

şey gelmemiı;. Çok defa bende de ,-a
kidir. Elime kalemi ahrım. Bir keli. 
me yazamam. Aklıma. bir türlü bir 
şey gelmez. (Bunun aksi de va.rd[J' 

1 Bazan a.damm aldma öyle ~eyler ge: 
l lir ki;) 
1 Hoca, baknus ki; \"akit ge<;iyo:r ve 
1 aklına söyliyerek bir şey gelmiyor 

Madrit harap oldu 

Havada obUs mer 
mileri, hava tor· 

pilleri ~~m~!0~!"~~"-
Londra, 18 (Radyo) - l~~J~a ~t~ni ta.nıd~lar. iki hükumet birkaç da-

yada General Frankonun hukumb l t bl "g~lerle asi ıhükCırneti tasdik 
ka. . · ealde sa ep er ve e ı • n1.a fasıla ıle ve aynı m F k ispanya topraklarından en 
tt'l 'k' h"kômet General ran onun, ' 1 

e ı er. Her ı ı u . '. h'"kQ t " d başka ispanyada mes ıı 
b'" .. k . 1 ttiğını onun u me ın en uyu kısmı ışga e ; . 

1 
h b hükOmeti ta.nıırııya karar 

bir hükumet bulunmadıgını, bınaeoa ey u 

verdiklerhıi bildiriyorlar. 
Almanya ile Italyanm bu hareket 

leri bir emri vaki idi. Fakat bu ha
reket birta.kıro diplomatik neticeler 
tevlit edecektir. En mühiın tesiri a
demi müdahale koınitesi tarafından 
hissolunacaktır. 

M adrid harbi 
Londra 18 (Radyo) - Ispany ıda 

düne nis~tle vaziyet pek değişme
miştir. Şehrin dünkü bombarlımanı 
net· . d 250 kişinin maktul, 850 

ıcesın e .
1
. 

kişinin mecruh düştüğ~ b~dirı ıyo~. 
Bombardımanın telafı edil_ı:ı.ez bır 

taknn zayiata sebebiyet verd1gı anla
şılmaktadır. Alba dükasmm muhte. 
şem ve giranbaha birçak sanat eserle 
tiyle dolu olan sarayının boın'Jardı -
rnan esnasında harap olduğu haber 

\ ·eriliyor. 
U . "te şehrinde muharebe de -
nıversı . . adetli 

'1am etmektedir. Geceleyın şı .. 
boınbardıman devam etmiş, bu yuz • 
.t... .,. ,.,; o + hh• h A vli ıırl '!1 r.ı:dJT; 

Hükfunet asilerin Unıver:;ıte ma -
hallesinde ~rişmiş olduklan ile~ ~~
teketin akamete uğradığını bildirı· 
Yor. 

Müthif bir rökor ] 
Paris, 18 (A.A.) - Hava-am aldığı 

haberlere göre. Madridin bombardı
nıanı, dün, bir rekor teşkil · eılecek 
§iddeti bulmuştur. 

Asil d
.. ·rmı· ton bomba attıker un yı . 

lar.ını bildirmiştir. Bir haftada.ı_ıben 
Universite mahallesinde bü+ün şıdde
tiyle muharebe devam etmekte iken 
diğer taraftan da Madridin ır.erkez 
kısmı tam bir harp sahnesi mwzarası 
iöstermektedir. .. 

Geee, havada büyük çapta obusler-

le hava torpilleri uçuşuyordu. 

Yangın bombal_an 
küçük Fakat en müthiş makıne 

l'angın bombalarıdır ki bunh.r hemen 
hiç see çıkarmadan patıa.m.ıkta ve 
etrafa havada dansederek çatılara ta 
kılan alevler saçmaktadlr. 

}fükfunetçiler Valansiyad;ı.n. gele • 
eek kuvvetlerin Doğu cMt!bandan 
hUcu.nı ederek şehri kurları • ı.ğını ü
bıit etmektedirler. 

idam edilecek 
Alikante, 18 (A.A.) - Ispanyol fa. 

~stlerinin şefi Primo dö R! Je.ranm 
oğlu halk mahkemesi tarafından ölli
lne nıahkfun edilmiştir. 

Habeşte ltalyan 
lstilası 

Roma 10 (Observer'in muhabiri ' . -Yazıyor) - Habeşistanda bil yuk yag-
ı:nur mevsiminin geçmesi ü3eriue Ma
reşal Grazyani, Habeşistanı tama.men 
istila için fa.~liyete geçmiş 1>uL.ınuyor. 
Bütün bu işlerle meşgul olan 6uvvet

ler 20 bin kadardır. 

Papanastasyu Mili• Mera-
simle Defnedilecek 

A.tina, 18 (Tan muhabirinicm) 
~VVelki akşam kalp sektesin1en ölen 
Babık Başvekil Papanastasyıu 60 ya
IJlnda idi. Hukuk tahsili yapmış, AI
tnanyada tahsilıni ikmal etmişti. Bal
kan anlaşmasında büytik yadımı do
kutunuştur. Müteveffa için milli ce
at.Ze nıerasimi yaptlaes.ktTI"· 

Madrit önünde asiler salında 
muharebe eden F aılı aşk.:;r 

tipleri 

Kömür Yolu 
işlem iye 
Başladı 

Filyos - Çata!ağzı Hattı 
Dün Açıldı 

Filyos, 18 (Tan Muhabirin
den) - Karadeni:. kıyısından 
iç Anadoluya kömür ıJerecek o • 
lan Filyos-Çatalağzı hath bugün 
işletmeye açddı. ilk kömür tre
ni, Zonguldak Valisinin reisliğin 
de otuz beş kifilik ilk yolcu ,ka
lilesile Ankaraya kalktı. Arı.ma 
merasimi çok parlalı ~ld~. lktı· 
ıadi hayatımızda yem ~ır mer
hale teşkil etkn bu yenı hat J e • 
miryolu aiyasetimizin ba,Iıca za
lerlerind en biridir. Türk kctra ~l-

bu hattın ilflemesile dP.ge-
ması, · . 
rinin yükseldiğini görecektir. 

Fasta Kanlı 
Çarpışmalar 
Londra, 18 (Radyo) - Milli Fas 

partisinin reislerinden Mehmet Hasan 
Vezzan ile Seyit Allal Fatihi'nin tah
liyesi için bugün de nümayişler ya
yapılmıştır. Nümayişçiler, Fıs Sulta-
nının sarayına doğru yürümüşler, bu 
yüzden zabıta ile nümayişçiler ara • 
smda musademeler vukubulmUŞ ve 
birkaç kişi yaralanmıştır. 

22 Komünistin 
idamı istendi 

Sofya, 18 (TAN) - Eski Zı:ığı-ep 
mahkemesinde Enina köyü halkından 
22 kişi komünistlikten muhakeme e
diliyor. Müddeiumumi bunların idam 
Jannı istemiştir. 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

Romanya Hariciye Na -
zırı Antonesko ayın 

25 ,inde Varşovayı ziyaret e
decektir. 

• • 

Bulgaristan Maarif Neza
reti gençliğin tayyare

ciliğe hevesini arttırmak için 
tedbirler alnııya karar ver -
nıiştir. 

• * 

Kanada hükCımetı, silah
lanma için gelecok yıl 

15 milyon lngiliz lirası har -
cıyacaktır. 

* 

A merika Cüm'hur Reisi 
Ruzvelt Arjantine ha -

reket etmiştir. 
• • 

B el~ika faşistlerının ı.id~· 
rı Degrel yasak edıldı

ği halde miting yaptığı için 
cezalandırılmıştır. 

* * 

M ısır hükumeti yakında 
Milletler Cemiyetine 

kabulünü talep edecektir. 

Almanya 
Japonya 
ittifakı 

Londra ve Mos
kova teyit ediyor 

Londra, 18 (TAN) - Almanya ile 
Japonya anlaşması siyas.i mah~fili 
meşgul etmektedir. Taymıs bumuna 
sebetle yazdığı bir makalede, Japon
yanın istediğini dost olarak seçme~
te serbest olduğunu, fakat bu defa 1· 

sabet etmediğini söyledikten sonra: 
"Bu itilafın ahkamr, Japonyanl'l 

hareket serbestliğini bir az kayıp ~~
miş olduğunu göstermektedir. Bu ıti
lafname, Tokyo ile Moskova arasın
daki gerginliği azami hadde çı~ara
cak mahiyettedir. Buna mukabil Ja· 
ponyaya hiçbir taviz de temin eyle
memektedir. Şu halde bir zaı:1aııl_~r 
çok ziyade arzuya şayan oldugu soy 
lenilmiş olan Ingiliz - Japon muka. -
reneti için muzurdur.,, diyor. 

MOSKOVAYA GÖRE 
Moskova, 18 (Hususi) - Tas ıı. • 

jansının salahiyettar menbalardan 
aldığı malumata göre, Japonya ile 
Almanya arasında bir anlaşma pa -
rafe edilmiştir. Neşredilecek olan bu 
anlaşmada yalnız komünizme karşr 
mücadele mevzuu bahis ise de, ha.ki
katte bu anlaşma, gizli bir Alnıan -
Japon anlaşmasına paravana teşkil 
eylemektedir. Bu gizli Alman - Ja -
pon anlaşması iki devletten birinin 
üçüncü bir devletle harbe girmesi 
takdirinde Almanya ile Japonyanın 
birlikte hareketini istihdaf eylemek
tedir. 

HAV AS BU.,D!R!YOR 

Bcrlin, 18 (A.A .. Havas) - Baz1 
siyasi mahafil, yakında Almanya ile 
Japonyanm müşterek bir mühim be
yanname neşredeceklerine dair orta
lığa bir şayia çrkarmrşlardır. 

Yolların Korun-
• • 

ması ıç1n 

Ankara, 17 (Tan muhabiri.lden) -
Yolları koruma kanun projesi önü
müzdeki günlerde Meclise verilecek
tir. Bu projenin ihtiva ettiği esaslara 
göre; şehir ve kasaba hudutları i
çinde seyrüsefer işleri yeni bir şekle 
sokulacak, şehir ve kasaba hudutları 
dışında mevcut yollarm tahripten ko-

1 iı;i uzatmamak için söze ba.-.Jamı"'. ' 1 , ~ :ı. 

I - Ey cemaat! d miş, bugün size 

1

, yaze<lecektim amma bir türlü aklmıa. 
bir şey gelmiyor. 

Hamit Nacinin dün Deniz Harp Okulunun 161 inci 
törer..ind en en taze iki hatıra .. 

yıldönümü Horanın oğlu orada imi}, cevap 
vermiş: 

En yaşh denizci 
• 
ı arp 

hatlra annı anlat.yor 

- Baba! Kiirsliden inmek de mi 
aklına gelmiyor? 

Gelmi5tir muhakkak amma biç.are 
adamın ma1şrti eğer o ~·iizden ise 
kürsüden ioin<'e ne yapacağını düşü
nür ''e bir türlü kürsüden inemez. 

Pek çoklarımızın mu\"affak olama
dığnnız halde ısrar ile ;\"erimizi mu. 
hafaza etmf'k arzusu o işi yapacağı
mıza olan kanaatimizin kunetinden 
değil, maişet kaygusundan doğar. 

Deniz Harp Olculunun 161 in 
ci yıldönümünü lcutlamıya ge

lenler arasında emekli clcnizcile 
rin en ya,lısı, Deniz Ticaret 
Mekteb~ıni kuran yarbay Hamit 
Naci de vardı. Ayakta duranıı-

yığa aldık. lçlerinden bıri, kendisin· şöyle tanıttı: ı Ve sairin dediği gibi: 
Virin olası hanfl(le C\'ladü i)·aı var .• 

1 ıacak kadar hasta olduğu halde 
heyecandan titriyen sesiyle; 

genç rneslekta,Iarma öğütler ve 
ren, ha,arılar dileyen bu en eski 
denizcimizden geçmiş günlere 
ait hatıralarmı anlatmasını rıca 
ettim. 

Hamit Naci: gülümsedi: 
- Ah, o geçmiş günl~r .. dedi, ah, 

o geçmiş felaketli günler'. .. Düsünün 
ki ben bahriye topçu zabitiyditn. Fa
kat mektepte hocalık ed~rkcn toptan 
bahsedemezdim. Çünkü, top ~özü, 

Abdülhamidi sinirlendirıyordu Mese
la, "Fatih. Dolmabahçe üstünrh::n kı
zaklarla topları Halice indir.li,. diye
cek olsak, tantuna gittiğimiz gündü. 
Böyle bir devirde, memlekete nasıl 
hizmet edilir, nasıl vazif gnrüliirdü ?. 

YARIM ASlR EVVEL 
Ben 1292 senesi mezunuyum. Mek

tepten çıktığım zaman, henüz 93 Rus 

harbi bile başlamamıştı. J!k olarak 

A.sarıtevfik zırhlısiyle Ihtuma git

tim. Ckmide seyir zabit muaviniydim. 

Harp başladıktan sonra, Ruslnrın Ço

ruh nehrini geçmelerine mani olmak 
için denizden icap eden tertibatı al
mıya ba.']ladık. Bir araitk, Sohuma 
asker bile çıkardık. Fakat planımı
zın arkasını getiremedik. Çünicü, or
duların harekfıtJI, Yıldız sarayından 
verilen emirlerle idare ediliyordu. 

Neyse, buralarını, herkes bilir. Sö· 
zü uzatmıya değmez. Eskı harp ha
tıralarım arasmda, yalnız bir tane
si var kı, sanırım, sizi alakadar eder. 

BiR HARP HAT/RASi 

- Ben, yüzbaşı Puşkinim! .. 
Adını öğrendiğim bu Rus yüzbaşı

sına, donanmamızın içine kadar so
kulmrya nasıl cesaret ettiğini sordum. 

I<ayıts1zca omuzlarını kaldırdı: 

- Eğer bir dakika daha beni ya
kalamasaydın; başınıza ne işler aça
cağımızı o zaman görecektin! dedi. 

MVTAREKEDEN SO!f RA 
Puşkini ve iki arkadaşmı esir et

t!~, gemiye götürdük. Benim sordu
ğum şeyleri, kumandan d!l sordu. Puş 
kin, ona da ayni müphem t.evab1 ver
di. 

Sonradan anladığımııa göre, Puş
kin, lclaliyeyi batırmak icin, hükftme
tinden emir alan bir fedai imi~! 

Istanbula dönüşümde esir Rus yüz.. 
ba§ısını Kasımpaşa kışlasmda bul· 
dum. Perişan bir kıyafcttcydi Ken
disiyle ahbap olmakta geci1'medim. 
Birlikte Beyoğluna çıkar, birahane
lerde falan dola~rrclık. 

~ihayct mütare. c oldu. Rus ordu
ları başkumandaıu GrandUk Nikolaa 
nm, Abdülhamidi ziyaret igin Istan
bula geldiği gündü. Puşkine bunu 
haber verdim. Rus yüzbaş131 sevin
di: 

- Görürsün, dedi, Grandük, benim 
hatırımı sormadan buradırn geGmez! 

- Haydi, canım .. diye alay ettim, 
Rus başkumandanı kim, sen kim? .. 
Puşkin: 

- Sana o kadar söylerim: demekle 
iktifa etti. 

O gün, Grandük Istanbula geleli, 
Dolmn bahçe sarayında Abdfülıamidi 
ziyaret ederek döndü 

Puşkinc: 

- Hani ya? .. dedim, Grandük, se
nin hatırını soracaktı? 

!çini çekti: 
- Ne yapayım .. Nankormuş .. de

di. 

- o günler, Tunada yedi parça ESiR KUMANDAN 
gemimiz yatıyordu: Icluhye, Asarı- ,-
tevfik, Nccmişevkct, Muiniz:ıfer. Av- Puşkinle konuştuğumuzıhn yanm 
nillah, Fethibülend ve daha bir gemi! saat sonra, bir htinkar yaveri Knsım
Küçük Kartal vapuru etrafımızda ka.. paşa kışlasına geldi ve Puşkine, Gran 
rakol vazifesi görüyor. dük Nikolanın, Abdillhamit vasıtasiy-

Karanhk, bir gecede, Rus torpito- le selamını tebliğ ettikten sonra, ken
larından biri, karakol gemi;1inin gaf- disinin Baltrk donanması kumandan
Ietinden istifade ederek dona•ımanm lığına tayin olunduğunu müjdeledi. 
içine sokulmuş. 1cl8.liyenin kıçındaki Buna ben şaştım. Fakat Puşkin 
nöbetçi, yabancı torpitoyu görünce, hayret etmedi: 
el·humbaraları ile ateşe başlamış Ge- - Grandük Nikola sözünde durur 
milerde müthiş bir telaş taşgiısterdi. adamdır! dedi. 
Gözgözü görmez karanlıkta, gümbür Bir esirin, henüz sulh muahedesi 
gümbür top atıyoruz. imzalanmadan, galip başkuınandamn 

Fakat ne hedef belli ,ne ni.şangah !. emriyle, serbest bırakılıp muazzez 
Tam manasiyle, bir kördövü;şi.i ... Bir- yeni bir vazifeye tayin ooildiği belki 
kaç saat, böyle karanlığa kubur sık- ilk defa ~örülüyordu.,, 

tıktan sonra ateşi kestik. 1 Salahaddin GVNGöR 

VÇ KARALTI 

~Bir gün de, yine Tunanın Hızrrilyas Mükafat Alan 
agzında demirli bulunan Icl!iliye zırh-

lısında nöbetçiydim. Raslg~le dürbü- San, atkarlar 
n~ _sürdüm: Bir de ne bakayım, de
nız1n üstünde üç karaltı ... 

Karaltılar, oldukları yel"':le duru • 
Yorlar amma, arada kımıldanıyorlar 
~a .. Kumandandan aldığıın emir üze
rıne hemen yedi çifte bir flikaya bine
rek karaltılnrıı doğru yaklaştıın. Bun
lar, tepeden trrnağa mantadan elbi
seler giymiş dU~man cfrau! idi. 
Boyunlarına astrklan torbııJara yi

yecekleri ekmeği koymuşlardı 
Bunları, birer birer yakalayıp ka-

Ankara, 18 (Tan muhabirinden) -
Elişleri sergisinde otuz kişi mükafat 
kazanmıştır: Kunduracı lsmail Ke-

mal (2000 liralık Ata tilrk mükafatı), 
Tstanbul, Saran ~(1500 lira), Ankara , 
Zehra Kum (1000 lira), lstanbul, Mil-
zeyyen örer (250 lira), Ankara İhsan 
(250 lira), Ankara Cevat (250), Er
zurum Ihsan (250), Beyoğlu kız ak
şam mektebi (250), lstanbul Halil 
Usta (250 lira} 

Di;\·erck katlanır. 
I..ikin höJle bir mai,et mazereti 

olmadı~ halde 'İşi yapartm,, di)·e 
üstüne alıp ta mu\'affak olamadığı 

meydana çıkanların hala "kiirsüde 
durmalarında,, bir mana yoktur. 

Onun i~·indir ki ~·apamıyacaği halde 
füıtiine hasbi ve fahri bir M almış 

olanların muvaffakı~·etsiz!ilderini gör 
dükleri halele yerlerini muhafazada 
ısrar etmeleri ,.e hatta bu muvaffa
kıyetsizliğe 8 «'bep olarak i..,in fahrili-
ılini il ri .. • c surmeleri hiç ayakta dur -
~'ya.,aJ< hir icldia olur. Çünkü öteki
n~n k:ınumr do~·urmak endişe-si ,.ar 
J.:ı bunda o da roktur. 

B. FELEK. 

,-~~.~ 
1
__ YAZIYORUZ? •. , 

Ekmek ve francala fiyafla.rı gele
cek .~m ~c.1 giiıı için lmgiaıkü fiyat-
lar u.:.crındo;ı ipka e<lilmhtü· T . ··· . - an, 
lBırkaç satırla), ;J.'1 _ 11 • J!l G 

"Ekmek ve francala ,narhları on be .. 
daha temdıt t"dilmiştir,. demek dururk ll a-un 
kadar kalabalık ı;oze ne lıizum 'ar? ec bu 

• • 
Ayni düşüncenin hallettiği ka.f 

~vlcti ilalıi bir kudrcfiıı ifa<lcôi 1ı:: 
lınde asırlarca insanlara an'tıtiı. 
H~kuk tal'ilıi meydandrıılır Ahlak 

aynı yoldan geçti, ahlakın ılrihi bir 
"kuvvet olduğunu. i.zalı edeıı kı· t 
d" m ~t· 
ırf Hiç şiiphe etmeyiniz ld auni a-

damlardı. Saıdri Ertem Ycc1·~ a·· 
18 - 11 • 1936 ' ' · ' un, 

. Muharrir, belki fransızca " r .. 
lının tesıri ile "anlat k e.ı::p ıqucr .. fıı-
fiillerini " d ' ma " ; ''ızah etınek 

. · • · ıye kabul etmek· . " 
gosterme~.. manalarında kullanr;o •. ·B~~yo 
cı r_umlenın nahvı de çok bozuk d· 1 ırın-
~~dıy~~u!!' ki !11uharrir ş?yle bir • .._e: ~e::ı; 
ıet1:~ş .. Aynı _du$uncenın halkcttiği ("hal-

tıgı,. bır tertıp yanlışı olacak) kaf 
l~rca .. devleti de ilahi kudretin bir te: all~ı~-
dır dıy · k . "e ısı-• e gosterme ıstedi •• !\. • de "yine d .

