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YALNIZ KAHVE 
SATAR 

Kahvenin de en iyisini 
halisiyetini temin ede
rek en ucuz satar. 

Kurukahveci hanı altında 

İskenderun Sancağı ~~TAKVA - iSKENoERuN · , 

hicbir vakıt Fransava. Harzczye Vekili Pazartesiye 
ilhak edil mis de Qildir Mecliste lzahat Verecek 

. . Ankc:ra, 20 {Tan muhabirine/en) - s·· .. k M"/.' 
Meclisinin Pazartesi günlcü toplanh:w,d;y~m~i;; iş~'.rak e<lenlerin hemen hepsi ya mdmı;r, ya taşnak, 
ve lskenc'erun meselesi etraftncla Haricivc V k T _ yanut ta Türkiye firarisidir. 
rıin meclise izahat vermesi muhtemeldir · e 

1 ı E S~n !oçimde müntehibi sani gös~eı· at:ı:ı z3 t\c:src:lftt 
SEÇiM NETiCELERi .. ' ·' ·' aıı;"""'" istifaya baıladıkları ha~or alınm ş•ır 

KT 20 (AA} l~ke~derun 20{A.A.)-AC:lalt :tilesi efradı hmY1en 
.' 1 ~. d · · - Sancakta seçimin son vo kat'i kamıl~n şcıpka giymişler halkla beraber harekete 

eder: Hüsnüniyet şöyle teeyyüt 

Ancak serbest mü-1
'M_A_L r-A-oA-iN·-.. 

nakaşayı kabul ile.. GiLız Filosu-
. 1 NA UZAKTAN 

vaııye ı şu ur: ~eı:m·~lordir. 
Antakya merkezinde 5800 mün~ehi i k 

3 ı 9, lsh.:nderunda 2240 müntehipten 6';;" c :ne~ TOPLANTI Y APILMIY ACAK 

600 
.. 1 h" ' <' anna M'ıll• T 1 b 

1 muli e ipten 203 R h 
. d ı a e B' ı·-· . S .• ' er ey an:yo o 2!:iOC münte 

1 
e ır ıgının ancak se~ımınin neticesi 

h
. ten 230 k" · · • t' k kür(.ı!:ında b"ır • t 1 v ıp ışı seçıme ış ıra 2tmi~~ir. l§tirak nis • t s • • sevın~ op anııı yapacagı fohaHuk 

betleri §Öyledir: e mc..,...ıstır Esas h""k"" • h t tt v .. : en u umetımiıi:ı arici siyasetie 

Arıtakyada yüzde dört buçuk, Reyhaniyede yüz b~. ~g~.saglam, tam itimada değor yol ka-§ısında 

