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Kadınların Askerliği 
Li.yihası Tetkike 

' Baslanılıvor 

YENi FABRiKAMIZIN iLK GÜNÜNDE 1 
J 

Kağıdımızın 
Sahibi 
Olduk 

Ahmet Emin Yalman 

K ağıt yapan fabrikamız 
dün lzmitte merasimle 

açıldı .. 
Varlığımızın ve inkitafımızın 

bu yeni tezahürü bütün memle
kette sevinçle kar.ılanacaktır. 

kuruldu Bir komisyon 
Vekaletlerin Mümessil 'eri 

Dahiliye Müsteşarının 

San'at sahasında ileri gitmiş bir 
Riyasetinde işe Baş'ıyor 

memleket için fabrikanın açılma res- Ankara, 6 (Tan Muhabirinden)- Seferberlikte ka. 
mi, umumi alakalar uyandıracak bir dınların da askerlik yapmaları hakkında hazırlanan ka
hadise değildir. nun layihası şu günlerde etraflı bir tetkikten geçmek 

Fakat memleketimiz gibi yokluğun üzeredir. Haber aldığımıza göre, layiha şümullü ahka. 
a~ını görmüş ve çekmiş bir mem- mı ihtiva ettiği için bir kere de bütün vekaletler mü-
1 için vaziyet başkadır. Memleke- kk b • k · f d 

k . h messillerinden müre ep ır omısyon tara m an tet • .li hazlandırmak yolunda ı er ye- Kağıt fabrikamızı dün dolgıın ifadeli bir nutukla açan lktı•at Vekili Celcil Bayar tezgahlartlcı 
Yeni örülen kağıt tomarları ara •ında mcrhale, bizim için fedakarca ça- kik edilmesi Başvekalet tarafından münasip görülmüş 

lışınalarm mahsul vermesi, varlık tür. 

lık Kiğıt Fabrikanıız 
Dün _lşlemiye Başladı 

için yeni imkanlar yaratılması de · k d ] 
Bu karar üzerine a m a-ı -m~ti~ • ~I 

'"h nn askerliği layihası Başve- y~n D:11iliy~ ~e~cueti müs.te~arı Sab-
Hele bu fabrika, memleketin mu • kAl tt D hT , Vekaleti- rı Çrtagın reislıği altında bUtun Veka

taç olduğu kağıdın yansını tek başı· a e .. en . a ~ ı~c p . .. Jetlerin seferberlik şubelerinin mU
na vücuda getirecek bir müessese o- n.e gonderılmıştır. roJe uz.e dürlerindcn mürekkep olarak topla _ 
lursa bunun daha büyük bir haz ve rınde esaslı ve etraflı tetkı- nacaktır. Layihanın Millet Meclisine 
alaka uyandırması tabüdir. kat yapacak olan komisyon ne zaman sevkedileceği henüz kes • 

!mal bakımından kağıdın başka 

1 Yen isinin de temeli atıldı 
san'at mamulatından farkı olmıya - yakında toplanacak, müza- tirilemez. 

Bir gazetenin, layihanın henüz Baş. 
bilir. Fakat kağıt, düşünceleri tespit kereye haşlıyacaktır. vekalete verilmediği hakkında ortaya 
etmeye ve yaymaya y~nyan bir v~- Alman haberlere göre, bu komis - attığı şayia esassızdır. 
1:ııtadır. Güniln her saatınde hayat bı- ============================= 
zi bu vasıta ile karşılaştırır. Bize can- M. Edenin 

Söale . lı bir şeyler söyliyen bu her günlük 
aşinanın kendi fabrikamızda yapıl -
ri ~ 1- ..:a .---...ı~-- ...u-
ri:d~~ çtlrtığını dUşUnmek; elbette 
iftiharlı varlık duygulan uyandırma
ya hizmet eder. 

Gazeteciler ve kağıt 

H ele bütün hayatı kağıtlar ara
. sında geçen biz gazeteciler 

içın meınıeketimizde kağıt yapıldığı 
gün, güzel bir bayram günüdür. 
Kağıt bir mücadele silahıdır. Bu 

silah bir harp zamanında büsbütün 
kiYrnet kesbeder. Kağıdımızı yapma
manın ve hariçe bağlı olmanın ne de
mek olduğunu cihan harbi zamanın
!la acı surette gördük, öğrendik. 

Umumi harpte memleketimizle Al
manya ve Avusturya arasında türlü 
türlü eşya ya ticari surette veya kar 
Şılıklı anlaşma yolile mübadele edi -
liyordu. Maliye ıVekili Fuat Ağralı vazife ba,ında .. 

Almanya ve Avusturya istisnai o
larak kağıdın bu şekilde gelmesine 
razı olmamışlardı. Gazetelere ait ka
ğıdı Alman ve Avusturya sefaretleri 
bizzat getirtiyorlardı. Diledikleri ga
zeteye vermek, dilediklerini kağıtsız 
bırakmak tamamile ellerinde idi. Ga-
2:etclerin mukadderatını ve düşünce
lerini bu suretle avuçları içinde tu
tuyorlardı. 

O zamanlar Almanya ile olan mU
nasebeUeri idare edenler, böyle va _ 
~yetlere göz ytimuyorlardı. 

Gazeteler, Türk fikir hareketinin 
ecnebi esirliği altında olmasnun acı _ 
lığını ta.mamile duydular. Kendi he _ 
saplarına geniş bir mücadele açtılar. 
Nihayet harbin sonlarına doğru se _ 
faretleri mağıtıp etmek, esareti kır
mak ve gazete kağıdını matbuat ce • 
miyeti vasrtasile getirtmek ve dağıt
mak mümkün oldu. 

Beklenmiyen bir 
aıem, memleket için 
hudutsuz imkanlar 

Maliye Vekilinin, Şark Seyaha
tinden Getirdiği infıba Budur 

Dün izınit kağıt fabrikasını ge -
:terken, harp senelerinin bu acı hatı
rası hafızamda canlandı. Düşüncele
rimizi tespite ve yaymaya yarıyan 

vasıtayı kendimizin yapmamızdaki 

kıymeti çok derinden duydum. 

Artan ihtiyaçlar 

H Ukumetimiz bu fabrikayı ya • 
ratmakla memleketin maddi 

'\'e manevi inkişafı namına çok mu -
"affakıyetli bir adım atmıştır. Sil -
~erbank, sanayi planının tatbikinde
kı verimli faaliyet ve gayretini ka -
fıt sahasmda da tahakku\<: ettirmiş-

[Arkası 7 cide l 

Ankara, (Sonteşrin) -ı--
Bir gazeteci her vakit İf ba,ın 1 •----------~ 

d~ olmıya mahkumdur. Hatta Kuyucaklı 
hır auarede, bir eğlencede bulun 

duğu zaman da kafası bir düzi- y u s u F 
ye haber, mevzu, yazı üzerine 
itler. Fakat bir gazetecinin ken· 
di mesleğine ait alakalar ve vazi 
f eler namına bir suarede, bir eğ· 
lence yerinde batkalarımn raha 
bnı ve zevkini hozmıya hakkı 
var mı? 

Hal Fırkasının silvaresinde, et -
rafta dolaşan canlı yazı ve mevzu 
kaynaklarına hasretle baka baka ka
ranmı verdim: Gazetecinin bunu yap 
maya hakkı yoktur. 

Fakat bu karara gazeteci lehine U· 

fat bir kayıt koydum: Gazeteci çolt 
[Arkası 3 ilnciidel 

Yazan: 
Sabahattin Ali 
Tercüme ve adapte roman
lardan bıkan, hayatımıza 
uymıyan uydurma roman -
lardan usanan karilere "Ku
yucaklı Yusuf" u iki gün 
sonra sunacağız. Bu, Türk 
edebiyatında yepyeni ve ben
zeri olınıyan bir romandır. 
Sizi sonsuz bir zevkle sürük-
liyecektir. 

1 
1 
ı • 

lzmit Kağıthanesi Senede 12 Bin 
Ton Türk Kağıdı Çıkaracak 

İ~mi~, 6,.. (Tan Mu~~birinden) - İzmit ve İzmitliler, 
endustrı planımızdakı oz maddelerden birinin daha ta

: Fransa Memnun hakkukuna bizzat şahit oldular. İzmit büyük bir bayram 
ı ' yaşamaktadır. Bugün ilk kağıt fabrikamızın a<'ılı 1, Ko
; Almanya Tasvip- caelinin ufuklarından bütün yurda sonsuz se\mç heye-

canları taşırdı. 

l kar, Fak at ltalya Sabahın en erken saatinden itiba-ı Yüzlere el ti' 

1 
ve Italya-

ren bütün halk sokaklara dökülmüş- Ankru·adan g 
1 

e aved ı 
B ·· 1 . . c en tren e, açılış me e gv en m e d ,· tu. stasyon ve cıvarı on bınlerce ka- rasimine reislik ed k 

1 . ece olan iktisat abalıkla dolmuştu Bıraz sonra An- Vekil Celal Bn 
1 1 

. 
t Londra, 6 (Radyo) _ Harı'cı·ve N'a- kara ve Istanbuldan gelen trenler, Ali Rana ve ,../1~r a,1nh.ı~arlar Veki!i 

~ f · · · d b J a ıye ekılı l<uat M c l zın Mister Edenin dün söylediği nu- abrıkanın açılış mer~sdı~ın e . u:. - lis Reis vekili Nuri Conkcrin riya: -
İ tuktan sonra işçi lideri Dalton ve da- nacak olanları da getir ı ve mısa ır- tindeki b.. ..k •

11 
. . e-

, ha sonra liberal Mondcr ile muhafa- leri_.başta vali Hamit ile siv~ ve a~- banka m~J~rler;;1 v:\:z~~;~: ~eyettlı· '. 
l zaka Ço kerı erkan mektep talebelerı ve bu- v d 1 ave ı 

r rçil söz söylemişlerdir. Çorçil tün IzmitlUer karşıladı. ar ı. stanbul treninden de gazteciler 
İngilterenin, bilhassa bütün nüfuz ve [Arlm.sı 6 ıncıda) 
bw~ini,Mil~tl~~~~ni ~~==~==~===~~~~=============~= 
etmek ve her hangi mütearnza karşı ı k E k A H 
gelecek bir kuvvete sahip bulundur - r a r an l b . 
ınak .için sarfetmc>.sini istemiştir. Mü- ar ıye 
zakereyi bağhyan Mister Çem bcrlayn 

"Garbi Avrupa paktının esaslarına R • • T h HA • :"-
göre kurulacak bir Şark Avrupası eısı a a aşımı 
paktınnı vücuda getirilmesini isteriz. 
Ancak biz, böyle bir pakte iştirak e- p • ı K 
decek değiliz. Bütün teahhüUerimi- aşa l e on uştu k 
zi yalnız hayati menfaatlerimizi ala-
kadar eden mınta.ka paktlanna inhi
sar ettiriyoruz,, demiştir. 

Btitün Londra gazeteleri MiJter 
Edenin nutkunu memnuniyetle kar
şılamaktadır. 

Fransa memnun 
Paris, 6 (Radyo) - Paris gazete

leri Edenin nutkunu çok iyi karşıla
mış, bilhassa Fransa - lngiltere 
dostluğuna ait kısımlan memnuni • 
yeUe kaydetmiştir. 

ltalyaya göre 
Roma, 6 (TAN) - Bura mahafili

ne göre, Mister Edenin nutku kafi 
derecede sarih değildir. Nutuk Ingil
tere - ltalya münascbatına esas teş
kU edebilecek noktalardan mahrum
dur. 

Almanyada 
Berlin, 6 (TAN) - Yarı resmi Co

respendance Diplomatıgue gazetesi, 
~~?in nutkundan bahsederken diyor 
k~: Almanyada, Cenecreye itimat e
dılemeemktedir. Fakat Edenin daha 
iyi bir Milletler Cemiyeti vucuda ge
tirilmesi hakkındaki arzusu mutlak 
surette tasvip ile karşılanır.,, 

.. 

Taha Pa,anın "TAN,, a imza
aile hediye ettiği en yeni reami 

Bebekte, tı amvay durağının tarn 
karşısında, yepyeni bir apartıman 
Zile dokunur dokunmaz kapı açıldı. • 

- Tahn Paşa buradalar nu? .. 
İstanbul şivesile, çok güzel tü k 

konuşan bir Bayan: r çe 

~ Haber verelim efendim .. Dedi 
Bıraz sonra, zevkle döce . : 

"' nmış hır salonda, Taha Paşa ile k 
yayız. arşı kar31 • 

Irak hükumetinin b.. .. - . . 
harbiye Rci . uyuk Erkanı-
re bile kayb=~~~ezaketinden bir z.er
le bana sordu: Yen Yumuşak bir ses-

- Fakat nasıl ld d 
labild" · ., 0 u a burasını bu-ınız .. 

l ~azetecilerden milthis surette giz 
enıyordum .. Nihayet korktug· ba
§ıma geldi! um -

. - Fakat bana, itimat edeb'ıl ' .. 
nız pı.cıam A k 11 sı • , ~ .. s erlerle na 1 lcrden bahscdılcbilec ~ . . 81 ve ne • 
denlerdcnim ! .. egını takdir e • 

Gülümsedi: 

- Belli.. Pişkin bir 
O halde buYllrun B gazetecisiniz? 
istiyorsunuz?, .. ana ne sorınak 

[Arkası 7 ncide l 
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Finlandiya Mektubu 

Şimal Türkleri 
Cümhuriyet bayra
niını kutladllar 

Cümhuriyet Bayramının to'icli i~in Hel•ingforsta 
yapılan toplantıda 

H elsingfors, 29 Teşrinievvel (Hususi Muhabirimiz
deu) - Merkezi Helsingfors olmak üzere $imali 

Finlandiyanm bütün şehfrlerinde sekiz yüz kadar şimal 
Türkü yaşamaktadır. Bunlar arasında Türki5tandan ve 
İran Azerbaycanından da aileler vardır. 

Buradaki Türkler Türki - ı .------- ---
yeye ve Türkiye Ciimhuri- 3 
yetine yürekten bağlıdırlar. I )r. Şaht bugün gel yor 
Türkiyeyi ve Türk rehberle- 1 
rini candan sever ve her ve
sile ile bu merbutiyetlerini 
gösterirler. 

Bu yıl, Cilmhuriyet bayramı hazır-
lıklarına tam bir ay önce başlanmış
tır. Mektep talebelerine Cümhuriyet 
ve istiklal marşları öğretildiği gibi, 
Türk gençleri aynca hazırlıklara gi
rişmişlerdir. 

Bayram toplantıaı 

B ayranı günü, Helsinforsun ke-

1 
nar salonlarındap l;>irisinde 

bl;y\ik bir toplantı yapılm;ş.~r. cu~
huri{et marşını mü~eakip, Finlandiya 
Tür1tleri Birliği Başkanı lbrahim A· 
rifullah güzel bir nutuk söylemiştir. 

Bunu, Faki Kadri Doğanın uzun 1 
Vt! mühim bir konferansı takip et- i 
miştir. Konferansta, Ctimhuıiyetin 
kuruluşu, siyasi, iktisadi ve maarif! 
sahalarında kazandığı muva.ffakiyet-! 
ler ve Türk içtimai hayatına ulan te· 
sirleri anlatılmıştır. ı 

Bundan sonra, Ahmet Veli Hakim! 
ve Finlandiya Türkleri idare heyeti 
başkanı Z. Tahir birer nutuk söylP. -
mişlerdir. Z. Tahir, Finlandiya Türk
lerinin, Türkiyeye ve Atatürke olan 
merbutiyetlerine bilhassa işaret et
.miştir. 

Daha sonra, muallim Saniye Iffet 
Oganm (Türk kadmı ve inkılap) me\' 
zuu ilzerinde hazırladığı konferans 
dinlenmiştir. 

Dr. ŞAHT 

Almanya Iktisat Nazırı ve Ray1bank u
mumi mudUrıi Doktor Saht'm buırıin 8eh. 
rimize gelmesi beklenmektedir. Nazıra, zev
cesi ve iki mutchassıs refakat cd:cekt:r. 

TAN 

• 

Yayalar 
daima 
sağdan 
gidecek 

Yayaların büyük caddelerde piya
de kaldırımın mlinhasıran sağ clheti· 
ni takip etmeleri kararı, şimdiye ka
dar layikiyle tatbik edilememiştir. 
Belediye zabıtası memurlarının gay
retine rağmen, kararın kuvvei mil· 
eyyidesi bulunmayışı yüzünden müs-

. bet netic:e alınamamıştır. 
Fakat, daimi encümen bu emre ria· 

yet etmiyenlerden birer lira para ce-
zası alınmasını kararla3tırdıktan son
ra işin şekli büsbütün değişmiş bu· 
lunuyor. 

Zabıta memurları, bugünden itiba· 
reıı yolun sağ tarafından gitmiyenle
ri çevirerek birer liralık ceza mabba
tası kesecelerdir. 

Ancak, bu emir, köprü gibi geniş 
caddelerde tatbik edilecek, halk ora
da bu usule alıştırıldıktan sonra şeh· 
rin diğer caddelerine de teşmil oluna
caktır. 

Şehir Planı 
Üzerinde 
Tetkikler 
Şehircilik mütehassısı Prost, müs

takbel şehir planına esa.s olacak olan 
avanprojenin son tetkiklerini bıtır

miştir. Kendisi bundan sonra Hal, 
Konservatuvar gibi belediyenin planı 
beklemeden şehirde yapmaya mecbur 
olduğu bazı inşaatı tetkik edecektir. 
Bir haha, on gün zarfında da bu iş 
ikmal edildikten sonra, tstanbulun 
şehir planına taalluk eden iktıshdi 

vaziyeti ile meşgul olacaktır. Bu hu-

1 
susta Fortun zade Murat ile Ahmet 
Karanın hazırladığı rapor bir hafta 

1 

•onra \cendısine verilecektir. 
i r taraf an, ~r-hrin br-~ <11Pne 

zarfında mükemmel surette tcşçiri ,., 1-. \; 
için belediyece hazırlanan proje, tet-
kik edilerek mütaleası alınmak üzera 

' Prosta verilecektir 

Yeni Posta 
T ayyare!erimiz 
Ismarlanıyor 
Şehirler arası tayyare scf erlerine 

tahsis olunacak tayyarelerin inşası 

icin Nafıa Vekaleti ile Alman ve ln
giliz şirketleri murahhasları ile b~h
yan görüşmeler bitmiştir. Müzak.?re· 
ler neticesinde lngiliz firmasının tek
lifleri ehven ve uygun görüldüğü için 
tayyareler !ngiltereye ısmarlanacak· 
tır. 

inşaata pek yakında başlanacak-

Çimento buhranın
dan en çok zarar 

eden küçük esnaftlr 
iHTiKAR DURMADI 

Fabrikaların işe Geç Başlamaları 
Buhranın Başlıca Sebebidir 

Memlekette iplik buhranı gibi bir de çimento ihtikarı 
başgöstermiş bulunuyor. İktısat Vekaleti bununla çok 
yakından alakadar olnıaktadır ve tedbirler de almıştır. 
Bununla beraber bugün piyasada çimento sıkıntısı var
dır. 

Bunun sebebi DUdur: Çimento fab
rikaları elde fazla stok bulunduğunu 
ileri sürerek bu yıl işe çok geç baş
lamışlardır. Halbuki fabrikaların bu 
iddiası yanlıştı. Elde stok miktarı, ih
tiyacı karşılıyacak derecede dcğıldi. 
İhtiyaç ta geçen seneden fazladı: 
Bu yüzden fabrikalar piyasaya çimen
to yetiştiremez oldular. 

' 

Fakat işin nereye varacağını ev • 
velden kestiren bazı kurnaz tüccarlar. 
ilk adımda mevcut stoklarını kabar- • 

ı tarak gizlemişler ve piyasanın en müş 
ktil bir vaziyete düştüğü sırada, fa.b· 
~anın 100 kuruşa verdiği bir çimen
to torbasını 20 • 25 kuruş bir farkta 
satrnağa kalkmışlardır. 

BUHRAN, İHTİKAR 
Bu i~e yalnız şehrimizdeki bazı çi

mento tüccarları değil, fabrikalarla 
büyük mikyasta alakalan olan ta -
nmmış firmalar da kalkmışlardır. Bu
nun içindir ki, bütün vilayetlerde bir 
" . çımento buhranı" ve ihtikan baş-
göstermiştir. 

Bu işten haberdar olan lktısat Ve-
kaleti derhal harekete geçmiş ve bir Artık bir iht~kar maclcleıi olan 
tedbir almak üzere bütün vilayetlere çımento 

vaziyeti sormuş, bu hususta ma1Cım1ıt ihtikar yapıldığını ve bunu da tUccar
istemiştir. Vilayetler ticaret odaları 1 Jarın yaptığını, 100 kuruşa aldıkları 
ile bu arada şehrimiz Ticaret Oda~ı malı 125 kuruşa kadar sattıklarım 
da tetkikat yaparak bir rapor hazırla- duyduk. Derhal bir tedbir olmak ü
mıştır. zere bütün tüccarlarla al8.kamızı ke-

Ticaret Od~"l'aponında, şehrimiz. serek yalnız Bel~tMtn fnfaat tez -
de çlımento buhrartı 'olduliuntr fıesbit keresi sretirenlere ve~·Mie başladık 
etmqJtte ve bu ihtikirm mutavassıt Vaziyeti de Tic,aYet ~a bildirdik. 
ellerae yapıldığını göstermektedir. Fakat henüz neticesini görmedik. 

TETKİK EI'TİK KÜÇÜK ESNAF 
Bil' arkadaşımız dün bu hususta 

bir tetkik yapmış, bazı çimento fab· 
rikası satış müdürleri ile mühim mik· 
yasta satış yapan tüccarlar ve pera· 
kendecilerle görüşerek, düşüncelerini 
tesbit etmiştir: 

Bun lan sırasile yazıyoruz: 
Çimento tüccarı Pehlivanyan di -

yor ki: 
_ Ben 10 • 15 senelik bir çimento 

Bir pera·kendeci muharririmize ıun
ları söylemiştir: 

- Bayım size bir ıey söyliyeyim 
mi? Bu işte en fazla zarar gören biz 
küçük esnaf olduk. İyi kötü günde 
20 • 30 torba satıyorduk. Fakat şimdi 
ne satacak, ne de alacak mal buluyo
ruz. Almağa kalksak 125 kuruş is -
tiyorlar. Fakat satarken 107 kuruşa 
satmak mecburiyeti vardır. Sen var 
kıyas et vaziyetimizi. Alakadarların 

bu işi bir an evvel halletmesini rica 
ediyor ve bekliyoruz.,, 

]ütün 
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Siyaset alemi 
O rta A vrupada 

•• talya B~vekili Sinyor Musoll• 
ni'nin ay b~ında söylediil 

nutuk Orta Avrupada derin ve mü
lıinı tesirler yaptı. 

Macaristan, bu nutuktan son dere
ce hoşnut oldu. Sebebi, nutukta, Ma
caristaııın adalet ve insafa muhtaç 
olduğundan ve Macaristan dıc;ında 

dört milyon Macarın kalmasından 

bahsolunnıası ve Macaristan ile ya
pılan sulh muahedesinin tadili gerei<· 
leştiğinin anlatılmasıdır. 

Macaristanın ötedenberi dileği sulh 
muahedesinin tadili ile, bugünkü Ma· 
caristan dışında kalan Macar toprak
larını ve Macar halkını istirdat etnıık 
tir. Buna mani olan ve statükonun 
devamına yardım eden en mühım 
kuvvet, Küçük Antanttır. Macarista. 
nın davasını adeta beniınsercesine 

müdafaa etnıek, küçük antanta karşı 
gelmek ve onunla uğraşmak demek· 
tir. 

Bu vaziyet karşısında küçGk an
tant devletlerinin aralarındaki nıüna. 
sebetleri sıklaştırmaları ve yeni şe
raite göre hazır olmaları bekleni (Or· 

du. 
Son haberler vaziyetin bu mer~ez

de olduğunu teyit ediyor ve Mıa.caris· 
tanın ltalyadan göreceği müzaharete 
ıüvenerek sulh muahedesine karşı 

ielmesinin ve derhal silahlanmaya 
~irifmesinin tahmin edildiiini ve 
buna &öre tedbir alındığını anlatı· 
yor. 

Macaristan hükumeti ltalyanın ınü 
ıaharetini derin memnuniyetle ku. 
,ııaınış ve iki hükumet arasında ha· 
raretli telgraflar mübadele edilmit· 
tir. 

Bununla beraber Macaristan hUkCl
meti, muahedeyi tanımıyarak silih· 
!anacağına dair intişar eden şayiaları 
kat'iyetle tekzip etmiş ve bu suretle 
eınrivAki siyasetini tutacağını güs· 
termiştir. 

Diğer taraftan harp sonunda Ma
caristana ait topraklardan bir k smı
nı ilhak eden Romanyanın tanınmış 

siyasilerinden ve eski başvekillerin

den biri, R.omanyanın bugünkü hu
duduna kar:tı '.'iukubulacak.;edna~
zün harbe sebebi~eı verece~ını soy 
leıniştir. 