1 
... ynı,. yerıne 

d ?·· enı se, hem daha do"ru hem 
e daha turk--e l . uy· • 

Ahlak da ~ 0 uı · . ı.ne o du~tincenin ... 
dtr. o Ylodan geçtı ... Yine 0 adamlar-

.:· · duvarda mavi bir brılıçc gibi 
Ku.tahyalı çiniler .•. - Nazım Hikmet 
Bedreddin dcstarıı, s. 15 

1 

d ~ezni kaldırdı, hoş söyler diye iyi etti 
c ık: ses çıkarmadık, hatta alkrı;ladık. Am

ma .. dıle hürmet etse de "Kütahyalı çinile 
degıl, "Kütahya çinileri,. dese .• Nazım H"kr' 
met de ''v · · · · ı -ezın zaruretı,. nı ıleri sürmez a ! . . -

Bir taksimin doğrıt yapı11p 1/t.ıpıl
madığım anlamak irinı elde ~dil 

il d 
en 

sayı c taksim e eıı sayı :::arbedilir 
Şayet son tarhta bi! şey artmı.~sa ı·u~ 
na eklenir, elde edılcn saymm, tak
sim cdilcıı sayıya bcnzcmeoı· na tt 

•> -; r tr. 
- ~·Fuat Baymur, Yeni Rc~ıp ders
i< 11, sııııf: 4, .<;. ~o 

ifadenin karışıklığı yetmivor . . . 
"elde edilen sayı b" · h . . gıbı bır de 

" ırı arıcı h· t b" . yekun olmak üzere ik' a - ':;mc ' ırı 
Bir saymm bir sayıya 1b m nada kullandmış. 
tir? Benzemek, biribirin~nzemesı n~ ~emek. 
daha fazla şey arasmd . en ayrı . ıkı veya 
terek vasıf bulu a bır veya J1rkaç nıü<ı
bir şey kt-ndi kenmd_ası demektir. O halde 
H lb . n ıne bc.nziyo d a ukı tahkik i i r enemez:. 
ı;1kan yekünun t;kn. yapıl.an ameliyelerden 
disi olması IG;ımd sım edılcn adedin ta ken-

ç ır. 

uc;uk dilini m kt d ..• • e epte, mektl!o kita ı 
an .ogrenır; muhakemesi bilh P arm. 

dersınde teşekkül eder. M kt alssıı . _hesap 
zılmrş h k. e ep er ,,.,.., .,.., 
· esap ıtanlarmda höv!e k .,.. 
leler ı k :ı.-,~,ı,. ·· • yan ış elimeler buhınnr"a ~ •m. 
zeki~ı. dili nasıl inlişaf edebilir? "'"'"İ!un 

ı\hf,.~ 

-llim Mükafatı 
Paris, 18 (TAN) 

· ta · - Arzın . 
m yıne mahsus m k. . eazıbesi 
Holeuk ilimler akada ~u.enın rnucidi 
franklık rnükafat:rnıeınısnı.in 100 bin 

kazanmısıtr 
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.M..ahkemelerde, 

Abdülkerim ''Hapisten çıkınca 
Dün Tekrar. . seni öldürecegv im 1 
Adliyeye verıldı • '' 

A.d,iye Koridorlarında Mahmutpaşada Şerifpaşa hanında 

komşusu Aronun 2035 altın lirasiyle 
beş beşibirliğini, üç altın kordonunu 
çaldığı için tevkif edilen tüccard:ın 

KırnnlI Abdülkerim hakkındakı tah
kikat derinleştirilirken, A bdülkeri-

işlenen Meşhut Suç 
min çıraklarından Enver poEse yeni
den mühim ip uçlan vermiştir. Ab-
dülkerim, bir defa da Aronun mağa
zasından 163 takım elbise çalmış ve 
Hacı Şakire satmıştır. Ayni Abdül
kerim, bir gün çırağı Envere: 

Dün asliye birinci ceza mahkemesinde Ahmet adh bir 
delikanlının mulıakemesine başlandı. Davacı, Antalya 
Nakliyat Şirketinin kaptanlarından Hüseyin<li. Htiseyi
nin sağ yüzünde derin bir bıçak izi vardı. Davasını şöyle 
anlattı: 

- Oğlum, yarın erken gelme. Ben 

Levinin dükkanına anahtar uydura- Bir işkence 
cağım. Sana da bir hisse veririm, de- D k 
ıniş. ve aya 

• 

Hakikaten ertesi gün Levinin dük- l'· J J. 
kanma anahtar uydurarak (1500) li- uuıası 
rasr alındı~ ve sonra dıı. dükkana a-ı 
teş verildiği anlaşılmıştır. ~ün mild~eiumumiliğe (eski adli-

Dükkan kısmen yıı.ndıih hald .. - W~"ı \reden) ımzasiyle yapılan . bir ih-
,.., e son b d Bak k"' ·· 

Ô 
•. "l .. d ı b · · d k' ar a, ır oyunde Kartaltepede o-uru muş ve para o a mm ıçın e ı 

madeni paraların kalmastndan da iş- tuı an ~ustafa kızı Medih~ya işk~n~e 
te bir hırsızlık olmadığı neticesi çı- y~pı~dıgı ve dayak atıldıgı bildınl-

mıştır. 

karılmıştır. M.'dd . 'l'k d h . .. . , ~ u eıumumı ~ er al tahkikata 
Halbuki, Abdulkerım kagıt para- başlamış ve bir hırsızhktan suçlu ol-

j - Ahmedi ben şirketin 
bir motörüne almıştım. Bu 
alış muvakkatti. Asıl is sa
hibi gelince ayrılması Ia~zım
dı. Ve öyle de oldu. Ahmet 
bundan muğber olmuş, bir 
gece motörü basmış, bütün 
eşyasını aşrrm1strr. 

Ahmet bununla d·a kalmadı. Bir 
gün Cibalide yanıma sokuldu: (Al sa
na beş lira vereceğim) derk~n elinde
ki bir ustura ile yüzümü başt:ın~a~a 
kesti ve kaçtı Bay reis, Ah:net ayni 
zamanda. Haliçte iki adamı boğmak
tan da suçludur. Bunları öldürmüş 
ve denize atmıştır. Birisinin cesedi 
bulundu. Diğerinin cesedi hala bulu
namadı. Alakadar mahkemede dava
sı devam etmektedir. 

ELiM BlR ZİYA 
İstanbul Şehir Meclisi azaamdan ve 

tüccardan H1LM1 NAİLİ'nin he~i -
re zadesi ve Evrenos oğullarından 

İHSAN AL!'nin yegane evladl 
ŞERİFE ŞEF:tlA A vrupada vefat 
etmiş ve cenazesi İstanbul:. getiril -
miştir. Bugünkü perşembe günü öğ
le vakti cenaze namazı Beyazıt cami
inde krlmdıktan sonra Edirnekapıda 
Şehitlikteki makberesine defnoluna . 
caktır. 

Cenabı Hak rahmet eyliye. 

İzmitte Bir Evlenme 
İzmitte tüccardan Şerif Ulusoyun 

kızı Vedia ile Zihni Kamanın oğlu 
Tarık Kamanın evlenme merasimi, 
İzmit Halkevi salonunda icra edilmiş
tir. Birçok güzide davetliler arasında 
Vali ve Parti Başkanı Hamit Oskay 
da bulunmuştur. 

Kadıköyünde Konferans 
Kadıköy Halkevinden: 20 lkinciteş

rin cuma akşamı 21 de Evimiz salo
nunda Dr. Bay Necmeddin Rifat ta
rafından (Turizmin ehemmiyeti ve 
A vrupada otomobille seyahat intıba
larım) adlı bir konferans verilecektir. 
Konferans bütün yurddaşlara ~çıktır. 

Deg"' erli Bir Y ardırr. 

Erzurum Liaeainden Y eti~enlere 
Erzurum Lisesinden Yetişenler Ku

rumundan: llk toplantıda ekseriyet 
bulunmadığı için yıllık toplantımız 

21 - 11 - 936 cumartesi günü saat 
(14) de Cağaloğlu Halkevinde topla
nacağından arkadaşların gelmeleri. 
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5EHIR TIY ATROSU 
OPERET KISMl 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

MASKARA 

Çamlıcayı Güzellettirme 
Cemiyeünin Müsamere•İ 

Çamlıcayı Güzelleştirme Cemiyeti, 
geçen sene olduğu gibi bu sene dt 
Fransız Tiyatrosunda bir müsamere 
vermeğe karar vermiştir. Müsamere 
hazırlıklarına başlanmışrtır. 

Taksimde Maksim Tiyatrosunda 
HALK OPERETİ 

Pazar matina.sından itibaren 
PİPİÇA 

,.,,."iMREN den~ . " 
Şık Bayanlar, Model yünlü ve 
ipekli kumaşlarile şapkalarını en 

ucuz fiatlarla alabilirler. 
Beyoğlu, istiklal cad. No. 210 

#•Yarın akşam TOR K Sinemasında -. 

1 YE i.Rile CHA D.ESOi.1llidtrO 
Buyuk Fransız filmmın ılk ıraesıdır. 

' rıaveten: Fransızca EKLER JURNAL: En son dünya havadisleri. ti_ 

Bu SAKARYA (Eski. Elhamra) 
Akşam sıneması 

Her vakitten daha sehhar, daha cazip olan büyük artist 
Mülkiye Mektebi profesörlerinden J Q A N G R A w F Q R D , U 

İbrahim Ali Berker, İstanbul Verem 
dispanserine elli şişe balıkyağı, bir Fransraca sözlü 
çuval pirinç, bir çuval toz şeker, bir 

çuval krrmızı mercimek göndermiş - oı·ıedı•gv ı·m gı·bı· yaşarım 
tir. Dispanserimize gelen muhtaç 
hastalara tevzi edilmek üzere yapılan Kısmen Korfu ve Eğe adalarında çevrilmiş büyük aşk, hayat ve neşe 
bu yardıma dispanser baştabibi tara- ı filminde takdim ediyor. Yerlerinizin evvelden aldırılması rica olunur. 
fmdan teşekkür edilmektedir. --~ı..•••• Tel. 41341 Ilaveten: Paramount Jurnal ve Mickey ___ ,, 

lan almış ve 9\lÇ(JnU gizlemek için de duğu iddia.siyle yakalanan ve akli mti 
dolaba. ateş vermi1~tir. Abdülkerim, vazenesi pek sağlam olmıyan Mcdiha
diln adliyeye iade edilmiştir. Y:ı.km- nm karakola getirildiği ve sonra da 
da muhakemesine başlanacaktır. Bakırköy hastanesine gön ier ıı:!iğıni 

tesbit etmiştir. Bundan sonra tabibi 

JEAN 
Mahkeme, şahitlerin çağrılması i- I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

K i E P U R A ' nın Gömlek Çalmış! adil Salih Haşim hastaneye gchderile
rek Mediha muayene ettirilmiştir. 

Kumkapıda Tülbentçi camii içinde· Verilecek rapora göre tııhkikata 
ki kulübede oturan Lem'i seyyar bir 
gömlek satıcısmm işportasr.ıdan (3) 

lira kıymetinde (3) tane gömlek ça
lıyor. 

Karşıda duran bekçiler tar-ıfından 

görülilp yakalanıyor. Kendisi de suçu 
mah'kemede itiraf etti. (3) aya mah

kum edildiyse de, çalınan eşyanın 

kıymeti pek hafif olduğundan bunun 
Uçte ikisi alınarak (1) aya. indirildi. 

Neşri Menedilen Davalar 
Neşri menedilen bir davayı yazdık· 

lan için müddeiumumilik tan.lmda.n 
iki gazete aleyhine asliye birinci ec
za ma.hkemesinde açılan da va diln ne
ticelenmiştir. Mahkeme. bu gibi me
ni kararlarının müddeiumumilik va

srtasiyle gazetelere tebliğ edilmesi la
zım geldiği neticesine vararak iki ga
zete hakkında beraet kararı vermi§
tir. 

Bir Kadm Mahkum Oldu 
Dün asliye birinci ceza manke.ncsi 

genç kızlan fuhuşa teşvik eden Ma
cide adlı bir kadını bir sene hapse 
mahkum etmiştir. Macide mahkeme
de bulunmadığı için karar gıya.ben ve 
rilmiştir. 

devam edilecektir. 

Karşılıklı 
Hakaret iddiası 
Bir yolcu, dün vapurdan çıkarken 

biletini verdiğini görmiyen kontrolör 
kendisinden biletini istemiş. O da hid
detli bir cevap vermiş. "Hakaret edi
yorsun,, hitabı üzerine yolcu, poli~e 

mUracaa.t etmiş ve üç talebeyi de şa-
hit olarak göstermiş. 

Dün, bu işin muhakemes~ne bakıl
dı. Kontrolörün gösterdiği şahitler, 
yolcunun hakaretini teyit ettiler. Di
ğer şahitler de yolcunun h'\.karcte 
uğradığını anlattılar. 

Neticede, her ikisi de üçer gün hap
!e ve birer lira para cezasına mah
klım oldular. Suç karşılıklı i~lendiği 
için ceza iskat edildi. 

Bir Alacak Davası Münasebetile 
Şarl Lakrova ile Madam Kristina 

Yankoviç arasındaki alacak davası 
münasebetiyle Madam Kristi :ıa dan al
dığımız bir mektupta, Lak'!'ovanm 
on sene beraber ya~adığı kocası oldu
ğu ve buna ait ves1kalann iiı:;üncü ce
za mahkemesinde bulunduğu bildiril
mektedir. 

Bütil.IJ. e' zemini toprak bir odadan ibaretti. Eş- 11 
ya namına. Klibranın yatağı, yatakla ocağın ara· 
sında duran ufak bir tahta sandık ve bir de yata-

çin muhakemeyi başka bir güne ta-
lik etti. Jandarmalar mevkuf suçlu
yu koridora çıkarmışlardı. Ahmet, da
vacıya bağırdı: 

- İşte yine söylUyorum, ç~mca, 
seni öldüreceğim. 

Zabıt varakası tutuldu. O, hala de
vam ediyordu: 

- Yine söyli.iyorum, öldüreceğim 
seni. 

Jandarmalar suçlunun eline kelep
çeyi taktılar. 

ğın ö:uüne serili duran eski bir kilim parçası vardı. 
Ocak başında iş görmiye çalışan kadın ikide birde 
tahta sandığı açarak içinden bir toprak ten<:ere ve-
ya bir avuç tuz alıyordu. Üstü toprak olan tavanın MEMLEKET ROMAI\I 
isli kalaslarında birkaç koçan mısır sallanıyordu. 
Kübranın yatağının üst tarafında, duvarda bir de-
lik ve bu delikte kireçle sıvanmış bir cam parçası 
vardı: Her halde bu, pencere vazifesini görecekti; 
fakat içerisi görünmesin diye sıvanan kireç ışığııı 
da pek azını içeri bırakıyordu. Yusufun gözleri 
tekrar kıza. ilişince onun hep kendisine baktığını 
gördü. Bir şey söylemek Iüzumunu duyarak: 

"Çok hasta mısın ?" <ledi. 
''Değilim!" 

'1yi öyleyse!" 
Tekrar eükılt başladı. 
Ocakta ~orba pişirmiye çalışan kadının tıpırtısrn

dan başka. bir ses yoktu; bir de toprak dama düşen 
yağmur damlalarının boğuk sesi... . 

Bu sırada dışarda hafif ayak sesleri oldu. Evın 
civarmu~ biraz dol~tı, sonra kireçli pencerede bir
den bire bir insan başı belirdi. Kadın ile kızı da bu
nun farkına varm~lardı. Biribirlerine bakıştılar. 
Y ısıt! derhal yerinden fırladı; kapıya koştu; fakat 
k. ım fil' kasından yetişerek onu kolundan yakaladı: 

"Aman oğlum, mahalle kızanlandır; her zaman 
böyle bakarlar; sen otur rahatına bak!" 

Yusuf gene eski yerine gidip oturdu. Dizlerini 
dikip GCnesini üstüne dayadı ve kollanın da dizle
rinin alt tarafından kavuşturdu .• Bu sefer kıza ol
ıun, kadına. olsun, çabuk çabuk, gözlerini kıpıştı
rarak bakıyordu. 

Nihayet uzun bir beklemeden sonra çorba hazır -

landı; kadın bunu çinko bir tasa doldurduktan sonra 
sandıktan aldığı tahta. bir kaşıkla. birlikte kızına 
uzatt.ı. 

Kız çıplak kollarını yorganın altından çıkararak 
tası tuttu ve birkaç kaşık aldı. Fakat birdenbire ta
sı da, kaşığı da elinden fırlatıverdi. Annesi ~aşkın 
gibi kızmm iistüne koştu. Çocuk onu da iki elile ve 
şiddetle iterek yorganların üstüne kapandı ve hıçkı
ra hıçkıra ağlamaya. başladı. Beyaz fakat kirli bir 
gömleğin altındaki vücudü şiddetle sarsılıyordu. 
Anası da olduğu yerde k:Umış ve gözlerinden yaş-., 

lar süzülmeye başlamıştı. Bırden olduğu yerden kalk
tı, Yusufa koştu, onun ellerine sarılarak-

"Git ağam, buralardan git. Biz senin başını narc 
yakacaktık!,, dedi. 

Yusuf kadını hafifçe iterek oturttu ve çok sakin 
bir sesle-

"Anlat bakalım derdini yenge, ağlamayı bırak ta 
anlat!,, dedi; ve o zaman kadın tüyleri ürperten hika
yesjni anlatmaya başladı. 

-11-
' Dışarda yağmur biraz daha artmıştı ve tavandan 
gelen boğuk sesler daha hızlanmış ve daha. çabuklo.ş
mıştı. Ocağın üstündeki yağ kandili titriyor, cızırdı
yor ve yalnız kendisini aydınlatıyordu. Yatağın önün 
deki devrilmiş çorba. tası ve tahta kaşık olduğu gibi 
duruyor ve kimse onlara el sürmüyordu. 

Yusuf yatağın kenarına oturmuştu. Önüne be.kıyar 

Bu Akşam 

SARAY FRlEDL CZEPA - THEO LINGEN ve bütün Viyana Grand Operası 
trupun un iştira kile oynadığı 

sinemasında 
Yerlerinizi evvel

den aldırınız 

AŞK GÜNEŞ 
(lm Sonnenschein) 

• 
1 

Filmi, bu meşhur tenorun şimdiye kadar yarattığı en büyük şarkılı 

Grand Operanın oynadığı TURAND OT'un iki perdesi, bu muhteşem filmin en nefis ve fevkalade parçal!lıdır. l 
Telefon: 41656 filmidir. 

Ilılveten: FOX JURNAL'in en son havadisleri I 

BLI AKŞAM Senenin En M'-1~7.,~m 

MELEK En Müthiş ve En Güzel 
Şaheserlerin Şaheseri 

KORKUSUZ . 
KAPTAN 

sinemasında 

Fransızca ıözlü Metro - Goldwyn - Mayer ekstra ruperfilm. Başrollerde: 
KLARK GABLE -- CHARLES LAUGHTON - FRANCHOT 
TONE ve Tahitili 1Kl DÜNYA GÜZELİ MAMO ve MOVlTA 

iPEK Sinemasında da 
gösterilecektir. 

DiKKAT: Sayın halkınuzı izdihamdan korumak için bu film yarın 

matinelerden itibaren 
Bu akşam MELEK için biletlerinizi erkenden aldırınız. Telefon: 40868-----~ 

~ 

SABAHATTİN ALI 
hikayesini arasıra ağlama nöbetlerile kesen kadını 
dinliyordu. Kız yatağın bir köşesinde, yQrganlarm 
arasına gömülmüş, duruyor, hiç ses çıkarmıyordu. 

"Sana hepsini ne diye anlatıp başım ağrrtııyım 
ağam!,, diye kadın başladı: "Yerimizden ayrılmasak 
başunıza bu işler gelmezdi, amma ne diyeceksin'? Ka
derde yazılı imiş; Allahın yazdığını kul bozamaz 1;i. 
Erkeğim beni alıp buralara gelmek isteyince ben git~ 
meın dedim, ayak diredim. n1e ve lakin o da erkek, 
lafına daha çok karşı koyamazsın ki! ... Hem o eski
den, daha Çineden çıkmadan melaike gibi adamdı. 
Ona bura.lard2. ne ettilerse ettiler. lçirdiler, sarhoş 
ettiler. Evinden, çocuğundan soğuttular. Ne diyor . 
dum? Kalktık, güzelim Çinemizi bıraktık; buraJara 
geldik. nk önceleri burada da iyi idi. Gün günden 
kocam değişmeye başladı. Eve geç gelir oldu. Bazan 
bir haff;a uğıamaz, sorduğumda: "takipte idim!,, der 
di . .Anıma ben on un takipte filan olmadığını bilirdim. 
Arastada. papuççu bir Yunus ağa vardı, o haber ve -
rirdi: Havran'a yahut frenk köyüne gidip avrat oy • 
natJrlarmış. Bir gUn yine takipten geliyorum dedi, 
amma bu sefer pek bitkin, pek sarı idi. Ben de inan
dım. Girdi yutağa yattı. Uyur gibi yaptı. Uyumadığı 
besbelli idi; yatakta iki yana döner, gözlerini aralar, 
bana bakardı. Üç kere kendini tutamadı, derin derin 
of çekti. Yanma sokuldum: "Bir ,eyin mi var, Seyit 
efe!,, dedim. Candarma idi amma. Çinede hep efe der
lerdi. Zati efeleri, zeybekleri de pek sever, pek ko -

rurdu. Dinarlı Kara Mehmed1 iki takipte yakalamış, 
yine salıvermişti. Bunu bana "kimseciklere söyleme, 
beni asarlar ha!,, diye ant verdirip öyle anlatmıştı. 
"Seyit efe!,, dedim, "neye kasavet ediyon? Neyin 
var çok şükür Allaha.? 11 O hiç sesini çıkarmadı, göz· 
lerini büsbütün sıktı, uyuyor gibi yaptı; amma yUzil 
kıpkırmızı kesilmişti; göğsü yorganı kaldırıp iudiri • 
yordu. Seyidimin derdi büyüktü amma neydi? Bana 
neden diyivermiyordu? 
Akşama doğru kalktı. Kübra mahalle mektebine 

gidiyordu o zamanlar, babası kuran, okumasını l.iğ • 
rensin demişti de ... Ne diyordum? Akşama doğru 
kalktı, Kübrayı sordu. Bu vakte mektep kalmaz a:aı· 
ma bir bakayım dedim. Değirmen önüne kadar git• 
tim. Yine mahalle kızanları ile oyuna daldı ise baba
sınd::ı.n dayak yer, diye içim titriyordu. Baktım, de
ğirmen önünde yok, Rükiye Mollanın evine kadar u
zandım, hani mektep orasıydı da.. Orada da yok: 
"Şimdi çıktı, eve gitti!,, dediler. Rükıye Mollaya un 
eleyivcrnıiş te geç kalmış. Pek te bilirdi kızcağzııl1 
böyle şeyleri. Şimdi her şeyleri bıraktı. Vah benifll 
karabahtlı kızım! Vah benim ... ,, 
Kadın bü göz yaşı selinde boğulur gibi ağlayıp dÖ

ğünmiye başladı. Kübra başını kaldırarak anasuıa 
baktı, fakat bir şey söylemeden ve en kUçUk bir ha
rekette bile bulunmadan başını tekrar yorganların a· 
rasma soktu. Bu sefer de onu teskine filan çalışınl : 
yarak susmasını bekledi. Kadın biraz sonra gözleril11 

kolunun yenine silerek tekrar anlatmıya başladı. Ul< 
zamanlıı.rda sözlerini hıçkırıklar kesiyor ve bir şeY 
anlaşılmıyordu:. 

