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Be.lin Mektubu 

A manya, İtalya 
Tuna Havzası .. 

ve 

Perlin, Bu iki Devletin Tuna Memleketleri 
ile Teşriki- Mesai Etmelerine Engel Olacak 

Esas'ı Hiçbir Mahzur Görmüyor 
Bedin, Hususi muhabiriınızden) - İtalya ile anlaş -

tıktan ve Avusturya ile dostluk mukavelesi yaptıktan 
sonra Alrr1anya bütün dikkatini Tuna havzası devletleri 
arasında sağlam ve esaslı iktisadi bir münasebet temini
ne atfetmiş bulunuyor. Avusturya ile yapılan 11 Tenı
muz mukavelesi iktısadi müzakerelere yol açtığı gibi Yu 
goslavya ile de daha evvelden iktısadi münasebetin inki
şafı başlamıştı. Fakat bunlar hakikaten bir başlangıçtan 
başka bir şey değildir. 

Almanya ne istiyor? ı-
T h d k . "k r('ns mukaveleleri de bu hakikati is-

A !manya una avzasnı a ı ı - . 
tısadi mevkiini artık kat'i şe- bat etmektedır. . . . 

k "ld b"t t k · t' Almanya Bu mukaveleler ta.tbık edılmemış ı e tcs ı e mc ıs ıyor. - . . 
1
. t· Al • 

· · k. · b t· d h rpten ıse bunun mes u ıye ı manya ya a-nın gaycsı un anı nıs e ın e a . -· . b . 
· · t' ld k Alman ıt den-ıldır. Almanya u mukavele-evvelkı vazıye ı c e etme ve 0 .. • 

.. · T ı 1 k tle !erde kafi miktar musadckar davnn-
sanayıının una 1avzası meme c - • 

· · · · ·1 b' b' 1 · · · m et mıştı. Lakin Tuna haYzasının hayatı rının zıraatı ı e ır ır ermı ıtma · ... 
· · · tm k d" H neka meseleleri konuşulurken kendısmın ınesını tcmın e e te ır.. er - . 

• H b' . • 'ktıs bunlardan uzak tutulmasını kat1ycn dar Umumı ar m sıyası ve ı a- _ .. 
d. · 1 · · t· k"k"" den de kabul edemez. Almanya kendısı ha-ı netıce crı vazıye ı o un · - _ 
- · · · · d T h ~1 mem zır olmadıgı zamanlarda da enterese-aıştırmış ıse e una a vza:; - . . _ . 
1° 1 . · 'th 1• t 'h at tı"ca !erinin nazarı ıtıbara alınacagı vaıt-eket ennın ı a a ve ı rac • . . . 

· k ı · d Al yine bı" !eri ile iktıfa etmıyccektır. Yapıla-
· . · · kt nir Al cak muahedelerden yalnız haberdar 

retlen a emın e manya -, 
rıncı dercceyı ıhraz etm<> e . - -· . 

· 'b k b" devlet· edilmegı ve yahut tasdıka davet e-
manyanın yerme as a ır ın -· .. 
· · · · f d"l ekler nctı' dilmegı de kabul edemez. Bu sozler ıkamesı 1çın fIBr c ı en em - .. 

Tuna havzası memloketlerının her cesiz kalmıştır. 
hangi bir muahede hakkında car;<lir. 

iki d!!vlet için hayati bir mesele Çünkü bu muahedelere iştirak Al

T una havzasında daimi iktı
sadi bir muvazene temini 1-

talya ve Almanya için ayni derecede 
hayati bir meseledir. Ayni şeyin, 
Tuna memleketlerini kendi istikballe
ri noktasından şiddetle alakadar et
tiğine şüphe yoktur. !talya ve Al
manyanın Tuna havzasındaki <?ntere
l!eleri birbirini itmam etmektedir. 
öyle ki bu iki büyük devletin Tuna 
memleketleri ile teşriki mesai etme
lerine engel olacak esaslı hiç bir se
bep yoktur. Almanyanm Orta Avru
pa memleketlerinin istikballeri nok
tasından mühim olan bu mes'ele 
h· 'lda düşündüklerini Rayhsbank 
n __ , Dr. Şaht'ın gazetesi olan 
"Leutsche Volkswirt., diyor ki: Da
imi sulhun ilk şartı milletlerin nor
mal yaşama imkanlannı teminidir. 
Bu prensib her zaman doğru oldu
ğundan Avrupanın istikbali ve dün
ya sulhunun temini için Tuna hav
zası iktisadi münasebatının artık ta
bii yoluna girerek inkişaf etmesi la
zımdır. Hiç şüphe yoktur ki bu işte 
de tabii ve normal şekil kendiliğin
den meydana çıkacaktır. Lakin her 
kesin zararına olarak ufak bir ge
cikme ihtimali henüz mevcuttur. Ne
tekim bu son onbeş sene zarfında bu 
gecikmeyi icab ettirecek bir çok ha
diseler oldu. Elbirliği ile çalı!')mak zo
runda olan memleketler sun'i kuv
vet ve teşebbüsler ile hiç bir zaman 
tabü şeriklerinden uzakbşamazlar, 

Tuna havzasındaki bazı memleketle· 
rin Almanya ile teşriki mesaiden çe
kinmeleri şayanı hayrettir. Alman
ya harpten sonra Tuna memleketle
rinin yaşamaları için lazım olan ta
bii ihtiyaçlarına karşı çok dostça 
hisler göstermiştir. Bilhassa Streza 
günlerinden sonra Almanya'nm bazı 
Tuna memleketleri ile yaptığı prcfe-

manya'nm en tabii bir hakkıdır. 

Almanya bir devletler bloku ile 
müzakere etmesini istemez. Ve da
ha ziyade prcfcrens haklarından is
tifade ile her devlet ile kencii&i bir 
tercih mukavelesi yapmak ister. Al
manya yalnız Tuna Memleketleri'n
den almak mecburiyetinde olduğu 

mallar itibarile değil, Balkanlardan 
alarak Tuna Memleketleri'ne mühtaç 
olmıyacağr yiyecek maddeler noktai 
nazarından da Tuna Memleketleri'nin 
istinkaf edemiyccckleri bir ticaret 
pıızarıdır . .Mesela binlerce kiloluk Tu
na havzası meyvaları ancak Alman
ya'ya nakil edilmek için günlerce 
bekleyip duruyorlar. 

Almanya ile ltalyanın 
yarclımlah 

A almanya ile ltalya'nm Tuna 
havzasında teşriki mesn.isi 

hakkında da şunları söyliyE>biliriz. 
Almanya'nın Tuna havzası ile olan 
alakası ona burada müsavi bir hak 
bahşediyor. Ayni zamanda Almanya' 
nm Tuna havzasında büyük bir cn
tcresesi olduğundan Almanya bura
nın iktisadi inkişaf ve si.ikünunu 
kmdi gayesi gibi bilmektcdır. Bu 
sebepten Almanya Tuna deYletleri :.ıin 
teşriki mesaisini memnuniyetle kar
şılıyacaktır. Bu hakikat Tuna havza
sında hayati enteresesi olan diğer bü
yük devlet yani ltalya hakkında da 
'.'akidir. Almanya ve Italya Tuna 
hn vzası memleketlerinin istikbal ve 
inkişafı ile şiddetle alakadar olan iki 
büyük devlet olduğu gibi Tuna hav
zası memleketleri de bu iki dcvı~tin 
yardımı olmadan kendi istikballeri
ni temin edecek mevkide değillerdir. 
Tste bu memleketlerin tesriki mesa
isini kolaylaştıran yukarda anlatılan 
hakikattir. 

Cenaze merasiminden bir görünüş 
Osmanlı hükümetinia son sadraza

mı Tevfik paşanın cenazesi, dün saat 
11 buçukta Şişlide, Kodaman soka
ğındaki evinden kaldırılarak, doğ

nıca Nişantaşmdaki Teşvikiye camii-

ne getirilmiş ve orada namazı kılın
mıştır. 

Merhumun dostlarından eski sad
razam !zzct ve Salih paşalardan baş
ka, Istanbul meb'usu büyük şair AL-

T A N 

1 ürkiye Milli 
Sigorta Şirketi 

Taksirat'ı iflas Suçun
dan Takibat Yapılıyor 
İktısat Vekaleti teftiş ve müraka

be heyeti, Galatada Voyvoda cadde
sinde (16) numara.da Tür~\iye Milli 
Sigorta Şirketi hakkında takibat ya
pılmasrna lüzum gösterdiği için ve
kalet dün İstanbul müddeiıımumili
ğine müracaat ederek taksiratlı inas 
suçundan dolayı şirket hakkında ta
kibat yaptlınasını istemiştir. Tahki
kata müddeiumumi muavinlerinden 
Feridun el koymuştur. Dosya içinde 
şirketin iflası hakkında mahe~eme
dcn alınmış bir karar bulunmadı~ 
için, müddeiumumilik vekaletten e
ğer böyle bir iflas evrakı varsa gön
derilmesini istemiştir. 

Yeni bir :sahtekar f ebe kesi 
tutuldu 

Müddeiumumilik Beyoğlu noter-
liklerinden birisinden alınan vesika
lar üzerinde tahrifat yapan mühim 
bir şebekenin tahkikatına el koy
muştur. Bu şebekenin suçluları epey
ce kalabalıktır. Dün bunlardan Şefik 
tevkif edilmiştir. Yakında ağır ceza 
mahkemesinde muhakemesine baş
lanacaktır. 

Tıp Haftası 
T oplantı~arı 

Dün Birçok Tebliğler 
Okundu ve llmi 

Münakaşalar Yapıldı 
Balkan tıp haftası topl:ıntılarma 

dün yine Yıldız kongreler salonun
da devam edilmi~tir. 

Toplantı tam saat 11,30 da başla

nuş ve saat 12,30 a kadar devam et
miştir. İlk olarak söz alan Profesör 
Sedat Tavat, kemik ve ilik hastalık
ları hakkında bir konferans vermiş
tir. 

Bundan sonra tebliğler okunmuş, 

ve münakaşalar yapılmıştır. İlkönce 
misafir doktorlardan sırasilc Profe
sör Alfandari, doktor Georgescu. 
doktor Gaspar ve Bayan Gaı:par teb
liğlerini okumuşlardır. Bundan son
ra Türk profesörleri hazırladıkları 
tebliğleri vermişlerdir. 

Bunu müteakıp doktor Tapdas, kan 

ser hakkında bir tebliğ Yermiştir. 
Son olarak doktor Süheyl Ünver, 

memleketimizin tıbbi folklörü hak

kında çok alaka uyandıran bir tebliğ 

okumuş ve toplantıya nihayet veril
miştir. 

İçtimadan önce misafirlerimiz 
hastaneleri ziyaret etnıisler ve I<ral 
Aleksandrın ölümü yıl dönümü mü
nasebetile yapılan ayine iştirak et
mişlerdir. Saat 12,30 da Balkan tıp 
haftası komitesi tarafından misafir
lere Tarabyadaki Tokatliyan otelin
de bir ziyafet verilmiş ve yem.elrten 
sonra B~ntlerde bir gezinti yapıl
rnıstrr. 

Akşam saat 18 de de İstanbul şeh
ri namına Beylerbeyi sarayında bir 
çay ziyafeti verilmiştir. 

dülhak Hamit, eski hariciye na·;.·,.la
rından Asım; eski nazrılardan R~şit 
Ibnülernin Mahmut Kemal, Osmanlı 
hariciyesinin bazt şahsiyetleri ·ıe nıer 
bumu sevenler, camiin avlusunda top
lanmışlardır. 

Cenazeye birçok çelenkler d~ Fön. 
derilmiş, Harp Akademisi tarafr1 hn 
gönderilen bir kıt'a asker de, merhu
ma son ihtiramı yapmak üzere. ta
butun etrafmda yer alın ıştır. A Jrı-

1 ca bir polis müfrezesi de. cenaıe ıı
layına iştirak etmiştir. Namaz kı~ı:ı
dıktan sonra tabut burada bir cenaze 
arabasına konulmuş, Beşiktaş. Yaiı

va Efendi mezarlığına hareket edile
rek ebedi ikametgahına tevdi edıI
mü:;tir. 

Bu esnada eski konsolosl-ırdan 

Fahrettin Hayri, merhumun nıı.rnus 
ve faziletinden, milli mücadel~ es.1a. 
c;mdaki temiz hareketlerinden bah
setmiş ve cenazeye gelenler burada 
dağılmışlardır. Merhumun o:'fuHarı 
Filibe konsolosu Ismail Hakkı ve tüc
~~rdan Ali Nuriye ve diğer aile e"M.
nına taziyetlerirnizi sunarız 

Konservatuvar 

Devlet Tiyatrosunun İlk 
Esaslan Hazırlanıyor 
Bu sene Ankarada tesis edilen 

konservatuvarda teşrinisanidl.'n itiba-

l Yoksu), Fakir Ço
cukları Koruma 

ren tedrisata başlanacaktır. Konser
vatuvar musiki, ,tiyatro ve operet ol
mak üzere üç kısımdan mürekkeptir. 
Musiki şubesinden çıkanlar, musiki 
muallimi olacaktır. Opera ve tiyatro 
şubelerinden çıkanlar da iki sene son 
ra kurulacak olan devlet tiyatrosu
nun ilk elemanlarını teşkil edecektir. 

Konservatıuvarın tiyatro şubesine 

orta mektep mezunları alınmakta

dır. Tahsil üç sene, mektep lcylidir. 
Bu sene tiyatro mektebine yirmi ta
lebe alınacaktır. Ankaradan müra
caat edenlerin imtihanları Arıkarada 
yapılmıştır. Şehrimizden de müraca
at edenlerin imtihanları da Pazartesi 
günü burada yapılacaktır. 

Tiyatro mektebi için Alman sahne 
vazrr Karı Eybert çağrılmıştır. Ted
ris heyeti arasında Şehir Tiyatrosu 
rejisörü Ertuğrul Muhsin ve 1. Galip 
te vardır. Kari Eybert Devlet Tiyat
rosunun esaslarını hazırlıyacaktır. 

Merkez Bankası. T ac · r
lerin Müracaat ni Ka

bu'e baş'adı 
Para kıymetlerinin 

üzerine, hükumetimiz 
bütün tedbirleri alıruş 
dır. 

düşürülmesi 

lazun gelen 
bulunmakta-

Merkez Bankasr, dün sabahtan iti
baren parasını düşüren memleketle
re ait paralarla tediyat yapmak isti
yen tacirlerin ve müesseselerin tEdi
yelerini kabul etmeye başlamıstır. 
Böylece harice kıymeti düşürülmüş 

paralarla borcu olan bir çok müesse
seler bu paraların düşüş nisbel1ndc 
kar edeceklerdir. 

Hariçteki para düşüşünün dahil
peki eşya kıymeti üzerine tesiri ola
mıyacağmı alakadarlar söylemelcte
dir. 

Borsada 
Cümhuriyet .Merkez Bankasr <.ilin 

sabah Sterling için 615 kuruş alış, 

618 kunış satış fiatını tesbit etmiş
tir. İngiliz lirası hcrgün bir kaç pu
van kaybederek düşmektedir. Dün 
sabah Borsada Merkez Bankası his
se senetleri 95 liraya kadar yüksel
miştir. Yükselişin devanı edeceği an
la§ılmaktadır. 

Saçları yanmı~ ! 
Beyoğlunda berber Vasilin dükka

nında ondüle yaptıran Anna, is
n1inde bir genç kız, saçlarının berber 
tarafından yakıldrğmr ileri sürerek 
zabıtaya müracaatte bulunmuştur. 
Polis, tahkikata başlamıştır. 

Mektep!erdeki Himaye 
Heyetleri Nasıl 
Çalışacak? 

İlkmektcplerdeki yoksul ve fakir 
çocukları doyurmak, giydirmek ve 
onların diğer ihtiyaçlarını karşıla. 
mak için geçen sene teşekkül eden 
himaye heyetleri, bu sene mahalli <:0-
cuk esirgeme kurumlarilc beraber 
çalışacaklardır. Maarif Vekaleti. ge
rek heyetlerin, gerekse kururrJarın 
ne yolda teşriki mesai edeceklerini 
gösteren bir talimatname hazırlamı,; 
ve alakadar mekteplere bildirmi!?tir. 

Himaye heyetleri, idare heyetleri
ni yine. kendileri seçeceklerdir. Gıda
sız çocuklar için toplanacak olan pa
ralar çocuk esirgeme kurumu tara
fından alınacak ve himaye heyetleri
nin kararile zaruri ihtiyaçlara sarfe 
dilecektir. Kurumlar. himaye heyet
lerinin kararlarna itiraz edemiyecek 
leri gibi mektebin dahili idaresine de 
karışmryacaklardrr. 

Cümhuriyet Bayramına 
hazırlık 

Cümhuriyet Bayramının 13 üncü 
yıl dönümü, yurdun her tarafında bü 
yük tezahüratla kutlanacaktrr Bay· 
ram hazırlıkları için Maarif :Vekaleti 
bütün maarif müdürlüklerine bir ta
mim göndermiştir. Ankaraya gide
cek izcilerin seçim şartları tesbit e
dilmiştir. Talebenin kıyafeti yekne
sak olacak ve geçit resimlerine az 
fakat temiz, düzgün kıyafetli talebe 
iştirak edecektir. Mektepler üç gün 
tatil olunacaktır. Kurulacak halk 
kürsülerinde büyük talebelerden isti
yenler söz söyliyebilecck ve mcrl:tep
lerde müsamereler verilecektir. 

Görünür Kaza 
Bir Çocuk Pencereden 

Aşağı Düşerek 
Ağır Surette Yaralandı 

Hasan Paşa caddesinde 61 numa
ralı evde oturan Mehmedin yedi ya
şındaki oğlu Muharrem, evde kimse 
bulunmadığı bir sırada pencereden 
sokağa düşmüş ve başının sol tara
fından tehlikeli surette yaralanmış
tır. Çocuk Etfal hastanesine kaldı

rılmıştır. 

Demirle yaraladı 
Cağaloğlunda Koca Rüstem soka

ğında oturan Ahmet isminde bir ço
cuğu arkadaşı Salahattin başından 

demirle yaralamıştır. Kaçan çocuk 
aranmaktaô.ır. 

Kral Aleksandrın Ö~üm Yıldönümü 

Yu~osla,,-ya Kralı Aleksandrm ölümü yrldönlimü münasebetile aün 
&>yoğJundaki ltus ortodoks kilisesinde bir ruhani ayin ~·apılmıştır. A
)'inde ı.efirler, Harici)'e erkanı, Balkan Tıı' haftası ic:in tıehrimize gelen 
doktorlar \'O birçok zevat bulunmuşlardır. Yuka.nki resim, ayini gösteri
~·or. 
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Dün hava kapalı gec;mi~tir. Şiddetli bir 
lodos hrtınası vardı. Marmara coşkundu. 
Vapurlar oldukça sallanm~ştır. Adalardan 
Anadolu sahiline ille sefen Yaparak yolcu
ları Istanbula getirecek olan 6,30 vapuru, 
Anadolu kıyısında dalgalann çokluğundan 
birinci seferi yapamamıştır. Diğer vapur
lar seferlerini yapmışlardır. Hava bugün de 
kapahdır. Memlekette hava vaziyetin~ ge
lince; ekser yerlerde kapalıdır. Bazı taraf
larda yağmurlu geçmiştir. 

Hava: KAPALID1R 

10 uncu ay 
13S5 Hıcri 

Recep: 23 

Gün: 284 

Güneş: 6,06 - Oğle 

!kindi: ıs.ıı - Akşam: 

L va::,: 19,09 - Imsak: 

Hızır lŞS 

13!>1 ·~um• 

27 Eylıll 
12.01 

17,38 
1,28 

Diiııkü hava 17 idi. Rüzgar batıdan esmiştir. Sür'ati 
Dün hararet dl'recesi en çok 23, en az saniyede 16 metreyi bulmuştur. 
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Siya_set -· ile~i 

ispanyaya Müdahale 
l: uhranı , 

S ovyet Rusyanın lsııanyada dô
'ü~eıı taraflardan birine ya• 

pdan yardıınlan nazarı' dikkate alıY 
rak ademi müdahale komitesinin te1' 
tarafb müdah:ılelere perde olınr.ZdaJI 
ba}ka bir ise yaraıııadığnu, bun• 
karı:;ı Sovyct Uusyanm i::;ine geldiği 
gibi hareket serbcstisini mulıafaza e
deceğiııi söylemesi İspanya asilerine 
yarllı.mla alakadar muhitlerde hiddet 
ve i'ııfial ile karşılanını~tır. İspanya 

asilerine silah ve mühimmat ta~nna1' 
için transit merkezi saydan Portckiı 
matbuatı, So\')·et Ru1-<yamn tahkikat 
yapılması teklifine ka~ı ,ateş püs • 
kürmekte ''e istiklaline kal"Şl bir ta
arnız vukubulmuş gibi hiçbir yaban• 
cı kimsenin yurdunda tahkikat yap
ma...ına müsaade edeıniycceğini söy • 
lemekt.e.Urler. tt.alya ile Almanya mat 
buatı ise Sovyet Rusyayı bulanık sd• 
da av avlamağa teşebbiis etmekte 
itham ediyorlar. Buna mukabil bii· 
tün demokrat memleketJcr, RusyanıJI 
talebini ~,ok hakh bulmus ve riya • 
karlık perdesinin artık knldınlm:ısf 
lazım geldiğini s<iylemeğe başlamış• 
tardır • 

Rusya tarafından tutulan hattı ha• 
reketin bao;;ka devletler tarafmdaJI 
takip oll\'lal'ağı da anlaşılıyor. 