Bununla beraber Orta Avrupavı -
likadar eden bir hldise dalın vuku
bulmak üzeredir. Bu hadise Vıyana 
toplantısıdır. ltalya Dışbakanı Kont 
Ciano, ltalya, Avusturya ve Macaris
tan devletlerinin dışbakanları top
lantısına iştirak etmek üzere bug~n 
Viyanaya hareket edecektir. Kendi· 
si bu yüzden Sinyor Musolini ile u
zun uzadıya ıörüşmüş ve icap eden 
talimatı almış bulunuyor. 

ltalya Dışbakanının, Alnıan;ayı 

ziyaret etmesinden, ve Sinyor Muso· 
lini'nin Macaristanı adalete kavUf• 
turmak icap ettiğini söylemesinciın 

1 sonra Viyana ya gitmesi, mutat eheın 
miyetin fevkinde bir hadise telft.kki 
olunmakta ve Orta Avrupa bu hldi· 
senin neticelerini beklemektedir. 

Gençler tarafından birçok şarkılar 
11öylendikten sonra, Cilmhurıyct mar
tiyİe merasime nihayet verilmiştir. 

Doktor Şaht'm bu seyahati, '.'-lmanya ile 
aramızdaki klering muamelclerınc ddha iyi 
bir 15ekil vermek ve Almanyanın memleke· 
timizden alacafı ham maddeler meaclclcri 
ile alakadar görulmcktedır. . 

Nazır, Almanyadan tayyare ıle l(c!ecek ve 
ıehrimizde bir gun kaldı~t.an ııon.rR Anka. 
raya giderek temaslara gırışecektır. 

tır. 

Haliç tarifelerinde 
tenzilat yapılacak 

tüccarıyım. Memleketimizde her yıl 
az veya çok bir çimento buhranı hu • 
aule gelir. Bunun sebebi gayet basit
tir. Bu mevsim inşaat mevsimidir. 
Bir ay sonra yağmurlar başlayırıca 
buhran. ihti.kar hiçbir şey kalmaz. 
Bütün satışlar eski ve normal ş~!ini 
alır, mesele de kalmaz. Yalnız şim
diki halde, bu buhran ve mevzuu bah-
801a.n ihtikar çok ilerlemiş, vaziyette
dir. Fabrikaların ne düşilndüğUnU 
bilmiyorum. Bir aydan fazla fabrika
lar bize mal veremiyor. Bunu sözdE' 
ihtikA.nn önüne geçmek için yapıyor
larmış. halbuki şimdi ihtikar daha fa. 
hiş bir surette yapılıyor. 

1 hracafımızda 
Yükseliş 

lıpanyacla: 

1 spanya hUkOıneti, Asilere lr'ftr• 
şı, en çetin muharebeye girlt· 

miş bulunuyor. Muharebe Madridin 
kapılarında vukubulduğu halde hU
klıınet nikbinliğini muhafaza etmek· 
te ve sonuna kadar mücadeleye de· 
vam azminde olduğunu göstermekt e• 
dir. 

... " o 

BU REVA MiDiR? 
Eyüp O tobüs Seferleri Kaldırılma lı 

Şehrin muntazam nakil vas•ta-
11 ifletilmiyen semtlerine otobtis
lerle gidildiği malüındur. Taksim • 
Yeninıahalle, Sirkeci - Kocaımıs
tafapaşa, Sirkeci • Bakırköy oto
büs hatları bu hizmette çalışan a
rabalardır. 

Umumi nakil vasıtası oltnası 

itibariyle belediyenin velayeti al
tına her şeyden evvel giren bu a
rabaların bir tarifeye uyarak ha
reket etmeleri ve yolcuları yine 
belediyenin tayin ettiği şartlar al
tında taşımaları da kararlaşmış ve 
tatbik edilegehııiş resnıi bir usul
dür. 

Lakin, Eyüp otobüsleri, neden 
bilinmez, bu iyi usullerin tamaıni
le haricinde, kayıtsız ve kontrol
süz çalışmakta ve ister işler, ister 
işlemez bir halde bulunmaktadır. 

Bu otobüslerin servislerindeki 
intizamsızlık en ziyade geceleri gö
rUlmekte ve vUcutlarına en çok ih
tiyaç hissedilen geceleri halkı iz
nr etmektedir. 

Bilhassa. belediyenin tayin etti
li ıon fi>Osta Kerestecilerden, gece-

yarısı taın saat on ikide kalkmak· 
serek iken, bu son posta kfıh bir 
çeyrek, kah yarını saat evvel kalk· 
makta, bazan da hiç yapılmaıınk
tadır. 

Umuıni nakil vasıltalarının her 
şeyden evvel muttarit ve rnunta
zaın bir servis yapması şart oldu
ğunu alakadarlara burada bir ke· 
re daha lıatrılatınaya nıecbur k?l
dığımıza müteessiriz. 

Bizce, eğer intizamı temin için, 
muayyen saatlerde kalkması ve 
keyfe tabi bir araba olmaktan bır
tarı iması inıkan ı yoksa bu otobüs 
servisini lağvetmek en doğru yol
dur. Hiç değilse Haliç civarında 
oturan birçok kimseler "12 de oto
büs var,, zannederek geceyarısı so
kaklarda kalmaz, evlerine dönmek 
için vakit ve zamanile tedbir alır-

lar. 

Bilhassa kudreti müsait olmıyan 
halkın bu intizamsız vasıtaya gü
venip geceyarıları sokakta kalma
ları ve evlerine yaya dönmeye 
mecbur olmaları reva ınıdır7 

Haliç şirketi belediyeye geçtiği za. 
man belediye bu idarenin i{ıletil ·nesi 
için 20 bin liralık bir sermaye ayır
mıştır. Şirket, belediyeye geçtiği gün. 
denberi bütün masraflar eldt! \?dilen 
temettülerle karşılandığı için, iptidai 
sermaye olarak tefrik edilen 20 bin 
liraya henüz el sürülmemiştir. Te· 
mettU temini bu şekilde devam e1er
se altı ay sonra Haliç bilet tarif..?le· 
rinde tenzilat yapılacaktır .• 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

M aarif Vekaleti bf'~'llelmllel şöh

reti olan n dünya i.Jimlerin<'e 
coğraf~·a~·a mehaz tutulan Dö Mar
nonun üç ciltten ibaret 1500 sayfa!ık 
eserini tercüme ettirme~·e karar \ 'f'r
nıiş ve kf'yfiyett 'Onh·ersite Rektör 
Jüğü"ne blldimilştlr. 

• • 

B ütün mektep müdürleri, mek
teplerlndekl muallim, ıınıf, 

9ube ,talebe adedi hakkında mufassal 
birer istatistik bamiamaktadırla.r. 

• • • 
A :çva.nsa.ray Yutık fabrlkasm

da ~alışan J ak elfnl makine
ye kaptırmış, Uç pannağım kesmlt
tir. 

TALEP FAZLA İMİŞ 
Aslan Eskihisar Çimento fabrtka

ları satı§ dairesi ikinci müdürü İsken· 
der ne diyor: 

- Bu yıl §imdiye kadar hiç gör • 
mediğimiz bir talep karşısındayız. 
öyle ki fabntalar, gece, gündüz ça
lıştıkları halde bu ihtiyaca tam bir 
surette cevap veremiyor. Bu yüzdrn 
siparişleri sıraya koymak mecburi
yeti basıl oldu. Bir müddet müşteri· 
leri.Jnize bu suretle yani ihtiyaçlarını 
ancak 10 - 15 gün sonra vermeğe baş
ladık. Bunu da hükumetin koyduğ11 
narh üzerinden torbası 100 kuruşta:ı 
ver-.mc. Fakat sonra öteden bcri~en 

Yapılan tetkiklere göre, dı§ ticaret 
muvazenemizde tütünün en büyük 
rolü oldub'11 anlaşılmıştır. l 929 yılı 

ehemmiyet sırasına göre ve her sene
nin yekunu 100 itibarile tütün ihr.ıca
tımızın umum ihracattaki hissesi: 
1929 da 26,36, 1930 da 28,50, 1931 de 
22,86, 1932 de 28,79, 1933 te 22,25, 
1934 de 14,51, 1935 te 19,76 dır. 

Bu maddeden geçen yıl memleketi· 
mize giren para 18,676 milyon lira
dır. 

Memleketimizde tiitün ekimi başlı
ca üç mıntakada yapılmaktadır. Ege, 
Karadeniz ve Marmara mıntakaları. 
Bunlardan başka Hasan Keyif tütünü 
yetiştiren Gaziantep bölgesi vardır. 

Bugün bütün bu mıntakalarda tütiin 

ekimine ayrılan saha 54,926 hektar

dır. 

lTAkVi/.\M~HAVAI 
-----' Bugiinkü Hava: KAPALI 

Dün hava ekseriyetle bulutlu ceçmiştir. 
Sabahleyin ıehrin bazı yerlerine yaimur 
ya(rnıotır. Raaat merkezlerinden alınan 
malGmata cöre, bugün de hava bulutlu ve 
kapalı olacaktır. 

Dünkü hava 

---------------------------· 11 inci ay 
1355 Hicri 

Gün: 312 Hızır: 18fl 
1352 Ramı 

Şaban: 21 25 Birincitqrın 
Güneı 6,38 - Oile: 11,53 
ikindi: 14,41 - Akıam: 16,59 
Yatsı: 18,33 - Imsik: 4,57 Memlekette umumi hava vaziyetim ıe· 

lince: Bazı yerlerde yaiışlı, bazı yerterde 
de bulutlu geçmiştir. m az ıııcaklık 10 tesbit edilmiıtir 

Dıin hava tazyiki 763, en çok sıcaklık 20, eimalden hafif olarak eıımiıtir. 
~iızılr 

Madrit hükumetinin verdi~i ına!ô· 
mata göre, Madridin kapılarına da· 
yanan 10.000 Asinin, 8000 1 Faslı. 
2000 i Avrupalıdır, hüküınetin bu teb· 
liği doğru ise i spanyanın mukadd ... 
ratı, ispanya halkından ziyade, ı .. 
panyanın bir müstemlekesi olan Fa• 
sın elindedir! 

ispanyaya ait olan Fas parçasının 
ispanya tarihinde bu kadar büyük v• 
kanlı bir r.ol oynıyacağı kimsenin ak" 
lına gelmezdi. 

Omer Hıza DOCRUL 

Otomobilli seyyahlar 
Dün öğleden sonra şehrimize oto-. 

mobille seyahat eden iki Isveçli genÇ 
gelmiştir. Isveçten kalkan bu kafıle 
Hindistana kadar gidecek ve oradaJI 
tekrar memleketlerine dönecektit• 
Seyyahlar, şehrimizde bir gün kada" 
kaldıktan sonra Anadolu - Iran yo!S
le seyahatlerine devam edecektir. 

Bir araba kazaıı 
Dün saat 23 te Mehmedin idaret1in" 

deki 1100 numaralı araba EminönUn· 
de 30 yaşında Şaziyeye çarparak kol 
ve bacaklarından yaralamıştır. 
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Beklenmiyen bir 

alem, memleket için 
Madrit kapllar1 önünde çok hudutsuz imkanlar 
şiddetli bir harp başladı 

iplik İhtikarı 
Şu lhtikir lifmdan ti.aa ()fen•ı 

llıtikir Komisyonu) diye Unıunıi 
Harp tonlannda yapılan Kurumun 
kurU)uşundanberi yılanın. Bizim oku. 
111881, yazmuı yok bir tuhaf blldiği
mlz \vdı. 

HÜKÜMET NİKBİN 
Madrit Kuvvetleri Naval Karne

Ettiler royu Asilerden fstirdat 
Londra, 6 (Radyo • TAN) - Bu sabah altıdan itiba

ren asiler, Madrit şehrini ağır toplarla bombardıman et. 
ıneğe batladılar. Asiler, Madridin kapılarında hükUmet 
kuvvetlerile karşılaşmış ve iki taraf arasında çok kanlı 
ve tiddetli muaademeler başlamıştır. 

Vaziyetin son derece buhranlı sa
yılması ve Madridin dlişmek üzere 
olduğu zannedilmesi üzerine ispanya 
nın Londra sefarethanesi Madride te 
lefon etmiş, Madrit hlikllmeti şehrin 
ıüratle sukutundan endige etmemek 
li.zımgeldiğini, hükumetin çok sağ
lam ve metin bir müdafaa yaptığını 
ve her ferdin vazifesini bile bile, se
ve seve Madridi müdafaaya atıldığı
ğmı hükumetin nikbin olduğunu bil
d.irouistir. 

10.000 ASI 
Madrit hükumetinin verdiği malu

mata göre Madride hücum eden asi
lerin sayısı 10,000 dir. Ve bunların 
8000 i Fa..sh, 1000 i Avrupalıdır. 

Hükilmet kuvvetleri şehrin içinde 
tam müdafaa tertibatı almışlardır. 
Her yerde barikatlar yapılmış, şeh
:te giden bUtün yollar kapatılmış, yal MaJrit önlerinde siperlerden 
nız nakil vasrtalannm geçmesi için ilerliyen aıiler 
açık yerler bırakılmıştır. 

HUktimetin gösterdiği nikbinliği f. 
muhakkak gösterecek haberler alın - ı Va 1; ı er 
maktadır. 

sıR ısTIRADT Arasında 
Bir habere göre hükUınet kuvvet-

leri kısa bir zaman önce asileriµ eııne Dcg"' ,· ~ ,· 1 11• k ~~~ı::n ve son derece mUhlm bır sev- '3" ~ 
kUlceyiş mevkii olan Naval Karnc?ro 
yu istirdat etmiştir. Haber doğru ise 
hükllmetin nikbinliğini yerinde say

Ankara, 6 (TAN muhabirin -
den) - Valiler arasında değişmeler 

oldu. Siirde Haki.ri Valisi Kemal, 
Erzuruma Tekirdağ Valisi Haşim, 

Tekirdağma Siirt Valisi Sakip tayin 
edildiler • 

mak icap eder. 

BOMBA YACMURU 
As?erin verdiği malumata göre 

l4adrıt şeh:rine atılan bombaların biri 
lç Bakanıığma isabet etın~tir. Asi -
ler, şiddetli bir bombardımandan son 
:ta l.fadridin cenubun& hakim Cerro 
Los Angelos mevkiini işgal ettiler. 

ESTREPONA'DA 
Cebelüttarik, 6 (A.A.) - Hüku -

~et milisleri dün Estrepona cephe -
8lnde taarruza geçmişlerdir. Top ses 
leri dün bütün gün buradan duyul -
nıugtur. Yaralı Fas askerleri ile dolu 
iki kamyon dün San Roke gelmiştir. 
Sanıldığına göre, Estreponada çar
pışan kuvvetler 10,000 milis aske -
:ti ile 1,000 nasyonalisttir. Nasyona
listıerin Kardiaroya doğru çekildik
leri söylenmektedir. 

BiR TEŞEBBlJS 
Londra, 6 (A.A.) - Resmt maha. 

fil, lngiltere ve Fransa hilkiimetı ._ 
. dri B erı 

nın Ma t ve urgos hilkfıınetl . 
· d M d ·d· erı nezdın e a n ın tahrip edilmemesi 

ve halkın hayatının korunması için 
tefebbilste bulunmuş oldukları ha _ 
berini tekzip etmektedir. 

Rus ihtilalinin 
Yıldönümü 

Londra, 6 (Radyo • TAN) - Bu
gün Rusyada ihtilalin 19 uncu yıldö
nümü münasebetiyle tezahürler ya
pılmış, Stalin Yold&f halkı selamla
ın19 ve 15 dakika.dan fazla ıUren ha
hretli alk!flarla katşılanmıştır~ 

Tütün 
Piyasası 

Filıstınae 
Yeni Bir 
Hareket 
Londra, 6 (l~adyo-Tan) - Filis -

tinde yeni bir hareket ba.şlamıttır. 

Yüksek Arap Komitesi, bir mü~det 
mukaddem Filistin fevkallde komıse
rine müracaat ederek Yahudi müha 
ceretine son verilmesini istemi§, fev
kalade komiser bu dileği tetkik ede
ceğini söylemişti. Arap komitesi mil 
haceretin durdurulmadığına, ve in -
giltere Avam Kamarasında mühace
retin durdurulmasına lüzum görül -
mediği hakkında beyanat vuku buldu 
ğuna bakarak bugün mühim bir ka
rar vermiştir. Bu karara göre Arap 
!ar, Ingiltere tarafından gönderilen 
tahkik heyetine karşı boykotaj tat -
bik edecekler ve bu suretle heyetin 
mesaisini akamete uğratacaklardır. 
Araplar, propaganda yıpmaya b&f -
la.mıolardir. 

Zelzele oldu 
Denizli, 6 (A.A.) - Dün saat 20,15 

de kuvvetli bir yeraarsmtıeı ohnu,
tur. Yıkıntı yoktur. 

Tasfiye Edilen 
Maliye Memurları 

Ankara, 6 (TAN muhabirin -
den) - Maliye Veki.leti, Yeni Teşki
lat Kanununa göre, tasfiyeye ti.bi tu
tulacak memurlan tesbit etmek Uzere 
maliye memurlarının sicillerini tet -
kike devam ediyor. Şimdiye kadar 
birkaç defterdar ve malmUdürU taslı· 
ye edilmişlerdir. 

Kral ve 
Mussolini 
Peştede 

(Başı 1 incide] 

meşgul bir vekil ile bir suvarede kar
şılaşınca başka bir zaman için vekil
den bir mülakat ricasında bulunabi-
lir. 

tktısat ve maliye vekilleri prk se· 
yahatinden ne gibi bir intı.ba ile dön
dUier? Bu seyahatten doğmug ne gi
bi tasavvurları vardır? Bir okuyucu 
için bugünlerin en ziyade merak e -

Londra, 6 (Radyo) - Macaristan 
Kral Naibi yakında Romaya gidecek
tir. Bunu mütea.Jup İtalya Kralı ile 
Sinyör Mussolininin Peşteyi ziyaret 
edecekleri haber veriliyor. Mussolini 
bu suretle ilk defa olarak memleket 
haricine çıkmış olacaktır. 

decek bir meselesi budur. 
Balonun kalabalığı arasında mali· 

ye vekili Fuat Ağralıyı takip ettim. 
Etrafındaki halka bir aralık dağıl· 

dı. Hesap divanı reisi Seyfi Oran ile 
yalnız kaldı. Ben de yaklaştım, Şark 
intıbalanna ait bir mülakat için ran· 
devil istedim. 

• 

KOÇOK 1-CARICi 
HABERJ.Eı 

n elgratta bir ltalya -
D Yucosıavya <f.>stluk 

cemiyeti kurulmuştur. 
• • 

L ondrada Alman sefare
ti önünde müfrit sol

cular nümayişler yapmışlar
dır. 

• • 

Avusturya, askeri mas
raflarını yüzde yetmiş 

nisbetinde çoğaltmıştır. 
• • 

F ransada radikallerin 
icra komitesi 3 ımıha

life karşı, halk cephesi hükli
metine itimat etmiştir. 

• • 

S ovyet Rusyada olduğu 
gibi Fransa da bir ha

va piyadesi vücuda getirecek
tir. 

Almanyadan Bir 
Tekzip 

Cenubi Rusyayı Ele G~ir· 
me Şayiaları Yalanmış 

Berlin, 6 (A.A.) - Çekoslovakya 
Senato Dış Komisyonunda söz alan 
sosyalist azadan Vinter, Almanyanm 

Sovyetler Birliğinin cenubi kısmmı 
müstemleke olarak ele geçirmek ta. 
eavvurunda olduğunu bildirmiştir. 

Nurenberg kongresindenberi tekrar 
edilegelmekte olan bu iddia, beynel

milel münasebetleri .zehirlemek ama
cını gütınektedir. 

Ruzvelt 
Rakibine Niabetle 10 Mil· 

yon Fazla Rey Aldı 
Nevyork, 6 (A.A.) - Ruzvelt, Şim

diye kadar 25,465,893 ve M. Landon, 
15,615,489 rey kazanmışlardır. 15,000 
nahiyedeki neticeler henüz malfun de
ğildir. 

sayın vekil dedi ki: 
_ Bu seyahate ait asıl malftmatı 

j lktısat Vddli verebilir. Ben mülakat 
I şeklinde size ne söyliyeyim? 

Fakat intibalar ruhunu o kadar 
1 doldurmuş ki, derhal konuşma tar -

1 
zmda coşkun anlatmaya başladı. 

1 

Gördükleri~i çok gilz~l ~e c~nlı su
rette ifade edıyordu. Buylik bır ali. -
ka ve merakla dinledim. Sonunda de-

ldim ki: 
ı _ Mülakat diye beyanatta bulun-
1 saydınız intibalarınızı bu kadar taze 

ve tatlı bir tarzda ifade edemezdi -
niz. Kelimeye ve cümleye itina et • 
mek endişesi, görüş ve düşüncenin 
tazeliğini az, çok boğardı. Söyledikle
riniz okuyucuları çok alakadar ede
cektir. Müsaade edin de dinledikleri 
mi yazayım, hazırlıyayım. Size gös
tereyim. Biraz ilaveler de yapınca 
ortaya tabii şekilde bir mülakat çı· 

kar. 
Hayır demedi. Ben de ilk fırsatta 

oturdum. Dinlediklerimi kağıt üzeri
ne döktüm. 

Vekil seyahatini f(>ylece anlattı: 
- Diyarbekirde defterdarlığım 

var. Ela.ziz civarında da bulundum. 
Fakat asıl Şarka gitmeye şimdiye 
"'kaaaı nl'Sat auımec!ı7'fteı k'c.iıi wabl be= 
nim de şark hakkında müphem ka· 
naatlerim vardı. Buralan, uzak, ta
biat güzelliği mahdut yerler diye gö
züm önüne geliyordu. Karakösede, 
Siirtte, Bitliste uzunca müddet bu -
!unmuş bir memuru gadre uğr:ı.rmş 
addediyordum. 

Bu defa şarkı kendi hesabıma ye . 
niden keşfettim. Orada hiç bekleme· 
diğim bir i.lem, memleket için hudut
suz yeni imkanlar buldum. 

Yeni varlığın mukaddimai 
ismet lnönünün Şark seyahati, 

yurdun bu kısmı için yeni bir varlık 
başlama.sına mukaddime olmuş -
tur. Başvekilin gördüğü mahzurları 
defetmek için bir senedenberi çok ça 
lışılmıştır. Bu meyanda maliyenin 
yaptığı icraattan biri de maliye mek 
tebinin yeni mezunlarını tamamile 
§arka göndermek olmuştur. Askerlik 
te ve diğer vazife sahalannda olduğu 
gibi maliyede de bir müddet için 
Şark hizmetini bundan sonra herkes 
için mecburi kılacağız. Maliye mekte
bi mezunlarının Şarka gitmesi sure
tile oraları yeni bir nevi unsur ka -
zanmıştır. Bundan dolayı her taraf
ta memnuniyet gösterilmiştir. 
Şarka ait faaliyetlere yeni bir hız 

vermek için bu sene Başvekil bir tet 
kik seyahati yapılmasını ve benim de 
iştirak etmemi arzu etti. Bu seyaha
ti Yaptığıma çok memnunum. Şarkta 
cömert bir tabiat, tasavvur edilmez 
giizellikler, ~rda faydalı olmak için 
f~at bekliyen çall§kan ve dürüst 
bır vatandaş unsuru buldum. Hele 
demiryollar ilerleyince ve seyahat 
müddeti azalınca istirahat zamanla· 
pmı bu güzel y~rlerde geçirmek be
nim için en büyük bir zevk olacak
tır. 

Orta Anadolunun zirai istihsal im
kanları bugünkü şeraitte mahduttur. 
~emleket ve hükumet vakit va • 
kıt Yardım tedbirleri almak zarure -
tini duyar. 

Nimetler •a,an tabiat 

İzmir, 6 (TAN muhabirinden) -
:rtltUn piyasası çok hararetlidir. Şim
diye kadar Ege mmtakasmda 12 mil
Yon kilo tütün satıldı. Fiyatlar iyi • 
dir. 
~ Fethiye, 6 (Tan muhabirinden)

.urada UzUmlü nahiyesinde tütün 
~YMJ ~tnıi, kuruştan !~dı. 

Bir ınealek mektebi 
Ankara, 6 (TAN muhabirin • 

den) - Dahiliye Vekileti idarei hu· 
.susiye memurlarının mesleki bilriJe -
rini arttırmak için Ankarada bir mes
lek mektebi açmava karar vermiştir. 