1

• de dokuz, Belanda yüzde 12, Kırıkhand~ yihde 21 , ~ ~Y.~ed ır toplantının faydasız va lü:::umsuz o'duqvu 
a~ı"'.ır ı:-. • 

~~~~~~~~~~~~ 
ingiltere ne zaman 

Fransa İçin Bundan Kaçmak, BiR BAKIŞ 
Haksızlığı itiraf Demektir 

~nkara. 20 (Telefonla): 
YALMAN Ahmet Emin 

Bir işin temeli çürük olursa o temel üzerine kuru!an her 
fey çürük olur Antaky<l ve İskenderun hakkındaki F ran
a_ız notası da tamamile çürük bir temel üzerjnde kurul
tnuştur. Hareket noktası hiç bir hukuki esasa dayanm<lz. 
aunun İcİn Vilrdığı neticeler de yanlıştır V4.1 haksızdır. 
~n.ri Suriye ? 

Fransamn iddiasına göre bizimle olan Ankara anlaş
trıasım Suriye nan11na yapmıştır. Bu anlaşm.a, yine Fran
sanın iddiasına bakılırsa, 25 Nisan 1920 senesinde San
r-eıno'da Suriye ve Lübnan için kenqisine verilen manda-
3'a dayanır ve olsa olsa Türkiye ile Suriye arasında bir hu-
dut anlaşma~f 'ttlaliiyetini geçmez. 

'8öyle bir iddiaya karşı bi::.ım tefsir yoluna 9itm9mi2e ihtiya~ ·ıok 
tur. r arihi h•ii~•+ ort.8dır. Hukuki tarafı twftire Hmyeç 9ôstermıy•-
cell kadar açıktır. 

Arıkara Muahedesi tmz~amrken .• 
. .A.nkarada Franklen Buyon ile bir muahede imzaladığımız zaman 

11Yast manada bir Suriye yoktu ki Fransa bizimle konuşurken Suriye 
~anuna hareket etmiş olsun. S..ıriye ancak coğrafi bir tabirdi. Fransa 

UralarcJa birtaknn araziyi E:ı-Skerf surette işgal ediyordu. Bu ha valide 
~endisine bir manda verileceği 1920 de San Remo'da devletler arasında 
0nu.şuımuştu. .li'akat bu konuşma ve anlaşmanın hukuld bir mahiyeti 

:\Toktu. Manda ancak ){jiletler Cemiyetinin otoritesi namına 1921 .:ınlaş
'llasmdan çok sonra Fra.nsaya "eorilmiştir. Türkiyeden ayrılaca~ kısıın-
1~ o saniyede zaten tahakkuk etmiş değildi. Manda sahasının coğrafi 
hır surette tahdidine imkan yoktu. 

~tlarla Bıraktı~z Hakimiyet 
Biz ancak Fransayı Dlul!atap tanıyarak Ankarada konuştuk .. Beraber

~ bir h d t · d.,. Bu hududun cenubunda kalan yerlerden bır kısmını 
u u çız 1~ · d k" h ki · t" · · d 'artsızc b kt k. Diğer bir kısIDl üzerın e ı a mıyeo ımızı e muay-

l'en Qartla 1ırat ık ttik Bu hakimiyetin terkinde Fransa lehinde bir ilhak 
~ ar a er e · A alk d dil · t" K a·ı · tllanası kt u kl~..,.,...,w. srrf mahalli h a e".re mış ı. en ı <ın-. yo u. na a.ı ....,__ d Fr .... . k ta ilin bu h kl d · i surette ı:ıabip kalmaJarmI a ansa uıze arşı -

a ara ann · t'kl" l t b" ht · lhhUt ed. d B taahhütteki mana.nm ıs ı a e namze ır mu an-
l'et old _ıyor u. urtl ma.nav1 aJ!kanm baki kalacağı şununla sabittir 
~..., ugu ve anayu a t · t• y· Fr 
0\1 Fransa bu halkın bayrak E.ahibi olmasını kab~l ~ mış ır. ~· ıne ansa 
~· bayrağın T U R K B A y R A G I N I ıhtıva edecegı hakkında 

ıı. bize karşı taahhüt aıtnıa gırınıştir. 

~ayrağın iki Manası 
- A L 1 • d·ı·rı-en iki tarafın ne ~astettiğini, bav:·ak 

nıtara an aşması ımıa e ı ı ıt • • .... hakkındaki bu taahhüt tamamile tenvire kafidir. Bayrak ıstıklalın vaya 

istiklale yakınlık ve narnzetliğin alametidir. Frans.~ ~u~~~hası .bu tarz
da hare~eti doğru ve faydalı bulduğunu ve kabulunu huk~~l)tı~e t~v
ıiye d v. • t kol• y.-.--ıc Fransa General Pele nın ımzasrlc 

e eeegını pro o .. ..u .. :s• • •• .. 
Lozanda yazdığı notalar mucibince Ankara anlaşmasını B U T U N 
2 E y 1 L L E R 1 L E a E R A 8 E R kabul edince b~yrak anlaşma· 
ıı Ye bunun tııızammun ettiği bütün manalar ve nei ıcelN Frar.sarıın 
resmi ve kat'i hir taahhüdü altına girmiştir. 

Fransa ahar devletler ve taraflarla istediği gibi muahedeler imza 

etrnekta serbesttir. yalnız bizimle olan anlaıması hilafına taa hrü·: :ere 
girmekte serbest değildir. Girerse bize karşı olan ahdini nab:etmi§ 

olur. Kendini bir muahedeyi bir taraflı olarak boı:mak gibi naho§ ve 

çirlin bir vaziyete dü§ürmüş olur. 

lki --... Vesika Karşısında Sancak 
lt Bizim Fransaya ne şartlarla manda verildiğinden ve Fransanm Suriye 
a~4 ne gibi bir anlaşma yaptığından haberimiz yoktur. Bunlar bizi biç 
ın ak.adar etmez. Bildiğim.iz bir nokta vardır ki o da ne manda ahitna-
4aınin, ne de Fransız - Su.""İ.ye m~~~desin~ ~nkara ~nlaş:zıasma ve 

zan :,Sulh muahedesine ınugayır hukümler ıhtıva ede.mıyecegidir. 
\te 1922 manda ahitnamesind~ .s~ye ve Lü'bn~dan bahsedilmiş olmasr 
le _Sancağın meskftt geçilmesı iki manaya gelebilır. Ya Sancak bu tabir
~ §imdi haricinde bırak.dmıştır. yahut Fransaca bunlara dahil ad-
8 tniştir. Hariç bıraktlmJŞSıt.. ,mesele yoktur. Yalnız bu takdirde Fran
::~ llotasmda kurulan del~~r-'te~el~den~~_?kmüş _olur. Y~k Fransa San
~r bu tabiri Suriye ve Lifbnan" tabil"lerınt!~ dahil addedıyorsa Ankara 

8.{ıtnasını ve Lozan Sulh muahedesini b.i,!~raflı olarak bozmuş de -

rArkası B inei<m 

Fi omuz Maltada 
emsalsiz ço kun
lukla ka~şılandı 
BiNLERCE. HALK AMiRALl

MIZI SELAMLADI 
Malta, 20 (Hususi olarak "TAN,, a çekHen telsizle 

- .. Türk donanması, bat1ta YaVUz olduğu halde Malta;~ 
muvasal~t etti, İngiliz filosu tarafından hararetle karşı-
lanıp selamlandı. 

-:::ıı 
ı-S-ov-y-et_H_a-ri-ci-ye_K_o_.m_iseri 1 

l.:ondra, 20 ( Rady~) - Büyük 
harptenberi yabanc:ı bir metllle _ 

kete ilk defa olarak ziyarete çı _ 
kan Türk filosu, bugün dostluk zi

yaretini yapmak için Malta lima

nında demirledi. 

Dost f ilolann ılk .~ar~·laşrnalcn 

Malta, 20 (A.A.) - Anadolu ajan
sınm sureti mahsusada gö"'lderdiği 

muhabirinden: 

t YaVU.z ve filotilla, tayin edilen nok
tada denizaltı filosuna iltihak ettik 
zen sonra donanmamız tam bir inti: 
anı altında yoluna devam ~derek bu 

sabah t 8 lan saa de Maltanın m?~kezi 0 _ 

Valetta açıklarında ziyaretine git 
mekte olduğu dost memleket filosuna 
mensup be . 
1 

Ş muhrıp tarafın1a:n karşı-
anmıştır. lngiliz muhripleri ~ zun h · . .ı.avu-
dılar er .. ıkı baş omuzluğ.unda yer al

. Boylece yoluna devam ed"n do 
nanına ~ • 

mız Valetta limanınd111 iki mil 
mesafede b. ki ln . . ıran durarak rehkatinde-
irt'b gıhz muhriplerinden kl.ıvuz ve 

ı at suba.ylarıru almış ve bay...-ağı
~zı dalgalandırarak heyktle gır v "'P ve a-

ıı . . . . agır Valetta limanına girmiştir 
M. Moksrm Ltfn"lol Lımana yaklaşırken h : d ava k:ıvvetlen 

. Londra~an alnan haberlere ııöre M. Lit· e donanmamızı karşılamıştır Yavu v~nof bugunlerde Alma.n - Rus münaııebetlc• mendireği geçerken 21 · z 
rilc c;ok mc3guldur. Rusyada i!ttısadi sui- dost parça topla 
kast yapmakla ııuc;lu Alma.nların muhakc· memleket topraklarım ve sahil 
mC"lerlnc ait tafsilat sekizinci sayfadadır. [ "_._ 8 · · AJ.~ası ıncıde] 

MUHAR.EBEYE 
mecbur olacak? 

Eden Tasrih Etti: 

1 - lngiltereyi, 2 - Fransa ve 
Belçikayı, 3 - icabında Alman

yayı Müdafaa için 
.L•dr•, 20 (Radyo) - İn ·ıt H . . Mıster Eden bugtin intihap da~ ~r~ .arıcıyc Nazırı 

yerek harp vukuu takdirinde İıre~ıln e ~ır nutuk söyli-

a ı 
~ ngı terenın taahl' ··tı .. 

n sı yapacagmı, bu taahhütlerin d . .u erını 
nu anlattı. ne en ıbaret olduğu-

Mister Eden evvela Ingiliz silahla
rının bi!' tecavüz harbinde kullanıl • / 
n;uyacagmı söyledi ve şunu ilave et- ' ''aoon d tı=.. . A J4 ya a 
. - Bu sılahlar hiçbir tecavüz har 3 1 1 

b~nde ~ullanılmıyacağı gibi hiçbir va 50 V ' • kıt, Mılletler Cemiyeti misakına uy _ f.'.. l Ş l 
gun olmıyan bir muharebede de kul- •• 
lanılmıyacak.,, B ..., l o 1 J •• 

Mister Eden Ingiliz silahlarının ne O gu Uf) LUU 
rede kullanılacağını da şöyle anla.t - Tokyo 20 ( A A) S mıya başladı: h b l ' .. · - on gelen 

1 B 1 
a er ere gore Oserı 'd b 

- u sil3hlar Büyük B •t k I .ru
7
ovd a ent 

'"d f rı an- yı ı masından dolt11yı 350 k" . ··ı 
yayı mu a aa için kullanılacak mu·· t•· ışı 

0 

-
2 s· . § ur. 

- ır taarruza uğradığı takdir· Fakat 1 
de Fransa veya Belçikayı mi.ida- set ık 51u ard3n daha bir çok ce-

. y k ~ arı masındcın korkulmaktadır 
[ Arkası 8 incide) ı ı an evlerin sayısı da 350 dir • 

"TAN,. da Pek 
Yakında Okuyacaksınız 

Bizans 
Sarayında 
Bir l ürk 
Genci 
Bugün bile toprak affın: 

dan çıkan eser/erile göıleri
miıi kama1ttron Bizans So
raylartntn içyüıı.i, herkesi he· 
yecanla c!!ıbec!c:.ek bir 
mevzudur. 

Bizans Sarayında 
Bir Türk Genci: 

Geçirdiği bozan muhtesem 
ve baıan ela hoıi.ı mac~ro
larla, farilıte çok clerin bir iz 
btrokmııt1r • 

Yakında "TAN,, da 
Okuyacaksınız. 

Halk vakt·ı b . · 
v ı e u tepelerın yıkıla-

ca?ını söylemi§, f pkat müfettiver 
saglarn raporu vermi§lerdi. 

Stalin nutiık 
söy;liyecek 
Londra, 20 (Radyo) -Sovvet R 

ya komünist partisi genel s.ck tus. 

St 1
. b . re eri 

a ın, u ayın yırmi be$in~ b. 
t k 

. 1 ;-ı., • ~ :~e ıı nu-
u soy ı.recektır. Buna s· . , 

filde şimdiden büyük eh ıyas~ maha-
rHiyor. Stalin'in bu .. emmıyet ve
rici siy.aseti al. k munasebetle ha-

a adar ede>ı .. h 
meselelere temas ed • . mu ım 
yor. ecegı :ımnnedili-

~eni Kontenjan 
Lıstesi Hazır 

Ankara, 20 (Tan muhab' . 
Yeni kontenjan lı"st. . ırınden)-• esı kat•• 
aldıgı için yarınki resmi ı şeklini 
neşrolunacaktır. Yeni lis ~zetede 
leketin iktisadi b'" . tenın ıne-. 
t 

. . unyesı ·· . • .. 
esırlen ve listenin . . uzerındeki 

esaslar hakkında lkt~tıva. ettiği yeni 
nn matbuata izah t ısat Vekilinin Y 
meldir. a vernıesi tnuht: 
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. 
1 
1 

Pamuk ipliğinden ahnanj sanayi 

gümrük resmi indirildi_J r:~~~~~I I' 
• • 1 

. SiY.e1Set · aıerfti 
•ı • ~ ,/• ... .. .., • , r • ': • • • 

Yemeni Tehdit Eden 
Tehlike! 

• talyanın Habeşistanı işgal et· 
1 ınesi üzerine ehemmiyet ka· 

zanan ve vaziyeti daima dikkatle 
takip olunan bir ıneınleket, Yemen· 
dir. Bu memleketin birtakım dahili 
karışıklıklara sahne olnıası ve bun
ların harici bir tecavüze yol açması 
ıhtimali, alakadar devletlerin bir -
denbire bütün dikkatlerini bu nıem· 

leket üzerine çekmekte ve vaziyetin 
derin derin düşüntilrnesıne sebep ol· 
maktadır. 

! Karar, dünden 
1 itibaren tatbik 

ediliyor 
!plik buhranının önüne geçmek i

çin, lktisat Vekaleti, hariçten getir-

Bugünlerde asi kuvvefl~r farolınclan tehdH affında bulunclurulduğu 

haber verilen earselonadan bir manz ıra 

i tilecek ipliklerden alınan gi.imrül~ 
resmini indirmiştir. Buna ait talimat 
dUn gümrlik bruJ müdürlUğün~ bildi
rilmiştir. 

Madrit Mektubu 

Harp Madridin 
kalbine doğru 
yaklaşırken ... 
Paris - Soır·in l\•ladride gönderdiği muhahiri. Louis 

Delapree nı{:ktupla Madritten gazetesine bildiri
vor : 

Yanıyor. Şin1a]de bir tarafta siyah semanın içinJF bü
yük ve kırmızı bir aydınlık, yavaş yavaş yükseJiycr, şeh
rin ortalarına doğru yayılıyor. Yıldızları ::;i1 iyor. Bir yan
gın eksikti. Şimdi o da \'cır. 

Gece yansı doğan bu ce- kağıt üstünde zıplıyor.) 
hennemi şaf a ğ'ı seyretmek Homurduyan bir sesle harp, ~va.ş 
için, karanhkl;r içinde bin- yavaş Universite mahallesi'le giri-

l ·· 1 A k yor. erce gaz açı ıyor. rtı tatlı Bu mıntakada son gün ok t" d" 
k 1 d d

. M d . ç çe m ı. 
uy uya e ve a ıyen a rıt Bütün diğer cephelerde hükür.1et ta-
liler, milis askerleri, ve öte- raftarları vaziyetlerini tahkim et
de Manzanares kenarındaki mişlerdi. Garpta ise, toplarla muha
askerler bu yangına bakı- faza altına alınan asi askerlerin tank
y "'r lar. lar ~e tayyarelerle .!a ptıkları müte-

Kimse yangının nerede ba"ladığını mıı.dı ve korkunç hucumları karşısın
bilmiyor. llelki Palas otelin:ie, şimdi da geri çekilmek mecburiyetinde kal
belki bin tane yaralının yattıjı (eski nııışlardı. 
beynelmilel sosyeteye mensup kadın- Fakat gece basar basmaz vaziyet 
!arın apartımanlar-mdan Palas ote- tavazzuh etmişti. Bu ikinci muhasara. 
linde yahut postaneden çıkmıştır. haftasında fadrıt harbinın en hassa 

Yerine gidip ya~nı tahkik etmek noktası .Manza?ares mmtakası ipi. 
imkansız. Otelime 30 metre mesafede ŞChre gırmek ıç1n en '!yı yoll~rdan 
Gran Vio'da bir takım gölgeler önü- birisi de burasıydı. 
me çıkıyor. Ve bana yolumu değiş- Burada icap ederse olmi.vc karar 
tirmemi söylilyorlar. Burada bu a- vermiş 50.000 adam vardır 1Tnsıl bir 
damlarla münakaşa etnıenın lüzumu insan etrafında portakal ki':>ıtk'<ırı
\'e manası yok. nın kokusunu duyarsa, bu ··e.rarı da 

Oteldeki siyasi komiteden, tayya-ı öyle duyuyo~. ve öyle fıissedoiyor. Bu 
relerin yangın çıkaran bom~alar at- kararı her gun de okuyor. 
tıklarım ve alevlerin Prado arkasın· Burada, halka basiretli h'lr~ket et
daki bir elektrik lambası fabrikasını mek kaidelerini öğretmek !:nl<ansız

Harp uyarııyo'f 

yaladığmı öğreniyorum. Şimdiye ka- dıu. 
dar henüz müdafaa. vasıtal'lrının hiç 
b!rine yangının sirayet et.::noJ.iğini 

sbylUyorla.r. S ıte telefon e.tme.~en evvf>J etra· 
fı tekrar bır gozden b'ec;irmek 

istiyordum. Santral otelinin on dör· 
düncü katına çıkıyorum. Şafağın do
ğuş havası içinde bütün eehir önüm
de ve güzel bir kitap gıbi aÇJlıyor. 

Milisler gidiyor 

• • zeri bir tUlle örtillmüş .küçük. U bir lamba ile aydınlarılaa otel 
holinde 300 yumruk yükseliyor. Bu 
§ekilde selam veren insanlar, biraz 
sonra hududa gidecek olun milisler
dir. Ponşos denilen büyük yü:ı har
maniyelere sarılan ve kasketl~rini ku
laklarına kadar indiren bu adamlar, 
büyük torbalardan avuç. avuç fişek 

alarak fişekliklerini doldı.ıruyorlar. 
Konuştukları duyulmuyor bile. Zaten 
ı;öyliyecek neleri va.r ki?.. Hepsini 
söylediler. Birkaç saat sonra olünıle 
pcnçeleşecekler. Bunu biliyorlnr ve 
bu dü!":ünce dolayısiyledir ki, ahb:ı.p
Jık, gevezelik yapmıya, siyasi müna
kaşalarda bulunmıya lüzum görmU

)"Orlar. 
Kısa bir emir. Ve bu adamlar ya

vaş yavaş, birer birer bir tamburun 
arkasından ilerliyorlar._ 

Gece, hepsini yutuyor. 

Bombalar altında 

Top sesleri susuyor. Bir mıtralyöz 
bile duyulmuyor. Şimdi belki askerler 
hayatlarını dü§Unüyorlar. Belki bir 
çoklarının akşamını görmiyen1kleri 
yeni bir günün e"Şiğinde Mad-.din üs
tüne acı bir sukfınet yökUyor 

Her çatıdan dumanlar sUıU!üyor. 

Sabahın saat beşinde yapılan tayya
re bombardımanından sonra bir mil
yon adam şimdi sulhün vah.vnnı arı
yor. 

Fakat garpta bir silah sesi patlı
yor. Bu, bugünün ilk silah ı:ıı"'sidir. lş· 
tt' bir tanesi daha patladı. Sonra yüz
lerce silah sesi duyuluyor. Harp uya
nıyor. 

Şurada, burada, her yerde, ôldür
miye ve ölmiye yeniden başlanıyor. 

Maarif Vekaleti Teftiş 
Heyeti Reisi 

Bu talimata göre, gümrük tarife
sinin 366, 367, 368, 369 ve 3i0 nu -
maralarma giren ipliklerden 10 nu
maraya kadar olanlarından yüzde 
altmış tenzilat yapılmaya başlanmı~ 
tır. Bundan başka ondan yirmiye kn 
dar olanlar yüzde 25 ve yiMliden yu 
kan olanlar da ytizde yirmi nisbetin
de tenzilata tabi tutulmuşlardır. 

Dün piyasaya yayılan bu haber bil· 
tün küçük tezgah sahiplerini çok se
vindirmiştir. 

Esasen Adanadan da Istanbul pi
yasasına son birkaç gün zarfında 
iplik gelmemeye başladığından ouh
ran kısmen kaybolmaya yüz tutmuş
tur. 

Üç Katlı Bina
larda Asansör 

Yeri Bulunacak 
Belediye şehirde yapılacak inşaat 

içın yeni bazı kararlar vermi9tir. Bu 
cümleden olarak bodrum katı hariç 
üç kat üzerinden inşa olunacak bi
nalarda asansör yeri ayrılmak mec
buridir. Ancak bina sahibi asansör 
isterse derhal koyacak, mali imkan 
göremezse ilk fırsatta yapabilecek -
tir. 

6 metrodan dar olan sokaklarda 
yapılacak binaların ön taraflarına 

cadde ile beraber altı m tro1uk bir 
açıklık ola ak derec de bahçe bıra
kılacak, binalar içeriye alınacaktır. 
Arzı 15' metro ve daha 'ZiyaUe ge -

nişliktcki caddelerde yapılacak inşa
at için behemehal merkez fen he -
yetinden müsaade alınacn.ktır. 

Berberler 
Bu Pazar 
Kapanacakmı? 
Berberlerin hafta tatili kanunun

dan istifade etmeleri hakkında BU • 
yük Millet Meclisince verile.1 kara
rın resmi ceridede intişar ettiğine 

dair dün akşama kadar şehrımizin 

alakadar makamlarına bir haber gel 
memiştir, bugün saat on üçe kadar 
yine bir malumat gelmezse yarın 
berberler yine açık duracaklar, ak
si takdirde sabahtan itibaren hiç aç
mıyacaklardır. 

Berberler tatil yaptıkları takdirde, 
bu ilk tatili kutlulamak için bazı te
zahüratta bulunacaklar ve bu me -
yanda Taksim abidesine bir çelenk 
koyacaklardır. 

Sarıyerde Bir 
Gazino Yandı 
.Sarıyer vapur iskelesinde Ahmet 

He Halidin isticarlarında bulunan ve 
35000 liraya sigortalı olan gazino, 
elektrik tellerinin kontak yapması 
neticesinde çıkan yangında tama • 
men yanmıştır. 

Ş imdi komite ile beraber holde 
yalnız kalıyorum. 

Kuçük lambanın ziyası etn'"'1na ö
beklenerek gecenin karanlıkluını yır
tan gürültüleri dinliyoruz. Bu giirlil· 
tüler, tıpkı bir senfonide çalr:ıan mu
siki aletlerinin sesleri glbi 'Jiribirle
rinden kolayca tefrik ediliyor. 

Maarif Vekaleti teftiş heyeti reisi 
ve yüksek tedrisat müdür vekili Ce
vat, dün şehrimize gelmiş, evvela ü
niversitede sonra da Güzel San'atler 
Akademisinde meşgul olmuştur. 

D eri Piyasasında Yükselme 
Deri piyasasında yeniden bir yük • 

selme görillmilştUr. Almanyadan her 
cins mal Uzerine talepler vaki olmak 
tadır. 

Oğlak mevsimi geçtiği için bu cins 
Uzerine daha ziyade perakende ea -
tışlar yapılmaktndır. 

Edirnenin Kurtulu§ 
Bayramı 

sanayi Birliği Umumi Heyeti clün saat 10 da fevkolac!<.? ofamk fop
lunmıştu. Okunan yr:r:i mesai raporunda birliğin bu yıl yapaca

ğı İller e+ro fmda izahat veri!mi~tir. Yukandaki resim, topİa'llld::ı bulu
nan sanayicileri bir orncla gösfe.!İyor. 

(Taynıis) in bir muhabiri tarafın· 
dan verılen ve Taymisin bir ba,ınm· 
kalesine de mevzu teşkil eden malCı· 
mata göre Yemen hükumdarı imanı 
Yahyanın oğulları arasında mühim 
ihtilaflar bulunduğu anlaşılmakta -
dır. Bunun için imam Yahyanın ölü· 
mü üzerine oğulları arasında taht 
yüzünden kavgalar ve muharebeler 
vuku bulacağı kuvvetle tahmin olu • 
nuyor. Fakat imam Yahyanın oğul· 

ları arasında çıkması beklenen kav
ganın ikinci bir sebebi de var. imanı 
Yahya 32 sene devam eden saltana· 
tı esnasında büyük bir servet top • 
lamış bulunuy.or. imam Yahyanın o· 
ğullarından her biri bu serveti ele 
geçirmek için uğraşacak ve bu yüz· 
den bir hayli kan dökülecektir. 

Kahve Şirketi Bir kadının 
Toplantısında Boğazını 
Görüşülen işler Keserek 
~;;~~~~;~:.~;~1::~~:;!~~l~ Öldü rd O 1 er 
de yapılmıştır. 7 Teşrinisanide müd
detei biten şirket, bu toplantıda üç 
buçuk senelik muamelatını gözden 
geçirmiş, kahve ithaline mukabil yap 
tığı kömür ihracatı ile iktisat Vekille 
lince açılan kahve inhisarı mUnak:ı
sası etrafında görüşülmüştür. 

Aldığımız mallımata göre, müddeti 
hitam bulan şirket, üç buçuk sene -
lik faaliyeti esnasında cesaretsız ve 
endişeli bir surette giriştiği bu işten 
memlekete ihracat sahasında büyük 
hizmetler ifa etmiş ve bir tek dövi
zin memleket haricine çıkmaması 

için Iktisat Vekaleti prensipleri da -
.nwnde hareket tmiştir. Şirket gi -
riştlgi işin elict-hmlyetini t:a dm ede
rek Brezilyaya mümessilini gônd& • 
m~, Gerek Br.ezllya içıin :VQı .gerek 
memlekefmiz için hiçbir şikayete 
meydan vermeden çalışmıştır. Şir -
ketin kahve ithaline mukabil maden 
kömürü ihraç etmesi de bir mesele 
olmuştur. 

Cenubi Amerika. maden kömürü
nü Ingiltere, Almanya. ve Polonya -
dan tedarik eder ve bu memlekcller
deki tahmil ve tahliye vasıtalarının 
kolaylığı ile kömür ucuza mal olur
ken şirket, Zonguldaktan ve normal 
fiyatla tedarik ettiği kömürü kahve 
mukabilinde satmaya muvaffak ol -
muştur. 

Bütün güçlüklere rağmen şimdiye 
kadar bloke kahve parasına mukabil, 
Türkiyeden 250 bin ton Zonguldak 
kömürü scvkedilmiştir. Mümessili -
miz, Brezilyadan maada Arjantin pi
yasasını da tetkik ederek oraya zey
tinyağı ve kereste ithaline de mu\'af 
fak olmuştur. 

Şirket, kahve inhisarı münakasa
sına girdiği zaman karşısında başka 
bir rakip ile karşılaşmamıştır. Yal -
nız, son günlerde Holanda ticaret a
teşesi vasıtasile vekalete bir teklıf 
yapılmış ve bunda da döviz mukabi
linde Cava kahvesinin ithali istenil
miştir. Memleketten mümkün merte
be döviz ihraç edilmemesi hakkında 
ki karardan dolayı şirket kendi tek
liflerinin en müsait telakki cdilece· 
ğinden emin bulunmaktadır. 

Evvelki günkü içtimada bütün bu 
işler konuşulur ve ithal edilen kah
velere mukabil ihraç edilmiş ve edi
lecek olan maden kömirrU hakkında 
görüşmeler yapılırken meclisi idare 
azasından ve lş Bankası müdUr mu
avini Nejat birdenbire rahatsızlan -
mış ve derhal doktor Muzaffer Şevki 
davet edilerek muayenesi ynpılmış
tır. Hastanın gösterdiği arzu üzeri -

lçerenköy civarında Küc:Uk Bakkal 
köyünde tüyler ürpertici bir cinayet 
olmuş, Maltepe jandarma karakolu ça 
vuşu Seyfettinin karısı Gü1siim, bo
ğazı kesılerek öldürülmüştür. 

Evvelki gece karakolda nr)betçi bu
lunan Seyfettin, sabaha karşı nöbeti
ni bitiretek evine dönmüş, yıttak oda
sına girdiği vakit karısının boğazı ke
sik bir vaziyette ve kanlar içinde yat.
tığını görmüştür. Seyfettin, hemen. 
büyük bir dehşet içerisinde kalarak 
hadiseyi zabıtaya bildirmiştir. 

Dün sabah erkenden Usküdar müd
deiumumisi ve adliye doktoriarı ha
dise I{lah l ne giderek tahkikata baş
lam1ş\erdır.. 

Şüp eli görülen bırkaç 'kişi derhal 
zan altına alınmJ,Ştır. O ıvu köyle· 
rinde jandarma da katilı aramakta
dır. 

Cinayetin ne maksatla işlendiği he-
nüz belli değildir. Cinayetin gece ya
nsı i§lenmesi, katillerin birkaç kişı 
olduğu zannını vermektedir. 

Güzel San'atlar 
Akademisinde 