Bugünkü telgraf'ara göre Çekos
lovakya devleti ele, Sovyet Rusya • 
nm notasına müma..,il bir nota~'l a
demi müdahale komite.sine tebliğ e~ 
mek üzeredir. 

Ademi miidahale komitesi, 1spanyt 
i~ine hari~ten lian~ılma.masım temiı 
etmek ve bu i~i ci<1clıy<:A: ve samimi• 
yetle ha!}armıık h;in viicude getltı.1<1ı. 
ğine göre bu ir-;i yapa.mıy:ın, yahtİ\ 
aksatan ,.e yalnız bir tanıfm yardııO 
görmesine mukabil diğer tarafın ~ 
zilmesine göz yumma){ \'azlyetindl 
kala o bir ademi mii<lahale komit es~ 
ancak insafsızlığa ve müsavatsızhğıJ 
yatdnn -..i~ ve hu suretle yaşamalt 
ve iş görmek hakkım kaybetmb o
lur. 

SovJ·et Rusnnm harf"keti bir to
,:;H~~t~ınln detttğt ~hl, m acıt.· 
letfıver \'aziyeti tasfiyeye hizmet et~ 
tiAi i~·in çok mühim neticeler ver -
meğe namzettir. 

• 
F ilistind e: 

Dört Anıp Kralı, yani Al'ahW 
tan, l'cınen, Irak, lUavera.)4 

Erden Hükümdarları l•'ilistin Arap • 
lannın umumi grev \'e 8!'İlklan mil• 
cadeleye nihayet \'ermeleri için mü• 
d.aha.Je etmiş ve Fiiistin Yüksek Araf 
Komitesine bir ta,·si~·ename gönder• 
miş bulunuyorlar. Arap Hükümdar
larının bu tavsiyesi Filistin Arap ko
teleri tarafından tetkik eclilmelt.--tcdit• 
Kararın yann ve~·a öbürgün \.·erile • 
Cf'~i anlaşılıyor. 

Bu Arap Hiikümdarları İugiltere
den aldıkları bir söz üzerine mi bd 
şekilde ise karışıyor, yoksa Filistiıl 

Araplanna müzaheretlerini ve on• 
larla birlesik olduklannı gösterme1' 
için mi bu 

0

sekilde hareket ediyorlar1 
Bu ciheti henüz bilmiyoruz. 
Fakat dört, Anıp Hükümdan bd 

tavsiyenameyi göndermekle Filistill 
Araplannın Ararlık fıleminden bir 
parça olduğuna inandıklannı ve bcı 

parçanın mukııdderah ile yn.J.;nic aıt 
alakadar old•klarmı göstermi~ olu• 
\·orlar. 
• Bu ka.dırr mühim bir miizahir kuv
, ·ete r.ahip olan Filistin Araptan A -
rap HüJı:ümdarJarmm tavsiyesi daire• 
W,,ı<le Jıareket ederlerse, Filistin me
selesini biitün Araplık aleminin mu
kadderatına bağlaınış ve il'abmdıt 
ıu•ı>sinin yarılımını kazanmış olurlar· 

Nitekim Filistin Araplarmm ho ı;e
kilcle hareket edecekleri:ni anlataJI 
Iıa,berler de vardır. 

Ömer Rıza DOCRUL 

BlRKAÇ 
SATIRLA 

G a.ziosmanpaşa Ortamektebi Mil· 
clürfüğüne Kabataş tarih mu -

allinıi Fikri tayin edilmiştir • 

"" 
T ürkiye Genel Kimyagerler Ku· 

nımu İstanbul şuhesl taratın • 
dan dün Eminönii Halkevinde bit 
meslektaş toplantısı yapılmış ve t;sY 
ziyafeti verilmiştir. 

~-.,,,,-' 
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~ahkemeıercle Bugün MELEK Sinemasının büyük muvaffakiyeti 

iki Komşu Çocuğu Arasında 
Geçen Bir Gönül Alış verişi 

A VE MARiA !.iminde B~f ~'ti~O 
Avnca Paramount rliinva haberleri ve renkli MIKI MAVS. Bu2lin saat l d'" talf"~ Sf'an 1 

Mahkeme, Sevdiği Gence Kaçan Kızı Ailesine Teslim Etti. Fakat, 
Onlar Adliyeden Çıkınca Gene Biribirlerini Buldular 

Polis dün lıtanbul meşhut suçlar ..._. • ._r.-v,wn .____..._..,.. tcsi de öyle yapmış. Bunlar bir ara

müddeiıımumiliğine Safiye atlh 18 T 47 T k t lık müslüman olmak istemişler. Ev 
yaşında bir kız verdi. Salih 1sm ı le am 0 a Ve sahibi de Vartanı sünnet ettırıneye 
bir delilkanlı ile babası Hacı d~ .suç- T k y . 1 karar vermiş. Bu suretle milı-:lüman 
lular &l1lsmd~~dı .. Uç k~d.ın, ı;cı. er- e me emış • yapacaklarmış. Fakat eniştesi Varta-
kek te bu hidısenın şahıdı sıfat1yle nın kulağına: 

müdderumumi Hıkmet Sonelin önün- "Vallahi Saydım, Bay - Seni sünnet edecekler. Tüy bu-
d(' yer aldılar ve hadise incelendi. H"' k T 47 d" radan, demiş. O da kaçmış. 
Safiye ile Salih, Sanyerde oturan Utl a m.. am tr " Vartan bunu bize anlatırken Bnki 
komşu çocuklandır. Ve aral~nnda Dün ultan,hmet t !;Ün<·ü Sulh şaka ol9Un diye: "Neye kaçtın. miis-
bir gonül alış verişi olmuş. Aile ve- Ceza mahkemesinde bir 47 tokat 'e lüman olaydın,. dedi. Vartan: "Ga
lileri bu iki gencı nişanlamak bile is- t.ekme hesabı görüldü. Papaıo~Ju ha- ..,,-urluktan ne hayır gördüm de miislü
temişler. Fakat Safiyenin eniştesi nında oturan dancı Yanako dirnrdu man olacağım .,, cevabını vererek Ba-

ki: . 
MUalimle ablası Fatma bu işe müma- kiye sövdü. O da kızınca demiri ka-
naat etmişltr. Ve Safiyeyi başka bi- - Bay Hakim bu Hü~~ in saat 19 !asma indirdi. Olan biten budur.,, 
rlsine vermek istemişler. Halbukı Sa- da yanıma geldi. Hemen açlanmdım Mihal, Koço ve Yorgi isminde üç 
fiye Salibi seviyormuş. Meşhut suç- tuttu yanında bulunan uzun boylu bir şahit daha dinlendiler. Onlar da Ba
lar kanunundan evvel Salihe kacmak arkadaşı da bana tamam 47 yumruk ki ve Haydar aleyhinde' söyledikleri 
bile istemiş, fakat polis kızı ailesine ve tekme indirdi. Hakim sordu: için hakim Osman Tevhit, sm;lulan 
teslim etmiştir. - Tekmeleri yumruklan birer bi- mahküm etti. 

Bundan sonra Safiye evde göz hap- rer saydın mı'! 
DamaJını balta ile öldürmek 

Sivrisinek Akını 
Eyüplüler Vilayete ve 
Kaymakamlığa Baş 

Vurdular 
Son günlerde 6yüp, Sütlüce, ve 

Defterdar semtleri büyük bir sivrisi
nek akınına uğramıştır. Bu hal, Ba
hariye ilerisindeki tuğla harmAn~ım 
ile Eyüp karşısındaki adacık larda 

peyda olan bataklıklardan ileri gel -
mektedir. Bu aemtlt>rde oturanln.r, 
bir mazbata ile Eyüp kaymakamlığı
na ve lstanbul vilayetine müracaatta 
bulunmuşlardır. Eyüp kaymakamlı
ğı, bataklık kısımlann kurutulması 

için mahallinde tetkikler yaptırmış-

tır. Ancak sivrisinek istılisı devam 1 

ettiğine göre, alınacak tedbirlerin 

sür'atle tatbiki lazım gelecektir. 

ÖLÜM 
eine alınmış ve evvelisi gün hamama - Vallah billah Bay Hakim say-
gitmiş. Hamamdan çıktıktan sonra drm. Tam 47 ... 

i•tiyen kayınvalJe Kuleli Askeri Lisesi C',Oğrafya mu -

doğru Salibin evine kaçmıştır. Bundan sonra şahit Hasan dfnlen-
0 sırada Salih ve babası evde de- dl. HüMe~inln ve arkadaşmm l'ana

fillermiış. Safiye evde Salibi bekli- ko~·a vurduklannı 8Ö) lecli 
yormu§. Kızm ailesi bunu haber a- Hakim ı,u suali de Mnlu: 
lmca polise şikayet etmiş ve polis - Kac; ~ umruk rnnluğunu 1'1a~·flm 

Dün ağır ceza mahkemesinde da- allimi kaymakam mütekaidi RüştU 

madı Omer Seyfiyi balta ile öldiir- dünkü cuma günü Pıı.kerson hastalı-

ğından vefat etmi · · Cena?.esi bu -

günkü cumartesi günü Harbiyede 
Selbaşı sokağındaki 24 numaralı e-

~-·Hattanın en büyük muvaffakiyetini --.. 

SAKARYA (Eski Elhamra) sineması 
kızanıvor. Zıra göstermekte oldutu 

JEAN Kİ EPl RA ve L1EN DEYERS'in 

Bütün Güzelleri Severim 
fılmi, çok güzel ve biitün ked~rlermizi unutturacak der~c.-de §ar 
kılı ve e~Jencelidir 1ıaveren: "PARI TE GH JLI:. LER Paramo 
unt Jurnal havadıslerı ve MİCKEY Yarın ~aat 11 de "ıenziıith 

fıyatlarJa matine 

BiR 

Kadınlar KulObQ'non 
Mahrem hayatında ... 

• ... ERKEK YOKTUR ••. FAKAT DAiMA ORAOADIR ..• 

TURK SiNEMASINDA 
LlLIAN HARVEY Te WlLLY FRİTSCH 

KARA GÜLLER 
Filminde parlak muvaffakiyetJ~r kazamyarJar. Jkinci bir (SA
AOE l) filmi. LlLLAN HARVEY ve WlLLY FRİISCH'ın en 
ınuhteşr>m fılmi. Kadın ıokı • memleket aokı • İhtilal müzik • 

Salibin evine gitmiş ve kendisini bu- mr, bak ben kırk yedi ),ımnık yPdim, 

lamayınca kapmm önUnde beklemiş. diyor. 

mek istiyen ve kafasını yaran Raf 
!etin muhakemesine devam edildi. 
Mahkeme salonu çok kalabalıktı. Da
vacı iskemlesinde Ömer Seyfi varık 
Karısı da dinleyiciler arasında bulu
nuyor ve kocasının sözlerini dinliyor
du. Müddeiumumi Muhlis. iddhmnı 

söyledi ve Saffetin cezalandırılması
nı istedi. Kararın tefhimi için muha
keme talik edildi. 

Rakıslır 1 helen ark rakisları: Özbek Azerbeycan ilh .. 
vinden kaldırılarak Teı,vikiye camiin- Matinelar saat 13 de tia~ar 
de ~indi nama~nı mil~ak~ cenıı.u ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Salih gelmiş. Polis: - l:'umnıklar o kadar çabuk ini-
- Seni karakola götürece~m. Sa- yordu ki Nymaya lmkin 'oktu ve 

fiyeyi kaçırmışam, demiş, Salih bunu saymak hatınma da gf'lme<ll. 
ıiddetle reddetmiş. Bununlabera - - lh le ~·a M"n yemf'dln ... 
ber karakola kadar gitmiş. Babası Bundan sonra mahkeme Hii~)inl 
Hacı da ayni şekilde polise çağırılmış. bir ay altı gün hapM! mahkôm ,.e Bir hakaret iJJiaaı 
Biraz sonra da Safiye Salihin evin - derhal ~,·kif rttl. Ya1ilr 21 i ao;madığı Asliye dördüncü ceza mahkemesi 
den almarak merkeze getirilm~. Sa - ":in eezasrnrn 6 g\inü kaldlnldl. dü t 19 d N d t G tt" n aaa a ec e ve ıyase ın 

fiye: ~ ___...... • .., . m 
0 adlı iki suçlu doktoru sorguya çekti. 

"- Ben kendi rızamla Salihin e\'i-
SaJih beni kandırmıyor,, dediği için Jddia şu : Bu iki arkadaş evvelisi gün 

namazı kıhndıkbm sonra Maçka kab-
ristanında ki aile makberesine nakil 
ve defnerlilecektir. Allah ailesine sa-
hırlar versin. 

ÖLÜM 
Devlet Şüruı azaamdan Dr. Kilisli 

Rifat Kardam tahtı tedavide bulun
duğu Gureba hastanesinde dün vefat 
etmiştir. Cenazesi bugün saat l 2 de ne gittim. Ooon hiç bir şeyden ha- de müddeiumumilik takibata lüzum 

beri yoktu. Ben onun ai,raretine 1tel- g61-mt*Dt-tr. aaa.t 23 te Aııbasadör barına iitmiŞ- Edirnekapı camiinde namazı kılındık-
dim ve lcararlqtınreak, evlenece~iz., ter. Yanlarında dört te arkadaştan tan BOtıra Şehitlikte defnedlle~elrtl. 

d-i•. "Seni •ünnet etlttekler, tüy 
..... 'Y varmış. Bira içmişler. Gıyasettin, bir 

buradan!,, b 
Hacı da: "Ben Safiyeyi oğluma al

mak isterim.,, şeklinde ifade vermio
tir. 

Sultanahmet üçüncü sulh ceza kadına dans teklif etmiş, red ce\•a ı 

Müddeiumumilik, hi1.1iı.eyi in"ele
di. Kız, Salibin de haberi olmadan 
kaçtığı ~in takibat yaptlma.maama ve 
kızın ailesine teslimine karar :verdi. 
Kızın annesi ve babası da aalonda 
bekliyorlardı. Polis kızın annesine: 

- Jşte kızınız. Size teslim ediyo -
rum. Benim vazifem bitti, demiş ve 
beraberce aşağıya inmifler. Bu sı
rada Safiye anumın yanından ayn -
larak Yenipostahane önünden Eminö
nUne doğru ilerliyen Salibin yanına 
gitmiı ve koluna girmiştir. 

Kızı nannesi daha Adliye kapısın
dan ayrılmadan evvel tekrar eden bu 
ikinci suç için tekrar polise müracaat 
etmie. Polis tahkikat yapmış ve kız : 

"-Ben kendi arzumla gidiyorum. 

mahkemesi dün Baki ve Haydar adlı 
iki kardeşi 25 er liraya mahkum et
ti. Polis Lutfi, hakimin önüne Uç 
metre uzunluğunda bir demi!" par~a

sı uzattı: "Cürüm aletidir... dedi. 
Bundan sonra hakim başı sanlı bir 
davacıyı sorguya çekti: 

- Adım Vartan Arosvan. Y"ni
köyde bir yapıda Baki ile beraber ça· 
lışıyorduk. Şakalaştık. Fakat Baki 
şakayı kaka yıı.ptı. Demiri ye"dPn 
kaptığı gibi kafama indirdi. Kardeşi 
Haydar da bir odunu sırtımda kırdı. 

Suçlular bunu inkar ettiler. Şahit 
Murtaza oğlu Mahmut hakimi tenvir 
etti: 

- Bay hakim ben doğnuıunu stly
leyivereyim de sen dinle .. Vartan A
roşyan umumi harpte tehcir e<ıılmiş. 
Bir mUslümanın evine sığınmış. Eniş-

Gece Yarısı 
No. 66 

Jelli, yorgun bir ıuıu,ıe, bafını 
aaRıyordu: 

- Bunda yanılıyoraun, madam -
cığnn .•. Celil Mahir, budala değildir ... 
Kumu, akıllı insandır ... 
Yqlı kadın, bunu tasdik etmi,U: 
- Evet, akıllıdır ama, uslu değil

dir. 
Idll, 901 eliyle onun omuzuna vur 

du: 
- Şfmdi doğruyu söyledin ... Uslu 

değildir. 

- Oku hanımını. 
telli, mektubu okuyordu: 
- "Kendimden bahaetmiyece • 

ğim... Artık kendimden bahsetmek 
neye yarar? Ben, yalnız, aize fena
lık ettim. Nasıl ve ne suretle! Bu
nu, sormayın; anlatmuı gUç ve 
hem IUzumsuz ... Size, mektubu yaz. 
maktan asıl maksadım; ettiğim f e· 
nalıklan tamir değilH bile, biru iyi· 
lığim dokunabilmeai içindir ... Beninı, 
aize, nasıl iyiliğim dokunur? Giden 
paralannızı kurtarmak, filin gibi 
adi ve haııis tedbirlerden de bahset· 
miyeceğim. Si?.in paraya, hasis men
faatlere ehemmiyet vermediğinizi, 

ilah.mut Y ESAKI 

bir tehlike karşısındaıımız ... 
idil durdu, Madam Zaruyi başı

nı kaldırmış, ona bakıyordu. iki ka
dın, bir müddet konuşmadılar. Ni
hayet lcli.l, içini çekti: 

- Neden bahsetmek istediğini 

anlar gibi oluyorum. 
Madam Zaruyi de gözlerini kırp

mtftı: 

- Sun'ullah Bey meselesi ola-
cak ... 

- Evet. .. 
- Biribirlerini hıç çekemıyorıar .. 

Iclal, yorgun bir sesle okudu: 

- "Hatta, biru daha ileri gide
rek, uçurumun kenanndasınız! diye
ceğim ... 

"Sözüme gülmeyiniz, ve beni, cid
diyetle dinleyiniz... Sizinle danldık, 
sonra, olup biten ,eylerin kısa bir 
hullaaaını yapmayı da dUşün\\yor -
dum, vazgeçtim. Yalnız, şunu söyli
yeyim ki, hayatınızı, en hurda tefer
ruatına kadar, yakından fahidi imi
şim gibi biliyorum ... Sizi, gizlice ta
kip ediyorum sanmayınız. Hayır, 

müşterek dostlar, insanı, casus kul
lanmak zahmet ve külfetinden kur-

alınca müteessir olmuş.. Kendisini 
dışan çıkarmak istiyen bar sahibine 
hem hakaret etmiş. hem de yumrukla 
vurmuş. Çağınlan polis Mehmet ve 
Recep te bu iki arkadaş tarafından 
hakarete uğradıkları gibi yumruk ta 
yemişlerdir. Davacı polis Mehmetle 
Recepti. Suçlulardan Gıyasettin k:.m
disini şöyle müdafaa etti: 
"- Ben tamamen sarhoş değildim. 

Yalnız harekatımızın ölçüsü <leğiş
mişti .. Barda bir şişe bira içtim, bir 
kadına dans teklif ettim. Redded:nce 
alkol beni tahrik etti. Bar sahibinin 
dışan çıkarmak istemesine bUsbü~ün 
müteessir oldum. Ben, arkadaşım 
Bedriye küfrettiğimi hatırlıyoı:-ım. 
Fakat bar sahibine sövmedim . ., 

Mahkeme kararını bugün verecek-
tir. 

"Günleriniz, geceleriniz; ~öyle 
geçti, böyle geçti! diye söylemek, 
kısa veyahut uzun anlatmak, pek 
boşuna olmaz mı? 

"Asıl mühim noktaya gelmezden 
evvel, bir hakikati de söylemeliyim .. 

"Sun'ullah, sizi bir tuzağa düşür
medi; siz, ayağınızla gittiniz; onun, 
ağ atıp sizi kISkıvrak yakalamasını 
hazırladınız! 

lcli.l, devam edemedi, durdu, Ma
dam Zaruyi, elini, genç kadının di
zine koymuştu: 

- Bu da doğru mu. hanımıın? 
lclal, gözlerini yumdu: 
- Doğru, madamcığım !. 
Yaşlı kadın, cevap vermedi: suç

lu imiş gibi elini çekti. Jclal, gözle
rini ağır ağır açtı, mektubu tekrar 
okumıya başladı: 

- "Sun'ullaha, Allah yardım et
ti. Size, işlerinin iyiliğinden bahset
ti, değil mi ? .. Açık kon uşahm, Ic
lll Hanım; size, acı bir hakikati 
söyliyeceğim. 

"Bizler, tuttuğumuz mesleğin cid
diyetine, kendimizi pek inaııdınnı, 
değilizdir. Geçici muvaffakıyetler, 

geçici nükbetleri takip edegelir. Mu
vaffakıyet mi geçicidir, yoksa ruk
bet mi? Biz, hala, bunu kavnyama
mışızdır. Bugün düşeriz, yarın kal
karız. Acı hakikat, şudur ki, bir ka
rarda tutunamayız ... 