Vaşington, 6 (A.A.) - Seçimlerin 

nihai neticeleri şunlardır: Mümessil -
ler Meclisine 334 Demokrat, 89 Cilm
huriyetçi, 7 Terakkiperver ve 5 Çiftçi 
intihap olunmuştur, 

llalbuki Şarkta tabiat insanlıu-m 
hiçbir yardımına ihtiyaç gösterme -
~e~ etrafa nimetler saçmıftır. Iptidat 
ıstıhsal teraitine rağmen toprağın 
verimi boldur. Atı filan ne dernek ol
duğunu henüz bllmiyen m\lhitlerde 
yetişen ağaçlar, en mütenevvi ve gü
zel meyvalar verir. Otlak sahalaı;m
da yükselen otlann maıızarası iıuıa-

nm içini açar. Balta girmemiş bakir 
ormanlar vardır. Bazı yerlerde kışın 
iyice soğuk olmasına rağmen iklim 
güzel, mutedil hava sağlamdır. 
Şarkta yaşıyan insanlar, hüklıme

tin kendilerile esaslı bir surette meş· 
gu1 olduğunu farkediyorlar ve bun
dan dolayı büyük bir minnet duyu -
yorlar. Bu minneti her vatandaşın 

yüzilnde okumak mUmkünaUr. Yur
dun bu bakir sahalanndaki vatan . 
daşların ümitli, intizarlı halini gör • 
mek insanı son derecede müteessir 
ediyor ve bir an evvel hayırlı ve fay
dalı işler başarmak hususunda şid
detli arzu ve emeller uyandırıyor. 
Şark vilayetlerimizde en çabuk ve 

kolay inkişaf edecek faaliyet sahası 
hayvancılıktır. En küçük bir teşvik 
ve kolaylık bu sahada derhal seme
re verebilecektir. Meseli hayvan ver 
gisinin azalması, derhal hühim bir 
ferah ve genişlik uyandırmış ve hay
van miktannın artması şeklinde bir 
tesir göstermiştir. Hazinenin ilk ham 
lede kaybettiği beş milyon liralık 
resmin iki buçuk milyon lirası, hay
van miktannın artması sayesinde ge
ri gelmiştir. Diğer iki buçuk milyon 
da hiç şüphesiz geri gelecektir. Bun. 
dan başka memleketin hayvan ser . 
veti bu sayede miktarca artmıştır ki, 
bu da gerek memleket ve gerek hü . 
kfımet için aynca bir kazanç mem
baıdır. 

Vatandafı kazandırmalıyız 

Gerek iktisatçı ve gerek maliyeci 
sıfatile kargımızdaki mesele, vatan
daşı kazandırmaktır. Bunun için im· 
kan hazırlamak mutlaka lazımtlır. 

Bir tarafta bir fabrika kurunca ka -
zanç imkanı yalnız fabrikada çalışan 
birkaç yüz veya bin vatandaşa ve 
bunlann ailelerine inhisar etıniyor. 
Fabrikanın mühtaç olduğu ham 
maddeyi yeti§tirmek, hazırlamak, ta· 
şımak gibi faaliyetler derhal bütün 
muhite servet dağıtıyor. Vatandaşın 
tatııWı-edttmemif iptidil tbtfyaçlan 
o kadar bUY4kt0r • 1reanılan pa • 
ralar derhal serfediliyor. HUkiime -
tin iş ve faaliyet imkanları uyanan 
muhitlerden aldığı istihlak vergileri
nin miktarında derhal mahsus art -
malar görülmeye başlıyor. Şark; fab
rika, nafıa işleri, orman ve saire tar
zında faaliyet fırsatlarına mühtaç -
tır. Vazifelerimizin biri bu fırsatları 
hazırlamaktır. Diğeri de nakliye im -
kanlarını artırmaktır. 

Bugün Şark yalnız kendini doyu -
racak kadar mahsul yetiştiriyor. Bu· 
nun fazlasını türlü türlü ihtiyaçları -
na karşı mübadele vasıtası diye kul· 
lanamıyor. Çünkü satı§ ve ihraç im
kanı yoktur. Böyle bir imkan hasıl 
olur olmaz halkta tabiata yardım ih· 
tiyacı uyanacak ve Şark her itibar
la normal verim vermeye başlıya -
caktır. 

V alielrin ıahıi rolü 
Birçok yerlerde insanı sevindire -

cek ümran eserleri gördüm. Bilhas · 
sa insan beklemediği yerlerde bunu 
bulunca çok seviniyor. Fakat şunu 
da görüyor ki, ilerlemek ve iyileşmek 
husuaunda mahalli idare unsurları -
nm büyiik bir rolü vardır. Umran ih· 
tiyacı duyan tegebbüs sahibi eserler, 
bütün vasıtasızlıklara rağmen güzel 
eserler yaratmışlardır. Buna muka -
bil başka yerlerde insan ihmal man • 
zaralarile kal'§ılaşıyor. Bazı valiler 
vazife sahasına ait her işi ben imsi • 
yorlar. Hangi meseleye dair ıual eo
r~nanız cevap alıyortunuz, allka gö 
ruyorsunuz. Diğer bazı yerlerde de: 
"Bakayım, sorayım, memurunu çağı
rayım . ., gibi cevaplar inaanı nıUteee
sir ediyor. 

- llıtikir kirdan gelir! Derdi. Bir 
turlü ben ona aıılat.amanuştım ki. 

' kir lhtlkirdan geUr. 

tstanbulda yeni bir ihtikar ba.,ıa
mış diye gazeteler haber \·eriyor. De
mek ki, hayli zamandır sürüyormuş. 
Biz yeni haber almışız. Bu ihtilcar; 
iplik lbtlki.n. 

1·ağ lhtiki.n, yemiş ihtikin, et lh
tlkin, süt lhtiki.n, odun lhtl.kin, kö
mür ihtlkin, ~lmento lhtikiin, nn il\. 
tlk&n, ekmek lhtlki.n, kiğıt ihtlka.n 
ne bDeyim ! su lhtiklnna kadar hf'p
sl görübnüştür. Likln iplik lhtikln? ! 

Bu nasıl şey! Bu kadar pazara çak
mış iplikler varken bunda da ihU
ki.r! ! 

Şimdi ne yapaeağn! 
İtleri ne Ue bağlıya.cağız!! 

B. FELEK 

f N.ASIL YAZIYORUZ~ 
•.• ava ve avcılığa heves edeıı her 

müptedinin, her şeyden evvel, latan· 
bulda te~ekkiü eden oo her ik"isinin 
merkezi de . Bahçekap~ında, Emin
önünde olan a001lar birlik ve dernek
lerinden birini intihabla hemen ora
ya kayid ve intisab etmesini tavsi
yeye lüzum görüyorum. _ Bedri Zi
ya Aktuna CUMHURIYET 6.11.936 

" ... .lı:ayid ve intisab etmesini ... '" h:ıtaaı, 
kayda ~il.~ .dei~ez. Asıl "Bahçekapmn· 
da, ;Emınon~~~e . h~tasmı ıoıtermek iı • 
terdım: Emınonu buyuk bir semt Bahçe. 
kapı o semtte bir mahalledir. O halde 
"Eminonu~de Bahı;;ekapısında" demek, 
araya da vusul koymamak lazun ıelır. 

". . . avcılar birlik ve derneklerinden 
birine .•. " doiru deiil: birkaç birlik ve 
birkaç dernek bulunduiunu zannettiriyor. 
"Avcılar Birliii veya Avcılar Derneiine" 
demek ve majiııkıille yazmak lazımdır. 
"Ava ve avcılıfa heveı eden ... " Buradaki 
av da, avcılık da bir manadadır, birinı 
kaldırmalı: llzun. 

Bt,lı,elrapı'da yerine Bahçelrap11mda de
mek .arfça daha dofrudur ama bu kadar 
t~uıuba Juzum yok. Halk "Bahçekapı'' 
dıyor.) 

• • 
Bir Eti alimi Ankarada. - CUM

HUR!YET, 6. 11. 1936. 

"Meicr dunyada hili Eti varmq, o mil
l~t buıbutun munakriz olmamıı" dıye M• 

vı~me>'!n: bahsedilen zat Eti ilinu delil, 
Etı tarıhı ilımi imiş ... 

• • 
Birkaç yıldanberi, şimdiye kadar 

çıkan Türk ga::etelerinde çalı§mış, 
ya::ı yazmış - ölü, sağ - kimselerin., 
matbuata tıtl81l intisap ettiklerini 
hal tercümelerini, niiktclerüıi, y~: 
yazış tarzlarmı, ilk yazılannın haa. 
gi tarihte, hangi gazetede Çtktığnu 
tetkik etmekle uğraştığım için, ge
rek günlük gazetelerde, gerek haf ta
lı~ mecmualarda çıkan gazcteciliği
mıze ait bütün yazıları dikkatle oku
yorum. - M. Süleyman Çapan 
Açık Söz, 4. 11. 1936 ' 

ao~:;rrrir_. .bu bitmez tukenmez cümlede 
di. ..8~1~rını ıoyle kıaaca da anlatabilir

.... ır aç yıldanberi, Turk matbuatı 
tarıhını tetkik ettifim için ıazet ·1·.ıı:.: · z d · . • ecı ı"ımı-
e aır butün yazılanları okuyorum. Fa-

k~t o .ur~n . cumle. tuttuiu iıi. daha ~he111-
mıyetlı rıbı roıteriyor. 

"Uz "f un Yazı, tarzL .. ,. ıımi masdarlar 
zaten "t b d O . arz,, eyan e er. turuı, oturma 
tarzı. Yaz!J, yarma tarzı demektir. B. M 
S. Çapan: " . . . nuıl yazdıklarını .. ,. des~ 
hem bir ha,iv, hem de bir tekrardan ka
çınmış olurdu. 

"T · hal • "h 1 ·· erc.emeı - ,, _ı ~ • tcrcumesi., di-
ye tercume etmek hıç te ıyı o_lmuyor. Soıı 
zamanlarda, franaızcanm tcııri ile "ha 
yat,, kclimeaini "tercemei - hal -~nas -
d "h 1 .. ··- ın-a kullanıyoruz: bu, a tercumesi d 
mekten hin kat iyi. " e-
. "... razeteciliiimize ait. .. ., dciil "d 
ır,, olac:aJı:. • •· 

razi tah~ridir. Bunu iş, hem mükel
lef ,hem ıdare cephesinden k 

t t . 1 . . ço mtls-
Şarkın kat'f surette kavu9tuğu bir 

nimet vardır ki, o da isayi9tir. Şar
kın her kısmında mal ve can emniye
ti mutlak surette hilkilm sürily.or. 
Bunun da iktisadl hayat üzerinde 
derhal hayırlı tesirleri görülüyor. 

pe ne ıce erını en yakın b. 
almış olacagıw ır zamanda z.,, 

Şarkta ayni zamanda bir imar fa
aliyeti sahasına girmiş bulunuyor. 
Şimendifer ve yollar inşaatı çizil _ 
miş programları dahilinde yürümek
le beraber bütiln kazalarda muay _ 
yen tipler dairesini hUktimet konak
ları inşaatı için tertibat alınmış ve i
şe bqlanmıştır. Bazı mühim merkez 
de hükumet konaklarının yanı ba • 
şında memur apartımanları in§aatı 
da dtişUnülmektedir. 
Mübım bir faaliyet sahamız da a-

Suvarede başhyan mtir k t 
kısmı Maliye Vekaletı· amakın sodn 
b·tr a amın a 

ı ı. Daha birçok soracaklanm var-
dı. Fakat Maliye Vekilinin boş za • 
manıru telefonla takip ede ede ancak 
ak.§am yediden sonra görüşmek inı-
ka121 olmuştu. Hali yapılacak ı· 1 
. edil • şer, 
ımza ecek kağıtlar vardı El 

. b. U. . e geç-
mış ır m li.kat imkanı hakk . 
saf .. t k tnda In· gos erme pek te gaz t .. . e ecıhk an 
anelenne uymaz. Fakat gördu-·· • 
zi t k . guın va ye arşısında ınsaf sızı -

ıgı da ağl 
buldum. Millakatın matadin' . r 
sait fırsatsı b"raka k 1 il~ mü

ra ayrıldım. 

il. E. 
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~ahkemelerde 

Uç yüz Altın 
Lira Ortada 
Yok! 
Polis, Müddeiumumiliğe dün İlyas, 

Zeynel, Süleyma nadlı üç suçlu verdi. 
Davacıları Kantarcılarda Kıbleçeşme 

sokağında 74 numaralı dükkanda aş
çılrk yapan ömerle Niyazidir. Ömer
le Niyazi, üç senedenberi 965 kağıt 
lira ile (300) altın lira kazanmışlar. 
Suçlulardan Süleyman da kendilerine 
(200) lira emanet para bırakmış. 

Ömer Niyazi kard~ler bankaya para 
yatırmazlarmış .. Bu paraları yatağın 
içine yerleştirmişler ve karyolaya 
sermişler. Suçlular, arasıra dükkan:ı. 
uğradıkça bu yatakta yatarlarrrıış. 
Evvelki gün bunlara para 18.zı.m ol • 
muş. Fakat paranın yerinde yeller es
tiğini görünce polise batvurmuşlnr. 

Müddeiumumilik tahkikat yapmakta
dır. 

Hem Suçlu 
Hem, Davacı 
Mahkum Oldu 
Vitali, Sultanahmet sulh birinci ce

za hakimine davasını anlattı: 
- Bu Hrristo beni dövdü. Yarala. 

dı. 

Şahitler dinlendi. Onlar da HırUıto
nun Vitaliye vurduğunu Vitalinin de 

ona mukabele ettiğini söylediler. 

Suçlu Hıristo: 
- Ben yanımda akrabamdan üç 

kadınla Sirkeciden Eminönüne gidi· 

yordum. Vitali bu kadmlara takıldı . 

Onları takip etti. Ben, dayanama -
dım. "Arkadaş sen bu kadınları tanı
yor musun?., dedim. Cevabı kasığı -

ma inen bir tekme oldu. On gün te· 
davi edildim. Asıl davacı benken ~dm
di suçlu iskemlesine oturtuldum. De: 

di. 

HAikm Reşit: 
- Çocuklar, ben sizin ikinizi de 

11uçlu buldum. Birer ay hapis cezası 
verdim. lşte tahrik gördüğüm için de 

Vitalinin cezasını on 'beş ve Hıriston -
nunkini de y~mdan dolayı 12 güne 

indiriyorum. 

Dişçiyi Aramak için 
Maymuncukla Odasına 
Girmeye Kalkışmış! 
Asliye dördüncü ceza reisi soruyor: 
- Peki Yasef. Asımın odasında ne arıyordun? 
- Dişçi arıyordun1. 
- İnsan dişçi aramak için tanımadığı bir adamın ki-

litli odasını böyle maymuncukla mı açar ? Dişçi may
muncukla mı aranır? 

Yasef sustu ve önüne'baktı. Şahit-ı 
ler dinlendi. Onlar da davacı Tepe - 1 B • c • t 
b~ında Premeci sokağında, 51 nu • 1 r 1 naye 
marada Jan Barhi apartimanmm ka 

pıcısı Asımın söylediği şekilde şeha- davasının 
dette bulundular. Asım davasını şöy-

le anlatıyordu: •• d f 
- Ben dün akşam dışarıya çık - mu a aası 

mıştım. Apartımana döndüğüm za -
Ağır ceza mahkemesinde bır cİ'laman elimi odamın kapısına atınca ka 

pı arkasına kadar açılıverdi. Odanın yet davası görülüyor. Leon Behar. 
tam ortasında bir adam var. Hazır - nişanlısı Raşeli bıçakla tehdit edcr
ladığı bir çuvalı omuzuna vurmak ken ölümüne sebebiyet vermiş. 
üzere ... lnanmak istemedim. Gözüme Miiddeiumumi, iddianamesini oku
hayaletler göründü sandım. Yanına ruy. hadisede kasit ve teammüt o~ma 
sokuldum. kollarını yakaladım: "Sen d~g~~ı ~aydederek maznunun teczıye-
kimsin, buraya nasıl girdin?,, dedim. sını ıstıyor. . 
Şaşırdı ve nihayet "dişçi arıyordum,. Avukat Cemil, müdafaasına g~rişı: 
diyebildi. "Peki kapıyı nasıl açtın?,, j yor .. Heyecanlı ve titriyen bir S.:!Sl 

Dedim. Sustu. Polis çağırdım, kara - var. 
kola çuvaldaki eşya ile beraber git • "- Sorarım size, yüksek rııahke-
tik. menin muhterem heyeti .. Genç olma· 

Mahkemede bir çuval çamaşır ve dmız mı, ömrünüzde sevmediaiz mi, 
elbise ile maymuncuk ta vardı. o kahir sevgi kudretinin ne olduğunu 

Mahkeme, müzakereye çekildikten ruhunuzda duymadınız mı .. 
sonra Yasefi üç sene hapse mahkfım Evet değil mi? .. 
etti. Fakat cürmün tamamlanmama- Sevgi insan ruhiyatmın en tabii bir 
sı ve çalınan e9yanın kıymetinin az duygusu olarak kabul edildikten son
ve Yasefin yaşının küçük olması yü- ra, bir genç kalbinin, bütün tecrUbe
zünden cezası Uç ay on giine kadar in sizliği, bütün coşkunluğu ile sevmesi, 
dirildi. neden gunah olsun, ve böyle bir sev-

Lağamda 
Bir çocuk 
Cesedi bulundu 

ginin işleteceği her hangi bir suç ne
den o anda ruhi haletle ölçülmesin? .. 

Müvekkilim Leon Behar, Rnşelle 

sevişiyor. Aylarca süren bu sevgi ni
şanlanmakla bağlanıyor. Günler. ba
kir ve mev'ut bir hayatın saadet hiil
yasiyle geçmekte. Bir gün Raşe!, 
nişanlısına: "Seni her an yan1mda 
görmek istiyorum, benim çaırşt1gım 
yere gel,. diyor. 

Zavallı çocuk, kızın bu küçük ar
zuıcıu uğruna ayda ( 40) lira aldığı işi
ni, her an sevgilisinin yanında olmak 
\'e onun isteğini yerine getir • 
mek için haftada (2) lira ücrnte de
ğişiyor. Bundan müteessir dc;1'il.. 

Dün Kumkaprda bir evde lağam 

kazan Nubar bir aralık kazmasının 

ucuna yumuşak bir şeyin takıldığını 
görmüş, kazmayı çekince ortaya bir 
çocuk cesedi çıkmıştır. Nubar, 
derhal Kumkapı karakoluna koşmuş 

ve bunu haber vermiştir. Polis tah • 

kikata b~lamakla berab~r nöbetçi 
Açık arttırma müzayede ile satı~. müddeiumumisi Bay Şefik U nır'ı da 
lkinciteşrinin 8 inci pazar günü hadiseden haberdar etmiştir Müd -

eaa.t 10 da Kaba~ta Setüstilnde Çil- deiumumilik cesedi Morga göndermiş 
rüksulu Mahmut paşa apartnnanın 3 

ve tahkikata da başlamıştır. 
sayılı dairesinde şehrimizin çok ta-

Raşelin üvey anası ( 40, yasında 
bır acuze, Leona olan iptilasından 

bahsederek: "Ben kızımı sana. ken
dim yaklaşmak için verdim,. diyor. 

Ve bu çirkin teklifi çocuğuıı kabul 
etmemesi üzerine kızını veremiyecc· 
ğini bildiriyor. Leon inanmıyor. 
Çünkü, o kadar sevşiyorlarmış ki .. 
A}Tılamıyacaklarına emin olmakla 
beraber, bunu Raşele sorunca ''Evet, 
ben başka birine varacağım., cevabını 
alıyor. 

Yalan yere şahitlik 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza ha

nılmış ve maruf 8imalanndan Bay 
:Vali. Nurettinin refikaası Bayana ait 
cidden kıymetli efyala.r açık arttırma kimi Retit, dtin Abdürrahimle Yunu
suretiyle aatılacağı ilA.n olunur. l!Un hakaret davasına bakıyordu. 
Şenkler kaplama. bir gardrop, bir şi- Mahmut isminde yaşlı bir manav da 
!onyer, bir tualet, 2 komodin ve bir şahitti. Hakim, Mahmudun yalan 
karyoladan müteşekkil son model ,.e yere §ehadet etttiğine kanaat getirdi. 
cidden itina ile yapılmış çok yeni hal-
de modern yatak oda takımı, defa ği için ha~kında takibat yapılmasına 
:Viena mamulatı maon kaplama ve karar verdi ve Mahmutlu polise tes
Markiri işlenmiş çok zarif 7 parçadan lim ederek MUddeiumu.miliğe gönder-
ibaret yatafc oda takımı, yine _d_L ___________ ....,_ 

ÖLÜM 
TUrkofis raportörü Faruk Sünte

rin teyzeei, merhum avukat Hacı 
Ali Rızanın kızı Bayan Rukiye ev • 
velki gUn tedavide bulunduğu hasta
nede ölmUIJ ve Feriköy kabristanına 
gömillmill}tilr. Merhumeye rahmet ve 
arkada.,ımız Fanıka ve ailesine tazi
yetler dileriz. 

Cenazeye bizzat iştirak eden mek
tupla taziyette bulunanlara ve bu a
rada çok kıymetli yardımlarda bulu

Acı hakikat, Leonun şuurunu alt
üst ederek, canından çok sevdiği ni
şanlısını kaybetmek onda, ani bir ruh 
buhranı yaratıyor. Raşeli üç yerin
den bıçakla yaralıyor. Nihayet, arzu
su sadece tehdit olduğu hald~ kader 
rolünü oynamış, Raşe! ölmüş bulu
nuyor.,, 

Mahkeme kararını bugün saat 12 
de verecektir. 

Musiki dersleri 
Beşiktaş Halkevinden: 

Beşikta§ Halkevinde Filüt, Viyolonsel 

Keman ve Piyano ve sair sazlardan 
mürekkep olmak üzere bir Orkestra 
takanı te§kil edilmiştir. Orkestra
mızda çahşma.k ve ders almak isti
yenlerin her çarşamba gtinU saat 16 
- 18 arasında Evimiz Müzik şefi Er
tuğunıla müracaatları . 

Viena markalı maon kaplama ve 
ınarkıtrili yanlan kristal vitrinli mo
dern yemek oda takımı, amatörlere 
mahsus Luyi kenz ve Luyi sez teklin
de oymalı maaif pelesenk ve maon mU 
teaddit salon takımları, !talian nı.ı
multtı oymalı muit ceviz volter kol
tuklar, Mektebi Sanayi ma.mulltı a
rabeek koltuklar ve kanapeler, ceviz 
ve pelesenk salon masaları, sa!onlar 
için aon model divan ve puflar, Şam 
mamulatı sedefli müteaddit tabureler 
sehpalar ve rahleler, Hint sevahi 
kumaflan, imzalı yağlı boya tablolar 
ve yazı levhaları, Çin, J apon, Beykoz 
ve Saks va.zola.n, ka.,polar ve biblo
lar, defa KUta.hia tabureleri, aalon 
mualan ve ka9poları, biblolar için 
güzel bir vitrin, bir çift emaalsız ba
kara krlııtal elektrikli kolon 11mba
lan, defa kristal avizeler ve fenerler, 
kriıtofl ve blanje çatal, bıça.k takım
ları ve tepsiler, kristal ve maden ye
miflikler. heykeller, Iran minyatür
leri, fildişi mükemmel tualet takımı, 
Capon tabakalan, eski usul yazı çek
meceleri, aynalı ve aynasız gardrop
lar, çini ve salamandra sobalar ile ya
zılamıyacak derecede hayli IUzumlu 
1tYalar. Anadolu halı ve seccadeleri. 

nan Sürpagop hastanesi tıp heyeti i- ~!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!"""!!!"""!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!""'!'!!""".!"''111'! 
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le idare müdüıii Bay Naile bütün a
ile alenen teşekkürlerini bildirmeyi 
gazetemizden rica etmişlerdir. 

ŞEHiR TfY ATROST 
DRAM KISMI 

BugUn 20,30 da. 
J..., YAK TAKIMl 

ARAS I NDA 
KOLTUKLAR: 50, 4u ICun.t~ 

ÇOl;UK 

ŞEHiR TiYATROSU 
OPERET KISMI 

Bugün 20,30 da 
MASKARA 

H de 
ı'iyatrosu FATMA C 1 K 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Kızım Hayrünnisarun kulağındaki 

rahatsızlığı mühim bir ameliyatla te· 
daviye muvaffak olan Gülhane has
tanesi profesörlerinden Doktor Sani 
Yaver, B~asistan Saip ve ameliyat 
esnasında büyük ve kıymetli yardım
larını esirgemiyen asistanlardan Tev
fik ve Zeki ile Başhemşire Hayrilnni
saya ve hastane dahilinde gördüğüm 
ciddiyet ve intizam ile hastalara kar
şı gösterilen şefkat ve alakadan dola
yı bütün hastane heyetine karşı olan 
teşekkür borcumun gazetenizle ilanı
nı dilerim. 

Levazım Binbaşı Şaban Sönmez 

Herkes koşuyor? .. 

ME LEK 
Sinemasına 

Herkes görüyor? 