Profesörler 

Fransız ressamlarından Leopoli 
Lüi ile meşhur heykcltraşlardan 
Bürot Tavn ve Belling Güzel San'nt
ler Akademisi profesörlüklerine üı • 
yin edilmişlerdir. 

Bunlardan ressam Lüi dün şehri -
mize gelmiş ve yüksek tedrisat mü
dürü Cevatla da görüşmüştür. Diğer 
iki profesör bu hafta içinde gelecek· 
lerdir. 

Üniversite Fakültelerine 
Ayrılacak Tahsisat 

Dün üniversitede rektörün başkan 
lığında bütün dekanların iştirakile 
bir içtima yapılmış, tedris yılının 
başlaması münasebetile üniversite 
biitçesinde fakültelere yapılacak tak 
simat me,ı·zuu bahsolmuştur. Fen fa 
kültesi, eski tahsisata ilaveten 70 
bin lira daha istemiştir. Müzakere -
lere devam olunacaktır. 

ne kendisi hastaneye nakledilmişt~r. 
Dün hastanede kendisini ziyaret e -
den arkadaşımız, Nejadın böbre)< 
kum sancısından rahatsız olduğunu 
tesbit etmiştir. Sıhhi vaziyetinde en
dişe edilecek bir şey yoktur. 

'Taymis muhabiri bu malumati 
verdikten sonra Yemende çıkması 

muhtemel karğaşalıkların memle • 
ket içinde de, dışında da endişo u .. 
yandırdığını söyliyerek "bu memle .. 
kette dahili harp vukuu onu ha-ici 
tecavüze maruz bırakır. ltalya, Ha
beş imparatorluğu ile karşı karşıya 

olan ve onunla ticaret yapan bir nıeıı1 
leketle alakadar olmakla meşhur

dur ••. ,, diyor ve bu suretle Yemende 
başlaması beklenen hadiselerin ve -
receği neticeye işaret etmiş oluyor• 
(Tayınls) in kendisi de bu hadise • 
leri mevzuu bahsettikten sonra 
"Bahrialımerin cenubi ınethalina ya· 
kın olan ve madeni kaynakları zengın 
olduğu söylenen Yemenin istratcjil< 
vaziyeti, memleket içinde dahili bır 
mücadelenin vukuuna, hiç te arıLI 

edilmiyecek 'ljır ıfiğfffyet verme~e • 
dir . ., dıy~rek Yenıen dahtll11de vu'l<LI 
bulııcak Clalıili harbin elıemmiyetını. 
tebarüz ettirıyitr. ' :t ırJ 

Yeınenın, lngiliz idaresi altında o· 
lan Aden ınüstenıfekesine bfti~ik ol " 
duğu ve Adeııin Bahrlahmerin ceılLIP 
methali üzerinde hakim vaziyette bLJ• 
lunduğu, Yemenin yabancı 'Jir .st l· 
laya ı.tğranıasile Adenin tehlikeye dil 
şeceği ve daimi bir tehdit içinde y3• 
şıyacağı nazarı itibara alınırsa Lon 1 

dra matbuatının Yeınende vukuu Y' 
kın veya uzak atiye ait hadiseleri 
karşı hassas davranmalarının hik • 
meti kolaylıkla anlaşılır. 

Muhakkak olan bir nokta Yenıerı• 
de dahili bir harbin hazırlannıa.ı:t' 
olduğudur. Bu harbin kopnıasırıı ge
ciktiren a.ınil imam Yahyanın nüfı.lj 
zudur. imam Yahyanın gözterıl1 
yumması ile oğulları arasında !<av· 
ga başlıyacaktır. 

Acaba bu oğullar aralarında ani'; 
şıp tehlikenin önünü alamazlar f'l11 

Yoksa bu evlatlar hala orta çe~lll' 
rın verdiği zihniyetle hareket ed• ' 
cekler, bütün dünyayı kendi mutııt' 
!erinden ibaret sanarak hep blrhl<t• 
bir kapana düşecekler nıi? 

' Bütün bunları yakın mı veya LI 
zak mı olduğu belli olmıyan ati g6S' 
terecek. , 

Fakat Yemen bugün, milli uy• , 
nıklık, asri yaşayış bakımından A ~ 
rap muhitlerinin en gerisidir. BıJg I 

bütün Araplık aleminde bir kal '~ı 
ma, bir ilerleme görüldliği.l halde ti 
men eski Jıalini muhafaza etıııe~ 
ve hala eski ve köhne telakkiler lv 
de yüzmektedir. ~ 

Onun bu telakkilerden silkinir' ıc , 
dini kurtarması kolay kolay ~el<1' 
nem ez. 8 

Ömer Rıza DOCR~ .................. ~ 
BiRKAÇ 
SATIRLA 

K öylerue he.sap işlerinin t~ 
bası olan İkincikônun b!IY.1. 

' 
Evvela tayyare motörlerinin sağır 

seslerini duyuyoruz. Derin bır oğultu 
halinde aksediyor. Aşağı yu1'.•n ku
lağa hoş geliyor. Derken mitralyöz 
ııcsleri duyuluyor. Mitralyö7.br avuç 
a v ıu g k u d u r m u ş ç a k u r· 
eun atıyorlar.. Bu kulağın U~lüne in
miş yumruk gibi ses!... Demek bir 

25 Ikinciteşrin, Edirneoin kurtuluş 
bayramıdır. Edirnecle büyük merasim 
yapılacaktır. Bu münasebetle Şark 
Demiryolları bu merasime gerek ls
tanbul ve gerek civar şehirler halkın. 
dan iştirak edeceklere mahsus gidip 
gelme ucuz bir tren kaldıracaktır. 
Tren 24 Ikinciteşrin salı günü saat 

Muallimler Arasında T ayinler 
21 Ikinciteşrin ı 
CUMARTESi Bugünkü hava: BULUTLU alınması Dahiliye Veki'ı.letiodel'I 

yetıere bildlrilınl~tir 

ha.Hı akında bir y1::1re 

Haydarpaşa lisesi tarih ve coğ -
rafya. muallimliğine Aziz, Ankara ti 
caret lisesi coğrafya muallimliğine 
Nihat Salahaddin, Kadıköy birinci 
orta mektep Almanca muallimliğine 
Edirne lisesi almanca muallimi Os-

Rıısat merkezlerinin tesbit ettiğine göre, 1 
bugun Istanbul nımta,1tasmda hava bulutlu 
ııeçecektir. 

Memleketimizde hava vaziyetine ııelince: 
Çok bulutlu ve zaman zaman yağışlı ola
caktır. 

Dünkü hava 
Dün hava tazriki 761, en çok sıcaklık 17, 

11 inci ay 
1355 Hicri 

Gün: 3Z6 Kasını: 14 
1352 Rumi 

Ramazan: 6 8 Il:inci teşrın 
12 Güneş: 6,55 - Oğle: 

!kindi: 14,3ı - Akıam: 

Yatsı: 18,23 - Ims1k: 
\6,46 
5,11 

• • • 

Ç imento lhtikfi.nnı tctkll<t'1' 
mur komisyon bazı ıt111 1 

!ardan sorduğu suallere ce,·nJl " 



-

Madridin birçok yerlerinde 
dün yeniden yangın çıktl 

Almanya F rarıko için 
bütün haklan tanıdı 

f'Kıyılardan İç Anadoh.ıya 
• 

fi.EK -Salengro Me&eleai 
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1":ahkemeıerd'e 
Bir emniye
ti suiistimal 

davası 
Sultanahmet sulh ikinci cezasında 

bir emniyeti suiistimal da va ;ma baş

landı. Polis. sabık dersamlardan Hü
se;in Hüsnü ile Osman isminde biri
sini suçlu yerine geçirdi. Davacı Ze
kiyenin vekili Nuri davasını şoyl~ 
izah etti: 
''- Zekiyenin birçok em 1:\ki var

dır. Bunları satmak istemiş. Hüseyin 
Hüsnü kendisine Osmanı tavsıye et
miş. O da vekaletname vermiş. Son
ra bayanın 4 bin liralık bir dükkanı
nı 1700 liraya satmışlar, bu parayı 
da kendisine vermemişler.,, 

Suçlu Hüseyin Hüsnü, bu ıdcliayı 
reddetti ve: 

- Zekiyeyi. Osmana ben tanrtma
dım. O kendisi bulmuş ve vek~let ver
miştir. Ben Zekiyenin tapuda bir işi
ni takip ettim. Bunun için de yalnız 
30 lira aldım. ~edi 

Hakim sualleriııi Osmana tevcih 
etti: 

- Ne diyorsunuz. 
- Beni, Zekiye, Sirkecide Melek 

kahvehanesinde buldu. Ve\dlet ver
di. Bu tanışmamız da kayımpederı 
lsmail Hakkı vasıtasiyle oldu. Sonra 

dükkanı sattım. 

- Kime? .. 

1 - tsmini bilmiyorum. 

- Canım, insan dükan satnğ\ a

damın ismini bilmez mi, ne ~abuk U· 

nuttun? 

- Tesbihçi Hacı Mehme; olacak, 

galiba .. 

- Pek iyi, kaç lira aldın? 
- 1700 lira .. 

- Bu parayı kime verdin~ 

- Ali Muzaffer pa§aya. 

- Hepsini mi? -- ... 
- Çabuk, hesap ver bakalım .. 

- Evet, Ali Muza.ff er paşaya 750 

lira verdim. Yüzde otuz da ben ücret 

aldım. 270 lira masraf oldu. 

- Mütebakisi.. 
- Geri kalan 110 lirası ia yanım-

dadır. 

- Demek bayanın eline beş para 
geçmedi.. 

- Daha hesap görmedik. 

Davacının vekili itiraz etti: 

Kızını 
Yaraiayan 
Ana 

Dün, 35 gün hap

se Mahkfım Oldu 

Kızını yaraladığı iddiasile ınah -
keıneye verilen Bedriye isminde oir 
kadın dün Sultanahnıet ikinci ce
za mahkemesinde 35 gün hapse 
mahkum olmuştur. 

Bedriye, Küçükpazarda, Klilhan 
sokağında altı numaralı evde otur
maktadır. Davacı da kızı Bahtıyar
dır. 

Bahtiyar, ilk celsede davasını şöy 
le izah etmiştir: 
"- Annem yukarıda mangalın 

üstünde kavurma yapıyordu. Ka· 
vurma mis gibi koktu. Canıın çek
ti bir lokma alarak yiyorduın. Aıı
neın bunu görünce elındeki kanlı 
et biçağile arkamdan koştu. aoıı 

merdivenlerden inip bahçeye çı

karken arkamdan yetişti. 8ıç"";ı 
tam kafamın ortasına yerleştirin
ce ben yere düştüm. Kafamdan 
kanlar fışkırıyordu. Hastaneye gö 
türdüler. On gün yattım. Anı ıeın

den davacıyım.,, 
Dün, hakim kendisine davasını 

tekrarlatınıştır. Bahtiyar, annesi -
ni süzdükten sonra: 

- Bay hakim, beni aıınem ya -
ralaınadı. Ben ağaçtan düştüm de 
kafam yarıldı, demiştir. 

Şahit ilhan. şunları anlatmıştır: 
"- Ben evin alt katında idim. 

Annesi Bahtiyarı kovalıyordu. Ar 
kasından yetişince başına bıçaxla 

vurdu. Yaraladı: ,, 
Kızın babası Ali de demiştir ki: 
"- Evde yoktum. Kızım bana 

kendisini annesinin yaraladığmı 

söyledi ... 
Bunun üzerine hakim, Bahtiya -

ra sormuştur: 
''- Kızım, bak seni annen ya -

ralaınış. Şahitler de, baban da öy
le söylüyor. ilk defa sen de öyle 
söylemiştin. Şimdi niye dönüyor -
sun.,, 
"- Evet, bay hakim .. Beni an -

nem yaraladı. Evvelki söylediğim 
doğru. Ne yapayım annem oldu -
ğu için işi tevil etmek istedim ... 

Hakim, Bedriyeyi 35 gün hap -
se ınahklım etmiştir. Bedriye, ınah 

iç çamaşırı ııe 
Karakola gelen 
Davacı 
Rüstempaşa camii yanındaki Bur

malı handa oturan Kenan, iki ay ev
\'el bir gece uykudan uyandığı za -
man duvardaki elbiselerinin alınmış 
olduğunu görüyor. Ve başka elbise
si olmadığından iç çamaşırile doğru 
karakola koşuyor. 

Bekçi, hanın kapısının önünde ya
kaladığı ekmekçi ~ırağı Rızayı şüp· 
he üzerine karakola getirdiği zaman 
o, elbiseleri camiin avlusuna attığı
nı söylüyor: 

Cakctin cebindeki portföyde da va
cının resmi evrakile 60 kuruş para
sı varmış. Bunu da cami bahGcsinin 
bir köşesinden buluyorlar. 
A~tırma esnasında bulunan di

ğer bir bekçi ile üarleyi tesbit eden 
iki polis şahit olarak dinlendiler. 
Suçlu \·ak'a gecesi poliste söyledikle
rinin aksine, burada çalmadığını id
dia ediyordu. 

Reis şahitlerden, elbiselerin değe· 
rini sordu: 

Bekçi: 
- Bana dedi, verseniz bir kağıda 

almam. 
Polis, ancak 50-60 kuruş kıymet 

biçti. 

Suçlunun evvelki sabıkası yok -
muş. Muhakeme davacı Kenanın ~a 
ğırılmasına bırakıldı. 

On yaşında bir 
çocuk yedi aya 
mahkum oldu 
Sultanahmet sulh ceza hiı.kımi. 

Bodos adlı 10 yaşında bir çocuğu ye
di ay hapse mahkum etmiştir. Bo· 
dos Unknpanında yemişçi Agnhın 

dükkanından (6) kiloluk bir tartı 

çalmak suçu ile mahkemeye veril -
miştir. Bodos, mahkemede hakimin 

bütün suallerini sükutla karşıl<. mış. 

Mahkeme bu sükutu itiraf sayd1ğ'ı i

çin kendisini mahkiım etmiştir. 

keıne kapısından çıkarken: 

"- Ana değil miyim, yaralarım 

da severim de .. Canım sağ olsun, 
35 gün de hapiste yatarım,, demiş
tir. 

........-..~...... , ........................................................ ,~ 
BORSA 

20 İK1..~0lTEŞR1..1'. CUMA 

Paralar 

Alı e Satış 

Sterin 613,-
1 Dolar 125,-
20 Fransız fr. 110,-
20 Lıret 125,-
20 Belc;ıka tr. 82.-
20 Urahmı 20,-
20 hvıc;re fr. 565.-
20 Leva 20,5 
1 1''1orın 62,-
20 Çekoslovak ku- 73,-

conu 

6ı3,
l24,-
110,-
130,-
85.-
23,-

5:'~-
20,5 
66,-
78,-

1 Silinı 
1 Pezet• 
1 Mark 
l Zlou 

20,- 22.-

1 Penıö 
20 Ley 
20 Dınar 
1 Yen 
lsvec lturonı 
Altın 
Banknot 

Çekler 
Londra 
Nevyork 
Par is 
Mılano 
Bruksel 
Atına 
Cenevre 
Sof ya 
Amaterdam 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 
Budape§tc 
Biıkreş 
Belgrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Tahvilat 

rescfl edilmemıştıı 
23,- 26.-
19.- ıo,5o 
20.- 23, -
12,- 14.-
47,- ~1).-
Tescıl edılmemıştıı 

30.- 32.-
981,- 982,-

240,- ı4.l.-

613,-
0,7978 

17,15 
15,15 
4,7ı85 

88,9825 
3,47 

65,2525 
t,4750 

22,3425 
4,2610 
7,4225 
1,9820 
4,23 
4,335 

~09,2975 
34,665 

2,79 
24.75 

3,1640 

61~.-
0,798G 

1 i ,1525 
l:ı,l!ı50 
4,711\0 

88.9825 
3,4710 

6),2525 
ı,•1750 

22,3425 
4,26 ıO 
7,4225 
1,982!> 
4,23 
4,335 

109,29i5 
34,665 
2 ,79 

24,75 
3,1640 

ı< ıht ırr lO 4( 
Anadolu l ve 11 kupon kesil 42,70 

IIl 42,70 
.. Mıimcssil 4'i,70 45,80 

Mısır tahvilleri 
l9U3 U 
1911 m 
Eıham ' 

N 

111.-
102.-

~ • Hamiline 
Anadolu 'l'o 60 

•• % 100 
:)ırkctı H.ayrıyc 

Tramvay 
Bomonti Nektar 
Tcrltoıı 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Oııruanlı Bankaıı 
3 7 Sıvaa 

Kızılay Balosu 

112,-
103.-

81.-
10.-
10-
25,35 
39,50 
16.-
205(1 

9,45 
12.-
13.75 
58,50 
29,-
99,50 

Her defasında büyük yenilikler 
gösteren Kızılay cemiyetinin yıllrn 

balosu bu yıJ da 1!J birinci kiınun 
1936 cumartesi günü akşamı Pera
palas salonlarında \'erilecektir. 

Bir aile toplantısı olan bu balonun 
mükemmeliyetini temin için Içicşlel'i 

Bakanı Şükrü Kayanın Başkanlığın

daki tertip heyeti şimdiden hazırlık
ta bulunmaktadır. 

Korfu adasın,;ı füsunk&r muhitinde bir aşk maceruı .•• 
Fevkalade bir mevzu .•. Emsalsiz bir temsil heyeti ... 

işte; JOAN CRAWFORD'un yarattığı 

ve SAKARYA (Eski Elhamra) sinemasınm 
Kemali muvaffakıyetle gösterdiği Fransızca sözlü 

Dilediğim gibi yaşarım. 
filminin başlıca vasıflarıdır. Yarın saat 11 de 

~--••••• Tenzilatlı fiyatlarla matine 

~-Dün akşam TOR K sinemasında--. 
Zamanımızın en meşhur artistleri tarafından yaratılan ve görülmemiş 

bir muvaffakıyet kazanan 

YESil DOMiNO 
en büyük ~'ransız filmini, bütün Istanbul halkı gidip görmelidir. Baş 
rollerde: DA.NIELLE DARRIEUX -CHARLES VAı.'lEL- MAUIUCE 
ESCANDE Bu film, DANIELLE DARRIEUX'nün şimdiye kadar 
çevirdiği filmlerin en mükemmelidir. Jlaveten: Fransızca EKLER 

,_ - JURNAL. Bugün saat 1 de TENZILATU MATINE -

Paris .... Fıansa.... Dünya ... 

Meşhur muganni T 1 N O R O S S l'ye perestiş ediyor. 

Istanbul halkı da: s a H E R sinemasında 
YVETTE LEBON ve 40 Korsikaıı Kitaristinin iştirakile oynadığı 

MARiNELLA 
l!k filminde takdir nazarlarile seyretmekte ve candan alkışlamak
tadır. Wi.veten: Canlı resimler ve Fox Jurnal. Yarın saat 11 de ma-

'1••••••• tine Umumi dühuliye 35 kuruş.•••••••11' 

lfll.••••••1ı Türk tarihinden bir yaprak... 4••••• .. ~ 
Sultan (Selahaddin Eyyubi) nin dünyayı tutan şöhreti 

EHLi SALIP 
HUHAREBELERi 

Tamamen Türkçe sözlü muhteşem film 

Milli SiNEMADA 
Görlilmemiş muvaffakıyetlerle devam ediyor. 

~--•• \yrıca: itfaiye töreni ve PARA.MOUNT JURNAL~---11' 

ŞEHiR Tll' ATROSl 
DRAM KISMl 
Bugün 20,30 da 

AYAK TAKIM , 
ARASINDA 
KOLTUKLAR: 50, 4V fl.UI I<\' 

iEHIR TiYATROSU 
OPERET KIS~fl 

Bugün 20,30 da 
MASKARA 

VE 
14 de 

Çocuk Tiyatrosu FATMA O 1 K 

Kadıköy Ha1kevinde 
Kadıköy Halkevinden: 

22 lkinciteşrin 936 Pazar gUnU -. .. 

at 11 de Kuşdili Tiyatrosunda EvJm~ 

Orkestrası tarafından bir konser ve 

rilecektir. Davetiyeler idareden da • 

ğılmaktadır. 

Taksim Maksim Tiyatrosunda 
Halk Opereti 

Pazar günü matine 16, sUvare 21 dl 

Pipiça 
- Demin polise Ali Muzaffer paşa· 

~ıa parayı vermediklerini söyledi. 

Şıındi bura.da verdim, diyor. 

~-- lSMlNE • ŞEREFiNE - ŞÖHRET - AZAMET ve GOZELLIGINE LA YIK BiR MUVAFFAKIYETLE gösterilen ŞAHESERLER ŞAHESERi ___ ,. 

- Evet, onlara borcu varıma, bana 

ödeme emri gönderdi, v~receğim. 

Hem ben daha bayanın vekiliyim. A

zil bile etmiş değildir. 

KORKUSUZ KAPTAN 
Bundan sonra hakim. suç1'ıları ser

best bıraktı ve dosyasınt mlid leiumu

miliğe iade etti. 

Seanslar: Saat2-4,15-i:ı=>~K MELEKSinemaların-
•6,30vegeceleri 9dadır Ve..L da birden ~ 

o kahbeliği bu kadar ileri götüremedi. Her şey 13 
leri meydana vurdu. Kızım beni utandırdı. Anasmn 
ders verdi. Allah beni affetsin. Bu masum kızca-
ğız, (siz ne derseniz diyin, o masumdur, onun yüre-
ciği masumdur, yüreciği temizdir) ya, bu kızcağız 
bana ne büyük günaha girdiğimi anlatıverdi. Bak, 
ağlamaktan boğulacak. Beğeniyor musunuz yaptığı
nızı? Allah bunu yanınıza bırakır mı sanıyorsunuz? 
Bu çocuğun ahı sizi iflah eder mi? Bak Hacı Ethem, 
bak: Yüreğin ezilmez mi senin bunları görünce? Bir 
de sıkılmadan gelip ne olduğunu mu soruyorsun? 
Bir şeycikler olmadı. Bu delikanlıya .bir şeycikler ya 
pamıyacaksınız. Hiç olmazsa bunu bıze yaptıramıya
caksınıı. Kasabanın meydanına çıkıp ümmeti Mu
hammede bağıra bağıra her şeyleri söy~erim, ~er şey 
leri diyorum, anlıyor musun? Elbet bıze de manan 
iki müslüman bulunur. !sterseniz ondan sonra bizi 
oldürün, yapmadığınız bir bu kaldı, onu da yapın! 
Amma ben daha önce kızımı alır, aşağıçarşı meyda
nma gider her şeyi anlatırım. En katı yürekl~ler bile 
Kübranın yUzüne bir bakınca merhamete gelırler ve 
sözlerime inanırlar ... ,, 
Kadın sözünü bitirmeden Hacı Ethem birden ko

lundan yakaladı, kıvırdı ve bağırarak iki büklüm o
lan kadına şıddetli bir tokat yapıştırdı. Kübra keskin 
bir feryat kopararak yerinden fırladı ve o tarafa. koş 
tu; fakat Yusuf daha evvel koşarak bir elile herifi 
boğazından yakalamıştı. Yumruğunu vurmak için 
öbür elini kaldırdı, birden iki eli de havaya kalktı, bir 
inilti çıkardı, sallandı ve arka üstü yere yıkıldı. 

-12-
Kaymakam Salahaddin Bey, evvelce de söylediği -

miz ~ihi, gündüzleri biraz ağırca olan işile, geceleri 
de içkısile meşguldü ve yaşayıp gidiyordu. Memle • 
k ette mtinascbette bulunduğu adamlar az ve ı;cçme 
idi. Uzun memuriyetlerin tecrübesi, yerlilerin kendisi 

MEMLEKET ROMAI\I 
gibi memurlarla niçin ahbap olduklarını ona öğret
mişti. Tongaya basmayı pek sevmediği ve namuslu 
kalmak niyt-tinde olduğu için ziyafetlere, davetle -
re pek aldırış etmez, çok itimat ettiği Mektebi Hu
kuk mezunu birkaç avukat ve hazan da ceza reisi 
ile sessiz sessiz içmeyi tercih ederdi. 

Bu avukatlardan Hultısi Beyin Tavşanbayırıncla 
büylık, giiıel bir evi vardı. Evin bahçesi Edremitte 
bir tane itli. Etrafı şimşir ağaçlarile çevrilmış çakıl 
dö.;;eli yollar buraya uf ak bir park manzarası verı -
yordu. Evin tam önünde bir asma çardağı, ufak ve 
fiskiyeli bir havuz vardı. Akşamları bu havuzun ke
narına bir tahta masa çıkarılır, üzeri patlıcan salata
sı, balık ta\'ası ve saire ile donatılır, rakı şişeleri bir 
kenara diı.ilhdi. Kış günleri ise bu masa içerde bir o
daha hazırlanır, Edremitte pek de !Uzumu ohıuyan 
mavı bir çini soba yanar ve rakı burada içilirdi. 

Oldukça ııcrin bir kış gecesi Salahaddin Bey, ceza 
reisi ve bi:-kaç avukat Hulusi Beyin evinde toplan -
mışlardı. 

Epeyce kafayı tuttukları sırada kapı çalındı, içe -
riye fabrikatör Hilmi Bey ile Hacı Ethem girdi. 

Bu Hilmi Bey Edremidin eski eşraf ailelerinden bi
rine mensup, kibarca bir adamdı. Vaktile Midilli ida
disinden mezun olduğu için oldukça okumuş yazmış
lardan, meıııleketin tahsillilerinden sayılır ve hü.-met 
e lılırJi. F:ıkat hürmetin asıl sebebi sonu gelmiyecek 
kaclar çok vlduğu rivayet edilen serveti idi. Muhak -

SABAHATTiN ALI 
kak ki, Erlrt.mitte ondan çok ~eytini olan yoktu. Fa
kat asıl 11akit parasının sayısını Allahın bildiğı ve 
bunları saymak için vakit yetmiyeceğinden Hilmi 
Beyin altınlarını şinikle ölçtüğü söylenirdi. 

Bunla:-da biraz da hakikat bulunması lazımdı. Çün 
kil şByle böylı: bir servet baba ile oğulun bitip Lü -
kE'nıncz israfına yetemezdi. 

P,u adamın oğlu ile münasebeti memlekette olduk
ça kuvvetli t-ir dedikodu menbaı idi. Çünkü Hilmı 
Bey Şaıdrin hareketlerini düzelteceği, onu yola geti
rec·~ği yerde ayni şeyleri kendisi 'de, hatta çok kere 
oğlu ile berabt!r yapar, İzmirli, Midillili veya yerli 
rum çocukları ile yazın Cennetayağı, kışın hamam 
a.;emleri ter' ip eder ve avuç avuç para saçardı. Bun· 
ları gören Şakiıin niçin daha ileri gitmediğine hay -
ret rdilc biliı di. 
Oğul il~ baba arasında bazı gizli meseleler mevcut 

olduğu ve il.isinin biribirine bazı sırlarla bağlı bulun 
du.~u dı r,;t>hirde dolaşan laflardandı. 

Bu akşamki gelişinde herhalde bir sebep olar.aktı. 
Av .. kat I !Usi Beyin pek sıkı fıkı ahbabı olmadığına 
g öre onun bu tesadüfi gibi göriinen ziyareti pek de 
manasız sayılamazdı. Hacı Ethemle beraber gelme -
sinde de muhakkak bir maksat gizli idi. 

Bir mUddet meclise iştirak etti. Birkaç kadeh 
aldı. Fakat buraya ayık geldiği için bu kadehlerin 
pek tesiri gorülmedi. Mütemadiyen küçük gözler;le 
orfadakileri süzüyordu. 

Bir aralık ceza reisine: 
"Bir iki el çevirelim istersen, ne dersin?" dedi. 
Ceza reisi çok namuslu, hakperest bir adam ol• 

duğu halde kumara biraz yüzü yoktu. BüyUk oyun .. 
lara girmese bile, şöyle bir iki saatlik bir parti Ç8" 

virmekten kendini alamazdı. 
"Siz bilirsiniz. Ufaktan bir şey yaparız!" dedi. 
Rakı masası kaldırıldı. İçeri daha küçük bir mıt'" 

sa getirıldi. üzerine pike bir örtü örtüldü ve kağıt
lar ortaya çıktı. 

Burada oynanan oyunlar nadiren poker, hemeıı 
hemen her zaman da otuz bir dedikleri bir oyundu. 
li'akat bu akşam Hilmi Bey gülerek: 

"Reis bey, bir kılıç keser misin sen bu gece!'' 
dedi. 

"Bırak Allah "aşkına, hapishane oyunudur o!" 
"Hepsi kumar değil mi canım, uzun işe girmek'" 

tense ayakta birkaç el çeviririz ... Maksat vakit ~ec· 
sin!" 

"Sen bilirsin!" 
Gülüşerek masanın etrafına toplandılar. Kend.I 

şanlarile mütenasip olmıyan bu oyunu yan şak• 
telakki ediyorlardı. 

Hilmi Bey kağıtları kardı. Yanında duran kaylll&'" 
kama sordu: 

"Ne vereyim beyefendi?• 
Kaymakam şaşırdı: 
"Aman beyim, ben oyun filan oynamam. ffel• 

bu kılıç mıdır nedir, bilmem bile!" 
"Bilinecek tarafı yok, beyefendi, şimdi öğrenirsl" 

niz!" 
Ve birkaç kelime ile oyunu tarif etti. 
"Fakat ben oyun oynamam." 
Ceza reisi sokuldu: 
"Aman iki gözüm çiylik etmesene! Bir el çe1'fre"' 

!im de dnğılalım!" (Arkası Vll..ı 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

1'an'm hedefi: Haberde. fikirde, 
her,eyde teıniz, dürüst, samimi 

olınak kariin gazetesi olmaya , 
çalıtmaktır. 

== 

ı~Ü~~-;,-;;;.;,e~l ı 
Köy Terbiyecileri 

-w· t·· B-1-a .. ""''"' Saf -Geçen gün K ur ı.ı..n. ....... ~ 

fet Arıkan bizi Eski~ehir kurslann 
dan gelen İlk köy öğretmenlerinin 
tatbikatını gönneğe davet etti. Türk 
Ordusunun asni zamanda, Anadolu
nun 1etlşiı~l1 ·bakımından ne luymetli 
bu- ı~ekt.ep olduğunu biliyo~ız .. ~am : 
di Kültür Bakanlığı, askerlik hızmetı 