ü Sun'ullahla arka -

Tepeba§ı 
Dram kısmı 

Bu akşam 20 < 

Makbet 

Fransız 

Tiyatrosunda 
Operet kısm 

Çocuk Tiyatro. 
gündüz 

Fatmacık 
Bu akşam saat 

20.30 da 

Dudaklarm 
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OPERETi 
pek yakında kış Operetlerine 

başlıyor 

SE- YEK 
Büyük operet S perde 

daşlarının işi iyicedir, hatta iyidir. 
Fakat nekadar zaman bu halde ka
lacaklar, kalabilecekler; kendileri de 
bilmez, o, ancak Allahın bilecuği bir 
şeydir. Bu, neden böyle oluyor? Bu 
kadar yıldır, içinde bulunduğumuz 
halde, sırnna eremedik, gitti! Bi -
zim işler, mart havaama benzer. 

"Bunlan yazışım, Sun'ullahın, si
ze, iyi! dediği işleri kötülemek de
ğildir. Hayır, vaziyeti anlatmak is
tiyorum. işleri, bugün için, iyidir. 
Yalnız, daima, tehlikeler baş göste
rebilir. Ve bu tehlikeler de, daima 
görünürdedir. 

"Nuranın ölUmU, kumpanya rçin, 
bir kayıp olmakla beraber, a s ı 1 
korkunç tehlikelerden değildir. Ti -
yatronun kirası meselesi var, lclal 
Hanım! 

"Kendimi temize çıkarmak ıcın 

söylemiyorum, beni de yıldıran, ki
ra meselesi olmuştu. Yoksa, tiyat -
royu, onlara kolay kaptırmazdım. 

Sun'ullah ve arkadaşları, benim rek
li.mlanmdan sonra, adeta hazıra 

kondular. Fakat tiyatro sahibi, pe
fin taksitler istiyor... Sezon ba,ıan -
gıcında bu taksitleri ödemek gUc;
tür. Benim gözüm korkmu,tu. Ma
amafih, buna karşı, yapılacak i•ler 
de vardı. Ne ise, bunlan geçelim. 

"Sun'ullah ve arkada11lan, hu 11e

zon, her şeye rağmen, tutunmayı 

kurmuşlar ... 1 lerinde gözüm yok, 

NAfIA Vekaletinden: 
25 Teşrinisani 936 Çarşamba günü saat 15 te Anka -

rada Nafıa Vekaleti lvlalzeme eksiltme Komisyon odasın 
da 55640 lira muhammen bedelli 30 kalem atelye tez~ahı 
nın kapalı zarf usuliyJe eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4032 liradır. 
Eksiltme şartname ve teferrüatı Ankara Vekalet Mal

zeme Müdürlüğünden 2-78 kun19 .-abiliı,ae "erilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarının resmi gazetenin 7-5· 

936 tarih ve 329i sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
göre Nafıa Vekaletinden alınmış vesika ile birlikte 2 5 
Teşrinisani 936 çarşamba günü saat 14 de kadar Anka
rada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazım -
dır. ( 1 2 5 6 ) ( 1 9 1 b ) 

inhisarlar Umum Müdürlüiünden: 

1 - Planı ve şartnamesi mucibince yaptırılacak 744 
lira muhammen bedelli 12 adet dosya dolabı pazarlık su
retile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12/ 1O/ 1 9 3 6 tarihine rastlıyan pazarte• 
si günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Su· 
besin1eki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartname ve planı t;örmek üzere her
gün, pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte <Jo 7 ,5 
muvakkat güvenme parasiyle birlikte yukarda isrni ge· 
çen komisyona müracaatları. ( 15 3 5) 

~ilah versin... Yalnuı alzln zararını
za, hareket etmelerine göz yuma • 
mıyacağım. 

"Siz, belki içinizden: 
"- Ben, yiyemedim, onlar da ye

mesinler! demek istiyor! 
"Dersiniz. Vallahi o fikirde deği· 

lim, Iclal Hanım. 
"Siz, Sun'ullah ile evlenmek üze

resiniz. Bakınız: Evlenmek üzere 
imişsiniz! Oyle haber aldım! filin 
gibi boş sözler, söylemiyorum. Kat
iyetle biliyorum. F.eaaen, bu da &ak
lanan bir fey değil; herkes biliyor. 

"Sun'ullahın zekiaını tebrik -et
mekten geri durmıyacağım. Dk ıu
kutu hayalden sonra, aiz ancak bu 
suretle, bu şekilde, temin, tatmin e
dilebilirdiniz. 

"Sun'ullah, bu vaziyeti dilşUnmUf 
olmakla, hakikaten, umulmaz bir 

zeki eseri göstermif oluyor. 

"Buna, sizin kanmamanız, kapıl • 
mamanız imklnaızdı. Gözleriniz bağ· 
lı olarak, uçurumun kenarına gel· 

diniz! 

"Size, uçurumun kenanndasınız ! 
diyorum, bana değil; buna, inanınız. 

"Neden mi! NQII mı! Size, onu 
anlatmaklığıma müsaade buyuru-
nuz. 

"Sunullah, iı,in selameti için Fo
fo ile iyi geçinmek mecburiyetinde· 
dir. Ve Fofo da, sahnede, bir des-

teğe, icabında maddi. manevı men• 
f aatlerini koruyacak bir alete, vaaı
tap muhtaçtır. Itte Sun'ullahla Fo
fo ara.aındaki vaziyet budur. Sun • 
ullah, Fofoya muhtaç olduğu ~ 
dar, Fofo da Sun'ullaha muh~t:r. 
Demek ki ikisi de biribiriııclen gız· 
li, biribirinden izinsiz bir iş yapa• 
mazlar ... 

"Sun'u!lahın karısı , öldU. Fofo, 
Ozdemrin ölümünden sonra, yalnıı 
yaşıyordu; sun•ullahla birleşince, ... 
rada eski arkadaşlık ta var, kolay 
anlaştılar. 

"Şimdi l)dsi, yas ortağıdırlar ... 
Fofo, bil& Ozdenıirin matemini tu• 

tuyor... l'akat ınadcli ve manevi za· 
ruretıerle sahneye bağlıdır. Sahne

deki menfaatleri için, Sun'ullah& 

b91lanacaktır. Sun' ullah, onun aö-
stınden, daha doğrusu emrinden, ar-
zusundan dışan çıkamaz. 

"Peki, nasıl oluyor da, sizinle e'I• 
lenmiye kalkıyor, değil mi! 

"t,te, bu, danıfıklı bir döğ\lf ! An· 
lamıyor musunuz? Evet, tamamil• 
danifıklı bir döğüş ! .. 

"Fotonun milsaadeaile ..• 
"Siz, ancak, Fofonun mUsaadesile 

Sun'ullahla evlenebilirsinl&, IclAl 
Hanım! 

''Bu iein, nasıl pigirilip kotanldığı 
nı, size anlatayım ... 

[Arkası var] 
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Başmuharriri 
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Sağlık~ 
OğOtlera 

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

çalıfmaktır. 

ı Gü.;iln m~eıeıerlJ 
Türkiye ve onun 

Ekoncxnyası 

- SEN 8AN,t...."BiR. ŞE.yDE 
ıSR.AR EDERSEN MUTLAKA 

KAZANIRSIM 
DEMİŞTİN. , ).. _____ _ 

·---------------~ 
Aşk ve ~arap 

- Makbet münasebettıe .. 

Kiminin fikrine göre, yaşam.ıya 

lE-zzet veren, kiminin dediğine gö
re de yaşamanın acılıklarmı unuttu
rarak insanı teselli eden iki büyük 
kuvvet. Her halde, dünyada ş:ir me\·· 
cut olduğundanberi, bütün ~aırıerin 
sözlerinde hemen daima birarada ge
lirler. 

f'nı.llS& frangı diişürdükten, kon -
tenjan ye kliring ~ulleri hakkında. 
yeni teklifler ortaYfa atıldıktan ~onra, 
şüplıesiz, bizde de therke~ kendine ~u 
suali sordu: -Aqaba bız ne yapa.ca
• z9 

Göz 
Geçen akşam Makbet oyununu gör

meye gittinizse, orada büyük şair 

Şekspir'in ağzından da duymuşRuııuz
dur: Şarap aşka hem yol ac:ar, hem • N 8 m y 1 de onu kuvvetten düşürür: aşk arzu-z 1 Ç 1 n O r U U r şunu heyecana getirir, fakat... A;,-

. kın faaliyetine engel olur. 

s~e~~:~r y~~:~;.ri ~:~~i ~i~z~iir ;ı~ 
gt ıİo.tta ga.zeteleriJili7.den biri bir an
ket a.çmağa karar verdi: "- Türk 
parası için ne düşilniiyorsunuz?" 

Fransa, kendi pelitika ve ekonom
ya ~artıan içinde, kendi parası için 
herhangi bir karu almıştır; ı?;erek 
bu karara. gerek diğer düşündüğü! 
tedbirlere ba.-;ka devletleri de işt1rak 
ettirmek istemiştin. Ru karar ve ted
birler Fran a için c'l>J';rw yahut ~·anlış 
olabilir: Fakat Fraıınsanın kendi men
fa.atini istediği ~i tanzim etmek 
hususundaki haklılğı münakaşa edi

lemez. 
Nitekim para veı diğer eko~omya 

kararlannda Fran!:il!Y3 uymagı ka • 
bul etmiyen hliyük tlevletler df", ken-

d.1 ri • ,' daha d~nt zanm•ttiklcrl 
ı e ıçm .. . 

zrt; kararlar almı~Iardn'. Turktye 

C.. h ri tt bükOmeti dahi, daha ill< um u ye .•. 
anda, re<;mi bir te•lıg ıJe lrnrarı ne 
olduğunu halka bildirmi~tir. 

Türkiyenln Ciimhuriyet devri ha . 
yatmda · esa.'tlı bir tecrübemiz olmuş
tur ki onu kendimize hatırlatmak 

doğnı olur: Biz şimdiye kadar finans 
\'e ekonomya teclbi.rlerimizi kendi llı
tiya.çlamnı~ı, menfaatlerimizi, hususi 
şarllanmIZI diişüııerek alımşızdır. 

llatra bu hususta, bilhassa. ilk za -
nıanlar, peygamberce konuı;tuğu zan
nolunan bazı yabancı mütehassıslarla 
mutabık kalnlamışmilır. Netice şu ol
mustur ki Türkiye Ciimhuri;\'etinin 
par~, ekonomya \'e endfüıtri ll<>litika-
8mm muvaffak olduğu her tarafta 
tasdik cdilrni~tir. 

Para ,.e ekonomya d3\·asr, demago-
ji ve ha;\·allere en az elverişli olan bir 
zemindir. Umumi ekonomya kaidele
rinin altüst oldu~-., enternasyonal 
münasebetlerin tamarni) le deği~tiği 

\'e milletler için, kf'21di menfaatlerini 
kendileri düşünmek ve tam zamanın
da en uygun tedbirleri hazan hatta 
icat etmek 1,aruri c»cluğn müstesna 
buhran seneleri içinıde);z. Buhran ,.e 
ona karşı teclbirJer, lıer memleket, ve
~·a bünyeleri blribirlne benzeyen mem 
leket grupJan için ~Ti ayn hususi • 
)catler aneder. Almanya için doğru 
olım h.,.._ya için ~-arilış olabilir; Ret • 
çlk&)'I mes'ut edP.cek bir tedbir, Yu -
goslav)·aya perişanlik verebilir. 

Bir taraftan bu kargaşalık, di~er 
taraftan, ayni ka.rgn§ahğm daha a -
ğtr, ve bizim daha az pişkin olduğu -
muz zamam1'r<la dahi karar ve ted
birlerimizin a.ııeal< isabetle neticelen
diği ~özönlinde \utulaırak olursa, bu -
gün yapaNlğ~.ız :"ey, tam bir itimat 
~·e hareket dısıplı~ i<,inde hükumeti 
8 erbt: .. t bırakmak, 0ııı1-1 kılı kırk va
rarca.<11ma ve ancak 4.ıim menfa~ti
ınizi ''e husu~i şartla~uzı düşiine -
rek, "·erdiği, ,·ereceği ~rlan ayni 
itimat ''e disiplin hissi ile., kabul et -
mektir. 

Bugün tt>erUbelr.rimiz da~!\ sa~ _ 
lam, görüşiimiiz daha kunetli, ,.azi _ 
'""etimb:, tedbirlerimizi is~diği~z J?;i
bl aimn.khğnmza, ~üphesiz, ht>r za _ 
mandan daha miisqiftir. (l;LlJS\ 

Falih Rıfkı :ATAY 

Suikast davası maznunları 
Suikast teşebbüsü hazuladıkları 

!ddiasile muhakeme edilen Kozan 
Meb'usu Ali S~ip ve arkad.~şla~ı hak 
kmdaki beraet kararı, muddeıumu
milik yeniden temyiz etmecliği için 
kat'iyyet kesbetmiştir. 

Bir F ranıız edibi geliyor 
Aldığmrz malumata göre, meşhur 

Fransz edibi François de Mauırlac bu 
hafta içinde şehrimize gelecektir. E
dip. İstanbulda bir dostunun evinde 
misafir kalacak, ve burada:ı yeni 
yazacağı bir roman için bazı mı:dumat 
topladıktan sonra Beynıta gidecek
tir. 

-
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Gözlere 
ve Mühim 

t~it Yeni 
Keşi fi er 

Gözü Yormak Kalbi }~lıvaşlatır, 
Adaleleri orar, /lli.'ıkropları 
Faaliyete Sevkeder ve İnsanın 

Enerjisini Tüketir 

Göz bozuk· 
luğu yuzun • 

defa yalan olmakla beraber, bu s5z
lerde, pek uzun tecrübeleri sabit ol
muş, tıbbi bir hakikat vardır. 

Şarap mutedil miktarda olmak ~r
tile aşka yol açar. Mütereddit aştk· 
lara cesaret verir. Sevdiğine askın· 

söyliyemiyen, onun karşısında keke· 
liyen bir delilkanlı biraz §arap kince 
bülbül kesilir. Bizim lzmirin Misket 
üzümünden yeni yapılan şarap g-:hi, 
tatlıca .ve kuvvetlice şaraplar. he
men hemen. aşka yol açmak içm icat 
edilmiştir, denilebilir. Çay zam:ı.nı 

mülakatlarının her yerde büyUk rağ
bet görmesinin. bu mülakatl:ırda 
f1intıerin daha parlak olmasının bii· 
Ylik bir sebebi de o mülakatlarrfa bir 
nihayet iki kadeh bu tatlı şaraplar
dan içilmesidir. 

Fakat bu kadarla kalmak .kal'f bir 
Şarttır. Daha ileri gidilince şarap 

aksi tesir yapar. Flirt cıvık olur. ka
balaşır, o vakit şarap insanı terbiye
sizliğe kadar götürür. 

' / den insan vü-
' _ı,,. 

1 Aşkın faaliyetinde şarabın t .. sirine 
! gelince, büyük şairin söylediği ~t>y 
, fazla iı;ki icindir. Içki fazla vlduğu 

Gözlerin nasıl gö;·Jüğü,.ü izah eden temsili bir resim: 
[ (l) Gö7. bir fotoğraf a.descsl gibi gölgeyi alır. Re imde görülen elek

trik lamba~ı ılıı göziin itine in'.ikas etmiı;tir. (2) }'otcğrafı,·ı bura<huı r ~ 
mi alıp devdopı> etımck üzere di~er bir ao;abi merkeze \"eriyor. Resim bu
rada de\"elope edili~·or, \"e (3) ba~ka bir asabi nwrkeze Vt'rİIİl or, bu d:ı 

onu lwynin ı..:;iiren merkezine gönderi~ or ( 4) \"e reı.im burada ııornınl 'a
ziyette ~öriili.i~ or.] 

Vaktile mağ-aralarda 

yaşıyan insanların 
gözlük taktıklarını, yahut 
pertevsiz kullandıklarınI 
gösteren hiçbir iz yoktur. 
Halbuki mağarada yaşı
yan insanların nlağara du 
varlanna çizdikleri hay -
van resimleri son derece 
kuvvetli bir göze mühtaç
tı. Bir san'atkarın bugün 
bu resimleri kopye etmesi, 
gözlerini yan yarıya harap 
etmesine bağlıdır. 
Mağara insanlarından bir kaç a

sır sonra eski Mısır ve Babil san'
atkarları mücevherler üzerinde o 
kadar ince, ve o kadar mükemmel 
nakışlar yapmıya başladılar ki bu
günkü mücevherciler onların mut
laka pertevsiz kullanmış oldukları
na hükmediyorlar. Fakat pertevsiz 
ancak asırlarca sonra icat edildiği 

için bu meselenin künhü hiila anla
şılamamıştır. 

Fakat daha esrarengiz bir mese
le, eskilere ait vesikalar içinde göz 
hastalığından bahsoluıımasıdır. 

Halbuki bugünün yaşayış tarzla
rı göz üzerine pek çok tesir edi
yor Kimi bunu sinir bozukluğuna, 
kimi gece geç vakitlere kadar o
turulmasına, kimi herşeyin sür'at 
içiııdr yapılmasına atfediyor. Belki 
'bu düşüncelerin hepsi de yanlıştır 
da asıl sebep fena ziya şeraiti için
de çahşmak ve gözü görülmiycn şe
yi gör.meve zorlamaktır. 

Bir kaç yıl önce Amerika elek
trik miihendisleri Nevyork

ta toplanarak ir.san gözünün ne ka
dar ışığa muhtaç olduğunu, sun'i 
ışığın ne nisbette kullanılması la
zım geldiğini tetkik ettiler. Daha 
sonra bu tetkikler ilerletilmiş ve 
bir hayli mühim neticeler elde edil
miştir. 

Bunların birincisi gözün gergin
lik geçirdiği znman gözle alakası 
vokmuş sanılan bir çok adalelerin 
de gerginliğe uğraclı~dır. Bu vüz-

den gözün muhtelif şerait altında 

nasıl çalıştığını tetkik etmek lazım 
geldi. Bu işle bilhassa doktor Lu
kieş meşgul olmuş ve kala.balık 
içinde atomobilini idare ederken 
yolu iyice görmek için uğraştığı za
man parmaklarının kendiliğinden 
kıvrılması ona bu yolda rehber ol
muştur. Doktor bunun üzerine bir 
cihaz hazırlıyarak binlerce kı~i ü
zerinde tecrübeler yaptı. 

T ecrübe şu şekilde ya;pılryor
du: 

Bir adam masanın önünde oturu
yor ve kitap okuyor. Fakat par
makları da bir büyük düğmenin il
zerinde duruyor. Düğme başka 'bir 
odada bulunan bir cihaza bir tel ile 
bağhdır. Bu cihaz parmakların kıv
rılması yi.iziinden hasıl olan tıızyi
ki kaydediyor. Adam okumıva baş-. . 
laymca kibt p biı- mumun ısığı ile 
aydmlanmıştrr. Bu vaziyette oku
yan şahsın yaptığı tazyl\k 6i gram 
ağırlıpndndrr. Bu da a.z. ısı.Tın bii
tün ,·iicudu yorduğuna delalet edi
yor. 

Bir müddet sonrar. ışık azar azar 
kuvvetlendiriliyor. ve hu $ııyıır1e 
parmakların tazyiki h;afifleyor. fü
tabm i.izcrine akseden ıışığm kuvve
ti 100 muma vannca Yasati tazyik 
42 ~rama inivor. 

Fakat doktnr T...ukir.s raıı tazyikin 
dahi fazla olduğuna tkanidir. 

l lim adaml:ın soıı Vtllar :ı;ar.fı~
da ı&ığı ölçrrıek iGin yenı hır 

cihaz icat etmiş bııDnnuvorıar. Bu 
alet n=n~rn asg-arl tahavvmnne hile 
k:ırsı hassas oJ::rn bir lfıvhn ile mii
cehhez<iir. Lavharem üzerindeki ib
re ise I!iTğın kuvvdtini knydedivnr. 

Bu ölçüye göre hHvanm açık oldu

ğu bir günde krr!ardaki aydınlık 
10,000 mum kuV'ıetindedir. Bunun 

yüzde sekı:1Pni güneş ışTğmd::ın geli
yor. yüzde yirmisiı de gök yüzünden 
inikas ediyor. Bir ağacın gölgesi 
altında ışığın kuvveti 600 ile 1000 
mum, ev içinde is~ 10 ile 100 mum 
arasında bulunu~r. 

cudunun uğra • 
dığı yorgun -
/akları tesbit e
den cihaz. Bu 

resimde ciha -
zın nasıl işledi • 
ğini görüyor • 
SUTl'UZ. 

Göz, bol ışık içinde çok mükt>m
mcı ve çok rahat çalıı:ımaktadır. 

Çünkü fazla ceht sa rfetmcden her
şeyi görüyor ve gözün adaleleri yo
rulmuyor. 

Bunoan, ta'biatin insanı 1000 
mumluk veya daha fazla bir ışıkta 
çalışmasını islediği halde insan, 
sun'i ışık altrnda ve ancak 10 veya 
da ha az mumla çalışıyor. Bu ta
havvül sür'aUe vuku bulduğu için 
tabiat insanı yeni şeraite inlıbak et 
tiremeıniş ve bu yüzden rr.edeni in
sanlarm dokuzu göz aksaklık! ınna 
uğramıştır. 

G (iz yorgunluğu insan ''Üru hı
nun bütiin adalelerini yor

duğu sabit olduğundan gözü lüzu
mundan fazla yormak kalp faaliye 
tini yavaşlatıyor. Doktor Lukieıı. 
bunu tesbit etmek için, bir saat ki
tap okuttuğu kimselerin göğsüne 

bir stechoscope !;oymuş ve bu ale
ti diğer bir cihaza bağhyarak kal
bin hareketini kaydetmiştir. 