KARiSi 
VE 

Daltlilosu 
filmini 

Herkes beğeniyor: 

KLARK GABLE 
MARNA LOY VE 
JEAN HARLOV'u 

Bu Fransızca sözlü nefis ve Mü

kemmel bir filmdir. 
Ayrıca: Renkli KIZIL ŞEYTAN 

senfonisi ve Paramount 
haberleri 

dünya 

... FERA H ~inemada ... 
lki büyük film birden 

VO LGA 
• 

Mahkumları 
ve 

AR~DIGI 1 KADIN 

Bütün şehir halkının ağzında 
yalnız 

Margarila 
Fransızca sözlü büyük filminin 

ismi dolaşıyor 

YILDI Z 
Sinemasının 

vasi salonu bütün seanslarında 

tamamen dolup boşalmaktadır. 

Büyük muganniye 

GRACE 
MOORE'un 

okuduğu şarkılar hereksin ho
şuna gitmekte ve candan alkış -
lamaktadır. 

Bir film .. Bir roman .. Bir opera .. 
bir harika 

VENi NF~RIY AT 

Yeni bir yıllık 
TUrk Maarif Cemiyeti, Ankara ilk 

ve ortaokullarının 1935 - 36 vaziyet
lerini gösteren güzel bir yıllık çıkar
mıtır. 

Tedavi kıliniii ve laboratuarı 

Tedavi Kliniği ve La.boratuarı 
dergisinin 22 nci numarası intişar et· 
miştir. 

Belediyeler dergisi 

Bu derginin 16 ncı sayısı da neşro
lunmuştur. 

Halk Bilgisi 
Eminönü Halkevi Dil, Tarih ve 

Edebiyat şubesi tarafından her ay çı

karılmakta olan (Halkbilgisi Haber
leri) nin (60) ıncı sayısı çıkmı§tır. 

alman D'" ADOSTEL 

.oln. 
AR.TIK ÖKSÜAMÜYOASUN)> . 
TABİİ ŞIHDI SIGADAYI DOKTOR APOSTEL 
AGIZLl61 İLE İçİYOAUH! 

ARTlt< N[ l<ADAA İ5TIR5!N İÇ!IİLİRSİN. 

7 - 11 . )36 

MAVi VALSLER 
Filmini görünce siz de : 

"KABALER011 "HOAPALGO,, ve "PlRATE,, danslarını dam 
edeceksiniz!! 

------ . - --------

Z A T I S U N G U R 'un yeni prog
ramında göstereceği müthiş bir tec
riibe: Bir kız sçyircilerin gözleri ö -
nünde maikneli destere ile kesiliyor. 

Makstm Tiyatrosunda 

P r. Zati Sungur 
Bugünden itibaren 

SON HAFTASI MUNASEBETI
LE muhteşem bir programa baş 
lıyor. Tamamen yeni ve TUrki

yede hiç görülmemiş tecrübe -

lerden teşekkül eden bu progra
mı görmeğe koşunuz. Fiyatlar: 
100, 60 ve 40 kuruştur. 

lÇERDE AYRICA HIÇBIR 
KONSID1ASYON YOKTUR 

Cumartesi Pazar saat 17 de matine. Her akşam: Saat 21 de süvare. 

ç ~EN~ ~RA! ~ANIELL~ DA~IE~ ç 
# Bugün T O R K Sinemasında 

En güzel bir Fransız opereti olan 

HAŞMETLi VALS 
Musiki. dans ve neşe filmi. B~ rollerde HENRY GARAT-RENE SEN ' 
SIR Bu filmin bütün şarkılannı herkes terennüm edecektir. Yerleri
nizi evvelden aldırınız. Bugün saat 1 de tenzilatlı talebe matinesi 

' Telefon: 40690 --------•ır 
lstanbul 7 - ci icra 
Memurluğundan 
Fatma Saliha ve Ayşe Zahide ve veresesine intikal et

mek üzere Emine Fatinenin uhdesinde bulunan ve tama
mına yemınli i1ç ehli vukuf tarafından 2000 lira kıymet 

takdir c.dik•n Doğaziçinde Kuruçeşmede Arnavutköy cad
desinde eski J mükerrer yeni 7 numaralı bir tarafı Arap. 
yan arsası bir trırafı Ermeni mezarlığı bir tarafr Arapyan 
Serkis uhdesinde olan arsa ve bir tarafı yol ılc n1ahdut ve 
evsafı aşağ'ıJa yazılı köşkün satılmasına karar verilmiş
tir. 

Zcnıiu hdl.ı.u\Jd: l~cu Vo3İ..ı.u .... u. uO~\..lİ. Li..ı. C1U~.ı. ..... u'1 v..ı~, t..:~ 
hela. 

Birinci katında: Bir çatı arası olup bir sofa halindedir. 
Öni.inde balkon vardır. Bina nimkagirdir. Bahçede zemi
ni <~imento bir mutbak, bir oda, bir sarnıç mevcut olup 
mÜtf"aJdit rrıeyva ağaçları mevcuttur. Manzarası güzel
dir. Umum mesahası 287 metre murabbaı olup bunun 30 
metre murabba mutbak 91 metre murabbaı bina zemini 
ve kalanı bahçe olan bahçeli bir köşkün tamamı açık art
tırmaya vazedilmiş olduğundan 4-1-937 tarihine müsa
dif Pa;:artesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dafre<le birinci 
arttırması icıa edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin % 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üze
rinde bırakıla(.tlktır. Aksi takdirde en son arttıranın taah .. 
hüdü baki kalınak üzere arttırma 15 gün müddetle tem
dit edilerek 19-1-937 tarihine müsadif Salı günü saa~ 14 
ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci aç.ık art
tırmasında arttıJ. ma bedeli kıymeti muhammencııin % 7 5 
ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamma 
tevfikan geri bırakılır Satış peşindir. Arttırmaya iştirak 
etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin o/c 7,5 nispe
tinde pey ak<s:ısı veya milli bir bankanın teminat mektu
bunu hamil bull1nmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sa1iplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile bir
likte ilan tari~inden itibaren nihayet 20 gün zarfında bir
likte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicilli jle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tan
zifiyeden mütevellit Belediye rüsum ve Vakıf İcaresi be
deli müzayededen tenzil olunur. 20 Senelik vakıf icaresi 
taviz bedeli Müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak 
istiyenler 25.11.936 tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartna

mesi ile 34 - 1612 No. lu dosyaya müracaatla mezkur 
do~yada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 

(2766) 

lstanbul Merkez Komutan lığ ından· 
Akıl hastalıgmdar. ötürü tekaüt edilen P. Teğmen 

936 - 55 İ~\.ip1i Hilmi tekaütlüğü tebliğ edılmek üzere 
İstanbuldaki adreslerinde bulunamamıştır. Kcndısinin 
veya validesinin Merkez Komutanlığına gelmesi 

"453., "2771,, 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
her,eyde temiz, dürüst, ıamimi 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

çalıtmaktır. 

ı Günün MeseleleriJ 

Kağıt fabrikası 
İki ene içinde bu ka~m<'l fabrika.. 
Başvekil ,·e İh"tı~t vekili hemen 

her ay yeni bir fa.brika.nm kapısını 
a~~ıyorıar. Sanayii me iyaseü baCj -
hyalı beş sene olmadı. Fa.kat bu kısa. 
müddet J~inde lşleme~·e ha.şlıyan, ku. 
nılmakta. olan fabrikalar, memleketin 
bütün ha) atında ~·eni bir devir ~· 
ca.k kadar çoğa.lmı~hr. 

Bugüne kadar sanayileşme siyase • 
timiz, luırfom esaretinden kurtul -
mak, kendi lhtlya<ımuzı kendimiz te
mlıı etrne.ırti. 

Bugün birçok ~abalarda bu mak
sada \"ardığmuıı iddia edebiliriz. ı~a. 
kat sa~eşme bu hızla giderse, 
kendiı/.ize maJıreyler aramak mec
buriyeti karşı mda kal~ağız. Bu ih
tiyaç bizi iktısaden f>arka doğru u
:tanma~·a, şarkm sanayi merkezi ol -
ınaya sevkedecektlr. 

Turkiye, lnkılabile şark milletleri -
ile örnek olduğu gihl, ıı;anayileşme si 
Yıtsetne de mUstf'hlik şarkın sana)i 
1Detnleketl olmak yoluna ginnlştlr. 

Bu bakımdan snnayll~memlı TUr
kl~·e için yeni bir devir aça<'ak, n 
bi:d lllü tehlik bir memleket ha
linclen ~knnp hlr sana3i memle.ketl 
haline getl~tir. . ' 
İngiliz siyasetinde 
değişiklik 
ım~ r }~den'in parlii.mentodıtkl 

nutJiu, İngiliz si~ asetindeki değitoik-
liğin bir ifadesidir. . 

İngiltere artık Avrupa l~lenne es
ki 1 kadar ehemmiyet vermiyor. Ha
beş harbi esna mda yapbğı t.ecrübt'-
... _ ~.,...........__.,. __...._..-'""i ----:r· ... 
ziyetlerini korumak l!;in mütecn\iz 
Usan kullanmaya mecbur olan bazı 

de\'let adamlarının tahrikatına ka
Ptlnıarun zarnrlanm gördü. Tekl'ar 

ki inlrsiz, sakin, n gürültüsüz si. 
'ıısetine dönme' e karar nrdl 
Şimdi artrk ·Mus olininin tecavüı; 

ve tehclid ifade eden sözlerine eskM 
katlar ehemmiret ,·ermi~·or. 

Harbi kaınd~ bekliyen bi~ tE-~like 
gibi gösteren Al.nutn rlcallnın sozle
rine aldın. etmilor. 

lsı>anyada da İıili harbe eskisi ka
dar alaka göstemıiyor. l'alnız Mil
letler Cemiyeti iyru t>tinde ısran 
faydalı görüyor. Çünkü bu cemi~·eti 
lııgiliz sinsetlnin Avrupa işlerinde 
bir \'rui~ı olarak kullanmak ve 
kendi ini doğrudan doğru~-a müdaho.
lede.n kurtarnuık hu usunda ondan 
yardım görmek gibi faydalan ,·ardır. 
Ohun için I\IJster Edeni bu defaki 
be~·anahnda gayet tmkin, nefslne lna 
ft8J1 vakur bir de\'let adamı olarak 
görüyoruz. 

Diinyanm mukadcleratı İngiltere • 
nln ala.cnğı \'aziyf'te hağlrclır. İngil
tere u1..ah1ıın e~ irci kalclıkça Avnı
padaki giirilltiilerln ,]e haflfli:vt>ce~ 
harp tehlikelerinin uzakl&§acağı talt~ 
min edilebilir. 

• • 
Balık bol, fakat ... 

Senelerdenbe.rl bahk boJJuğu br _ 
eı mda balı.kçılann duyduğu asabi~ e
te şaşarım. 

Bu ~ıl da balık bolla§mca balık~ı
larda bir asabi) et. Balık 1utınıyacak, 
fazla balrk ~ıkarsa, liyatlan düşür
memek iı;in, onlan da denize döke
ceklerıniş. 

ı tnnhul gibi lınlkınm dörtte ü~ii 
haftada bir defa. bile et yenıl~·en bir 
ehirde balığın ucuzlamasına ''e bol-

1 masına karşı gösterilen bu asnbf. 
yet insanı isyana sevkedecek kadar 
acıdır • 

Balık f ula ise balıkçılar bunu be
lediye vasıtasile fakir halka dağıta
bUlrıer. 

Balık ucuzlarsa fakir halk bir 
müddet f çln et yemek lmkinına ka
\'U mu olur. 

nu mesele her ene tekerrür etti
ği halde beledi.renin hala bo l~I be· 
nim e~·ip üzerinde çnlışmamasr, bu 
bolluktan halkı ı tifn.de et:tfrmeme • 
nln Yollnnru aramaması nnla15ılır i. 
değildir. 

TAN 

1 MIEMLIEKET 

Pamuk tarlasında Türk köylüıü ak altın clevıiriyaı 

PAMUK 
BEYAZ 
ALTIN 

1 
Yazan • Mümtaz Faik 

1 
• 

P amuğa "beyaz al
tın,, denilmesinin 

elbette mühim bir sebebi 
vardır. Çünkü altın gibi 
geçen bir metadır. Hatta 
bir çok defalar kıymeti
nin mahiyeti itibarile al
tım da g_eçtıgı vakidirr 
Çunku altının Kryrnetı 

nedretinde, pamuğun kıy
meti kendisinde, içinde
dir. 

Bir adamın bir senede 
5 - 6 kilo pamuğa ihti
yacı olduğu hesap edil
miştir. Bu ihtiyaçların 
içinde giyeceği, kullana
cağı, yarasına saracağ"ı, 
altına şilte yapacağı pa
muk ta dahildir. 

Pamuk son zamanlar
da bilhassa harp endüstri
sinde esaslı bir rol oyna
maktadır. Bu itibarla pa
muğa olan ihtiyaç gittik-
çe artmıştır. . 

Pamuk tıpkı koyun gı-
bidir. Nasıl koy~n.un .. h~r 
bir uzvu, eti, derısı, yunu, 
boynuzu, tırnakları ayrı 
ayrı kullanılırsa, pan1u
ğun her kısmı da ayrı .a~'
rı sahalarda istimal edılır. 
Öyle ise pamuk bizim için 
nebatatın koyunudur. Pa 
muktan, yanan bir mad
dedeki kül kadar bile ol
sun bir şey ziyan olmaz. 
Pamuğun çekirdeğin

den çıkarılan yağ, pamuk 
kadar kıymetlidir. Yağ a
lındıktan sonra kalan ki.is 
be hayvanların beslenme
sinde kullanılır. Çünkü 
fevkalade mugaddi bir 
maddedir. Pamuğun sak
lı bulunduğu kozanın ka
buklan ise, fabrikalarda 
mahrukat olarak kullanı
lan muharrik bir kuvvet
tir. 

P amuk bir Asya nebatıdlf'· 
Evvela Hindistanda tanın • 

mış ve "yün ağacı,, ism.Jni almıştır. 
Çok eski zamanlarda Racalar bu 
yün ağacının mahsullerile gayet in 
ce kuma§lar yaptırmasını bilmiş
lerdir. Sonralan pamuk Çin ve Ja
ponyaya geçmiş ve Mısıra sokul -
mu§tur. Söylendiğine göre Fira\'Un 
Musaya pamuktan yapılmış güzel 

bir urba dahi hediye etmiştir. 
Adanaya da pamuğun Hindistan 

dan getirilmiş olmıı.er kuvvetle 
muhtemeldir. Pamuk Adananın 
çok eski bir mahsulüdür. Hatta 
bugün en birinci pamuk müstahsi
li olan ve bütUn dünya istihsalinin 
yüzde 60 ını elinde tutan Amerika
da 1621 senesine kadar pamuk ma 
ıQuı ,,u::0uı ... :n, suı;ut.erua rcat eaı-

Jen iplik makinelerinde Adana pa
mukları kullanılmış ve bundan son 
ra her yerde Türk pamukları a -
ranmıştJr. 

Pamuk, çok geçmeden derhal ta
ammüm etmiş, ve bilyük ipl"·çilik 
ve dokumacılık endüstrisinin ğ -
masile beraber, pamuğa olan ihti
yaç süratle artmıştır. Bunun üze· 
rine Amerikada Mısırda, Hindis -
tanda hülasa dünyanın her tarafın 
da pamuk ziraatine !evaklade e • 
hemmiyet verilmiştir. 

A danada bundan yamn asır ev 
veline kadar gayet az mik· 

tarda ekilen pamuk sonradan ge -
niş ölçUde ekilmeye başlamıştır. 

Adana - Mersin şimendi!erinin ya
pılması Adanada pamukçuluğun sU
ratle inki§afma büyük hizmetler 
yapmıştır. 

Şimdi beş senelik endüstri planı· 
mızın tahakkukile pamuk, bizim i
çin sade bir ihracat maddesi değil, 
belki içte büyük pazar.ı olan bir ma 
tadır. Büyük dokuma fabrikaları -
mız memleket pamuğunun her se
ne mühim bir kısmını almaktadır. 

Bu itibarla, pamukçuluğurnuzun 
daha rasyonal esaslara bağlanma
m, topraktan ve insan enerjisin -
den daha çok istifade edilm~i ça· 
releri aranmaya başlanmıştır. Ba§ 
bakanımız Ismet lnönünün eon ııe
yahatinde pamuk mtistahsillerimi· 
zin dertlerile çok yakından alaka· 
dar olmaları, İktisat Vekili Celal 
Bayarm ve Maliye Vekili Fuat Ağ
ralmın Şnrk seyahatlerinde pamuk 
meseleleri ve pamuk ekim sahaları 
Uzerinde ciddi bir surette durma -
ları, bu beyaz altının memleketi -
mizde çok yakrnda büyilk bir inki
şafa mazhar olacağına bir delildir. 
Bu suretle pamukçuları zaman za. 
man tehdit eden dertler ortadan 
kalkacak, ve pamuk ziraati memle· 
ketimizin birçok kö§elerine daha 
genişlik temin edecektir. 

B en size bu siltunlarda Ada .. 
nadaki pamukçuluğumuza 

dair mahallinde yaptığım tetkik -
leri oldukça etraflı surette iı..ah 

etmeye çall§acağırn. 
Vakıa memleketimizde yal • 

mz pamuk mıntakası Adana de • 
ğildir. Fakat Adana yurdumuzun 

MIESELIELERD 
1 

Tan, büyük memleket meselelerini yakından tetkik etmek üzera 

rnuharrirlerinden birini memleket dahilinde dolaştırdı. Muharriri

miz iki ay süren bu tetkik seyahatinden yeni döndü. Şimdi TAN 
tUsunlarında tetkik ve müşahedelerine dayanarak büyük nıemle
ket dertlerini açmaya başlıyor. Bunların başında. Başvekilin de 
israrla durduğu paınu~ meselesi vardır. Pamuk, yalnız Adananın 
değil. bütiin memleketin bugün en büyük meselesidir. Bundan son
ra sıtma meselesi, trahom meselesi, k11çakçılık meselesi, mektep 
meselesi gibi büyuk dertlerimize geçilecek ve bUtUn bu dertler sı
ra.siyle teşrih ediiorE>k tedavi yolları gösterilecektir. 
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:A K=D EN l Z -• -

Adana pamuk mıntakaaım göıteren harita 
-çox-pa.mu'R: yet ştin:n "Yo bu hu

susta daima ön safta gelen bir 
merkezidir. Adana iktisadiyatında 
pamuk ve pamuklu maddeler en 
mühim bir mevkii işgal etmekte 
ve netice itibarile bu, memleket ik
tisadiyatJ üzerinde mUhim bir rol 
oynamaktadır. Onun için bu yazı. 
lanmda Adana pamuk sahal~rın -
da, Adana fabrikalarında, Adana 
ticaret odasında, Adana borsasın· 
da, Adana pamuk müstahsilleri, pa 
muk tüccarları ve pamuklarda iş -
liyen ameleler nezdinde yaptığım 
tetkikleri pamukçuluğumuzun muz. 
tarip olduğu dertled, pamukçula
rımızın arzularını ve pamuk zcr'iya 
tının inkişafı için neler düşündük
lerini elimden geldiği kadar akset
tirmeye çalışacağnn. 

Adana, pamuk mıntakruıı, Ada
na merkez ovasını, yani Yüreyir o
vasını, Sıçan ovası, Osmaniye ova
sınm bir kısmını Tarsus ve Mersin 
mıntakasrnı ihtiva eder • 

Seyhan vilayeti içinde Adana, 
Ceyhan, Feke, Kozan, Saimbeyli, 
Kadirli, Kara. !salı, Osmaniye, 
Dörtyol, Bahçe, başlıca pamuk eki
len yerlerdir. Tarsus ve Mersinle 
beraber, Silifke ve mUlhakatmı da 
ihtiva eden !çel vilayeti de dahil ol 
rnak üzere bUtiln Seyhan pamuk 
mıntakasında bu sene, 197.064 hek
tar yere pamuk ekilmiştir. Halbu
ki, yalnız Seyhan mıntakasında 
her tUrlü mahsuller için sürülüp 
ekilen saha 714.413 hektardır. 

Adanada pamuk ziraati çok es
kidir. Burada ba§lıca iki cins pa
muk vardır: 

l - Mısır pamuğu, yahut "iane 
pamuğu,, 

2 - l{oza pamuğu 
Bu iki cins pamuk arasındaki 

fark, Mısır, yahut iane pamuğu • 
nun açık koza halinde meydana 
gelmesi ve doğrudan doğruya ka
buksuz olarak toplanmasıdır. Diğe
rinin kozası kapalıdır. Kabuğu ile 
beraber toplanır ve sonra pamuğu 
bu kabuktan ayırmak için ikinci bir 
ameliyeye ihtiyaç vardır. 

1 ane pamukları, vaktilc ku -
raklık yüzünden mahsulün 

az olduğu bir senede hükumetin 
Mısırdan getirerek halka mecca -
nen dağıttığı Amerikan cinsi to -
humlardan hasıl olmuş bir pamuk
tur. Bu pamuk bugün tamamile A-

dananın Ikl m~e uymu~ bir cins
tir. Evsaf ve kıymet itibarile diğe
rinden çok üstUndUr. Tellerinin u
zunluğu 22-27 milimetredir kalın
lığı 13-15 mikrondur. Tutumu yu
muşak, rengi ptırlaktır. Bu pamuk· 
tan 24 numaraya kadar ince iplik 
yapılır. 

Mısır veya iane pamuğu diğe -
rinden bir ay evvel idrak edilir. 
Pamuk kemale geldiği vakit koza· 
sının kabuğu açılır. Çekirdekli pa -
muklar kabuktan taşar ve aşağı 

sarkar. Eğer bu pamuklar kısa bir 
zaman zarfında toplanmazsa yere 
düşer. 

- Rüzgarlar, yağmurlar bu pamu
ğun biaman birer düşmanıdır. O
nun için olur olmaz toplamak la -
zımdır. 

tane pamuğu iki nevidir. Birin
ci toplanbdan alınan pamuğa bi -
rinci ağız, ikinci toplantıdan alı -
nan pamuğa ikinci ağı7. iane denir. 

İkisinin arasında şu fark vardır: 
tı<:incl ağız iane geç toplandığm • 

dan ekseriya yağmur yer ve ren
gi esmcileşir. Birinci ağız ianeye 
nazaran daha az mukavemetlidir. 
Eğer yağmur yağmamış olsa bile 
yağmur ihtimaline karşı erkence ve 
kemale ermeden devşirilir. Bun -
dan dolayı da telleri biraz zayif 
ve kuvvetsiz kalır. 

Bunun için Adana çiftçisi iane 

pamuğunu yüzde 25 nisbetinde e
ker, ve arazinin yüzde 75 ini koza 

pamuğuna tahsis eder. Çünkü ik • 

lim ve amele şartlan koza pamu • 
ğunun lehindedir. Amele §artları 
dendiği zaman kastedilen mana 

§Udur: Koza pamuğunun toplan • 

ması, fazla ameleyi tarlaya üşüş -

türmeye ihtiyaç bırakmaz. Çünkü 

ne zaman olsa toplanır. Halbuki 

iane pamuğunu olur olmaz topla

mak lazımdır. Onun için fazla ame

leye ihtiyaç vardır. Bu pamuğu a

zami 20 gün zarfında azami amele 
tedarik ederek silratle toplamak i
cap eder. 
Pamuğu toplama mevsimi ağu8• 

tos nihayeti ile eylillün ilk hafta • 
sıdır. Adana iklimine göre bu ay
larda zaman zaman çok şiddetli 
ve sağanak halinde yağmurlar ya
ğar. Çiftçi, şimdiye kadar bu yüz
den bliyük felaketlere uğrv.mış ve 
bunun için iane pamuğunu az ek-

s 
== 

Kuleler 
Nihayet Oalata kulesi .. Oazeteleri 

kendisinden bahsetti rnıeye başladı. 
Kara sinekleri ve sivrisinekleri kıs
kanmış olacak. 

Diyorlar ki içine bir asansör kona. 
cak ve istiyenler buradan sür'atle yu. 
karı çıkıp şehri seyredebileceklernıiş. 

Yorulmadan şehre tepeden baka
bilmek için iyi bir tedbir doğrusu. 

Halbuki eskiden böyle miydi? Çık, 
çık bitmez merdivenler tUkennıezdi. 
Tepeden bakabilmek için hayli y.orul
mak lazımdı. Fakat şimdi bu asan
sörle işler kolaylaştı. Oalata kulesi 
de bazı nevi insanlara döndü. Hiç 
yorulmadan, didinmeden, zedelenme
den yukarı çıkmak ve oradan 11şağı. 
dakilere tepeden bakmak, onları kü
çük görmek kabil! 

Bu sözlerimde hiç bir nıecıui ıııa. 
na aramayın. ÇUnkU sadece bir fizik 
kaidesinin tatbikatından bahsetmek 
istedim. 

Galata Kule5İ 
Oalata kulesine ben bayılırım. 

Durmuş oturmuş, gün görmüş şif· 
manlamış: efendiden bir kuledir bıı ... 