"Eve döndUğümde bir de ne göreyim: Kübra ka" 
pının dışında. oturmuş "baba! Baba!,, diye ağlat··· 

Ah, dedim, Seyit efe dövdü çocukcağızı yine! "Kızıtıl• 
ne diye ağlıyorsun?,, dedim. "Ben babamı isterirn!,, 
dedi. ( Arka~-n 1)(1.Y) 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herteyde teıniz, dürüıt, ıamiıni 
olnıak, kariiP gazetesi olmaya 

çahtmaktır. 

§nün Meseı;le""ril 
konservatuvarın konserleri 

Konsen·atuvar bu seneki konser -
lerine geÇen akşam b~ladı. 

İki ü sene evvel hatırlanın, salon 
ç · · ·Kon boınboştu. Koşe locaların bınnı . : 

Se.l"\'atu\•ar müdürü, ka.rşısmdakini 
Umumi katip işgal eder, diğer loca
larda t.&1iük insan bulunurdu. 

EV\'elki gece dikkat ettim, daha. sa. 
a.t sekizde Fransız Tiyatrosunun pa.
sajı kapıla.rm ~dmasınr bekli~enler
le dolu idi. Gişenin önünde bilet al
mak için nöbet bekliyenler pek çoktu, 
hUet bulaıruyıp dönenler herhalde az 
0 bnasa gerektir. . 

Salon hmcaJun~tı, ve halk konserı 
dini bir huşu ile dinledi. 

Yalnız bu netice Konservatuvarın 
az za.ma.nda ne bü~iik bir iş yaptığım 
1sbata Widir. 

~ 

konservatuvarda tekamül 
Ya müzik. . 
Konservatuvar evvelki akşamki 

konserile cidden ~.ok teki.mü! ettiğini, 
P<>k çalıştığını gösterdi. 

Seyfettin Asaf büyük bir maharetle 
orkestrayı idare etti. Tale?,e ve mual
liınJer ge~n seneleTCle goriilen ~
bıilik ve tereddüUerinJ kaybetuıiş. -
lerdi. Ka.r,jrmızda kendisinden eınm 
bir orkestra. heyeti vardı. 

Topladığı alkış, kazandığı ~u~a.f -
faJuyet cı. bu tekamülün ınükalatı 
ldl. 

.\ 

~uhittin Üstündağın 
İki eseri 

Perde arası bir arka.da§ ya.nnna 
&elerek sordu: 

- Nıu.d1 • 
- Fevkalade, deıdım. 
- İşte bu eser Vali Muhittin tis 

tiindağın ısrarlı ç.a.hşma.c;m~~ ~~~"Ve : 
9idir. Kabahatlerini sörledigınıı gıöı 
hiznıetıerlni de zikretmeği unutma -
bıkk sizJ.n için bir hakşina.Slrk borcu
dur. 

Dostum haklı idi. Muhittin tistün
dağın İstanbula. yaptığı iki btiyilk hl~ 
bıet varsa bunlardan biri Şehir Tı
l'atrosun b .....ı• .. lrii haJlne getirtmek, 
-r,. U U,;ou ... - " üJ kaVU.Ş· 
qon.~ervatuvann bu teka.rn e 
lnasına. yardrm etmek oıınuştur. • 

İstanbul sehri bir tiyatroya, ve bır 
Senfonik orkestraya. sahip otınnş~: 
Bundan dola:rı İstanbul ~ 0 

tninnettar~ 
~ 

neethoven gecesi 
l\.onservatuvann lllt gecesi Beetho· 

~tı'e tahsis edilınlşti. PrOgraın, Beet
hoven'Uı ilk defa 1808 de yani l2S 
)'ıI evvel, Viyan.ada. ça.tııum beşinci 
'entonisi idi. 

l'togra.mda bu senfoni şöyle tarif 
~yordu: 

"Bu beşinci senfoni için bütün mu
&lki alinıJeri orkestra eserlerinin en 
llefis ve en harilruli.desl olduğunda. 
tnU ttefiktirıer.,. 

llu programm bir yerinde §U fıkra 
"1lrdır: 

'•Bunun içindir ld bütün birinci kıs
llını ba.,tan sonuna kadar hiç mli -
Barnaha bilmiyen korkunç bir müca
delenin hı~rnlığmı, feryat \'e taş. 
knılddarmı bu dört notayı müzikle 
lt.~e kabiliyetine bugüne k_ad~ he -
htız hiçbir kudret erişememıştır .• , 

lli~bir kudretin erişemediği bu ka
biliyet daha dört ya.<;nnda iken piyano 
t'aJınağa ba.'ilamış, 12 ya.~mda tiyatro· 
da orkestr~ idare etmiş, piyano için 
larkıJar bestelemiştir. t)zerinden bir 
~ll'da.n fazla. bir zaman geçtiği halde 
hugijn ha.la bütün dünya onun eserle
~ en büyük zevkle dinliyor ve onun 
~tsnıda aczlnl itirafa mecbur oln
)'ot. 

lşte insanları önünde secde ettiren 
deha budur. 

1'f tısikide bir 'SH'thoven, edebiyat· 
ta bir Goet . de bir Raınbrand, 
lllnıde b' eEin, •rf>Stımin .. ·etistirebilmek 
tı ır fol e •' ·. 

er trıill.-tin en bü:riik idt'alıdlr. 
'li'akat dehalar ·ancak asırlarda. bir 

fa Yetişebili~ or. 

TAN 

.. ) Gö:t 
Şu Amerikalılar garip adamlardır 

vesselam. Geçen günü gazetererde 0 _ 

kudunı. Sanki dünyada yapılacak nıü 
sabaka mevzuu kalmamış gibi şinı _ 
di de bir iÖZ kırprnaca ırıüsab::ı.kası 
yapmışlar ve bu müsabakada bıltrıeın 
hangi kız tanı 24 saat gözünü kırp _ 
madan durarak birinciliği kazan • 
ınış. 

Doğrusu hayret! Bir genç kızın 

göz kırpmadan bu kadar zaman du
rabileceğine insan bir türlü inanamı
yor. Vakıa göz kırpmaınak sinirlare 
hakimiyeti gösterir, gösterir amnM. 
bir kadının göz kırpmadan bu kadar 
müddet durabilmesi kadınlığına rnü
nafidir. 

Bir genç kız iÖZ kırpmadan bu ka
dar nıüddet durabilsin! Doğruzu şa
şılacak şey! Zahir jüride hoşuna gi
den kimse yokmuş! 

• • 

fştikbal harbinde bi.itiin ateşli silahlar, mermiler, kara r..ıc hava bombaları zehirli gaz saçacak .. 

Göz kırpınak dedim de aklrıııa gel
di. "karanlıkta göz kırpmak!,, diye 
bir tabir vardır. Karanlıkta göz kır
pılırsa kimse farkına varnıazmı~ gü
ya. Fakat insanlar arasında öyle ka
ranlıkta JlÖZ kırpaıılar vardır ıd, on -
ların ne işnıar ettiklerini göı.lerinin 
kırpmasını görmeden anlarız. Ve ba
zıları değil aydınlıkta göz kırpmak, 

yanımızda davul çalsalar farkınfl var 
mayız veya farkına varınFtk isiırıize 

gelrnez. 
GAZDAN 
KORKMAYINIZ! 

haffılz yolu da Yakit ve zamanın
da sığınaklar vücuda getirmektir. 

Nuri Refet Korur ve kendisi 
gibi gaz ejderini tanıyan 

ve dişlerini sökmenin yolunu bilen 
arkadaşları. her şeyden evvel 
memlekette bir gaz maskesi fab
rikası yapılmasına ihtiyaç gör
müşlerdir. Fakat memk~etin bin 

• • 

Ankaradan İzm.it Ka~rt. Fabrikasının 
açılma resmıne gıdıyo~·duk. Ya

taklı vagonda bir yer gösterdıle~·· Soı.ıı~a 
bir isim yanlışlığı işe karıştı. Benım yen
me ba~ka bir talip çıktı. Bu çok hayırlı 
yanJrnİık ta beni kıymetli gaz mütehassr
sımız.Nuri Refet Korur ile bir .ttompartı-

• Bir Tecrübe Gaz'an -
ması Esnasında Başveki

limizin Bir Sözü: " Şimdi 

ihtiyacı var. Bunlar a
rasında maske fabrika
sının ilk safhaya gel
mesi için rey sahipleri
nin bu ihtiyacı yakın

dan duymnlarına lüzum 
görülmüştür. 

Göz kırpmaktan göze intikal et • 
tinı. Sahi bu göz denilen uzuv ne na
zik kuvvetli bir uzuvdur. Göz bir in
san için her şeydir. Bazan kafadan 
kuvvetli olduğu da vakidir. Onun için 
değilınidir ki, ekseriya bir kadının gü 
zelliğini gözlerinden ölçeriz ve: 

- Ne güzel kafalı kadın! denıeyit 
de ne güzel gözlü kadın! deriz. 

• • 
insan uzuvları içinde en çok lakır

dı göz üzerine söylenmiştir. Bu 'iÖZ· 

ler küfürle başlar ve nıethe kadar 
gider. Hatta "üstünde göz var., .. gö
zü i.lzeriındo kaldı,, gibi şekillerle u
lümu batmanın bile içine girer. 

. 

ınana nüşürdü. 
Ağramak, Harpte Ağla-. 

Bunu temin için mem 
le ketin hayrı namına 

çok cür'etli bir tedbir a
lınmıştır: İleri gelen as· 
keri erkan bir gün bir 
gaz konferansı dinler-

Nuri Refet gaz işini kendin~ ?e~t edi
nf"n adamdır. Kimyager olarak ıyı l..Hr tah-

maktan l-1ayır ıdır! ,, 
sil gördükten sonra scne
h, .. '\.:. cu ncı r ı1Jt:rnıeReder:-
de gaz meselelerini tetkik 
etmiştir. 

Sonra memlekette bir gaz mas· 
kesi fabrikası açılması için, bu 
ihtiyacı takdir edenlerle beraber 
gayretle çahş.mıştır. Gazdan ko
runma usulleri hakkında sayısız 

konferanslar ve kurslar vermiş, bir 
ço.k kitaplar yazmıtır. Gaz işi ken
disi için bir bilgi sahası ,bir vazi
fe mevzuu halinden çı~mış. ikin
ci bir tabiat halini almıştrr. Soy
adı olan (Konır) çok yerindedir. 

Böyle bir adam bir gazetecinin 
karşısına çıkar da gazeteci bun
dan istifade ederek ' (gaz) deni
len efsane mevzuunun içyüzünü 
anlamac7a çalışmaz olur mu? 

Derh:l taarruza geçtim. Nuri 
Refet Korur ,coşkun coşkun anl~~-

s .. zil bitirdikten sonra tereddu-
tı. o ~ 
de dilştU. I{endine yegane gaye e-
dindiği iş içinde şahsmr kaybet-

k unutturmak ihtiyacını duyan 
me • 'b'k 

h kiki vazife adamı gt 1 en- -
her a edil slin' i eli ism'l11den bahs meme ' 

. basıJma.masmı, yalnız gaz 
resmfnlı_1 . ha.kiki şe~i bakkrmda 
meselesının . edilmesini iste• -
halJam!ZIIl tenvır 

di. ıara riayet etmemek 
Böyle arzu · h 

. in hakkıdır. Millet.. er 
gazetecın . . in çalışanla-
sahada kend1 hayrı ıç 

n tanımalıdır. 

uri Refetin fikrince ga~ N tehlikesi halka yanlış ta~. 
ttlmıştır. Biitiln harp s.ilah~arı. ~tb~ 
gaz de elbette tehlikelı bır .sılah 
tır. i'akat vaktinde iyi tedbır aı:-

.. k" olan bır nrrsa korunma..•n mum un . 
silahtır. Zehrin müessir panzehri 

vardır ~ 
Gaz haı&mda neden mU'balag~ 

fikirler vardır? Sebep çok bası~
tir. Her düşman, taarruz için go
züne kestirdiği memlekette yılgın
lık husule getirmeğe çalışır. ~~
paganda gazdan da., topptan, u
fekten de korkunç bir silahtır. Son 

1. ~ . ·ıeri criden senelerde asker ıgın en ı o· . 

sahası propaganda. ve telkindır. 
Gazin maddi tesirleri mahdut

tur. Fakat gaz korkusiyle cephC: 
deki asker veya cephe gerisindeki 
halk telB.şa düşerse, panik ya.par-

Son sistem bir maıke 

sa düş.man gayesine zahmetsizCe 
varmış olur. 
Habeşistanda gazin tesirleri mü· 

balağa ile tasvir edilmiştir. Bu te· 
sirlerdcn çoğu hayaldir. Habeşleri 
gaz değil, gaz korkusu berbat et
miştir. Geçenlerde veremden ö -
len bir Habeş Rasmm gazden öl
düğüne bütün 8.lem inanmıştır. 

D
Uşmandan sonra gaz mese
lesinde mübalağaya mey -

yal unsur, koyu sulh taraftarları
dır. Bunlar harp afetini koıkUDÇ 
göstermek maksadiyle gazin tesir· 
!erine dair yıldırıcı şeyler yazar
lar, türlü türlü resimler neşre -
deler. Sonra heyacan meraklısı 
gazeteler için gaz korkusu bir de -
finedir. Mevzusuz kaldıkça bu he
yecan kaynağını işletirler. BUtün 
dilnyanm mizah gazeteleri için de 
gaz ve gaz maskesi en taze mevzu
dur 

Gazi halka tanrtma.k için kUI1' 
görenlerin çoğu mübalağaya mey: 
!ederler. Bir taraftan bu yepyenı 
mesele hakkında halkın hayalini 
tahrik etmekte ve kendi bilgilerini 
mühim göstermekte zevk bulurlar. 
Diğer taraftan da mübalağah kor
kular uyandırarak halkı va~it ve 
zamanında ted"bir almağa eevltet· 

mek isterler 

Bır lelın g. z meselesinde ne 
fazla, ne eksik, tam hakikati bil
mesi lazımdır ki lüzumsuz telaşlar
d..ın kendini korusun, fakat vakit 
ve zamanıtıda tam tedbirler ini al-
Slı' 

Dünyada imha edici gazlar bu -
lunduğu doğrudur. Fakat bu gaz
Jcrin bütün bir sahayı şöyle dur
sun, bir tek şehri bile gazlamak 
ıçın kullanılma1n mRddeten im
kansızdır. Mesela bir dilşmanm 
Ankara şehrini gazlamak istediği
ni farzedelim. Şehir sahasının va
sati uzunluğu 12.000. genişliği 

8.000 metredir. Gaz tabakası ic:in 
10 metre gibi en asgari bir irtifa 
kabul edersek 960.000.000 metre 
ınikaplık bir hava saha.sına varı -
MZ. 

Öldürücü gazin müessir olması 
için bir metre mikilbmda en az 2 
grarn gaz bulunması laıınndrr. 
1,920.000.000 gram, yani 1920 ton 
gaz eder. İkişer ton gaz taşıyan 
bom'bardrman tayyarelerinın bu 
vazifeyi görmesi için bin tayyare
nin ayni zamanda Ankara Uzerine 
gelmesi ve hepsinin gazini ayni 
ande boşaltması icap eder. İş bu 
kadarla kalmaz. RUzgA.r ve yağmur 
olmarnasr lazımdır. BUtiln bom -
balar patlamalı ve iclerinden bü
ttin gaz intişar etmelidir Halbuki 
gazin üçte biri daima bomba için- -
de kalır. bir çok bombalar da dü
şer, fakat patlamaz. Bu şeraiti 

maddeten bir arava getirmek bu
gün için imkansızdır. 

Fakat umumi öliim sac;ılamaz 

diye gaz tehlikeı:ıi yok demek değil
dir. Bir defa her mermi ve her 
bomba gi'\ıi öldürücü gaz bombası 
da düştüğü yer civarında zarar i· 
ka edebilir. Bundan başka öldürü
cü gazdan baı:ıka insan türlti tilrlü 
şekillerde azap veren gazlar var
dır. Mesela gözil yaşartan gazda,., 
bir metre mjk~hT n:tVllrill 0 000" 

gram bulunmıu:ır kafl"ir ld bir tav· 
Yare filosu kolayca böyle bir gaı 
neşredebilir . 

Tahaffuz mutlaka lh1mdrr. Ta
haffuz çareleri de mn.Jiirndur. En 
mühimmi gaz mas~esidir. 8onra 
vücuda nilfuz eden gazlara karşı 
gaz nilfuz etmez kumaştan palto 
yapmak imkanı vardrr. Diğer ta-

lCen birdenbire gnzlanmışlardır. 
Herkes çok rahatsız olmuştur. Mil
li Mildafaa Vekili Kazım Özalp ön 
safta oturuduğu için herkesten zi
yade gazın tesirini duymuştur. 
Bundan sonra doğruca Meclise git
miş ve üzerinde kalan gazlar, ken· 
disine yaklaşan meb'uslarımıza da 
baş döndUrmeğe kafi gelmiştir. 
Fakat kimse şikayet etmemiş ve 
umwnI surette verilen hüküm şu 
olmuŞtur: 

- Bu tecrübeyi yapmanrz mem
leket için hayırlı olmuştur. 

Diğer bir gün Başbakanımız İs
met İnönünün huzuriyle bir konfe
rans verilirken konferansçı şu söz
leri söylemiştir: 

- Ne zaman gazlanılacağmı 

kimse bilmez. Mesela bu dakittada 
belki de gazlanabilirsiniz. 

Tam bu ı:1özler söylenirken orta
lık gazlanmıt;ıtrr. İsmet lnönU ~ah
san çok rahatsız olmuştur. Fakat 
bir saniye için bile gayedeki ehem-
miyeti gözden uz:ıi: tutmamış ve şu 
sözleri söylemiştir: 

- Şimdi ağlamak harpte ağla· 
maktan hayırlıdır! 

[Gazdan korumak ne dem~tir? 

lNGtLlZ 

1 ki gözü kör olsun! dan başlarız, 
Kör kör parmağını gözi.inde deriz. 
Kör ,tnLisün be y.~hlı! dıye bağırıı· ız. 

Cöz göre göre yapılan hakso:lığa ta
hammül edemeyiz. Eğer hakkımızı 
yerlerse! Gözüne dizine dursuıı! de. 
riz. Çok ~evdiğımiz birisini eörünr.& 
gözümün nuru, iki gözünılin elifi di
ye inleriz. Hiddetlenirsek gözünıUı:ü 
açarız. 

Bazan çapkın çapkın göz kırparız. 
Eğer bir dostumuzu çoktanberi göre· 
nıezsek '.gözden irak olan göııülden 
de irak olur!,, diye sitem ederiz göz. 
le kafanın irtibatını buluruz. Zeki a
dama açık göz deriz. Şeytana cingöz 
deriz. Karagöz bile en sevdiğimiz t>ir 
oyun değil midir? 

Göz hakkında bu kadar methiye 
yetişir! Çünkü gören göze kılavıız is
temez. Buna rağmen bazan aörürü2 

t:> 

de yine kılavuz ararız. Tıpkı işitip ta 
duymadığıınız gibi ... 

Ve maalesef, birçok hadisele,. kör 
kör parmağım gözünde açıktır.' Fa -
kat biz yine inanmayız! 

Mümtaz Faik 

Bizde ne yapılmıştır? Ne yapılma
lıdır? Bunları ikinci 'bir yazıda Nu
ri Refet Korurdan öğçeneceğiz.] 

A. E. Y. 

Avrupada cihan harbi mütarekesinin yıldönümü tes'it e~r · 
nasebetle. ?arpte öl~~lerın .ruh~u taziz için bütün dün ~lıy~:· .3~ ınü
davct edıhyor. Ingılız k::ı.nkaturisti bu münasebetle yat ~>ır gu_n sükuta 

yap ıgı kar1katürd . 
- Herke& susuyor, yalnız silah fabrikaları k' e. . nın nta tn . muyor! clıyor. eıı su •• 
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Dr. Şaht gazetecilere 

seyahat maksat
larını anlattı Susan Güreş Federasyo~1 

nundan Cevap Bekliyoruz 
• • • • 

Koç Om erin Olümü 
Aldığımız Mektuplardan 

•• 
Uçüncüsünü Neşrediyoruz 

." Koç Ömer,, in veremden ölmesi hakkında ne5rettiği_ 
nuz bu üç mektuptan sonra artık ayrı vesika neşrine lü
zum görmüyo;·uz. Bazı şahsi kısımlarını da çrkannak su
retiyle kendi kendimize sansür ettiğimiz bu mektuplar 
d a gösteriyor ki ' 'Öm er,, in ölümünde bir lakaydi vardır. 
~ e onun bütün arkadaşları bu işte Güreş Federasyonu
n un kayıtsrzltğmdan bahsediyorlar. 

Ortada ölmüş bir genç, bir de ka- Omer hastanede iken, pek sevdiğim 
yrtsızlrk ithamı var. İş bu hale gel- bir arkadaşım olmak dolayc:siyle ken
iclikten sonra vaziyeti federa.'3yon cep- disini ziyarete gittim: 
hesin.den tenvir etmemek ya bu it- '.'- Nasılsın? diye sormıy::ı. vakit 
hamlan kabul etmek yahut bir gü- kalmadan: 
reşçin.in. veremden ölmesi ba.disesine "- Çalışmamızın mükıifıtım gör-
ehemmiyet vermemek olur. dük. Öldüğüme acımam; çok ihtiyar 

Onun içindir ki güreş feder.ısyonu- bir babam ve henüz para ka-.ıanamı
muzun bu işte söyliyeceği sözü artık yacak kadar küçük kardeş1e:-im var,, 
bekliyoruz. dedi. 

İşte üçüncü mektup: Vaziyet bu merkezdeyken federas
yon erkanından hiç kimse hastaneye 
gidip kendisini görmedi . ., 

"İmza mahfuzdur.,, 

Halli sükut eden Güreş Federcu
yonunun Umumi Katibi Seyfi 
Cenabın pehlivanlığında; alın-

mış bir resmi 

' 'Pek acınacak şekilde aramızdan 

kaybolan güreşçi "Koç Om~r .. gaze
tenizde intişar eden ölümü hadisesini 
hakiki malômatnnla tenvir etmek 
maksadiyle şu satırları ağlıyarak 

yazıyorum. 

Omerin hastalığı teşhis edildikten 
11onra Dr. Emin Şükrü tarafmdan gü
reşten menedildiği zaman fed:?rasyon 
kendisine hiç bir yardımda bulunma-
dı. Ve federasyon erkantndan biri, 
tahsisat olmadığını resmen Söyledi. 