Okumaya başlıyanların kalp fa-
aliyeti yn rnşlamış ve bütün okuma 
saati esnasında yavaşlama art
mıştır. Zayıf bir ışık altında oku
yanların kalbi daha sür'atle yavaş
lamış ve normal daraban olan daki 
ka 78 den (69) a inmiştir. Fakat 

100 mumluk ı ık altında olcuyan
la rın darabanı 78 den ancak (75) e 
düşmüştür. 

Göz yorgunluğu neticesinde mik
ropların kolaylıkla faaliyete geçti
ği, ve insan enerjisinin yıprandığı 
da sabit olmuştur. 

Doktor Lukieş bu keşfinin kat'i 
neticelerini henüz tesbit etmiş ol
makla beraber son zamanlarda 
kalp hastalıklarının, sinir hasta
lıklarının artmasını, kalp sektesin
den ölenlerin çoğalmasını buna at-

fetmektedir. 

• nsan. tabiatin koynıındl\n ayrı
l \arak çatı altına girdikten 

vakit aşkın f::ıalivetine ger~eKten en
gel olur. Mutedil miktarda olduğu 
\·akit yalnız aşk arzusu için d~~il cı.ı::-

' km faaliveti ic:in de bir müheyyİ"tir. 
Evlendikleri gece vazifclerinı ifa e
dcmiyerek ertesi günü büyük .kederle 
hek!mlerine koşan yeni güv~ylPrfn, 

ı / hekımden aldıkları tavsiyeler ara~ın
da şampanya ~arabı mühim bir \'"r 
tutar .. ama, daima tekrar ediyor~m. 
mutedıl olm:ı k Şartile .. Fazla olunca 
şar~p sarhoşluk verince, aşkın faali~ 
yetıne bundan daha büyük bir encrel 

sonra gıdasını değiştirmediği halde 
istifade ettiği ışığı binde bire.ı i1!dir
miş ve ışık azlığını türlü türllı şe
killerde telafi etmeyi düşilıııımüş
türr. Meseli kitapların siyah mü· 

rekkerJc beyaz kağıda basılmaı~ı bu 
yüzdendir. Halbuki tabiatte enı az 
görülen şey, halis beyaz ile hal bı sı 
yalıtır. 

MatbaacılTk iptidai adamın el~n
den bize intikal etmiş olsaydı, m\u
hakkak yeşil renkte kağ1Uar üztı·
rinde kırmızı veya turuncu mürek,. 
kebe yazılmış kitaplar verirdi. 

Doktor Lukicş'e göre sun'i ışık 
ile aydınlanmanın en mükemmel 
şekli yüzde yirmisi tavandan serpi-

olamaz. e. 

. Kadınlarda aRk üzerine şarahın te
sıri. tabii, başka türlüdür. l{a ·iında 
a.şkın faaliyeti elbette hatıra gele T:t·z. 
Şarap mutedil miktarda kadmm aşk 
a .rzusunu artırır. İtidal der~l'f'S! ge
çınce her türlü mukavemet hassııları
nr krrar. sarho<: kadın herkesin askı
na kurban olur. 

LOKl\lAN HEKJM 

len. yüzde sekseni bilavasıta ohm 
ısığı kullanmaktır. Evler, yalnız bi
lavasrta olan ışıkla aydmJanırsa 
gölge kalmaz. Halbuki göz biraz 
da alışık olduğu veçhile gölge gör
melidir. 

ır Amerıkan Mektebin,'le Uin ı-ropaganaası 
"Tokat tüccarından Nuri Oktay,, dil'll. ~ne çocukların söylediğine gö

imzasile aldığımız bir mektup, Anado re, ilahi söyliyenler mektep müdihii, 
lunun ortasında, bir Amerikan mek- kanısı ve çocukları ile hizmetçileri 0 • 

t.ebinde dil propagandası yapıldığını lan l~rmeni kızlarından mürekkep se
bildiriyor. Kariimiz. bu sene ilkmek- kiz. J)n kişilik bir kafileymis. 
tebibitiren oğlunu bir sanayi mekte- M<~ktebe bitişik ve bir, iki kapısı 
bine vennek istiyonnuş. Kayseri Ta· da. mektebin içerisine açılan bu evden 
las Amerikan mektebınin sanayi mek çıkan .ilahi sesleri, hiç şüphe \'Ok 

tehi olduğu hakkında yaldıtlı bir rek- mektef.ıin her tarafını çınlatıyor.du .. : 
lam gördüğ"ünden, kalkmış Kayseriye . ~oN.tklara .milliyetlerini sordum, 
gitmiş. 30 Eyliıl sabahı Talasa çık - lkısı Ekmeni ımiş. En biiyükleri vo 
mış ve snat 7,5 ta, Amerikan mekte- 16 yaşh'ilrında kadar olanı da Türk .. 
binin olduğu yere gitmiş. Kariimiz Bu za1vall1 Ttirk yavru~u. 18 • 20 
diyo rki: k~dar taiebesi olan bu mektebe fate-

"Geniş avlunun ilerisindeki muhte- ~ıyerek ~ ç seneden beri devam etti~i
şem mektep binasının şarkı cenubi- nı, babasnun kendisine: ''Oğlum. sen 

sinde ve mektebe bitişik bir ev var. çockutksb~n~ aklın ermez. Amerikan 
. .. . . me e m\U,•n yüksek terbiye o.larak-

Meğer burası mekt:p müduriiniin evi sın. Bu mel\ctebin kıymetini bü üviin-
imiş. Bu .~vin demır parmaklıklı bal- ce takdir e~iersin.,, dediğini, :U ·~·i.lz
konund~ uç .çoouk du:Uyor~u. On- den ve babasına itaate mecbur oldu-
lıı.ra dogru gıderken, bırdenbıl"e taı,ıp gu cihetle .için için aahy k , 

· ·h· 1 · k 1 kl ... ara mt!K· 
gelen ıla ı ses erı u a anmı doldur- tebe devam ~ttiğini söyledi ve: "Size 
du. Hem de kadın - erkek sesleri ka- yalvarırım unca evli.dm b ... 

1 
· 

k t .. k ·· 1 ' lZI O} e bı. 
rışara . ur çe soy enen ve Hazl"eti le bile bu ktl'Y\lya t . 
I d b h ed b. ·1-ht 1 a mayınız . ., dedı 
sa an a s en ır ı a ı.... Zaten ben ka~ar kt · 
Ş d ımı ço an vermış-

. aşır ım ve çocuklara "bu nedir?,. tim. Mektebe ~lc7ramadan d" d .. 
d!ye sordum. "Sabah yemeği yediler Maarif V .... ':'

1 
ti , on um ... 

d d . • • . , e" a e nın ehemml\'etl,,. e mı ayın yapıyorlar ... cevabın1 al- nazarı a·ıkk t· . lb . . · 
· ,. lJ:ı ı ce ederı z 
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lddiaı1 Dövüşün M··n~1-
kaşa•arı Devam Ediy0r. 

GALATASARAY 
Kiiihün Boks Kaptanı, Romaflb11ah 

Boksöre Cevap Verdi 
.. ! ----

Romanvalı ile Melihin yaptığı boks maçınd'ı.11 bir fo'oğraf 
[Soldaki Me~i/ııi>] 

Gcı;en 3;\' fialafasarn~· boksörlerinden l\lelihlc dövfü,tüktcn sonra Yor
go·~Ia .._on marıııı yapıp Romanyaya a\'det eden lıok··ör Tcodorestcu'nun 
l\leliht~n bir intikam maçı istediğine dair Akşam ~aı'!!tesinde bir yazı ,:•li
tı. lfomaıı~·almın iddia \'C anulanna salahi.rt~tle (~..:vaıı verl'<'t-k me\kidc 
bulunan Galatasaray boks kaıttaııı ve Melihin hirı uJnj Siih~~ 1 ile görü~
tül,.. Ifarue~inin maçı hakkında Galata..~aray kapJ;anı bize ttunları söyle-

di: 

- Vaziyet çok açıktır. Romanyalr-ı 
ya galip ilan edilen kardeşim, o gün koltuğa sığwaz" derler. Öyle olduğu 
rakibinin meydan okumasına seyir - halde Melil t iki kaı puzu bir koltuğu. 

eller önünde cevap vermiştir. Malum- sığdırarak lıem işine devam elti, hem 
dur ki, biz Romanyalı ile sekiz devre de idman!a:rını tamamladı. 
üzerine dövüşü kabul etmekle onun Maçı ta 't.ip edenler unutmamışlar
a.rzusuna razı olmuştuk. Yani amatör dır; o gü·n Melih altı devre hasmına 
olan Melihin üç devreden fazla dö - üstün dö\Jüştü. Son devrede, Roman
vüşmeye mecburiyeti olmadığı hald\! yalının ndes ka'oiliyeti daha yüksek 
s~kiz devre döviişmesi sonradan ileri olduğun fan faikti. Fakat bu faikiyet 
ısürülebilecek iddiaların önüne geç - asıl bo)'ıs kıymetinden gelmiyordu. 
mck içindi. Romanyalı diyebilirdi ki; Yukarivı-.:::.'bcri anlatlığım şekilde bir 
böyle iddialı maçlar, am~törler~. tur-ı boksÖr ii kendi takati içinde iken döv
nuva şeklinde yapılan bırkaç musa - mek biır krymettir. Yoksa işi dolayı -
bakalrk dövüşleri tamamlryabilmeleri sile rakibi kadar nefes edecek idman
ic;in yapılmış olan üç devrelik dövüş- lar )ı-ıtpmasına imkfı.n olm1yan bir 
lerle neticelendirilemez. Esasen a- boksf~rü takati kesildikten sonra hak-
matörlerin ile; devre dövüşmeleri bir lamı: ık iş değildir. 

İşinden mfü:ande abımıyan karde
şime Romanyalının: 

-- Gel on iki yahut on devre dö-

turnuvada birkaç maç yapmak mec
buriyetile nizamnameye konmuştur. 
Halbuki bizim dövüşümüz turnuva 
şeklinde olmayıp iki boksörün bütün 
kıymetlerinin meydanda imtihan 0 _ wuelim. Gibi bir teklifte bulunma-
lunması için yapılıyor. Binaenaleyh srnın manası ııöyle tefsir edilebilir: 
Uç devrelik maç mevzuu bahsola - - Senin nefesin yetiştiği kadar 

maz. P:ıcnden daha iyisin. Fakat nefesin n-
İşte biz rakibin böyle iddialarını hıaldığı mUddctte ben sana knrşı daha 

önlemek maksadile onunla sekiz dev-• (şiddetli dövüşürüm. Sen nefesini a-
re dövüııe razı olduktu. Nitekim maç..l lt k f · k b 1 t k' b · 

1 R 1 d 
za aca meRn eyı a u e ı, cnım 

tan evve oman ya ı ıı. o mesafeye 
itiraz etmemi.cıti. Halbuki sonrada111, kazanma snnşım artsın ... 
mağlup olunca daha uzun mesafe i1 _ Bir boks maçmın faikiyeti yalnız 
zerinde dövüşmek şartile meydan ı.ı- nefeste değildir. Nitekim iki boksö -
kutlu. 

:Melihin işi vardır. Ro.manya1ınm 

!stediği on devreyi çıkaracak şek} ldc 

hazırlanmak üzere çalıştığı ye1-den 

müsaade alması lazımdr. Çünkü Ro
manyalının i§i gücü hergün serbrtstçe 

idman etmek olduğu halde MelLh hem 

işine devama mecbur hem de iHman
larmı tamamlamak müşkülleri.be uğ
raşıyordu. Madem ki. iddialı maçlar
da iki tarafın bütün kıymeHeri. im

tihana giriyor, Melih neden bütün 
kıymetlerini ortaya koyabi~ccek id
man devresinden mahrum ol/arak ra
kibinin karşırma çıksın ... 

O gün Melih namına saz söyliyen 
Eşref Şefik de Romanyalm ın intikam 
mrıçı istemesini; mezuni,~t almak 
şartile razı olduklarını bildirmişti. 

Mezuniyet istediği. halde~ alınamadığı 
için Romanyalının a rzu&ru yerine ge
tirilemedi. Yoksa boks fyapan bir a
damın mUsabakadan bal:ııane bularak 
k~çması ve bilhassa galip geldiği bir 
hasımdan korkması meı;zuu bahsola
maz. Herkes te biliyor ki, Melih Ro
manyalı ile maçma hwzırlanırken bir 
taraftan işinde cahşıyor. diğer taraf
tan idman yapıyordu. ' "tki kamuz bir 

rün bil"birinden üstün olduğunu ölç -

mek üzere olan nizamname esasları 

da nefes kabiliyetini yüzde yirmi nis
betinde olarak kabul etmiştir. Geri 

kalan yüzde seksen k1ymetle nefes
ten başka mücadele sporunun kalite
leridir. 

Şu halde Melih hasmını o günkü 
maçta yüzde seksen farkla dövmüş
tür, gibi bir nazari hüküm verebili

riz. Hasmından hiç olmazsa yüzde 

altmış faik olan bir amatör boksör de 

ikinci imtihanı, idman ynpmak imkan 

sızlığı içinde. hasmının istediği mesa
fede yapmağH mecbur değildir. 

Tekrar ediyorum; Melihin Roman

yalı ile teklif edilen intikam maçını 

on devre olarak kabul edememesi yal

nız mezuniyet meselesidir. Yoksa Ga

latasaraylı boksörün maçtan çekin -
diği ve mazeret aradığı varit olamaz. 
Esasen bu gibi dedikodular sporcu -
luğa yakışmaz şeylerdir. Amatör ol
duğu halde 'bir profesyoneli hakimi
yetine almağa muvaffak olmuş bir 
sporcunun kendi kabiliyeti ile kazan
dığı şerefli bir galibiyeti azaltmak 
sözle kabil rleğildir. Müsabaka s::ıha-
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Karışan Bır 
Mağlubıyet 
Balkan oyuıılarına gi~tuı at-

letlerin ikinci h-:a/ilcsi evvelki 
giiıı l.staııbula dijııdii. Bu scııc 
Atiwıdn dcıxım olııııaıı Dııl
kan oyımlanıula dördiiııcti 
kald ıfirnıız nwlı(mdur. Grrx:
trlcrdc, halkın ağzında b 1ı 

dördüncüliifiihı pek h(lfiftcn 

[]"eliği rlikJ;afin•i;:;i çekti. 
fl ıııı ım scbc7Ji.•ıi RNliıı r,z; il!· 

fl;JhUliy/c Rıısya .wıyahat;ıı~lc 

İ fııtlııılclali:i mağlıilJiyctlcı iıııi;:;-
<7e lmll'yoru::. 

Çiiııhı. !Jcrliıı olimpiııııı'ıı•ıt • 
i.~firnk eden kırk l~iisur ınaıct . 
arns111da ka-:unılacak bir ı/ö:
rl·iıırıi lıi(j'ı ıı r1ı cm ıııiyrt;11 i o

hc:.li aıılmınştı. Onıııı ir;İ'l 

"Ertlkr111 m{lml<ırıııdrı ılf) ,·rfi"ı

ciiyiiz,, pifJi lıir hmıarJiısi o,:ıı-

11ınrrr birrfrııTı;re 1(1/r1111lı71nr. 

Akıllar bilriilıtiyar di)rdi.iıı

rı"ilii {iiUı 1~1r kıymet ifm1c r:
firliııc fl'fkılıvor. Ru<ı11rıdaki 

f1ttlı'ıl m,.,rlrrnımı frrf.c;ihif ı 1•r:

qrıir miiıı,,];:<'·'!flltJn rua<;ı;• . 1a 

Rrrl7;rnı diirdiiııciilii(jiiııiiıı ıF• 

rı1rlıı riıı pcl• f rırl;:c/ tiril cm ecli
rjiıır10'1ı lm i.q giiriiltii•ır knrı.~
mı'I 1•w:.iycttc ımıdıtlmal.: ii:;c· 
Tf'dir, 

Sım ıı lıi:: rlr 11f1' ırlı ıı, ılım 11c. 
1ırwrlrıtrılım l:i, BrtTknn nyıın-
7armd<1ki d;)rdiinciilük soıdrtıı 
'1i · rtn•rlliktir. 

ilfo1ıi m yn, Ralkmı 0111017rı- 1 
nııa. bu w·nc Vrs nıillr.t girdi. , 
K"z<rndıkları <nra iti1ın.ri1ı7r• ; ı 
Yıma.11lılnr , Yııqoslnvlnr, Ru~ 

mmılrr. T 'irk7('r 1'f' B11lgı1, 7111· •• l 
Bu11w~:ıarıı ntlcti~m 1ıl • - ı 

1ıclcri, Yıınrmisfmı lım;,., ıırk 

qiir11ii~ r!cliilılir. Eir Bcrli' 
oı;mpiı;adıııdrt 1;n::rrııı1rt,..,•k ı 

rlörrlii ıır.ii/'' l::lc J . .-a f 'iyyrn w ıı

l'rıırcs" edilemez. 
T:ıı miinrrsr-1•,.flc 1Jir Jıilui~rr·

ıti ııaJ:lctlccr.ği.:: 

S111 ı fta pr.k çalrnmtyrm 'frir ~·oJ 
cu{jını anası imfi1ınnllan son- \ 

ra o,rilun<ı .'ınrm u.::: j 
- Sınıfla kaçıııcı gcl•1in cıJ

lli,1ım? 

Oj/ıı r.cw(r vcrnıi.J: 
- On 1w.'!inci çıktım, 

nr. .. 

mı-

Grıcu;jıııı balJa.<ıı i[,it;ıo et
miş: 

- Yalıu, smı fta k<1Ç 1:işi 
n7dıujww snrrıırtd(lıt ~il· 1ırıyla
zı n~dr.n kucnl;lı 11nr.~1uı."I 

A nııcsi sınıfta k11.ç ld5i ol
dı1i'iımu sormı~a. çocu1: baJmı 
C[JC'TClc: 

- Orı rılh fa1d>c 1wnlı. CC· 

V(lb•m 11(ffmi.<ı. 

iste Eall•aı; oımn].f1n11rfrı be§ 

m1/<ırıt>1k millet n1d1lf/rın<r (TÖrr. 
riördii11oii.yi(z. Anlo;:ılrlı mı! .. . 

__ _____..-..--...·-··· ... ı ·------
Federasyon Har:ci 
Klüpler Arasında 

Eminönii llall:cviııdcn: 

Evimiz tarafından gnyri federe 

kli.ipler arasında düzenlenen lik ınaç
larına 12 - 10 - 006 pazar günü Ka
ragümrük stadında başlanaca~t~ır. 

Prgoram: 
a) Saat (13,15) de Küçükpazar -

Fatih ldman, hakem Necdet. 

Askeri Mektepler " ispanyada lhtil3.I 
Spor Birincilikleri H k . B " , f 
Bugün Beşiktaş Şeref are etı OgUıamaz o 

Stadında Başlıyor '' 
·Her yıl olduğu gibi bu ders yılında 

da lstanbulda bulunan askeri mek -
teplerirniz arasında ve Maltepe aske
ri lisesi direktörü Kurmay Albay A
dil Türerin başkanlığında (Atletik, 
futbol, hentbol, voleybol, güreş, boks 
gibi sporun bütün şubelerine ait) bi
rincilik müsabakaları yapılacaktır. 

Müsabakalara bugünden itibaren Be
şikt.aşta Şeref stadında başlanacak

tır. Duhuliye serbesttir. 

Leviski Bugün 
Oynuyor 

Hk Müsabaka Pera ile 
u apılacak 

Bulgarların kuvvetli takımlarından 
olan Leviski ı:;ehrimize davet edih1.ş
ti. Bulgıır futbol,.ularından ı:;clen 

muvafık cevap üzerine ilk mac;ın bu
gün Taksim stadında yapılması ta
karrür etmiştir. 

Bulgar futbolcuhıriyle ilk maçı Pe
ra takımı oynıyacaktır. Ikinci maGın 
Şi!ili klübi.i tarafından yapılması ıı:a

rarlasm1ştır. 

Lcviski takımı va ktile fs1anbııla 

g-elmiş ve klüplcrimizle k::ı rştlrı~m -~tı. 
Tatbik etti~i futbol sistemi atlct.ik
tir. Takımın içinde mkı süt ceken 
miihııcimler vıırdır. Bııt;i.inkii oyun
da Peralıların g-alibiyeti temin et
n1ek üzere ~ok gayret göstermeleri 
lazım gelcl:;-·ini hatırlatrrız. 

Diyebiliriz ki. Pcra takımı bir se
nedir Leviski kadar sert ve ntlrtik 
bir takımla çarprsmamı~tır. V::ı.kıa 
Pera oyunculHmrn da atletik kabili
yetleri yerindeclir. Fakat Leviski o
yuncuları kad::ır ecnebi m::ıc;ı yarımı:ı.