sıra.'lmda :rüksek kabiliyet ~österen 
köyIUleri~iz arasından bir kısmını se
~iyor. Bunlar 8 aylık bir kurs dev
rinden sonra, köylerine, terbiyeci ola

rak, dönüyorlar. 
Terbly~ilere yalnrz okutup yazdır-

illa usulleri de~iı, Türk kciyün~ ~ -
nıuıni kalkınmasına n köyü huku
nıete daha sıkı bağlamağa yardım e
decek her sey ö~retumektedir. Biri
nin ders v;riştni gördüm: Sizi temin 
eclerim ki ben ve benhn neslim, en 
büyük Osmanlı şehirlerinin ipfülai 
tnekteplerincle asla böyle bir mualliın 
bulmak saadetini duymadık. Sonra 
diğerlerinin bu ders ~eren arkada.5la
l'Jnı tenkit edişlerine baktım. Biitiln 
kö:rlülerimizln zeka ve kabiliyetleri 
b~Iann yarısı kadar a~ıldı_b zanın~, 
'l'ürk kö};i dansına halln!unmUŞ gn-

tü Ue b~kabllirlz. 
Kaldı ki Ankara merkez köylerine 

dağıtılacak olan bu terbiyeciler, 8 ay

Irk kUJ"Slannm yalnız dört bu~uk ay

bk müddetini bitirmişlerdir. Kültür 
lıakanbğr usullerimizln umumi kıy • 
lrıetl hakkmda bir fikir edinmek ve 
'°1rs sistemini ona göre tama'?.1amak 
1ı._ 80 öğretmenin koylerde 
<&Zere bu kış kti 
alacağı neticeleri tetkik edec.e. r. 
Ondan sonra tiıırkta ,.e garpta mer
kezler arttınlacak ,·e kısa bir zaman
da bütün köylerimizi cihazlamak için 
genfs mikyasta tertip alınacaktır ... 
~~·ut tesebbüsünden dolayı Kül -

tur Bakam~ızı tebrik etmek borcu • 
lrıuzdur. Bakınız: Türkiyede nüfusu 
15() den asağı binlerce, 400 den az on-
b il. mek 

inlerce 1 ·y vardır. Mua ım -
tepıerı mez;mlan ile bu köyleri .~~~ıl 

a~'sünunuz. 
terbiye edeceğinizi Jiitfen ..,.. 
Sonra, muallim mektebi mezununun! 
k.. razına ders 

oy ~ocuklanna okum& ·' 
\'eıınesinden ne çıkar? 1:'alnız olruw -
tna :nzma hatta vainız köy çoc~~ 

• ' · b' k ko'-' da,·a.cn üstünde oısaydrk. ı~-0 " -

ler için merkezi bir noktada yab mek
t.epleri .. de getirmek de, çok pa -
L \'UCU .. • dL Garp-
•lll.lı olsa bile, gene mUınkun 1 

.. .. .. 

lr 'l'lirk köyIUsU, kö~;ınde, ko~un 
lçbıde, terbiyecileri tarafından ye iş
tlJiJecf'-ktir. CUmhuriyetin bu r:!!:: 
~ki köv imamının yerini ~ Ik ' 
köyde Partinin ve hükiımetin a 
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olacak, toprak halkınm katıanma~na 
hiztnet edecek, her şey ont.a~. vdaseı~~tı 
h "l iıSUD ı.a -
tte, kolavhkla Türkil•e 0 ç 
hik oıun'abilecektlr. bi ·eci 

~.. l"l olan ter ~ . .n.oyde tarlası ve ~ 

lçbı, bugiin ve~eifntlZ 10 li~ID 
ı,....._ k"rH bOV· 
""Ytnetl büyüktür. 40 bin OJ ~ • 
1 iz rnasrafı-
e donattığmuzı farzetsen • 
tnıı senede beş mU)·ondan daha a,şa • 
ğı olacaktır. Senede beŞ milyonla 
•- k" e onu 
llÖy Ç<>cukla.nnı okutmak• oy 

Uk im llgUendiren her hususta rehber -
klnrnr elde etmek, Türkiye için icadı 
tol!. cümhuri
uı.znn gelen bir tedbir ldl. 

ul. · So,,.,.·et 
l'et hükumetinin seçim us u, .,, 
ltusyada tatbik olunan delegeler sis

t~llıine de tercih olunabilir. çünkü de

legeler sistemi ile köyden geUşigil -
tet ~ilecekler arasında aldanmak lh· 
tlınau şüphesiz çoktur. Ordun~ ''er
dikleri ise askerlik hizmeti mudde • 
tince tecrÜbe e<lllmi'ii, kabUyetleri ve 
ahıa.ıc kıymetleri ölçülmüş namzetler
dlr 
Yarın her köyün bir kadınını da 

lioğumıara ve onun kafasının alahUe
~ğt en basit ljlyen mft11e)elerlne yar • 
dırn etmek üzere ,·etiştireceğiz. D~ • 
\ · i k" dedır· 'alarnnızın hepsinin teınel 0~ • 

Onu nekadar sa~1a.nıağa ve saglamla-
""' ~ nı· · !ölamı... ağa rnuvaffak otursak, m 1 m, 
ıtıı kudretine ve devamına 0 kadar 
~~hyablllrlz. - ULUS 

Falih Rıfkı ATAY 

TAN 

1 ELiŞi, iŞ EMEGi 1 

Küçük San' at Sergisinde 
Magke 

Maske, yirminci asır medeniyeti _ 
nin adeta bir sembolü oldu. Dünya 
maskeleniyor. Harbe karşı, zehirli 
gaza karşı maskeleniyor, 

Eskiden maskenin üç yerde i<ul
lanıldığmı bilirdik. Biri karnavaıda, 
ikincisi maskeli baloda. üçün ·i c!e 
haydutlukta. Şimdi maske m~deni • 
yette de kullanılıyor. Eskiden ne~e 
ıçin bir vasıta olan ınaske şımdı .ıa. 
yat ıçin bir usul oluyor. Ya ınsan
lık karnavala gidıyor. ya karnaval 

ınsanlaşıyor. 

Neler Gördük ~· #ı 
NELER 

öğrendik? Zehirli gaza karşı maske gıttikçe 
taanrnıüm ediyor. Maaz:- ah bir 
i1arp olınıyagorsi.iıı. O zarnan ı•er • 
kes maskelenecek. kımse kımsey ta
ı111111yacaktır. Maskeli bır alıb~oıııı . 
zı hıç farketrneden yanınızdan ge -
(erken göı i.miiz ve tnnıınar ız. rıe 

S enenin en müh~m 
hadiseJcrindenbı -

· Ankarada aç:lan küçük 
rı · · 1· B an'atler scrgısıc ır. u 
!ergi bize milli s~n~atle
rin korunmasını ıstıhdaf 
eden yeni bir çı_ğı.r açıyor. 
İktısat Vekaletı:1!? hu sa
hada ittihaz ettıgı ka:ar
lar ve teşvikler ~u ~~r:ı çı-
~ en büyük amılıclır .. 
gırın · · ' dı \'e 

Küçük san'atler sergısı şım • 
leketimizde açılanhırm 

kadar ınem . 
heps

ine faiktir. Bugüne kadar şcı· 
· bir pana· 

bit olduğumuz sergıler, 
yır halinde tertip ediliyor~u. :u 

· · ötekilere faikıyetı, me e-
sergının · bir snn'at 
ni bir anlayışla zevkli dil . 1 . · e roış o • 
sergisi halınde tertıp . k 

'd pek eskı ıy-
masrdır. Bu sergı e . . 

. · · de teşhır edıl -metli eserlerunızın . .. 
. 1 sı ve bir mukayeselı etut 

mış oma . . 
şeklinde tanzim edılmış_ bulunma-

. ı'n en mühim bır vasf!dır. 
sı sergın 

B··t" tekamül safhalarunızda es· u un . . . . 
ki ve yeniyi mukayese bızım ıçın 
ok faydalı olmuştur. Bu mukaye· 

ç e tekamülde takip ettiğimiz o:ıür
:ti ve keyfiyet itibarile ileri veya 

geriliği gösterir. 

B 
u serginin bize öğrettiği en 

mühim şeylerden biri de 

san'at kabiliyetinde eski san'atkar· 
larımızdan geri olmayış~dır: ~u 

.. de o kabiliyette işçılenmız 
gun .. ··kt .. 

d Yalnız zevkimiz duşu ur. var ır. 

Eski san'atten kaybettiğimiz ye -
a· ne şey zevktir. Bunun da sebe
ba k' · t k 
bi A vrupanm camlot ~e~ _mm a -
litçiliği ile eski zevkı.m_ızı ~aybet
miş olmamızdır. Eskıyı be.g:nme· 
miş, Avrupa yüksek ze:kını tak· 
lit edememiş, ve yeni bır zevk t.e 

S ' tt ki ink1-yaratamamışız. an a e . 
şafımızı ancak yabancıyı t~kl~t. e
derek değil, kendi san':ı.timız ıçın· 
de kendimiz bir rönesans. ya.p~~k 

. . . k' af ettırmelıyız. 
eski zevkimızı ın ış . 1 
Yan·ı demek istiyorum kı, yadnız 

d wil on an 
k' . kopye ederek eg ' . . 

es ıyı .. k" zevkmııze 
ilham alarak, bugun u . 

Odern Türk eserlerı yap-:ı.-
uygun m · · b' 
lım. Bu eserleri eski ve yenıyı u l· 

ribirine mezcederek n:~y?ana ,ee-
. k kolay bir iş degıldır. Faıuıt 
tırme ht l'f • t' yardımile mu e ı hilkume ın • 
bürolar teşkil ederek, san'atkarlan 

l t arak zamanla bunu belki 
ça ış ır • 
de yapabiliriz. 

Bu sergide en çok nazarı dikka

ti celbeden bazı şubelerden bahse· 

Sergide fe~lıir edilen eserlerden: 
. . . . lılemeli bir bluı · · · 

Jna şeydır Bu! 
Bakkal nıasl<eli. ka .. ~, maslteli, 

Ankaradoki eli-feri seraisir-Je c•, 

emeği ile vücud~ gelmiş eserlerin 
ı'qlıi C'dildiğı i' i ö·e 

.A ıtınan ınaskelı. bılotçi masl<Elı el· 

1 

asıl bLituıı ımıhıtiııız, bütiin ahbap
arınız. bütün ınsanlığıııız nı<ı.:skeli, 
'e bu nıaskelı çevı ede ınsan neka -

._______________ ar kendısıni yalnız. tı:}kadar bır a -

delim. Tezhipçilik bunların başın
da gelir. 

G Uzel San'atler Akadrmisi. 
ölmiye yüz tutan gerP:t 

kağıt, gerek deri üzerindeki tezhip 
san'atini yükseltmek için çok bü
yük bir gayret gösteriyor. Akarl&
minin bu teşebbüsü, teşekküre de
ğer çok kıymetli bir teşviktir. Çün
kü, tezhipçilik bizim san'at ~ser
lerimizin çok mühim bir şub('sid~r. 
Bu şubenin san'atkarları mahdut· 
tur. Eğer böyle bir himaye gö
meseler, bu san'ati de tamamile 
kaybedeceğimiz muhakkakL A • 
kademi artık tektük kalan kıvmd
li san'atkirlanmızı bir araya ge
tirmekle, çok verimli bir teşebbüs· 
te bulunmuştur. Bu san'at;drla· 
rın güzel eserlerinin nümunelen 

ni sergide görmekle iftihar ı>ttik. 

Fakat bunları da yeni zevk · ih

tiyaçlarımıza tatbik ederlers1:. çok 
daha fazla rağbet bulacaklardır. 

Bunları mesela, abajurlara, sigara 
kutularına, çiçek vazolarına ve da
ha birçok günlük hayatta kullan
dığımız eşyaya tatbik etmek müm
kündür. Bu suretle bu eserin :ia· 
ha fazla satılması ve taammümil 
temin edilmis olur. 

S ergide en çok beğenilen gil· 
milşlerdir, herkesin nazarı 

takdirini celbetmiştir. Bunun da 
sebebi gümüşçülükte eski desen
leri muhafaza etmiş ve bunları ye· 
ni ihtiyaçlarımıza uygun bir şekle 

getirmiş olmamızdır. Bunların u
cuzluğu. rağbeti arttırdığı gibi. bu 
san'atin ilcrlemeRini de temin ede
cektir. Yalnız dcsrnlcrin munha
sıran Türk mcmbalarından alın -
ması şayanı tavsiyedir 

S ergide nazarı dikkati relhe
den bir şey de Türk nakıs· 

ıarıdır. Yukarda da söylediğim gi
bi biz san'at kabiliyetimizi kaybet
miş değiliz. Bugün de eski nakı.;; 

Jarı ayni mcharctl~ işliyccek işçi

lerimiz vardır. Fakat modeller da
ima yeknesn.k. Eski desenleri ahp 
yeni zevkimize uygun bir şekle jf. 

rağ ederek çok nefis san 'at eser
leri yaratabiliriz. Türk nakışlnn
nın inkişaf edememesinin ve re -
vaç bulamamasının diğ-er bir se
bebi de çok pahalı olmalarıdır. Bu 
nakışla11 yalmz sergileri süslemek 

için değil, giinlük ihtiyaçlarımıza 

cevap veren maddeler haline getir
ı.1eliyiz. Fiyatların yüksckliğı 

bunların taanımiimüne manı olan 

en büyük sebeptir. 

S an'at mekteplerinin t.E'şhir 
ettiği eşya üzerinde de 

dur1ı1ak liızım. Bu mekteplerin 
teşhir ettiği işler arasında Tilrk 
san'atine dair eserler pek az. Bu
rada Avrupa taklitçiliğini açık 
açık gôrüyoruz. Bu mektepler 
yalnız Avrupa taklitçiliğine kapıl
mryarak halka milli san 'atimizin 
de nümunelerini vermelidirı . Ve 
bu suretle milli san 'atim izin inki-

şatıııd,t bize rehber ulmalıdıı laı 
Sergıdeki halılara gelince bun.

da gördüğiimiiz nünıuneler. bt7e 

şimdiye kadar çok ileri bildit'.:ıınız 
halıcılıkta gen kaldığımızı ~os 
terdi. Biz ki halıcılıkta biiyıil< e 
serler yaratmış. lrnlılarııı <:-n gu 
zellerini yapmışız. bugiin ı-,ızırrı 

san'atimiz diye teşhir ettığ'iınız e 
scrlcrle övlincıneyiz. Bilhass.ı 1e 
sen ve renkler zevksizdır fi 1111•1 

lığı inkişaf cttirırken bu dr~l'n ve 

renk meSl'lesine çok ehenımıyet 
vermemiz icap eder. 

Serginin belki bazı kusııı Hırı 

vardır. Bunlardan biri de rehbcı ın 
mufassal olmaınasıdıt. l~ hb 'ct 
resimler yok. Es rleı hakk•nd ı 
icap eden tafsilat vPrılıneını.·tıı 

Halbuki rehber sergiyi tanıta eı. 

büyük amildir. Scrgiıı in h;ı:ıck .... ı 
eşyayı sadece görmek. buguııku 

san'atimiz hakkında csnslı bir t'ı 

kir \·ermiye kafi d ğildir. Gözlen 
mizle gdrdliğümliz ı şynnm ınnh~· 
yetini ancak rehberdekı mali' at 
ile tamamlıyabllfrız. Fakat 'ıu ser
ginin yirmi bnş gUn kadar kı.""ı bir 

zaman zarfında hazırlnnı •ı naza 
rı itibara alınırsa, büviik bir nıu 

vaffakıyet addedilC'hilir. 

Bütün bıınlnrı söyledikten '>onra 

bu St'rgi şimdiye kadar yapılanla 

rın en mlıkemmelidir. Bu sahdd ı 

meydana getirilen bu ılk :<Crgi:·i 
bütün kalbimizle alkışlamak la
zımdır. inşallah bundan sonra ya
pacağımız sergiler bize daha mü
tekamil eserler verecektir. ~lillı 
sanayii hımayeyc karşı göstı·rılcn 
bu tc9cbbiıs. ilerde Avrupaya gön· 
derip iftihar edebile<:cğimiz .::ser 
ler meydana getirmek için ılk atıl
mış bir adım demektir. Müştere 

ken bu gayeyi benimsedikten son 
ra, muvaffak olaınamaklığımız ı 

çin hiçbir sebep yoktur. 

Melek Celôl 

GÖRDÜGÜM ŞEVLER 
Soğuğa l"'ahammüıü Yokmuş 

Gece epey ilerlemi§, sokaklar pek ı ~ü; mankenin upuz~n diş~i ~ğzında 
tenha ... Caddenin iki tarafında ke • ) le akla gelmez oyle şımdıye ka

penkleri kapatılmış dükkanlar uza • dar tahayyül edilmemiş bir sırıtışı 
nıp gidiyor. Kaldırımların yanında var ki... 

yerlere yuvarlanmış çöp tenekeleri Adama yaklaştıkça onun vücudil

ve tenekelerin içinde biribirlerile bo· nün de ancak dörtte birini kaplıy:ın 
ğuşan aç kediler.. . paçavralarla sarılı olduğunu göriiyo-

Tek tuk yolcular var ... Biribirleri· rum. 

nin arkasından giden yorgun suratlı Böyle serin bir gecede tamamile 
çıplak denilecek bu adamın iki par _ 

ça gazete alevi karşısında bu kadar 

yürekten sıntabilmesi ne umulmaz 

yolcular ... 
Ve ilerde kaldırımın genişlediği 

bir yerde bir insan yere çömelmiş otu 

ruyor önüne yığdığı gazete kağrtla· 
rmı tutuşturmuş ve ellerini onl2ra 

doğru uzatmış ısınıyor. 

Kağıttan çıkan kıztl alevlerin ışığı 
onun yüzüne aksetmiş . 

Ve bu ışıkta traşı uzamış ve ya

şının tayini milşkill yüzü ölen meş· 
bur sinema artisti Lon Şaneyin en 

şey ... 

Karşıdan yine yarı çıplak bir ço

cuk topallıya, topallıya bu ateşe doğ 
ru Yaklaşıyor: Ve ona: 

- Vay ağabey diyor uğurlu olsun 
bakıyorum sobayı yakmışsın. Şim _ 

diden kışı getirdin galiba! 

serinledi mi ateşsiz edemem ... Benim 

soğuğa hiç tahammülüm yokt•ır 

Suat Dervi1 

lada malısur kalmış Ro;:ıeı1son his

~eder! 

Maskeli dtinya sanki bana c:lert o•. 
nuş gibı oturdun bu husu .. t., 1'tl<ı· 
:at yaptıın. Elde ettı~iın ııetıı,eı ı si

·e yazıyorum: 
Bence rna:..ke yeııı bır şey değil • 

Jır. Eskıclenberr vard,r. Meseıı:ı. <& • 

dınlar öte !enberi ınasl<e kullanırlar. 

'\ıımıa yalnız balolarda de1ıl. Evle · 
rirde bile ına..,kelidırler. Sızını eski 
çıı.ı flar bır ncvı ımı c değ 1 nıı 

ıdı '? 
Sonradan çar :>f atıldı ve bovan · 

naıa bn.şladılar Boya dfl bır ne·-1i 
na~ke hııınctını gorıneye hac-l:ı.dı .. 
iJoyalı bıt l:ndıııın boya tabaka-;; al
tında ne d ılu lıır cılt t şıd•E?;•nı es 
tırcbılır eııız sı"e ıı~koL ı ı de~ıın .. 

Sarışın bır kadııı hal<ı!rnten arı • 
;ııı mıdır bılcbılır ırnsınız? K,ırnral 

kumral rnıdır. c .. rııer e~ıner 1ır't .. 
9u ış ııı.ı ,ko dc-r 'dir e ıı dır? 

Tahiatto bıle •ıı sı e vnrcJır: M~ -
.,ela kı:ı.'ıak. Me elA kavun. mesela 
karpuz. O kalııı ı<abu ların altıı,da 

ne renk ne tat eızlı oldu mu ktt is
le 1ıhr mısınız? 

Yıyccc"'ınııı., ıç"cc ıınız de rna<-k)· 
~ıdır. Çok ', • .ı n cm.>a suyu ~ı e:.: ı

tırıda bıze lı tlıs te .os ıçırırltt ıi:ı

lis tereyagı danı3a mı Vlırarak ı "ıh
llıt ynGı yuttururlar. 

Dünyaya şoyle alıcı gozile bir ;):'l

.ın: Ctiııdiiı ol ır. aydınlıga ınanı:-. 

,;ıııız, sonra lıer t:uaf g'cen karan
lığı altında ınaskelonır. 

Bliti.iıı ferıalıkl<ır ımı ... kenin 'i.ltır1c1ıt 

dır. EJiiti.iıı fenalıklar maskenııı ti • 

tıııdad r. Biltlin cınayetler ve "'PV 1•ıt 
luklar bıle eksE> g.celeyı vapıl· 
maz ını? 

üyl~ aclanılnr vnrdır kı. tııhakika 
nıaskelerı yoktur. Fakat ıkı cins 
,ehre ta<;ırlar. Bır taraftan yüzi.inü
ıe gülerler. ObLİr taraftan k11y\111U• 
•u kazarlar. Sı7.e uüleıı yi.izlerr mas
kelerı ve o!>(ır tarafı hakıki çolırele· 
rıdır. Bu•ıları da tıpkı maske ta!jiı • 
yanlar gibi tanıyamazsınız. Zehirli 
gazdan da beterdırler. Çünkü ne ol
duklarını bilemezsiniz. Maskelı adanı 
iki ylizlli adamdır. 

Filhaki!<a ölUm tehlikesi oldu~u 
zama11 bu ikı yüze ıhtıyaç vardır. 
Çünkü ınsanın hayatını kurtarır. 
Fakat bu yDkken maske insanın ha
yatını tehlikeye sokar. 

Maske. düşmana karşı bir teribl- • 
dir. Fakat dostu dUşmanı tanımamak 
telılikesı de vardır. 

Ve maulesef bütün dünya da ~imdi 
nliternadıyen nınr.keleniyor. 

Mümtaz Faik 

muvaffak olmuş makiyajlarından bı

ri imiş hissini veriyor .. 

Kaldırımda kUJ olmağa yUz tutan ( 
ateşin iistüne bir kağıt daha atan a-1 ~.!?"~~<....,. ç..- ·r·"'9ii~:a-
dam: Onu parlatmaya çabalarken· 1 Af · k . '"' ~ ·' 

Bu kocaman burunlu patlak pz -
. . j - erm, 'J)aletıru iyi değıl)tirnıi. .. 

- Evet dıye cevap veriyor. Havalar Devenin üstünde ~ıden ıula.mı şsın ... ~undi &eni ~ 
şu gl7.llre taklu .,.t ! tanıyamaz .. 
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"" Kalbinin O zerinde j ~ B~-~ . 

Nakleden: la. 

a.kem Bu unamıyor İtirazlı Bir Beşiktaş 
F enerbahçe Maçı 1 

Olünün teçhiz ve tekfini bitmiş· 
ti. Şimdi insanlar arıu:ımda son ge
cesini, bu son derecede mes'ut ve 
bahtiyar olduğu odada, yatağında 
rahat rahat geçirebilirdi. Artık, tl\
buta konmadan evvel, buz gibi don
muş, zavallı vücudunu kaldırıp in -
dirmiyecekler, bir daha ona el sür
miyeceklerdi. Acaba yüzüne bu sü
kutu, bu tatlılığı veren bütün bun
lar mıydı? Hiçbir hastalık geçirme
mişti. Birkaç saat evvel, kırk yaşın
da müdürü olmakla iftihar ettiği ban 
kadan çıkarken sallanmış, elini al
nına götürmüş ve kaldırrmın üzeri· 
ne yuvarlanmıştı. Bütün yardımlar 
lüzumsuzdu. Olmüştü . 

min ettiği gibi. Onun üzerine yaşı
yamıyacaktı. Onun üzerine yaşamak 
mı? Bunu yapabilir miydi? 

Bu tabancayı, kocası, ona, seyR • 
hate gideceği bir gece, evde yalnll 
kalacağı için korkmasın diye almış· 
tı. O da, dönüşte: 

·Beşiktaş- Fener 

? • 

s Dı ~<ABUL ET EDi 
fuH~cl Ajanlığının düıkü nü~hamızda intişar eden ~eb!iıjirıde Fcnf':r

bahcso - Bcşikta~ ma~ını, Sadi Kar sanın idare edt;ccği ilan ediliyor
du. Faka• Sddi Kc:ırsan r~~ıahı:dıgını ileri sürerek bu MÜsa~akayı idare 

Hakenılerimizin idaresine pd heveslenmediHeri Be~ikfa1 - Fencı bah
çe.,in geçen maçlo:tndan birinde takım kaplam Hiisnü hakeme 

Onu derhal evine getirmişlerdi. 
Ve işte şimdi, upuzun yatıyordu. 
karyolanın ayakucunda, genç ı:tarısı 

oturuyordu: 
- Müsaade et te beraber beldi · 

yelim. 

- Bunu sakhyacağım. Eğer sa· 
na bir felaket gelirse kendimi bu • 
nunla öldüreceğim. 
Demişti. Yalnız bütün mesele, iyi 

nişan almakta, tam kalbin üzerine 
atmakta idi. 

Silah elinde, odada dolaşmıya 
başladı. !dam mahkumunun, ıdam 
edilmeden evvel, hücresinde dolaşı

şı gibi. Yeminini tutmasa n~ olacak! 
Hayır, onsuz yaşıyamazdı. 

- Onsuz yaşıyamam değil mi? 
Boğuk gelen sesi ile bu suali, kcn· 

disine. aynadan sormuştu. Bu ayna
da, arkasından. yatak ve yatakta 
kocasının cesedi görünüyor. ceset 
ona gülümsüyor gibi geliyor ve yil
zündeki ifade ile, sanki: 

edamİ)eccğini hakc.m ~on~:;e~i reisliğine bildirmiştir. . :;. dert onıafmıya ı;o'1ııyor . . 
Bu sözleri söyliyen. ölünün ço

cukluk arkadaşı ve en iyi dostu olan 
doktordu. Genç kadın, başını salla
dı. !stemiyordu . 

- Elbet yaşıyamazsın! Fakat na-
sıl yapacaksın bakalım? Senen~ bu en milh~ ma~ ı~!~·~.~~~·~.~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

büyük bir hassasiyetle intihap edi · T k ' d w ı d 
len Sadi Karsanrn hakemlikten is· e ı•·r:' ag ıya mey an 
tink8.f etmesi üzerine maçın hakem- • 

liği muallakta bulunmaktadir. w ld 
Hakem encümeninin bir içtima ya okuyanlar çoga l 

1 parak maçın idaresini Sadi Karsan - . 
1 dan tekrar rica edeceğini haber al -

Güreıçi Nur; 

Güreşçi Nuri 
MUALLiM 
Tayin Edildi 

Kaç seneler Türkiye ve Balkan 
ıampiyonluğunu kazanmış ve milli 
takım kaptanlığını muvaffakıyetle 

başarmış olan kıymetli güreşçimiz 
Nuri Federasyonca güre§ mullllimi 
tayin edilmiştir. Nuri vazifeye 
başlamak üzere Pazartesiye lzmi
re gidecektir. 

Bu tayinden dolayı memnuniyeti
mizi söylerken Nurinin yeni vazife
sinde muvaffakıyetler bekleriz. Nu
rinin Anadoluda bir turneye çıka
cağı ve istidatlı gençleri lstanbula 
federasyon emrine göndere<:eği yo
lundaki çıkan şayialar bu suretle 
kendiliğinden tekzip edilmiş bulun
maktadır. 

Nuri şimdilik lzmirde kalacak ve 
ora güreşçilerini çalışt_ı:acaktrr. 1-
lerde IUzum görülürse diger mınta -
katara gönderilecektir. 

Nuriden muallim olarak edilecek 
lstif adenin bugünkü antrenörünkin
den daha fazla olacağı kanaatinde 
bulunduğumuz için Izmir güreşçile
rini bahtiyar eddederiz. 

Rasih 
lstanbula geldi 

maltla beraber Sadinin de fikrimle 

Israr ettiği takdirde müsabııkanın B. r Ba şpehli va n 1- er Daveti 
yan hakemliği kin tayin edilen J\d -

nan Akın veya Nuri Bosuttan birisi- b l M b Ü ~ d• 
ne maçın idare ettirileceği tahmin o a u .. tmeye ec ur eg ır 
lunuyor. Ayrıca geçenlerde Galata- İ 
saray-Beşiktaş maçını bUyUk bir o Yazan: EŞREF ŞEF K 
torite ile idare eden milli takım an
trenörü Mister Buotun da ismi mev
zuu bahsolmaktadır. 

Admira Yunanistana 
Geliyor 

Kanunusaninin ı, 2, 6 tarihlerinde 
üç maç yapmak üzere Yunanistana 
davet edilen A vusturyanm Admira 
takrmı Yunanlıların teklifini kabul 
etmi~ir. 

Bu maçlar Panatinay)ros, Oimpi
ynkos ve Yunan milli takmıiyle ola
caktır. 

SPOR 

ŞAKASI 

KEDi 
NEREDE? 

Olbnpiyat hazrrlıklan diye getiri -
len Uç futbol, iki güreş t.akmu için 
S3 bin lira sa.rf etrnlşiz. Bunun 16 bin 
lira hasılatı olmuş, 17 bin lira da m-
ra.n. 

Halbuki bilenler söyıttyorlar. Fut
oolleri iki bin beşer yüz liradan, gü
reşleri de ikişer bin liradan hesap e
dersek 11500 Ura eder. Buna 3500 li
ra da (umumi masraf) ilave edince 
15 bin lira tutar. 

Bu takımlann tstanhuldakl müsa
bakalarda bir metelik duhuliye alm • 
DUl8aydı bile yine 88 bin lira gitmez
di. Kaldı ki bu m~larm 16 bin lira 
huıli.t yaptığı söylendiğine nazaran 
kir bile kalırdı • 

• • • 
Nureddin Hoca bir gt1il Od okka et 

alıp eve gettnnı,, kansma vermiş : 
- Yahu! Şu eti &I! Aksama bir 

gtlzeJ çömlek kebabı yap da yiyelim! 
demiş ve çıkıp gitmiş • 

Gündüz Hocanın evine kansmm 
ahbaptan komşu kadınlar gelmişler. 
Eti görmüşler, kanslyle birlikte pi -
şlrip yemi~Ier. 

Akşam Hoca yorgun argın geımı, 
Namazım kılıp sofraya oturmuş. Or
taya bir sade suya çorba gelmiş. Ne 
ise onu lçml,, arkadan bir bulgur pi-

Tekirdağlı Hüscyine. Taksim meydanı güreşleri ka
pandıktan sonra yine nıeydan okuyanlar çoğalmış. Te
kirdağlıya meydan okuyabileceklerin hepsi. onun güreşe 
hazır olduğu ve güreştiği günlerde Taksim meydanında 