Paris muhteliti 
eşleyi yendi 

Omerin beş nüfuslu ailesinin yiyecek 
nafakası yoktu. Arkadaşla.rmın ta
;vasstu ile doktordan alınan reçeteler 
kınmen yapılıyordu. Bu va~iyet kar
şısında jüri ve klüp arkada5hrı top
lanarak kendisine belki medar olur 
Umiiiiyle (Naşit) tiyatrosunda mev
simsiz bir müsamere verdil~r 

Bundan elde edilen cüz'i para ile 
günü geçmiş reçeteler yapıldı ve ne
ticede güçlükle CerrahpaŞa. hastane
sine yatırıldı. Ve oradan nakledildi· 
gi Haydarpaşa Nümune has'"anesinde 
aramızdan ebediyen kayboldu. 

Serbest Güreşte 
Avrupa 
Şampiyonu 

BULGAR PEHLlV ANI 
YlNE GALİP 

Profesyonel serbest güreş A vnıpa 

pmpiyonu Unvanım haiz olan Bulgar 

pehlivanı Dankolof Avrupa ~ampiyon 

Juğu için Pariste tekrar güre~i§tir. 
Güreştiği pehlivan Isveçli Malın-

berg'tir. Bulgar pehlivanı bu güreş. 
~i ile ilk defa bundan üç hafta evvel 

karşılaşmıştı. Bu ilk ınüsıbakarun 

birinci devresinde İsveçli galtp gel -
mişti. Fakat ikinci, üçüncü devrede 

Bulgar, !sveçliyi yenerek şampiyon

luğunu muhafaza etmiştir. 
Malfundıur ki, Pariste profesyönel

ler arasında yapılan güreşler, üç dev

re üzerine tertip olunur. üç devrenin 
ikisini kazanan pehlivan galip ilan e· 
dilmektedir. 

Bulgar pehlivanı bu ikinci güreşi

nin ilk ve ikinci devrelerini kazanarak 
A pa ş::ı.mpiyonluğunu muhafaza 

etr ir. 

Üniversitede Voleybol 
Müsabakası 

Universite Edebiyat Fa.kültesi Ta
lebe Cemiyeti kız ve erkek talebeler 
da dahil olmak üzere Fakül~enin muh 
telif enstitüleri arasında bir voleybol 
aıüsabakası tertip etmiş ve fikstürü
nü tanzim etmiştir. 

Netice:l~2 
Peşt.e Muhtcli • 
tinin kalecisi 

Pariste büyük bir kalabalık ö
nünde oynaınan Budape~te -
Paris muhtelitleri maçım Paris "' 
takımı 2 - 1 kazanmıya mu. 
vaffak olmuştur. 

Bu netice Fransızların Ma
carlara kar~ı ilk defa elde ettik
leri bir galibiyet olması itibarile 
mühimdir. litlı rta 
ŞAROŞI DE OYNA DI ·Parisliler üzerinde çok müsait bir te-

Vaktile Macar genç milli tak.ımile sir bırakarak 5 - 1 kazandılard.ı. 
şehrimize gelen ve o zamanlar daha Beşinci olarak oynanan bu son ma
yirmi yaşında olmadığı halde dikka- çın 2 - ı Fransızlar lehine neticelen
ti celbeden Şaro§i de Peşte muhteli- mesi Paristen sonra Ingiltereye gide-
ti.nin merkez muavini olarak oynamış- c€k olan Macar oyuncularını çok mü
tır. teessir etmiştir. 

Şaroşi Istanbuldan Mac'.lristana 
avdet ettikten bir iki sene sonra Mer- MAÇIN HOLA.SASI 

Peşte muhtelitinin Parisc yenilme
si oyunculuk hakkile olmamr'?tır. Çün 
kü brinci devrede Macarlar Fransız-

kezi Avrupanm en iyi oyuneusu ola
rak şöhret almıştı. Fakat ~nra ken
disinin federasyonla arası açıldığı i
çin milli takımda yer alınıyordu. Son 
peşte muhtelitine seçilmesi tekrar fa
aliyete geçeceğine delildir. 

Paris • Peşte muhtelitleriı:lin ilk 
müsabakası 1933 senesi kanıınusani
sinde yapılmıştı. Bu ilk maçta Ma
carlar 5 _ 2 gibi mühim bir galibiyet 
kazan:mışlardr. 

!kinci ve üçüncü müsabak:ı.lar 1934 
senesinde olmuştur. Bu macıların ikin
cisini yine Macarlar 3 - 1, üçüncüsü
nü 5 - 1 kazanmışlardır. 

Dördüncü maçı geçen sene oynadı· 
tar ve bu maçta da Peşte :-nuhteliti 

lardan çok üstün oynadıkları halde 
ya talihsizlik veya Fransız kalesinl 
bekliyen Avusturyalı Hiden'in müda
haleleriyle gol yapamamrşlardır. Bi
rinci devrenin bir şanslı saniyesinde 
Fransızlar bir gol çıkararak 1 - O va~ 
ziyette istirahate çekilmişlerdir. 

!kinci devrede Macarlar gol çıkma
dıkça asabiyete kapılarak biraz sert 
oynamışlardır. Bu devrede de Fran
sızlar l, Macarlar da bir gol atmıış
lardrr. 

Bu suretle maçı 2 - 1 Parii muhte
li ti kazanmıştir. 

Olim~TJiyat 
Masrafları 
Meselesi 

Spor Kurumu 

Cevap Vermeli 
Berlin olimpiyatları seyaha~ 

masrafı diye ortaya atdan ra
kamların mübalagalı yiik~kli· 
ğini gören ''Top,, spor mecmua
sı, birkaç olimpiyat kafi.lesi gö
türüp getirmiş olmakhğım Jola
yısiyle bana gelip bu hususta mü 
taleanıı sormuştu. Fikrim v~ ile
ri sürdüğüm rakamlar mı.alesef 
bu sefer sarfedilen parayı haklı 
gösterecek şekilde değildi. Ara
daki farkın büyüklüğünü görerı 
"Ciımhuriyet,, refikim.iz de: 

"Acaba Felek Burhan'ın id
diası hakikate mwvafık mui.u-? 
Yoksa olimpiyat kafile8itıe ida
rçci oUırak iştirak edem.ediği i
çin sırf tetıkit ve m~ıvah11ze ma1c
sadiyle mi böyle yazıyor? Haki
katin yalnız spor efkarı unıumi
ycsi tarafından değil, bütün 
memleket efkô.rı umıım.iye.~i ta
"afmdan anla§ılması zazımdır . • 

Bürhan Felek, 38 bin liranın 
i.sraf edildiğini söylüyor. Berlin 
0limpiyatUırına giden sporculara 
ait sarfiyatı idare edenler, bu 
açık ve sarih iddiaya c6vap ı•er
mek mecburiyetindedirler. Ç'il?ı

kü ortadaki para SB değ;z, 880 
lira da değil, 38 bin liradır.,, 

Sözleriyle meselenin tımvirini 
istemektedir. Ben "Top,, ta inti
~ar eden tafsilatı kimseyi itham 
için değil, sadece işirı benim za
viyemden nasıl görüldUğiinü i
zah iQin ve mecmuanın talebi 
}zerine vermiştim. 

Beni olimpiyaıda götürmeclik
lerinden dolayı muğber olmaklı
ğım da varit olmadığlnı berkester 
evvel spor teşkilatımızın olimpi
vat idarecileri kabul ederler. 
Cünkü onlar teşkilat kasasından 
~·eyahat ederken, ben, kendi pa-
,mla Bcrline gittim. 

Mesele hükumetin spora ve 
~encıliğe verdiği paraların nasrl 
sarfedildiğini tetkik olduğuna. 
ve bunun rakamlarını ortaya a
tan ben olduğuma. göre, 1'enimle 
beraber işin hakikati meydana 
rık.masmı istiyen "Cumhuriyet .. 
~azetesine teşekküre borçluyum. 

Iş, bu vadiye döküldü'cten son
ra spor teşkilatı artık kendi 
prestijini korumak için mesele
nin hakikatini, bu sarfiyatın 

müfredatını ve masraf yc.ı.kCı.nu
nun neden bu kadar yükseldiği
nin sebeplerini izaha mecburdur· 
Bunu, sözlerimin. doğrul ·ığu meY 
·fana çıksın diye ben de temenni 
tmekteyim. 8 . FELEK 

Ziraat Bankası 
Umumi Heyeti 

Toplandı 

Ankara, 18 (A.A.) - Rayşbank 

başkanı Doktor Şaht saat 20 de An -
kara Palasın yeşil salonunda matbu
at mümessillerini kabul etmiştir. 

Doktor Şaht biraz evvel Atatürk 
tarafından kabul edilmiş bu1!.lnuyor-
du. Beyanatına, "Şu dakikada o bü

.1 yük ve harikulade şahsiyetin tesiri 
altında bulunmaktayım,, sözleri ile 

1 

ba.şlıyan Bakan, Atatürk için: 
"- O, yalnız Çanakkale zaferini 

kazanan adam değil, ayra zamanda 
bugünkü Türkiyeyi, maddi ve manevi 
bugünkü varlıklariyle iktrsat ve kill
tür baknnmdan yaratmıs olan ve Tür

I kiyeyi yepyeni bir büyllk devlet ola
rak yüksek istikbale namzet yapan 
şahsiyettir.,, demiştir. 

Misafir Nazır Türkiyeyi çok eski
denberi tanıdığım, inkılap Türkiyesi
ne de evvelce ziyaretler ya.ptrğrnı, ken 
clisine Türklerin. bankacılıkta çok ileri 
gittiğini söylediklerini anlattıktan son 
ra demiştir ki: 

"-Böyle bir şeye esfl,:dden ihtimal 
bile verilemezdi.,, 

Doktor Şaht bundan sonra genç 
Tiirkiyenin çöl ortasında Ankara gi
bi muazzam bir eser yarattığı hay
ranlıkla ifade etmiş, böyle bir eserin 
Avrupada bile vücude getirilemiyece
ğini söylemiş ve beyanatına şöyle de· 
va metro.iştir: 
"- Eminim ki, çok az bir müddet 

içinde Ankara en güzel ve en modern 
devlet şehirlerinden biri olacaktır. 

Şimdi herhalde benim bu seforki 
seyahatim hakkında da benden bazı 
şeyler öğrenmek istiyeceksiniz. 

Bu seyahatim bazı Türk ricalirıın, 
bilhassa merkez bankası umum ~ü
dürü Salahattinin Berlinde bize yap
tığı ziyarete bir mukabele mana~mı 

I taşımaktadır. Buna binaen, burada -
1 ki ziyaretim herhangi bir miizıı.1:0re 

esası gibi bir mevzua temas etmemek 

cali gibi pratik adamlar olduğuırıuı 
için, kendi nezaretimin iki yüksel: 
memurunu, lüzumlu giirülecek bazı 
müzakereleri idare için, berabe ... n • 
de getirdim. Bu müzakereler mühifll 
değildir. Biribiriyle münasebette J:ıU' 

lunan iki memleket arasında dü'l • 
yanın diğer memleketleri için de Ille~" 
zuu bahsolan bazı güçlükler tabii o· 
larak bizim aramıza da hB..iis oırnak 
tadır. Işte bu müzakereler bu giıÇ • 
lüklerin halline matuftur ve bıın!I 
binaen iktısadi münasebetlerinıizill 
esasına de.ğil, teknik taraflarına. tır 
mas etmektedir. Memnuniyetle be• 
yan edebilirim ki, bu meselelerde ııe· 
raberimde getirdiğim arkadaşlarla i~ 
tisat vekaletinizin alakadar daireJe· 
ri ve merkez bankası arasında i~1 
memleket arasında esasen cari olnll 
dostluk ruhu dairesinde görüşülere1' 
bir tesviye tarzına bağlanmış bulUll' 
maktadır. 

lki memleket arasında mevcut o • 
lan dostluk ruhu sayesinde ilerıd6 

hadis olabilecek diğer meselelerin de 
daima açıkça ve dostça halledilece' 
ğinden eminim. 

Her iki memleketin iktisadi billl • 
yesi o şekildedir ki, bunlar arasıııdj 
bir tezat değil, ancak bir iş birli$! 
ve biribirini tamam.lama keyfiye~ 
mevcut olabilir. " 

Doktor Şaht sözlerini şu surc~s 
bitirmiştir. 

"-Beni bilhassa sevindiren no1'' 
ta, Türk hükumeti erkanından ı:.il"' 
çokları ile görüşerek fikir teati et' 
mek imkanı bulmuş olmakhğınıoı:· 
Aranızdan tabii olarak teessürle ııf 
rılmaktayun. 

Liderlerinizin kanaati ve karalC ' 
terleri benim üzerimde derin bir te# 
bırakmıştır. Bunu da aranızdan s1' 
rılmadan önce bilhassa kaydetrneJ> 1~ 
terim., , 

1 tedir. Ziyaretimdeki mana, daha zi- Tah 
rade Türkiyenin bu yükselişine kar rana gidiyor 

i 7• ... ı..,n oll'ik1'1mT.,., v .. hn vi\ln~elisin Ankara, 18 {A.A.) - Doktor sııtı 
banisi bulunan zevata karşı besledi- yarım tayyare ile Adana, Hahp, B· 0 

·~imiz hürmeti ifadedir. dat üzerinden Tahrana gidec~k, ft.dJ' 
Fakat biz de modern Türkiye ri- nada kısa bir müddet duracaktır. 

===========================================~ 

Hataylıların 
Geçirdiği 
imtihan 

[Başı 1 illcide] 

edilen nimetlere mukabil bazı kiil 
fet ve zahmetleri göze almak lazım
dır. Hatay Türkleri bunu yapmış -
tardır. Ve istiklale liyakatlerini bü
tün bir cihana göstermişlerdir. 

Hatay ve anavatan 

T ~kiye anavatan hududu 1ldri
cınde kalan kardeşlerine kar

·:ıı vazifelerini müdrikt ir. Suriye is -
tiklalini ve Suriye inkişafını iher va
kit Suriyeliler hesabına temenni ede
riz. Fakat yekpare bir Türk kütlesi
n~, ~tiklal tecrübesine yeni girişen 
bır millete esir olmasına razı olama
yız. 

. _-Fakat anava.tan böyle bir ruh 
ıçınde Hataylıları düşünürken Ha -
tay TUrkleri ve kendilerile bir olan 
unsurlar mukadderatlarını bizzat ele 
almışlardır. 1stiklfillerin.in. temelini 
kendi ellerile her türlü tazyike dayan
mak pahasına beraberce kurmuş -
larclır. 

Hataylıla r Mi lll 
Tezahürat 
Yapıyorlar 

[Başı ı incf'1e1 ı,ıı 
rekattan maada olan erkanı intilJI 
ta iştirak etmemiştir. 

MİLLi TEZAHORA 1 
Dörtyol, 18 (Tan muhabirindetı); 

Bütün tazyiklere rağmen Sall 
Türkleri ve diğer Hataylılar j.,W 
aşkiyle elbirliği edip Suriye ıneb 
seçiminde hiç rey vermediler. :Gıl ı; 
tiklal eseri şerefine bu gece Anta.1'> 
da muazzam tezahürat yapıldı. b 
yük bir ziyafet tertip edildi. Hatıı.) 
lar Atatürke bağlılıklarını hc>~'eclJll 
la izhar ettiler. 

BEYRUTTA 
MUKATELE r 

Paris, 18 (A.A.) - Beyr..ıtta~. 
ris • Soiar gazetesine bildirildi~ 
göre, geçenlerde Hıristiyanl ırlS. 
hudiler arasında vukubulan ç.'ll'P1J 
!ar neticesinde altmış kişi ölrnıiŞ· 
yüz kişi yaralanmıştır. 

Ankara, 18 (A.A.) - Ziraat Ban

kası heyeti umurniyesi, bugün idare 

meclisi reisi Sabit Sağıroğlunun riya
setinde Banka Umumi Merkezinde 
toplanmıştır. 

Hataylıların muvaffakıyetini al -
kışlarız. Bu muvaffakıyetin hazzini 
ve sevincini duymakta anavatanm 
bütün halkı kendilerile beraberdir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Londra, 18 (A.A.) - Beyıuttıı 
niden karışıklıklar olmuş ve baıf ııı, 
ğazalar yağına edilmiştir. siz!litl 

sükunun tesisi için askeri b1ı'" 
müracaat edilmiştir. 6 kişi ölJJlOŞ• 
kişi yaralanmıştır. 1935 yılı idare meclisi ve murak1p 

raporları okunmuş, 1935 yllı bilanço 
ve kar ve zar ar hesaplarile birlikte 
tasdik edilmiştir. 

Bundan sonra idare meclisi azasın
dan müddetleri biten Sabit Sağıroğ
lu ile Cevdet Savran yeniden seçil _ 

mişlerdir. 
Bankanın 685.276 lira karla kapa-

tılmış olan 935 ytlı bilançosundaki 
bu karm yüzde yetmiş beşi sermaye
ye, yüzde onbeşi ihtiyat akçesine ay
rtlmrstır. Geri kalan yüzde onu da 
statü.nün 101 inci maddesinin hUküm
lerine göre dağıtılacaktır. 

Elektrik ~irketinden 
Milyonlarca Lira 

Ger. Alınacak 
[Başı 1 incide] 

çilde temettü elde etmektedir. . 
Bu mesele de yeniden görüşıllerek 

halledilecektir. 

YENl MÜZAKERE 
Yakında Belçikadan gelecek şirket 

murabhaslariyle bu hususlar üz~rin
de bir müzakere açmak üzere bulunu
yoruz. 

Belçikadan sureti mahsusada Spes-

Mısır ile H icaz arasınd~ d' 
ihtilafları halledildi ~ 

KdJre, 18 (Hususi) Bugiltl 
mükfı.meti ile Suudi Arabistan ~ 
da dini ihtilafları halleden bir t'J1 

velename imza olunmuştur~ 

yal isminde bir zatla yaptığını!~ r' 
nakaşalar neticesinde mutabı~s<~ 
dık. Bu müzakere neticesinde ~ 
bul elektrik şirketinin murahbll~ 
ziyetini tamamiyle ıslah etrne4< ~ 
nı hasıl olacağına ümitvar bul11 

ruz 
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Yıl :.161 1 .______. 
Deniz harp okulumuzun 161 .. i~_ci 

yıldönünıü, dün Heybeliadada buyuk 
törenle, çok sanıimi olarak kutlan -
clı. Davetliler, saat (9} da kalkan va
purla Heybeliadaya gelmiş ve mek
tebin dış kapısında, okul komutanı 
Albay Ertuğrul, Erkan reisi yarbay 
Sanıi ve ihtiyat filo komutanı yar • 
bay Cevat tarafından karşılanarak 
sal.ona alınmışlardı. Bir deniz kıt'ası, 
bahçede davetlileri selamlıyordu. 

M eraıim başlıyor 
Saat on buçu.Ya doğru sahildeki bil 

Yük direğe, san~ak çekilmek suretile 
lnerasime başlandı. 

Kuvvetli bir boru sesi ile denizci 
erler, vaziyet alarak, divan taburu 
halinde toplandılar. _ . 

Bu esnada, nöbetçi tcgmen Hık • 
!net yüksek sesle: . . . . 

- Dikkat! Sancak merasımı ıçın 
eephe al! kumandasını verdi. 

Ve muzıkanın çaldığı istiklal mar
~. hep bir ağızdan t~k:_arlana_ra~ 
bayrağımız ağır ağır dırege çekıldı. 

Komutanın ihtisasları 
Bundan sonra, ihtiyat filo komu • 

tanı yarbay Cevat, şanlı do~a;ın; -
lnızın başında, Maltaya M:e eş~~ 
donanma komutanı Amıral . ·· ü muna
Okanın mektebin yıldönurn 
sebetile· gönderdiği mektubu, okudu. 

Amir~l Şükrü Okan ihtisaslarına 
§öyle hülasa ediyordu: b · 

.. d ... yrııırkcn enun - Sular1mız an.. .. 
•e bUt"" d nma subaylarının go-un ona • . 
tıülleri sizlerle beraberdir. Gid_e~eg_ı-
ıniz enginlerde çok şanlı tarıhımız 
\'ar. Ben oralarda Türkü uzun yıllar 
egemen kılan büyük denizcilerimi~n 
'tuhlarma sizlerden de selamlar go -
türeceğim. t . ~. 

Genç Türk denizcisi; tekntgın ve 
bilginin derli toplu öğretildiği bu yu· 
"annı 161 yıllık varlığını kutl~rken 
ileride ~ni bckliyen büyük va.zifele-
l'e çok iyi \hazırlan.,, 

Donanma kumandanımız, Atatürk 
hıkılabının denizciliğe verdiği büyük 
ehemmiyeti de ihtisasları arasında 
&ikredivordu. 

161 yıl euaJel 
I3undan sonra, mektep komutanı 

Yarbay Ertuğrul ortaya gelerek, mek 
tebin 161 inci yıldönümünü idrak e
dinciye kadar geçirdiği devirleri hü
lasa etti. Ve bu arada, şanlı Türk 
denizciliğinden bahsederek şöyle de-
~am etti: 

"- Arkadaşlar; Kemal, Turgut, 
Oruç ve Hızır reisler gibi nice büyük 
amirallerimiz denizlerin eşsiz ve ye
nilmez yiğitleri idiler. Bunlar; Koca 
Barbaros un (denizlere hakim olan 
dUnyaya. hiikiın olur) öğüdü ile yü
liiyorlnrdı. 

ilk resmi mektep 
İyi bir tesadüf, ilk deni:ı okulunu 

lturmak şerefini Cezayirli bir Hasan 
I>aşaya verdiği gibi o okulun ilk ho -
CS.lık mevkiini de ayni adlı başka bir 
Cezayirliye vermiştir ki, birincisi 
komutanlık ve görüş kudretile nasıl 
t:mayüz etmişse ikincisi de kaptan
lrga kadar yükselmiş, ltalyanca ve 

l~N I ;;;-

.. 

161 inci ya~ına eren deniz mektebimizde yarının Jeniz kahramanları genç denizciler ihtiram ıafında •• 

D niz Lisesi 
Deniz HarP 
Mektebi 

Fransızcayı iyi bilir ve yorulmadan 
çalışır. gayretli ve kıymetli hocala
nmızdandır. 

Deniz okulunun bu ilk açılışı 18 
II. teşrin 1776 tarihindedir. Bu deniz 
okulumuzun baş hocalığında Gelcn
bcvi Ismail Hakkı, Palabıyık Meh -
met, Behar efendiler gibi değerli 
üstatlarımız bulunmuştur. 

ikinci mektep 
Hendesehanenin açılışından beş, 

altı yıl sonra bu binanın ihtiyacı kar 
şılamadığı görülünce şimdiki camial
tı binasının yakınınde birkaç odadan 
ibaret yeni bir mühendisbane yapıl -
dı (1782) ve okul buraya taşındı. 