ınıı~ olrluklarmdan arıılarmdaki an
la~ma Bulgar oyuncuları karlar belki 
sağlam değildir. Bizce Peranm bil
hassa hücum hattı sür'ati ve ça bıık 
intikali nokta larında n Bulgar müda
faasını epey sarsa<'aktrr. Bulg:ıı lar 
da buna mukabil on bir kişinin atle
tik beraberliği ilr gali'biyeti temine 
cahşacaklardır. TAN - Bu m'lçın 

tafsilatını uzun verecektir, 

Boks 
Yarı A~ır Sıklet Şam

piyonu Zenci Ga 1p 
Dün yarı ağır siklet şampiyonu 

Zenci Cou Hanri Levis Şikagoda Kla
raus Burmanla yaptığı bir maçın 
ikınci devresinde hasmını berbat ede
rek dövüşe devam cdemiyecek hale 
koyduğundan hakem tarafından ga
lip ilan edilmiştir. Arap boksör da
ha birinci devreden itibaren hakimi
yeti ele almış ..,;e rakibini bir!rnç k~re 
yere yuvarlamaya muvaffak olmuş

tur. 
zencinin pek tehlikeli olduğunu gö

ren .Amerikalılar ağır siklet düaya 
~ampiyonluğuna namzet olan Almana 
bir tuzak kurmak maksadiyle büyük 
bir para mukabilinde onunla boy öl
çüşrnesini de teklif etmişlerdir. 

Alman teklif edilen paranın fazla
lığına rağmen mağlup olarak namzet
liği kaybetmek ihtimalini hesaba ala
rak roaçı reddetmiştir. 

SÜr' at Cezası 
Jzrnir, 9 (Tan muhabirinden) 

Fazla hızlı giden iki otomobil tevkif 
edilmiş, şoförleri mahkemeye veril -
miştir. 

"Franko Kazanabilir, Madrit Düşebilir, Fakat 
Bu Muvakkat Muvaffakıyet İspanyayı Daha 
Müfrit Şekliyle Sola Çev;rmeğe Yardım Eder,, 

As! kuvvetlere karşı gelmek suç ile yakalanan lspanyol gençleri 

(Nevs Chronicle gazetesinin muhabiri Vernon Bartlel İspan
yadaki hakiki vaziyti anlatmak için İspanyanın sansür tazyikin
den uzaklaşmış ve vaziyeli anla tan mühim mektuplar yazmıya 
ba~lamışlır. Bu mektupların birincisini naklediyoruz.] 

Marsilya, 7 - Hakikati tahrif eden 1 

sansörün tazyikinden kurtularak va- süt ve et çok azdır. Fakat iaşe işleri 
ziyeti olduğu gibi yazmak ic;in İspan- yoluna konursa Madrit uzun bir mu. 
yadan ayrılmağa mecbur oldu. ha.saraya tahammül edebilir. 

Madrit halkının ekseriyeti ha.la Devlet merkhinin nakli uzun bir 
kat'i zaferin hükumet tarafından ka- müddet konuşulmu. l'llmaknı 00!-.aber 
zanılacağına kanidir. Birkaç gün ev- böyle bir hareketin felaketarnı,, bir 
vel Toledodan Madrite ve Madritten mahiyette olaca~ anlaşılmış bulunu
Aranjuez'e gittim. Fakat bütün bu yor. Bununla beraber hükumet daire
seyahatim esnasında bir tek siper, !erinden çoğunun cenupta bir lı~ana 
veya bir tek telörgüsü göremedim. nakli ile Madritte kuvvetli bir müda-

Komijniı;Uer ve soı:ıyalistlcr, en ni- faa heyetinin bırakılması çok muhte
hayet müdafaa teşkilatı vücude gc - meldir. 
tirmek lüzumuna kani oldular. Hiıikfımetten nefret eden, fakat ko· 

Sindikalistlerle anarşistler, disip - miteleri seven anarııistler bu tedbir
Jin eksikliğinden fazla tayyare ve top den memnun olacaklarchr. Bu ted • 
noksanr yüzünden gerilemek mecbu- bir, dc\'letlerin Burgos hUkCımeti ta.
riyetinde kaldıklarına ve asilerin Por nımnlnnna '!nRnİ olur mu, olmaz mı:, 

t~kiz hududundan Madrit civanna belli de~ldir. 
kadar ilerlemcğc imkan bulduklarına "ihtilal hareketi boğulamaz!,, 
inanıyorlar. Benim kanaatime göre hükumet 

_:.. Jkumetin güçlüğe uğramasının partileri Madritte mağlubiyete uğra. 
sebeplerinden biri ordu ile yüksek yabilir, General Franko da Madrite 
mülkiye memurlarından karşılaştığı girerek ı:ıon haftalar zarfında dökü -
sabotajdır. Nazrrlar tarafından ve - len kandan dahn fazla dökebilir, fa
rilen türlü türlü emirler dolayısile kat aristokratlardan, papazlardan ve 
yardım kuvvetleri yanlış yere gidi- generallerden müteşekkil bir heyetin 
yordu. Hükumet bu yüzden yepyenı İspanyada ihtilal hııreketini boğabi
bir idare vücude getirmek mecburi - leceğine inanmıyorum. Bunların mu
yeti ile karşılaşmış bulunuyor. vakkat muvaffakıyeti memleketi an-

Madrit halkından beşte birinin hü- cak en müfrit şcklile sola çevirmeğe 
kumet alevhdarı olduğu tahmin olu
nabilir. Milis kuvvetleri arasında boz 
gunculuk yapanlar da eksik değildir. 

"Madrit kolay düşemez!,, 
Fakat, Madritin demiryolu kesilse 

ve su yoIIannın bir kısmı tahrip edilse 
de kolay kolay dü~eceğini zannetmek 
yanlıştır. 

Bununla beraber Madritleki parti
ler arasında münakaşalar devam et -
mektc ve bunların ~oğu 'bir harbin na 
stl kazanılabileceğini anlamaktan pek 
uzaktırlar. Mndrit hükumeti gönül
lülerden müteşekkil küc~ük fa kat di -
siplinli bir kuvvet vücude getirirse 
asileri ~eri çevirmeğe muvaffak olur. 

Madrit ahaliı:;inin çoğu General 
Franknnun muvaffakı •eti takdirinde 
kılr('.tan geçirileceklerinc inandıkları 

için lazım olan teı::kil~tı vücude ge -
tirmPf!e hazırdırlar. 

Şehirde ya!'\ayış ı::,,raiti bir hayli 
de~iı;miı:ıtir. Tereya~ ile yumurta 
çoktanberi ortadan kalktı. Şeker, 

yardım eder. 
Birkaç giin e\'Vel av ışı!'hnda bir 

hayli gezdim. Her köyün methali yı
ğın yığrn odunlarla kapanmıştı. Halk, 
diğer Avrupa halkına göre 300 sene 
gPri idi. Fakat hepsi de irtic:ı anast
rilc sonuna kadar dövüşmeğe azmet
rrıi" 'bir h::ıldc idiler. 

f spnnyol a~ilerinin zaferi, İspanya 
frin bir fclak~t olur. 

Onıın i~in va ktile ai'l<'mi miidahale 
c;;ivasetini mi.idafaı:ı etti~im hıı.lde bu
<ciin bu sjyaı::etin tPhlikf'li, yanlı!$ ol
ıhığuna kııniim. Çünkii btt siya~Pt, 
rtiinvıınm her memlekrti"rlı>ki ileri 
harC'kete bir iharıet tf'ı:;kil eder. 

Yunan Komünistleri 
Atina, 8 (TA) - Mahkeme, Yunan 

komünist partisi liderini altı buc;uk 
ay, partinin diğer şeflerini de iki se
neden az olmamak üzere hapse mah
kum etmiştir. 

350 aınele açıkta kaldı 

ıstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınat.ma Komisyonundan: 

b) Saat (l4,50> de Halıcıoğlu -

Aksaray (A) takımı, hakem Sürey. 
ya Birol. 

:rv1erkezimiz itlafifarında kullanılmak üzere dört ka -
lenı itlafıfar malzemesi açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

1 - Tahmin bedeli 868 liradır. 
2 - Şartnameler merkezimiz Levazımından para -

sız alınır. 

İzmit, (Bt1susi muhabirimizden) 
inhisarlar idaresinin Izmitte bir tü
tün inı.aW.thanesi vardır. Seneler -
dcnberi içinde fakir yüzlerce insa
nın çalıştığı bu müessese, evvelki 
gün kapatılmış ve kara kışın kapı
sında 350 işçi sokak ortasında bıra
kılmıştır. Söylendiğine göre, daha 
yüz bin.lerec kilo işlenecek tütün var 
iken imalathanenin kapanması, yal
nız bir arzu ve etraflı düşünülmıyen 
bir emir meselesidir. 

c) Saat (16-,20) de Karagümrük -
Topkapı (B) takımı. 

smda yumrukla kazanılmış şeyler a
ğızla üflenir mi hiç? ... 

TAN - Galatasaray boks kapta
nının \'erdiği ~u uzun İ7.ahla. İl{İ haf. 
tadır devanı etmekte olan iddiaların 
önüne ~eçildiğini zamıedi;\·or~:. Meli
hin karde:;i Romanyalının teklif et
tiği intikam ma~.mm neden on veya 
on iki de\Te olamryacaı'bnı knvvetli 
~slarla anlatmıştır. 

3 - Eksiltme 20/10/1936 salı günü saat 14 te Ga
latada Karamustafapaşa sokağında İstanbul Limanı Sa
hil Sıhhiye lVIerkezi komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 66 liradır. , 
S - İstekliler bu işin ehli olduklarına dair Ticaret O

dasının bu davet tarihinden sonra alınmış bir vesika gös
termesi şarttır. 

6 - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmed~n 
evvel muvakkat teıninatJarını yatırmış olmaları gerektır. 

(1881) 

Buradaki tütiin işçileri bir heyet 
halinde vali ve Parti Başkanı Hamit 
Oskaya müracaat ederek şikayette 
bulunmuşlardır. 

Yanlış bir kararla kapatıldığı sa
nılan inhisarlar imalathanesinin tek· 
rar açılarak aile sahibi yüzlerce in· 
sanm yoksul bir vaziyete düşmek • 
~en kıırtıılmaı:ıı limit edilmektedir. 



.... T ANm Çocuk ilavesi 
_...;~-........... --------:-----------------~--=--- - ...... 

~
il 

. 
\.. 