Uzaktan bakarsanız o, tepesiniekl 
küçUcük takkesiyle gayet şık giyi· 
nen, fakat yaşlı ve 9işınan bir kadına 
benzer. Oldukça gururludur. Fakat 
o, etrafını saran birçok binalara ha· 
kirane bakar. Fakat o, binaların k&· 
ra gölgeleri içine sığınan kaide<>iyle, 
çorabı düşük bir kokana halinde ol
duğunu görmez. Çünkü pek fazla 
şişmandır. Malünıdur ki şişmanlar 
göbeklerinden aşağısının ne şekilde 
olduğunu bilmezler. Boyu büyük ve 
cüssesi iri olduğu için aşağıdan koku 
da almaz. Çünkü gövdesi bu koku
nun yukarı çıkmasına manidir. 

insanların tuhafı olduğu gibi. bi
naların da tuhafı vardır. işte Calata 
kulesi böyle tuhaf bir bina olduğu 
için kendisine bayılırım ya .• 

Beyazıt Kulesi 
Bir de Beyazıt kulesine bakın! Bu 

kule, Calata 'kulesinin karşısında mo. 
daya uygun fettan, levent bir kız "ibi 
dir. Beyazıt meydanında açık saçık 
yükselir. Ve rüzgar hangi tarnftan 
esse o tarafa kırıtır. Adeta runıba oy. 
nar, k!fir! 

Heyecanlıdır ve ateşlidir. Çünkü 
içinden daima bir ateş gözler Çünkü 
şehirdeki yangınlar bile oradan kon
trol edilir. Bir yerde btr ateş gördU 
mü, hemen göz kırpmaya başlar. 

Gövdesi çok :\şıklaı:a morce ol .. 
muştur. Onun için - hatırımda kal
dığına ~öre - geçenlerde Beyazıt 
kuleslnı gezmek adabı umumiye ba. 
kımından yasak edilmiştir. Çünkü 
bazı çiftler bu kulenin merdivenlerin
de biçimsiz vaziyette görülmüşlerdir. 
Fakat diyeceksiniz ki: 

- Merdivenden çıkmak yasak edi. 
llyor da, asansör neden yasak edil. 
miyor? Bu, Calata kulesine mahsus 
bir iıı-.tiyaz nııdır? 

.. A_~ansörde de biedebane vaziyetler 
gorulnıez mi? 

Zaman meselesi .• 
O da doğru ... 

Edepsizlik değil Yf"rsizlili 
Aklıma bir fıkra geldi: 
Müskiratın menedildiği bir d1;,virde 

bir bektaşiyi caıni mihrabında rakı 
içerken yakalamışlar: 

- Ulan! diye bağırmışlar, utanmı-
yor musun? Bu ne edebsizlik? 

Bektaşı cevap vermiş: 
- Edepsizlik değil! Yersizlik ... 
Onun gibi şimdi aşıklar içın sanki 

Beyazıt kulesinden başka ,_. -'!"! jClk 

dersiniz? 

iki gönül bir olunca samanlık sey
ran olur. Asansör de aşıkları göklere 
uçurur. 

Beyazıt kulesini bir rahibe gibi tele 
başına bırakmak revayı hak mıdır? 

Mümtaz F ailı 

meğe başlamıştır. 

K oza pamuğuna gelince, bu 
pamuk kabuklu olarak ne 

bat Uıerinde muhafaza edildi-· • 
d .. gın • 
~n. ~ç ay .. toplanmadan kaldığı 

vakıdır. Ruzgfırdan yac).,..., 
1 • «:>'·~•Urdan geç top amadan gayet az .. 

. 1 ç·r . mute sır o ur. ı tçı en müsa't b' 
d 

1 ır za • 
manm a ve amele gtindelikl . . 
en hesaplı bir vaktinde ke ennın 
ren kozasını yavaı:ı "- rnaıe e • 

b 7 ,,Qvaş topla 
YIP an arına depo edeb'lf • 

1 r. Bunun 
[Lfıtfen sayfayı çeviriniz] 
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Dedikodu 

Yine 

Başladı 

Yunanh Cim Londos 
beş buçuk saat güreşti 

-- Siyah Canavar Denilen 
Zenci Mustafayı Yenmiş 

Cenubi Afrikada bulunan Yunan güreşçisi Cim Lon
dos, geçende uğradığı mağlfıbiyeti silecek bir gahbıyet 
elde etmiştir, Cenubi Afrikadaki Yuhausburg şehrinde 

yapıldığı radyo ile haber verilen bu güreş şöyle cerP.yan 
etmiştir: 

Yunanlı pehlivanla iddiaya giren ve Siyah Cana\'ar 
lakabı veril~n Muzaffer Mustafa ismindeki bir zencı pch
livaniyle çarpışmıştır. Yunanlı ile Mustafa arasmdnki 
güreş guya iddialı olduğundan üç devre üzerine müsıı ba
ka yapmışlardır. Devrelerin şu şekilde olması kanırlaş
mıştı: 

Birinci devrede galip gelen pehlivan, ikinci devreyi 
tutmaya mecburdur. Eğer ikinci devrede galip gelemezse, 
iic;üncü devreyi tutmaya mecburdur. 

llk devre Mustafa Yunanlyı yen:yor . 
Böyle bir kararla güreşe başlanmış; birinci devrenın 

, yirminci dakikasında zenci pehlavan, Yunanlının ı,afa~ı
nı bacakları arasında makaslıyarak sırtını yere getirmış
tir. Bunun Ü7erine ikinci devreye başlamış ve çok sert 
olmuş, iki eaat sürmüştür. Bu iki saat zarfında Cim Lı:ın
dosun sırtı birkac kere yere gelmiştir. Fakat Amerikan
vari serbest güreş nizamı mucibinee iki omuzu üç saniye 
yerde kalmadığrndan Yunanlı yenik addolunmamı.ştır. 

Üçüncü devre kanlı bir muharebe oldu 
İlk devreyi zenci, diğerini Cim Londos kazandığ:ndan 

UçUncU devre güreş başlamıştır. Bu kat'i devreda her 
• iki pehlivar. pek vahşi kapışmışlardır. Kanlar içinde ka

lan iki rakio, güreş minderini muhareöe meydanı haline 
getirmişlerdir. 

Bu üçüncü devre tam üç saat on dakika stirmü~tür. 
Üç saat on dakika nihayetinde Cim Londos, Arabı, tal~at
siz düşürınüş ve ayağını gırtlağına basarak iki omuzunu 
üç saniye yerde tutmaya muvaffak olmuştur. 

TAN - Cenubi Amerikada numaraları nıaluın olan 
pehlivanlllr memleket, memleket; henüz numaralarından 

. l ka J ğ J•· ampiyonluğu un { bıkılmamış yerler ararlar. Havadislere bakılırsa. Cim 
'Bır :aman ar zan ı ı unya f c· Londoa l.ondos da Cenubi Aftikadaki ıür .. meraklılarını heye-
11anıle memleket me"!_leket dolGfG" ım canlandıracak gi>r19?lerini yaJ>maktadır. 

Yüzücü Taris 
Profesyonel 
Hayatımı kazaınmıya mecburum 
ondan prof eıyonel oluyorum 

Fransızların meşhur sürat yüzü • 
cüsü Taris profesyonel olmaya ka • 
rar vermiştir. Kendisi gazetelere ver 
diği beyanatta: Hayatımı kazanma
ya mecburum onun için profesyonel 
olacağım ve para alacağım. Bundan 
tabü bir hak olabilir mi? Demiştir. 

içindir ki, pamuk müstahsilleri top 
raklarının yüzde 25 ine yerli koza 
pamuğu ekerek mahsullerini ve ka 
zançlarıru kısmen sigorta etmeye 
çalışırlar. 

Koza pamuğu, temizliklerine gö. 
re başlıca: Kapı malı, piyaaa par· 
lağı, ve piyasa temizi adlan altın
da üç nev'e ayrılır. Bu pamuğun 
tellerinin uzunluğu 18-22 milimet
redir. Telleri kalın ve kısa olduğun
dan bundan ince iplik yapılmaz. An 
cak 16 numaraya kadar kalın ip
lik imal edilir. Fiyatlan diğer cins
lere nazaran birkaç klll"U9 dil.tük
tür. 
Kapı malı pamuklar, evlerde iti-

na ile, islatılmadan kozasından ay
rılan pamuklardır. Renkleri beyaz
dır içlerinde ecnebi madded.en ~r 
yoktur. Çok temizdir. Yerli cms
lerin en iyisi bu nevidir. 

Piyasa parlağı ile, piyasa temizi, 
biribirlerinden ancak renk parlak· 
lığı ve temizliği ile aynlır. Yerli 
cinslerinin en aşağısı piyasa temi· 
zidir. Piyasa parlağı, kapı malın • 
dan sonra gelir. Orta cinstir. Ve 
memleketin en çok istihsal etti -
ği bir pamuk nev'idir. 

Halbuki ince iplik ve ince bez do
kuyabilmek için temiz ve uzun el • 
yaflı pamuğa ihtiyaç vardır. Hü -
kumet, memleket dahilinde büyUk 
mensucat sanayii programını tat -
bik edebilmek için iyi cins yani u
zun elyaflı pamuk yetiştirmeyi ih
mal etmemiş ve birtakım tetbirler 
almıştır. Şimdi Adana mmtakasm· 
da Klevland denilen açık kozalı 
Amerikan pamuğu da yetiştirilme
ye başlanmıştır. Bu pamuktan ge
lecek yazımda bahsedeceğim. 

Beynelmilel boks ale
minden yeni haberler 

YiNE ARAP! DAiMA ARAP! 
Beynelmilel boks llem.inde mühim 

maçlar hazırlanmaktadır. Amerika
War ağır siklet dünya şampiyonlu -
ğunu ilkbahara tertip etmek Uzere 
şimdiden efkanumumiyeyi alevlen -
dirmeye başlamışlardır. Avrupalılar 
zannederler ki, dünya üstünde en 
şöhretli ve en kıymetli boksör zenci 
Amerikalı Coe Luviz'i mağlup eden 
Alman Şimeling'tir. Halbuki Ameri
kada mesele tamamen bunun aksine
dir. 
Amerikalılar Arabın mağlup olma 

sına rağmen onu dünyada en birinci 
ağır siklet boksör olarak tanıyorlar. 
Aksini söyliyenlerin, Arabm mağlu
biyetini ileri sürenlerin burunlanna 
gülüyorlar. Oldürücü yumruklarile 
şöhret kazanmış olan meşhur Dem
sey'in galibi eski dünya şampiyonu 
Tüney de bu seneler içinde arabın üs
tüne boksör gelmediğini Almanın 

galibiyetinin pek anlaşılamıyan bir 
teaadilfle olduğunu geçende Fransa
da seyyah gibi bulunurken açıkça 
söylemişti. 

Amerikalılarm reklamları, Arap • 
la dünya ağrı- siklet şampiyonluğunu 
Max Bear'dan kazanan Arapla dö -
ğüı,meye razı olmazsa, dünya şampi
yonu Bradokla Coe Luviz'in maçı 
tertip edilecektir. 

Burada yaptığı üç maçta boks me 
raklıları üstünde pek iyi bir tesir 
bırakarak Romanyaya avdet eden 
boksör Teodoresku Fransaya git _ 

miştir . .Fransanm Lion §ehrinde Pa
risli boksör Revaud'u ile yaptığı mü
sabakayı büyük farkla kazanarak 
fevkalade alkışlanmıştır. Romanyalı 
boksöre bu galibiyetinden sonra Pa
riste mühim maçlar verilmesi mev
zuubahistir. 

Erkek kalacak 
Ge<;ende bir ameliyatla kadın iken 

erkek olan atlet Zoubek Fransaya 
dönmüştür. Tekrar bir ameliyatla 

Şöhreti günden güne artan zenci 
Bok.ör Coe Luviz 

Başpehlivan 
T ekirdağında 
Tekirdağ, 6 (A.A.) -Türkiye baş

pehlivanı Hüseyin bugün geldi. Şe -

hir methalinde Belediye Reisi, bele

diye heyeti ve kalabalık bir halk küt

lesi Halkevi bandosile karşılıyarak 
alkışladı. 

Hüseyin doğru Atatürk anıtına gi

derek çelenk koydu. Bundan sonra 
Vilayete giderek Valiye saygılarını 

sundu. 

kadın olacağı söylenen atlet gazete
lere gönderdiği mektupta: Erkeğim 

ve erkek kalacağını. Demiştir. 

Kağıdın ilk mayası ıellüloz hamuru bu havuzdan tezgahlara akıyor 

ilk Kiğıt Fabrikamız 
Dün işlemeye Başladı 

[Başı 1 incide] 
milli ve iktrsadi müesseselerin direk
törleri, ve yine yüzlerce davetli ç1~lı. 

Fabrika önünde 
Biraz sonra ~ine trenle ilk Türk 

kağıt fabrikasının önünde inildi ve 
burada başta bando olduğu halde bir 
bahriye ve bir de piyade kıt'ası tara
fından selam resmi ifa edildi. Burada 
saf tutmuş olan Adapazarı mektep -
lileri davetlileri ve misafirleri uzun 
uzun alkışladılar. 

Açılıf merasimi 
Merasime başlanırken ilk nutku lz. 

mit valisi Hamit Oskay söyledi, son
ra belediye reisi Kemal Oz söz aldı. 

Her iki hatip Büyük Şef Atatürkiin 
ve onun değerli mesai ardakaşı ve 
hükumet reisi Ismet Inönünün ida -
releri altında başarılmış olan büyük 
işler karşısında bütün bir milletin 
duyduğu minnet ve şükran hislerini 
ifade ederek ili: oana.yi prosra.nıına 

girmiş bulunan kağıt sanayiinin Iz -
mitte kurulmuş olmasının bu yurt 
parçasına getirdiği refah ve hareke -
tin ehemmiyetine işaret eylemişler -
dir. 

Hatiplerin alkışlarla karşılanan bu 
sözlerinden sonra iktisat Vekili Ce
lal Bayar kürsüye gelerek şunları 

söylemiştir: 

Celal Bayarın nutku 
"- Sayın vatandaşlarım, 

Bugün açılma törenini yapacağı -
mız kağıt fabrikası endüstri progra
mımızda yer alan mühim mevzular

! dan biridir. 
: Bugün bize sevinç veren hadise bu 
1 törenin açılma merasimi itibariyle 
1 endüstri programımıza dahil fahri -

1 
kaların birincisini teşkil etmesidir. 
Kağıt endüstrisi, bütün dünya naza-

1
1 rında ıja kıymetli ve ehemmiyetli bir 
sanat şubesi olarak kabul edilmiştir. 

: H epıini memleket çocukları 
1 . bafarJı 
· Fabrıkalarımızı fikir itibariyle or-

taya atanlar plan ve progra -
mın h a z ı r 1 a n m a s ı n d a ça
lışanlar ve bunların inşaatını yakm 
bir dikkat ve liyakatle takip eden -
ıer memleketimizin çocuklarıdır. Bu
nu bu suretle bahsetmekteki ehem -
rniyeti ifade etmek için diyebilirim 
ki, her açılan fabrikanın inşa kudreti, 
teknik vaziyeti ve verimli olması ve 
binnetice teknik esaslar dahilinde 
hüsnü idaresi, bizim için bir kudret
tir. ve bunları bize gösterenler genç 
eıeınanlarımızdır. 

Senelik iıtilısal 
Bu genç elemanları takdirinize ar

zetınek suretiyle söze başlamak isti -
yorum. 

Bu fabrika 3 milyon 300 bin lira · 
ya mal olmuştur. Senevi istihsal kapa 
sitesi 12 bin tondur. Çıkaracağı malın 
kıymeti 2 milyon 800.000 liradır. Bi
zim milli ekonomi hayatımızda çok 
şayanı dikkat safhalar vardır. Bun
lardan birisi de işe başladığımız an • 
daki ölçünün her an artmakta olma
sıdır. 

ihtiyaç arttı 
Programlarımızı fikir ve proje ha

linde ortaya attığımız anla, onların 
tatbikine geçildiği kısa zaman ara -
sında, görüyoruz ki, milli ihtiyaç iler 
lemiş ve hesaplarımız bu ihtiyacın 
karşısında küçülmüştür. 

l bir eser verdiğinden dolayı bu bU ~ 

yük milli müesseseyi sevgi ve takdi ~ 
rinize arzederim. 

Bir sualin kat'i ve canlı cevabı 
Endüstri planımızda hisse ve pa'/ 

alan diğer milli müesseseler de ayni 
muvaffakiyeti göstermişlerdir. Gere1' 
\işçi, gerek mühendis ve gerek iktisaı. 
; çr olan bütün elemanlar Türk mille• 
1 tinin mümtaz istidadını isbat edell ! bUyük liyakatler göstermişlerdir. 

lktııat Vekılı hazla tı:ıaaacıı: 
ipek gibi 

Bu, milletim.izin dinamik hayatının 
bir ifadesi ve memlekette refah sevi
yesinin gittikçe artmakta olmasının 
bir işaretidir. Bugün açmak üzere 
bulunduğumuz bu fabrikayı ihtiyaç 
nisbetinde kurmak istedik. Fakat in
şaat bitinceye kadar geçen zaman 
içinde ihtiyacın artmış olduğunu, 

gördük, ve büyültmek mecburiyetin 
de kaldık. 

ikinci fabrika 
Bugünkü açılma resmiyle birlikte 

bu fabrikanın tevsiine ait vaziesası 
da yapacağız. 

Bu tevsiat için bir milyon yedi yüz 
yetmiş bin lira sarfedilecektir. 

Bu tevsiat ile fabrikanın istihsal 
kapasitesi on iki bin ton ve senelik is 
tihsal kıymeti de iki milyon sekiz 
yüz bin lira ziyadeleşecektir. Sanayi 
hareketleri ilerledikçe ölçülerimiz de 
mütezayit bir surette genişlemekte • 
dir. Ve başarılan sanayi manzumesi 
biribirini ikmal eylemektedir. 

t Sellüloz 
Programımıza dahil esaslardan biri 

de Scllüloz fabrikasıdır. 
Sellüloz, kağıdın ve Gemlikteki 

sun'i fabri~a~ınm mayasını teşkil et
mekle beraber ayni zamanda bir harp 
maddesidir. 

Gerek askeri ihtiyaç ve gerek mil
li ekonomi bakımından büyük ehem
miyeti olan bu fabrika 2 milyon li
raya kurulacak, senelik istihsali 1 
milyon 200,000 lira kıymetinde 12 
bin ton olacaktır. 

i Bize daima teveccüh eyliyen bit 

1 

sual vardı. Deniliyordu ki: TUrklet 
ekonomik cihazlannı kurmak Jçiıl 

1 
belki para bulabilirler. Fakat bunla• 

1 n kurabilecek elemanları neredeJI 

1 

bulacaklar? 
Fabrika kurmak kolay, fakat ku • 

rulmuş bir fabrikayı teknik esulsl 
1 dahilinde nasıl işleteceklerdir? 

Arkada1Jlar; biz bütün bu sualleri 
nazari olarak cevap vermiyoruz. Bil• 
.L'lll l .... .ı.ag w~.... .cuı.ı~ınuı ....... w;.lV 

mümtaz ve verimli vaziyeti buna biı• 
zat cevap teşkil etmektedir. Bu fab
rikaların mamulatının nefaseti, l1'le'° 

taneti ve ucuzluğu piyasaya ve menı• 
lekete şimdiden kendisini sevdirmiş 
bulunmaktadır. 

SANAY! VE MALlYE 

Sanayi hareketlerinin memleket 
hayatında uyandırdığı değişikllğiJl 

yanıba..5ında mali vaziyetimizi g&r • 
mek ve mütalea etmek bizim için ç~ 
faydalı bir iştir. 

!nönü hükumetinin iktisadi ve l113' 

li politikası biribirini tamamlama.J<• 
tadır. Bu iki kuvvetin birleşmiş ol• 
ması programlanmızm tahakkukuI"' 
da en mühim amil olmuştur. Bu mU• 
nasebetle yüksek liyakatli arkadaşıııl 
Maliye Vekili Ağrahnın hatırasını htl• 

zurunuzda şükranla yadederim. Prol 
ramlarımızın tatbikinde maliyemıziO 
müzaharetine her zaman mazhar o~ 
maktayız. Bu ınüzaharet devam et• 
tikçe birinci, ikincide olduğu gibi ii• 
çüncü, dördüne;ü ve beşinci sa!lll)'i 
programlarımızın tahakkukunu bel' 
6craber tesbit edeceğiz.,, 

Fabrika açıldı 
Iktisat Vekili nutkunu, AtatUrl<e 

ve Türk milletine saygı ve sevgi te
zahürleriyle bitirdikten sonra kut" 
delayı alkışlar arasında keserek i1J 
Türk kağıt fabrikasını işletmeye a9" 
tı . 

Bütün bu işleri kendisine cmniyt:t 
ettiğimiz Sümer Bank, teknik esas -
lara dayanarak size muvaffakiyetli 

Bütün vekiller ve davetliler fabri· 
kaya girdiler, müdür ve ilk kağıt :mil· 
hendisimiz Mehmet Ali makineler W 
!erken ayn ayrı izahat verdi. Bu s• 
rada odunun kağıt oluncıya kadar ıe" 
çirdiği bütün safhalar davetlilere g6'· 
terildi. 

C elôl Bayar yeni labrikanın temelini Jün böyle 'ltarçladı 
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Irak Erkanıharbiye Reisi ile konuştuk Kağıdı m ızı n 
Sah İ b İ {Başı ı incide] 

No. 97 General Tahıi Haşiminin; daha ilk 
Yazan : Ziya Şakir o ı d k görüşmede anlaşılan kuvvetli bir şah 

istemedim. mektep, faaliyet halindedir. 
Resmigeçit bittikten sonra, bazı zi. Her sancak merkezınde bir orta 

Bu Mağlô.biyet, Loyd Corcun Hül- u [Bnşr 1 incide] siy;~~~:~i çekingenliğe, sevketme-

yalarına Agı~ r Bir Darbe indirmiş tir. Kendi kağıdımızı kendimiz yap- mek için ilkin, r:uradan buradan ko
mamız gayesini kendine dert edinen nuşuyoruz. 

yaretler yaparak Istanbula döndüm. mektep. ~ar. Bunlar, kızlar ve er _ 
Yavaı: yavaş asıl maksada giriyor- kekler ıçın ayrı ayrıdır. Bağdatt k' 

,. l ' . h n ı dum: kız ısesı, er sene, yeni unsurJar . 
d. l~ 

- Iraktaki son hilkumet değişik - tiştirmekte ır. 

QJuyordu ve senelerce vukuf ve ihtisasla bu A nkarada Türk ordusunu 
liği hakkında ne düşünürsünüz pa- Ir~kta tahsil üç. derecelidir: llk 
§am? tahsil 6, orta tahsıl 3, lise tnhı;iJi 2 hedef için çalışan fabrika müdürü seyrettim 

Memleketin umumi vaziyeti, heye • J Yunanlılar bu perişanlık içindeler- Mehmet Ali Kağıtçının ve genç mesai Bir aralık, söz döne dolaşa geçen 
canları artıracak münakaşalara mü- ken Milli hükumetin erkanı, siyasi ve arkadaşlarının hayırlı himmetleri ve Cümhuriyet Bayramında Paşanın An 
sa.it değildi. Netekim, söz alan meb' - askeri işlerde büyük bir hararetle ça- emekleri iftiharla zikredilmeye la - karaya yaptığı seyahat üzerine ge -

Taha paşa, samimi ve mert bir as- hukuk tahsili 4, tıp tahsili 5, yüksek 
ker ruhu taşıdığını anlatan bir ,açık muallim mektebi tahsili Uç senedir. 
kalplilikle: 1 Kadınlar 

- itimat edebilirsiniz ki, Bağdat - Irakta kadın ... 
uslardan (Kars meb'usu Ali Riza E- lışmaya devam etmektelerdi ... Siyasi yıktır. liyor. 
fendi) Dahiliye vekaletinin lüzumsuz- faaliyetler arasında, (Rus Sovyet ı Dün fabrikamızın açılma resmi ya Taha Paşa "Ankara,, da, bir as • 

kabine.sinin çekildiğini sefiı.rethaneye - Yeni medeni şartlara Irak ka. 
gelen kUçük bir telgraf haberile öğ- dınmm çabuk uyacağına şüphe yok. 
rendim. Gazetelerde sizin de okumuş tur. Kadın hareketleri, pek güze çar 
olacah'Inız bazı tafsilattan başka he - pacak derecede değilse de, yeni nes-

luğunda.n bahsederek; (Bu vekô.Jeti il hükumeti ile (Moskova muahede.;:;i} pılırken ikinci bir fabrikanın temeli ker gözile gördüğü şeyleri anlatır
agcdclim. Bütün idareyi askerlerin e- aktedildiği gibi, Asyanm diğer komşu 

1 

atılmıştır. llk hesaplara göre bu ikin- ken, çok heyecanlı: 
line teslim edelim. O zaman memlek:! devletlerinin de dostlukları temin edil ci kağıt fabl'ikası memleketin bütün _ Geçit resmi yapan ordunuzu o 
tin hali düzelir) diye, gayet heyecan- mişti. . ihtiyaçlarını karşılryacaktı. gün ne büyük bir iftiharla seyret -

nüz bir şey bilmiyorum. lin, çok iyi yetiştiği muhakkaktır. 
- Yasin paşanın yerine geçen ka- - Kadınlar arasında çarşufsız ge-

lı bir hitabede bulunduğu zaman, mec Askeri cephedc'.<i faaliyete gelince: Fakat Celili Bayarın çok samımı tiğini size tarif e d e m e m, 
lis salonu, bir barut deposu haline gel kıt'alarda talim ve terbiyeye son de- nutkunda söylediği gibi, memlekette bir asker ancak kendi ordusu karşı
:nıişti. recede ehemmiyet verilmişti. Her tür- hayırlı bir inkişaf var. Ihtiyaçlar ar- sında bu kadar iftihar duyabilir. Tür 

bine reisi Hikmet Süleyman Bey hak zenler var mı? 
kında biraz malümat !Utfeder misi • - Var, hem pek çok .. Mesela, be
niz? l nim refikam .. Az evvel, yanımıza ge. 