Üçüncü mektep 
1821 de yani bundan 115 sene ev

vel meşhur Kasımpaşa yangınında 
mühendishanei bahri binası da yan
dığından dersler bir yıl kadar yüzüs 
tü kaldı. Ali Pa.şa zamanında muhen
dishanei bahri errehaneye yani bıçkı 
mağazasına nakledildi. Errehane dev 
rindeki tedrisat pek te iyi değildi. 
Sonradan Mehmet Hüsrev Paşa ?a
manında milhcndishancmizde m~him 
ıslahat yapılmıştır. 

Dördüncü mektep 
M 4hmut 11 orta havuzun inşasını 

görmek için divanh.aneye geldiği v~
kit, bahriye okulu bmasmın _elverış~ız 
olduğu ve bir ayrı okul bınası ya -
ılmak liizımgeldiği anlatıldı. Bu -

p n üzerine deniz okulu Heybeliada-nu . 
d evvelce yaptırılmış olan bahrıye 
k atasına muvakkaten taşındı ve bir 

t ış ftan da şimdiki deniz hastanesi
ara . C . 1. 

nin bulunduğu tcpedekı ezayır ı 
Hasan Paşa konağı satın ~lınarak yı
kıldı ve yerine yapılan bına (1832) 
de bitince 104 sene evvel mektep Hey 
beliden buraya taşındı. 

Bahriye mektebinde de 1885 te ya-
ni 55 sene evvel ayrıca bir müpt~di 
sınıfı açıldı. Bu sayede He~belı~e 
oturup Kasımpaşaya gitmelerı gu~ 
olan sübay çocuklarının yetışmesı 
temin olunmuştu. 

Eski teşkilata göre yetişmekte o -
lan bahriye katipleri için Kasıınpaşa
da havuzların arasında üç sınıflı hir 
katip mektebi açıldı. ı 

1908 temmuz inkılabından sonra 
Ingiltereye gönderilen bay lbrahim 
~kinin tetkiki ve raporu üzerine 
tedrisata yeni bir veçhe verildi. Mek 
tep genişletildi ve bu meyanda had
dehane adile makine subayı yetişti
ren mektep, talebesi bitince, kapatı
larak makine sübaylarının da Hey -
beli mektebinden yetiştirilmesi karar 
altına alındı. 1913 te tahsil müddeti. 
bir de namzet sınıfı ile, beş seneye 
çıkarıldı. 

Deniz Harp Mektebi 
1929 da deniz harp mektebi de tek 

rar Heybelide deniz lisesi biualarm
da çalışmaya başladı. Ve şimdi ise li
se, Harp sınıfları ile makine yarsu -
bay ve asteğmenleri derece derece 
tahsillerini şu gördüğünüz çatıların 
altında ve Cümhuriyct rejim ;re 
prensiplerine tamamen uygun olarak 
yapıyorlar. 

Okulumuzun ilk kurucusu Cezayir 
li Gazi Hasan Paşanın adını bugün 
saygı ile anarken yurdu kurtaran, 
Cümhuriyeti kuran ve bizlere bu se
vinçli günü yaşatan büyük Atatürkü
mlize yüreklerimizin büyük bağlılrk 
ve saygılarını minnet ve şükranla 

arzederim.,, 

En ytıflı denizci 
Komutan sözlerini bitirince, deniz 

harp okulunun en eski mezunu Ha -
mit Naciyi davet etti. Miralay Ham~t 
Naci, yaşının ilerlemiş olmasına rag
men bu güzel günil genç meslek ~r
kadaşları arasında geçirmek zevkın
den kendini mahrum etmek isteme
mişti. Hamit Naci, iki genç deniz su
bayının kolları arasında sahaya ge
lerek, hatıra defterini imzaladı ve 
komutan bir hatıra olmak üzere, 
kendisin~ mektebin çapa şeklinde 
çerçevelenmiş bir resmini hediye et
ti. 

Hamit Naci büyük heyecan i<~inde 
idi. Ayağa kalkarak genç meslektaş
larına çok müessir bir hitabede bu
lundu, onları teşyi etti ve şiddetle al-
kışlandı. r 

Şehitlere çelenk 
Bundan sonra, bir hatıra olmak ü

zere, müzikanın çaldığı sellim tava
sı arasında, bahriye ıstılahınca bakla 
denilen zincir halkası 161 inci defa o
nu müteakip denizlerde can veren 
şehitlerimizin hatırasına hazırlanan 
bir çelenk, dalgalara bırakıldı. De -
nizci erler, biraz sonra, komutanları 
önünde küçük bir geçit resmi yap -
tılar ve Atatürk büstüne ba.zırlanan 
çelengi koydular. 

Yemeğe başlarken 

Merasim bu suretle nihayete er • 
miş oldu. 

Hep bir ağızdan tannnm adile di
ye başlayıp "şükrolsun ?,, sözlerile bi
tirilen öğle yemeği büyük bir neşe 
içinde yendi. Sofraya Amiral Vasıf 
riyaset etmekteydi. Yemekten sonra, 
Orgeneral Ali Sait mektebi ziyarete 
geldi. Ali Sait ve diğer davetliler, 
mektebin büyük salonunda gösteri -
len tarihi piyesi ve Atatürklin güneş 
şeklinde yeniden Türk inkılabına c.loğ 
duğunu temsil eden tabloyu seyret
tiler. 

161 yıllık lharp fllomuz, dün, tan
hinin en cnnh günlerinden birini da
ha bu suretle ~amış oldu. 

t 
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Türk deniz şehitlerine Barbaros halitlerinin 
armaganı: De • 

nıze çelenk 
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Mersine bir dalgakıran Merzifon da 
• imar 

ve rıhtım lizım 
lahmil, lahli
ye ve Nakliye 
•• 
Ucreti Pahalı 

M ersinliler yazın şeh
rin bunaltıcı sıca

ğından kurtulmak için ci
vardaki bağlara gidiyor
lar. Fakat şehir boşalmı
yor; çünkü Adana dan, 
Tarsustan ve bütün o ha
validen denize girmek is
tiyenler de Mersine akm 
ediyor. Bilhassa tatil gün 
leri Mersin çok kalabalık 
oluyor. 

Deniz sporları Mersin gençleri 
arasında fazla rağbet kazanma
mUJ. Arkasma barınabilecek bir 
adacık bile bulunmadığından göz a
labildiğine ,enginlere yayılan de • 
nizin insana korku veren bir hali 
var. Tabiat burada, münhat, girin
tisiz, çıkıntısız bir topra~ parçası
nı, ta uzaklardan aldığı hızla ö
nüne gelen şeyi sürerek arkadaki 
tepelere tırmanmak ister gibi içeri 
sokuldukça sokulan, çok defa sal
lantılı bir denizle birleştirivernıiş. 
Böyle yerlerde denizlerin coşkunlu
ğunu durdurmak için insan elinin 
yapabileceği şeylerden mahrum o
lan Mersine bence açık liman bile 
dencmoz. Bu olsa, olsa bir tı!-hil 

şehridir . 
Bir çok milletlerin "enginlere bir 

pencere!.. diye çrrpmdığı, iktısadi 
11ahada bir varlık gösterebilmek. 
memlekette ucuzluğu ve dışarıda 
mahsulJerine müşteri temin edebil
mek için bir sahil şehri almak 
uğrunda her tUrlli fedakarlığa kat
lanmağa hazır olduğu bir devirde -
yiz. 

Memleketimizin hudutlarmm 
dörtte ilçU deniz ,hem de bu iktısat 
ve ticaret asrında. ve ticari ehem
miyeti en fazla olan denizler .. 

Kara yollan ne kadar fazla ve 
bu yollarda nakliye ne kadar ucuz 
olursa olsun deniz yolunun ucuzlu
ğu ve kolaylığiyle mukayese edile
bilir mi hiç? Gözlerimizi geçmişe 
~evirelim, hatta bugün etrafımıza 
bakalım, denizlerde saklı olan ser
vetlerden istifade eden memleket
ler, denizci milletler zengin olmuş
tur. 

Hiç şilphe y~ ki, memleketi çe
lı1c ağlarla ördüğümüz bugün, de
nize en fazla muhtaç olduğumuz, 
denize en fazla kıy.met ve ehemmi
yet vermemiz 18.zıın olan gündür. 
İyi amma denizlerden istifade li
manla olur. Çanakkale boğazından 
~1kmız, fırtınaya tutulursaruz a
daların arkasında veya biraz aşa
ğıda Mermeris ve Fethiye gibi ta.
bil bir limanda barınabilirsiniz. 
Fakat gemiye su alacak ,kömür a
Jacaksmız, o zaman kaptanın baı, 
makiniste yalva?"dığm ıdUY'-1"Smız: 
,. Amım idare edin. bir !zmiri tu
talrm ! .. diye ... ÇünkU ta cenup hu
dudumuza kadar bütün bu sahilde 
!zmirden başka size su ve kömür 
verebilccclt liman yoktur. Karade
nize gelince o boydan boya açık 

hatta bu sahilde fırtınalarda ba
rınabilecek tabii liman bile he
men hemen yok gibi.-4 

Orta. Anaaonı ve vogu ·vııA
yetlerimizin ta.bil limanı 

Mersin olmak gerektir. Fakat bü
tün kible rilzglrlarma açrk oldu
ğundan uzakta duran vapurlar 
kuvvetli bir deniz olunca burada 
barmamazlar.. Bugünkü haliyle 
Mersinde tahmil ve tahliye cıok 
k\iç ve pahalıdır. tstanbuldan, Zon
guldaktan, hatta ta uzaklardan, 

• 

R ıhtrm ve dalgakırana şid
detle ihtiyacı olan Mer

sin limanmda. Devlet Denıiryol
ları iskelesi. 

Almanyadan gelen bir mal için ve
rilen navlon, bu malın sahile çı
karılması uğrunda ihtiyar edilen 
masraftan daha az. Liman yok, 
rıhtım yok, iyi bir iskele yok; siz
den liman ücreti, rıhtım ücreti, ta
şıma ücreti ve daha bilmem ne 
ücreti alırlar . 

Bugün hilkümet ormanlarm ü
zerine titriyor ve odun kesilmesini 
yasak ediyor. İyi amma· Doğu ve 
Orta Anadoluda bulunan halk ne 
yapsın? Memleketi bir baştan bir 
başa geçen tren kömürü parasını 
taşıyamaz Yft 1 :Asgari bir tarife 
ta. \>ik edilm ber be yin hal-

ka çok pahalı geliyor. 
Tahkik ettim, Zongu1dakbın 

Mersine kadar iki liraya nakledi -
len bir ton kömür vapurdan çrkan
lıp hemen sahilde bulunan trene 
ancak iki buçuk, Uç liraya yükle
nel:jiliyormuş 

Bir komisyoncu ihtimal Alman
yadan alrf fiyatı Mersine kadar 
nakliyesi de dahil olmak üzere 130 
lira tutmryan bir makinenin va
purdan çıkarılıp trene yüklenmesi 
için 130 lira masraf ettiğini söyle
di. 

Memleketin ffctısadi kalkınması 
için çırpındığımız ,uğraştığımız şu 
sırada nakliye ve tahmil tahliye
nin pahalılığı üzerinde dikkatle 
durulacak bir mevzudur. Söyle
diklerine göre, Mersin belediyesi
nin üç yüz bin liralık varidatından 
iki yüz bin lirasmı çok fazla o
lan iskele resmi teşkil ediyormuş. 

Gemilerin yanaşarak Yükünü 
vinçle doğrudan doğruya karadaki 
vasıtalara verebileceği bir rıhtım 
ve bu işin rahatça görülmesini te
min edecek dalga kıran yapılmcı
ya. kadar Belediyenin, Liman Şir
ketinin ve hatta Demiryolları ida
resinin tahmil ve tahliye tarifeleri 
tktısat Vekaleti tarafından tetki
ke de~cr sanırnn , 

M ersin, Trabzon ,Samsun ve 
· Ereğliye asri her türlü ih· 

tiyacı temin şartiyle birer liman 
yapmak elli, altmış milyon liralık 
bir iş diyorlar. Bu kadar mühim 
bir paranın bulunup verilmesi ko
lay bir şey değil, fakat liman in
şa.sr da o derece lilzumlu. Birkaç 
kişi dertleşirken bir hoca ortaya 
bir fikir attı, tatbik imkam olup 
olmadığını araştırmadan ve müna
kaşa etmeden buraya yazıyorum: 

_ Almanya.da. işçi taburları sa-
yesinde btiyük işler, az para ile 
başarılıyormuş, Rusya.da da öyle .•• 
Biz de yol mükellefiyeti var, sabit 
\re geri hizmetlere ayrılan asker
den de istifade mümkün.. Mesela 
bunlar kanunen hizmete borçlu ol
duğu . müddetten daha az bir za
man veya ayni müddetle amele 
olarak çalıştmlrp bu suretle ame
le yevmiyesinden tasarruf edile
bilir. Memlçketin bu imar ve kal-

GEYVEDE 
BiR AYiNiN 
YAPTIKLARI 

Geyve, (TAN) - Düzakçec;chlr kö.
yündeki düğüne davetli olan Geyve 
avcıları, dönüşte avlanmak maksadi
le köy civarına dağılmışlar, umulma
dık bir yerde ansızın bir ayı ile kar§ı
laşmışlardır. Ayı kaçmak istem.işse 

de Adapazarı nüfus işyarnun isabet
li bir ateşiyle yaralanmış ve can acı
aiyle geri dönerek kendisini kovala.
ınıya başlam:ıştır. Diğer avcıların ve 
köpeklerin yardımiyle nüfus memu
ru kurtulmuşsa da ayı bu sefer yolu
nu değiştirerek Cinciler köyü muh
tarını kovalamıya başlamıştır. Muh
tar, ağaca Qikmak suretiyle yaralı a
yının elinden kurtulabilmiştir. 

Başbakanın. 
Değerli 
Bir Hediyesi 

İzmir - Bir batında 3 çocuk do
ğuran işsiz ve fakir Abdlil isminde 
birinin zevcesi Afitap henüz memle
ket hastanesinde yatmaktadır. 
Başbakan General tsmet Inönü, 

bu uğurlu anneye 150 lira gönder -
miş, Izmir polis müdürü Salahaddin 
hastaneye giderek Başvekilin bu he
diyesini Afitaba vermiştir. 

1 

Merzilonda yeni belediye 
dairesi 

l 

Bütün ahşap 
dükkanlar yıkıldı 

Merzifon, (TAN) - Şehirde iJıtar 

faaliyeti göze çarpıyor. Çarş1larda.

ki bütün ahşap dükkanla: yıkılmış, 
yerlerine kargirleri yapılmıştır. Bil
hassa Kasaplar ve Ye niş pazarı çok 
güzelleşmiştir. 

Mahalle aralarında, boş arsalarda 
da inşaat faaliyeti g;irülmektedir. 

Yeni mezbaha 

lzmirli Kızlar Askerlik Belediye, kaza dahilinde hayvan 
Dersinde kesilmesini menetmiş, l:ıütün halkın 

Izmir - Buradaki ktiltür lis.~es ... i.n~i~n hayvanlarını yeni mezbah:tl<ı kesme
leri imkanı temin olıuımuştur Bir 

askerlik derslerine kız talebe de de- sığırın kesilerek sahibinin ~vine tes-
vama. başlamıştır. Hm edilmesi için 60, koyun için 25 

kuruş alınmaktadır. H:tlk bundan 
Müreftenin Kurtuluş Bay- memnundur. 

ramı Tezahüratla Kutlandı Belediyenin çalışmaları 
Milrefte, (TAN) - 17 lkinciteşrin. Kasaba kaldtrıınlarını:-ı. t::ı.mirine d~ 

Müreftenin kurtuluş günüdür. Müref- çalışılıyor. Yeniden astl helalar ya
tclile~ bu mesut günün şerefine evle- pılmıştır. Lokantaların pislikten kur
rini, dükkanlarını bayraklarla donat- tarılması, bakkalların dükk~nlan Ci
mışlar, bUtün kasabayı süsfomişler- nüne camekan koymf3.lan için de ça-
dir. hşılmaktadır. 
Oğleden evvel binlerce halkın işti- Cümhuriyet alanının tesviyei türa-

rakiyle yapılan tezahüratta. nutuklar biyesi bitmiş, duvarları bir metreye 
söylenmişti~. yükseltilerek sokakla alakası kesil-

Mürefteliler Türk milletine bugUn- · miş, alanm içerisine büyük bir havuz 
teri yaşatan, Atatürke ve bülün bil- da yapılmıştır. 
yüklerimize tazim telgraflan çekerek Şimdiye kadar bu meyda -ıda bulu
bu vesile ile candan bağlılıklarını bir nan "Hayvan pazarı,, şehrin dı~ına çı-
kere daha sunmuşlardır. karılmıştır. 

Kasabada tertip edilen muMclif eğ-
lencelerle halk gece yarılarına kadar 
eğlenerek bu şerefli günü kutlamış
lardır. 

Karlı Bir iş Sahası 
Biga, (Hwıwıi muhabirimll::den) 

- Şehrimize pek yakın olan ''E<'e" 
gölünden çıkarılan yılan balıkları 

harice sevkedilemediğinden, burada 
alıp yiyen dahi bulunmadığından 

kokup gitmektedir. · 
Bu balıklar erbabı tarafmdan 

konserve yapıldığı takdirde şehrinıi
ze fazla miktarda para getire<'eği 

şUphesizdir. Göle sahip olan köylü
ler de bir konserveci ile ucuzca u
yuşmağa amade bulunu.yorlar. 

kınma seferberliğinde askerlik 
borcunu devlete varidat temin e
dece4c böyle hayırlı bir işte çalışa
rak ödemek, az mı şereflidir? De, 
miryolu inşaatından kalma deko, 
vil malzemesi memleketimizde bol 
olduğundan masraf yalnız bu ame
lenin ia9esiyle dinamit ve çimento
ya münhasır kalır. ~e yevmi
yesi vermeden taşı dinamitle çıkar, 
dekovUie naklet ve çimento ile ör. 
Yan fiyatına mükemmel bir dal
ga kıran ve bir rıhtım kazantrız. 

Belki bu da bir fikir ve belki de 
üzerinde durulmağa ve işlemeğe 
değer bir fikirdir. Fakat her ne 
ıJekilde olursa olsun Mersine bir 
dalga kıran ve nhtımm yapılması 
da çok elzemdir • 

,,..,,.......,-...._-
KOÇUK MEMLEKET 

HABERLERİ 

B una. vilayeti mektubi kalemi 
katiplerinden Cemal, sicilinJ 

verirken sahte hukuk şehadetnamesi 
ibraz ettiği için tevkif edilmiştir • 

• • • 

Z ongulda.kta. Taş~dar a.partnıaı
nmm altmdakl taşçılar ma • 

ğa.zasmdan gecele)in yangın çıkmış, 
müşkülatla söndiirülmüştür. Zarar 25 
bin Ura tahmin ediliyor. 

• • • 

B ursa vilayeti maiyet memur · 
luklarma hukukun yeni me

zunJarmdan Vasfi Öztuna ve Hakkı 
Hakel tayin edilmişlerdir. 

• • • 

B ursa.mn Fethiye köyünden pey 
nirci Ahmet, 25 yoksul çocu

ğu baştan aşağı giydirmiş ve wnnet 
ettirmiştir. 

•• 1 

T ırenin Kaplan yaylasına çalış
maya. giden Ca.mbazlaı' kö • 

yUıtden Şakir oğlu All, ağabeyi Teve 
ftk ta.ra.fmda.n öldürülmU,tür. Tevfik 
yaka.la.nJDIŞtır. 

• • • 
B artın belediye meclisi bu dev

re toplantııanm bitirmiş, e
lektrik tesisatı yapılmak üzere bele -
diyeler bankasından 15 bin lira. istik
razma karar vermlştir. ............... ......, .......... 

' 

TJlW 
Köylünün elindeki 

afyon miktar1 
tesbit ediliyor 

! Afyon İnhisar İdaresi yeni yıl afyon mübayaatına baş .. 
l lamıştır. İdare mübayaatı vilayet Ziraat Bankası kanalı 
j ile yapmaktadır. 

Afyon !nhisarı, bundan bir buc:;ui< ....------
ay evvel K~maksız tabir ed•l m ince .-------------~ 

mal almaktaydı. ince mal manasın
dan da anlaşıldığı üzere afyonun iyi 

1 
k.~lite olan kısmıdır. Halbuki köylü 
nun en külliyetli afyon mah:>ulü kaba. 
j mal, yani Konaklı mal dedikleri kıs 
ı mı teşkil etmektedir. 

Trabzonda 
Yakalanan 
Kaçakçılar ' 1 İdare miibayaatı bir program tah-

1 tında yapmakta bulunduğund3.n birini ci sömestrde konaksız mal r.ltr!{en bir 

1 

buçuk aydanberi konaklı mal altı:ııya 
başlamıştır. 

Idare, diğer taraftan geçen yıldan 
kalan stok miktarı ile köylünlin elin-
de bulunan afyon miktarını tesbit et
mek üzere faaliyete geçmiştir. 

Köylünün bu yil mağduriyetine se
bebiyet verilmemesi ve emklerinin 
tam mukabilini alabilmeleri için İda· 
re, her türlü kolaylığı gösterecektir. 
Bunun için afyon mmtakasında tetki
kat yaptırmıya başlamıştır. Bu arada 
Afyonkarahisarda da köylünün vazi
yeti tetkik edilecektir. 

Zonguldakta 
Atatürk 
Heykeli 
Zonguldak (TAN) - Burada di

kilecek Atatürk heykeli için toplanan 
elli bir bin küsur lira Iş ~ankasına 

yatırılmış bulunuyor. 
Havzamızın yüksek hususiyetleri 

ile tarihsel ve endüstriyel değerinin 
sembollerini de taşıyacak olan Ata· 
türk heykeline Zonguldağı bir an ev
vel kavuşturmak için, hususi ko -
misyon faaliyetini hızlandırmıştır. 

Heykelin dikileceği civarda bulu • 
nan Halk Partisi bahçesine zarif bir 
salon, büfeler, açık sahne ve patinaj 
yeri yapılıp buranın büyük bir gazi
no haline getirilmesi için de teşeb -
büsler vardır. 

Bursada Kaç T ahakhane 
Var? 

Bursa (TAN) - Şehir ortasındaki 
tabakaneler, şehir dışında yeniden 
beton olarak yapılmıştır. Bu, hal -
km sıhhati bakımından pek faydalı 
olmuştur. Ancak yeni binalar için 
birçok masrafa girdiklerinden, ta
bakların bu sene sadece masraflarını 
kapayabilecekleri söylenilmektedir. 