IR 

~--~ ~ 
~~~~ 
~- - ..--
-~ ::;:;r::::-

-==-

ı~-

o·" 
" o 

,---.::? 

~" 

'b:::::.o 
._.?'##-~~ ~~ 

FaydaBo BIDgDDer 
.,- '-~"'~"''-"....,.'~·'·'·'-" 

Dünyanın Yaşı 
Doktor F. Heckt ile yardımcısı 

Bayan Edith Krupa'nın iddiasına 

&öre dünyanın yaşı bir milyar 725 

milyon ile bir milyar 820 milyon 

yıl arasındadır • 
Filvaki kayalarla madenlerin ya 

kahvenin halis olup olmadığını an 

lamaktır. Bu ise çok kolaydır. 

Bir bardak suya bir tutam kah

ve attınız mı içinde ecnebi madde 

yoksa kahvenin bir müddet suyun 

üstünde yüzdüğünü, suyu yavaş 

•ı onların Radioa-ktif madde mik-1 yavaş suyu emer taneden sonra 

tarlarının tayini ile tesbit edilir. 

Bu usule Oroloji Radioaktif denir. 

dibe çöktüğünü görürsünüz, şa -

yet çabucak suyu emip dibe çöken 

Dünyanın yaşını bilmek için Viya-ı parçalar olursa kahve halis değil 

nada yapılan tecrübelerde Kana - demektir. 

Cfa'da Vinifeı civarından alınmış 

kaya parçaları üzerinde tetkikat 

yapılmı,tı. 

Zaten bu yolda evvelce başka 

bllıinlerin _ yaptıkları tecrübelerde 

ayni neticeyi vermişti. 
Mesel& Rusyada Sinyaya Paladan 

alınıp muayene edilen kayalardan 

Cfa dünyanın bir milyar 850 bin yıl 

yaşı olduğu ~esbit edilmişti. 

Demek oluyor ki, bilgi adamla· 

rı dünyanın, iki milyara yakın ya
t• olduğunda müttehittirle,. 

A Köpeklerin yafı 
Uç yalltk bir köpek kemale ermiş 

.. yılır. 7,5 yıllık bir köpek 60 ya-

Dünyanın uzun köprüleri 
Dünyada boyları bir kilometro

yu geçen köprüler 'unlardır: 
Tay Bridge (lskoçya) 3136 m. 
Fortb Bridge (lskoçya) 2530 m. 

Rio Şalado (Arjantin) 2043 ın. 

Rio Dulce (Arjantin) 1788 m. 

Hardinge (Hindistan) 1641 m. 
Victoria Jubile (Montreal) 1623 m 

Moerdijk (Felemenk) 1432 m. 

Sydney limanı 1257 m. 

Montreal limanı 1185 m. 
Buenos Borough (Birldm) 1134 rı 

Brooklyn (Biri. sm) 1052 m. 

Su ve Toprak 
tındaki bir adam kadar yaşlıdır. 

Küçük köpekler büyüklerden da _ Amerika bilginleri yeni bir hadise 

ha çok yaşarlar. Av köpeklerinin keşfetmişlerdir: Denizin med \·e eez. 
umumiyetle diğer köpeklerden faz ri ile beraber kuyu sularının sathı 
la yaşadıkları görülmüştür. da alçalıp yükselirmiş. Bu bilginler 

hemen aletlerile işe girişmişlf'r \"e 
Kahvenin haliı mi karışık mı ölçüp biçince bakmışlar ki ku\'Ular-
olduğunu nuıl anlamalı? daki tatlı \'eya uı sular denlzdeki 
Vakıa kahvenin cinsinin iyi ol- tuzlu sulardan pek az bir zaman 

MBsı prek ima. karışık, olmaması sonra med ,.e c.ezre tabi oluyorlar. 
mutlaka lazımdır. Fakat bilginler bir ta.,ıa iki kuş vur 

Kahveye neler karıştırmaılar muşlar ve ayni zamamla ku)·u sula-
• . nnın yer sarsmtdanndan da miite-

k ı ... Nohut, kakule, hındiba! Çarşı ..... ..,1 k1 • ·· ıı:- --ı 1 rdi ı .,.... r o ugunu of'>.eo11uş e r \ 'e n -
da kahveyi alırken size halis oldu· tekim .Japonyada vuku bulan bir yer 

~ 
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~ 
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Yeni Moda Çiftçilik 
Geleceğin riftçileri çifti, ~aliba 

odalarından sürecekler. Amerikada 
motörlü \'e telsizli sapan arabaları 
yapmışlar. Bu telsWe hem motôrii 
işletip kontrol etmek, hem de aaraba-

pıp irine girecek \'e oradan sapan a
rabaJanru i'ltenile'n yerlere sürüp o
ralarını beJIJyebUecek. Hele dahası 

,.ar... Buna bir de tele\·izyon ilave 

etmeyi düşünüyorlannış. O \'akit da-
'" istediğin \'ere götürmek müm1'iio- _ _ . 
mü Deme.k 1 1• 1 el •. ha ala. Çıftçi kilometrelerce uzakt~ 

ş... o uyor ııu g ttegıo 

çif~Uerine tarlalarda terlemek yok. ki evinin salonundan radyoya twnzer 
O, tarlasoun bir k~indeki yük • bir aletle tarlasını görerek sürehile
sekçe bir yere güzel bir kulübe ya- cek ••• Yaşum çiftçiUk. 

------

YAZISIZ H i KA YE 

ğuna dair yüz bin yemin ederler ... sa1'81ntnlrmn Amerikadaki kuyulann L •• :cr·ı· · ')2., .. ~ ::'»' ~~ ... i ;nv;c> c,. 
Ederler ama onun en iyisi bizzat 1 sula.mu sarstığı görülmüştür. Etme komşuna gelir başına 1 
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Masal 

DEV Cici yavrum 

(B~ı geçen nüshadan) 

1 İlk nüshamız g~en hafta çıktı. A
eaha yavrularım beğendiJer mi diye 
benim içim içimi yiyor. Bu yazı ma
kineye ,·erilinceye kadar daha si:ı.ler- Derviş, yolun dönemecinde, devi 
den bir haber almadım amma •.• Ilak- kayboluncaya kadar gözden kaçır -
luruz \'ar ... Gazete elinize geçeli ne madı. Yalnız kalınca kendini toplıt -
kadar oldu ki. İnşallah bu hafta için- dı. düşündü ve yeniden dövünmeye 
de düşündüklerinizi bana yazarsınız. başladı: 

Sizinle bir kere dütiüıaellm ... Bu ga- "Yine faka bastık, diye söyleniyor 
.zeteyi kimler okur! .• Bu gazeteyi ~u, d~vin kim olduğun~ na.sıl bilme
memleketin en kalabalık şehirlerin _ h ... Bılemezsem ayı getır dıye tuttu
den tutun da en kuytu köşelerine ka- racak! Ne biçi~ .. adamım ben, hiç mi 
dar nice yerlerde minimini ya\·rular aklım yok ... Gozu açık mı uyuyorum 
se,·e se\·e okurlar 11... .· 1 k .. yoksa! Allah cezasını versin. Dur ba · ... ~psı ge ece nu~ 

hanın çıkmasını sabırsı7.hkla bekler .. kalım mektep bits in de düşünürilz . ., 
Fakat bu olmyanlar arasında biribi- . Mektep i~in. köye yakın yüksek 
rini tanıyanlar neka.dar azdır, değil bır t epe seçıldı. Ve dev hemen ışe ko 

mı • .,. İ t b" . b. • .1 • l . yuldu. . ş e ızım rr gayemız ue sız erı . . . 
biribirinizle tanı~tırmak. Şimdi, siz, Yen kazdı, temelını attı. Ocaklar 
bu nasılolur dersiniz ... Bakınız ne ka- açarak taş çıkardı. Kocaman taş par 
dar kolay! çalarım koltuğunun altında t epP.ye 

Gazetemizde bir muhabere dersleri kadar çıkararak domino gibi biribi
kısmı açıyoruz. Tan;madığı kardeş~e· rinin üzerine istif etti. Derviş ona 
rile tanışmak, dertl~mek, memleke. hayretle bakardı. Ellerini arkasına 
tin hiç göremdiği, gitmediği yerlerin- koyarak gittikçe yükselen binanın et 
de neler yapıldığım, oralıırda çocUk- rafında gezinir kendisine kalsa böy
larm nasıl çalışt klıırım, nasıl eğ' en- le bir bina yapmak için ömrünün kiı.
diklerinl, nasıl yaşadıklarını ö~ren _ fi gelmiyeceğini düşünürdü. 
mek merakında olanların bize gönde- Bazen deve aklına gelen fikirleri 
reeekleri adreslerini, biz 0 kısma l ' a- söyler, bazen de inşaatı tashih etli -
zacağız... • rirdi. O zaman göz ile kaş arasında 

Amma dikkat edin ... Bu adres her duvarlar yıkılır, taşlar sökülür, ye -
kesin kendi adresi olac.ak ve ga}Tet 0 niden inşaat yapılırdı. Civardan köy 
kunakh yazılacaktır kf biz ok~rken lüler yığın, yığın gelirler mektebin , . 
2ahmet çekmiyelim. ınşasını seyrederlerdi. Artık inşaat : 

l5te küçük olrnyuculanmızdan kim her gün biraz daha ilerliyor, sonuna ! 
isterse bu adresler a.rasmdan birint yaklaşıyordu. 

-

T ANm Çocuk ilavesi 

i 1 e DERViŞ 
Nihayet iş bir ~atıya kaldı. Derviş 

telaş içinde idi: Devin kim olduğunu 
öğrenmek lazımdı. Kederi evvelkin
den ziyade idi. Dev bir öfkelense onu 
pire gibi iki parmağı arasınd :ı ezer-

# 

di. Artık yerinde duramaz oldu . Yine 
başı boş dağ taş dimeyip gezinmeye 
başlamıştı. lşin içinde nasıl çıkacağı 

nı bir türlü kestiremiyordu. 

Dev mektebin çatısını kurarken 
derviş, meyus dağlara yürüdü bir ma 
ğaraya r ast geldi, g irdi ve başını iki 
eli arasına alarak düşünmeye koyul 
du. Birden dışarda dehşetli bir g il -
rültü koptu. Ne var diye mağaradan 
usullacık dışar1 baktı. Bir de ne gör 
sün: Devin karısı ile oğlu mağara -

nm ötesinde duruyorlar! 
Çocuk ağlıyor, döğüniiyor, anası 

sust urmaya çalışıyor, diyor ki: .. Ağ· 

lama oğlum, ağlama... Yaramazlık 

et mezsen dervi~in getireceği ayı ba
ban şeytan sana oyuncak diye vere~ 
cek. 
Derviş bu sözJeri işitir işilmn az 

kalsın nefesi tıkanacaktı. Demde 
de.v, şeytandı, o da Tanrıya ettiği •:a 
di şeytana eda ettirmişti. Şeytana ya 

j man bir oyun oynamıştı vesselam. 
E rtesi g iin mektep tamam olmuş

t u. Dev gelip Dervişe vadini hatırı~t 

tı. Alay eder gibi idi. Derv işi alt et
tiğinden emindi. F akat Derviş: "mel 
un, dedi, sert şeytansın, defol kar -
şımdan, yürü git cehennemine:., 

·rinden söküp atmaktı. Fakat yan!ı.~

Iıkla kendileri ilmiğin ic:ine düşmüş
lerdi. Onlar çektikçe halat onları Rn r 
dr, sıktı. Evvela çocuk, sonra karım 
ve nihayet kendisi boğulup geberdi
ler, derviş te muradına erdi. 

"SON" 

~~ecek ve onunla doğnıdan doğruya 
mulıabereye girişecek. Mesela: Sizin 
adresinizi okudum... Benim adrt'Sim 
şnılur ..• Sizinle muhabere edelim.'' 
Diye o SC!'tiği kard~ine bir kartpos
tal yolhyacak. 

[ K~ırökataırO&ır il 
- -

Dünyanın En Küçük 
Fotoğraf Makinesi 

Bu muhaverelerde kartpostal kul
lanmak daha İJ'idir. Çünkü kartpos
tallar ayni zamanda yaşanılan mem
lel<etin manzarasını göster<liğinden 
daha makbule g('!ler. 

Frenklerde bir adet vardır: Posta 
ımlunu manzara~'! boz~·acak bir su 
rette kartpostalın resimJi tarafına ya 
pıştcrırlar. Bu suretle kartpostalın 
hangi memleketten geldiği pulundan 
bakar bakmaz anlasıhr 

Hele bir album allJ) ~u kartpostal
ları oraya J"erleştirirseiniz güzel bfi
de manzara kolleksiyonu yapmış 0 _ 

lursunuz. 

. SAözü fazla uzatmryalım. Şimdi siz 
Wkayelerl okumak için sabmnzle.nr
~'onmnuzdur mntlalt: ! He\)inrr.in ad -
rf'slerinl bekler gözJerini7 den Ö"['erim 
brniın ŞPker gibi J'avruJıırım. 

AıUCA 
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In~ilterede yf'ni bir fot-Oğraf ma· 
kiuesi moda olmuş. Bu makine hir 
kibrit kutusu bü~·üklüğiiııde im•!! \·e 
posta pulu ka.dar fotoğraf ~ekiyor -
"1JU-,. Çektiği fotoğraflar o kadar 

net imi') ki hiç belli olmada.o 9 X 12 
eb'adında büyöltülebiliyormuş. 

Mes~ek Aşkı 
Geçen yıl Ha.zer kıyılarının saW -

tindeki köylerden birinin ahalisi ua· 
lık a\'ma çıkmışlar. Dört beş rü-z ki
şiden ibaret olan bu balıkçılar tam 

balak avlarken üstünde bulundukları 
buz parçası karadan ayrılarak deni
ze açılmıya başlamı~. Ba~kalan ol
sa bağınr, ~ağınr imdat ister değil 
mi! Bunlar balını_ şJar ki etraftan 
imdada gelecek kimse yok, bt'~ imde 
bağırnıadansa balık tutmıya devam 
etmeyi daha münasip bulmuşlar ve 
bol bol avlarunı;;lar. Takibe çıkan 
tayyarf'ler onları sekiz giin sonca 
denizin ortasında bulmu~lar. Ne giir 
seler beğenirsiniz? Köylüler hala ba
lık tutarlarmış. 

• _ 
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EGLENCE 
HEM BiLMECE 

HEM )l~~N~-~ 
l _k .C .. 9 99 .. S4A 

TABLO . ...-.ı 
.._._,,,,_, _ _ li•~~ ~ • . ~111! 

Bu sütunlarda çıkan bilmeceler in nan. 
herbiri için bir puvan ver ilecektir. 3 - T atil günü. 
Bunların hepsini hallet miye mecbuı 4 - Çoğalt; işaret. 
değilsiniz. Hallettiğiniz bilmecelerin 5 - Sayı. 

puvanı onu doldurursa mükafat al- ı 6 - Eskiden Üsküdarda tekkele-
mak hakkınız olur . r i va r dr. 

Geçen haftaki çocuk mecmuamız- 7 - Onun çok mühim bir uz\·u. 
da çıkan bilmecelerin hal müddeti- 8 - Ku\'Veti tükenmek • 
ni. taşra okuyucularımızın da işti

rak edebilmeleri için bir hafta daha 
uzatıyoruz. Kazananların listesini 

Puvan : 3 

No. iV. 
gelecek haftaki nüshamızda ne.;m:> - ~u 
deceğiz. Bundan sonra bilmecelı>ri - yan 

mizin hal müddeti daima on beş ·~.

gli~1dür. Bl.ı nüshamızdaki ~il:tıere· J{l 
lcrın hallen en geç 22 Teı,n-ınıevvcl } 
perşembe gününe kadar elimize gel- t> 

miş olmalıdır. Kazananlarm listesi
ni 24 Teşrinievvel tarihinde çıkacak 
olan mecmuamızda ilan edeceğiz . 

No. 1. 
Fatih Sultan Mehmet taht:ı ~ı

kınca evvela ne yaptı? 
Puvan : 1 

No. il. 
Muharebe bütün şiddetile devam 

ediyordu. Şifre memuru şifreyi kay
betmişti. Fakat, o gün olup biteni 
mutlaka haber ver mesi lazımdı. Ne 
yapsın? Kendi kendine bir şifre uy
durdu ve yerine gönderdi. Şifreyi 

şöyle tertip etmişti: 

D rıız 6 ~~~~ 
· ı ~ L A ı:"ınıııı.:ıo-~ 

}-: ~~u r rn d 5 av u .Ş t l • 

•• ca..ıa muhabere memuru ne de
mek istiyordu ? 

4 

ö 

6 

7 
8 

Puvan: 2 

No. 111. 

·1 ·2 3 4 5 '6 

1 1 

Soldan sağa: 

1 - Son derece kızmış. 

7 8 

2 - Delinin dıımarına basarsan; 
ednt. 

3 - Alfabenin son sedası ; 

lar için tehlike. 
vnpur-

_ l lrazd~yi burmak islenı ;yenwr 
1 ayrı kağıtlara kopye edebilirler .) 

· Puva n: 4 

No. V. 
Yanyana bir çukurda ikiz olarak 

dünyaya geldik ve o vakiltenberi de 
yerimizi değiştirmedik. Daima k3r -
deşimle beraber gezdik, tozduk. Şim 
diye kadar aynadan başka yerde bi
ribirimizi görmedik. Bize ne d~rle!·? 

Puvan: 5 

..._ Kömür Sabunu 
Bizim bildiğimiz sabun zeytinya 

';andan yapılrr ..• Ama, zeytinyağı is-

ihsal etmiyen n kendine lazım 

Tal>ioııu ıı bi>li i n ı ıc rmi numaralaıfa gösterilen .rt>nk1ere göre boyayınız: 

1 - ak ; .2 - K oyu ma,·i; 4 - Yeşil; 5 - Kah\'erengi ; 7 - Kara. 

Deve ile Geyik 
Vaktile katı yürekli, kötü melek

lerden biri, yeryüzündeki insanlara 
kızarak onları yok etmeyi tasarla
mıştı. !nsan kıyafetine gir di, yer
yüzüne geldi, halk arasına karışa

rak onları yok etmenin yolunu araş-
tırmıya başladı. Onlarla yalnız . ba
şına başa çıkamıyacağmı aulamak
ta gecikmedi. Kendine yardımcı bir 
canavar yarattı. Bu canavar deve 
idi... Ama şimdiki develerden de~il. 

Onun kocaman ayakları, kol kadar 
dişleri, keskin boynuzları vardı. B u 
kötü ve merhametsiz melek canava
ra ne yapacağını iyice anlattıktan 
sonra onu insanların arasına salı

verdi. B u korkunç hayvan bulduğu 

vekkül ile onlara hizmet et." detli. 
Yarattığı cana\:arın alet olarak 

insanların esiri olduğunu gören kö· 
tü melek yılarak kaçıp gitti, deve 
de kaderine boyun eğerek insanla
rın hizmetini görmiye başladı. 

Bir gün deve eski halini düşüne
rek kederli kederli dolaşırken or
manda bir su kenarına erişti. Susa
mıştı. Berrak ve temiz sudan içer· 
ken bir geyik geldi. Geyiğin daha 
o vakitler boynuzu yoktu. DE-veye 
akşama aslanla kaplanın ziyafetine 
davetli olduğunu söyledi. Böyle mü
him, bir ziyafete süslenmeden git .. 
mek olmazdı. Başıni süslemek _ için 
ödünç olarak boynuzlarını istedi. 

Ertesi sabah gene su başında geti
rip geri vermeyi vadetti. O kadar 

an şeyleri • memleketin · ; lnden te • ı zünde kan gövdeyi götürüyordu. demki ertesi sabah geri getirecek .. 

larik etmek İ!itiyen Alman;ranm 1 Kötü melek memnundu. ti, vermekte bir zarar görmedi. Boy· 
leytinya:;ının yerine geçecek başkn 

'.ıir şey bulması gereltti. Nitekim Al-

yerde za valh insanları ya ayaklarile 

0
_ 

1 
ezer , ya dişlerile parçala r, yahut ta 
boynuzlarile keserdi. Artık yeryü- yalvardı ki, deve dayanamıd1. Ma-

ınan kimyagerlt>ri kömürden c;ıkar

ıltkları yağla bir asitle sabun yap -

Kötü meleğin böyle yok yere zul- nuzları kendi başından çıkarıp geyi. 

ğe giydirdi. 

manyamn \ 'itten şehrinde ona ~öre 1 için iyi meleklere yalvardı lar. Uğ • ı vardı, ne giden! Akşam olunca deve 

nıya muvaffak oldular. Şimıli Al- radıkları felaket yüzünden insanlara kedere düştü. Böylece kaç sabah ar
ük fabrilca kıırulnıaktaymı~. 

müne uğrıyan insanlar ölmüşlerinin 

gökteki ruhlarmdan yardım istedi -

ler. Ruhlar da yardıma koşmaları 
Ertesi sabah deve su başında ha

zrrdı~ Bekledi... Bekledi... Ne gelen 

acı. yan iyi meleklerden biri katı yü-ı ka arkaya beklediğini bilmiyordu ..• 
rekli melekle mlicadeleye karar ve- Geyik gelmedi. 

. . . . . . . rerek yeryüzüne indi. Baştan fela- O vakittenberi gam ve tevekkül 
Bılirsmız kı, otların, çu;eklerm, zer i k 1 t. 1 rt d n kal 

Nebatların Kulağı 

ete a e · o an canavarı o a a - d · h ı t • o -1··t zevatların bürümesi i<;in toprağa . evenın uyuna yer eş ı. V<U\.I -

giibre karı :;;tmrlar ... • Şimdi de <ıes dırmayı kurdu. lyı melekle cana- tenberi deve su baş-ına geldi mi, Yeni Moda Bir 
Vasiyetname 

Şimali Karolin ahalisinden ':>iri 4 - Çevik. 
Japonlar Nasıl Doğar? 5 _ Kırmızılığıle meşhur bir yc-

son arzularını noterde bir kağıılıu ' ~ ;;:--..:__~~~ ·~· · ~ ·-. // / .:, ?' Jaııonyamn nüfusu )'!da bir mil- miş; edat. . . . . oc,·e boynuzlanıiı bckliye dursun, 

\'eriyorlar. Kulağğmuzm işitenıediı'i; i var arasındaki mlicadele çok çetin içmedm evvel, başını kaldırıp, ya. 

bazı sedala r nebatlarn meğerse Jmv- oldu. Sonunda canavar alt olarak lancı geyik boynuzları belki getirir, 

vet n>:rirıuiş. lUesela saniyede 400 esir dliştU. O zaman iyi melek o - diye gözlerile ufku taramak atleti 

üstüne yazacağı yerde sırtındaki de- , ·-A~<;~~ "ffi~ ' '0 ·' yon gibi müthiş bir farkla artmak- 6 - Yabani hayvan yuvası. dan cıkım sedayı kulağımda duya - "Şımdıye kadar ınsanlaca re_va geyik bir daha onun gözüne gözlik-
risine yazdırmış .•• Ama öldüğii zn- ··*'. /u p (_, ıt/t!l •.ç ~;· :'l/ tadır •.. nu, dakik~da dört küc?k ~~- ! 7 - Sehpada sallan~ır? Edat. maz.•mız ama bu duyulmaz seda me- gördüğün kötül.ük kalmadı, __ n_ıce metli. Fakat ibret olsun diye, r,aldı-
man bazı mem.non olrruynn mrisler (l'fe"°,.; ~~ ~>on dunyaya gelıJor, deme~iır . '

6 1 8 - lslatman~n. aks· sela bah~edeki körı>e fa. s uJ.re fidele- canlar yaktın, nıce ocaklar sondur- ! ğı boynuzlar, tanrının emrile, her 
hemen itiraz etmişler ve imzasız va- ışte bu 

8~.tırlan okuyu~erJ 8 ~m,lar Yukardan. aşagı. ~ rlnl bol bol uzatır, öbelt, öbek f iliz- dün. Bundan sonra yaptıklarmın yıl ölüme mahkum oldu. A · ı Lı • ı I'' ı;ahiden dort Japon ~ocub'll tlogmu~- 1 - Uyuzların yaptıgı. 
1 

siyetnaınenin hükmü olmaclığııu id- - .) ~, •. u m . ıa : . . • . . . . · ... · . 
2 

_ H r h k"ki· ölde ara _ lendirinni~. cezasını çek. .. İnsanlara kul o t -l. t · 1 - JJvıınız yerh,·erıne gelsın dıye lkincı bll' zelzele bekhyormı... tnr bftef \ a ıs ve a 1 ' Ç craen~~ ~~ 