idiler. Mert bir Türk güreşçisi gibi. Hüseyin her önüne 
çıkanla tutuştu. Ve serbest güreşin de, yağlı güreşin 'de 
Başpehlivanlığını aldı. 

Günlerce ilan edilmiş ve memleke- j 
tin en seçilmiş pehlivanlannm hazır 
bulunduğu bir müsabakadan sonra, o 
müsabakayı kazanan başpehlivanın 

her önüne gelen taraf mdan güreşe 

davet olunması hiçbir yerde görülme
miştir. 

KARA AL!NtN BİR SÖZÜ 

Tekirdağlıya kafa tutabilecek ayar
da olan Kara Ali, bileğinin sakatlığı
nı söyliyerek güreşmedi. Kendisine 
başpehlivanlığın mevzuu bahsolduğu -
nu hatırlattılar. Kara Ali tam bir 
pehlivana yakışan şu cevabı benim 
yanımda vermişti: 

- Ne yapalım, Tekirdağlı ile 
bileğim iyiJeıtiği zaman tutuş
mak üzere resmi bir müsabakayı 
bekleriz. Başpehlivanlık bu sefer 
de onun hakkı imiş ..• 
Mülayime gelince, o Tekirdağlı ile 

serbestte tutuştu. Parmağı çıktığı 
için mağlf.ip sayıldı. 

DİNARLIYA GELİNCE .. 
Pehlivanlığı Sirkciliğe dökmüş olan 

Dinarlı Mehmedi dile almıyorum. 
Çünkü, Dinarlı ile kolu çatlak olduğu 
halde vaktile tutuşan Kara Alinin 
iyice sakatlanıp minderden çekildiği 

zaman puvan hesabile Dinarlıdan üs
tün olduğunu hakemler illn etmişler
di. Tek kolla üstün güreşen Kara 
Ali bir şey demiyor da, her fırsatta 
kendıne bir güreş çıkarmak istiyen 
Dinarlı Mehmet sızlanıyor!.:. 

TELGRAF ÇEKMİŞLER 
Tekirdağlıdan aldığım bir mektup

ta, tstanbuldan telgraf çekildiğini bil
diriyor. Telgrafta Dinarlı ile güreş
mek üzere 200 lira temin edildiği bil
diriliyormuş ... 

/ki Ba~pehlivanfığı bi:rlen Aaıonmıı 
olan Telci re/ağlı H üs~yin 

içinde güreş tarihini kendisi tesbit et
mek hakkı da dahildir. 

BİR SENE GÜREŞM!YEB!LtR 

Tekirdağlı Hüseyin isterse, gelecek 
sene Halkevinin yapacağı müsabaka
lara kadar kimse ile tutuşmaz da ... 
Çünkü onun ha~etttiği kemer Halke
vinin tertip ettiği güreşlerde veril-
miştir. . 

- Hiç olmazsa bırak ta kapıyı a
çık bırakayım, bitişik odada bekliye
yim. 

Kadm tekrar reddetti. Yalnız kal-
mak istiyordu. Dirseklerini dizleri · 
ne dnyanıış , gözleri sevgili kocası · 
nm ölüsünde, öylece duruyordu: 

_ Nekadar da güzel, dedi, rica 
ederim beni onunla yalnız bırak . 
Kapıyı da kapa. Lazım olursa aes · 
lenit', çağırırım. 

Ağlamıyordu. Kocasını getirdik · 
leri zaman da ağlamamıştı. Yalnız 
bakıyordu. Olilyü soyup ona ıson tu· 
val~tini yaptıktan zaman odasına, 
se,•iştikleri odaya çekilmiş, ve çıktı
ğı zaman, faciayı haber ~lap. koşan 
ihtiyar annesine, kayınvalıdesme S'\· 

dece: 
·- Beni bırakınız , siz gidiniz ... Be-

ni onunla bırakınız. 
Demişti. !ki kadrn da, ağlıya ağ

lıya çekilip gitmişlerdi. 
Yatağın ayak ucuna iki şamdın 

dikmişlerdi. Bir papaz gelmif, ölil
yU beklemek arzusunu göatermiştt. 
Fakat genç kadm istememişti. Za
ten kocası, pazar günleri kiliseye 
gitmez, öğleye kadar, yatağında., 
sevgili karısıyla kalmayı tercih eder
di ve zaten, bir gün, kocasına: 

_ Eğer öltirsen, ben yaşıyamam. 
Peşinden kendimi öldUrlirUm. 

Sözlerini bu yatakta iken söyle -
mişti. Kocası gülmUş. o da, sözleri
ni yemin ile tekit etmişti. 

Sonra. sahi imiş gibi bu ölüm me
selesi üzerinde görüşmüşler, kor.ası 

ona: 
_ Ben de kendimi öldürürüm, ye-

nin ediyorum. 
Demişti. Fakat o: 
_ Amma beni tabuta koymadan 

evvel ölme, demişti, çünkü tabutum
da gUzel olmak isterim. Saçhtrımı 
sen düzeltirsin. 

Ve sonra ilave etmişti: 
_ Amma sen ölürsen. ben daya

namam, seni tabutuna koymadan 
öllirUm ... 
Artık şakaya vurduklan bu mn -

temli görüşmeden sonra öpUşmüşler. 
çıkıp kırlara gitmişler, çocuklar gibi 
eğlenmişlerdi. Akşam eve dönünce, 
ikisi birden, sabahki görüşmelerini 
hatırlayıp, yeniden yeminlerini ta · 
zelemişlerdi. Şimdi ne olacaktı? 

Genç kadın birdenbire UşUdU. 

Kalktı, kocasının alnına doğru eğil

di ve saf bir tebessümle: 
- Sen de nekadar üşUyorsı.ın ... 

Buz ~bisin! 
Diyerek onu öptU ... Fakat dudak

lannın teması, onda, yenemediği bir 
isyan hareketi uyandırmıştı. Büyük 
bir gayretle bu hissi yendi ve: 

- Bekle, geliyorum. 

Diyordu. Genç kadın kızmıştı; 
- Nasıl mı yaparım? Işte! 

Diyerek göğsünü açmış, sol me • 
mesinin altında bir yeri göstererek, 
ateş etmişti. 

Tabanca sesine, bitişik odadıııı 
doktor koşmuştu. Tabanca sesın -
den sonra bir de şangırtı duvulmuş· 
tu. Doktor, şamdanların •şığı ıle 

kurşunun parçaladığı aynanın kar -
şısında, yerde, genç kadını bıyılmı• 
bir halde bulmuştu. Fakat eğilıP 
dinleyince. o.,un sadece bayılmış de
ğil, fakat kalbinin durmuş olduğunu 
anladı. 

• 
Genç doktor, birkaç gün sonra, f}t. 

tiyar belediye doktoru ile şöyle ıtO
nuşuyordu: 

- Evet, aynadaki hayaline nışaD 
alıp atmış. Fakat heyecan o !<adat 
kuvvetli olmuştu ki, kalbi durmuf" 
tu. Yalnız, cesedinde. sol memesi • 
nin altındaki o pembe nokta, oore 
ac~ba neden oldu? 

ihtiyar doktor b~mı salladı, &il• 
lattı: 

- Böyle girip.s hadiseler &mas 
değil. Bu kadın, aynadaki hayalini. 
kendisi zannederek vurmuştu. BU 
telkin altında, hayaline attığı kurŞU~ 
nu, vücuduna saplanmış zannp'" ' i ,., 
telkin ile her şey kabil olacağı içillt 
o bere de vücuda geldi. 

~kmek bıçaği'e 
Karısını vurdu 
Dün sabah Langada bir yaraJaıdl 

vak'ası olmuştur. Ki.tip Kasım ırı,.. 

hallesmde oturan Manoel. 1rarısı ili 
yemek yerken aralarında bir miln"' 
kaşa olmuş., Manoel kadını sol ro' 
mesi altından ekmek bıçağiyle eheııt" 
miyetli surette yaralamıştıc . 

Manoel, hA.diseden sonra polise tt#' 
Ilın olmuş, kadın da Haseki hastan" 
sine kaldırılmıştır. 

Uyumak İçin Başkasırull 
Evine Girmiş! 

Mevkuf Mecit, suçunu böyle anlat' 
yordu: 6f 

- O gece karnım açtı. uykum 
gelmişti, yatmak için bir evin ~~ 
sine girdim. Fakat orada U:}".lY-..--~ 

dım. Hava çok serindi. Biraz ısına~ 
diye içeri girdim. Yoksa, kadının 
tarilerini çalmadım. il' 

Halbuki iddiaya yöre, Mecit, ~ ,J
ğm üzerinde duran üç kat elbi~ 
dıktan sonra, bunları kafi gö ., 
olacak ki, sandığın ağzını açmıY• fi'. 
şebbUs etmiş ve tam bu esnada e'I/ 
hibi kadın tarafından yakaJanınıgtd'' 

Bundan bir buçuk sene evvel tah
ail için Fransaya giden Güneş ldübü 
ve milli takım merkez mühacimi Ra
l!lih evvelsi gün şehrimize gelmiştir. 
Burada altı ay kadar kalacaktır. 
Klilbüniln ekzersizlcrine iştirake baş 
lamış ve mmtaka merkezinde tesçil 
muamelesini yenilemiştir. 

li. vı gelince, sormq: 
- Yahu! Ben et almıştım yat Ne 

oldnf. 
_ Ha!! Efendi, eti bizim tekir ke-

di yedi. 
Hoca bir kansının yüzüne, bir de 

manga.im yanında uyuktıyan tekir 
Boksör Conson Opera kediye bakmJş. Kansına : 

Tekirdağlı, yu~arıda da yazdığım 
gibi, seçmeleri yapılmış bir müsaba
ka için dört aylık perhizden sonra 
başpehlivanlığı kazanarak ailesinin 
yanma istirahate çekilmiştir. Baş
pehlivan unvanını alan bir güreşçi 

öyle her önüne gelen yerde her 
istiyen insanın keyfi için soyunup tu
tuşmaz. 

Eğer günün birinde "Profesyonel 
Güreş Federasyonu., teşekkül eder ve 
şampiyonluğu ilan ederse o zaman 
Tekirdağlı da o müsabakalara girer. 
yahut şampiyonluktan vazgeçerek 
girmez. 

KEYİFLERİ İSTfYENLERE 
BİR TAVSİYE 

Eğer Tekirdağlıyı herhangi bir id
dia ile bir pehlivan karşısında behe
mehal görmek istiyenler varsa. pro -
fesyonel güreşlerin her memlekette 
tatbik edilmekte olan usulleri ve Met
leri üzere hareket etsinler. Tc.~irdağ
Iıya evvela güreş tarihini hiç olmazsa 
bir ay evvel haber versinler. Ondan 
evvel de para hususunda, müsabaka
nın teknik şartlan hususunda tama
mile mutabık kalsınlar. 

Diyerek, odasına kapandığı zaman 
hazırladığı tabancayı gidip aldı. Si
lah ta, buz gibi soğuktu. O da üşü
yordu. Her şey soğuktu. Asla ce
saret edemiyecekti. Bekliyecek miy
di? Onun tabuta konulmasını mı 
bekliyecekti? Hayır. Vadettiği. ve· 

Reis: ~ 
- Uyumak için, dedi, başka' 

evine girilir mi?.. ,1' 
Suçlu Mecit kayıtsız omuıl 

silkti: ; 
- Bayım, uyku da günah ~J 

yeri yurdu olmıyanlar nerede Jyu""" 

lar. bilmem? .,,,,,. 

Artisti Oldu - Getir ~o kantan aşağıdan, de -

Boks tarihinin çok parlak say - mit. 
falannı işgal etmiş olan esk~ dünya Kediyi yakalayıp tartın". Tam ad 
şampiyonlarından zenci Cak Conson okka. 
Şikago operasında sahneye çıkmış - - Şu, Od okka kedinin Yediil et, 
tır. değil mi!. 

Eski yumrukçunun opera artistli· - Evet! 

Müd.deiumumi, suçlunun sabi .,, 
nm sorulmasını istedi. Muba1' 
başka bir gUne bırakıldı. 

finde de boka kadar muvaffak ol - - E, bizim tekir kedi neredef 
~-_.ılııiıl1Dll~maıcllu1ıı1LJıueteleri-oUll=--..J...~oe kanda ak atnut. 

Başpehlivanlığın kendine göre 
bir vakarı vardır. Ayrıca uzun 
müddet kendini perhize <jekmiş 
olan bir pehlivanın idmanını gev
şettiği bir zamanda her daveti 
kabule bir mecbudye+i yokiur. 
Çünkü kaz8.nılmış Unvanın bir peh-

livana bahşettiği bir takım avantaj- KARAR HAKKI, HO'SEYİNDED1R 

teşekkül tarafından Türkiye baş.pehli
vanlığı unvanı için müsabakalar ilA.n 
edilmedikçe güreşip güreşmemek ~a
rarım verecek olan yegane insan Hü
seyindir. Onunla hakikaten ciddi bir 
gUreş tutmak istiyen varsa, yukarıda 
saydığım şartları tamamlasın ki, da
vasında halkı olsun ... 

Karadeniz Tal ebe- Birliil 

Karadeniz Talebe BirliğindeJl~ 
Kurumumuzun yıllık k~ ~ 

22-11-936 pazar gUnU Bminö11İl 
kevinde 8'ılacaktır, "arkadaşıatl 
·nnz. 
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Müzakere Memnuniyeti Mucip Bır 
Şekilde Başlamış ve Devam Etmişti 

dikkate şayan olan şu k~?ü~. vak.~a 
da gösteriyor ki; a~ık. Tur~u~ bu
ytik hakkı teslim edilmış; du~un en 
anut ve mağrur düşmanları bıl~,~~r
tık dostluk zamanının geldıgıne 
hüküm vermişlerdi: 

, lşte bu sırada, Fransa hükumeti· 
nin tatanbulda bulunan (f ev kala de 
komiser) i (General Pelle) tarafın· 
dan milll hükumetin tstan'bul mü • 
m~ili HA.mit Beye bir nota veril· 
miş, bu notanın (Ankara}da B~~ük 
Millet Meclisi Hükümetinin Hci.ncıye 
Vekaletine gönderilmesi rica edil -

mişti. 

Mudanya Konferansı 
ltilaf Devletleri hariciye nazırları· 

nın imzalarile verilmiş olan bu n~· 
tada, (Paris) ta M. Puvankıı.renın 
riyaseti altmia aktedilen konferans
ta; boğazların, tstanb~lun ve T~ak
yanm Türk bakimiyetıne terkedile -

.... d e saı·reden bahsolunarak 
cegın en v . 
bu bapta görUşülmek için (lzmıt) ve 
yahut (Mudanya) da (Başkumandan 
Mustafa Kemal Paşa) ile tstanbul
da bulunan Itilaf Devletleri kuı:ı~n
danlan arasında bir içtima aktı ıs-

tenilmişti. . ti 
Mustafa Kemal Paşa. bu ıç marn 

(Mudanya) da atkini kabul etmek-

1 be be (Başkumandanlık namı -e ra r, h . 1 . · f kala· deyı· aız o • na· selahıyetı ev 
m~k üzere, Garp Cephesi Orduları 
Kumandanı Ismet Paşa.) yı murah· 

has tayin eylemişti. 
ttil8.f Devletleri murahhaslarına 

gelince .. Bunlar da, Ingiliz Mu~ha· 
sı General Harington; Fransa u • 
rahhası General şarpi; ltalya M~ -
rahhası General Monpelliden mU • 

rekkeptL ı 
(Mudanya Konferansı) d~~ilen. ç-

t
. 922 - 338 senesi Teşrınısan_ı a· 
ıma, .. .. t on bırde 
ymın 3 üncü salı gunukti~a 
-1 ı ini aktedece · 
ı k ce ses karda ismileri geçen 

O sabah, yu 1 d" Buy 
il M Frank en o • 

Uç generalmille. hUkfımetin lstanbul 
yon ve 1 d . , ili HAmit Bey, lstanbul an 
mUme88 Kine) kruvazörüne binerek 

~~yaya gitmişler; tsmet. P3.!'a 
ta~ından istikbal edilmişlerdı .... Is· 
met Paşa., büylik bir nezaket gös -
terıniş; ıconfera.nsın açılm~ı, Ge • 

1 Harln~ona terketın1'ti· lngi -
~qa ll bir nutuk irat ederek 
ıız genera , . 'şil . rmuı ve müzakerata gırı • 
celseyı a"' ..., 

mi9tl. 1 tıeri murahhasl"'"'"In 
ttil&f Dev e . 

. üzerine. Yunan hük\ımetı 
davetıen ralıhas olan Mira-
tarafmdan da rnu . 

ile Miralay Mazarakis 
lay Pl~ır_a8ti Fakat Yunan murah
gönderilmış · 1 ti 'nakliye" vapurun
huları, geldik e lmamış mUzake • 
dan karaya çıkan znabru~ edilmiş . 
relere ;,urakteD 

lerdi. ınnunlyetl mucip bir 
Muzaekre, nıe t . . 

aınJf ve devam e nuştı. 
'ekilde bafl ıan bir şey varsa· 
En dikkate pyan o .. ' 

eden fazla duşman ta?.-
0. da; iki ;en bunalmış olan (Mudan
yıkl al°: ~ bir anda bütün çek
~a) h~ ın un~tarak - felaketlerine 
tıklerlntanlar& karşı da - gösterdik-
BebeP 0 _ı.ftf'irperverliktl. 
leri bUyilk ıwo-

Kırmtıt - Beyaz renk 
. Mudanyanın her tarafı, kıpkırmı

TUrk sancaklarına garkedilmiş
~· ıstanbulda, (Kırmızı - Beyaz) 

· k görınlye tahammül edemiyen, 
=~ırler; bugün ilk defa olarak 
bu (Türk sancaklarının gölgeleri ve 
temasları arasından samit birer ha
yal gibi) geçip gitmişlerdi. 

ve sonra .. ibrete şayan bir hldise 
daha. vukua gelmişti... Konferansın 
tatil zama.ıunda - içlerinde Cevdet 
Kerim Bey (1) de buluna.n - üç 
'filrk zabiti, sal.ilde gezinmektelerdi. 
Karşıdan, Gene~ Haringto~ il.e er
kanıharbiye reisı zuhQr etmı,tı. Bu 
tiç arkadaş, - henUz arada resmen 
dostluk teessüs etmemiş olan, bu 
ltilif bUkt1ınetl generalini sellmla
~p selamlamamak hususunda ter~
düt etmişler, aralannda kısa bır 
münakaşa geçirmişlerdi. Fakat, bu 
münakaşa hitam bulmad~n evvel de, 
artık karşı karşıya gelmışlerdl... la
tan bulun işgali zamanında en büyük 
Türk kumandanlarını bile en . kilçük 
rütbeli ttilif zabitlerine (tazım va
zifesi) ifasma mecbur eden bu 
nıağrur general, derhal. başı_nı sa~a 
çevirmif; keskin bir JeSt ile e~ıni 
kaldırarak bu Uç Türk zabitıne 
(hUrmet ve tazimle) eellm vermifti. 
Çoıt ta.bildir ki, 0 Uç Türk zabiti de 
1.Yııi ,ekllde, mukabele etmekte ku· 
•ur göatermemiflerdi... işte, - pek 
ehemmt~tshı görtlnmekle bera -
!»er - ibret nokta! nazanndan çok 

Teşrinievvelin 3 ünde başlıyan Mu 
danya konferansı, yedinci i~timadan 
sonra, birdenbire inkıtaa ugrayıver

'şti" Çil kil Ingiliz ve ltalyan mu-
mı . n , . t ki' 

hh 1 ismet Paşanın bır e ı-ra as an; 
f . k da dayanarak, adeta pa • 
ı arşısm . . 

1 
~ . . -ek istemışlerdı... lsmet zar ıga gırışm . 

P 
. rotokolun imzasından, nıha-

aşa, p k. ·1 
b. sonra Trakyanın amı en 

yet ır ay • d'l . 1 milli hükumete teslim e ı mı.ş o m~-
. t işti Murahhaslar ıse, (sı· 

SIOI ıs em . . ... 
yasi meseleler hakkmd~ go:Uşı:ne~.e 
salahiyetleri bulunmadıgmı ıle~ı su-

k aln ... askeri meseleler hzerın rere ; y .. 
d üzakereye mezun oldukları) ce· 
em . l' 1 
vabmı vermişler; Yunan ışga ı a -
tında bulunan Trakya hakkında 
kat'i bir vaide girişmeyi arzu etme· 

mişlerdi. . 
ismet paşa, talebinde ıs:~r ~.tmı;· 

ti. lngiliz generali de taallul g~ste · 
mişti. Ve nihayet, müzakereyı ke-

k (Londra) ile muhabere et • 
sere , ·t · t 

ah 
·1 lstanbula gı mır, ı ... mek b anesı e . . 

il . ismet Paşa vazıyctı Bunun zerıne 

d Mustafa Kemal Pa -
Ba.şkuman an 

t 'ıcrti naakumandan, Iz-
şaya arze m ., · ~ . 
mit önlerinde bcklıyen or?u~ a, der-
hal (Deri! .. ) emrini vermıştı. 

Vaziyet, mühim, ciddi :e tehlikeli 
idi. Bu ciheti nazarı dıkkato alan 
General Harington, ayın dokuzuncu 
günü (Gariskort} hafif kruvazörüne 
binerek Mudanyaya avdet etmişti. 

Ingiliz harp gemisi, Mudanya ö • 
nüne demirler demirlemez; Fransız 
Generali Şarpi ile ltalyan Generali 
Monpelli, derhal gemiye gitmişler; 
tngiliz generali ile uzun bir müzake
reye girişmişlerdi... Gemide bu mli· 
zakerenin uzaması, karada.Kııerc de 
büyük bir heyecan ermişti. Niha· 
yet saat altıya doğru, Uç ~nerali 
bA.mll olan motör, gemlhı aynla · 
ra.k iskeleye Cloğru hareltete "başla • 
yınca, birçok meraklılar iskeleye Ü· 

şüşmüşler, gözlerini generallerin ç~h 
relerine dikmişlerdi... Generallerın 
çehrelerindeki tebessüm ve şatar?t, 
derhal büyük endişeleri izale etmış
ti. Nitekim ertesi günü yapılan ::;on 
bir müzake~ede ıırtık bütün ihtilaf-' . .. 
lar kamilen hallolunarak ertesı gun 
saat altıda, (Mudanya Konferansı 
Protokolu) imza edilmişti. (11 Teş· 
rinievvel 1338 • 1922). 

Istıraplarla geçen dört uzun ~~ne
den sonra bir hafta kadar. suren 
_ oldukça' çetin _ bir müzakereyi 
müteakıp, aihayet şerefli. bir su~.h 
başgöstermişti. Bu vesile ıle de ku
çük Mudanya kasabası, Türk ~stik
li.l tarihinde, ebedi bir şeref ıhrnz 
eylemişti. 

Protokolun imza edilmesi - Türk 
ter kadar _ ecnebileri de me""nun 
etmişti. M. Franklen dö Buyyon, im
za merasimi icra edilirken, kendisi
nin de (Ankara ltil8.fnamesi) ni im
za ettiği zaman arkasında bulunan 
elbiseyi giynıiş: 

- Bu elbise, bana ve bütün işlere 

uğur getiriyor. 
Demişti. 

Bu muvaffakıyetin kazanılmasın
da, M. Franklen dö Buyyon, cidden 
gayret göstermiş; ve Türklere olan 
dostluğunu - başka Türk dostlarr 
gibi değil - filen ibraz etmişti. is
met Paşa, konferansın devam ettiği 
müddet zarfında notlanm kaydetti· 
ği kıymettar ve tarihi cep deft~
ni, bu hakiki Türk dostuna hediye 
vermiştt. 

~ 

BUyUk askeri zaferi ikmal eden 
Başkumandan Mustafa Kemal Pa
şa; lzmirdeki siyasi işlerini de biti
rerek Mudanya konferansmm başla· 
masmı temin ettikten sonra; Teşri· 
nievvelin 2 inci pazartesi Ankaraya 
avdet etmişti. 

(Muzaffer başkumandan) ; Anka
ra.da, emsali görülmemiş tezahilrat
la istikbal edilmiş; sureti mahsusa
da yaptınlmı, ol&Jl zafer taklan al
tından geçirilmiftj... Birkaç ay ev -
vel meclis kUn!Usilnde: 

[Arkuı varJ 
----(1) Cevdet Xerim Be7 o tarihte, erkanı· 

:harp 6inba1111 idi. 

lAN 
7 c::c::== 

Radyo Eski konaklar neler. anlatıyor? 

Bugünkü program 
İstanbul 

Öile ne$riyatı - Saat, 12,30: Plakla 
Türk musikisi; 12,50: Havadis; 13,05: Plak· 
la h~fif muzik; 13,25 • 14: Muhtelif plak 
nesrıyatı. 
Akşam neşriyatı - Plakla dans musiki

si; 19,30: Diyalog: Bedia ve Vasfi Rıza 
tarafından; 20: Cemal Kamil ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk 
ljarkilari; 20,30: Miızeyyen ve arkadaşları 
tarafından Turk musikisi ve halk ıarkıla· 
ri: 21: Orkestra: 

J - Fucık: (Marinarella) uvertür. 
2 - Lanner: (Hofball • Tanze) vala 
3 - Vidal: (La Burgonde). • 
4 - Delibes: {Slav halk melodisi ve 

viyasyon) Kopelya balesinden. 
5 - Rubinstein: (Damon) operaam(tan 

p~rçalar; 22: Plakla sololar; 22,30: Hava
dıs; 23: S O N. • 

Günün program özü 
Senfonhl konserler: 
ı 9,30: Zıirih. 

Hafif konserlP.r: 

17 Kotonra: Hafif müzik; 19 Frank • 
fart: Aııekrı bando; 19,05 Berlin: Operet 
musikisi: 20,15 Tuluz; Orkestra· 21 10 
Lfi.ypzig: :4-şk ııarkıları; 21,10 Bertin': K~ • 
rışık musıkı: 21,10 Vıyana: Viyana musi
kisi: 21,40 Stiıtgart: Viyana dans havala
rı; 21,45 Prag: Operet popurisi · 22 Var • 
ı;ovn: Opera musikisi; 22,30 Parls P. T. T: 
Orekstrn, şarkı; 23,30 Laypzig: Karışık 
konser. 

Operalar: 

22 Roma.: Verdinin (Ayda) operası; 22, 
40 ormandı: (Traviata) operası. 

21,1~ Münih: (Der verliebte Vau . Vau) 
operetı. 

Oda musikisi : 
20 Bertin: Şu bert yaylı kuarteti; 22,45 

Londra • Rejiyonal: Oda mu&ikisi 23,15 
Zıirih: Trio konseri. 1 

'" I .. r 
16,05 Breslau: 18 Varşova: Solist ironi· 

seri; 19 Königsberg: Solist konseri; 20,40 
Munih: Pıyano (Rus eserleri); 21,40 Mil5ıı 
Şarkılar; 22 Paris: Şarkılar; 23 Viyana: 
Marksin prktlarından. 

23,10: Sottcns; 23,20: Budapeşte: 23,30: 
Breslau, Torino; 24,1: Viyana; 24,30: Var. 
şova. 

Bir Boyunbağı Hırsızı 
Mahmutpaşada Yakonun dükka

nından boyunbağı çalan Yorgi ismin
de biri, Uç ay hapse mahkum olmuş
tur. 

Ceza, ya§ından dolayı 2 ayn, çalı-
nan şeyin kıymeti az olduğu için de 
on güne indirilmiştir. 

Yakacık Sanatoryomu 
Batdoktoru Geldi 

Bir müddettenberi Avrupada tet · 
kikler yapmakta olan Yakacık sana
toryomu baş doktoru Ihsan Rifat 
vazifesinin başına dönmüştür. 

Abra ham 
paşanın 

yahsı ve· 
konağı 

M ısır I-Iidivi İsmail 
.Paşanın meramı

nı ve kafasına mıhladığı 
noktayı söyledikti: Şah
lanmak, kuru valilikten 
kurtulup Padişahlık tacı
nı giymek ve tahta otur
mak. 
Tuttuğu kestirme yolu da anlat-

tıktı: Zahiren, İstan buldaki Mısır 
işlerini takip ettirmek; batinen ise 
sarayı ve vükelayı yola getirecek 
planları kurmak için bir açıkgöz 

bulmak. 
Bu işe biçilmiş kaftan gördüğü 

adamı nihayet buluyor; Abraham 
adlı ermcniyi, kapı kahya
lığile lstanbula yolluyor. 

Kahya Efendi kolları ve paçaları 
sıvıyor. Geçen yazımızda nakletti
ğimiz veçhile Mısırdan Kahyanın 
Biiyükderedeki yalısına, Beyoğhın
daki konağına akan torba torba 
sarı liralar. bavul bavul banknot
lar oradan da saraya (hattft doğ
rudan doğrµya hünkirm kendine 
ve valde sultana), Babıaliye, ne
zaretlere (fulus) yağdırıyor . 

Çok geçmeden, Vali Paşa saray
ca ve devletçe pek akil. pek müba
rek, pek yan sadık bir insan mev
kiine çıkıveriyor. 

Mısırlıya en ısımk olan ve toz 
kondurmıyan, valde Pertevniyal 
Sultanmıf' 

Kapı kiıhyası. sıvadığı kollan 
ve paçalarile yalnız Yelini -

..metina.lıidi:v.JWi koparmak v.er.a.. ı 
Mt ~U oınıa llı"ZAA9n• göre, 
yani evlattan evlida çevirm~kle 
kalmamış. Daha ne işlerde ne isler 
başarmış. Bir kaçını gelişigüzd 
sayıverelim: 

1866 da Girit yine ayaklanmış. 
Mısır valisi, gıiya matbuuna yar-

........_. ......... ~-...C.WIQ--......... ..... sııaaı: 

SAGLIK ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM 

Musiki ve Mide 
lstanburda ra.mazan, bir de mu

siki rnevsiınidir. Tiyatroda yahut 
sinemada kapanarak oyun seyre~
meye tahammül edemiyenler, bı.r 
kıraathanede sigaralarını tellendı
rerek - bazısı da nargilesini to· 
kurdatarak - musiki dinlemeyı 
severler. 

Musiki de, tiyatro gibi, sinema 
gibi, bir eğlencedir ama. ramazan· 
da böyle musiki merakı sadece 
eğlenmek için, vakit geçirmek için 