Bursada elyevm çalışan 28 taıba
kane vardır. 

Trabzon, (TAN) - Maçkanm J{ 
puk, Livera köyleri civarında k 
çakçılarla jandarma ve inhisar 
kip memurları arasında bir müs 
deme olmuş, kaçakçılar 12 at, 3 
şek, 150 kilo ttitün bırakıp kaçnı 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Maçka takip memurları Nadir 
Cafer ile Başçavuş Nuri kuman:'! 
smdaki müfreze kaçakçıların rne 
rukatını kasabaya getirmişler, 

çaabat tarafına geçtikleri anlaşıl 
kaçakçıların takibine Akçaabat 
lüğü başçavuşu ile inhisar takip 111 

muru Mehmet Aslan memur 
mişlerdir. Neticede 12 kaçakçı, Z 
goriya ve Hordimera köylerindP. 
kalan mışlardır. 

Bu köylerde de 150 kilo tütün, 
havan, 5 mavzer bulunarak müs 
dere edilmiş, ayrıca suçlu olarak 
kişi de yakalanmıştır. 

Ödemiş Tütün
den 3 Milyon 
Lira Kazandı 

Ödemiş, (TAN) - Bu sene öde 
ve havalisinde tütün rekoltesi cidd 
memnuniyeti mucip bir hald:ıdir. 

Ödemiş ve civan 3 milyon küsur 
lo Bayındır, Tire ve civan 7 milY 
kilo tUtün yetiştirın1stir. 

Şimdiden ödemişe tütünden 3 1Jl 

yon lira para girmiştir. Birçok kU 
panyanın ekspe ... bı·ı. de tütün peşin 
koşmaktadırlar. Ek9per!er işler 

her sene yirmi gil:ıje bitirirken, 
sene bir buçuk, iki ay kadar çallŞ 
caklan anlaşılıyor. 

"Mut,, ta Yol İnşaatı 
Mut, (Hususi muhabirimizden) 

Mut - Silifke yolu inşaatı için 
sene 4.000 amele verilmiştir. N 
fen memuru gelmiş, işe başla.D11Ş 
Kış mevsiminde çamur yapan ye! 
rin düzeltilmesi için taş hazırlall 
maktadır. 

izmire Gelen Muhacirler Köyl 
Evlerinde Misafir Ediliyor 

hmire gelen ır«M 'lllUlıot:U- kalileılnden bir grup 

İzmir, (TAN) - Dördüncü muhacir kafilesinin mahalU müretteplerf11 
sevki ve buralarda iskanı da bitmek üzeredir. Şimdiye kadar gelen 'il 
tanda.şiarın sayısı beş bini geçmiştir. 1 

Bunlar arasında bir kısmı damızlık hayvanlariyle arabalarrnr, ç't 
alatını da getirmişlerdir. Yeni bir kafilenin gelmesi beklenmektedir. c~ 
tikleri yerde kendilerine derhal toprak, tohumluk dağıtılmakt:ı:iır. "{f 
evlerinin in!'ası baharda başliyacaktır. Şimdilik köylü evlerinde mistı 1 

edilmişlerdir. 
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T A N 
ı::: 19 -11- 936 ____,- -. 

Acı ~a Rikntl er 
No. 108 

Yazan : Zıya ~a"'r 

Artık Hakikatın Tasdik Edileceği 
Zaman Gelip Çatmıştı. 

Diyerek, harbe dayanması ihtima- ı taraftar değillerdi. Şu, dört sene de
li olan tedbir ve teşebbüslere giriş - vam eden mücadele esnasında, Ana

4 

tnekten ihtiraz etmokte idi. 1 doluda hiçbir milleti düşman gö -
Vazife ve salahiyeti dolayısile, son züyle görmemişler; hiçbir yabancı 

sözü söylemek hakkına malik olan un.sura karşı husumet göstermemış-
General Hariııgton, bu sözlerini fii- lerdi. v 
lile de ispat et mis; Çanakkalede Milliyetlerinin varlıgmı korumak 
kendisine macera ~rayan (Miralay ve kurtarmak için si~~ba sa:ıı.an 
Şoe Lovert}e bir telgraf çeker~ vazi Türkler; sadece (duşma~ fıkır) 
Yeti vahamete sevkedecek hareket · ve (düşman kuvet) !erle mucadele
lerden içtinap etmesini emreylemiş- ye girişmişler; bu asil~ne har~~et -
ti. .. Sonra da, Istanbulda bulunan !eriyle, harp ve medenıyet t~ınde 
ltilaf Devletleri generallerile müza- emsalsiz bir şeref ihraz eyleı:nı.şler • 

kereye girişerek, verilen karar mu - di. . .. 
cibince, _ (lzmir) de bulunan - Türk milletı; dort sene ~arfmda. 
Mustafa Kemal Paşaya şu telgrafı dayanılmaz istıraplar çekmış.. ta -
çekmişti: hammül edilmez fedakarlıklar göster-

- Aynen - mişti. 
[Süvarilerinizin; Erenköy ve Bi - Dünyanın herhangi bir milleti ol-

&'UUn garp cihetinden çekilmesi için sa, eline geçen ilk fırsat dakikamn · 
derhal sizinle muhaberede bulunma- da, bütün o istıraplan çektiren ve 
Btnı Hamit Bey (1) den rica ettim. o feda'.<:arJıkları istilzam ettirenlere 
lia.c:J.iselerden içtinap edilmesini, pek karşı deı~ıal kinini izhar eder; ve in-
2iyade arzu, ve müzakeratın hitamı· tikam hislerine temayül eylerdi. Fa
na kadar, kıtaatınızm bitaraf mm - kat asil Türk milleti; yalnız ·iliş -
taka haricine çekilmesini rica ediyo· ma~larını tepelemekle iktifa etmiş; 
tum.] insanlık şefkatinin merhamet ve mü-

Başkumandan Must.gj'a Kemal Pa- rUvvet hudutlarını, bir parmak bile 

Şa; derhal verdiği cevapta: tecavüz eylcmemişti. 
[Bitaraf bir mm takanın; şimdiye !stanbul - ve - Ankara. 

kadu, Büyük Millet Meclisi Hükiı • Istanbul.. ve, Ankara ... 

Radyo 
Bugünkü program 

lstanbuJ 

.~ile n~ş~iratı - Saat, t2,30: Plakla 
Turk musıkısı; 12,50: Havadis· 13 05 . pı·k 
la h~fif mü.;:ik; 13,2.S . 14: Muhİ:eıÜ ~.: 
neşrıyatı. P '°' 
Akşam .n~ıı.ryatı - Saat, ıs,3o: Plakl 

dans musıkısı; 19,30: Monolog: Haz a 
rafından; 20: Rifat ve arkadaşla/~ ta· 
fmdan Türk musikisi ve halk şa;k lar~-
20,30: Safiye ve arkada"lari taraf 

1 
adrı; 

T " k k" · ~ • ın an ur musı ısı ve halk şarkıları· 21 . O 
kestra: ' · r -

1 - Suppe: (Hafif süvari) uvertü 
2 - Strauss: (Dalgalar valsi). r. 

. 3 - Mareşal Deidamie: (Corteg 
tık). e ın • 

4 - Vetzler: (Siz nasıl isterse · ) 
rasmdan düo. nız ope· 

.S - Lehar: (Libellentanz) oper ti d 
p~rçalar; 22: Plakla sololar. 22 30. e Hn en 
dis; 23: S ON. ' • · ava-

Günün program özü 
Senfonik konserler: 

21,10 -~rankfurt: List, Ştraur,; 21 ,15 Bük
reş: Klasık eserlerden· 22 Varşo . M 1 . . ' va. cc•ıo 
eserlerınden; 22,1 O Bnino Prau. B d . . • .. · en a nıı: 
eserlerındcn; 23 lskoc;ya ( Reı"yo l). T , na . c· 
vey, Jelly D Aranyi. 23,35 Budape"1-c: Beet· 
hoverı. 

Hafif konserlP-r: 

17 Hamburg; Halk musikisi· 17 K 1 . 
Eğlenceli neşriyat; 17 10 Pra~ ? oHnyfal. 

'k" 18 30 V ' " v.s. · 2 1 
musı ı; , arcova · Leh m "k" . 

Z
. ~ ' U!>l iSi' 19 

Prag: ımbal musikisi. 19 L" • 'i . .k. 19 H • aypzıg: enı 
musı ı: ambur1r· Finlandı'y 'k .. 19 B r • · a muc;ı ısı: 

er ın (Kısa dalga): Beetho"eıı sonat-
ları; 20 Frankfurt: Eğlenceli musiki: 20.30 
Varşova: Leh musikisi. 21 Tuı· . O t h ı • uz. pere 
Sa~.a arı. salo.n musilriııi: 21.05 Bratislava · 
.o ~st konserı: 21.<IO Post - Pariz}·en: Ses

lı fılm: 22 Zürih: Rarlvo orlc~straqı; 22 Var· 
~ova: Ork .. stra; 22.42 Po~t - Par;zyen: 
Frıo~,.ız halk şarkıları; 23,15 Praır· Bando 
mu7.ıka. 

0nPra1ar: 

........,.. ....... ......,.....---. ............ 
18 İKİNCİTE§RİN ÇARŞAllBA. 

Paralar 

Alış 

Sterlin 612,-
l Dolar 122,-
20 Fransız fr. ı 13.-
20 Liret 125,-
20 Belçika fr. 82,-
20 Drahmi 20,-
20 lsvıçre fr. 56!ı,-
20 Leva 20,-
1 Florin 62,-
20 Çcko~k>vak ku- 70,-

rona 

Satış 

6\6,-
126,-
1l7,-
130,-
85.-
23,-

!'ı'.'!ı.-
23,-
66,-
78,-

1 Şiling 
1 Pezeta 
I Mark 
1 Zloti 

20,- 22,-

1 Pengö 
20 Ley 
20 Dinar 
l Ven 
lsvec kuront 
Altın 
Banknot 

Çekler 
Londra 
Nevyork 
Paris 
:Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 

Budapeşto 
Bükreş 

Belgrat 
Yokobama 
Moskova 
Stokholm 

Tahvilôt 

Tescil edilmemıstıı 
24,- 26.-
19.- 20,50 
20.- 23,-
12,- 14.-
47,- 'il),-
Tescil edilm~mi$tıı 

30,- 32,-
983,- ~84,-

240.- 242.-

613.-
0,7974 

17.15 
15,145 
4,7140 

88.9875 
3,4675 

65,2!12.S 
1,4760 

22,5415 
4,3325 
7,422.S 
1,9810 
4.23 
4,335 

l'J9.2975 
34.6650 
2.79 

24,75 
3,1640 

613,-
0,7982 

17,15 
15.145 
•1,7150 

88,987.S 
3,4675 

6~.2525 
1 ,4750 

22.'i415 
4,3325 
7.4225 
1 .~812 
4.23 
U35 

109.29'75 
34,6650 
2.79 

24,75 
:l,1640 

"ıhTllT 
A.nadolu I ve IT kupon kestk 

lll 
4Z,60 
42.20 • 

,. Mümessil 45. '0 45.70 J:netile, alakadar hükıiınetler arasın- Bu iki muhitte, muhtelif hayalın 
da, takarrür ettirilmiş olduğundan çarpı.ı;ımasından, bir takım ~arip 
haberdar değilim.] vak'alar bıışgöstermiti. 

22 Torino: Operadan 
Lammermoor ... 

nakil "Lı,ucq di ..ı#b::============ 

Dedikten sonra, firari düşman or· Evvela, Istanbul.. · 
dusunun Anadoludaki tahribatından' Muzaffer Türk orduları; o tarih · 
Trakyada cereyan eden kanlı hadi· te Istanbulun kapısı sayılan (Izmit) 22,30 Strasburc: "Çıkolatadan -ıı:er,, 
Battan, Yunan filosunun da daha ha- karşısında silah çatar çatmaz, Istan- opereti. 

0Jlf"retler : 
~-~DOKTO~ ~--, 

HORHORNi 

Tayyarecilere Hediye Edilen 

Halıla"t 

Pazar günü yapılan tayya.relere ad 

konma merasiminde uçuş yııpan pilot 

ve rasıtlara belediye tarafın1an. şehir 
namına birer halı hediye edilmıştir. 

Bu hahlar, vali namına vali mııavini 

Hüdai Karataban tarafından kendi

lerine verilmiştir. 

Yeni çıktı-

iSPANY A 
Halkın.~~ kahramanlık savaşını 

ogrenmek isterseniz 

HASAN ALi'nin 
"İ&p anyada neler oluyor?, 

kitabını okuyunuz. Fiatj 30 
kuruş. 

YENİ KiTAPÇI 
Ankara Caddesi No. 85 

~-------

HASAN 
'(UVVET ŞURUBU 
\af ı umumi kaıı!ıızhk ve 

!mik hastalıklarına şifai te 
rleri çoktur.Çocuklar. genç 
·r, genç kızlar ve ihtiyarlar 
·r ya.ta istimal edebilirler. 

Kapalı Zarf usu'iyle eh si tme Jlanı 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmt.·ye kon 1 . t . siye deposu · u an ış: ( zmıtte yapılacal· krrta-

( 
7 3

) kuruştı:r~aGtıdrı İnşaatın keşıf bedeli ( 304 50) Lıra 

! -=-- ~~!i:tmai: şşartnameler ve evrak şunlardır. 
• t; annamesi. 

B - Mukavel"· pıojesı 
C -- Nafia ·~lcri şeraıt; . . D _ l 

1 
• · umıımıvesı. 

~ş~ata l•C:IH fenni şaı tnau.ıe. 
F -· Keşıf ce~ve!i. 
G - Proje. 
İsteyenler bu ş;:ırtname ve evrakı 15 3 k 

kabilinde Ankaı ad~ Maliye Vekaletı Kırt:;.uş hMP.~~edı. m,~-
la Istanbul sularında demirli oldu- bulda bir kaynaşma husule gehnis - Oda mmıikisl : 
ğundan bahsetmiş .. asıl, suitefehhüm ti.. Milli mücadeleye düşman ve en- 18.15: Roma: 18.15: Varso"a: iR .~o: Rra-
husulüne mani olacak hareketi, Ge- gel olanlar, artık partiyi ebediyyen tislava; 20: Münib, (Haydn); 23,l.S: Miı-
tı.eral Haringtondan beklediğini ila· kaybettiklerine kanaat getirmişler; nih. 

g- ünden ı· st b· '<l 0 1 • ıye u ur u-• an ,ı a o ma bahçe Kırtasiye d . d 
\ ---------"' İzmit Jeft d 1 - i 1 b" . epo'!)un an, er ar lj[Tnt an a a ıhr1er. 

EminönU eczanesi yanında. 
fier gün akşama kadar hasta
larını kabul eder. Tel: 24131 

\ı'e eylemişti. selametin, ancak (firar) da olduğu- Qı.cıitcof1,..r~ 
General Harington, Mustafa Ke na hükmetmişlerdi. 18 Frankfurt: Ren şarkıları: 18.35 Prag: • • •- TİFOBİL Sonbalıar şarkıları: 19 Prag: Zimbal konse-

J:nal Paşanın haklı şikayetleri ihtiva Babıali, büyük bir tereddüt içinde ri: 20.15 Btikreıı: Beethoven triyosu: 20.2o Or. IHSAN SAMI 
eden bu cevabına, uzun bir telgrafla idi. Osmanlı imparatorluğu, artık en Münih: Beethovt"n: 20 's Bratisleva· H;;lk rıfo ve paratifo hııstaltklarına 

• • · 1 Ist b l şarkıları; 2210 Roma: Kemal konseri. 
tnukabele ederek ezcümle: sarih ve en kat'ı manas1y e, an u .. :"'. tutulmamak H;ın ağızdan almar• 

[ ••.. Bizce, zuhfıru muhtemel o- şehrinin hudutları içine inhisar et • tifo hap\arıdır Hi<; rahatsızlı\I 
man merkezleri, Roma: 24,30: ıyana; 1: ~ 

1 k 
21.10: Bütün Alman merke:rlerı; 23,30 Al· A 

an ha
.diselere meydan kalmama mış' ti. v· vermP.z· erkes alabilir Kııtı 1 a

1 

için, Çanakkale ve boğazlardaki Tabiidir ki, bu tek beldeden ibaret Normandi. .. ••• ~ !')5 kunıs .,.ı•••• 
kuvvetıerime karşı, herhangi bir kalan (Osmanlı imparatorluğu) nun 
tehdidi bertaraf etmenizi tekrar ri· (Babıali) si de bu muazzam hadisat ,.,. .. -.auaa• -.nuru*" ••nu== ...... ...-~ ...,.,.... 
ca ederim. Eğer suitefehhilm için bir karşısında, sinivermişti.. . SAGLIK ÖGÜTLERi 
nokta varsa, arzu ettiğiniz takdird.e Vükela heyeti, henüz istifa etme-

LOKMAN HEKiM tnütekabilen münasip görülen bır mişti. Babıalinin ,asırlarca devam 
lllahalde sizinle millakata hazırım... eden sakinlerinin adet ve an'anele
l3inaenaİeyh, askerime karşı ~içbir te d 

1 

rine sadık kalarak içtimalar akdet -~ • 4 0 0 0 0 • • _ _ ~ __ - ---.,.. *' 
. cavUz niyetinde bulunm~ :.gın~ mekte.. (Meclisi hası vükela} salo · ~ ~ -

Btzden is, itmek, benim için büyuk bır Acı ve Tatlı 
nunun yaldızlı tavanı altında; tecvitli 

tnedan teselli olacaktır.] elfaz ve teşrifat usullerine uygun 
Demişti. mükellef etvar ile müzakereler de-

liey, kadir AUa.h... (Müttefikin iş- vam eylemektelerdi. 
gal ordusu ve tnuiliz kıtaatı başku- Düşünmüşler ,taşınmışlar ... Bir iş 
nıandanr General

0 
Sir Çarls Haring- görmiye karar vermişlerdi. Fakat, 

ton) da~ bu sözleri işitmek ne bil- görecek başka bir iş bulamadıkları 
Yük, ve ne sonsuz bir şerefti?·· De- · 1 • d için, hayretlere seza bır ce a et gös-
Inek ki artık hakikatin görülüp .. tas· dik edilip .. kabul edileceği zaman termişler ... Padişah V~hdettinin is-
~elınişti. Daha dün, Türklerin varlı· tinatga.hlarından biri olup, dört se
~ı cihan haritasından süngü ucu nedenberi Dolmabahçe sarayının 
U~ silmek istiyenler; bugün Türk sularında büyük bir gurur ve aza -
llıilletinin rabbani kudret ve kuvve- metle (lengerendaz) olmayı itiyat 
tine dayanarak ispat ettiği (hak ve eden (Averof} zırhlısını protesto et-
f~Het) i tasdik etmişler .. ve, (Türk ıniye karar vermişlerdi. 
llıılletinin timsali) ne, layık olduğu Averof zırhlısı 0 sırada Marmara-
Şekilde hitap etmeyı· ögvrenmis,lerdi. Dol bah lr! dan gelmiş; berrn~tat, .. ~a ç~ 
. u..tafa Kemal Paşa, General Ha- önüne demirleıniştı. Vukela heyetı, 

tingtonun bu nazikane ve mütevazı· derhal itilaf devletleri murahhaslan
ane hitabına asil ruhunun bütün in4 na ..... uracaat etmişler; Averof zırh-
celiğini gösteren merdane bir cevap u• lteı-nı.iş: 

1 
lısınm Istanbulda bulunınasmı, 

[Ç (bilhassa "şu günlerde Bo~azlarm 
anakkale mıntakasında bulunan kuvvetle mevzuu bahsolan bltaraflı-

kıtaatımıza, bulundukları yerde kal- · d } ~aları, ve lngiliz kıtaatile, herhan· ğı ile kabilitelif görcmediklerın en 
gı bir hadiseden tevakki etmeleri için bahsederek (alakadaranın nazarı 
~vamiri kat'iye verdim. zatı alileri dikkatini celbeyle) mişlerdi. 
il ltilat mümessillerinin, bu protes • 

e görüsmek fırsatına nail olabilmek içın· • d toya ne cevap verdiklerini bilmiyo -
, en yakın bir fırsattan istifa e edeceğim] ruz. Ancak malum olan birşey var-

sa, vükela heyetini teşkil eden ze-
Demişti. vattan bazıları, daha hala garip ü-

. Fakat asıl hayerete şayan olan mitler beslemektelerdi. Onun içindir 
Cihet şurasıdır ki; General Haring _ ki ,kendilerine müracat eden gaze -

tonun necip bir maksatla takip ettiğ'i tecilere: • 
hu insani ve medeni siyaset, Ingil- - Anadolu ile aramızda ikilik 
terede Loyit Corc taraftan olanla . yoktur. Şimdiye kadar görülen ilıti· 
l'ın hoşlarına gitmemişti. lif, zahiri bir şekilden itarettir. Hü-

Büyük ve kanlı bir felaketin önü- kflmetimizin hattı hareketi, vatan 
ne geçmiye muvaffak olan General ve milletin selamet ve saadetini is
~arington; (İngiltere hükumetinin tihsal için teşebüslerde bulunuyo -

~fxnı ifşa etmek.. İngiliz gurur ve ruz. ~aşmetini rahnedar eylemek) le Diye, (Babıali) de daha hala bir 
ıthanı edilmişti. hükUmet ve sıfat ve salahiyeti bulun-

Gerek Türk milleti, ve gerekse o- duğunu zannetmektelerdi. 
11un başında bulunan Başkumanda.- [Arkası ''ar] 

•1 .~· esasen boş yere harp etnıiye, ve uz (1) Hamit bey, o sırada lstanbuld~ milli 
uı:nsuz yere insan kanı dökrniye hükıimeti temsil ediyordu. 

insan herhangi bir türlü lez
zeti olan bir nıaddeyi ağzına gö
türünce hemen bir duygu duyar, 
bu duygu bazan hoşa gider, bazan 
da hiç hoş olmaz. Duygunun de
recesi de sonsuz denilecek kadar 
değişir. Bazılarında o duygunun 
dereceleri pek az olur. Bazıların • 
da ise pek ziyade ilerlemşitir. 

Mesela her hangi bir suyu a~~ 
cak su diye içen meraksız ~1 ~ 
kimse, Terkos suyunun ıeı~etını 
Karakulak suyunkinden ayırt e
demez. Halbuki içtiği bir suyun 
hangi membadan geldiğini ayı~t 
etmesini bilen bir lstanbullu bır 
yudum suyu ağzına alınca onun 
nereden geldiğini, karışık olup ol
madığını hemen söyler. 