oldu. bin iJıti7.az l 'iicuda getirirseniz bun-1 nun burnuna bir ip geçirdi: 
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No. 81 - r...,. . Kact1Tw11 '"~,, 

'' - Mestan, Sen ~· erin Yanında 
Kal! Onlan Biz Kovalanz ! ,, 

-Şimdi ne yapacağız? IDJf, atekl ellle de boynunu yakah-
Dlye titrek bir ~l~ eordu.. yarak başparmağını gırtlağına ~ya-
lleatan nal eealennın keeildJilni mtftı: 

duym'llfo geriye ba.kmıftı. Bekçiler göslerinl açbklan zaman 
Şimdi lsllndalılann eon filpheleri karşılarında blr ıtlrU. karaltı gördtl-

de laılmamıfb· ler. Onlann kendilerinden bambq-
Mestan onlann kaçacaklarmı ~- ka, kılıklarmdan ve tuhaf bır tfille 

lanııştı. Yalm kılıcım eairlere dogru konuflD&)aıından kim olduldannı 
uJladL anlamak gf1ç değildi. 

- yerinizden kımıldareanrz başını lkiahule birili bağı k 1 in 
sm uctuğu gUndtlr. Bunu böylece bi- sat rdn rma ç fır-anyo u. 
Un!... Ef Kaçmaya bqlıyaa atlılann arka- e Mehmet bunun hemen farkı-
ınndan koıştu. na va.Nı. Difli Haeanm kolunu dtirt-

tU: 
ır.trler yer...... kımıldanmı - - Söyle fU budalaya. ölll\emek 

JOrlardı. ..... _.,·hl istiyorsa çene'lini kaplllln. Yoksa 
Yaya bir TUıa IWa ı ve atlı iki 

hl&ndalıyl kovalıyordu. bir vuru ta parçalarım ... 
Kara o.mania arka<ia.fı kovaladık DisU Hasa.'1 bu sözleri bekçiye 

lanm tutamadıklan için Meetanm tercüme edince adamcağızda. değil 
JUID& döntlyorlardı. Kara Osman karşı koyacak. ayakta duracak lıal 
..ıendf: bile kalmamıştı. 

_ Me_lltan, sen esirlerin yanında Efe Mehmet, esirlerden uslu ola· 
kal. Bb kovalanz. na eordu: 

Dörtnal kaçan atlıları. yaya giden - Çiftlik sahibi nerede? 
Jerln tutmalan kabil miydi? YUz adım kadar ötede bUyUcek 

Yetifemediler. bir evi gösterdi. 
Kara Osman dedi ki: - Orada ... 
- Bunlar herhalde bir köye ya • - Y alnıa mı? •• 

but çiftliğe gidiyorlar. Ayni yoldan - Evet ... 
gidelim . Haydi Mutan. sen ,tmdi - Çoluğu çocuğu yok mu? 
9u tepenin UstUne çık. Solak Yunus- - Dağa kaçırdı. 
la diler yoldqlara o tarafta olacak - Akıllı davranmıt. fakat kendl-
lar, onlan bul da 1"1Jlm dediklerimi shıl elbet iaçırmayıs. 
-x 1 Ere Mehmet böyle dedikten eon-...,y e •.• 

Mestan, bodur çalılardan ba.z181 ra çlftllk ..ıübinln evinden daha 
nm UstUndell athyarak bazılannm yakında Ondan daha btlyilk olan 
da aralanndan gec;erek bir dağ keçi- ahır gibi bir bln&ıa cSotnı elini u-
li çevikliğile uzakl84tı. zattı: 

Kara Osmanla diğer arkadaşı ye- - Orada kimler var? 
di esiri önlerine katarak iki atlının - Irgatlar ... 

_..._._ ................ .-. ............... ~ 
DUNYA ~B~~ ;;~°i,~ 
GOZUMUZE iLiŞENLER 
~-- --- - ----~~<$.~ 

Arı büyüklüğünde kuşlar 
A. Wetmore ,adındaki seyyah 

Haitl'de arı bUyUklUIUnde kutla; 
bulmüftur. Bir böcek kadar cUs • 
lhı olan bu kutların dıhf8tli kav
ıacı .. ylır oldutunu iddia eden 
klfif, bacaksızların kendilerinden 
c;ok daha bUyUk kutlara aaldır • 
maktan c;ekinmedlklerlni söyle • 
maktedir. 

50 kilometro saç 
Orta aıkhkta. normal bır kadın 

bAfın~~i M9 ucuca etıendıği tak
dırd•. 60., kilometro lRunlutun • 
da bır tel olabiliyormüf. çok sık 
ve uzatılmıt aac;ların 80 kilomet • 
roluk bir uzunluk yaptıtı söyle • 
niyor. 

Balıklar motör sesinden 
ürker mi? 

Motör ve pervane sesinin balık
ları UrkUtUp UrkUtmediğini anla • 
mak, bahk avçılıiı bakımından e
hemmiyet kazanınca Moorhause 
adındaki bir zat derhal deneme • 
lere baflamıftır. Bu adamın yap • 
tılt sürekli tecrübelere nazaran 
~tıkların motör sesinden Urkme • 
dıklerl ve yataklarını terketme • 
dikleri anlatılmıttır. 

Sivrisinek sokmasına karşı 
şekeri 

F. Serve'nin uzun tecrUbelerine 
ıöre, sivrisinek ve tatarcık ııbi ha 
.. ratın soktukları yer, hemen bol 
tek•rll ıu ile upluna, kBfıntı 
derhal keailiyor ve cilt kabarmı • 
yor. Fakat bu muamele derakap 
yapılırsa muvaffakıyet elde edile
billyormut. 

Diş tedavisi ve cilt 
hastalıktan 

kaçtıklan yolda ilerlediler. - Kaç k~i? 
O 

. Ch. Flandin; P. Susier'in iddia. 
Bu yol Berunes'e gidiyordu. - n 1ki... 
Çok seçmeden IOlak YunuauD mUf - Hepsi de genç mi? larına bakılırsa: Uzun müddette-

1e9ıll,. ~- _ Evet... davi edilemiyen birçok deri hasta-
Fakat Berunee'e vardıklan ıatluLll __. *"Mit .,_. ......._ ,_,. ,.. _,~, ~Uılc dl erin tedavisini 

orayı bomOO, buldular: kifiyi çiftlik Bahlblnin evlnl kuşat • ~ iJI 
Solak Yunus. leventleri beşer o - mak için. yolladı. Kendisi de diğer- oluyormu,. 

Radyo 
I !/ 

BU~ l'I' 
TL 'G-h. 

\"'41, iL ,\ 6 1 
Acııla 

Buaünkü proaram No. '10 y""": ~ ..,_,,. 

':."':..n .... , ......... Pllkla Ttlrk İsyan Birkaç Gün içinde Genişle-
mu11ldııi. 12,50 Havad11 13 05 Pllkl ha B ) 
fif muaik. 13.z5 • 14 Mahteli'f plik ne~n: meg" e aş amıştı 
tı ve bu arada Güneı klubunden naklen . 
Coculı: koroıa. Delibql ile &rkada,lan, o otelde 1 bir nipnla taltif edUmiftL 
ct!~'::t11'::f.i'::: Saat 11,30 Çay saati, gllnlerce aefil ve perifan IAlrllndilk· Alifana teklif edilen vazife, • 
variyete milzilri. 2o";::CS~en naklen ten IOnr&. nihayet (Sait Kolla) ile dan ibaretti (Erzurum) Kongr::ı 
~-W:~':t:~!f':~~ Türk müıilri~. ve .f'U:; temua gelmiflerdl. Sait Molla da, müteakip, uml bir kongre Ü 
miiaik11i. 21 p~'1::ı 

1
tarafmdan Türk Damat Ferit Pi.fa ile görtı,tükten akdetmek için (Mustafa Kem&I --

trL o ar, 21,30 Orkea· ra nUuP.yet Deli"'·- ~·· 
1 - Mendelaon. son .. • . .~m teklifini şa) Sıvua dönec;.kti... o zama:ı, 

tür. • Pinıal mataru, iiver- ~yuk. bir memnunıyeUe kabul et· yolda, sarp bir g~itte puu kurula· 
2 - Stravuı: Bana t k ırıış· bır miktar da para v k u .. _, K 
3 - Gan~: lıtıtra1r. e rar ıülıiyorıun. ' .. d . erere cak •• .m.Ul~a emal Pata ile Jlllı\· : = ~~:k~eyr: Granadada cece kampL bunDelanl''-~Oll~~nyaernıitti. yeti,ndekiler, bu pusuya dütüriile • 

6 
~0 d · alnızldr. ı~, ~..... Pnu,tı. Kon- cekti 

- ro ve"· G vdetl in üserinde · . 
7 - L:ar: Şehza::~t. yaya a n ......... :.ı bırkaç giin Alişanm yaratılışı, bu kadar ctl 
22•30 anı haberleri. 23 Son. geçer geçmes, uwr-a a Yl1z nete- etklrane işlere atılmıya mtısaıt de-

• re yakm uker kaçağı toplanılf; 336 ğil' di. On · · bö' 1 Uh' 
.. --' te rinl linin' ikin · un ıçın, Y e m ım blr 

G 
sen- t evve cı gecesi ;..;.... -'"tL v 

ünün program ÖZÜ (Çumra) yı bumlf- ve Konyadakİ maceraya g.u'i'~meU&&V e bu lha· 
Sealonller: kuvvetlerin ıöz açmasına meydan net. taaavvurlan da, bafka vaart.ala-

21,05 Vi1ana: B im vermeden (Konya) ya girerek hU ra ıntikal etmifti. Fakat, onlar da 
Panı p, T. T. p ruc er festivali. 22,30: '-"--~•- :..a..--ı .. 1 ele ·'-·-tı. · bu teşebbüsün tatbikatına cesaret 

l)'&no, tarkL AUD&lllllWU _ _.. --...., 

llaM ko11ı1er1tır· Ee11en o aırada. Konyada bulu gösterememltlerdt. 
11 Btıkrq: Aıkert. nan uker kuvveti çok azdı ... Kon ~ Koçkiri aşiretinm bazı mUnevver-

Orkestra. 21,10 Frankt>;~?·JG.30 Val'10ft: vaUlli Haydar Beyle Kumandan ~ leri. merkezi lstanbulda bulunan ;=:: 8:ra knıilsılr~IL· 22r-P::C~ ~~ ralay Avni Bey derhal mevcut • <Kürtltlk cereyanı) na gizlice ali.k& 
muatb. 22,30 acgı/~.t!:·1 ~ ARoma: · ~'?-~ ker ve jandarmaları toplarn,•ıaa: göetermektelerdi. Ancak 9u var ki, 
22,30 V&r10Ya · o ._ __ rs · leaı müıilrilL -v &t'' o i ard b l dlğ Kil ·~-
Bükree: Konı~r n:ırutra konseri. 22,45 (Alied~ Tepesi) ne çekilerek asi- ~ v a u unan er rt &f&n:IV 
n,dt konser. )3,30 St;a::~~O .Liyp~~: Ka- lerle mtlaademeye batlımışlardı. len ile bilhassa Denim aşiretlerinbı 
tra. 2S,40 Vı:vana: Viyana S:ü,~!~ orkea- Dellbqı, Alleddin tepesini mlihlrn qıustara Kemal Paşa) nrn l)&blllD& 

Operalar: bir kuvvetle aardıktali sonra, şehir- ve kongreler mukarreratın& udTJt 
21,10 Statırat: D'Albert'i de icraata ..1...; .. -ı-u ... Btlyilk Millet kalmalan; (Koçkiri) nln bu baya\· 

peraaL 21,15 Torino• w:. ..ı-!ı,'7lefland., o- ... ~..., pe :.z ma,, opera1L · Aeı ....... aın "La fiam- Mecliaine merbut ve MUd&faai Hu- res nevverlerini 11Uklin ve ha• 
Operetler: kuk Cemiyetine mensup olanlan bi- reke ğe mecbur etmekteydi. 

2110 Münib· "De rer birer tevkife bqlamıtlL Asiler Bu eırada qiret beylerinin bazı • 
retL' · r •erlıebte Waa,. ope- kendilerine tealim olmak istemiye~ lan, iki yilzltl bir aiyuet takip et• 

Oda mmlklal: (Iatuiypn Kumandanı Kaymakam mektelerdi. Bunlar.; bir taraftan 
19,50 Kolonya: Bruc1m k i Abidin Beyi (1) bqmdan ağır su • - henüz tetekkül eden - BityUk 
RMttalW: er ontet. rette ~tan sonra. birc;ok ev- Millet Mecllalne telgraflar çekenk 

20 Zürih: Kıllıe milaikiııl 
2015 

P • leri baaınıtlar; kapılan kırmlflar; sa~akat vaıtlerlnde bulunurlarken, 
!:_alk prkılan. 22 Vartova:. Kor~ mu!M: elleriııe geçen birçok zevatı bir mek diğer taraftan da Koç kiri ve bavali-

tebe ~ ' sinin mf1mtaz bir eyalet tekllne if· 
Dellbafı, artık hUklmet idareSinin ~ağını tuavvur etmektelerdl. Fakat 

batma geçmltt.L Derhal kazalara uhlt, buna milaait değlldl. Şark vi
emirler &önderilmittl. BeYfelıir ve li.yetleı'hıdeld Ermeni faciafannı du 
Akfehlr kaıalarmela ela iayan bcıf yan halk, kendi varlıklarını ancak 
göetermft; orada bulunan mW1 htl· Btıyftk Mnlet Mecllainln himaye ve 
kbıet memur ve ukerlert de Jm- müdafaa edeceğine kanaat getir· 

o...,. - .... '1ck,: 
21,15: Btlkrq. 23: Sott 23 5 va. 24: Doyçlandaend eno. ,4 : Va"'o

dra (llılll) 24 30. 8er, Miinih. 24,25: Lon
. • · udaıtett• Straaburc 

l: 8erlin, ondra, VıJ'&fta. 2: NonmnclL • 

A mu tevkif ve Jrıamea de Y.Uif~ miflerdi. 
menedflmltlerdl. ~ l'Byetlerinde Ermeni taar-

nar klfUlk pplara ~ Klmlai lerile birlikte ırgatların yattıktan Tayyare bombalarının 
içerilere, ldmlal ele_,.- he»J'1111tı& ,... yere .- J,.~tleıi kapmm 
yıldılar. lltaıa-•••••1.:lıııı•li ll•w_41M• 

o gtln on bir glftltk burlmı, ve na emretti: 

•-;-;;;;;;;;:~~;§JW~~~layan hududu tu.zl&ri başladltt zaman, bu hanlide . Karama-. de iayan ve ihtiW propagandaları 

, . . . ... ,il ~ Y&"8f yavaş, cahil balkın 
ril faıaıe"'nm. '---'a ..... 1 .,..,irn.,ttr klı~--rf·-"""""...-.-.-. ~ ~- """'9" m..,w ... şte 

1800 kiloluk bir tayyare bombası, m.ıe mlbıuebeti obmyuı bır ~ ~ ,edl esirle birçok - Şu esirlerden birlllinl IJt'tlr. 
mal aımmlfb. Dişli Halan bu emri yaptı. ıu içinde bir muharebe kruvazö • Sterlin 613,- 618,- nahiyesi mUdUrG bsa CAıınudan) 

rünün altında patladığı takdirde. '
1 ro0::anıız rr. ~~!:= ~~~: Delibaşı; sırtında Ankara aofun- ~-~~dan (mahrem~·=:-::: Temmuzun altıncı günü bUtUn Efe Mehmet ona bir şeyler daha 

eeirMr gemilere bindirllmif bulunu· söyledi. O zaman bu Norveçli dön· 
~ me levent, lzlandalıyı kapının bntl· 

husule plen tazyik yüzünden, 18· ~ J~r!,~e f~ 565,- sso.- dan lıg edilmış olan (ordu kuma.nd 
mi, sudan tamamilı knilecek ka • 1 Fto-;bı :~;: =:::: yapılınlf bir avnlye (2); belinde ğının bir şifresi) ni bazı km.::~ 

lılun.t Rela eon defa Cupavak ta- ne çektL Yalın hançerini onun ıöi
rdma da Efe lılelmıet kumandaaın- lllne dayadı: 

dar yukarıya dotru fırlamaktadır. 
2
1
0
K
0
urrahon_, 

2
so
0
.-,. 12- boynundan kırmw kaytanla asılJDJf lfta etmı,; bu ifşaat derhal f8klinl 

na. 23 eğri bir kılıç olduiu halde, Uc-- .ws.ı ... a_ 
Ördekler koku alır mı? ZO Liert 125.- uz: htlk6met) ediyor; eeirleri kafile ·b: -e&\lw.a..:rek: 

da otu bet kifillk bir ..afıue gön- - Btltün kuvvetinle bağın&cak • 
derdL ım: "'Ttlrkler geliyor. TUrk konan· Birçok hayvanlarda koku alma 

Ba müfreze Cupa.Wk'tall OD mil lan geliyor, kaçm!" diyeeeladn. hanuının yüksek oldutunu bili • 
uüta '8amrar tiftUiine bir bu1mı aa.n kapıyı yÜmrukllldı Te iz· rtz. Son zamanlarda, ördeklertn de 
yaptı. lalrdalı ellr de onun iatedtğl gibi ba· iyi koku alan hayvanlar ar...,.ct& 

Çlftlik ~ Engelbreht korsan- ğırdı. bulund..., meydana 91kmı,ur. Oı-
pldlkJertni; gerek kıyıda ve Kapmm iç tarafuıela bir brgafa· dalarını, koku alma hwalan sa -

rde bukmlar yaptıkta· lık oldu. y•inde kolayca bulan ördekler, 
Bunun lçin btltUıı Biribirlerinl uyandınyorlar, ıy- yakl..,...akta olan avcıları koku sa· 

deierll mallarmı ve parumı çiftli· ol zamanda ırilrgilyil çekerek gece • y•inde uzaktan seziyorlar. K1Jn191 
1iD tqtan yap)mıf olan bUY\lk ku- lik halleriyle dıpn fırlıyorlardı. hayvanları UıtUnde de yapılall bu 
ıeline Aklanu,. kapıya da ıili.hlı Dı,Ur M,r flrla)'Ul ela hemen ya· denemeler, menfi netice vemtiftlr. 
Ud bekçi koymUftu. Bunlar btltilD utanıyor ~~ ablıyordu. 
pee uyuml)acaklar, Türkler göril. içlerinden biri ~ ~· ' ''4,, vitamini zamanla 
nlr görUnm• ,Jıeınen bağırarak ya· Efe Mehmet onun çeHlbae 'bir eksiliyor 
but ei1lh •~baber vereceklerdi. yumruk atınca lesi boğuma tıkalı Depo edilen yiyeceklerin-, crepo-

Bfe Mehmet &iee yanmıdan aon· kaldı. da kaldıkları zaman nisbetlnde 
ra çlftliP prdl. pdan, kuleleri Çiftlik lahiblnln evinde bir pen • "An vitaminini kaybettikleri ta • 
" aırnr diplerile arkalarmı iyi· cere aÇJlmıf, bir bat görilnmilt· ce yokluyor. yapmam11& ttl. hakkuk etmlftlr. M ... ıa nebati un 
cllkbt ediyordu. Efe lılehmet oraya k09tu: larda 9 il& 19 ay içinde yUzde 60 

8'lytlk ve taftan klll - Çabuk. kapıyı sorlaym! Hl 80. un haline ıetlrilmlf tf,ltltr· 
aa plen bir levent geri Kapı çatır çatır yıkıldı. Kllçtlk bir de 9 ay içinde % IO, mısırda 1 ay 
fla1ltl pbl bir -1e ha'-' eofanm dibinde Jrilçtlk bir mum ya- zarfında '1 30 Hl 50 nıabetln• A 

_ Bura4& .U&hlı iki nıyordu. Fakat ne orada. ne de o- vitamini ekıiliyormut- Her flYİn 
na.-ı tueelnl yemek sıhhat bakımından 

- Göster ban&.•• D&A& dalarda kimle V&rdJ. 1.- h 1 
Ef M hm 

.-..r a de çok faydalı bir if ola • 
-•! e e et ,..U: ak 
1111 N c -_Ne ıezer, horU1 horul u - ereye gitti bu herif? •. ıenn ____________ _ 

dibine mi geçti? 

TAN 
Jar. Diye möylendi. 

- lyi bak!.. Tavanda bir b1arb oldu. 
- BakJD&Z olur muyum! Sen cW. Leventler lçerl ıirince evin etra· 

P- Çiftlik aahlbl onları buraya fmdaki leventler ele kaııwa plm!f 
bekçi olarak toymUf olmalı-. ı.rcU. 

'BONE VE iLAN ŞARJ'l.ARI 

Efe lılehmet gtllilmaedl ve kendi .Bu arada arkadan bir nal leld du 
keildine ,öyle dtıtUndll: Y111du. ı 

- Böyle bekçileri eksik etmesin 'l'avanarumdald kUçtlk pencere -
:AlJab... Dofrusu bunlara k&l'fl in· den 1arkan ip orada neler ol'!lp 
afh c1avranmalı, çtlnkU bize pek lyi ~ttıltnl açıkça anlatıJonlu. Çlttlllr 
hizmet ediyorlar... sahlil""bradan iple aarkDUf ve ~nlf 
Y•klqtı. avlunua bir kellVlllda eyerli dunD 
iki bekçi kapmm iki tarafında ye· ata bine~k kaçnuftL 

N oturmuflar, kıvrılıp uyuyorlardı Ete Mehmet GUUlımıedl: 
Bfe Mehmet l1tl levende ifa.re\ - Doğruau bunJarm içinde kaç· 

etti: makta usta o~ epeyce çok 
- Çabuk, hlç 188 çıkartmadan Kurtulllfu hakketti. GWe ıD" git -

lıatJaym... sin ... Uyanık N••mtf u 

8-111 bu emri bltb medea kendi· Diyordu. 
.... tQerlnin .pmı b1r ellle kapa· [Aıllul .rl 

lfr Qfdr • ı 1 • 
• • • 1 1 • : . . ... ..... 

nrlrl" 
.,_, 

lchl .. 
1 IO --·- ·-' .. .. -

14 - ·-

: ~~:ik• fr.. ~::' ~t: file telair haricine çıkartarak kendi- - Ankara htlkbıeti, Erme,.i'er 
20 Len 21,- 23 _ si bbzat "'•·'·-da durd .. &.• 1.-1..a-, llb1 KQrtıerl de tehcir edecekm•· 
Altın 1015,- 1020 ......,._.... ... .. - Di '9" < • > ·- bunlan uilere kUl'fun& disıdlriyordu. ye, katl'yyen Ulı ve eaeı olmı-

Ç • i 
1 

• , Fakat, (DeJiblıf'llm aaltanatı) u- yan bir dedikodu bat göısterml,ıt. 
ıun atlrmemlfti. Bilyük Millet Mec- Kürt Taali Cemiyetinin cereyan 

Londra iiserine 
Nevyork 
Milano 
Paria 
Cenevre 
Brüksel 
Florin 
Mark 
Pras 
Vinna 
Stokholm 
M&drid 

!aham 

. - .. 
• • thm111ae 

Anadol• ~ 60 
" ~ 100 

Strlret1 Hant,. 
Tranrn7 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Allan Çimento 
llerltu Bankan 
Oamanh Banlrau 
Sark llerkea Bcsueu ,,,;,, .. ,., 
Türk Borca t 

" " il .. " m 
ll:rpnl A. B. C. 
lııt1kraaı 011htli 
Sivas - Ernnun I 

• D 1.,..,.,., 
Rdmaı 

.. 

Anadola 1 Ye n lnapon kesik 
• JUi 
• llümeull 

,.,,,,, .... ,,,.,, 
1901 D 
ıtıı m 

Ul,-
102r.-

eus.-
0,79,42,50 

ıs.12 5o 
17,07,50 
3,45,25 
4,12.64 
1.4U7 
1,97,M 

21.1150 
4,26,69 
a.ı•,15 

7,S7 

ll.-
10.-
10-
25 50 
41.-
16-
20.50 
10,20 
12.-
13,-
95.-
29,-
a.so 

23,67,50 
2115 
22,40 
91.-
9'.SO 
M.~o 
99,50 

IO~ 
43,SO 
46.-
46,50 

ıt2.-
103,-

G6z Hekimi 

Dr . Şükrü Ertan 
OIPJoll1I N.........,_ ead. No. 80 

CCataıotıu ecseaem .... ,., .... , N.12!Jee ... ~ • 

1iainin ıönderdJtl kuvvetler, Konya. lanna. ve yeni propagandaJanna u: 
YI her taraftall anvennlflerdi. De- Yanlar, bu fayialan fıreat bllereı. 
llbafı. ancak altı gün devam eden d h ., 
bu kanlı aaltanattan sonra. (Manav- ~r ~ halkm hiuiyatını tahrik gl-
gat) istikametine firar etmif; ora - rlfmifler: ve auhitte bir kaynqma 
dan da (Menin) mmtakuma geçe- husule Ptlrmitlerdi. 
rek Franm kuvvetlerine iltica eyle- Vaziyet birdenbire değlfmiftt. Ya-
mifti. pılan muzır telldnat dolaymile afi • 

Bundan eonra. tecllp hareketi bq ret halkma, htlk\\met kuvvetlennclen. 
röetermtttL Bu -81 ttlrediye uyan ve Türk kolDfulanndan bir ılOğuk
~ ealıil ve idraksiz, fUrada hık PlmittL 

[Arkut Yar] burada tepelenmlttl lstanbuldaki 
feeat tebekeatnln tahrikltı ytlztin • 
den, cene beyhude --- uH•lerc . (1) Ba sat: (Atatiirk) e "Sellnik rü,ti 
•na&..1..11- .,--. ı- e "" nele l9ocalıkta balanmak yo-
... ucaua kanı heder olup gitmitti. Mbi elan (Habib bey ınertı!:!'eflyllt aıö-

Bu kanlı ı.ua__ den L Aldılı nralarda ) DD bira· ~Din kalplere ver- •efat ~· ltmlliatni c dd n ıntlteeu ten 
diği teeuUr henüa ui1 olmadan . ~ ba1luaa cok derin b!'r t1:eıc .. ~- edea 