Bu münakaşalar bir hayli devam lü ihtiyaçlann teminine girişilmişti. tıyor. Bir fabrika açılmazdan evvel kiyenin kuvveti, emin olunuz, bizim 
ettikten s?.nr~ Dahiliye Nazı~ ~etl.ıi Fransızlar vasıtasilc birkaç tayyare hesap edilen miktarlar, fabrikanın için de kuvvettir. Teslihat, teçhizat, 
Bey 0}_ k~."!.u~e çıkar~ ~azıye~ı bır elde edilmiş; genç Türk ordusunun ikmal edildiği güne kadar inkişafa rabıt ve zabıt noktalarından Türk 
de kendı goruşuyle ve butun hakıkat1 tayyare kuvveti (12) ye çıkarılabil - d 'ht' 

1 
k·r· . ordusunun eriştiği bugünkü mevkii, 

ile teşrih etmiş; yanlış tahlillere giri- micıti. devam e en .1 
• ıyaç a~a ~ 1• g~lmı - gerçekten göğüs kabartacak bir de-

şen meb'uslara. cevaY. vermiş; ve her Şimendifer hatlarının tanzimine df' y.or. Bunun ı~ın ~elk.~ ~e ~~ıncı ~ab- recede buldum! Ankarada bir öz kar
şeyin yoluna gırecegıne teminat ver- ehemmiyet verilmişti. İnönü ve Sakar nkanın açıldıgı gun uçuncu fabrıka- deş muhiti içinde idim. Değerli Baş
mişti ya harplerinde, kömürden tamamile ya olan ihtiyaç karşısında buluna - vekiliniz Ismet Inönü ile Balkan Har-

- Hikmet Süleyman Bey, bildiği- len refikamdı. Ve gördünüz ki, ya • 
niz gibi, Osmanlı hükumeti sadra • bancılardan saklanmıyordu. 
zamlarından Mahmut Şevket paşa _ Çok değerli Irak Generali, sordu • 
nın küçük kardeşidir. Kendisi, rnül- ğum şeylerin hiçbirini cevapsız bırak .. 
kiye mektebi mezunudur. Umumi mıyordu. 
Harpten evvel Bağdatta, Osmanlı hü Askerlik, bütçe 
kumeti maarif müdürü idi. 

Irakta yeni kııbine 
Fethi Bey, Maltadan henüz gelmiş· mahrum oldukları halde, sadece odun cağız ve sevineceğiz. binde beraberdik. Generallerinizden 

ti. Ve Ankaraya .muvasalatından yir- kullanarak tek bir hatla, ordunun ih- Kağıt fabrikası yakın bir istikbal- Fahrettin ve Ali Sait çok iyi arka -
nıi gün sonra da, (Dahiliye Ve~a!eti) tiyacına yetişen ve bu uğurda birçok .. daşlarımdı. Hele Harbiyede aynı sı -

- Yeni kabinenin Ingiliz aleyh _ 
tarı bir politika takip edeceği söyle
niyor? 

Ben, bundan cesaret alarak son 
Irak hareketinde, Ahzıasker Kanunu
nun tatbik edilmemesinin rolü oluo 
olmadığını sordum. 

de bir selluloz fabrikası doğuracak- ~ ne seçilmişti. Tabiidir ki, umumi \'a- tehlikelere göğüs geren fedakar şi· nıfta okudugum Maarif Vekiliniz Saf 
ziyet hakkında kafi derecede bir fikir mendüerciler de mühim bir faali- tır. Böylece kağıdın en mühim ham fet Arıkanla yeniden tanışabildiğime 
edinememişti. Fakat, vekalet sandal- yete girişmişlerdi. maddelerinden biri memleketimizde son derecede memnun oldum. 

Taha paşa; suali erimde pek ileri 
gittiğimi hatırlatan bir tavırla cevap 
verdi: 

Taha Paşa, dedi ki: 
- Bu rivayeti tekzip edebilirsiniz. 

Irakta Askeri MükelJefiyet l\:anuııu 
93-1 senesindenbcri tatbik edilmekte
dir. Ordunun yansmdn.n fazlası, ~h
zrasker usuliyle toplanan efrattan 
mürekkeptir. 

Yasına oturduğu günden itibaren baş- Karadcnizin kayalık sahillerinde de yapılacak, ayrıca da sun'i ipeğe ve Uzun seneler, biribirlerinden ayrı 
lıyan şikayetlerle, şimdi meclis salo- başdöndürücli, gizli bir hareket mev- harp malzemesine ait çok lüzumlu düşen kardeşler, nasıl eski günleri a
rıunda cereyan eden şu münakaşalar cut idi ... Sağır Murat Bey isminde bfr bir ham maddesi de elde edilmiş bu- narlarsa biz de buluşunca, uzakta ka 
artıJc onu lüzumu kadar tenvir ~ış- zatın idaresinde, esaslı bir knça~<çıhk lunacaktır. lan maziyi beraberce öyle hatırladık. 
t1. şebekesi teşekkül etmişti. Bu şebekeyi Asil Türk milletini idare eden bü-

Her şeyi bizzat yapmayı ve harice 1 k b' ı klıl Mülki idare idare edenler arasında, Anadolu Ka • yük şahsiyet ere arşı, ız ra a • 
) R. 1' CG' mühtaç olmamayı hiçbir millet iste- d · b. h 1 k besled' F'ilhakika Anadolunun merkez vUa- vağında (Hanın kaptan , ıze ı t· nn ne erın ır ayranı ı 

yetlerile bazı sahil vilayetlerde, dahili ritli oğlu zade Şevki efendi), (Laz memelidir. Milletler arasında alıp ğinıizi size tarif edemem!., 
idare Pe!< bozuk düzen bir hale gelmiş Şerif reis), (Altı kardeş Mehmet). verme, dünya ylizündeki ahenk ve Avrupa seyahatinde 
ti. Buna da, (Mer:ıtez ordusu kuman- (Hafız Muharrem l. (Kansız Ali) {1) sulh ün çok mühim temel taşlarından 

h d k _ ıraktan ne vakit ayrıldınız pa-danı Nurettin pa§a) sebebiyet vermiş (Rumeli Kavağındaki sila eposu u biridir. Fakat her memleket, ilk ih -
ti mandam Mülazim Camal Bey), ( Ter şam ? .. 

tiyaca taalluk eden birtakım mamu- Uç ay var ki Bag·dadı terket Koçkiri isyanında, asıl asileri (Der
rsim) e kaçıracak kadar gaflet göster
dikten sonra, masum halkın üzerınc 
(Topal Osman) gibi Allahın bir beliı.
s:mı musallat eden. bin beş yüzü mü
tecaviz nUfusun kırılma.sına ve yüzler 
ce ıköyün yağma ve yakılmasına sebe 
l>iyet veren bu zat bir buçuk sene 
:müddetle merJtcz mıntakasındaJfa et
tiği kumandanlık hizmetinde -salahi· 
yeti haricinde olarak- ahalinin hu\\:u
kuna tecavüz etmiş; kanuni kuvvet 
\re haklan altüst ederek mülkiye ida
resini perişan bir hale getirmişti. 

Fethi Bey, her şeyden evvel bu ci
hete ehemmiyet vermiş; -memlekete 
olan birçok hizmetleri arasında, cid
den iftihara şayan bir himmet göste
rerek. Nurettin paşanın anarşi haline 
~Ctirdiği idareyi sür'atle ıslah etmiş .. 
'I'anı (Halk hükıimeti) nin icap ve ih
tiyacına uygun bir şekilde (Mülki ida 
:te) yi tesis eylemişti. 

sane havuzlar müdürü, Bahriye Kay- - • -
makamlarından Alaettin Bey [2]gibi, latı, buhran ve harp zamanlarını dil- miş bulunuyorum. Seyahate geçen 
fedakar şahsiyetler bulunmakta idi. şünerck, kendi hudutları dahilinde te temmuz sonlarında çıkmıştım. Lon • 

b d A k b.. dra, Berlin, Prağ şehirlerine uğra-Karadeniz sahilinde (Akçcşehir) ve darik etmeye mec ur ur. nca oy-
b. dım. Ingiliz ordusunun yaptığı büsair mahallerde gizli merkezler teşkil le yaparsa ferah ve istirahat duya ı-

1 yük sonbahar manevralarında bulun edilmişti. stanbuldaki silah depoların lir. dum. Ve bu arada, gerek Ingiltercde, 
dan ~açınlan tüfek, mitralyöz, cepha- Fikirlerin yayılmasına hizmet e-

k u gerek Almanya ve Çekoslovakyada 
ne ve saire motörlü ta alar vasrta.s e den kağ!t bu sınıf eşyanın en mühim Mkeri mile eseletl ve ,silah iabrika-
bu...ista.ccyonlar~ naklodilor. k o,radgn .,-er ... ınıden bı ır. n ızm te aç ma 

r, l' !arını gezdim. -Avrupadan dönüşte 
da cephelere gönderilmekte idi ... 33:> töreni yapılan bUyük kağıt fabrikası Istanbula uğradım. 
senesi sonlarına doğru teşekkül eden bu bakımdan iftihar verici bir var- 29 Teşrinievvel Cümhuriyet Bayra-
(İstanbul Müdafaai Milliye t~ş~ilatıl. Iık ve inkişaf tezahürüdilr. mında Ankarada yapılan resmiğeçi-
erkan ve mensupları da, bu gızl! faalı Ahmet Emin yalman di seyretmek fırsatını tabii kaçırmak 
yete iştirak ederek onutulmaz hızmet- ========================== 
ler etmişlerdi. - ........ ~~ ... ......__.......~......, .. ,. __________ --

İngilizler, bu hararetli hareketi ha- o·. G u·· T 
ber almakta gecikmemişlerdi. İngiliz SA G L 1 K LE R İ 
zabrtasmın en kudretli şefleri~den 

(Majorhey), bir aralık bu ~açakçılık
la mücadeleye girişmek istemiş ise de 
büyük milli faaliyetin önüne geçilemi
ycceğine kanaat getirmiş; 

- Artık işleri, tabii mecresma terk 
etmekten başka çare kalmamıştır. 

LOKMAN HEKiM 
_ _..-~.....-...-:asr..za-....-.-..........,. .................. 

Yemekten Önce çerez 

- Askerler politika ile uğraşmaz
lar 

- Şüphe yok, paşam, dedim, yaJ. 
nız mesela. Hikmet Süleyman beyin 
hangi partiye mensup olduğunu da 
söyliyemez misiniz? 

Taha paşa ciddiyetle: 
- Bir kere, Irakta parti yoktur. 

dedi, millet, tek vücut halinde mem -
leketin imarına çalışır. 

- Yeni kabinenen başlıca simala-
rı kimlerdir? 

- Osmanlı ordusu zabitlerinden 
Abdüllatif paşayı, Türkiyede tanı • 
yanlar pek çoktur. Kendisi, bugünkü 
Irak kabinesinde, milli müdafaa na -
zırlığınr denıhdc etmiştir. 

Bekir Sıtkı Bey 
- inkılap hareketinin başına ge -

ı;;en Bek'ir Sıt1ü Bey kimdir? 
-=-~kir Yı Bey, Osmanlı ordu-

sunda, kıdemli Erkaniharp yüzbaşısı 
idi. Balkan Harbinde garp cephesi 
Erkaniharbiyesinde çalıştı. Harbiu -
mumide de muhtelif cephelerde bu
lunmuştu Kendisi bugün, Irak ordu
sunda ikinci fırka kumandanıdır. 

- Pa§am, mü.cmade edersenız si
zin Osmanlı ordusundaki vazifeleri -
nizden de biraz bahsedelim. 

- Ben, Harbiumuminin nihayeti -
ne kadar Yemende kolordu Erkani
harbiye reisi idim. Mütareke olduk -
tan sonra da bir müddet Yemende 
kaldım. Istanbula gelince, istifa ede
rek Irak ordusunda hizmet aldım. 

Musul kumandanı, daha sonra Er
kaniharbiyei Umumiye Reisi oldum. 
Altı senedenberi bu vazifedeyim. 

- Bağdada döenecek misiniz? 

- Irakm bütçe vaziyeti? 
- Bütçe vaziyetimiz iyidir. Vari • 

dat, beş milyon dinara yakındır. (Bir 
dinar, aşağı yukan bir İngiliz lir:ısr
dır) Bundan başka, petrolden de her 
sene bir milyon dinara yakın bir para 
alırız. Bu para, fovkalfıde bütçenın 
malı olduğu için münhasıran memle
ketin imarına, ordunun ihtiyacına 
sarfolunur. 

Bağdat 
Irak hükümeti, beş senelik bir plfın 

hazırlamıştır. Bu planda Bağdat ı:ıeh
rinin imarına, mühim bir yer ayınl
mış bulunuyor. Şehir çok genişlemiş, 
muhtelif istLkametıerde yollar açıl • 
m ş, köprüler yapılmıştır. Yollar, 
~biUerin hareketine müsait o -
lacak tarzdadır. Son tahrirde Ba iY • ' ,., 
dat ş~hrl nüfusunun 360 bine yakl:ıs-
tığı göriilmUştUr. 

Bağdat ile Bası-a, J{erki.ik birih!r
lerine demir ağlarla bağlıdırlar. llPri
de. şimendifcrlerimizi Türkiye dahilin 
deki hatlarla birleştirip Bağdadı An
karaya bağlamak, iki tarafın da ar
zusu olduğuna şüphe yoktur .. , 

Taha Paşanın gösterdiği müsaad~
kti..rJı&'I daha fazla, suiistimal etmek 
istemedim, 

Sevimli Bağdat Generali, beni apıır
tmıanm dış kapısına kadar geçirmek 
nezaketini gösterdi. 

Salahattin GONGôR 

-- -
Bunıar lüzumundan fazla üzerinde 

duruıacak şeyler değildi... Asıl mühim 
:tneseıe, ordunun noksanlarını biran 
evvel ikmal etmek ... Bütün fırkalara 
kuvvetli bir taarruz kudreti ve kabi
liyeti temin eylemek .. ondan sonra da 
taarruza geçilerek, memleketi düş -
mandan temizlemek .. ve uzayıp giden 
harp haline nihayet vermekti. 

Demek mecburiyetini hissetmişti. 
Bu esnada evvela polis müdürü u

mumisi, ve sonra da İstanbul valisi o
lan Suvari Livası (Esat paşa • mer
hum), lcıtiklal mücadelesi tarihine cid 
den şeref verecek mühim hizmetler 
ifa eylemekte idi. 

Frenkler öğle yemeklerind~. et 
ve sebzeye girişmeden önce, h.ors : 
d'oeuvre (ordövr) adiyle yedıklerı 
türlü türlü çerezleri bizden öğren
diklerini iddia ederler, helll de 
bunların bizim mezeye muadil ol
duğunu rivayet ederler. 

lü şeylerle birlikte birçok ekmek 
yiyerek karnı doyurman ilk haınle
de bazılarına yanlış görünür. insan 
Yemek yiyince kuvvet verecek, ger
çekten gıda olacak yemek yemeli -
dir, derler. 

iştahları yolunda ve muayyen 
vakitlerde yemeklerini yemeye alış
mış olanlar için şüphesiz öyledir. 
Fakat iştahları zaten yolunda ol -
nııyan, gerçekten gıda olacak ye -
~ı.ekleri yemeye nazlanan mideler 
ıçın yemekten önce o çerezlerden 
Yemek, doğrusu, faydasız şey de -
ğildir. 

- Elbette! .. Hem de birkaç güne 
kadar... Bazı gazeteler, benim Lcm
draya gideceğimi yazmışlar. Yalanlı
yabilirsiniz. Buradnn doğruca ~ -

Simavne ı<aaısı Oğlu 
[Arkası var] 

Askeri ve siyasi veziyet te buna mü 
Bait1.i. (Sakarya) da son kozlarını a- (1) Puntoııçularla (Kandağı) nda giriş-

ti fi bir musademede şehit olmuştu~ .. 
tan Yunan siyasileri, zorla felakete (ı) Bahriye nezareti y~vc;r!ıı:ınden, 
sürüttükleri ordulannın -maddi, ma- havuzlar miıdiırlüğünc gelmıştı. Hakkın 

rahmetine kavuşmuştur. 
nevi- inkisar ve inhilUi karşısında ~i;;;;~~-...;.;;.:~--..;..;=;;..._-__.... 
~aşımuş bir haldelerdi. ' 

Mösyö Franklen dö Büyyon ile ar
kada.şiarı olan Miralay }.fojen ve Mi· 
ralay Saronun akdettikleri (Ankara 1 
itila!namesi, Fransızların fikirlerini 
tamamile Türklerin lehine çevirmiştı. 

İngilizlere gelince, orlar da Yunanlı 
ıara. karşı veziyetlerini değiştirnı~!er 
di. Bu mağlubiyet, adeta Loyd Cor _ 
cun beslediği hulyalara, ve takip et
tiği siyasete de ağır bir darbe indir. 
miş, Yunanlılardan beklenen ümitler. 
birdenbire zevale uğrayıvermişti. 

İtalyanlar ise; İzmirin işgali gü -
nündenberi, Yunaıılılardan nefret et
mektelerdi. 

Mağlubiyetin sebepleri 
Yunanistanda Kral taraftarlarıle 

:VenizclisUer arasında gene mücadPJe. 
ler başgöstermişti. Mağlubiyetin se -
beplerini, biribirlerine atf eylemekte • 
lerdi. Bu mücadele ve münakaşalar, 
orduya oka.dar sirayet eylemişti.Harp 
ta fedakarlık gösterenlere madalyalar 
vermek için Kral Kosta.ntin Eskişe
hire gelmişti. Kendisini selamla.maya 
ınemur ola.n askerler, önlerinden ge
sen Kralı sel8.m.laya.caklan yerde: 

- Terhis isteriz. 
Diye bağırmaktan bile çekinme

JnişlerdL 

Romanya 
Parasını 

ı)üşürecekmi~ 
Bükreş, 6 (A.A.) - }"inaııs 

Bakanı, Ticaret Bakanı ve Milli 
Banka Gene-1 Direktörü ara~m 
da bugün müzakereler olmuş lıi
li ha.re Baljbakana bu müzake 
reler neticesi hakkında izahat 
\'erilmişt ir. 
Sanıldığına ~öre, Roman~·u. 

ley kı)·metini ()('~iştirecek w 
le~·in yeni kıymeti bugilnkii kıy
metinden )'üzde 40 noksan oln
ca.ktır. 

Mülkiye Ankarada 
Ankara, 6 (Tan muhabirindf'n) -

Siyasi bilgiler okulu bugün Ankara
ya geldi ve yeni mektep binasına yer
leşti. 

Okul, istasyonda eski mülkiyeliler 
tarafından karşılandı. Mülkiyeliler 
Zafer abidesine merasimle çelenk 
koydular 

'Halbuki meze - aldanmıyo~ : 
sam - ara l ık demektir. Zaten ıkı 
kadeh arasında yenilmesi de b.~ 11 ~~ 
ispat eder. Sonra da bizinı turlu 
türlü mezelerimiz en çok akşanı 
yemeğinden önce, kerahet vakti de· 
nilen zamanda ve, yemek sofrasın· 
dan ayrı olarak, çilingir sofrasında 
yenilir. Halbuki onlar hors -
d'oeuvre dedikleri şeyleri öğle ye
ıneğindeıı önce, hem de yemek sof
rasında yerler. 
Doğrusunu isterseniz, öğle ye -

ıneğinden önce böyle çerez yemek 
usulünü frenklerin açıkgöz lo -
kantacıları icat etmişler, sonra da 
müşterilerine onları bizden öğren
diklerini yutturmuşlardır. ( Bura -
da yutturmak tabirini elbette ka· 
ba bulmazsınız.) Bu çerezler lo -
kantacıların pek işine yararlar. Sır 
kere sermayeleri pek azdır. Sonra 
da et kızarırken, karnı pek acık -
nıış olan, müşterilerin söyl9n111e
den bekliyebilınesine pek ıiyade 
yardım ederler. Onun için lokanta
cılar çerezleri gittikçe daha ziyade 
çıoğaltmaktadırlar. 

Her ne olursa olsun, öğle yenıe: 
ğinden önce çerez yemek usulu 

- henüz evlerimize değilse de -
bizim lokantalara da haylice sıra · 

yet etmiştir. Hele Avrupa şehirle
rini görmüş olan bayanlar o çe • 
rezleri buraya döndükten sonra da 
çok arıyorlar. Bundan dolayı, be
nim bilemediğim evlere de o usu
lün sirayet etmiş olduğunu duyar
sam ben hiç şaşmam. 

Yemekten önce böyle birçok tür-

O çerezler, gerçekten iştah vere
cek şeyler olmasa bile, dolayısile, 
gene iştah açmaya vesile olur. "iş
tah dişin dibindedir" sözü fiziyolo
ji bakımından da izah edilebilir. 
Çünkü dişler herhangi vesileyle oy
namaya başİayınca mide hazım 
usaresi ifraz eder. Bu da :nsana 
az çok iştah verir ve mideyi ye
mekleri hazmetmeye hazırlar. 

Ondan sonra, o türlü türlü çe
rezlerin herbirinde az çok bir mik
tarda gerçekten gıda da bulunur. 
Hele tuzlanmış balıklar yahut kü-
çük börekler gibi undan yapılmış 
şeyler olursa insanı adeta besler -
ler, Onların daima ekmekle yenıl -
ınesi de gene beslenmek demektir. 

Usta loka tacıların hiınmetlarii'e 
çe~itleri gittikçe çoğalan bu çerez
lerın hergün değiştirmeye müsait 
olmaları da bir iyiliktir. 

En sonra da o çerezlerin kimisi 
kendi lerinde şeker hastalığı olanla
ra, kimisi böbrekleri yahut karaci
ğerleri bozuk bulunanlara uygun 
gelir ve onları besle.meye hizmet e
der. 

Sözün kısası, lokantalarda gör -
düğümüz bu usulü faydasız bir ıs
raf diye büsbütün yabana atmama
lı ve evlerimize -sirayet etmesine 
de mini olmamalıyız. 

dada gideceğim. 

Şark misakı 

- Türkiye, Iran, Efgan ve Irak 
hilkiımetleri arasında bir Şark misa
kı imzalanacaktı? Hatt.iı, gazeteler, 
bir aralık misakın Irakta imzalana -
cağını yazmışlardı.?. 

- Evet, doğrudur. Misak, bundan 
bir buçuk sene evvel Cenevrede dört 
Şark hükümeti arasında parafe edıl
mişti. Nerede imza yapılırsa yapılsın 
bu bir formaliteden ibaret olacaktır. 

Çünkü misakm bütün esrıslan ha
zırdır. 

- Biraz da Irak ordusunun umu
mi vaziyetinden bahseder misiniz" 

- Ordumuz, üç fırkadan mürek 

1 
keptir. Fakat orduya merbut ayrı 
teşkilat ta vardır. Bağdatta bir Har
biye, mektebi bulunduğu gibi, topçu. 
süvari, mitralyozcü ve Erkaniharp ye 
tiştirmek üzere de ayrı ayrı me.ktep- ı 
!er vardır. 

Halk ve kültür 
- !rakın nüfusu? 
- Son sayımda Irakta 3 buçuk 

milyondan fazla nUfus olduğu tesbit 
edilmiştir. 1920 de yapılan sayımda 
ise, !rakın bütün nüfusu ancak (2) 
milyon 800 bin kiı;iden ibaretti. 

- Irakın umumi kültür vaziyctı ? 
- Irak maarifi. büyük inkişafta-

drr. Şimdiden Irakta (4} lise var 
Universitenin hukuk, tıp, tedrisat 
yapan iki f akültcsi ile muallim mek 
tebi ve bir de mühendis yetiştire1 , 

BEDREDDiN 
D E·s TAN 1 
• Yazan 

NAZ 1 M 
H i ı~ MET 
• Yakında çıkıyor. 