Bunun gibi şarap meraklıları 
ve mütehassısları da bir yudurrı 
şarabı ağızlarına alınca onun ne • 
renin üzümlerinden yapıldığını. 
hatta hangi yılın mahsulü olduğu
nu bilirler. Halbuki şaraptan an
lamıyan bir kimse herhangi bir şa 
rabı içse sadece ağzını buruştu· 
rur, işte o kadar ... 

Yediğimiz ve içtiğimiz şeylerin 
lezetini, acılığını, tatlılığını, ekşi
liğini, her türlü zevkini ve ya zevk 
veremediğini bildiren zaika duy -
gumuz dilimizde ve damağımızda 
derler. 
Ağızımıza giren her şey, dilimi

mizde ve damağımızda bulunan 
sinirlerin uçlarına tesir eder, bu 
tesir de sinirlerle beynimize gider, 
orada bir şeyin lezzetini duyarız. 

Bu söz doğrudur ama, bu ka
dar basit değildir. Çünkü bir ta
raftan da biliriz ki nezleye tutu -
lan bir kimse yediği ve içtiği şey
lerin zevkini iyice alamaz. Mese
la nezleli bir adamın gözlerini 
yumdurup ta ağzına - tabii mev-

siminde - bir çilek verseniz onun 
çilek mi, ahududu rnu. yoksa 
bayağı bir dut mu olduğunu a
yırt edemez. 

Niçin? Çünkü insan bu yemis
lerin her birini sadece tadından 
değil, kokusundan ayırt eder. 
NezleH adamdaysa koku alma duy. 
gusu kaybolmuştur. 

Fakat nezleli adamın gözlerini 
yumdurup da ağzına bir şeker 
parçası yahut biraz sulfato tozu 
koyarsanız, birinin tatlı, ötekinin 
fena halde acı olduğunu hemen 
anlar. Biraz limon suyu koyarsa
nız, onun da ekşi olduğunu oilir. 
Bu üç türlü duygudan başka ye
meklerden hiçbir duygu alamaz. 

Demek oluyor ki yediğimiz ve 
içtiğimiz şeylerden aldığımız duy -
guların arasında yalnız acı, tat
lı ve ekşi duyguları ağzınıızdadır. 
Fakat asıl zaika duygusu yalnız 

acı ve tatlı içindir, Ekşi duygusu 
değildir. Ekşi nıadde dilimizi ve 
danıağımızı tahriş eder, yakar da 
onun için duyarız. Nitekim pek ek 
Şİ bir madde elimizin derisini de 
yakar, yine duyarız. Halbuki acıyı 
ve tatlıyı elimizle ayırt edemeyiz. 

Şu halde yemeklerden duyduğu

muz keyfin yalnız acı veya tatlı 
olan kısmını zaika ile duyar F 
k 

iL • 

at yemeğin keyfi yalnız tatlı ol
masında değildir. Onun manzara
sı gözlerimize, kokusu burnumu -
za, çatalla dokundug·umuz vakit 
el' . ımıze zevk verir. Çay meraklıları 
bunu daha önce anlamışlar: Çayın 
la'I rengi gözlere, harareti ellere, 
lezzeti damağa, kokusu burna, se
maverin fışırtısı da kulaklara zevk 
verir; kadehi ince belinden tutarak 
ağzınıza götürdüğünüz vakit sev -
gilinizle dudak dudağa gelmiş gibı 
olursunuz, derler ..• 

3 - Eksiltme ?0 / 11 / 1936 tarihinde Cum ·· ·· 
15 te Aıık d 11..ır • ~ • a ~unu ~aat ara a •v.ıalıye Vekaletı Kırtasiye M .. d ·· l " - .. 
de yapılacaktır. u u' ugun-

4 - ~ks~ltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - hk~ıltmPve ~ırehi1mek için 2283 80 lira Muv1k .. 

kat temin t b d 
h 

. a .. vermesı un an başka aşağıdaki ve~1kal~u 1 

aız olup gostennt"sı lazımdır. 
A -- Na.fia Vt-kaletinden alınmış yapı .. 

ehliyet vesıkası. nıuteabhit!iği 
B - En aşag~ .8 ı;ün evvel müracaatla 30.000 ı· l k 

bir inşaatı yapa· 1 - . d . N .ıra t vesika. ıJl e"·egıne aır afia Vekaletince tasdikli 

C - Tk:uet Odası V egikası. 
6 - Teklif mt.ktupları yukarıda iiçi.incü marldeda 

zıh saatten b' ı· k v ya-ır saa~ evve ıne . adar Kırtasiye MüditrH.io-ü-
ne getirilecek EksıJtme komısyonu Reislı"g··ı· kb.,, 
rnuk b ·ı· d . . . . ne :na. uz 

·a ı m e ve1Jlec~ktır . Posta ile gönderile k 1 
larrn nl

.h t .. . .. dd cc me {tup-
-ıye uçt"nru ma ede yazılı saate k ı . 

olmasr ve d , t' ··h·· acar gelmış rş ~.ar ın mu uı mumu ile iyıc k l ması Iaz:ı:rndır. e apatı nuş ol-

Postada olacalr g .. cikrneler kabul edilmez. (2704 

lstanbut Sıhhi Müesseseler Art
tırma ve Ek_siltme komisyonundan: 

Akliye ve Asab:yc Ha8tanesine lazım olan ''000 ad4et 
nevresim ve 4000 ::ı.det Ytıtak ç f '"' eksiltmeye k ı arşa 1 kapalı t:arc suretile 

onu mn~tur. 
1 - Eksiltme C::tğaloğlunda S hh t . net Müdü 1 .. - .. h. ı at ve çtırna· Muave 

r ugu 11ınasında kurul K . • 
1936 Çarşamb .. .. u omısyu1ıdel 2 / 12/ 

· ~ gur.~u saat 16 da yapılacaktır 
2 - Nevres1nıe 21 O Yatak çarş f 11 O . 

tahmin edilmiştir. a ına .a:uruş fiyat 

3 - :rvıuva~kat garanti: 645 liradır. 

Yon
4dan İgs.~eklıI:r sartnamc ve nümuneyi hergi.in ko · orebılırler rrııs-
5 - İstekl'l A ı er ~an seneye ait Ticaret Odası vcsikasi 1 

2490 sayılı ka~t.nd:-1 yazılı belgeler ve bu işe yeter ~ e 
vakkat garantı m.:ıkbuz veya banka mektubu i1e b" -r u
tek1if mektuplarrm ihale saatinden bir saat ev\ el . u ı~te 
yona vermeleri. ( 2 9 7 8 ) komıs-

Cumur Başkanhğı Filarmonik 
Orkestr~sı Şefliğinden 

1 - Orkestra ıçın seçme sınaviyl M "' 
nacaktır: e şu u.zısvenleı ab-

A - Bir Flüt ve küçük Flüt çal 
B - Birinci ve ikinci keman caal n. l 
C V . 1 1 b"l an ar. - ıyo aça a ı enler 
Ç - Bir kontrba~ çalan~ 
D - Bir iic.cünrü Tromh~n çalan 
E - Bir obuva "Korangle ç 1 • 
2 - Seçm " a an, e sınavları lkinciteş . . 

zartesi, Salı, Çar~amba, Cuma gru··ınnlın .2 ::S - "t. ı trıcı .. LJoa 
tasaray Lis · d ., erı sa L -esın e yapılacaktır. "2736 at 10 da Gaıa . 
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MA121 ANTUV~NETiN 
~omo..nı 

l'azan: Stephan Z.WEIG Çevıren. lteZ2tın A E. Y ALMA/ıı 

'. Mari Antuvanet 1 n Karan1ık Bir 
l\qasasından 

Mektup 
Hücrenin Tahta 

Yazdığı Son 
"Hayatının sonunda, o zamana ka

dar tebellür etmemiş olan fikirler 
ortaya çıktı. Bı...nlar parlak ve mü
kemmel dahiyane şeylerdi. Mazinin 
karanlık tepelerine doğru yükseli -
yorlardı . ., 

Hakikaten mahkumun bu s o n 
mektubu esrarlı bir alev gibi par -
laktı. Mari Antuanet hiçbir zaman 
fikir ve hislerini bu kadar kuvvet ve 
sarahat ile söyliyememişti. Mektup 
çocuklarının son akrabası olan Ma · 
dam Elizabete hitaben yazılmı~tı. 

Karanlık bir hücrenin tahta ma
sasında yazılan bu mektup çok 
kuvvetli ve müessirdi. 'I'Tiyanonun 
süslü ve yaldızlı yazı masalarından 
hiçbir zaman bu kadar mükemmel 
bir mektup yazılmamıştı. Lisan d::ı.
ha temiz, hisler daha berraktı. San
ki içindeki frrtma durulmuş, ölUm 
etraftaki kara bulutları sıyırmış v~ 
za\'allı kadın kendi kendini, derinli
ğini ancak o zaman anlamıştr. Mat·i 
Antuanetin son mektubu şudur: 

menizi rica ediyorum. lstemiyerek 
ve bilmiyerek herkesi kırdım. Beni 
affetsinler. Düşmanlarımı bana et -
tikleri fenalıklardan dolayı affedi -
yorum. Teyzelerime, kız ve erkek 
kardeşlerime benim tarafımdan ve
da ediniz. Dünya yüzünde dostlarım 
da var. Onlardan ebediyen ayrıldı

ğım için çok müteessirim. OlürkE:n 
yegane esef ettiğim şey bu ayrılık
tır. Son nefesime kadar onları dü
şündüğümü söyleyiniz. 

Allaha ısmarladık, aziz ve müşfik 
kardeşim. Umit ederim ki bu mek
tubum elinize geçer. Beni hatırdan 
çıkarmayınız. Sizi ve zavallı çocuk
larımı bütün kalbimle öperim. On -
lardan ebediyen ayrılmak. acı bir 
şey yarabbi! Allaha ısmarladık, kar
deşim. 

Artık söyliyecek bir şeyim kal
madı." 

Mektup burada bitiyor. MariAn
tuanct yorgunluktan bitap düşmüş
tü. Masanın üzerinde mumlar hala 
yanıyordu. Bu mumların ömrü Ma
ri Antuanetin ömründen belki de 
daha uzun sürecetkir. 

Karanlıklardan yazılan bu mektu
bun sahibinin eline varıp varmadığı 
malum değildir. Hapishane nöbetçisi 
kağıt ve kalem verecek kadar cesa· 
ret göstermişti. Fakat mektubu gC-in 
derecek cür'eti ke:ıdinde bulama -
mıştır. Etrafta o kadar baş kesili
yordu ki, o da kendi başı için kor
kuyordu. Mektubu Fukyeye teslim 
etti. Fakat o da göndermedi. Iki se
ne sonra Fukye de mahkum ettiği 

birçok insanların akibctine uğrndı. 
Mektup ortada yoktu. 

Kl'rtuva isminde bir meb'us Ro
bespiyerin tevkifinden sonra ev:ı11.le
ki evrakı ta~nif etmeye memur edil-
mişti. Herkes Robespiyere mektup 
yazmıştı. Yazmış olduğu mektupla
rı da elde etmek istiyordu. Kurtuva 
birçok yağlı teklifler karşısında ka· 
lıyordu. 

Bu tasnif esnasında birçok evı·ak 

1 A N 

KADINLAR iÇiN 
Şayanı hayret bir müjde 

Bir Doktorun cazip keşti 

Solmuş ve Buruşmuş Bir 
Cilde GençUği iade Ediyor 

Viyanada bir tıp mecmuası, dünya- ı münhasıran istimal hakkı Tokalon 
yı hayrette bırakacak fennin son ~a- müess::sesi tarafından büyük feda
ferini ilan ediyor. Buruşuklukların karhklarla temin edilmiştir. 
yalnız sebebi zuhuru değil, izale ça- "Biocel., tabir edilen canlı hücey
resini de bulmuşlardır. Anneler. hat- reler hülasasr, yalnız pem'oe rengin
ta büyük anneler, art.~ gençlik za- deki Tokalan kreminde bulunur. Has
manlarmdaki taze ve açık tenlerine tanelerde 60 - 70 yaşlarındaki kadın
ka vuşabilirler. 50 ve 60 yaşlarında lar üzerinde yapılan tecrübelerde altı 
olan kadınlar, gençliklerindeki yumu! hafta zarfında. burm,ıu~cluklarmın ta
şak ve buruşuksuz bir cilt teminine mamen zail olduğu görülmüştür. Her 
muvaffak olabilirler. Buruşukluklar, akşam yatmazdan evvel yegane cilt 
ihtiyarladığımız vakit zuhura gelir, unsuru olan pembe rengindeki Toka
cilt: bazı canlr ve besleyici unsurları lon kremini kullanınız. Siz uyurken, 
kaybeder. Bu unsurlar, şimdi kema- o, cildi besler ve gençleştirir. Serian 
li itina ile intihap edil15iş genç hay- buru~ukluklar izale olur ve bir kac; 
vanl rdan i.st.ihsal edi1mc:'tledir:. Bun- hafta zarfında dnha ~ene; görün,nüş 

!arla cilt beslendij"i takdirde tazeleşir olursunuz. Gündüz i<:in (yağsız) be

ve gençleşir. İşte; Viyana üniversi- yaz rengindeki Tokalon kremini kul-
tesinde profesör Dr. Stejskal idare- lanmız. Siyah benleri ('ritir, ar,Tk me

sinde yapılan keşfin şayanı hayret sameleri kapatır ve en sert cildi yu-

semereleri bu profesörün keşfinin muşatır, beyazlatır ve gençleştirir. 

"Size son defa olarak yazıyorum. 
kardeşim. Beni mahkum ettiler. 
Fakat bu mahkumiyeti adi canılere 
verilen bir mahkumiyet gibi telakki 
etmiyorum. Kardeşinizi öteki dün -
yada bulmıya gideceğimi tasa\'\ ur 
ediyorum. Onun gibi maeum oldu
~um için ümit ederim ki onun gös
termiş olduğu metaneti ben de gos
terebileceğim. Vicdanen mes'ul ol -
madığım için gayet sakinim. Yalnız 
içimde büyük bir azap ve esef var. 
Zavallı çocuklarımdan ayrılacağım. 
Biliyorsunuz ki hayatta onlardan ve 
sizden başka kimsem yoktu, aziz ve 
se\'gili kardeşim. Siz ki bizimle be
raber olmak için her şeyi feda etti
ni7.. Muhakeme esnasında kızımı 
F;°zd"n ayırdıklarını haber aldım. Za
vallı çocuğum! Ona mektup yazma
ya cesaret edemiyorum. Kim bilir 
mektubumu alacak mı? Siz de ala
cak ıısmız, onu da bilmiyorum. Be
nim için çocuklarunı öpünüz. Unııt 
ediyorum ki, bir gün, büyüdükleri 
zaman size tekrar kavuşurlar ve et· 
tiğiniz fedakarlıkların kıymetini bi
lirler. Kendilerine şunu söylemenizi 
isterim: Hayatta daima v .. :ıfe)~ her 
şeyden üstün tutmayı Ç~rensinler. 
Biribirlerinc karşı karşılıklı bir em
niyet ve muhabbet beslesinler. Kı -
zım kardeşinden daha büyük olduğu 
için ona daima iyi nümune olmıya 
ve nasihat etmiye baksın.- Oğlum dn 
kız kardeşinin dostluğuna ve yardı
mına çok ehemmiyet versin. Her ne 
vaziyette olurlarsa olsunlar, daima 
biribirlerine yakın olmakla saadet 
duysunlar. Bizden örnek alsınlar. 
Felaketimiz esna.smda bize en bü . 
yük teselli, dostluğumuz ve kardeş
liğimiz olmuştur. Saadet zamanın -
da bile insanın gene neş'esini ptlylaş 
mak için bir dosta ihtiyacı vardır. 
Kendi ailesi efradından daha yakm 
ve daha müşfik dost ta nerede bu
lunur? Oğlum, babasının son sözle
rini unutmasın. OlilmümUzUn inti -
kammı almıya çalışsın. 

~e ge~rm~~ Bu~u meyanında ~------~~-~~~·•·~·~~~~mc~·w~~~~~~-~~*I 
Mari Antuanctin metkubu da vardı. , is•anb u• eled~ es lan arı 
Bt! kıymetli veeikanın bir gün para 
edeceğini düşünerek sakladı. Bu sak ••••••••••••••••••11'!1 .. •••••••• 

Bunlardan başka içimi üzen bir 
şey var. Çocuğumun size nekadar 

istemiyerek fenalık ettiğini düşün -
dükçc azap çekiyorum. Onu affedi
niz, aziz kardeşim. Yaşını düşüni.ır
seniz kendisini mazur görürsünüz. 
O yaşta bir çocuğa istenilen şeyi 
söyletmek o kadar kolaydır ki... Bir 
gün gelecek yaptığınız iyilik ve !e· 
dakarlıklan anhyarak yaptığına piş
man olacaktır. 

Size son arzularımı bildirmek is
terim. Bunu daha evvel yapacaktım, 
fakat bu zamana kadar yazı yazma
ma müsaade etmiyorlardı. Ben ecda
dımın bu zamana kadar inandığı ka
tolik ve apostolik dinindenim. Bura-
t. ,.,ni anlıy:ıcak ve dinliyecek ra-
1 · .hc::ı.k mıyım, bilmiyorum. 0-
n~..ı için bugüne kadar işlemiş oldu
ğum günahlar için Cenabı Allahtan 
af ve mağfiret diliyorum. Bu son sa
atlerimde kalpten gelen bu nedamet 
hissini anlıyacağını ve beni ölüm 
arifesinde affedeceğini ümit ediyo -
rurn. 

Hayatta tanıdığım herkesten ve 
lıilhassa sizden hakkınızı helal et -

layı~ yirmi sene sürdü. Hakikaten 
de fayda edeceği zaman geldi. Fran
sada tekrar krallık olunca ve On Se
kizinci Lüi tahta çıkınca eski ihti -
lalcilerden olan Kurtuva hayatım si
gortaya koymak için, Mari Antun -
neti kurtarmak istemiş olduğunu ile
ri sürdü. Ve mektubu ort'lya çıkar
dı. Fakat bu hilesi ile kimseyi al -
datamadr. O da ötekiler gibi nefye
dildi. Yalnız mektup ele geçti. Gön
derildiği tarihten tam yiı.-mi bir se
ne sonra ortaya çıktı. lş işten geç~ 

mişti. Mari Antuanetin veda ettiği ! 
i41sanların hemen hemen hiçbirisi 
ort~da yoktu. 

Madam Elizabet ondan birkaç giin 

sonra giyotine kurban gitmiştı. Oğ· 

lu ya. ölmüştü, veya dünyanın bir 

köşesinde hüviyeti meçhul yaşıyor

du. Ferseni düşünerek dostlarım 

d~dikleri de ortadan kalkmıştı. Bu 

mektupta Fersenin ismi geçmiyordu. 
Fakat ölilrken düşündüği.i dostlardan 

maksat her halde Isveçli asılzade idi. 

Mari Antuanet dünyada. en çok sev
diği insanın ismini bu mektupta a
lemi': kar~ı yazmamıştı. Fakat bu 
mektubu okuyarak eon nefeeine ka

dar ne derin bir aşk ile ona bağlı ol
duğu hissedeceğine emindi. Fersen 
de sanki bundan habe!'dar:nıs gihi 
kendi hatıra defterine ölüm haberi

ni aldığı zaman şu satırları yazmış

tır: 

"Dünyada hissettiğim en bUyUk 
keder bu olmuştur. Son anlarında 
yapayalnız, tesellisiz ve hamisiz kal
dığı için kalbim parçalamyor." 

Aralarında binler~e kilometrelik 
me~afe olduğu halde kalpleri ayni 
saniyede, ayni hislPr ve ayni arzu
lar ile çarpmıştı. Boşluk içinde ruh
ları biribirlerini bulmu:;ı ve düşünrE'
lE:r biribirlerile birleşmıştı. 

(Arkası var] 

Kile. Bir K!lo~unun mu· 
lı..ımmen bedeli 

8000 Mısır 5,50 
WOO A~a 5 
1500 Adi Buğday 6 
Halkalı Ziraat mektebi tavukçuluk mÜ"'ssesesine lüzumu o'an 

yukarda cin& ve mikti\rt yazılı yem açık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi levazım roüdürlüğünde görülebilir. lstel. .. li!er 24~0 N. 
lı kanunda yazılı vesika ve 58 iira 50 kurutluk ilk teminat makbuz 
veya mekttıbile beraber 24/ 11/ 936 Salı günü ıaat 14 de <laici en· 
cümende b1ılunmalıdıdar. (2791) 

* * * • 

Kadıköy Belediye ~ubesi için lüzumu 
olan 200 metre mikiıp kaldırım t.a.tı 
Karaağaç müeaseso.tı paça.hane&ile Top
hanedeki yeni l'?'.uayene mahalline ya· 

Muhammeft fil· teminatı 
Tutarı Lira K. 

400 30 

pılacak elektrik tesfoatı 348 26 10 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı kaldırım ta~ı ve Elektrik 

tesisatı ayrı ayrı pazarhğa konulmuıttur. Şartnameleri Encümen 
kaleminde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk temi
nat makbuz veya mektuh:e beraber 20/ l 1/ 936 Cuma günü saat 

14 te Daimi en1..umende bulunmalıdırlar. "B.,, (3064) 

lstanbul Sıhhi Müessese!er Art
tırma ve Eksiltme komisyonundan; 

Akliye ve Asa~iye Hastanesine lazım olan 500 adet 
Yün battaniye açrk c:ksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme C1ğaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muave
net Miidürliiğü bmasında kurulu Komisyonda 2/12/936 
Çarşamba saat 1 S buçukta yapılacaktır. 

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

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

bilirler. 
5 - İstekliler Ceıri seneye ait Ticaret Odası vesikasile 

2490 sayılı kant:ndn yazıh belgeler ve bu işe yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile belli gün 
ve saatte Komis_yrmv gelmeleri. "2977,, 

rn .11 .. ,~,. 