olmasa gerektir. Çünkü musikini~ 
mideyle, hazımla 90k münasebetı 
vardır. 

Musikinin sinirler üzerine tesi-
rini, tabii, bilirsiniL Tevratta Da
vut Peygamberin rübap çalara~ 
bir sinirli hastayı iyi ettiğinin hı
kayesini okumuş olmasanız bile, 
musikinin birçok sinirlilere, hele 
melankolik hastalara iyi geldiğini 
şüphesiz duymuşsunuzdur. Bazı 
hekimler romatizmalı, siyatikli 
hastalara bile ağrılarını teskin için 
musiki dinlemeyi sağlık verirle!". 
Sinirler musikiden, bir taraftan 
yatışmakla beraber, bir taraftan 
da kuvvet bulurlar. Fabrikalarda 

işçilere musiki çalmak adet olına
mışsa da onlar yoruldukları vakit 
kendileri şarkı söyliyerek sinir:e
rini kuvvetlendirmesini pek iyi 
bilirler. Rivayete göre Mısırdaki 
o kocaman ehramlar da hep işçi
lerin tarkıları sayesinde yüksel • 
mişlerdir. 

Mide üzerinde de musikinin iyi 
tesiri en meşhur hekimlerin mü
şahedelerile sabit olmuştur. Hem 
de bu hekimlerin kendileri musiki 
çalan artistler değildi. DUnyanın 

en büyük hekimlerinden olan Fe
lemenkli Boerhave yemeklerini 
güç hazmettiği için her yemeğin
den sonra biraz musiki dinlemeyi 
~det edinmişti. 

Ceçen asrın en m8'hur Fransız 
hekimlerinden Recamier hazımla
rından şikayet eden hastalarına 
verdiği reçetenin en başına: 

"Mide ahengi sever." 
Diye yazdıktan sonra hastA.nın 

yemekten sonra şu veya bu aletle 
musiki dinlemesi lazım olduğunu 
yazardı. Hasta pek kibar olursa 
oturduğu sal.onun penceresinin al
tında musiki çalınır, hususi musi
ki takımı getirtemiyenlere de 
- o devirde her gece çalınan -
asker mızıkalarını takip etmeyi 
tavsiye ederdi. 

Daha iyisi, Pariste Dr. Veron is

minde bir hekim opera direktörü 

olmuştu. Bu hekimin her ıece, 
direktör locasında kurularak otur

duğunu görenler, musikiden bık

madınız mı, dedikleri vakit hekim: 
- Ne yapayım, ben buraya key

fim için gelmiyorum, musiki ol
mazsa yediğimi hazmedemiyorum! 

Dermiş. • 
Şu halde lstanbullulardan bazı

larının da iftarda türlü türlü re
çellerle ve çorbayla, pastırmalı yu
murtayla başlıyarak yedikleri )'•· 
mekleri hazmetmek için musiki 
dinlemek istediklerine hiç faşma
malıyıı. Radyoların her ak,am bi
ze dinlettikleri plA.k musikisinin c
kadar rağbet bulmasına seher- bel
ki ıene hazım zorluğudur. 

Mide ahenıi severmitl 

Abraham Pafanın vaktile kı,lılıkonak olarak kullandığı Beyoğ. 

lundaki (Serklc!oryan) 

dım olmak üzere, bir taraftan Gi
ride Mısır askeri gönderiyor; bir 
taraftan Şahin Paşası vasıtasile ih 
tilalcilcrc para, silah, levazım teda
rik ettiriyor; bir taraftan da Istan
buldaki kapı kahyası, Rus sefiri 
!gnatiev'le elbirliği ederek, gizlice, 
Türkiyedeki Rum elebaşılarını kış
Jurt1yor. 

1870 te, Yemende gemi azıya a
lan ve Hudeydeyi mıfüasara etme
ye kadar varan Asir Emiri tbni 
Aidin isyanı, doğrudan doğruya Hi 
divin parmağile olmuştur diyenler 
çoktur. 

Bu bapta en büyük rolü oyniya
nın da mahut kahya olduğu :Söyle
nir. Yine Rus sefiri lgnetiev'le kum 
paslar kurarak büyük bir plan ha
zırlamışlarmış. Maksat Hidive Ye
meni kaptırmak; Arabistana ayak 
attınp Hicazın arkasını aldırm:ı.k; 

hilafeti de enseletmek. 
Ali Paşa tetik davranarak asker 

gönderip Yemen gailesini çabucak 
bastırmasaymış tut kelin perçimin
denmiş ... 

Hidiv Paşa istiklal sevdasında ya. 
Avrupalılarla müstakil bir devlet 
gibi gümrük ve ticaret muahedele
ri yapmak salahiyetini edinmeye 
de can atmada. lstanbulda, yine 
mahut kargüzar ycdile, yilz binler
oe lin ~yer. 
~ (fllMllÜliede) yerine- (mu

kavele), (devlet) yerine de (dev .. 
Jet memuru) kelimeleri konup, ya
lanc&tan göz boyanarak, (Hidivler 
ecnebi bir devlet memurile muka
vele ynpabilirlcr) şeklile ferman 
mis gibi koparılıyor. 

Mısır kadılannm Şehislam kapı

sından tayini, Mısınn Istanbul nil-
fuzu altmaa bulunması demek ve bu 

da manii istiklal değil mi ya?. Ka
dının değiştirilmesi icap ederse in
tihap hakkının Hidiviyet makamı
na verilmesi çiba.nbaşını koparıyor 
lar. 

Bu fermanı ele geçirmek için Is
tanbuldan 100 bin lira istenildiği
ni, kapı kahyası efendisine bildir
miş. Hidivin her nedense neke!':li. 
ği tutmuş, fena öfkelenmiş. (Bir 
para vermem!) diyerek küplere 
binmeye başlamış. 

Rivayete göre, Istanbuldakiler 
Yahudi pazarlığına girişmişler; 10 
bin liraya kadar inmişler. Olur şey 
değil, Altesin inadı inat. Vermem 
de vermem ... Herkes: 

- Ne oldu bu hovarda adwna ? .. 
Artık para pul sızdırmamaya nası! 

nusuf tövbesi ml etti? Diyerek va
şa kalmışlar. 

H Useyin Avni Paşa. sadaretin
de bu kaşkarikolan görmüş 

ve yutmamaya başlamış.. Sadra -
zam aradan sıyrılmazsa kahyanın 
ve efcndinasmm hali harap. 

Sultan Aziz, damaya ve satran • 
ca olduğu gibi tavlaya da pek me -

rakhymış. Ser tavlabazı hazreti şeh 
riyarisi bile var. lstanbulda, tavla-
da en usta alanlan sarayına getirt 
mede; en kan kırmızıların karşısı-

na evvela ser tavlabazını oturtma
da; adamı çetince gördü mu (gel 
karşıma!) demede •.• 
Adamcağıza şevketliyi yenmek 

düşer ml biç? .. Yenildi mi, sakallı 
da kah kah kah kah!. .. 

- Bu cenabet böyle oynanır i~
te! Diyerek tavlayı vurup kapa • 
ma. 

HUnklnn bu tavla merakını Ab
raham Paşa duymuş. Kendinin de 
hayli mahir olduğunu kulağına gö
t~rtmü~ ... Saraya çağırılmış... A
zııle karşı karşıya geçmiş. 

D edik a, açıkgöz... iki o .. ; 
yun verdise bir oyun almış; 

bir beş yenildiyse bir üç yenmiş. 
Bu cihetten de Azizin gözüne gir· 
miş ve onunla boyuna tavla atma- ' 
nın yolunu bulmuş. 1 

Bir gün yine oyundalarken, 
Kahya Paşa: 1 

- 50 bin liraya tek oyun padi
şahım! diyor; sakallı da pekiyi ba-
sıyor. 1 

Zarları veriştiriyorlar. Abraham 
Paşa, bile bile lades, oyunu kaybe
dip bir tahtada 50 bin liralık çeki 
dayamaz mı şevketlinin gözüne?. 

Şevketli sevincinden 32 dişi mey 
danda, herhalde (Dile benden ne 
dilersin?) demiş olacak, dilekçi de 

(Hüseyin Avni Paşa kulunuzun te
ker meker oluşunu) cevabını ver. 
mif bulunac.ak ki, Sadrazam he • 
men azlediliyor ve ertesi gUn, mem 
leketi olan lspartaya sürülüyor. 

Paşa bu tekmenin nereden geldi
ğini sonradan anlamıf Abraham 
Pa,,.ya .şu ha.beri 'gdndermlş: 
- Beni hasıl sürdUi'diyse öyle

ce getirtsin, yahutta Uç aya kadar 
kendini yok bilsin! 

Can pazan ... Ermeninin etelkerl 
tutuşuyor. Hüseyin Avni Paşa bu, 
dediğini yapar mı yapar.. . 

Çok ~meden paşa affedilişor 
ve J.ııtanbula ,etirtiliyor. 

A braham Pttşaya AbdUlfıziz ta
rafından, 1291 de vezirlik 

payesi bahşedilmiş. Şaşılacak ,e .. 
ye bak, Sultan Hamit tahta çıkıp, 
Kanunu Esasiyi ilan ettirdikten soıı 
ra da &yanlığı (bideriğ) eylemiş. 
mebusan ve ayan meclislerinin kö
küne incir diktikten sonra da vezi
ri yine kayırarak Şurayi devlet 
Mülkiye dairesi azalığına ta)·in et· 
miş .. 

A braham Paşa, çehre .zilğftr • , 
dü, kılıksız, lampasa bir adam 

dı. Eski Çukurçeşmedeki köhne ha-
nı da dolduran ermeni irgatlara an 
dırırdr. Sanki saltayı ve şalvan çı
karmış ta iğreti bir elbise giymiş. 

Ayvazların memleketlisi, ynni 
Palulu, yahut Vanlı olduğunu ri-

vayet edenler vardır. 1 

Küflülerinln ve maliklneterlnin 

hadsiz hesapsızlığı, eski barutçuba. 

§1 Ohanes efendiyi cebinden çıka
rabileceği dillerdeydi. 

$ultpn suyunun Uerisindeki mef 
bur çiftliği bugtin, Katırcı oğulla
rından Mahmut Muhtar Pa,a ve. 

resesinindir. Korusu ve meralan 
' Kambur suyunun gerisinden oaş • 

Iıyarak BahçeköyünU, Ze'keriya 
köyünü, Rumeli fenerini içine alan • 
ucu bucağı bulunmaz bir alamet-

tir.. I 
Bır zamanlar gazino ve kum~ .... \ 

hane yapılmış olan, sonra tutuşup 
yanan Bcykozdaki korusu da dağ. 
lan, bayırları kavramıştır. Beyoğ. 
lunda, Istiklal cadd~sindeld 
(Serkldoryan}' vaktile Abraharn 
Paşanın kışlık konağı imiş .•• 

S~tmet Muhtar ALU S 

Bir Kız Pencereden Düftü 
Kadıköyünde Talat B . 

ey sokağı 
da 6 numarada oturan 0 n • 
tor Omer Se•""edd" . · rdulu dok-

• • , L ının evlat! -
vın, dün ikinci kattak· ıgı Per .. 
lannı ellerken ı Pencere cam. 
d ınuvazen .,,_. 

erek sokağa dU nı .e'lllıı kaybe-
nıuhtelif yerlerin:en Uş, vU~udünün 

Yaralanmıştır. 
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Cellat, Bir Elinde Şapkası Bir Elin
de ip Olduğu Ha' de Göründü. 

Şimdi I<onkort denilen meydan ı üçük köpek birkaç gün hiicreleri 
binlerce insanla doluydu. Sabah ka· ıluyarak dolaştı. Şiltelerin altında 
ranlığındanberi halk burasını dol • ı sahibesini aradı, sonra o da unuttu. 
durmuştu. Bir hayır sahibi ona yiyecek verip 

Bir kraliçenin giyotine gitmesi her yanına aldı. 
gün görülür bir manzara değ-ildi. Dul Capet'in tabut parası ve gö· 
Halk saatlerce beklemeğe razı idi. mülmek ücreti diye bir hesap çı . 
Herkes yanındakilerle konuşu)or, kardılar. Hükumet bunu ödedi. J{a
şakalaşıyor. Sanki eğlenceye gelmiş lan elbise ve çamaşırlarını toplayıp 
gibi vakit geçirmcğe bakıyordu. ı-;r- bir l!astnncyc gönderdiler, fakir ka· 
tesi günü kesilecek kafalar hakkın • clınlara dağıttılar. Onlar da btı eloi· 
da fikirler beyan ediliyordu. Limo • selerin kime ait olduğunu bilmeden 
nata, ceviz, ve şeker satıcıları ortn- giyip eskittiler. Mari Antuanete nıt 
da dolaşıyordu. Halk bu manzara - olan her şey maziye karıştı. Birkı-ı.,. 
dan adeta eğleniyordu. sene sonra bir Alman gelip tc imı-

Bu gürültülü ahalinin başı üze · !içenin mezarını ziyaret etmek ist"
rinde iki gölge yükseliyor: Birisi in- diği zaman sabık lı.,ransa kraiicesı· 
ce hatları ve keskin bilenmiş bıc:ağı nin nerede yattığını kimse göstere· 
ile giyotin, diğeri biraz ötede On Be- medi. 
şinci Lüinin yıkılan heykeli yerine Hud·ıt haricinde de Mari Antua . 
yükselen hürriyet ve cümhurıyct netin idamı biiyük bir teessür uyan· 
timsali ... . dırmadı. Dük dö Provans, bir tarnf. 

Uzun saatlerdenberi kımıldanan tan bu ölüm, bir taraftan veliahdi:ı 
ve gürültü eden halk birdenbire tagayyübü sayesinde daha çabuk On 
sustu. Askerler vaklaşıyor, bir za- Sekizinci Lüi olabileceği için hic; te· 
manlar kraliçe ~lan kadını getiren essiir göstermedi. Avusturya sarr. . 
araba ilerliyordu. yında İmparator Fransuva matem 

Cellat Samsan bir elinde şapkam, elbiseleri giymekle iktifa etti. Bir . 
bir elinde ip olduğu halde görtindii. kaç zaman tiyatroya ve eğl<.>ncC'yc 
Etrafı öyle derin bir sükut sardı ki gitmedi. ~ıersiye teslim edilen 
tekerleklerin gıcırtısından ve atların kraliçenin elmaslarmı ve kızıııı sıt· 
nal seslerinden başka hiçbir ses du· raya kabul ettiler. Fakat kaçmak 
yulmuyor. Biraz evvel gülüşen, ko· teşebbüsü için olan borçlarını öde . 
nuŞan, şakalaşan binlerce insan bir- mediler. 
den susmuştu. Herkesin gözü. elle· Bu haberden cidd~n müteessir O· 

ri bağlı, başı yüksek olarak ö"len lan bir tek insan vardı, o -Oıı I•~er
kadına bakıyordu. Fakat o kimseyi sendi. He>r dakika öliim haberfoi 
görmüyordu. Artık son da.kika1arı· beklemi~i. Nihnyct gazetel~r<le bn. 
nı.. yaşadığını biliyordu. Be$ dakika nu okuyunca kız kard~şine şu mek-
sonra ahrete intikal edecekti. tnbu yazmıştır: 

Araba giyotinin önünde durdu. [Ar' ası var] 

Eliş' eri 
Serg·s:nde 

~ azananJar 

Mari Antuanet. hapishaneden cıkar
ken aldığı sakin ve müte,·ekkil t.:ıv

rını bozmıyarak ve hiçbir yardıı:il i&· 
temiyerck hafif adımlarile yüksek 
ö\{çeli ipek pabuçlarını göstererek, 
tıpkı Versayın mermer merdivenle • 
rini çıkar gibi darağacına çıktı. Son 
defa olarak etrafındaki kalabalığa 
baktı. Uzak ufuklarda yaşadığı ve 
ıstırap çektiği Tülleri sarayı görü - Kırk San'atkara Yüzer Lira 
nüyordu. Bir saniye içinde şunu ııa- Mükafat Verildi 
tırladı: Gene böyle coşkun bir halk Ankara, 20 (A.A.) - lktı mt Ve-
kütlesi kendisini Fransa toprağına kaleti birinci el işleri ve küçilk s:.nat-
ayak ):>astığı zaman karşılamıştı. !ar sergisi komitesi rei.sliği ıden teh-

Hiç kimse ö!Ume glden bir insa - liğ edildiğine göre, el işleri vç küçük 
nın düşüncelerini tahmin edemez. sanatlar sergisi ııizamr.am::si muci-
Artık her şey bitmek üzeredir. Cel-
latlar kendisini arkasından tuttular hince teşkil edilen juri heyc·i 1cP. ser-
ve başını tahtanın üzerine dayadı - giye iştirak edenlerden aşağ;d ı bcğc
lar. Bıçağı tutan ipi çektiler. Bıçak, nilen eserlerinin sergideki t~;hir nu· 
bir şimşek gibi gürültü ile indi. Sam· maları yazılı küçük sanat' arlaı ın 
son saçlarından kanlı bir kafa yaka· yüzer lira nakdi mükafatla ta!.dır e· 
ladı. Ve halka uzattı. Halk vah~i dilmelerine karar verilmiştir. 
bir uğultu gibi (Yaşasın Cümhuı i • 1657 1925 · 3753 6743 
yet) diye bağırdı. Kısılmış boğaz. 3239 3486 3128 ı ;,. · 
lardan çıkan bu ses korku ve heye- 15GO 814 1762 2967 
candan sanki titriyordu. Derhal h~r- 1748 2320 565 1G15 
kes dağıldı. 2104 J3S5 911 !1

'.
1:! 

Saat on ikiyi çeyrek geçiyor. Ye- 237 3656 3319 3~i)9 
mek zamanı gelmişti. Halkın karnı 2543 515 2040 3857 
acıkmıştı. Artık orada durmanın f 317 3050 1200 36:1'.l 
manası kalmamıştı. Haftalarca sü - 598 3054 3967 3223 
ren bu .giyotin sejTi daha birkaç ay 3378 365. 
devam edecekti. Halk bir b~şka gül\~ Noter huzurunda bu kırk san:ıtkiır 
tekrar toplanmak üzere da~ldı. Bi~ arasında çekilen kur'a mti"!H nje 
el arabası ile Marl Antuanetin cese1 fevkalade müklıfntlar aşağıdakı sa
dini götürdüler. Başı bac~klarının' natkiı.rlara çıkmıştır: 
arasında duruyordu. Daragarı~d~n Ismail Kemal: (Atatürk mi!k..ıfatı ı 
sızan kanı toprak yavaş yavaş 1" 1 • 2.000 lira, Saran: tllükumet rntikiifa· 
yordu. Meydan boşalmıştı. Orada tn) 1.500 lfra, Zehra Kıum (Anknre 
yalnız hürriyeti temsil eden me~m:r mükafatı) 1.000 lira, Müzeyyen Orcr, 
heykel vardı. O, taştan gözl~n ıle Ihsan, Cevat Ornek. Ihsan Oz'!)cylar, 
bakıyor, fakat bir şey göremıyo~d~. Bt:yoğlu K. sanat mektebi, H .lil Us
Onun namına yapılan bu kanlı hadı- ta 1250) şer liralık mükafat. 
selcri sanki bilmek ve görmek iste
miycn bir hali vardı. 

iskenderun Sancağı 
hiçbir vakit Fransaya 
ilhak edilmiş değildir 
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mektir. Bu takdirde 
bağlı addetmez. 

Türkiye de kendini bu anla{}mıya ve muahedeye 

Tasarrufa Hak ve 1\1ahal Yok 
:-:et~ce ~u:aya varıyor· Sancak hiçbir zaman Fransaya ilha~ edilmiş 

degıldır ki Fransa burası üzerin<:: tasarruf edebilsin ve burasını sonradan 
kurulan Surıye ibmindeki 'bir &iyasi teşekküıe devredebilsin. 

Tiirkiyenin Tasdik Edilen Alakaları 
Iskenderun ve Antakya, Türkıye ile Fransa arasındaki karşılıklı bir 

takım taahhütlere taalluku olan bir mevzudur. Bu taahhütler arasında 
Sancağa muhtariyet vermek varoır. Halkın miistakil bir bayrağa ha1ikhll 
tanımak ı:;uretiıc Sancak halkının olgunluğunu ve Sancağın istiklale 
namzetliğini kabul etmiş olmak vardır. 

Du bayrak Türk ba)ll'nğmı ıntive eder. Ayrıca da lskenderun limanın· 
dan Türkiyenin ve Türklerin Sancak ve Sancak halkı kadar istifade i'de· 
bilmesini I<'ransa kab:ıl eylemiştir. Gerek bunlar ve gerek Türklerin hu
susi muhtariyetini 'rürkiyeye karRI taahhüt etmiş oln;ak, Tükiycnin S.ın· 
cak mukncldcrntı ile olan hususi alakasını kabul ctmd.: demektir. 

Ciro EdiJ<'tniyen Ta<ll-.hütler 
Millctlcrarasında kar~ıliklı taahhiitler, taraflardan birinin haberi ve 

rızası olmadan bir c:ek gibi ücüncü şahıslar lehine ciro edılemez. Bizim 
anlaşmamız Fransa iledir. Biz ancak Frnnsanın taahhütlerine inanarak. 
birtakım şartlar hakkınoa bazı hakimiyet haklarımızı bıraktık. Eğer 
Fransa hükumeti, bizi tnnısaydı bize sormadan ve bizim nzamızı arama
dan bu taohhütleri Sııriyeye d.,vre kalkışmakla ve olgun bir Türk küt
leı:;inin mukadderatını istiklfıl tecrilbesine yeni girecek bir siyasi teşek • 
küle tevdi etmek istemekle Türk ruhunu nekadar derinden incitmiş ve ya
ralamış olduğunu anlardı. Bizzat pek çok acılar geçirmiş olan Pransıl mil
letinin nezaketi ve hassasiyeti hakkında bizim çok bRRka f 'drlerimiz vardı. 
Karşımııda'.<i meselenin bu fikirlere ve ümitlere zıd görünmesind~n do
layı J<'ransa nesabına miiteessiriz. 

Fransanın Saptığı Yo' 
Fransa, meselenin ehemmiyetini kawamadığı için işi sathi geçmiş ve 

pek nnhoş bir yola sapmuıtır. Bl?günkü mesele şuradadır: Fransa taah
hüdıinü inkarda ve bu taahhüdü bizim rızamız olmadan üçüncü bir tara
fa dcvretmeği diisünmekte ·srar edecek midir? 

Israr ederse Türkiye de tarafiardan biri tarafından göz göre bozul
muş hale gelecek olan Ankara anlaşmasını ve Lozan muahedesini mer
iyetten çıkmış addedecektir. Bu takdirde cenup hududumuz tesb!t edilme 
miş vnziyette hılunac·ak ve tesbiti için yeniden müzalterclere giriRmck 
icap cdecektır. Meselenin bu kısmı Suriyeye <le taalluk ettiftindm bih·le bir 
müzakerede Suriyeyi temsil eden murahhasların da bulunması faydalı 
olur. 

lskat Edici Bir Mantık 
Aldığımız malümata g-ör hükumetimizin verdiği notada, müesses Türk 

haklarma tar.lllık eden biitün bu noktalar iskat edici bir mantıkla teşrih 
olunmuştur. Neticede bU:, ük bir hüsnüniyetle istediğimiz cihet. Fransa 
ile karnıkarşıya geçerek kon:ışmaktır: lki taraf da görüş tarzını mu
hafaza edere~: masa başına gec:e1im ve hiçbir kayıda tabi olmadan işi bu 
bakımdan tetkikten geçirelim. 

Böyle serhJst bir müzakerenin davayı halledeceğine ve TUt'k_ • Fra.n~ız 
dostluğuna arız olan ahenksizliği kolayca ortadan kaldıra<·agınha bı~ın~ 
şüphemiz yoktur. Fransa böyle bir müzakered<.>n kaçarsa bu are etı 
elbette hüsnüniyet telakki cdile1nez. Serbest münakaşadan kaçan taraf 
haksızlığını iptitladan itiraf etnuş demdttir. 

Avusturya 
"im pa ratorl u k 
istiyor! ,, 
Viyana, 20 (A.A. • Havas} - DUn 

Prens Ottan.un doğumunun yirmi dör
düncü yıldöniimü münasebe• iyk sal
tanat taraftarlarından elli tin kişi 
Habsburg bayraklnriyle dona ·ılnuş O· 

lan Konzertraus'da toplanmıştır. Bu 
nümayiş, Viyananın şimdiye kadar 
görmemiş olduğu muazzam bir teza -
hür olmuştur. 

Bu nümayişte Başvekil Ş•1şııit;" d~, 
yaveri tarafından temsil ed;lııı.ştir. 

Rusya ve Yugoslavya 
Araaında 

Bükreş, 20 (TAN) - Burada ç:i • 
kan Le Moman gazetesinin yaıdığı • 
na göre, bu senenin nihayetine kadrır 
Yugoslavya hükumeti, Sovyct Rus -
ya ile diplomatik münasebata başlı· 
yacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Avusturya ve 
Almanya 
Görüşmeleri 
Bcrlin, 2 O(Radyo) - Neşrcdilf'.n 

bir tebliğe göre, Almanya ve Avus
turya hariciye nazırları ara!nula vu
kubulan konuşmalarda siyasi ve ik
tısadi mevzular üzerinde l!•ırulmu.ş 

ve tam bir noktai nazar birliği mev
cut bulunduğu memnuniy •!le tes -
bit edilmiştir. lki memlekc~in ticari 
miinasebetlcrini genişletmek çin 7 
kanunuevvelde Viyanada müzakere
ler yapılacaktır. 

lngiliz Büyük Elçi~i 
Ankaraya Gitti 

Majeste Kral Edvard Vlll şehri· 

mizden ayrılırken maiyetlerinde me • 

zunen lngiltereye gitmiş olan 1ngılte

renin An~rnra Büyük Elçisi Sir Persi 

Loren dün şehrimize dönmüş ve ak

şam ekspresle Ankaraya hareket et· 

miştir. 

KIRK DôRDVNCO BAP 
Matemli Bir Şikayet 

Parlste bu aylar zarfında o ka· 
aar hadiseler oluyordu ki bir öliimü 
aynca düşünecek vaziyet yoktu. 7a
man ilerledikçe insanların hafızası 

Her Sabah Tıraş 
Olmak Medeni 

Bir ihtiyaçtır 

ITALYANIN YEN1 
BlR lSTEGl 

Cenevre, 20 (A.A..) - ltalya, Ha
beş meselesinin Milletler Cemiyetin· 
de tamamen tasfiyesini istemektedir. 
Bu maksatla ltalya Kanunusanide 
cemiyeti fevkalade b[r toplantıya ça 
ğırılmasını istiyccektir. ltalyanın O::· 
nevreden ayrılıp ayrılmıyacağı o za· 
man belli olacaktır. 

kısalıyordu. Birkaç hafta sonra Ma
ri Antuanetin adı bile anılmaz oldu. 
Bu isimde bir insanı idam ettikleri
ni ve gömdüklerini unuttular. Hat
ta tabutu mezarlıkta gömülmeden 
bir müddet ortalıkta kalmıştı. J3ir 
tek insan için mezar kazmak co~ 
masraflı idi. Mari Antuanetin tnl:)u
tunu kireçle kapadılar. Sonra bir
çok idam mahkumu toplandıktan 
ıonra hepsinin cesedi ile beraber o· 
aun da tabutunu bir müşterek me
zara ko~dular. Hapishanede kalan 

Fakat iyi bir tıraş sabunu, en iyi 
bir tıraş bıçağı kullananlara ise bu 
ihtiyaç büyük bir zevk olur. 
İşte size bu zevki verecek şeyler: 
Hasan tıraş sabunu 
Hasan tıraş makinesi 
Hasan tıraş bı~ağı 

Hasan tıraş pudrası 
Hasan kolonyası 

En iyi Zeytinyağı 35 Kuruş 
Odemiş, (TAN) - Bu SCıle zeytin 

;mahsulü oldukça iyidir. Piyasaya kül 
liyetli miktarda zeytin gönierilmek-

tedir. 
Ieilecek kadar iyi olan za.vtinyağ

ları 35. 3715 kuru§a satıhriak+ddir. 

Filomuz 
Maltada 
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bataryalarının ayni suretle mukclbe· 
lesi akabinde de 17 topla lngıliz ami
ralini selnmlamış ve 17 topla kendisi
ne mukabele edilmiştir. 

Yavuz selam toplarını atarken her 
iki defasında da Ingiliz beyaz harp 
bnyrağını çekmiştir. 

. Afafürl..e ;ükron 
Valetta. :,w (A.A.) - Anadolu a

jansının sureti mahsusada göııder.liği 
mu ha birinden: 

Cümhuriyet 'fürkiyesi Jo ı ınması
nm Valetta limanına yiı işi cidden gö
rülmiye deeğr bir manz,ıra nr :~'diyor
du. Ba:ta Amiral Şükrü Ok:m olduğu 
halde, bütün denizcilerimizin gbğiis
leri, donanmamıza dost Ing•l+oi:r/3 ta
l'afından yapılan muazznm bahri nıc 
rasim ve gösterilen ihtir:ım karf)ısın
cin Türke bu şerefli mevkii veren Ulu 
Onder Atatürke minnet ve şü!uanla 
kabarıyordu. Kaleden atılan seli>ın 
toplarının uğultuları limanda demirli 
lngilız gemilerinin her birin i~il ayrı 