Fiyatı 50 kuruştur. 

ŞımdıdC'n sipariş veriniz: 
Yl'ni Kıt.:ıpçı Ankara 

C'addesi No. 85 
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ABAHATTiN Ali 
Son senelerin 
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lst. Ankara · 
·addesi 85 
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Antuanetin Mukadderatı Hakkında 
Henüz Kat'i Bir Karar Yoktu. 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Zaafı umumi, kansızlık ve ke
mik bastalıklarına şif ai tesirleri 
çoktur. Çocuklar, gençler, genç 
kızlar ve ihtiyarlar her ynşta 
istimal edebilirler. Hasan depo
su: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

1936. 937 
baş.mahsulü 

Norveç Morina 
BALIKYAGI 
Halis Morina balığının ciğerle
rinden çıkarılmıştır. içmesi ko
lay ve nefistir, mideyi bozmaz. 
Gayet temiz ve muakkam ve ye
ni Hasan markalı şişelerde sa
Wır. Taklitlerinden sakınınız. 
14 litre 40, ~ 2 litrelik 60, ı lit
relik 100 kuruştur. Hasan depo
su: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

T ~ N ========================= - - 7. 11 - 93'' 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Td 42362 - Sirkeci Mühürdar 

zade Han. Tel. 22740 

Trabzon postaları 
Pazar 16 da, Salı Çar§a.ınba, 

Cuma 12 de 

lzmir Sür' at postası 

Zayi - Beyoğlu Malmüdürlüğün
den almakta olduğum 260 numaralı 

ma~ cüzdanımı kaybettim. Yenısi 

alınacağından zayiin hükmü yoktur. 
Ubeydullah oğlu Osman 

~ikta.ş İcra Dairesinden: Borç -
tan ~ola~ tahtı hapse almrp par:ıya 
çeVrilmesıne karar verilen gül, şaka-
yık, salon Yaprağı, süs ağacı, mar -
garit, asterin fidan ve ağaçlan aGık 
arttırma suretiyle ~iktagta Cihan
nüma mahallesi Abbasağa Bostan 
sokak 2 No.lı bahçede 11/ 11/ 936 çar
şa.mba günü saat 9 dan 12 ye kadar 
satılacağından talip olanların yüzde 
yedi buçuk pey akçeleriyle dellaliye 
rüsumu ve ihale pulları müşterisine 
ait olmak Uzere mahallinde hazır bu-
lunacak memuruna müracaatları ilan 
olunur. (27168) 

KAYIP: - Ankara Hukuk Fakül
tesinden 933 senesinde aldığım teha
detnamemi kaybettim. Yenisini alaca· 
ğımdan hükmü yoktur. 1314 Bürhan 

Zayi - Beyoğlu Malmüdürlüğiln· 
den almakta olduğum maaşımda kul
landığım tatbik mühürümU kaybet
tim. Yenisi kazdll'.llacağından zayi 
:milhüriln hükmü yoktur. - tfakat. 

Diş ağrısı 
Başka hiçbir ağ
rıya benzemez 

Dişlerinizin çürümemesini istiyorsanız ağzınızı sabah 
akşam RADYOL1N ile temizleyiniz. 

Dişlerinizi beyazlatacak, mikropları öldürecek. nefes 
kokuşunu izale edecek, diş etlerini kuvvetlendireceK 

En müessir diş macunu .• 

RADYOLiNd 

lstanbul Beşinci icra 
Memurluğundan 
Necibin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci 

derecede ipotekli olan ve paraya çevrilmesine karar veri
lip tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından ~ 1 619) li
ra kıymet tak<lır olunan Erenköyünde Merdivenköy ma· 
hallesin de eski 4 defa 14 yeni 1, 3, S, 1/ 1 N o. 1 u sarkan 
sahibi senedin 2 harita numaralı müfrez bahçeli, gar· 
ben İspirağa caddesi şimalen Ortakapı sokağı cenu
ben Gülgül ve Yarcenan Hanımlara ferag olu· 
nan 2 harita numaralı müfrez maabahçe hane 
ile mahduttur. Zemin katıhda toprak bir havlu, bir 
ahır, bir ocak sokak tarafınaan zemin kat olan birinci 
katta bir sofa üzerinde dört oda~ir hela mevcuttur. !çin· 
de elektrik tesisatı ve bahçede bir ağıl vardır. Etrafı di
varla çevdlmi~t:r. Umum mesahası 678 m1 dir. Bundan 
80 m 2 iki katlı kagir binadır. Yukarda evsafı yazilı maa
ba hçe ka~ir ev ~~ık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 
10/ 12/ 9.l6 tar!rnne müsadif Perşembe günü saat. 14 ten 
16 ya kadar daırcde birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 7 5 ni buldu
ğu takdirde müsterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak
dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere art· 
tırma 15 gün müddetle temdit edilerek 25.12.936 tarihi· 
ne n:ıüsadif Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dai· 
rerrıızde Yapıiacak ikinci açık arttırmasında arttırma be· 
deli kıymeti muhammenenin % 7 5 ni bulmadığı takdir
de satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bıra
k.ılır. Satış pPşinclir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenle
rın kıymeti muhammenenin ro 7. 5 nispetinde pey akçesi 
v~ya milli bir bankanın teminat mektubunu himil bulun
~alan .lazın:dır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan 
ıpoteklı alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihin
den itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli 
ile sabit olmıyar:lar satış bedelinin paylaşmasmdan hariç 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden müte
vellit Beleuiye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayede
den tenzil olunur ve 20 senelik vakıf icaresi tavızi de müş
teriye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlet 
17.11.936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık bnlundurulacak arttırma şartnamesi ile 
935 __., 3208 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyad" 
mevcut vesaiki ~örebilecekleri ilan olunur. ( 2769) 
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SENı BUGÜN / 
AVA GÖTURECEKLER 
G6ZüNu· 
Aç·' 

TANın ÇoculC 11ivesi 

Renkli tabloyu güzel 
boyayanlar 

24. Teşrinievvel tarihli ve 4 numa
ralı (Çocuk Mecmuamız) m (renkli 
tablo) sunu doğru boyayıp hediye 
kazananların listesi: 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

( 4) numaralı bilmecelerin 
halli: 

1 - Müftünün karısı kadının kı· 
zı olduğundan bağa gidenler dört 
k~i değil, üç kişi imişler. Karpuzdan 
bir dilim onun için artakalmış. 

1 

BlRER MUREKKEPLl KALEM 
KAZA...~ANLAR: 

Ko;-don 219. numarada Türkan Ves-ı kizinci sınıftan Kostantin Kika. 
ke; Çerkeş ilk okul sınıf 2 de Neri- BIRER KlTAP KAZANANLAR: 2 - Denizin ortasında (N} harfi 

vardır. man. 

Arnavutköy Dolaplıkuyu Ceviz so
kak No. 2 de Piraye lmer; lstanbul 
lthalat Gümrüğü mümeyyizi oğlu 
Çetin Cevval; Nişan taşı Kız Orta 
okulunda 422 Melek; Göztepe Ista
siyon caddesinde No. 64 te Behiye; 
Kadıköy orta okul 518 Rıdvan. 
BİRER KlTAP KAZAr'{ANLAR: 

Ankara lsmet lnönü mahallesi Ak
şehir sokak No. 11 Oğuz Herkmen; 
lstanbul erkek lisesi 1044 Fuat Kaş
kal; lstanbul erkek lisesi 1219 Hami 
~ydın; Manisa Akhisarı Gazi okulu 
178 Fazıl Ertan; Kırklareli 3 ünci.ı 
tabur kumandanı oğlu Necdet; Ay
valık Altınova caddesinde 2617 .nu -
marada Selami; Ankara hükumet 
caddesi lnkılap mahallesi Tahtako -
nak sokağmda M. Seza1; Çanakakle 
Halkevi başkanı oğlu Nejat Dilmaç; 
Beyoğlu · Istiklal caddesi .No. 451 de 
Kurt Aykut;<. lstanbui 2 inci okulda 
Zehra Süheyla. 

BlRER ALBUM KAZANANLAR: 

Hasekide Hakimoğlu caddesinde 
Bay Süheylin 36 numaralı evinde 
Nazıma; Düzce sıtma mücadele me
muru oğlu Rüştü; Kadıköy Gazi ilk 
mektebi talebesinden Necla Olcay; 
lstanb\11 lisesinden 926 Baha; Kü -
tahya lisesi sınıf 5 ten 356 Rü.5tü; 
Beykoz orta okul 57 numaralı Mihri
ye Atakuş; Afyon gazete bayii Şe -
ref elile Turan Erdemli; Ankara be
lediye su direktörlüğünde Alaeddin 
Ozkan;. Yalvaç öğretmen oğlu llhan 
Dilmaç; Konya askeri orta okul iş

yan oğlu Hikmet Otergenler. 

BlRER BUYUK OYUNCAK 
KAZANANLAR: 

İstanbul lisesinde 830 Yılmaz; !s

tanbul Ticaret lisesi 1106 Mehmet 

Celiı.l Bilgin; Niğde Sakarya ilk oku
lunda Haluk Berksan; 1zmir !kinci 

BlRER KUÇUK OYUNCAK 
KAZANANLAR: 

Hayriye lisesi sınıf 10 da 199 Tur
gut; Edirnekapı Ka'riye mahallesi 
No. 7 de Celalettin Tunca; Istanbul 
erkek lisesi 1595 Mecdi Yalçın; 44 
düncü okulda 339 Mazhar Ozman; 
Ankarada Kızılelma mahallesi 61 -
63 numarada Omer Ergül. 

B!RER KART KAZANANLAR: 

Çumra tahrirat katibi kızı Saime 
Uğur; Fatih Çarşamba Beyceğiz 

caddesi 49 numarada Salih Zeki; 
Afyon avukat Nezif oğlu Rüştü Koka 
mani, Erenköy kız lisesi 774 1hRan 
Ceylan; Malkara gazete bayü Ha -
şim; Amasya orta okulunda3 numa
rada A. Çelebi; Giresun kültür di
rektörü kızı Gülçin Evrimer; Aksa
ray Çakırağa No. 25 Necdet; Bursa 
Hoşkadem mahallesi Sağlık sokak 
No. 6 Ergün; Tokat memleket has
tanesi operatörü oğlu Fikret Sataç: 
Ayvalık gümrük caddesi tabelacı 
Ali oğlu Recai; Ayvalık Vehbibey 
mahallesi Sefaçıkmazı No. 25 Lut
fiye. 

Gaziantep gaziler caddesi No. 186 
llhan N. Geçer; lstanbul lisesi 642 
Burhan. 

4 numaralı bilmecemizi 
halledenler 

24 Teşrinievvel tarihli ve 4 numa
ralı (Çocuk Mecmuamız) ıh (Hem 
eğlence, hem bilmece) sinde en çok 
puvan kazanıp hediye alanların lis
tesi: 

BlRER MUREKKEPLl KALEM 
KAZANANLAR: 

Istanbul erkek lisesinde Mehmet 

Ali; lstanbul 1 inci okul 5 A. da Şe
rife Yalçın; lstanbul erkek lisesi 
1044 Fuat Kaş kal; Beyoğlu Halkevi 
üyesinden Emin; Alman mektebi ae-

Ayvalık Mektepler Pazarı Cafer 
Oc:al; Kayseri hava rasat müdürü 
vasıtasi)e M. Ötem; lstanbul lisesin
de Srtkı; Dizdariye 6 numlrada Ve
dat Omur; Beneberit lisesi sınıf 4 
de Leyla Aykut; Afyon gazete bayii 
Şeref elile Nuran Erdemli; lskendcr
paşa mahallesi Feyzullah sokak No. 
22 Nuran Yaltırar; lstanbul lisesin -
de 417 Semih; Vefa lisc.c;inde 625 
Ekrem; Şehzadebaşı Feyziye cadde
si No. 21 Nurettin Derman. 

BlRER ALBUM KAZANANLAR; 

Bakırköy Hatbayır 106/ 1 de Hü
seyin Yalçın; Fatih Fevzipaşa cad -
desi 116 numarada Hasip oğlu Ve
dat; Çanakkale müddeiumumisi oğ
lu Bedri Turan; Manisa Ak hisarı Re
şatbey mahallesi No. 40 ta Mehmet: 
Ankara Adliye Vekaleti merkez bü
rosu 'memurlanndan Hıfzı oğlu Ga
lip; Beşiktaş 19 uncu ilk okul 34.8 
Kamran Tüner; Zile Parti sekreteri 
kızı Sevim Soydan; Bursa Set başı 
Önder ,sokak No. 4 te İli; Üsküdar İh
saniye No. 76 da Müzeyyen Erten
can; lzmir Karşıyaka Cümhu~iyet o
kulunda 375 Ozer Oney. 

BlRJ<:R BUYUK OYUNCAK 
~ZAN ANLAR: 

Feriköy 17 inci ilkmektep 226 Sa
lahaddin; Kumkapı orta okul talebe
sinden Muhlis; İstanbul kız lisesi 
375 Nezihe Bulaner; Gaziantep Is -
met Inönü ilk okulunda 91 Hatice 
Yeşilova; lstanbul erkek lisesi 197 
Akif. 

B!RER I<UÇUK OYUNCAK 
KAZANANLAR: 

3 - Bulmacanın halli şudur: 

1 9 
1 

4 - Dördüncüsü cevizi tabakla 
beraber aldığından herbiri bir ceviz 
aldığı halde tabakta gel.lQ bir ceviz 
kalır. 
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5 - Bir dairenin etrafına çepe
çevre 40 kişiyi gösteren 41 adet di
zip bir diye başlıyarak sayar ve sa
yarken her üçüncüyü ortadan kaldı· 
nr ve dönüşte bir daha saymazsanız 
16 ıncı ile 31 incinin sona kaldığını 
görürsünüz. Reis 16 mcı veya 31 in-Süleymaniye Yoğurtçu oğlu sokak 

No. 21 Sema Arıturu; 45 inci ilk o
kul sınıf 5 te 341 Beria; Kadıkö ci ölünce öbürünü de öldürüp en 
Recaizade sokak No. 49 Semih To{_ son kendisi sağ kalır. Resimde bir
par; lstan bul lisesi 1248 Ferruh; den başlı yarak sayılmış ve -devirler 
Arnavutköy Birinci cadde 90 numa- sıra ile a, b, c, d, e, f, g, h, k harfle. 
rada Şake. rile i9aretlendirilmiştir • 
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Amcanın 
Köşesı . 1 

Resımlı ltıkii.qe _ ·Ali Dayının Definesi 1 

Cici yavrulanm; 
(TAS) ın içine saklanan küçiik 

gazeteniz işte altıncı defadır ~~liı• 

•M huluyor. Sabahleyin büyükler ~li· 
&t':tt>lerini ahrlarken siıin de kemli 
gazeteaize kavuıimanız bulunur 7.e\'k 
mi! Sizi denilerinizden elakoymamak 
~in gazeteniz büyüklerinki ~ihi ht~r
gün ~.ıknuyor, haftada yalmı. bir ~t'in 
rıkıyor. Onu belki ~ok özlüyorsunuz. 
Fakat bir defa kavu~tunuz mu sevtliğl 
aiz, okuma)·ı istediğiniz her şe:~·i bu
larak bir haftalık bekleyişinizi unutu. 
) 'orsunuz değil mi? 

ı - Ali Dayı çok ungindi, faknt p;ıraıa
rını ormanda bir aiaccın kovuiunda saklar
dı. Bir gün aiacı oduncular kestiler, kütük· 
!ere ayı~dılar ve bunları ormana bıtişik su 
bendine attılar. Yakındaki su beni\\niı1 ke
narında bir kıtyıkc;ı gcı.'en kütükl'ıi göıiir, 
birer birer çeker alır. 

Cici ~uklanm ! Bu hafta bir müJ
dem var. Sizi birkaç. arkada~mızhl 
tanıştıraca~m. Tabii unutmamı~~ -
bı:ıdır: Geçenlt~rde, bizim \•a..ı,;ıtamızlll / · 
biribirinizle na.<;rl tanr~ıp kartpostal ~ ı. ~.., 
hmhahcresi yapaea~ınıu ö~retrni~tim.1 = -
nu ta.tir i' ~oğ1muzun o kadar ho
r.;wıa J:İtmi~ ki, bize !&emen ııdresle

tini yollamr5lar. Bu adreslerd~n bir · ı ~ 
kaçını dö.rdüncü sayfamızdaki "Kaı-t- ~·~ ~.,_ 

postalhl fam,ma" sütununda hula - :--::: 1 üı 

2 - Bır tanesının 11;.ııuc 

benziyen bir ~ıkırtı i~itince şalju kalıt". jand. arma dairesine koşar ve şaşkınlıktan 
·'"' •"' ıiesine 1 3 - Kayıkçı iyi bir adammış. Hemen 

gözleri faltaşı gibi açılan onbaşının önü
' ne keselerle altını ve banknotları döker. 

6 - iyi yürekli kayıkc;ıyı unutmaz. 

c 
\ 

• 

liem Eğlence · 
Hem Bilmece 

No: 1. 

• • 
• • • 

·O· 
• • • 

• 
• • 

1 ı. 

. 1· çınçi öliıı ·1<e11 'o ı oğıuna şu 

sckilde bir tarla bırakır. Bu tarla
~ın noktalarla gösterdiğimiz yerle -1 
rinde (12) tane ağaç vardır. , 6 kar
deş dü;;;ünür, taşınırlar, biribirlerinin 
hakkını yememek için tarlayı hem 
şekilleri, hem de büyüklükleri bir 6 
kısma ayırırlar. Her kısma 2 ağaç 
düşer. Acaba çiftçinin çocukları bu 
pay!= şrnayı nasıl yaptılad 

Puvan: 1 

No: II. 

• 

(, .J:ıf. -~ .. -. j).); ,• ' rt: -

1~~} 

( 
l 

taksmı7 .. Onlan birer birer ~kuyunuı.. 
lçlerindt"n hangisile tam~muk ister
~niz do~rudan doğruya o ft.(lreskki 
kardeıjinize bir kartpostal yollaynm .. 
Kemlisile tam~mak istediğinizi yazı
rıız. · O da size bir kartla ce.vap \•ere
cektir. Yahut isterseniz bize kentti 
adresinizi yollayınız. Hangi adresteki 
kardeşinizle tanışmak iste<li~inizi ele 
açıkça yazınız. Biz bunu ayni sütun-

4 - Hemen gazetelere ilanlar verilir ı 5 - Bank.notlarının numaralarını birer 
Define sahibi aranır_ Definesinin .bütün birer söyliyerek definenin kendisLın ol
bütün elinden gittiğini sanarak yanıp du-. duğunu ispat eder, paralarını alır. 
rnn Ali Dayı bu ilanı · okuyunca sevin-
cinden deli gibi jandarma dairesine koşar. 

.Mükifat olarak ona epeyce para verir. 
Bu felaketten ,gözü yıldığı için, Ali D:t

yı i~te o gündenberi paralarını hep evin
deki dolapta saklamaktadır. 

Ye.ıi müsabakamız kimlerin dik -
katli olduğunu meydana çıkaracak 
ve sizi gördüğünüz şeylere dikkat 
etmeye ahştıracaktrr. Onun için hem 
faydalı, hem de eğlencelidir. 

Zavallı anne ''çocuklarımı yatrrdım, arkalarını iyice örttiim, gözlerini kapadılar, şimdi mışıl 

mışıl uyumuşlardır bile ... ,, diye düşünürken yatak odasında neler olur. 

da ilan e<leriz. O arkada~ınız okur ve 
lıt'men size kart yollar. Siz d~ ona bir 
kartla <'.evap ,·erirsiniz. Röylt"litdt' 
h~rn yeni arkada5lar kazanır, hl"m 
de görmediğiniz yerlerde neler oldu· 
.ğunu sorar .öğrenirsiniz. Bir .\·andan 
da ~üzrl bir kartpostal kollelcsiyom;
,ftuz olur. Kim bilir Anadohıda kaç 
taneniz, lstanhuldan bir ~eyler sorup 
ö~renmek istiyor. Kim bilir İstanhu!
Cla kaç ıküçük yavrum Ana.dolunun 
gönnedi~i yerlerini öğrenmek heve -
r.indeo ... Bunun i~~in gelecek haftaya 
kadar bt'lki yı~mlarla ~ü~ük okuyu
·cnın "Kartpot1talla tanışma" sütunun
da kendi adresine yer bulmak i«:in hf"
)'f'<'an ~t"firecek. thülme'yiniz yavnı
lanm. Ren hepinizin istediğini yapa -
rım. Sizi biribirinizle tanrşhrdık(·a 

ben de c:ocuk gibi se\·iniyonım. Am
calık kola~· i~ mi? .. 

Bugiln biraz ~okça konu!jtuk. Sizi 
daha fazla alalrnymıyayım. Gazete
hin içinde bu kadar eğlenceli şe:ylt"r 

dururkf'n ihtiyar bir amcayla. bundan 
fazla konuşulur mu! Haydi artık 

.hepinizin gözlerinden öpeyim de l:ö
teme ~ekilip size gelecek hafta için 
lna.<;aJlar, eğlenceln hazırlıyayım ~· 
ltf"r yavnııS:nm. 

AMCA 

Kahkaha Köşesi • 
• 

Kör Ka\mıya Mahkum 
1 - Birkaç aay evvel Amerika I kedi yavrusu o kadar acı acı rni-

zenginleriııden biri bir otom -ı':>il yavlar ki feryadına köy halkı da-
kazasına uğrar. Hastaneye l<ald:- yaııamaz. Nihayet bir itfaiye as'·'· 
rrldığı sırada zavallı mütemadiyen ri işe karışır, kediyi asıldığı yer -

- Gözlerim kör oldu! diye fer- ı de_n indirir. Köylüleri de yürek a. 
y~t eder, durur. Hastanede bir- cısından kurtarır. 

çok defa muayene yapılır, hakika
ten zavallı adamın iki gözünün de 
kör olduğu anlaşılır. Tedavi, te
davi üstü'Me.. Hiçbiri fayda ver
mez. Adamcağız kör yaşamaya 

ınahkl'ım olur. Aradan iki ay ge
çer. Bir gün kör adam kuvafürüne 
gider. Traştan sanra yüziine elek
trik masajı yaptırmak ister. Ber
ber alnına doğru masaj yaptıkça 
Amerikalının gözünün önünd.en 
sanki siyah bir perde kalkar gibi 
olur. Kuvafüre: 

Rekor kırmış 
3 - Papağanın birkaç söz ez

berleyip tekrarladığını hepiniz bi
lirsiniz. Bir kuşun - isterse s5y
lediği şey birkaç sözden ibaret ol
sun - insan gibi söz söylemesi 
hakikaten hoş bir şeydir. Fakat 
Anıerikada bir papağan ln.itün 
hemcinslerini geçmiş ve rekor kır
mıştır: Adı Lora olan bu akıllı pa
pağan (rusça, almanca, İngilizce, 
fransızca) tam dört lisanda nutuk
lar veriyor ve tıpkı bir erkek gibi 
şarkr söyleyip ıslık çalıyormuş. 

Burada İnecekler .• 
4 - Bir tren kondoktoru ne

dense istasiyon isimlerini bir tiirlü 
hatırında tutamazmış. Hele isim 
biraz da zor olursa ... Halbuki tren 

Adaın 
m~ya başlar-

- Burada inecekler insin ... Bu
rada inecekler insin ... 

Böylelikle yolcuları 

ikaz eder. 
vaktinde 

Ne nazik adam 
5 - Şimal kutbunu keşfe ~iden 

bir heyette gayet nazik bir neba
tat alimi varmış. Adarncağız o ka· 

1 2 3 4 5 6 7 B q 

dar naziknıiş ki buz dağlarının üs- 4 Tut .,,.. B" h f B" h f .. . .. .. • . - u~~ur. ır ar . ır . ar 
tunde bın ınuşkuh\tla yaşRmay'l 

5 
B' 

1
. h f B" ı· h f . . ~ - ır ses ı ar . ır ses ı ar . 

uğraşırken bile salon neır.ketını ı 6 C ,., l 1 ··ı·· ·· :, - an. m.ısır ı ann o usu. 
bir türlü bırakmazmış. f 7 B" · J) · ıu • t - ır emır. emıryo . 
_ Bir gün çok tehlikeli ~-ır buz d.a , - 8 _ Canımız sıkılınca söyleriz. 
gına tırmanırlarken en onden gı • ı E 

1 
· ·· t·· . _ v erın us u. 

den heyet reisınin kulagına neba· 1 9 _ l i bo . Ateş. 
.,. . . • I" ) ' ç ş 

tat a ıı~ını_~ sesı ~e ı~: . ! Bu iki resim biribirinin ayni gibı YUKARDAN AŞAGI 
--:- M_o~yo K .. Mosyo K. B•r meş- ı görünüyor Halbuki ressam ikinci 1 - Bir harf. Acıyan bir yer. 

gulıyetınız var mı? : resmi yaparken birincide olan iki 2 - Hintlilerin şefi. Havada u-
Mösyö .~· arkay~ ~ile balt' na~~n: '; şeyi çizmeyi unutmuş, bu dalgın res- çan. 
- Tabıı, der. Kafı derecede ışını ı samın noksanını siz arayıp bulunuı 3 - Hem UT.ak, hem bir .memle-

var · Profesör bu sefer de- · , ve bize yazınız. ket adı. Bir harf. Çocukları korkut-
- Mösyö K., pek mi, pek mi ' (Ressamın ikinci resimde unut- mak için söylenen manası7. bir söz. 