Maliye Teftiş Heyetinden: _ 
35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 14 lkin

cikanun 1937 tarihinde imtihan yapılacaktır 
Aranılan şartlar şunlardır: A - Memurin Kanunu • 

nun 4. üncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, B -
l Kanunusani 193 7 tarihinde yaşı otuzdan fazla olma• 
mak, C - Mülkiye mektebinden ''Siyasal Bilgiler Oku" 
lu" Hukuk Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve İktısat 
metkebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi 
me' ·tepleı den mezun olmak, D - Yapılacak tahkikat 
neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

İmtihana talip olanlar 5 İkincikanun 193 7 tarihine ka
dar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Hey<.~i Reisliğine 
arzuhalle müracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakın raP 
tı lazımdır. A - Nüfus cüzdanı ve adresi, B - Kendi el 
yazrlarile tercümeihal hulasası "'Memuriyette bulunan
lar ı-nüddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika raP" 
tedeceklerdir. C - Askerliğini yaptığına dair resmi ve" 
sıka "Askerlikle alakası kesilmemiş olanlar tecil edilmiş
lerse imtihana girebilirler, kazandıkları takdirde ancal< 
namzet olarak kabul olunabilirler." D - Mektep şaha .. 
detnamesi veya tasdiknamesi, E - Sağlam ve yolculuğa 
mliteh&mmil olduklarına dair hükumet doktorunun ra" 
poru. Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere imtihana tabi 
tutul. ..:aklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve İstanbul" 
da ve muvaffak olanların şifahi imtihanı Ankaracla yapı" 
lacaktır. 

İmtihan programı. 
1 - Maliye: A - Bütçe ''.İhzarı, tatbiki, tasdik ve 

kontrolü". Muhasebei Umumiye Kanunu, hükümleri1 

B - Vergi nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı 
vergiler "sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileriı 
istihlak üzerinden alınan vergiler, Gümrük. İnhisarla!· 
harçlar" Türkiyedeki vasıtasız ve vasıtalı vergiler, C _.,. 
l\faliye Vekaletinin merkez ve vilayetler teşkilatı, D _.,. 
İstikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, Türkiye düytl" 
nu umumiyesi, 

2 - İktısat: A - "İstihsal, tedavül nakit ve itiba!ı 
inkisam ve istihlak bahisleri" 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve mürekkep faiz, iS' 
konta, faizli hesabı cariler. 

4 - Hendese: "Satıh ve hacim mesahalan" 
5 - Ticari: Usulü defteri "esaslı ve pratik malumat1' 
6 - Hukuku idare, memurin muhakemat kanunılı 

ceza muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerirıe 
müteallik hükümleri, ceza kanununun memur suçlarırı
ait kısmı, kanunu medeni ve borçlar kanunu ile ticaret 
kanunlarının maliyeyi alakadar eden hükümleri. . 

7 - Türkiyenin tabii ve iktısadi coğrafyası ve taril1 
hakkında ma!Umat. 

8 - Ecnebi lisanı "Fransızca, almanca veya ingiliıce' 
den biri'' 

Imtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanla 
üç sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaff a 
o!uı ı arsa Maliye Müfettişliğine tayin edilecekler ve bi 
sene staj için Avrupaya da gönderileceklerdir. "2290'' 

Birçok muhtelif tıraş bıçakları vardır. Fakat: 

MOND -EXTRA 
bir t dir ve (ROTBART) mamulatmdandır. Heryerde satıllf· 
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11 TAN 

Bankası 19-ll-!Türkiye Çümhuriy~ti Merk~z. 
14 ikinci Teşrın 1936 vazıyetı "BONE VE iLAN ŞARTLARı 

AKTiF 
kasa : 

ALTIN: Safi kilogram 17.088.652LLi::S 
24.036.554.73 
9.466.764.-

BANKNOT • • • • • • • 784.378.88 
UF L-·~·~-~------~ AKLll{ • • • • • • • • 

Dahildeki Muhabirler : 
628.420.09 

Türk LlraSI • • • • • • • Lıra --------
liariçteki Muhabirler : 

ALTIN: Safi kilogram 4.398.244 Lira 
Altına tahvili kabil Serbest dö-

\'izler • • • • • • • • • " 

6.186.482.30 

12.552.li 

biğer dövizler ve Borçlu klirlng 22.495.781.93 
L~·~·------~-----~ bakiyeleri • • • • • • • • 

liazine Tahvilleri : 
beruhde celi.evrakı nakdiye kar· 

Lira 158.748.563.-
fılığı • • • • • • • • • • 
kanunun 6 ve 8 incl maddeleri-
ne tevfikan hazine tarafından 12.064.611. 
Vaki tediyat •• • • • • • ~"~--_:.:._..-;----il 

Senedat Cüzdanı : 
liAztNE BONOLARI • 
'11CARI SENEDAT • • • • • " 

Esham ve Tahvilat cüzdanı~ 
( Deruhde edilen evrakı nak

:A. - ( diyenin karşılığı Esham ve 
( Tahvilat (itibari kiymetle) 

ll _ Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Altın ve Dövh: üzerine. • • • 
'I'ahvlli.t Uzerlne • • • • • • 

liiaaedarlar • • • • • 
Muhtelif •• • • • • 

Lira 

" 

Lira 

" 

• 
• • 
• 

-

• • 
• • 

428.236.52 
22.7~.fı4R.16 

34.502.820.231 

4.045.012. 7j 

44 .969.99 
16.424.336.65 

Yekiin 

LiRA 

vuneıcsuRETiLE eıi~ 
HAVAGAZI ~OF·BE.NI. 
ALARAK EVİ~ r+ 1 
ASRiLE5tjR1 ti iZ 

34.287.697.61 

628.420.09 

28.694.SHi.40 

146.683.~:)Z.-. 

23.182.779.68 

38.54 7.832.95 

16.469.306.64 

4.500.000.-

9.986.316.95 

302.981.122.32 

PASiF 

Sermaye . . • • 
İhtiyat Akçesi . • · • 
Tedavüldeki Banlmotlar: 

• • 
• • 

Deruhde edilen evrakı nakdiye Lira 
Kanunun 6 ve 8 tncl maddeleri-
ne tevfikan hazine tarafından 

• • 
• • 

158. 7 48.563.-

vakJ tediyat • • • • • • · ,, 12.064.611.-
----~ 

Deruhde edL evrakı nakdiye 
bakiyesi. • • • • • • • • 

Karşılığı tamamen altrn olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen . . Lira 
Reeskont mukabili ilavc:ten tcd. 

146.683.952.-

19.000.000.-

p;; 
Lıra 

15.000.000.-

1.551.182.53 

Tilrlı::ipı l>ıtıır 
ltin iti o 

Bir aylılr , • • • l 50 
s . • • • • ·- . -
s .. • • • • 7 50 14 -
1 9111ılr 14 - 28 -

n1.ıı ıc:tn nıncılılı Sırlı:etle:rtııe ınıı 
~caar cdılmelidir 
Kücülı ıllnlaı dotrudan dotrııva 

ıtuemııce almııbllir. 
Kllcülı i1lnl1rm 5 •atrrlıtı biı 

lelıldı SD kurastur 5 utırdao fu 
uı !cin 11tır bııımı 5 lruruı ılınn 
Sir defadıı:ı farlı lclo ,~Qnıbı 
1. 10 lrurue mdınllr 
'ıOnfl .... c-ml• .,n • .,alıır ' lt'lrP"IJ•ttu 

lstanbul Asliye 4 üncü Hukuk mah-

vazed u __ .. ____ 6_._oo_o_.o_o_o._--ı 171 kemesindcn: İstanbul E-.kaf MUdür-.683.952.-

Türk Lirası 1',ıfevduatı ~ 

Döviz Taahhudatı : 
Altına tahvili kabil dövizler . ILlra 
Diğer dövizler ve alacaklı kJJ. 
ring bakiyeleri. • • • • · _ .. ____ 2_4_.9_3_6._on_s_.5_5 

Muhtelif •• • • • • • 

14.395.1308.68 

24 017 .065.23 

75.413.~13.88 

lüğü vekili tarafından Darüsseade a

ğası tdrisağa vakfından Fındıklıda 

~Iollaçclebi mahallesinin ve Dolma -

bahçe caddesinde kain bir bap menzil 
İbrahim Etem uhdesinde iken bila ve

let ''cfatı ile vakfa rücu edilmiş ve 
46000 kuruş kıymeti varken 1radei 
Seniye ile Nuriye 10000 kuruş muka
bilinde tefviz edilmiş Nuri dahi ınez
k\ır gayrimenkulU aharc f crağ eyle
diğinden noksan bedel olan 36000 
kuruşun tahsilı isteğiyle Çarşıknpıdo. 
Hattat sokağında Dr. Süleyman Feh-
minin 3 numaralı evinde oturan Ha
tice ile yine mezkiır adreste oturan 
Fatma kızı Sülcfc ve snire aleyhlerine 
mahkememizde fl35 51 numara ile a-
"tlmış dnvadnn dolavı yukarıda adres
leri ve adlan yazılı müddcialeyhlere 
tahkikat günii için gönderilen dave • 
tiyede mumaileyhlerin mezklır adresi 
terk ile şimdiki adresleri dahi m~hul 
bulunduğu mUbaşirin meşnıhatmdnn 

anhuıılmış ve tahkikat hiıkimliğinco 

Y eklın 302.981 .122.:12 mUddPiale:vhlere ilanen tebligat ·apıl-
ma~ına ve tnh'cikntın 3 12 936 ~rü 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : saat 14 e brrakılmasına kanır verlldi-
İskonto haddi 'fo 5 Y2 Altın üzerine avans o/o 4 V2 ğinden adres ve a<llan vazıh mUd -

daalcvhleri yazılı g-Unde mahkemeye 

1: 1 
"'Cl"lrr'likleri \'Cva ~ir vekil !!Öndcrmc-

i n h ısar lar Umum Müdür Üğünden: dikleri trı. 1{dircl(' hnklnrındn gryapka-
rarı verilccf'ği iliın olunur. 

2100 kilo arap sabunu 
00 kilo oe_yr.z sabun 

1 - Y ;ıkarıda cıns ve miktarı yazılı iki kalem maJ.,eme 
şartnamesi mucıb!n<:c pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık IOı 11/936 tarihine raslıyan Cuma gÜ· 
nü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki altm komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçeıı 
şubeden almabilır. 

4 - İsteklileı ir pazarlık için tayin olunan gün ve saat
te % 7 ,5 güvenmt: paralarıyle birlikte adı geçen komis-
yona gelmeleri lazımdır. "2691., • 

lstanbul Sıhhi Müesses~er Arttır
ma ve Eksiltme komisyonundan 

Zonguldak Hastanesi için satın alınacak olal' 130 ka
lem ilaç ve sair mall:eme açık eksiltmeye konuldu. 

1 -- Eksiltıne Cağaloğiunda Sıhhat ve İçtimai mu;:we
net Ivlüdürlüğt.i binasında kurulu komisyonda 2.12.936 
Çarşamba günü sn.a1 16.30 da yapılacaktır. 

2 - Tahn1ini fiat 1021 Lira 90 Kuruştur. 
3 - Muvakkat g~ranti, 76 Lira 65 Kuruştur. 
4 -- İstekliler şartnameyi ve nümuncyi her gi.in komis

yondan görehilir~er. 
5 - İsteklileı Lari seneye ait ticaret odası vesikası ile 

2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yet·er mu
vakkat garanti m~kbuz veya banka mektubu ile birlikte 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 2'~81) 

lst. Asliye 5 inci Hukuk mahkeme
sinaen: l tanbul 'Evlrnf MUdiriyetinin 
Bebekte vapur iekelcsi karsısındaki 

yalısında oturan Jak ve Şi lidc 276 
No.lı yine Evknf apartımanının 10 

No.h dairesinde oturan Sara aleyhine 

ikame edildiği tashihi kayıt davasının 

ilanen tebligat icrasına rağmen 14/ 
11 936 tarihli cclsei tahkikatta gel
mediklerinden haklarında gıyap ka -
rarı verilmiş ve emri tahkikatın 26/ 
12 936 tarihine mUsadlf cumartesi 
ctinU saat 10 a talik kılınmış olduğun
dan yevm ve ~ati rnezkiırede mahke
mede hnzır bulunmnlnn lüzumu be
yan ve aksi tnJ..dirdc haklarında gı
ynben muamele icra olunacağı tebliğ 
makamına kaim olmak Uzere gıyap 

kararı mahkeme koridoruna ynpıştı
rıldığı gibi gazete ile de ilan olunur. 

Bakırköy Sulh Hukuk hakimliğin
den: Müddei Bcyoğlunda mukim Ki
lcolosun müddeialeyh Fatih Sarı:rü

zet Halıcılar so'.tağında 39 No. mukim 

mimar Soki lo~rkon aleyhine açtığı bir 

kıt'a ıenetıe 165 lira alacak davası -

nın yapılan duruşmasında müddeia
leyhin ikametgahının mcçhuliyetine 
mebni illnen gıyap karan çıkarıldığı 
halde yine mahkemeye gelmediği gö
rUlmü3 ve bu kere mUddcl tarafın-

HAVAGAZI 5QF·BENi 
'101 İSTİKLAL CAD. VADELi SATIŞ 

Akay işletmesi Direktör
lüğünden: 

Adalar-Anadolu - Yalova hattında 20/11 / 936 
Cuma güniirn.lcn itibaren kış tarifesi tatbik olunacaktır. 

! dan bildirilecek vcsi~adaki müddeıa -
leyhin imznsilc tntbıkat yapılmasına 
ve lcdclhace istiktap yapılacağından 
ve gclmcdığı takdirde vıi.~ıalnrı ikrar 
etmış addolunncağından yevmi istık
tap ve muhakeme olan 27 - 11 - 936 
cuma saat 13 de Bakırköy Sulh Hu
kUk mahkemesinde hazır bulunmanız 

Yeni tarife jskelelere asılmıştır. "303 ı .. iJAn olunur. (27503) 

----:~====~:::::::======----------------.:::::::::::::::~~:::::::=:::::::::~~~~:::~::::-:--:::-::~~:-----------d İstanbul Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 
İstanbul Vilay"ti Nafıa Müdürlüğün ten: ld Nafi'1 HALiHAZIRDA Erkek kadın ve çocuklar için p · ·· ·· 
7 /12/936 Pazartesi günü saat ı.s te st~n~~ ~- Ba - 7 / 12/ 1936 az(trtesı g~nu saat 16 da İstanbuld~ Na-

l3aşınüd .. 1 .. w .. d ,.671 5 lira keşıf bedellı Gumruk ş En mükemmel lngiliz fabrikaları mamulatından fıa Müdiırlüğünde 1147 Lıra keşif bedelli İstanbul Ku-
ll'ıüdü 1 .. u! .. u?.unç~ .,. R h~ım Hanı Kimyahanesinde va- G b duz tedavi evi tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

r ugunun ını .. ı 1 
• • k nulmuc:.- Trençkot ve a ard·ınler·ın·ın J""k •tt B d t>ılacak tadilat ve te~isat işlen açık eksıltıneye 0 • ~ Mukavele, :., sı, me avın ırhk işleri e-rnP ı. ..... 

t,, '°' d ık· ı · enel hususı ve f rt eler' ..... o·,., k 'f h" " "lr. Mukavele eksiltme, bayın ır I ış erı g ' .. f . · Zeng:n ve müntahap çeşitler!ni en müsait fartlarltı '14l Ja_r yeı- Pnn sa nam · .,,,r ,. ·~.- 111a.---·.1 ~ '· 
fenn\ şartnam~leri oroje. keşif hülasasile buna m.ne eırı den ucu.ı liyatlarlcı Beyoğlunda ri diğer evrak daıre~inde görülecektir .. 
Cliger evrak dairesi~ı.de görüle~ektir. K Muvakkat teıninnt ( 8 7) liradır. 

Muvakkat teminat "504,, lıradır. 1. 1 k 8 A E R hteklilerin teklif mektuplarını ve en az ( 1000 ) . 
İl)teklı'lcrı'n teklı"f mektuplarım ve en az '·soo. O, ... ıra. ı b . lıral k b w. k erırıe MA"" u·işe benzer ış yaptığına dair göstereceg-i A ·ı·· .. . t 

"il. u işe benzer :ş yaptığına dair gösterecegı ve~ı .a U7. T' den başka H!ÇB1R uAZA takdiın edemez N f M" , .. 1... .. v"'sı ..... \ uzer 
"'T ,.. .. ld .... .. l h tlık ve ı- a ıa uı:.ur uourıclen almış oldug-u mu"te· ı . . ıne .... •a M··a .. l" · ·· den almış o ugu mutea 1 1 eo· • d ce alaAk d d l t: ·.ıh tl k 
C\,. u ur ugnn . .. .. ,.aat .:>ızı ~mn ere a ar e ece~ carct Odası vesıkalariyle 7/12/19 3 6 P .... ,u ı.. ve Ti-
1 ret Odası vesikalarile 7 /12/936 Paza~~esı gunu ... , __ Vitrinlerimize ltttfen bir göz gezdiriniz 16 da Nafia Mü,lu"ı·ıu··gu"' "ne geln'ıelerı· az(artcsı &unu·· saat 5 de Nafia :Müdürlüğüne gelmeleri. 3o49., '"" · 3061) 
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Satılan Radyoların Adedi: 
iŞTE 

19!'t·is 

193~·34 

Bir radyonun çok satılması üstünlüğünün kıbul edUmiş 
olmasından ileri gelir. • 

1)- Bu son 42 gün içinde satılan_ 1937 model MARCONI 
radyolarının sayısı geçen sene aynı müddet zarfında 
satılan miktarın BEŞ MİSLİ olduğunu • 

2) - Zaten geçen sene aynı zaman içinde MARKONI nin 
satış rekorunu kırmış olduğunu 
söylersek, ehli vukufun tasdik ettiği gibi 

G. MARKONİ 
radyolanpın. YÜKSEK ~USİKI KABİLİYETLİ ve FEVKELADE 

,OOSTERIŞLI olduğUnu sız de kabul ve itiraf edeceksiniz. 

Veresiye tiatış: ~AHIBININ SESi ve Acentaıarında 

ANKABA 'ı Vehbi Kog Ticaret evi. 
i>lYABJIEKİB : Şerif Yarcbmcı. 
KONYA : Ahmet Mucip Dölen. 
KONYA EBEGLtsl : Mustafa Erkek. 
MEB8fN : Jori Satel. 
AFYON : tzr.et Özkara. 
BURSA : Mehmet Huzmen. 
DKlŞEHIB : Hasan Alanya. 
tZMlB : Artür Vetter. 
LVLEBUBGAZ : Hasan Dalca. 

ADANA 
MUGLA 
SAMSUN 
TRABWN 
ZONGULDAK 
ANTALYA 
ANTEP 
KAYSERİ 
BANDIRMA 
AYDIN 

': Ş. Rıza lşçen, Yeni mağaza. 
: A. Adnan, Elektrik fabrikasr sahibl 
: C. Celil OzlU, S. Kemal Sezen. 
: Dedeoğlu ve Pulathaneli kardeşler. 
: ismet Ağartan - Ahmet Yüksel 
: Veli kardeşler ve Şerikleri. 
: Naci ve H. Ahmet Dai kardef}er. 
: Ismail ve oğulları Cıngıllı. 

: Ahmet ve Bahaettin Bereket kardeşler. 
: Mehmet Gürer. 
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YAVRUNUZA ACIYINIZ 
Terkibini bilmediğiniz Avrupa ~ocuk gıdaları midelerini 
bozar ve yavrunuzu hastahkh yapar. Allahın yarattığı saf 

ve taze hububattan ahnmış 

HASAN 
Özlü Unlariyle Besleyin~z ve Büyütünüz. 
Huan özlü un lan nef aaetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyven ho2ulmaz. 

Vitamin 
Kalori 
Gıda 

Afiyet 
Kuvvet 
Kudret 
Sıhhat 

Neş'e 

Zeka 

Temin 
edenyega· 
ne çocuk 
gıdasıdır 

Pirinç 

Yulaf 

özü 

Mercimek,, 

Patates 

Buğday 

irmik 

Türlü 

Badem 

Mısır 

Arpa 

Çavdar 

Bezelye 

,, 

" 
,, 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

Çocuklarınıza yediı·iniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktınnıy arak deiiftire değiştire ye
diriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularmz nef'cli, 11hhat
li, tombul, kanlı, t..anh olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk dif çıkarırlar, kemikleri km Vftlenir, 
ishal olmazlar. HA '5AN öZLU UNLARILE yapılan mahaliebi ve çorbaların vt tatlıların 
ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZ LO UNLARI nefasP.lini on 
.aene ..uı..ı ... eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Ba~ka marka 
verirlerse almayınız ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA DiKKAT. HASAN DE-

------• POSU: ANKARA, ISTANBUL, BEYOCLU. 

SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLERi 

Kar gibi bembeyaz dişler 
Bütün dtinyaea maruf bir diş dok

t.oru "dJflerlmize gözlerimlz kadar t 

hemmlyet vennemiz liznndır.,, diyoı 
Her lüzumlu ve faydalı §ey gibi diş 

Jerln de kıymeti kaybedildikten sonn 

bilinir. Fakat artık it işten geçmiş 
olur. 
Eğer dişlerinize bakmayı şimdiye 

kadar ihmal etmişseniz veya kullan
dığmd diş macununun dişlerlnlzi kafi 

derecede ten'lizle3ip parlat 
madığmdan !'iikayetçı iseniz 
bugünden itibaren en mü 

\ kemmel ve en müe88lr dif 
macunu olan "RADYOLİN,,l 
kullanmrYa ba§layuuz ı 

F.smer, Banfm, kumral her 
tene tevafuk eden güzellik 
kremleridir. Sıhhi usullerle ba· 
zırlandığmdan cildi besler ve 
bozmaz. Çil, leke, sivilce ve bu
nışulduklan klmilen giderir· 

• şekilde takdim edilir: 
1-Krem Balsamin yağlı gece 

için pembe renkli 
2 - Krem Balsaıııin yağsıs 

gt1ndUz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4: - Krem Balsamln acıbadem 

gündüz için 
Kibar mahfillerin takdir ile 

kullandıktan yegine sıhhf krem
lerdir. 
INQILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 

KAYIP - lstanbul tthallt Gi1m • 

rUğünden aldığım 1364 liralık 463769 

numaralı ve 7 - 4 - 932 tarihli mak-

OLiN 
mikroplan öldilriir, diş etle.rbıl k uvvetleodirlr, dişleri beyazlatır• 

buzu kaybettim. Yenisini aldığmıdan 1" 
eskisinin hUkmU yoktur. " Göz hekimi ' Sabibı : Ahmet Emin V ALM-" el 

1 R 1 ~ 
Umumi Neşrıyat..ı ldare Ed 

Abdülhami~. Engeliz oğlu ı Dr. MU AD RAM AYDın s. SALIM "" 

Burhan 1 Beyoğlu, Mis sok~ No. 15 Gar.etecllik ve Neşriyat Tilrk ~ 
' Telefon: il553 Şirketi. Buıldığl yer: TAN ~ 