ayrı gelen selam sesleri ve bo,.ulnrı ve 
Galınan istiklal mE<rşımız araı:.ından 
süı.ülerek geçen donanmamız, lngıliz 
hava kuvvetleri merasim uçu'jları ya
parken. iç limanda Qucen F,li nbet ve 
Barbam zırhlılarının arasında saman 
dıralara bağlandı. ' 

Amiraller oıo~.ndo 
Yavuza ilk ziyareti Türk koıısolosu 

yaptı. Sonra Amiral Şükrii C>knn. ya
nında harp ve denizaltı filoları kuman 
danları, kurmay başkaru ve ~·avcı i ol. 
duğu halde ve büyiik ünıfor malarla 
Ingiliz Amirali Sir Dudlet'vi, Qeen 
Elizabette ziyaret etti. Fevkaıade 
merasimle karşılandı ve bir miifre;~c
yi teftiş etti. Ayrıln kcn ır; tofıla se· 
lamlandı 

Ingiliz Amirali ayni suı etle hu zi
yareti iade etti ve büyük merasimle 
istikbal ve t.?şyi edilerek topla selam
landı. 

İki amiral nrasmdnki bu ilk te
maslar çok dm;tane ve samimi oıdu. 

Selôm ·':ıo ·ıılart 

Bundan sonra Amiralimiz limanda. 

İngiltere Ne 
Zaman Muha
rebeye girecek 

[Başı 1 inciCleJ 

faa için kullanılcıc()k, 3 - Garp 
için bir anlaşmd yapıldığı takdir
~e Almanya bir taarruza uğrıedı
gı zaman bu +aarruzu defetmek 
için kullanılıcaktır •. , 

IRAK· MISIR 

Mister Eden bundan sonra hari<"J 
taarruzlara karşı lngilterenin kimle
ri müdafaadan mes'ul olduğu.ıu an • 
!attı ve Ingiltercnin lı'ak devletine 
karşı bu şekilde bağlı olduğunu . . Mı • 
sıra karşı da ayni tanhhütlere gir • 
diğini söyledi. Bu devletlerin taarru
z~ u~r~maları takdirinde Ingıltere _ 
nın sılahlarını ktıllanmaktr '""reddüt 
ctmiyeceğini ilave etti. 

DEMOKRAS1. FAŞIZM 

Mister Eden bunu mütcnkip: "si
yasetimizin temelleri bunlardır, mil
letler ancak hayati menfaatleri Il\ev
zuu. bahsolduğu zaman harp ederler. 
Ingiltere, beynelmilel intizamın ar • 
kasında kafi kuvvetin bulunm!isı la
zım geldiğini anlıyarak silıiht~- ··or 
dedi Ye lngilteı enin bloklar Rle,·hi;~ 
de olduğunu, dünyanın demokr~silcr 
ve dikta.törlükler diye iki bloka ayrıl 
masını ıstemediğini nutkuna ekledi. 

Mister Eden en son olarak demiş· 
tir ki: 

"- Bununla berab.er otomatik as· 

keıi taahhütlerimiz yoktur. ~!illetle· 
rin kendi hayati menfaatleri me,•zuu 
bnhsolan nuntnkalar müstesna ola. 
rak, otoma~'< askeri taahhütler ka • 
bul etmeleri ı'loğru olamaz. İfite bizim 
siyasetimiz ve yeni Lokarno proje.d
nin esasları bunlardır.,, 

lsmet !nönü 
bütün Avrupada 

b1r rekordur 
ki bütün gemilerin sXLm boruları ve Belgrad, 20 (A.A.) - Vreme gazo
hnvalnrı arasındn Malt'I Vnli ve !(()- tesinin diplomatik muharrui Sve • 

muta~ı Amiral l<,re~rh_'i ziyaret et-ı tov::ski. gaz~esınde "Tilrkıye L.tşveln· 
~ek uzere karaya mdı. Dost mem ~ linin nezdinde" başlığı altında yazdığı 
.eket topraklarına ayak bnsrşı da lJ mak 1 d 'I'ü' k" B · · . . a e e, ı ıye aşvekılı ıın yal • 
topla 'kaleden selamlandı. Annral 
Şükrü Oknn buıadn aı.keri mrrasim- nız Türkiycde değil, bütün flvrupada 
le karsılandı ve resmi scEı.m ifa edc·n da bir rekor vücude "'0etiıdiiYinı bildi-. ~ 

bir kara kıt'asmı teftiş ettikten sonra, 

1 

riyor ve diyor ki: 

maiyetlerile birlikte otomobillere bi • "Fı'lhak"k l t 1 · ·· ·· . . . ı a, sme nonu Oil ı:ç sa-
nerek Vah su·nyına g'.~~1 • , nedir, Kama.1 Atatürkün en yakın 

Co}fon few,wıa. mesai arkadaşı olarak hükfımetın ba-
Bütün güzergahı kesif bir halk şında bulunmaktadır. 

kütlesi kaplamıştı. Halkın heyecan 
ve tczahtirntını tasvir imkansızdır. 
Otomobiller mütemadiyen el ~rpan 

"Hr" I ve şaıılkalannı u ra avaze erıyle 
havaya atan binlerce kişil}in arasın -
dan ağır ağır yürüdü. Halk birçok de
falar :Amir.alin otomobilini durdurdu 
ve onun şahsında mensup oldııı;u mil 
Jeti çılgınca alkı~ladı. Amiral, müte -
heyyiç, bu tezahüratta fevkalade mm 
tefitane mukabele ediyor ve e!i ilf' 
halkı selamlıyordu. 

Malta Valisi Amiralimizi beş yüz 
senelik eski Malta şövalyelerinin nıer
mer sarayının dış kapısında Ye ç.'>k 
samimi ve dostane bir tarzda karşı • 

Jadı. 
Amiralimiz bir müddet istirahntten 

sonra ayni merasim ve tezahüratlrı 
Yavuza avdet etti ve Va1inm .i.ı.dei 
zivaretini kabul etti. 

'Amiral daha bu ilk temaelarırcla 
resmi mahafilde ve halk üzerinde de
rin bir sempati uyandırmış ve hü111ct 
tel~<in eylemistir. 

Amiral öğle yemeğini Ynvuzrfo. ye
miş ve Mnlta fahri Türk konsolosunu 
yemeğe alıkoymuştur. 

Yalvaçta 
Posta Teşkilatı 
Noksan 
Yalvaç (TAN) - 43 bin nüfus 

besliyen Yalvaç ilçesinde muntazam 
posta: teşkilatı yoktur. Mektuplar 
köy sandıklarında günlerce bekle· 
metke, ancak pazara gelen köylli • 
ler tarafından postaheneye uğranı· 
larak alınmaktadır. Bu sebc:ple Yal· 
vaça tabi 36 köy ancak haftada bir 
defa hariçten haber alabilmektedir. 

Posta ldaresinin tevziatı temin 
için harekete geçmesi hayırlı bir iş 
olacaktır. 

Rusyada lktısadi 
Su kasdin muha
kemesi Başladı 

Maznunlar Suçları. 

nı itiraf etmişler 

Moı>ko\·a, 20 (A.A.) - Novosibirsk 

şehrindeki Yüksek Divanıharp, Doğu 

Siberyada iktısadi suikast ve Troçkist 
ihtilali yapmakla maznun olan Ruş 

ve Alman maden mühendislerinin 
muhakemesine başladı. Bunlar üç ki· 
şidir ve reisin suallerine karşı suçla• 
rını itiraf etmişlerdir, Bunlar muh • 
telif maden kuyularında ameleyi sa· 
botaja, yani i~tısadi suikasde ve 
Troçkist mukabil ihtilale te§vik etmek 
le, ayni zamanda ameleyi zehirli ma
den gazlarının bulunduğu ıruntakadıı. 
kasden ~alı§tırmakla itham ediliyor .. 
lar. 1ddiaya göre, maznunlar birçok 
maden ~uyularında ameleyi bilerek 
ve kasden Grizu gazı bulunan nunui· 
kalarda çalıştırmışlar, birçok amele
nin ölümüne sebep olmuşlardır. 

Sulh için 
Bir ses 

• 
venı 
" 

Vaşington, 20 (A.A.) - Rio ~ 
Janeiro'da bir nutuk söyliyen Ame " 
rika Hariciye Nazırı Hull, dünya stil· 

hünün geçirmekte olduğu tehlikcl~ 
ri uzun uzadıya anlatmış ve bUtiltl 

Amerika devletlerinin mUşterel<Ptl 
b. t h.. .. b !ki clC 

yapacakları ır eza urun ". ~ı 
bu tehlikeleri bertaraf edebıleCE' 
ümidini izhar eylemiştir, 

, 
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Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

Kazanan· Okuyuculanmız Hediyelerini 
Pazartesi, Perşembe Günleri Öğleden 
Sonra ldarehanemizden Alabilirler. 

< 

Taşra Okuyuculanmızın Hediyeleri 
Adreslerine Gönderilecektir 

(6) · ıncı Sayımızdaki 
Bilmecelerin Halli 

BiRER BUYUK OYUNCAK 
KAZANANLARı 

Istanbul erkek liıeai 1044 Faat Katkal: 

ı - Çiftçinin (6) oila babalarmm bırak 
tıiı topraiı ve &taçlan ıa tekilde paylaı
mqlardı: 

Sultanahmet Uçler Hamam ıobk No. 11 
de Hüaeyin Fikret: 64 üncü okul ımıf 3 
ten Sermin, lstanbul erkek li1e1inde Mehmet 
Ali. 

• 
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• 1 r- .. .. .... __ ... 
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BiRER KUÇUK OYUNCAK 
KAZANANLAR: 

Istanbal erkek liıesinde 154 Adnan, Is • 
tanbal kız li1e1:nde 1151 Perihan: Saltan· 
ahıılet Uçler Suterui sokak Ferruh; ı. · 
tanbal erkek liıesi 1219 Hami Aydın: ls
tanbal kız lisesi 706 Berrin Omıan. 

BiRER KART KAZANANLAR 
lstanbul liıesi 590 Aıun ,lstanbal kız li

sesi 256 Handaa. 

1 Çocuk Aleminde ' 1 

Yedi Yaşında 
Keman Ustadı 
Yedi yaşında bir çocuğun mWtem

mel bir keman konseri verdiğini söy
lersem ne dersiniz çocuklar? Evet 
Pariste bu yaşta bir çocuk yüzlerce 

insan~a keman dinletmif ve hepsini 
hayran bırakmıftır . . Dinleyenler o ka 
dar heyecana gelmişler ki • resimde 
gördilğilniU gibi - çocuğa birçok bu
ketler atmışlar. Dahası var. Bu kon
ser, küçük Parislinin ilk konseri değil 
dir. O, ilk konserini daha altı yaşında 
iken vermişti. Şaşmayınız çocuklar ... 
Birkaç sene evvel de daha Uç buçuk 
yaşmda bir küçük kız, piyanoda gibe1 
bir konser vermit, §İmdiden piyanist 
olduğunu ispat etmişti. 
Meşhur musikişinaslardau birçokla 

n da bu yaşlarda parçalar çalmışlar, 

TANm Çocuk hiveal 

1 ;ioll • 1 
o.'' • • 

. 1 • • • 1 1 -
lstanbul liaeııinde 835 Ydmaz, btanbal 

lisesinde 465 Anf, Fatih Fevzipap caddesi 
Altay, 140 numarada Sayit Unıür Berksan, 
45 inci ilk okul 341 Berrii, Si,li Abidei Hür
riyet caddesi numara 14 te Sevim Güler. 

Renkli Tabloyu Güzel 
Boyıyanlar 

,.. 
1 

·-,,, ' Bir Hindistan 
L • • •,. • • • ... • .• " 1 

• • • • 1 

~~--
~p ~ !Cevizinden Neler 

2 - Ressamm ikinci resimde anuttuiu 
ıe1ler eanlardır. 

A) - <>tretmenin lrürsüıündeki Jl<'kka. 
B) Yukardan üçüncü çocuian önündeki 

boya katuıu. 
3 - Uçüncü bilmecemizin balli (Ayna) 

leli. • 
4 - Balmacamızm halli ıudur: 

J 

3 
4 

ı't !-. 

Numaralı Bilm~emizi 
Halledenler 

oilu Recai: Diyarbekir dökmecıler aoka • 
imda dökmeci Memduh; Çerkeş istasiyon 
müdürü oilu .Nejat ; Çanakkale ınüddeiumu 
misi oilu Bedri Turan; Ayvalık Vehbibey 
mahallesi Sefa caddeıi No: 25 te Ali kızı 
Lltife; lzmir ikinci kordon No : 219 da Tür 
itin; Yalvaç orta okul türkçe öiretmeni oi 
lu ilhan Dilmaç; Niide Sakarya ilk okulu 
114 a.!'1k Berkııan; Ceyhand.l Kayserili 
kahveci Hüseyin oilu Rıza Dunıbn. 

BiRER ALBUM KAZANANLAR: 
Ayvalık mektepliler pazarı Cafer Ocal; 

Ayvalık bedesten içinde 11 numarada ma
ı-anıoz Bahattin; Ayvalk Altmova uddesiD
de 2617 numarada Selimi; Fatih bkender· 
pap maballesinde Feyzallab sokak No: 22 
de Nuran Yaltvar; Çumra tahnrat kltibi 
kızı Sime Uysur; Arnavutköy Dolaplıkuyu 
Ceviz ıokak Piraye Imer; Edirnekapı Kari· 

7 Tqrinisaııi 936 tarihli ve 6 numaralı ye mahallesi Kuyulubahçe ıok3k No: 7 de 
"Çocuk mecmua" mızdaki "hem eilence, Alleddin Tunca; Kemalpaşa caddesi No: 8 
beın bilmece" den en çok pııvan alıp hedi- de tekerci bmail; Edime lisesinde 188 Ta· 
1e kazananlarm liıtesi: rık Yazıcı; Fatih Sarısüzel caddesi No: 20 

BiRER MUREKKEPLI KALEM de Bedia. 
KAZANANLARı BiRER BUYUK OYUNCAK. 

lltanbul erkek li1e1inden 197 Akil; Be- KAZANANLARı 
ıiktaı 19 un~u illane~ep 348 Kimran; Uı- Düzcede Iametpata okulunda ımıf 4 te 
kil.~ lhsanıye Sultanıye sokak Ne;>: 7.6 da Rüıtü; Afyon tapu direktörü oilıı Necdet; 
M~enen Ertencan; btanbul kız lısesı 375 Edirne ıu itleri muhasibi kızı Umit Ataol ; 
Nez~ Bulaner: Kuunpap orta okalundan Zile tahrirat kltibi oila Turcut Soydan; 

konseı-J~r vermişleroır.Hatti. içlerinde 
kendi kendilerine parçalar besteliyen 
ler bile olmuştur. Fakat çocuklarını 
Zannetmeyiniz ki dört yaşında konser 
veren, sekiz yaşında parça besteliyen 
küçük musikişinaslar, artık her şeyi 
öğrendim diye kemanını, piyanosunu 
bir tarafa bırakıyor ... Hayir, ne gezer. 
Onlar ta ... elli, altlDlf, yetın.4' yaşına 
yani ölUnceye kadar hergiin muhak
kak birkaç saat çalıemayı dünyada 
ihmal etmezler. Yoksa pek erken baş 
lıyan istidat, tembellik yüzllnden sö
ner, gider. 

Bu kUçUk ve akılh musi~aslar 
size birer örnek olsun. Şimdiden musi 
kiyi seviniz. Çalışınız, daiıİıa çabşmız 
Bir gUn sizin de aranızdan piyanist
ler, ve bilyUk keman Ustatlan yetişir. 

Muhlis. Erenköy Kozyataiı Sabraytcedit iç Eren • 
BiRER KiTAP KAZANANLARı köy yolu No: 37 de Ihsan Ersoy. 1 D 1 K l c· . 1 
Mardin liimrük taburu subaylarmdan BiRER KUÇUK OYUNCAK a gaya &pi an IVCIV er 

~ühtü oila Brdoian Vural; Kadıköy Reca- KAZANANLAR: 1 
azade sokak No. 49 da Semih Tulpar; Ma- . 
latya liıesi SiS Rülmedclin; Lileli caddesi C.atalca F~rhatpap ,.caddeaı No: 15 te f ' • • J 
No: 29 da Omer Türkaü; Gaziantep l.ınet Fa~ılet; Kedıkpap Nev ıye ao~~ ~~: 39 da 
lnönii okulu 91 Hatice Yqilova; Edirne 43 Ahı ~apyan; Anlrara~a Ismeuno~u m;ı • 
tabur, 3 hudut bölük bmandaıu yüzbap hallesı Uzunyol ~k'!hir ·~~ıı.k 0&~ Erk
Adnan kızı Günq, Sitli Afitap sokak Gra. man; latanbal ıu~.rük ~um~yyızı Enver 
matapuloı apartmıaıı Eıin Gultekin; Manisa k~ı Oya Enver; Go~tepe ııtasıyon cadde • 
Akhinrı Reptbey mahallesi birinci ııakliye ımde No: 64 te lJehıye; 

-
aoltak No: 40 ta Mehmet; Ayvalık belediye BiRER KART KAZANANLAR 

~ 

I ,~, , c"'-'"1-
'A.~ : (.~ .... -- \~ı~-

brımmda .. berber çıraiı Zihnı Yiicel; M. latanbul erkek li1e1inde 766 Fikret Bu • 
Kemalpap ilk okul 245 Hayrettin. lut; Arnavutköy birinci cadde No: 90 . da 

BiRER ALBUM KAZANANLAR: Sake; Sultaııahmet Uçlerde No: 6 da Vedat; 

Yapabilirsiniz 
Gördüğünüz bebek bir JlindJst .. 

cevizladen oyularak yapılmıştır. Gös 

yerine birer düğme yap!Ştınlmııştır. 

Boynunda bir sıra boaeuk bağb, başın 

da bir parçacık hemen bir yemeni. A· 

ğız yerine yuvarlak bir delik delhunlf, 

bu deöğln etrafına kınnm bir boya 
De dudak yerine ince bir çizgi çlzllınlt

Ur. İçine bir ktiçük kuka iplik koyup 
lplllba ueuna nslmdeld gibi ktiçicUk 

bir ~p bağladmrz mı, &be mükemmel 

bir ip kutusu vazlleslnl de göreblllı • 

Dev 
Kaba .. 

Resimde gördüğünüz kabaklara 
:iev kabalı,, demek çok doğru olur. 
,merikada bulunan bu kabaldann 

oylan bir inetreyi geç~ktedir. A· 

itrbklan (18) er kilodur. Veımeciler Bozdoian kemeri Kirazlunes- Küçiikayasofya tebit Mehmet Pqa aobk : 
elt sokak No: 17 de Pakize; Fatih Çar - No: 25 te Fehmi Baysal; Saltaııabmet Uç- ! 
pmba Beyceiia uddesi No: 49 da Salih !er Aımaluneacit ıokak No: 7 de Sıtkı; b
Zeki; bmir K.artlJ&ka bölıe aan'at okulu tanbul 44 üncü okul Ayhan Berker; 4~ inci 
198 Kltif Onay; latanbul lisesınde Vedat ilk okul 43 Perihan Ulumeriç; Istanbul eı· 
Baysal: JÇa,..eri hava naat miidürü vasıta· kek liıesi 1219 Hami Aydm; Istanbul er • 
aile il. Oneın: Afyon ıazete bayii Şeref eli kek Jiıesi 1248 Ferruh; Istanbul erkek li
ile Tıarha.D Erdemli; Gedikpqa ltrmcni m sesi 1044 Fuat .Kaşka ; Malatya varidat di
tebinde Anahit Sazan Çapyan; Betıktaı 19 rektörü oilu Rüknettin. 

1 .. - . .. ._iLk;,. ..... - .:,/ ~~ 

~ 
........... ...... ... , •.• - -;--=i· 
~-:n'J;c,.~f? ' ' • _ ·ahat etmek ne kadar kolaymı,! .. 

•"•"-r"'"'._.,,. --""':'.. ·---'- '-1 .tmdiye kadar hep k\lmel. 

anca melrtep amıf 4 ten Sille~ Necati; latanbul erkek lisesi 803 Nihat, Sultanah
Panplb Bozkurt mahallesi Seymen sokak- met Uçler mahallesi 8 numarada Ali, Iıtıın
ta Çetin, Slileymaalye Yoiurtça oila IO • bul erkek liaesi 926 Baha, Erenkö7 kız liae· J 
kak No: 21 ele 8. Andana. Iİ 714 lhAD CeyliA. 

-

~ \ 

- -:::;::..,."' - - "'6111. .u, r-- -:-- · ~~... ~ - t' .,- · , ,. ~ ~ kalm'flz ... Yalnız çok açılmıyalJm. 
t \ .. '.?"'1! .-~ ~..,.., • ay samanı yakla.şıyor Sonn kail. 

UV~V.let \~V.&&.ı.\j.l~J - ~~ la\.-. valtı~a ıecildıim. 

... 
TANın ÇOCUK Mecmuası 

AY İLE -TEKiN in 
BA~lMA 

GEL[NU:R 

TEKİN BÜTÜN CESA.R __ 
ThH VE 6ÜCÜNÜ SA.R. F 
E.DEREK VÜZE vlızE.AV.' 
t<üç.üK GEMiv~ TA~ıDt. 
ORADA İtdSi DE, VOAGU~
LUl<TAN BiTKIM BİR HALDE 

tNU'IA KALJ>ILAR 

'YARABBİ 
Su MÜtH İ$ 
~uz &ARDA 
HEA.OEN 
61.l i 'VOA? 
1-1AL8111<111/IM 
FIATJNA DA 

vol<. 

NİZ E ATLATJNCA 
NE #<.ADAR 
I< oR lı( TCIM • YA .SEN, 
~EN J(O~ J< M A DiN >tı? 

ŞİMOi YCLt<ENİ 
sı--." I'- E iDA~~ 
EDEA.iz. 14U1l.Et<E-
Tİl"l./Z E VAR ıwc" 
PRENSİ ti 11.ATMACA. 
DA 'ESİR 8ULUNOUC!Iuı 
H ~MEN UÜl<UlılfErc 
UA8EA. ~E~İRİZ. 

No: 



2 T ".Nrn Çoi:uk llavesi 

Am~aınoın \ MasoL 
K@şesD 1 

. -
ı~te ('fa.u)ın içimle saklanan gazete 

niz e\·ıu • .ı:e ı;e.iyor. Onu uc l•adur me r<AP cocu \ 
rakla bckleoi~inizi, ne lmda.r se\·e se- Bir zamanlar bir değirmenci, bır 
,.e okuıJı:ğunuzu gelen mektuplarınız- de karısı vardı. Degırıneııeınin kazan
dan anlıyor, ya§ınıa ba.~ınıa bakma- . cı iyi idi. Karısı ile <le hoş geçinirlerdi. 
dan ben de ~ocuk gibi sevin.yorum. Çok ınes'uttular. F'akat bir dertleri 

Ha.kıwz bu defa sizi e~.eudırrnek i- vardı: Yıllar geçip gidiyor, çocukları 
çin ne düşündüm: ŞiıncJ.ye kadar ht>p olmuyordu. Yavaş yavaş ihtiyarlama 
ben size .)'aztlun. 1'nb.i ~imden sonra ya da b~lamışlardı. Ne zaman bir ço
da y:w.acağım. l<'al<at belki s:z de l.i- cuk görseler içlerini çekerler, birbir
r.ı.z hem biribiriniz, hem de kendiniz. lerine bakarlar, gözleri ya~la dolardı. 
için yazı yazmak i"'tcrsiniz. Bunwı i- Bir kış günü yine böyle mahzun 
ç1ıı ga.zetrnizde bir (Kiiçiik okuyn<·u mahzun 'Oircr köşede oturup sokağa 
sütunu) &!:ıyoruz. Buraya s!z'.n yazı- bakıyorlardı. Çocuklar toplanmış kar 
l:ı.ruuzı yaza<'ağız. Altımı da adınızı topu oynuyorlardı. Dcğlrmenici şen 
koyacağız. Demek daha ı:ıimdidrn lıi- bir adam('.İı. Gençliğini hatırladı. m:a
rer küçiik yazıcı olae:ıksmız, ne gii1:el rıcığım, kalk biz de dışarı ç.ı;calmı eğ-
şey değil mi·~ lenelim dedi. Bilirsiniz ya çocuklarım, 

Yaza('n*ınız 5ey şudur: 
1 

ihtiyarlar biraz çocuk gibidirler .. Ka 
l - Bir ~ocuktnn bahseclen ~iildü- dın çok uysaldı. Hemen (Peki:) dedi. 

rücü ufak bir hikfıye. Ilir yerden Sokağa çıktılar. Ne yapalım, ne yapa
d.muş olabilirsiniz. Tuhaf bir çoruk hm diye düşünürleıkcn nkıllarma kar 
görmü~ olabilirsiniz. Size bunun için dan bir çocuk yapmak geldi. Ne yap
(Ayı ~·utan 1.·~ek) ltil<ftyesini örnek o sın zavallıların aklllnn hep çocukta. 
larak kuyuyoruz. Onu yazan da siziıı Hemen bir yığın kardan bir küçi:~t 
ı,.ribi bir yavnıdur. çocuk yaptılar. Küçük bir ağız, kii<~ü-

2 - Yalnız .hikayeniz 10 satm geç- cük gözler oydular. Her tarafını ya-
mE'melidir. pınca uzaktan görelim diye biraz ge-

3 - Yazdığınız şey gördii~iirıüz ya rilerlerken ne görseler beğenirsiniz? 
but dinlediğiniz bir \'ak'a olma'ulır. kar<lan çocuğun dudakları, elleri, kol

Bir yerde yazılı olanlardan alma~·i Jarı kımıldamaya başlamasın mı ? 
mz. Göğsünü dinlediler, kalbi atıyordu. 

Yaz1mz basılması için bu eledikleri- Demek Allah onlara acrmış, gençlik
mi sakın umıtma:rımz, emi kü{·ük ya\" !erinde mahrum kaldıkJ:ırı şeyi bu ih 
rulanm ! ti yar yaşlarında onlara bağışlamıştı. 

llııyrU bakalım l<tit;:iik oku~·ucutıır Sevinçlerinden deli gibi olmuşlardı. 
artık birer küçük yazıcı olmamzm za- Kar bebeği, üşümesin diye, 'bezlere 
manı ~rhli. Hen size lm ~·olu açarken sardılar, eve getirdiler. Varlarını yc:.~t 
yu,·a.~nnrl:ın ya,·nısunu m;urmıya uı;- tarını harcayıp ona bak.maya başladı
ra..~an ku:':i gibi sahırsrz' ktan içim lri- lar. Çocuk günden güne büyüdü. Adr 
me sığ"'lu;\·or. Ilakı:ılım ilk ~·azıyı ı.:m m (Kar Çocuk} koydulur. Başka ço
yollıyacıtli?? '? Her (Olm.ruc•1 .;iif nırn) cuklar bir yılda bir yaş büyiir, fakat 
nu <lik!.:ntle okuyumr. Ilr~en •1"ğ·irıiz (Kar Çocuk) üç ayda on üç yaş bi.i
yım!an Nr tarafa saliavırız. Yakn- yüdü. Ve bahar gelmeden hemen he
da buna ait bir miisalıa!ta nçacn~ız. men bir genç krz gibi serpildi. güzel-

Al\lC.-\ leşti. ~line gibi mavi gözleri, küçü-
===-================ cük ağZT, güzel bir yüzü. güzel bir bo 

ilk deniz feneri 
Ne zaman yapıldı 

Deniz fenerlerinin tarihi pek eski
dir. Denilebilir ki, insanlar ilk gemi
cilh!e basladıkları zaman deniz fe - 1 

., • 1 

nerleri de icat edildi. Bunlardan en 
eskh!i lskenderiyedeki deniz feneri- ' 
dir. Daha sonraları Radosta büyiik 
bir deniz feneri yapılmıştı. Fakat bil 
yük bir zelzelede yıkıldı. 1 

h~lektrikle aydınlanan ilk mükcm- ı 

mel fener 1865 te Fransada yapıldı. 1 

Deve kuşu bir yerden başka yere / 
nasıl götürülı.ir? 

Devekuşunu bir yerden baŞ'..<:a bir 
yere t~ımak .zannettiğinizden daha ~ 1 
zor bir iştir. Bu kuş bir defa iirktü 

yu varJı. Yalnız 

nengi çok soluktu. 
dudaklarında .kandan e3C'r yc. ~•lıı. Kar 
gibi beyaz, 'oembeyazdı. Bahar yak
laştıkça belki ona renk gelir diyorlar 
dı. Aksine ... Bahar gelip. güneş orta
lığı ısıtmaya başlaymea (Kar Çocuk ı 
un rengi gibi ne!5esi de uc:tu. Hele ha-
valar biisbütün ısınınca tırıkı bir has ÇocuJzlar ateşin iı:r.erinden birer 
taya d1;nclii. Gülmüyor, oyn:ımıyor, birer atlayıp geçti'er .. 
bir köşeve çekilip oturuvordu. Yaz . . . . .. 

,. b. 
1 1 

b" b.. .. · Ak mayın .. Bılıvorsunuz kı o benım goz 
ge~ınce u ıa us utun arttı. . • 
şam Uzcrlc>ri giineş ~ekilip serinlik bebeğimdir. l diye tenbih etti. 

başladığı rnkit (Kar Çocuk) biraz ne 

şeleniyor, gfüüp, söylüyordu. Fakat 

Ç',ocuklar ormanda gülüp, ,oynadı

lar. Bir ara çalı çırpı toplayıp küçük 

güneş görür görmez gölgeliklere ka- \ bir ateş yaktılar. Bir sıraya dizildiler. 

~ıyor susup, soluyordu. Zavallı ihti-\ Kar Çocuı;u da sıranın en arkasına 

yar değirmenci ile karısını yeniden koydular. (Biz birer birer ateşin ya

dert almıştı. Kar Çocukla 'beraber on- mndan atlayıp geçeceğiz sen de öyle 

lar da hıısta gibi olmuşlardı. Çocuğa yaparsın olur mu l dediler. Kar Ço· 

ne zaman (hasta mısın) diye sorsa- cuk ne desin? Bütün çocuklar gibi o 

!ar (hayir!) diyordu . . Fakat muhak- da eğlenmek istemez mi? En arkaya 

kak bir derdi vardı. Güneşten yok o- ge~ti. Çocuklar birer ateşin yanından 
lan karlar gibi o da güneş görünce so atlayıp karşı ağ-açların arasına ko~u-

luyordu. yorlardı. 

Bir gün mektep arkadaşları değir Hepsi atlayıp geçtiler, Fakat Kar 

mencinin karısına yalvardılar. (orma Çocuk geçti mi diye arkalarına bakın 

na gireceğiz, Kar Çocuk ta bizimle gel ca onu göremediler (Kar Çocuk ... Kar 

sin. Eğlenir) dediler. Kadıncağız ço- Çocuk ... ) Kar Çocı~~< yok. Ağaçların 

cuk belki biraz açılır diye bıraktı fa- arasını otların içini arayıp taradılar .. 

kat onlara tekrar tekrar: Ne gezer! ... Kar Çocuk hiçbir yerde 

(Sakın Kar Q<?cuğu üzmeyin, yor-

mü çok sersemlesir. Ve durmadan •ı I 
çırpınır. Devekuşumın çırpınışı ne ( ; 
demektir, bilir misiniz? Kanadının ~ 

yok idi. Belki eve gitmiştir diye evme 

ko~tular. Değirmenci ile r.rnrısı bunu 

duyunca çılgına diindüler. Akşam ol

du, Kar Çocuk hala görünmedi. Son

ra günler. haftalar geçti. Zavallı ih