1 RENKLi TABLO _ 

m~gulsünüz, diye seslenir. 1 tuğu iki şey nelerdir?) 4 - Edat. Ustüne tabak filan ko-
Mösyö K: _ i Puvan: 2 nulur. . _ 

- Devam et, devam et, diye ba
ğırır. Bir saate kalmaz. iki gözü 
birden açılır. Tabii bu sevinç i~in
de Amerikalı, berbere birçok bah -
şiş verir •.. işin en garibi şura'i>ı ... 
Bu iyiliğin sebebini sade masajı 

yapan kuvafür değil doktorlar bi
le bir türlü anlıyamamışlar. 

- Meşgulüm, dedik ya, defince \ No: m. 5 _Bir sessiz harf. Acıklı kitap. Tul>lodaJii bölümleri .numaralarda göste~len renklere go~~ boyayıruz. 
her yeni istasiyona geldikçe onun ses bu defa daha derinden: \ Pırıl prnl yananm. Bımm küçü _ 6 _Çok sevdiğimiz bir insan. Bir O-; Beyaz; 1- Mavı; 2- Çok ac:ık mavt; 3 - Açık mavı, 4 . 

Zavallı kedi bağırıp yolcuları haberdar etın ~si - Oyle ,ise sizi rahatsız etmiy&- 1 lür, cebe sığanın; bazan büyür oda- emir. Sessiz harf: ~ıgru boyaya~_lar uac;mda kur'a ~k~r~..k 50 okuyucumın.a muhtelif 

~avetli olduğu~ za~an 2- Fransanın küçük köyleri~ lizım,zav~lıneya~ın.Her~ta~- ~m,dervesankibunus6y!ersö~ lan ka~anm. h~r büyüye~m, i• 7 -Yemek~re konan kokulu bir =h=e=d=ı)=·~=e=.r~v=e=re=~=e=~=ız=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
görseniz den birinde (Alfons) adında yara- yona yakınlaşırken kızar.ır, bozanr, lemez ses kısılıverir. · 1 ter küçüleyim - eğer isterseniz - ot. Sessiz harf. Bir nota. na söz söylemek te olmazdı. Bir 1 du?. 

LOkantada yanyana yemek yiyen' maz bir mektepli paraşüt tecrübe- bin güçlükle hangi istasiyon oldu- Mösyö K. meraklanır. Bir yan • ' güneş, deniz, insan, dünyada ne var- 8 - Soy. Sessiz harf. Türkçe san- kağıt aldı, üstüne bir şeyler karala-
lki müşteri arasında: si yapacağım diye bir şemsiyeınin ğunu hatırlar ve müşkülü savar - dan tırmanmaya uğra.ş•rken i>ir sa içime alırım. Bilin bakayım, ben at. dı ve arkad~ına uzattı. Kaptan ka-

Puvan: 5 
• • • 

Birinci müşteri: sapına küçük bir sepet bağlar .. Se- mış. Aksilik bu ya ..• Bir defasında yandan da: • neyimt 9 - Sessiz harf. Dakika. Sesli ğıda şöyle yazmıştı: En çok puvan kazanan karileri • 
- Aman efendim, ne de iştahınız petin içine de bir kedi yavrusu ko- istasiyonun adını dünyada hatırlı- - Ne var, ne oluyor sö :ı' ~sene.... Puvan: 3 harf. Sessiz harf. . mizden ellisine muhtelif hediye!~ 

,-ar, maşallah! .. · yar. Bir ambarın damına çtkıp, yamaz. Sıkılır, kekeler, terler .•. Na- demeye mecbur kal'.r •. O za "•n ne No: iV. Puvan: 4 G ~ E::,~:::f: .: Y l A · vereceğiz. Eğer küçük okuyucular• 
İkinci müşteri: kuvvetli bir rüzgar eserken, şem- file ... Nihayet aklından şimşek gi- cevap alsa beğenirsınıı: 1 - Böcek. Yandıkbm sonra. No. V.. ) mızdan puvanlan müsavi olanlar b• 
- Burada gördüğünüz bir şey siyeyi salıverir. Garip bir tesadl.if- bi bir fikir geçer. Tren tam istasi- - En arkada tki buz arasın~~ : . 2 - Kaybolunca. Içi kırmızı ye- Kaptan, s&lerinin yanmdakileT ~/;. 

1 
R G . lunur ve bunlann adedi elliyi geçeP 

ini'! Siı. beni davetli olduğum z.aman le !}emsiye yakındaki küçük kilise- yona gireceği sırada aşağı atlar ve çukura. düştüm, boğuluyorum. Sızt ' ıni.ş. tarafından işitildiğini istemiyordu. e ol· l A DA Çtl se, puvanlan bir olanlar araamıa 
.r>nıu»z • \ n\n \&an \ı..u\eı<a.\n• u.\ı..\\u. 'Z.a.'fıll\\ • "~°"\ann önünd• ~Q\UÜ 'oat.u·. nh&\.'4\'I. •tt'\\\m \<&\\\ &t bu'jutunu.:a.. . 1'-l,>~'J~ U.~ 'B\r. ~ RcrK.es\n i~\nde a.ı:K.adaşmm. 'il.ulat\·, Ka~ta.o. a.ca.ba. ne demek. \atiyor-, kur'a. Çıe'ıl.ecei;\&. • 
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5U TARiHi 
HAT RI NIZ DA {llt {'1t tı ... 

binlerce kısinin bekledi~! 

PHILCD 
radyoları satışa çıkarılacaktır. 

KADINLAR iÇiN 
Sayanı hayret bir müjde 

Bir Doktorun cazip keşfi 

Solmuş ve Buruşmuş Bir 
c.:Je Gençliği iade Ediyor 

TAN 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

10000 Metre beyaz yağlı kanaviçe 
6000 ,, yeşil yağlı ,, 

1 - Yukarıda cinse ve miktarı yazılı (2) kalem mal
zeme şartname~i mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 13/ Xl/1936 tarihine rastlıyan Cuma 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak sözü geçen şube
den almabili:. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte ismi geçen 
Komisyona gelmeleri lazımdır. (2422) 

Devlet Demlryollarr ve limanları işletme U. idaresi ilanları 

IVIuhammen bedellcrile miktar ve vasıflan aşağıda ya
zılı ( 5) gurup malzeme her gurup ayn ayrı ihale edilmek 
ü:ere hizalarında yazılı tarih ve günlerde. Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki ı inci işletme komısyonu tarafın
dan açık eksiltme ile satın alınacaktır; 

İstekiilerin muvakkat teminat ile kanunun tayin etti
ği vesikaları ve kanunun dördüncü !11adde~i mucibince 
işe girmiye manii kanuni bulunmadıgma daır beyanname 
vermeleri laztmdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 
ı inci işletme komisyonu tarafından parasız olarak ve -
riln1ektedir. 

1 - 68 adet Dubl bina camı, 680 adet adi bina camı 
muhan1men bedeli 307 lira 50 kuruş ve muvakkat temi . 
natı 23 lira 10 kuruş olup 9-XI-36 Pazartesi günü saat 
10 da 

2 - 75 Kg. palangalık lif halat 28 m / m, 150 Kg. kol
tukluk lif halat 35 mım lik muhammen bedeli 132 lira 
45 kuruş ve muvakkat teminatı 9 lira 95 kuruş olup 
12-XI-936 pazartesi günü saat 1 O da 

3 -- 2000 Kg. kompresör yağı (gargoyle D. T. E. oil 
E. B. ve emsaJi) muhammen bedeli 472 lira 20 kuruş ve 
muvakkat teminatı 35 lira 40 kuruş olup 12-XI-36 per -
şembe günü saat 10 da 

4 - 600 M. çelik çekme fren hava sevk borusu ( 1 /2" 
ve 3 / 4'' de) muhammen bedeli 484 lira 92 kuruş ve mu
vakkat teminatı 28 lira 90 kuruş olup 9-XI.36 pazartesi 
günü saat 1 O da 

· Viyanada bir tıp mecmuası, dünya. münhasıran istimal hakkı · Tokalon 5 - 5 4000 M. kurdan yumak 2 inci mevki vagonlar 
l7t hayrette bırakacak fennin son za- .müessesesi tarafından büyük feda - için muhammen bedeli 1620 lira ve muvakkat teminatı 
!erini ilan ediyor. Buruşulfluklann karlrk1arla temin edilmiştir. 121 lira 50 kuruş olup 9-XI-36 pazartesi günü saat 
Yalnız sebebi zuhuru değil, i?.ale ça- "Bi~.e:,, tabir edilen canlı hü:~y- 1 O da ( 2 4 g 4 ) 
u~ci~buJmu~~. A~cl~~~ rel~hill~as~ y~z~m~re~,n--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ta büyilık anneler, artık gençlik za- deki Tokalon kreminde buJun~. Has- Em n ı·yet ı·şıe . u 
m:ınlarındaki taze ve açık te . .lerine tanelerde 60 - 70 yaslarr::cıakı kadın- rı mum 
kavuşabilirler. 50 ve 6? y~ıarmda Jar üzerinde yapılan tecrubc1erde ~:~ Mu·. d u·. rl u·. g- u·. n den •• 
olan kadmlar, gençliklenndekı yumu- hafta zar~ında ~~u.~lu~l~m 
~ak ve buruşuksuz 'bir cilt teminine marn.en zail oldugu gorillmuşt~r. H~r 
:muvaffak olabilirler. Buruşukluklar, akşam yatmazdan evvel. yeg~ne cilt 1 - 936 senesi için Zabıta memurlarına satın ahnacak 
iht' lad ~ vakit zuhura gelir, unsuru olan pembe rengındeki Toka- azı 4500 çoğu 5419 çift Fotin ile azı 4500 çoğu 4960 çift 
ciltı~abr ıgmuznl ve besleyı·ci unsurlan Jon kremini kullanınız. Siz uyurken. Getir Yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek-

' azı ca ı · · s · 
kaybeder. Bu unsurlar, şimdi kema· o, cildi besler v~ gençleştınr, . erıan siltmeye konulmuştur. 

Birçok muhtelif tıraş bıçakları vardır. Fakat: 

MOND - EXTRA 
bir tanedir ve (ROTBART) maxnuıatındandır. Heryerde satılır. 

lstanbul Defterdarhğ 1 n dan: 

Mahnıutpaşa Çı!hacı han 2. kat 13 No. lu 
dükkan 
Mah.mutpaşa Çuhacı han 2. kat 5 No. lu 
dükkan 

Senelik M. 
Icar Bedeli 

Lira 

24 

36 Balıkpazarı t.:'evşehir hant zemin kat 80 No. 
lu dükkan ıso 
Balıkpazarı Nevşehir hanı zemin kat kahve 
ocağı 36 
Balıkpazarı Nevşehir hanı zemin kat Bodrum 180 
Galata Bereketzade M. Yüksek kaldırım S. 
46 No. lu dükkfı.n 207 
Galata Bereketzade M. Yüksek kaldırım S. 
48 No. lu dükkfın 207 
Galata Berei<e~zade M. Yüksek kaldırım S. 
50 No. Iu di.ıkkan 207 
Yukarıda yazrlı mallar hizalarında gösterilen muham .. 

men senelik :<..ar bedelleri üzerinden icar bedelleri Dört 
müsavi taksitte ve taksitler peşin verilmek ~artiylc 20/ 
.ı ~ / 193 6 Cuma günü saat 14 te açık arttırma ile hır sene 
ı~ı~ kira~a verilece~tir. Taliplerin Yüzde 7,5 pey akçele
rını vaktı muayyenınden evvel yatırarak Defterdarlık 
Millt Emlak l\1tidürlüğünde müteşekkil satış konıisvonu-
na müracaatlan. (M.) (2719) · 

li itina ile intihap edilmi~ genç hay. buruşukluklar ızale olur ve .. b:.r k~ç 2 - Fotinin beher çiftine 335 ve Getirin beher çiftine 
vanıardan istihsal edilmektedir. Bu~- hafta zarfın~~ a.~h~ ~enç g~runn;,:: 27 S kuruş muhammen fiat konulmuştur. 1 ı 
larla cilt beslendiği takdirde .~~eleş:r olursunu~. G~duz ıçın (yags~z~ -. 3 - İhale 16/11 /936 Pazartesi günü saat on be te istanbul Belediyesi ilanlar~ : = 
ve g 1 · t t . Viyana unıversı- yaz rengındeki Tokalon krcmını kul .. .. 1 .. ~ .. b' ş _ 
~:dnç~rf. _ş~~aj~aı~~-~mra. m~hbe~~~ili.~k~Em~yctİ~riUmumM~~uw ı~m~amfuq~~l -----------------~----~•mnl e pro esor · . d. k · 1 d apılacaktır f>inde yapılan keşfin şayanı hayret sameleri kapatır ve en sert cıl. 1. yu- omısyon 1.uzurun a ~c • , 

f!en:ıereleri bu profesörün keşfinin muşatır, beyazlatır ve gençleştırır. 4 - Eksıl teme ye gırecekler 2 3 8 4 ~ıra 5 2 kuruşluk mu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- vakkat~minatmektupvemakbuzuıkve2490saytlıka. 

nunun 2 3 üncii maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif m~ktuplannı ihale vaktinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. 

Nafıa Vekaletinden: 
'16 İkinciteşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Ankar~

da Nafıa Vekaleti Malzeme Eksiltme Kom~syonu~da .K~~ 
tahyanın Tavşanlı kazasına bağlı Domanıç nahıye:ın 
l{azmut Eğridere devlet ormanlarından veya hususı mu
kaveleli ormanlardan kesilmek ve ana hat üzeri~de her 
h · b' · · d'l k ·· re 90 495 lıra mu-angı ır ıstasyonda teslım e ı me uze · 
hanımen bedelli ( 48. 5 00) adet normal 7 80 adet makas • 
lık ve 500 adet köprülük kayın traversin kapalı zarf usu-
liyle eksiltmeye konulınuştur. . 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 452 kuruş muk~~ı -
linde Ankarada Vekalet Malzeme dairesinden almabılır. 

Muvakkat teminat S 7 7 4 lira 7 5 kuruştur. 
İsteklilerin teklif nıektuplarını Nafıa Vekaletinden~

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

"1567u "2569., 

Hayvan Sağhğı Küçük Sıh
hiye Memurları ve Nalbant 
Mektebi Direktörlüğünden: 

Mektep talebelerine yaptırılacak azı "3 2,, , çoğu "3 5,, 
hesabile "35., takım elbise ile "35,, paltonun n1ektepte 
n1evcut nümune kumaşlardan şartnamesi veçhile yaptı
rılması açık eksiltmeye konmuştur. Elbisenin takımına 
''1950,,, paltoTiun adedine "1250,, kuruş fiat tahmine~ 
dilmiştir. İlk teminatı "84,, liradır. Sartname ve nümu
neler Selimhede mekte.pte görülebilir. İsteklilet 2490 sa
Yılı kanund~ vazıh vesaikle beraber eksiltme günü olan 
12/11/936 P~rşembe günü saat 14 te İstanbulda Cağal
oğlunda Cümh&Jriyet matbaası karşısında Yüksek Mek
tepler Muhasebeciliğindeki satınalma komisyonunda bu-
lunmaları. &• 2 5 8 5. 

• 5 - Bu iş için fazla izahat al~~k, nümune ve şartna
mesini görmek istiyenlerin hergun Sözü geçen Komisyo-
na müracaat edebilecekleri. "1558,, 2570 

istatistik Genel Direktörlüğü 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkardan genel nü
fus sayımı neticelerİne ait Fransızca ve Türkçe yazılı beş 
cilt eserin tabıdır. . c 

2 - Beheri 120. 200 sahıfe tahmin olunan eserin ade
di tabı 2000-2500 olacaktır. 

3 - Beş cilttir. Tahmin olunan bedeli 2500 liradır. 
188 lira muvakkat teminat verilecektir. 

4 - Eksiltme Teşrinisaninin 9 uncu pazartesi günü 
saat 14,30 da açılacaktır. Açılmadan bir saat evvel zarf
lar komisyon Reisliğine veril~~k lazımdır. Şartname ko. 
misyon katipliğinden istenebılır. (1461) (2339) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan Umum Müdürlüğünden · 

ı. -.- Orta Anadolu vi.layetl.e~ine yerleştirilen göçmen • 
ler ıçın fenni şartnanıesı dahılınde (5000) adet pulluk 
imali eksiltmeye konulmuştur. 

Bu pulluklara ait fenni ve idari şartnameler Ankarada 
İskan Umum l\1üdürlü.ğün?e ve İstanbulda İskan Mii
dürlüğiinde mevcut olup talıpler resmi tatil günleri hariç 
olmak üzere hergün saat dokuzdan on yediye kadar bu 
şartnameleri alabilirler. 

2 - Pazarlıkla ihalenin 10/11/936 salı günü saat ı 5 
buçukta Sıhhat Vekaletinde hususi komisyonda yapıla
cağ'ı. ( 262 S) 

Kilosu Ci.nsi 

6630 Un 
6880 Makarna 
1870 Şehriye 

Bir koloıunun 
muhammen liatı 

16 
22 

ilk teminah 
80 Lira 

144 ,, 50 K. 

Belediye haslahanelerile müesseıatına lüzumu olan yukarda 
miktarı ve cinsleri yazılı yiyecek ayrı ayrı açık eksilteme;e konul 
m~u' ise ~e ~el!i ihale gününd.e isteklisi bulunmadığından paz;ar. 
lıga çevrılmıştır. Ş:utnamelerı levazım müdürlüğünde görülebilir. 
late~liler 2490 N. lr kanundr. yazılı vesika ve hizala.rmda gösteri· 
len ılk teminat makbuz veya mektubile beraber 24, ıl ı 936 Salı 
günü saat 14 te da:mi encümende bulunmalıdırlar. (B.} 0 2778,, 

Senelik muhammen kirası 30 lira olan Anadoluhisarında G ··k. 
~u deresi sokağınrlFtki baraki:\ teslim tarihinden itibaren 937 ~~
ya 938 - 939 &eneai Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
a~ı~. art.tı.rmaya k~nulmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüği.inde 
ror~lebıhr. lsteklıler 225 kurutluk ilk teminat makbuz veya mek
tubıle beraber l 7 .'11 / 936 Sah günü ıaat 14 te daimi encümende 
bulunmalıdırlar. ( B.} "2651,, 

lST ANBULDA GALAT ADA RIHTIM 0ZER1NDE 
YAPILACAK YOLCU SALONU PROJESlNE 

AİT AÇILAN MÜSABAKA 

lstanbul Liman işletme 
idaresinden: 
Galata Rıhtı~nında Merkez ve Çinili Rıhtım ı 1 . ·a . . k 1 k 4 1an arı a-rasındakı ı aremıze aıt yı ı aca olan Panoram 0 M · · h l b · b ı a, rta. 

d ar~tım a~ .~rrn~ mf nı 
1 
u unduğu arsa üzerine yeni-

enb.ınş.a ettırı ~ce yo c~hsa onu projesi için Türk ve ec 
ne ı mımar ve Jnşaat mu endisleri arasında bir .. ~ b -
ka açdmıştır. mu .. a a-

Müsabaka 6. Şubat. 1937 tarihinde hitam b ı 
Projeler bir Ti.lri Heyeti tarafından incele u ac~k~ır. 

ye ( 2 S O O) , İkinciye ( ı O o o) ve beğenilen d'~ere~k~ırınci. 
( 500 1. "k" f ıger ı ı Pro· ye zer ıra mu a at verilecektir T 1. 1 

. Je-
müsabakasına 3it izahnameyi Galata;d ~ ıp erın Proje 
Haydar Hanında Fen servisi şefliğim. a .~rrnenecılerde 
malan lüzumu ilan olunur. (2 ıze rrıuracaatıa -



Radyosunun 1 7 modeli geldikten 
piyasada radyo· münakaşasına son 

• 
Radyosunu görüp 
dinledikten sonra 
başka Radyo al
mağa razı olam·ı
yacaksınız. 

- - - -•--=------
Bugün belki başka 

Radyoya sahipsiniz 
fakat Y?rın muhakkak 
surette bir 

R.C.A. 
ile tebdil etmeğe 

mecbur kalacaksınız 
O. T. T. A. Ş. Beyoğlu, istiklal Caddesi Tokatllyan karşısında 

VENOS PUDRASI 
Güzellerin pudrasıdır 

En kibar familyalar, narin ve nazik ciltli· 
ler Venüs pudrasını beğenerek takdirle 
kullanıyorlar. Yalnız bir tecrübe kafidir. 
Tanınmış eczane ve ıtriyat ticarethanelerinde satılır. 

Deposu : Evliya Zade Nureddin Kimyevi Ezca Aliı.t ve Itriyat 
Ticarethanesi. lstan bul Bahçekapı 

Juvantin Kanzuk 

INHI 

sonra 
verildi 

Bursa Ka lıcaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Saç Boyaları KIRMIZI 

. Şirketimhe ait olup Bur.ta Çekirge caddesinde her türlü konfor ve fenni 
tesisatı haiz (ÇELiK PALAS HOTEL - BANYO) su bütün mobil)·a n 
takımlarile birlikte uzun müddetle icara nrilecektir. lst.eklllerln gerek iş
letme tarzı ve ~etPkse bffieli icar hakkında yapacakları teklifleri 15 K&
nunuevnt 936 tarihine kadar ~irketin Bursada.ki merkezine bildinneteri. 

Liseler Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kandilli, Erenköy Kız Liselerile Erkek Öğretmen o
kulu için 3060 lira muhammen bedel içinde 180 ton 
Kıriple maden kömürü 9 / 11 / 936 Pazartesi günü saat 
on beşte İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan ko
misyonda açık eksiltme yapılacaktır. İlk teminat 229 li
ra 50 kuruştur, belli giin ve saatte teminat mucibince 
:Ticaret Odası vesikalarile komisyona gelmeleri ve şart-
name komisyon katipliğinden öğrenilir. ( 241 O) 

Adi- T . 1 . Genel . Kumral ve siyah olarak sabit 1 1 p. 1 Ş er.. ve ta bil renk verir. Ter ve yıkan-

D i re kt ö rl ü ğ ünden; :a:::::-~e!;:0=. 
Beher ton muhanunen 22 lira 50 kuruş bedelle 50 ton CNGILIZ KANZUK EC'MNESJ 

Türk Antrasiti şartlan veçhile açık eksiltmey.e konmuş- Beyoğlu • lstanbul 

tur. · .................. .. 

BEYAZ SEK 

.. . 
YE Ni F I AT LAR~ 

70 el.. 3 5 Kuruş 
2. Lit. 70 
3.4 0 fi 100 

,, 
.,,. 

+ 

70 ellik tise için 1 O Kurut 

2. ut: &' - e f1 s •· :# 

3.40 ... ~ r\ O.\ 25 ....P. 
ayrıca depozito alı rİır. Şişeler cetirilin°ce 
depozıto gerı verllı r • 

Açık eksiltme i 9 İkitı:citeşrin 936 Perşembe günü saat -------------
15 te Soğukçeşmede Adli Tıp İşleri Genel Direktörlüğü KAYIP: -933 senesinde1stanöul -z-ayı-.---Çi-ft_a_ra_b-am_ı_n_3-48_0_n_u_m_a ___ KA_Y_IP_: ___ 2_9-sen-esı-·n_d_e_gu-.. -mr-iı-.k-Sa-h-ib-i:_A_hm_e_t_E_mm_· -Y-A.U-tAN -

dairesinde yapılacaktır. Lisesinin birinci sınıfından aldığım ralı plakası kaybolmuştur. Yenisi a· imtihan komisyonundan aldığım 5 127 Umumi Ncşriyab Idare Eden: 
İsteklilerin yüzde 15 teminat parasını İstanbul Muha- tasdiknameyi kıı.ybE;ttim. Yenisini ala- ıınacağından zayi plakanın hükmü numaralı karneyi kaybettim. Yenisinı S. SAWI 

sebeciliği veznesine yatırarak mezkur gün ve saatte mak- cağımdan eskis.iııin nükmü yoktur. yoktur. Kadıköyünde Arabacı Koca alacağımdan hü\<mü yoktur. Gazetecilik ve Neşriyat TUrk Limltet 
buzu ile birlikte müracaatları ilan olunur. 825 Efrayim Pehlivan. Salih Saim Şirketi~Basıldığı yer TAN matbaa.ı 

....-...-.,_. ~- -