tiyar değirmenci ile karısı her gün da 

ha şafak sökckcn evden çıkıyorlar, 

akşamlara kadar Kar Çocuğu arayıp 

soruyorlardı. Ne bir gören vardı, .ne 

de ondan bir iz ... Kar Çocuk Zavallı 

ihtiyar kadının yüre~rinde bir dert ol 

muştu. Birkaç yıl geçmeden, bu dert

ten öldü gitti. Değirmenci de ondan 
sonra çok y~amadı. İkisi de göz be

bekleri Kar Çocuğun ne olduğunu öğ

renemeden göçüp gittiler. 

,/!. 
hafif bir vuruşile bir insan bacağını ~ 

tıpkı saman çöpü gibi kırabilil'. 
Bununçin taşımadan evvel onun 

ba§ını kalın bir bezle sararlar. Etra
fmı göremeyince kendini emniyette 
n.tur. Ve h\~ isyan elmeı.. Böylece \ 
-'D.-.\.\A a~'l.'.k t>\.-r ':11!.TÜe- \i\\.~-n\\l!:n \.a-ra

~"'-~\.......,__ 'J~~-
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Acaba Kar Çocuğa ne olmutu? ~n 

söyliyeyim mi çocuklarım? Sırası ge

lip te ateşe sokulunca tıpkı bildiği~1iz 
kar gibi eriyip bir duman olmuş bJ
~ v.a.~u_ 

T A.Nın Çocuk ilavesi 3 
-...... _____.....,...-..-ı ........... l ~ ......... , 

RENKLİ lABLOM.UZ Hem Eğlence 1 Bin!erce Sene 1 

Hem B ilmecel Sonra 'nsan 1 
i- - · 

H iç dii..,ümlünül mii ı:o<'uklar! 

.... ~··----~~ . -• ..._....._ 1 Tahıattı~ zamanla her ı:;e~ 

·1 

2 

3 

4 

5 

No: 1 

1 23456739 

Sv.;..ıJAı~ SA GA: 

ı - Bir lıöcek; yanmaktan hasıl olan 
bir şey. 

2 - Bir şey kaybolunca soylenir; se
vılen bir yemiş. 

3 - Pencerelere konan bir şey; bir kuş 
ism i. 

4 - Tutuşturur; sedalı bir h1rf; Se· 
d~ sız bir harf. 

5 - Alfabenin ilk harfi; İşaret edatı; 
b .r dak.ka. 

6 - Can; Mı&ırlıların ölüsü. 
7 - Emir; tren yolu. 
8 - Bıkmayı gösteren bir edat; evlerin' 

en yukarısı. 
9 - İçi bomboş; ateş. 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Sedalı ilk harf; ağrıyan bir şey. 
2 - Hindistandaki şeiler; havar.l:t uçmı

ya yarar. 
3 - Arabistrında bir memleket adı; se

dasız bir ar(; küçük çocukları korkutmak 
için söylenen manasız bir söz:. 

4 - Edat; du•·ara çakılan bir şey. 
5 - Bir harf; kitap. 
6 - En çok sevd iğ-imiz bir insan; emir; 

scdasu; bir had. 
7 - Sormak; sedasız bir harf; bir nota. 
8 - İnsa.n cınsi; gökteki bir şey, san•at. 
9 - Sedas12 harf; içinde kendimi.ti t;ör-

dı.iğümüz bir şey; sessiz bir harf. 

Puvan: 1 

No: 2 

Bu müsabaka kimin daha dikkatli oldu
fü1'1u meydana çıkaracaktır: 

(1) numaralı resimle (2) numaralı re 
sim biribirinin ayni gibi duruyor. Halbuki 
ressam (2) numaraya ufak iki şey ilave 
etmiştir. Bu iki şey nedir bulunuz baka
lun? 

Puvan: 2 

No: 3 
Bu kelimelerin herbirinden öyle birer 

harf almız ki sıra ile birleştirilince bildiği
niz bir kuş ismi olsun. 

1 - Para; 2 - Araba; 3 - Papa:r:; 4 -
Kara; S - Çai;lıyan; 6 - Ankara; 
Nar. 

~,,. ........... 

dcği!:oi~·or. Ba.:-ka ba,ka bi~imlt•r .ı

lıyor. Araba insanlar binlercl~ ...... 
ne .,oora, m<'Scla 5.000 sı~nesinde 

na...,ıl olat·ak!ar '! 
Huııu bir lııgiliz alimi pel< me

rak t>tıni":ı. Birc;ok inC'elt•meler y:ıp
mı:;. Şu sona varmı'.:': (5.000) se
ncsindt>ki insanların ha,ınıJa sa<:, 
a~zmda. di~ ve araldarında ııannak 
buhııınuyarakmı:;. {~ünkii, bu ali
min iddiasına ~öre, sa<: h:n·:\ rlrği
şikliklcrine uzun zaman davana -
maz. Dişlerimiz c;iğ et <;i~neıııek 
içindir. Halbuki bnh'"Ün hile biz ha
fifçe <:iğnene<'el• ~f>ylt>r yiyoruz. 
Bu ~idi":ıle insanlar cfü;olerini gittık
t;e daha az kullaııaralilar ve ta•ıii 

İ!jlemi_ren uzuv yavaş yava.~ orta
clan lmlkarak. 

Ayak parmaklarına ~elince: Oıı
farı da peJ, kullandı~muz yok. O- . 

ııun it.•in di5Jt>rin a.lubt'tine u~ra~·a

eaklaı-. 

Dalıa.-.ı var. Bn haçsız, diş:;;iz ve 

a~·aklan pamıaksız hısanm ~iizle

ri de miyoıı yani uzağı görmez oh

('aknu~. Çünkii, ~özler ufukları ~ö

zetlemek, onnanları araştırııı:ık 

yani hep uzaklara bakmak ic:in ya

ratı\nm;lardır. Halbuki gün geç -

tikçe insan, giizlerini ufuktan, or

mandan, tfüzlükl!rdt>n zi)·ade ma

sanm üstündPki kitaba. t;e\·iriyor. 
Yakına baka baka ıı.ihayt•t uzağı 

görmez ola.eak. 
Gözü görmez, ba~ı Sa<:SIZ, ağzı 

di55iz insan ne gü7,el olacak, clii~ii

nün... Artık her halde o zamanın 

insanları bugünlerden bahsederken 
"Di~Ji, s~1ı·• insanlar <liye bize bir 
de ad takacaklardır. 
~-......._.._...._........... 

Çocuk Mantığı 
Dört yaşında küçük Umit, anne

sine yalandan bir masal anlatır ve 
inandırmak ister. Annesi: 

- Yalan söylüyorsun, ben yalan 
söyliyen çocukları sevmem, der. 
Umit, şu cevabı verir: 

- öyle ise ben de bu yalanları gi
dip büyükanneme anlatırım. 

Doğru değil mi? 

niçin 

No: 4 
Bu noktaların yerlerine birer kelime 

koyunu.ı: ki tersine okundukları zaman da 
ayni manayı versinler: 

. . . ı Çok sevdiiimiz: bir iman . . . 

. . . . . . 
• • • 
• • • 

'2 Bir nevi kömür 
3 Seda 
4 Etrafı su olan 
5 Kraliçe 
6 Bir deniz ismi 
7 Büyük 
8 Emir 
9 Çocukların doğmasını yar. 

dun eden 
• • • lQ Alet 

v,,. ... _,,' 

Bu talJloyu a'5a~ıdaki renklere g-öre boyayınız. Çıkarak ttekil ~-ok ho,unu
:za gidecek, sizi e~lendirc<'rlrtir. Numarasız - yer.ler koyu ~·~il. l Numara
lar - San. 2 numaralar - turun<'u. 3 ııumarlar - mor. 4 numaralar - kahv., 
rengi. 5 numaralar - mavi. 6 numara tar - siyah. 7 numaralar - beyaz. O 
la.r - açık y~il. 1~ i hoyayanlar<lan ;)() ki:-iye ~ok güwl hE'diyE-ler wreı·e~i:z. 

ı KARiKATÜRLER 

Afrilcada bir dama mü~abakosı 

LI /~ 

Utan, sımfınm en tenbel çp
cultlarile meyva hırnılığına gitme

ye! 

MODENR ÇOCUKLAR 
- Baba, bana bir sart masal söy

lesene •• 

UJ 
~ 

- . - . - . . -· - - - - - - - --

- Ne yapayım baba, sınıfın bi- - Oh! Kimbifir öyle ise ıimdı 
rindsine sö-wledim. CJelmcdi.. kaç saatlik. yol almıitır! ... 
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YENi NEŞRiYAT 

Ticaret Kanunu Şerhi 
(Üçüncü Cilt) 

~ -- Her akşam ' 

ÇAGLAYAN 
da 

.A 

Bayan MUALLA 
\'C yüks k musiki ~aıı'atkarlannı 

dinleyiniz. 1 

Ankara Hukuk Fakilltesi profesör
lerinden kıymetli hukukçumuz Vas
fi Raşit Sevig'in yazdığı Ticaret Ka
nunu Şerhinın Uçilncu cildi çıkmış
tır. Vasfi Rnşit Scvig 340 sayfa tu
tan bu YCQi eserinde Ticaret Kanu
numuzun şerhine büyük bir vukufla 
devam etmektedir. Şimdiye kadar ------------
hukuki sahada neşrettiği birçok kıy
metli escrlcrıle temayüz eden güzi
de hukukçumuzun bu değerli kita
bını bütün hukuk müntesiplcrıne. 

hararetle tavsiye ederiz. 
Kıtap Tan Matbaasında basılnıısı· 

tır. 

HAV ACILIK VE SPOR 
llk kadın hava şehidi Eribe için 

Başbakan lsmet Inönünün yaıdıkla
n bir yazıdan husu si bir kıymet a
lan "Havacılık ve Spor" un 179 un
cu sayısı şehrimize gelmiştir. 

Sağlam 
Ayda bir çıkan bu tıbbi halk ga

r:etesinin 2 inci sayısı intıç.ar etmiş
tir. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar 

lfillmil zade Han. TeJ. 22740 .... 

Trabzon postaları 
Pazar 16 da, Salı Çarşamba, 

Cuma 12 de 

lzmir Sür'at postası 
Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar 

Gündüz Diğer postalar 
Bu san'at ve fikir mecmuasının BARTIN - Cumartesi, Çar-

8 inci nüshası çıkmıştır. şamba 18 de. 

Meteoroloji ve Sismoloji lZMIT - Pazar, Salı Per 
şembe 9,30 da 

Rasıtlan 
MUDANYA - Pazar, Salı, Per-

lstanbul Rasathanesinin 1 9 3 5 şembe, Cuma 8.30da. 
temmuz, ağustos, eyllll, birinciteş -
rin, ikinclteşrin ve birincikanundaki BANDffiMA - Pazartesi, Salı. 
meteoroloji ve sismoloji rasatforr ay- Çarşamba, Perşem-
rı ayn iki mecmua şeklinde tab'o be, Cumartesi 20 de 
lunınuştur. KARABIGA - Salı, Cuma 19 

da. 
Edirne Asliye Hukuk Mal1kcmesin- AYVALIK _Salı, Cuma 19 da 

den: Edirnenin Şahabettınp ışa ma-
h 11 "Salı postası gıdış \.'t 

a esinde mukım iken el '-'e ~m ika· 
• ~ dönüşte Lapseki ve metgahı meçhul Şükrü kızı hlazliı.me-

ye. Imroza da uğrar." 
Zevciniz Hüseyin Acar tnnfmdan Trabzon ve Mersin postalarma 

kalkış günleri yük alınmaz. aleyhinize açılan zinaya mUs enit bo· 

§anma davası neticesinde; müddei zi- ll!'!mmc:m•ar:ım•••(3•1•25•)•'I 
na müddeasmr şahadctle isbıt evle-
nılş olduğundan tarafeynin boşan~a. 
lnnna; cvlii.tlnn Münevver ve Müni
renin hakkı velayetinin baba'arı müd
deiye hasrına, kabahath olan müdde. 
nnleyhin iki sene müddetle evlenmek· 
ten memnuiyetine ve ilam, harç ve 
masarifinin müddeaaleyhe tahmiline 
l2 - 11 • 1936 tarihinde te11vizi ka
bil olarak gıyaben ve müttefikan ka-

~--&.?:il> Akşamlan ~ ••111111~ 
Hoş vakit geçirmek isterseniz 
kibar ilclerin nezih salonu olan 

Bcyoğlunda 

TOKATLI 
Pastahane ,.e Lokıuıbı.sına 

gidiniz, her akşam 

rar verildiği tebliğ makamına kaim B A L A L A 1 K A 
0~ak üzere ilan olunur. (27553) ~--·ORKESTRASI •••P 

Istanbuı 4 UncU Icrn Mec ırlugu-n
dan: 

.k ~~·elce Bakırköy, Kartalt ~pe, Kor
Jti u u. bostanı sokağı 20 No. da mu-

:rı ıken halen nerede olduğu bilin. 
rnıyen Musa'ya, 

:Urk Petrol Limited Şirketi vekil· 
lcrı avukat Jak Mizrahi ve Jak Mitra. 
~~rafından dairemizin 36 1231 Na. 
Sul~syası tahtında icrası bteniten 
kem n~hınct 1 inci Sulh Hukuk mnh. 

) .. 1
• esındcn sadir 11 • 10 • 935 tarih· 

ı ı am muc·b· 1 ınce mezkur şirkete bor 

9
cu35nuzd olan Ytiz elli Türk lira 25 - 5 : 

en itibaren m· f . a aız ve 1asarifi 
muhakeme ve Ucr t• k. 1,.t . . 'f' . e ı ve a - \le ıcra 
nı~rı ~nı itediye etmeniz lüzumunu 
mu yyın cra emri yukarıda yazılı 
atl~~c~ten U~ıbka~ak semti meçhule git-
gınız m aşır tarafından ' ·h . 
·1 k b'r §1.:ı "e-

;ı. ere t b~'a ~c~liğ iade edildiğinden, 
ı 

1
anenkl e ~g1 _a ıcrasına karar verilmiş 

o ma a ı an tarihinden ' tib 
15 .. . . d ı aren 
~n ıçın e meblağı mez!n'\nı öde-

rnenız ve ayni müddet içinde mal be
yanında bulunmanız ve bul 

ıınmazsa-
nız .hapisle tazyik olunacağınız ve 
hakıkate muhalif beyanatta bulunur. 
sanız hapisle cezalandınlac:.ığınız ic· 
rn ~!7}ri yerini tutmak Uzerc ılancn 
tcblig')ıunur. (27557) 

ACELE SATILIK EV 
Beyoğlu, Hüscyinağa malt ıllesincle 

Feridiye sokağında 70 No. lu 3 k:ı.tlı 
ve 11 odayı muhtevi bir kagir ev eh· 
Ven fiyatla acelen satılıktır. Ist.ekli· 
lertn Galata Bahtiyar han 53 Ne. d:ı 
A\'ı.ıkat Jak Mizrahi'ye milr,;tı•aa el· 
llıeleri. 

lstanbul 3 Uncü lcra Memurluğun
<lan: 

hta.ııçuz olup paraya çevrlınesine 
](arar verilen kumaşlı ceviz kanape 
taıumıarı Beyo;;lunda Büyükbayram 
Soka - b _, 

gında Hüscyinağa mn'ı:ıllesin•ı.' 
i6 ~ d 23 • o.lu Adamandidi apaı:tımanm a 
,.,. ll · 36 tarihine müsadıf pazarte
.,1 gU 
tı nu saat 12 den itibaren açık art· 

Biğa Asliye hukuk bil.kimliğinden: 
UskUdar Rum Mehmet Paşa mahnl 

lesi bostan sokak No. 17 de Bahri kı· 
z; Sıdıka. 

Biganın Turan mahallesinden ko -
canız Nurettin tarafından aleyhiniz

de ikame.olunan boşanma davasından 
dolayı duruşma için çağınldığınız 6 -

11-936 tarihli celsei muhakemede ha

zır bulunmadığınızdan hah1<mrzda gı

yap kararı ittihaz olunmuş ve dava 

arzuhali okunarak bu gıyabm tebliği 

için duruşma 4-12-936 glinlemecine 
rastbynn cuma günU saat 10 a bıra

kıldığından o gün yine gelmez veya 

bir vekili kanuni göndermediğiniz tak 

dirde gıyabınızda duruşmaya devam 
olunacağı hukuk usul muhakeı. .. !eri 

kanunun 401 inci maddesine tevfikan 

ilanen tebliğ olunur. 

-ACELE BtR
BA YAN DAKTiLO 

ARANIYOR 
Türkçeyi, Arapça ve Latince 
harflerle bilecek ve makinede 
silr'atle ynzacak. Adres: Tak· 
sim meydanında İstanbul Em
lak Şirketi binasında 4, 5, 6 nu
maralı ticarethaneye mUracaat. 

- Telefon: 40417 -~ 

Beyoğlu Bırinci Sulh Hukuk Ha-
kimliğinden: Isa.k Pilafidisin B.,yoğ
lunda Cihangirde Uzun yold.ı Cevdet 
Fikret apartımanında 8 N. lu daire
de Salih {llcyhine açtığı ala,..ığı olan 
iki yüz bir lira otuz iki kur-;ı~un talı· 
sili davasının cari duruş nasında 
müddeialeyh Sahhin ikamet6iihı meç
hul olduğu cclpnamesinc mübaşir ta
rafından verilen meşruhattan anlaşıl
mıs ve mahkemece yirmi gün müddet 
le ilanen tebligat icrasına kıı.rar ve· 
rilmiş olduğundan muhakeme gUnü O· 

lan 23 • 12 • 936 saat 14 te mahke
meye gelmekliğiniz veyahut bir ve

TAN 

. : ... :: ı ; ~ • •••=u; 
:: ' : } ;& 

Cumur Başkanhğı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden 

1 - Orkestra ~çııı seçme sınaviyle şu Müzısyenler ab-
nacaktır: 

A -- Bir Fliit ve küçük Flüt çalan. 
B - Birinci ve ikmci keman çalanlar, 
C - Viyola çc.t1a biJenJer. 
Ç - Bir kontrha~ çalan, 
D - Bir \:<_rün~ü Trombon çalan, 
E - Bir obuva "Korangle, çalan. 
2 - Seçme sınavları İkinciteşrinin 23 - 27 inci "Pa. 

zartesi. Sah, Çar~amba Cuma., günleri saat 1 O da Gaıa
tasaray LisesındP y;ıpılacaktır. "2736,, 

-z_E-VCİME 
., .. . 

Zuvcim Nihad, da 
ima söyler; ''Ilk 
nazarı dikkatini 

SÔYLENELİ NIİİJiM? 

celbeden • ve haln beni diğer ka- Ion kremi nmntaznman ve yek • 
dmlardan temnyüz ettiren • te- nesak olarak yayılır ve cildi he
nimin tabii güzelliği olmuştur. men gayri mer'i ince bir gUzellik 
Ve ilave ediyor; birçok genç kız- tabakası kaplar. Harici bir "ma • 
laıın ya burunları parlak veya kiyaj,, nınnzarası veren modası 
ytizlerinde bUyük büyük pudra geçmiş ve ağır pudralardan ta
paftalan görünür.,, Ben de her marnen başka ve cidden tabii bir 
kadın gibi pudra kullandım. Fa- güzellik temin eder. Yeni keşfe. 
kat kullandığım pudra, havalan.: dilen bu şayanı ha,Tet havalandı· 
dınlmış olduğu için tabii bir gu- rılmış pudrayı kullanmakla pud -
zellik tesiri bırakır. O kadar in- ra hakkındaki bütün fikirlerini 
ce ve o kadar hafiftir ki, adetn zi altüst edecektir. Hemen bu • 
uçar, Işte bunun içindir ki, Toka- günden tecrilbe ediniz. 

~-Memur Aranıyor-.. 
Anadoluda demiryolu giizcrgiıh ında bir vilayet merkezinde elek

trik şirketinin muhaberntını ve dosya muamelatını müstakilen idare 

edecek ve daktilo ile seri yazı yazacak bir memurla, muhasebesinde 
çalışacak bir muhasebe memuruna ihtiyaç vardır. 

Taliplerin tahsil derccelerile şimdiye kadar nerelerde çalıştıklarım 
ve talep edecekleri maaş miktarile, tcrcümclhallcrini bildirir vesi 

kalannın hir kıt'a fotoğrafl'\rile birlikte (K. E.) işaretile lstnnbul 
176 numaralı posta kutusu adresine göndermeleri. 

'-------·--------------------' --...--~----__,=-.ı.-..------~--------------._,,.~---~-....--

İnhisarlar Uınum Müdürlüğünden 

15.000 Kilo toz fİP.ara makine kolası 
25.000 ,, ,, ,, paket kolası 

1 - Yukarıda cins ve miktarları Yazılı iki kalem mal
zeme şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınac:aktır. 

2 - Pazarlık ı O: XJ 1/ 19 3 6 tarihine l·asthyan Per
şem günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu
beden almabiliı. 

4 - İsteklilerin pazarhk için tayin olunan gün ve saat
te % 7 ,5 giivenme paralariyle birlikte adı geçen Komis-
yona gelmeleri ilan oiunur. ( 3104) le t suretiyle satılacağın:l ın talip. 

b \ ..ı mezkur günde mahallin:ie hazır 
• 1~ unacak lllemunına müncaatları 
ı an olunur. (27559) 

kil göndermekliğiniz tebligat maka- ====================-c=== 
mma kaim olmak üzere Han olunur. Sahibi: Ahmet IlJmin l'ALl\lAN ·Umumi Neşriyatı idare eden: S. SALIM 

(27551) Gaaetccilik ve Neşriyat Tilrk Limitet Şirketi. Basıldığı yer T ~ matbaası 

• 1 

-r---
1 

I 

' 

CCjt = :; 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 2. ci 
kc:şide 11 Birincikanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 
O. 00 L-radır. 

Ayrıca: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
( 10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

DiKKAT: 
Bilet alan herk-:s 7 Birincikanun 936 günü akşamı· 

na kC\dar biletim değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihteıı !onı a bi1~l üzerindeki hakkı sskıt olur ... 

KASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAR.A 
KUQU 
BİQ 

Ç~ŞM~ 
VAZİY~TİNO~OİQ 

ONU rAİZLG: 
QANk'AYA V~PİNl7 

1--lOLAN TS l 
k'AUAKÖY PALAS -.4LAL EM<İ 

Çanakkale v·ıayetinden: 
Göçmen evleri için on bin metre mikap m:ıınul · çatıhk 

ve döşemelik kereste pazarlıkla satın alınacaktıı Bu ke
resteler Vilayetin Anado1u yakasındaki iskelelerde depo 
edilecektir. Bu miktar kerestenin 261 O me~t <' ınikabı 
4 x 8 x 8 ve 1670 metı e mikabı 3,5 x 8 x 4 ve :5190 metre 
mikabı 4 v 12" 8 ve ı 100 metre mik>abı döşen1elik olarak 
4 boy 12 santim en ve 18 milimetre kalınhğıl'\da ve 140 
metre mikabı 3 ;S x 4 x 28 ve ~ O?O metre mikabı da 12 mi
lim kalınlık ve ?4 mıli.r:1 genışlıkte çıta olarak imal edile
cektir. Çıtalı~ keres~enın ~e~er metre r.1ikabı yıne bu is
kelelerde te~lı1!1 saı:tıle on. ıkı buçuk çıta ve dö~emenin be
her metre mıka ?ı yıne bu ıı;~elelerde teslim on yecli b . k 
lira üzerinden fı~atı takarrur etmiştir. uçu 

Pazarlık suretıJe alınacak bu miktar kerest-eıı' .. 
on beş hesahile teminatı kat' iyeye raptedile ,·P-k ın ~uzde 
restenin dört bin metre mikabı Mayıs 93 7 ~h ve. u ke-
d .. b. 'k" nı avetıne k ar ve ıkı ın ınetre ını ahı Temmuz 937 'h : . .a. 
iskelelerde depo edilnıiş bulunacaktır. ııı d)'etınde bu 

Talip olanların vüzde oıı beş teminat} . . . 
citeşrinin 21 inci Cumartesi gu"nu·· arıle hırhkte ikin. 
t k" K · saat onda ç s an ~omısyonuna müracaat etm 1 . . ... anakka){:-

e erı ılan olunur. 

(3030) 
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YAVRUNUZA ACIYINIZ 
erkibini bilmediğiniz Avrupa ~ocuk gıdaları midelerini 
o r ve yavrunuzu hastahkh yı par. Allahın y rattığı saf 

, H ve A hubs an iış 
N 

Özü Unlariyle Bes eyin·z ve Büyütünüz. 
azeliklerini on sene muh faza eder ve kat'iyyen bozu maz 

Vitamin - Pirinç özü 

Ka ori 
Gıda 

Afiyet 
Kuvvet 
Kudret 
Sıhhat 

Neş'e 

Zeki 
emin eden ye .. . 
gine ~ocuk 
gıdasıdır 

Yulaf 
" 

Mercıme~ ,, 

Patates 

Bu~day 

irmik 

Türlü 

Badem 

Mısır 

t\rpa 

Çavdar 

Bezelye 

" 
,, 

'' 
,, 
,, 
,, 

" 
" 
'' Çocuklarmıza yediriniz. btediklerini ve ae~ bu,tırmı)' ariı.k deği,tire değittire ye -

diriniz. Vitamini ve kaloriıi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrular·nız net'cli, aıhhat· 
li, tombul, kanlı, c.:anlı olurlar. Çabuk büyürler. ÇabUk di• çıkarırlar, kemikleri kmvetlenir, 
ishal olmazlar. HA SAN öZLO UNLARILE yapılan mahaHebi ve çorbaların vt tl\thların 
ve pürelerin v~ yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN öZLtJ UNLARI nefaaP.tini or, 
sene muhafaıa eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitl~rinden sakınınız. B~ka ıııaı'U 
verirlerse almayınız v~ aldanmayınız. HASAN MARKASINA DiKKAT. HASAN DE 

·------- POSU: ANKARA, JSTANBUL, BEYOCLU. 

l 

T A N =--======================= 21-11. ::136 ~ 

En tehrkeli 
noktada en 

emin nöbetci 

ile temizlerseniz vücudünü
zü birçok hastalıklara karşı 

korumuş olursunuz! 
Ağız, mikroplara karşı dai.na açık 

olan bir kapıdır. En büyük hastalık 
' tnikropları bu kapıdan girer, a~ın 

ıçinde yerleşir ve çoğalarak Tilcuda 

yayılır. Çürük, bakım.sız bir tek di§in 

Ustünde milyonlarca mikrop barına

bileceğine göre, tehlikenin büyıiklüğü 

kolaylıkla anlaşılabilir. 

Bu açık kapıya 

En şiddetli Diş ağrılarım 

dindirir 

G~iPiN 

Baş ağrısına, nezle, grip 
ve romatizmaya karşı 

bilhassa müessirdir. 

Bayanların candan arkadllfl: Ay&aflannda kullandıkları 

11F.EMiL11 Tuvalet Bezleridir 
Her eczanede bulunur. Türkiye ve umum Balkan 

hükllmetleri için vekili it Ecza Depo&udur. 

Dikirt1 
E · o· kt · · '· · v • • d gibi mikr~p ö~dU~cü. hass~~I .yUz® vı ıre or ugun en• 

100 olan bır nobetçı dıkmelısmız. ! 

RADYOLIN mikropları öldür· 
mekle 'beraber dişleri beyazlatır, 

diş etlerini sağlam1aştınr, ağız 
kokueunu keser. 

--~~--·~~~~___.;.~ .... 
Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

K~rıt.ı 9e 8ıyab olarak sab11 
ve tabıl renk verır rer ve yıkan 
makta çıkmaı Yegane 7,ararsı~ 

· ve tanınmış aıhhi sac; boyasıdır 

lNGIUZ KANZUK EL"ZANE~ 
Beyoğlu IRtJ\nhul 

-
lktısadi Devletdlik 

3 üncü Kitap~ 

-

PARA ve 

iNKILAP 
Ahmet Hamdi Ba~ın.bu çok 
oıühim eıeri yeni çıktı.Herkes 

okumalıdır. Fiatı 70 K 

-

Jandarma Dikim evindeki Otomatik fani1a, çorap vf 
romayoz makinelerinin işlemesini ve işini idare edece• 
gündelikle bir usta imtihanla alınacaktır. Evvelce bu ir 
lerde bulunmuş olan isteklilerin hüviyet cüzdanlan ve bd 
işi başarabileceklerine dair bonservisleri ile 24 /11/ 19~~ 
Salı günü saat 14 de Gedikpaşadaki jandarma DikimeYı 
Direktörlüğüne miiracaatları. (3095) 
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Sinirli ve ciğerleri ÇAM Huıasasile ban-
zaylf olanlar yo yapınız 

Çam ağacmn• bütün şi!ai t esirlerini haizdir. Çam banyosu tene!fil· 
sü kolayl.ıftırır Sinirleri .teskin e<ier. Cildi güzelleştirir. Kokular' 
ızp.!e ~er. Ne9'enizi artinr. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede ara· 
yınız . • bepoşu: Taksim Eczanejf. • ...:J ı · - • · 
(ÇAM) isim ve markasına ve etiket Uzerinde Taksim Ecza~esi fit' 

Gozlerin nıulıafazası için dairi 
Osranı lm) . ampulu kullonnıtİ 
Aydınlık temin ed~n bundarı da# 
istifadeli ınenba yoktur. ee1' 
bizzat ne kadar elektrik cerejrl 

sarf ettiğini kolaylıkla kontrol el 
bilir. Her ampulün ambalajı il. 
rinde aydınlık derecesi (DLnı).~ 
işaret edilmi;tir. Ve idareli elektrP 

~lırflyatını da Vat göstermekt~ 

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

... ' ' /. 

r ADEMi iKTiDARA .FORTESTi~' 
Eriten ihtiyarlıyanlan en ı ' 'tirlr, . yo!'it!iilan dinÇıe,tirir. BelreV,eklifhu teçlrir, Çelik rlbi ~ut k•zarıdtt' 