bu lef d -· -- ..... er e, (Sıvu) villyetine tlbi (2) O tarihte but aab· · 
(Zara) kazam dahllinde korkunç bir hhlatalı bir am bpat. ıtlerın cı1dik141Jl 
isyan zuh6r etıqö. 

Bu kaınm (ltefahlye) D&1ll1e • 
sinde (Koçkirl) adına tafıJan .... 
Ktlıt a,lıeti b~· lau afi'ill 
de (Allfan) ve (Jllıdar) ,.......,. 

Ud brdet ldarer ecUyoıda. •• ,., ve 
0141111& 8Ül ~ BlrU da o1mmaıa 

,. ••• old1aiU için, tendlade bir iZTIRABI~ 
varlık teYebhlpa .... ; (KOrdiatan) ...... 

hul,..._ .. ,. .. ıtmdenberi, 0 Sl'IW. romanı r-~._;,,--• 
da bu hayal pefbıde kOf&ll (Kürt Heyecan , MOKERRE 
cemiyetleri) ne lntiAp eylemişti. ,...___ " K A M I l 

(ınr.,rum Koitl*t) ııi menetıru- --tı " 
ye mütedlr oıamı,an Damat Ferit __ ..._ __ _. 
Pata Htıkillnetl, (Ellziz Valiai Ga- :.,:ne lçlnc!e blrlncl ta IJ1t. 
lip Bey) ile bazı KUrt beylerini kon- TürJd • tklncl tab'ı, ~ıkrnıştır 
gre heyeünla blfma muaaııat ettijJ Y•J.>u kadar güzel bir 
zaman, Istaabulda bulunan (Seyit = ~ıkaıamıştır. ikinci tab'ı 
AhdWkadir) tarafmdan bu Alifana k heredir. 

da bir vulfe verilnüt: hatta bu va- Sabf yeri: 
zlfe mukabilinde kendhdne vadolu- YE 
nan mtlklfata bir bqlangıç olmak Ni KiT APÇI 
o.er., ......... ....Wenlr 4lJtau 
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No. '70 

MA~I ,4NTLJV,(\NEt .. 
Q,omo..n ı 

BEKLED1GİNİZ tLAN Açık arttır
ma müzayede ile satış 

Birinci Teşrinin 11 inci pazar giinü 
saat 10 da Şişlide Osmanbey tramvay 
istasyonunda Kırağı (sabık Kır) so
kağında 26 N. it hanede depo edil
miş bulunan ve şehrimizin maruz ve 

Ya~ı.ın: Stephan ZWEIG Çevıren. R~zzan A. E . YALMAı\ tamlmış simalarından ltalia v:.ı.pur 

Kral Bütün Kuvvet ve İktidarını şirketi direktörlerinden Bay Fonzi-
ye ait ve nadir tesadüf edilebilır eın-

M eclise Terkettigv ini ı·mzalıyor salsiz mobilya ve biblolar a<;ık artır-
ma suretiyle satılacağı ilan ülun·1r. 

Makı:;atları bizzat kral olmak .. lsve<; Mari Antuanet eskisi gibi çabuk her Masif ceviz ağacından lngiliz usulü 
Kralı Güstav ortalığı ıslah için şeye inanan, neşeli ve saf kadın de- emsaline ender tesadüf edilir 20 par. 
çabalıyor, fakat hakikatte kendi ğildi. ümide kapılmaya korkuyor, ve çadan mürekkep yemek oda tak.mı, 
menfaatlerini düşünüyor. Velhasıl bu sükunet devresinin muvakkat ol- Avrupa mamulatı masif ceviz ağacm
prensler biribirlcrini, erkek kardeş duğunu hissedi:-.·ordu. Fl!rsen ve sev dan oymalı mükemmel yatak oda ta
kız kardeşini, kral milletini, miUet gili dnstuna yazdığı mektupta şöyle 1 kımı. 27 parçadan ibaret muşarabi 
kralını karşılıklı aldatıyor. Hepsi söylüyordu: salon takımı. ayrıca Awupa ll1'1.rnu

kargaşalıktan istifade etmek ist~yor. "Ortalıkta büyük bir sükılnet var. la.tından yaldızlı ve ipekli kuma"? kap. 
Herkes atcsle oynuyor, fakat hiç Fakat bu sükunet bir kıla haıfü .. lı salon takımı, 120 parçadan ib:ıret 
kimse elini yakmak istemiyor. Bil- Halk bir müddet evvel yııptığı taşkın Rozental marka porsilen tabak takı
tün dünyayı allak bullak eden umu· lıklara yine baı;ılıyabilir. Şimdi bize mı, renkli ve yaldızlı kristal su t:l u
mi bir yalan ve düzen ha.va~u var. taraft?.o olduğunu söylüyor, fnknt mı, porsilcn ve maden çay takımları, 
Bu hava yirmi beş milyon in~::ının ben buna inanmıyorum. Istediğini (Frage) markalı maden samaver. ça
felaketine ve yirmi beş sene siirt~n yaptık diye halk bizi sevdiğini söy • tal. kaşık ve bıçak takımları. porsi
bir harbe sebep olmuştur. lüyor. Bu hal böyle devam edemez. len, maden ve kristal yemışli.kler, 

Bütün bu kargaşah!dar ihti1 aliıı Pari!lte emniyette d"ğiliz . ., maden bonbonyerlcr, 3 parçadan iba-
seyrini durduramıyor. Yeni karnrl:ır Kralic:e bunları ,·narken t;ımami - ret bronzlu ve mineli saat ve şam
vermeye hazırlanıyorlar. Millet M"c le haklı idi. Nitekim ki, meclis kra- dan, büyük boyda bronz heykeller, 
!isi hazırladığı kararı on altıncı Lüi- la artık <M'njt:'stel yani hacınıettu Çin, Japon ve Avrupa saksılart, sedef 
ye arzediyor ve cevap istivnr. M.,l'i Kr;:ıl denm"sini istcmivorrlu. Birkac; li masalar, tabureler, rahlelf'r, kolım. 
Antuanet bu karar ile KrallıC:ın \'e haftn ~o·•ra müfrit Ciimhun~·C'tı;i lar ve c:crc:eveler, Hint kolon ve asma 
kralın mahvolduğunu anlıynı · Bunn ohın j;r0 nrk 1Jer e 1rncriveti kauın·h- liiınbalar, maun c;ay masası, .neş\1 ır 
kabul etmenin ne dnrf'cl.!ye krıcfor ?) l::ır. H:-v:ıd:tki h:ırı~tklık :va\';ı!': y:waş ressamların imzalarını havi y:<ğlı bo
çakhk olduğunu hissedivor. Fakı t ,.i,," b0zııt111:-ıv::ı bcışladı miicaclelc yi ya tablolar. Çin ve Japon Blö · Blcın 
çaresizlik kar!;lI~tnda olduld"r''"" d::ı TH' hıc: ;ö"terdi. ve Knnton vazolar, Saks ve Viyana 
biliyor. Vakit kazanmak için buna Va7 i·;ctin frn..l'"'m:ı~ma scl)"'n bu statüler. Kruazone vazo ve tabP.klar, 
razı oluyorlar. defa ihtilb.I cl':;?il. Kr:llm kendi kar - Italya ve Mozayik koltuklar ve s;ın. 

Kral bütün kuvvet ve iki irh .. rııı de~ll"ri rl:tıt"tu. Konhk?"n1c ycrlr.,en dalyeler, mozayik mıı.<:.a ve sa1 "arıçlı 
meclise terketti,ı!ini imznlıyor. t:1 Ev- Kont Artnis ile Dük de ProvC'nr.c kra tavla. yaldızlı konsol aynn ve jard:n. 
lüldeki bu ferag-at im;:ı;aı:ıile krıl h<'nı la knr~ı arıl:tan açr~a dü•;mıa,,l:k cdi yerler, kumaş kadife ve tül pcrdt>ler. 
vakit hem de muvıı 1·kııt bir zam·'n yorlrrdı. Kralın meclise bas ('·~me<:ini vastıklar, aynalı ve aynas~z muiltcılif 
kin halkm tevecühiinii lrn:-:anı~·nr. bir plrflklı 1{ add"di"o l:ı.r. Ve n'lrA. gnrdropl;ır, karyolahır, lavman ve 
Meclise sadıık:ıt Yeminini l"tm"ld,.. ile satın aldr'•l:'rı ~azetclerle miit"ma komodinler. büfe ve yemek ~:ı:ıdal
kral hürrivc:>tini eMe c:>db·or. Bir pıi;ci diyen bunu söyletiyorlardı. KarJeş- ycleri, mutfak eşytıları \'es:ıir Jü~um
det için ihtilR.l ftrtımıflr siiki'inet hu- !erinin hayrtilc> oynaclıkl:ı.rını biliyor lıı esvalar .. Mükemmel Orkln pi::ınola 
ltıyor. Haftalt:ırdnn. avl:ud'1ıı\,,,,.i ili{ lar. fakııt aldırmıyorlardı. hii.yiik forma birçok notalariyle ne
defa olarak binlerce ı:ıcfl ıımıfplrıııış On altın<'r Liii evv('l'İ ivililc. son- fü bir piano bü:<ı-iik forma ve eski 
olan bu sözleri hın·ı.:ırıyor: (yaşasın radıın tehdit ile k:lrd0<;'~rinin hare - muhte"em ıı.alonlar iGin ısmarh rnr::ık 
Kral, yaşasın Kralice).. ketlerinh önüne gec~trıt'k iştemi"'s" ya ptrrllmıştır. ( ~6.1:~9) 

Fakl\t yaşasın demekle İ!I hitrıivor. de bryh:ıcle olmuştur. Mari An•ua-
Memleket ic;inde ve memleket drı;•n· net kocasının akrabalarına karşı kirı B('yoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha
da düşmanlar bımıı rP.ı°tnıl''1 virıe kra ve nt'fretini sn l·lamrror ve bu hale kimlifrinden: Telli ile Galata Balık na
lın ve kraliçenin aleyhinde çalışıyor sebebi~·et verdi~deri için onlar:t lfrnet 

lar. olrnvord·ı. 

OTUZ BiRiNCi BAP 
Dostun ıon görünü~:f' 

Müteaddit defalar brdc<-İn' ml'k
tup '.'f11"'1\nk-"'fnrh1~ mani o1n-m'sm1 
ist~mişsc de göndermiş oldıı~u mcl<
tuplar yolda Ko t Pron•nce tar::ıfı.ı 

dan c;evrilmio:;ti. Isve<; Kralı GustaY 

~arında Kun;unlu han C'ivarmrla 32 
No. lı mıığcızarfa caltsan Bekir oğlu 
lbrnhim arşs111daki alaC11k davasın • 
dan dolayı mUddcialeyhc ilanen teb -

.Mari Antuanet'in yaşadığı son sa
atler fırtınalı ve fena olarak geçme • 
miştir. Bilakis aldatıcı bir guzcllVi;i 
olan sonbahar günleri sakin Ve güzel 

geçmiştir. 

Eğer ihtilal heyelan gibi arıi ola -
rak krallığı ezmiş olsaydı, eğ~r dii • 
şünmeye beklemey~ ve limit etmeye 
\•akit bırakmasaydı elbette daha iyi 
olacaktı. Kralic~enin sinirleri ıizerine 

on altıncı Lüinin yazmış oldu~ıı bir 
mektubu ac;madan g-cri gönd(·rivor: 
Rusya imparatoricesi K~trin M·•ri 
Antuanctle alay f'diyor. \'elJıa31l A.v
rupadaki komşu ve do!';t de\'letlerden 

[Ark:ıs· var] 

berbat şekilde tesir eden bu tedrici İstanbul Asliye Altıncı Hukuk mah 
ölümden beter bir şey olmazıiı. keınesinden: Sirkecide Hüdavendigar 

liğ'at yapıldığı hl'llcle mahkemeye gel -
ı:.~emiş ve müddei vekili davasını şa -

hitle isbat edeceğini söylemesi üze -
rırıc sabit dinleteceğindcn bahisle 
müddeialcyhe 25 gün müdd8tle gı -
yap kararının il?nen tebliğine karar 
\'erilmiş olduğundan 9 - 11 - 936 t~ -
rihine müsadif pazartesi günü saat 
14 te miiddeia lcyh bizzat veya bil -
vekale mahkemede bulunmadığı tak -
dirdc bilcümle vakıaları kabuı ve ik -
rar etmiş addolunaca~ı tebliğat ma • 
kamına kaim olmak İi7.~re işbu mua -

meleli gıyap kararı gazete ile ilan o
lunLır. 

Fırtmalann arasında sakin gün - caddesinde 53 No. da sakin Luna ta
ler olmuştur. lhtilalin devam ettiği rafından Sirkecide Demirkapıda Kum 
müddet zarfında belki de on defa sokak Litos ap:ırtıman 3 No. da ve 
sükunet olmuş. kral ve kra!ir;e her şe halen ikametgahı meçhul bulunan 
yin dü:r.C'leceğini ümit etmişlerdi. ı~~a Nesim aleyhine açılan boşanma da
kat ihtilal de deniz gihi. ta biatin bir, vası sonunda: Boşanmalarına vP. 
kuvveti gibi ha rcket etti. Ka r::ı.ya J ii mtiddeaalcyhin bir sene ba~kasile ev
cum eden dal~alar toprağı birıicn bi- lenmemesine ve çocukların anası nez
re kaplama;ı;. Daima biraz g"ri çe - dinde ipkasile velayetlerinin anahırı 

kildikten sonra daha ı;ıiddetle hücum tarafından kullanılmasına ve takdir j 
eder. Hiç kimse gelen dalgadan son- edilen dörderden sekiz liranın dört 
ra bir sonuncusunun daha kuvvetli lirasına babalarının iştirakine 2~ 9 / 

gelmiyeceğini temin edeınez. 93G tarihimfo karar verilmiı? ve ila • 
Kral meclisi lehine imza attıktan 

ve meclise tam bir iktidar kuvveti 
verdikten sonra ihtilR l durmuş gihi 
göründü. Günlerce, haftalarca ortıı

hkta saha bir sükunet sürdi.i. Sokak 
larda halk neşe ile geziyor. alkış ve 
nümayiş hep lehte oluvordu. Fııkııt 

FAHRiYE SABRiYE 

mm bir sureti de mahkeme clivatıha~ 
nesine talik kılınmııj 1:mlunduğ-undan 
ilan tarihinin ferdasmdan itibart'n on I 
beş gün zarfında temvi:ı:i dava olun-. 
matlığı takdirde mütea ıop kamıl"i 

muamelenin yaptlacaftı tebliğ yerinde 
olmak üzere ilan olunur. 

MELiKE C. NERiMAN 

MELiKE CEMAL ve SABRiYE 
Beyo§lunda 

L ON O R A Birahanesinde 
Keman: Cevdet, Kemençe Sotiri, Piyano Fevzi, Udi 
Mısırlı İbrahim, Kanun Ahmet ... Okuyucular: Yaşar, 
Hamit fiatlarda tenzilat yapılmıştır. Tel. 40227 

GÜZELLİCİNİ TEMİN EDinizf 
Bu çok kolay bir şeydir! TURAN 
sabunlarile her gün yapılacak 
banyo hakiki bir güzellik ban-

yosudur 

"VERDA,, 
Tatlı ve ho~ rayıhalı büyük lüks 

sabunu 

"ROSEMARY,, 
Nazık cildler ıçın gayet latif bir 

tan:d;ı gul ile rayıhalandırılmı~ Hbun, 

"BA TH SOAP,, 
Kolonya suyu ıle ıhıar edilmi~ bol 

ve yağlı köpuklü sabun. 

· "FATMA,. 
ldarelı tuvalet sabunlarının en fazlı 

;ı,b·"~h" .ol•"'d" . • 

TURAN . 
MAMULATI 

KADINLAR iÇiN 
Şayanı hayret bir müjde 

Bir Doktorun cazip keşfi 

Solmuş ve Buruşmuş Bir 
Cilde Gençliği iade ediyor 

Viyanada bir tıb mecmuası, diinya
y1 hayrette bırakacak fennin son ıa
ferini ilan ediyor. Buruşukluklarm 

yalnız sebebi zuhuru değil, izale <;a
rcsini de bulmuşlardır. Anneler. hat
t<i. büyük anneler, artık gençlık za
manlarındaki taze ve aı:;ık tenlerine 

kavuşabilirler. 50 ve 60 yaşlarında 

olan kadınlar, gcn<;liklerindeki yumu
şak ve buruşuksuz bir cilt tt!minine 
muvaffak olabilirler. Buruşuk:ultlar, 
ihtiyarladığımız vakit zuhura gelir, 
cilt; bazı canlı ve besleyici unı-urları 
kaybeder. Bu unsurlar, şimdı kema
li itina ile intihap edilmiş genç hay
vanlardan istihsal edilmektedir. Bun
larla cilt beslendiği takdirde t.az"leşir 
ve gençleşir. Işte; Viyana ünıversi
tesinde profesör Dr. Stejskal idare
sinde yapılan keşfin ~ayanı hayret 
semereleri bu profesörün k~şfinin 

münhasıran istimal hakkı T~kc. lon 
müessesesi ta.rafından büyük feda
karlıklarla temin edilmiştir. 

"Biocel,, tabir edilen canlı hücey
reler hülasası, yalnız pembe rengin
deki Tokalon kreminde bulunur. Hııs
tanelerde 60 - 70 yaşlarındaki kadın
lar üzerinde yapılan tecrübelerde altı 
hafta zarfında buruşukluklaı mm ta
mamen zail olduğu görülmüştür. H 0 r 
akşam yatmazdan evvel yegane cilt 
unsuru olan pembe rengindeki Toka
lar. kremini kullanınız. Siz uvurl{en. 
o, cildi besler ve gençl~ştirir. Serian 
turuşukluklar izale olur ve bir kaç 
hafta zarfında da ha gene; göl'İinmilş 
olursunuz. Gündüz için (yağfltz) be
yaz rengindeki Tokalon kremini kul
lanınız. Siyah benleri eritir, açık me
samcleri kapatır ve en sert cildı yu
mu~atır, beyazlatır ve gen~leşti ~ır. 

Ankara Belediye Reisliğinden · 
Su İşleri t daresi için bırisi Fen Müdürlüğünde diğeri 

Makine Mühendisı olarak Fen Heyetinde istihdam edil
mek üzere iki diplomalı mühendis alınacaktır. 

Fen Müdürüne 350 ve makine mühendisine 300 lira 
a,ylık ücret verilecektir. 

Yabancı dil "fransızca, almanca, ingilizce" bilenler 
tercih edilecektir. 

isteklilerin bu şartları 
kalar ile müracaatlarr. 

haiz olduklarını gösterir vesi
(1153) (1763) 

Uevıet Oemiryolları ve Limanları ,,ıetme 

Umum ldareai ilanları 

1 inci işletme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara 
hattı üzerinde aşağıda mevkii, miktarı muhammen be -
deli ve teslim müddeti muvakkat teminatı yazılı 6 mahal 
ele balast ihzar ve vagonda veya ocakta teslimi kapa 1ı 
zarf usulü ile ayrı ayn eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 27 / 10/ 36 salı günü saat 15 te Haydarpaşa
da gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonunda ya 
pılacaktrr. 

35280 liralık işe ait şartnamelerle mukavele projesi 
90 kuru~ mukabilinde ve diğer işlere ait şartnameler ve 
mukavele projeleri de parasız olarak komisyondan veril
mektedir. 

İsteklilerin 2490 No. lu artırma, eksiltme ve ihale ka
nunu mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer ve
saikle ve her iş için hizasında yazılı muvakkat teminat 
makbuzlarile her iki teslim şekline göre fiat teklifini ha
vi zarfların üzerine hangi mahaldeki Balast için olduğu 
yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel mak
buz mukabilinde Haydarpaşada komisyon reisliğine ver
miş olmaları ve teklif sahiplerinin de eksiltme günü saa
tinde hazır bulunn1alan ve ayrıca izahat almak istiyenle
rin de Haydarpa~ada yol baş müfettişliğine müracaatla
rı lazımdır. ( ı 88 6) 

Beher metro mik'ap 
nıuhaınm en bedeli 

Mevkii K.L.M. Vagonda Ocakta Müddeti Bewui Mik. Muvak 
teslim teslim teslim kat te-

minatı 

lira M3 lira 
Doğan çay 147+800 147Krş 143 Krş 9 ay 35280 24000 264.6 
Mekece 184 +ooo 138 

" 
134 6 ay 5520 4000 414 

Mekece 186+000 138 " 
134 9 ay 19320 14000 1419 

Vezirhan 217+000 138 " 
134 6 ay 5520 4000 414 

Bozüyük 258+000 14. 7 " 143 9 ay 22050 15000 1654 
Polatlı 479+000 138 " 134 6 ay 6900 5000 517~~ 

Borsa ve Osmanh Bankası 
Kom:serliğinden: 

Tasfiye halinde bulunan (Vapurculuk Türk Anonim 
Şirketi) tarafından çıkanJmış olan bedeli tamamiyle ö
denmiş heı biri itibari bin lira kıymeti haiz ( 7 00) hisse 
senedi, tasfiye halinde bulunan şirketler aksiyonları ara -
sına kaydedilmek suretiyle Borsa Kotuna kabul olun -
mustur. (2060) 

10. 10. 936 ---
htanbul ~liye 1 inci Hukuk Mah

kemesinden: lstanbul Taş hdm:ıda 

Iskonto ve Ticaret Kollektif Şirk?Ü
nin, Galatada Perşembe pazar AslaJI 
han 2 nci kat No. 9 da. Jasef A!gua• 
diş zimmetinde alacağı olan 718,50 

liraya mukabil kendisine merhurı bU· 
lunan emteanın ticaret K. nun 766 n• 
cı maddesi mucibince mahkenıemizi1' 

936/ 870 numaralı dosyasiyle Sö.~ıl.:na• 
sı hakkında vaki talebin ikamdgfıhl 
hazırı meçhul bulunan murnaıleyb. 
Jasef Alguadişe kanunu mezküruD 

767 nci maddesi mucibince ilanen teb· 
liğine karar verilmiş olduğundan ra· 
hini mumaileyh işbu talebe karşı bir 
güna itirazı mevcut olduğu tııkıfü·de 
işbu ilanın neşri ferdasından ıtibareıı 
3 gün zarfında mahkemeye bild rme
diği takdirde mezkür 766 ncı ma•ldc· 

Ye tevfikan merhunun satı!m:ı.smıı. 
karar verileceği, tebliğ maka· 
ınına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(2li3i~6~ 

İstanbul Yedinci İcra memurluğun
dan: Levon Kapamaciyanın uhdei ta
s~rr.ufunda olup Arşak Babikyana bi
nncı ~erecede ipotek olan \·e deyni..n 
~demı. tediyesi hasebile paraya çev
nlmesıne karar verilen lstanbnl:ia, 
Mahmutpaşa mahallesi Nuruosmani
ye sokak eski 51, yeni 49/ l No. ıı 
kagir dükkannı tamamı açık arttır .. 
maya vazedilmiştir. 

Hududu: Bir tarafı Hasep dükkanı 
ve bir tarafı Serop dükkanı ve bir ta
rafı Sandal Bedesteni ve bir tarafı 
caddei mezkfır ile mahduttur. Yemin" 
1i üç ehli vukuf tarafından tamamI" 
na (1100) lira kıymet takdir edil .. 
miştir. 19 - 11 - 936 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhaınmenenin % 75 ini bulduğıl 

takdirde müşterisi üzerine bırakıla • 
caktır. Aksi takdirde en son arttıra• 
nm taahhüdü baki kalmak üzere art· 
tırma. 15 gün müddetle temdit edile
rek 4 - 12 - 936 tarihine müsadif cu· 
ma günü saat 14 den 16 ya kada.t 
keza dairemizde yapılacak ikinci açık 

arttırmasında bedeli kıymeti muham• 
menenin % 75 ini bulmadığı takdird«' 
satış 2280 No.lr kanun ahkamına te"• 
ftkan gert brrakı1ır. -Sa.tm ı>eşfn 
Arttırmaya iştirak etmek istiyenleri..rl 
kıymeti muhammenenin c;, 7.5 nfsbe
tinde pey akçesi veya milli bir ban .. 
ka.nın teminat mektubunu hamil bu • 
lunmaları lazımdır. Hakları tapu si .. 
cilli ile sabit olma.yan ipotekli ala .. 
caklarda diğer alakadaranm ve frti• 

fak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair olaıı 
iddialarının evrakı müsbitelerile bir .. 

likte dairemize bildirmeleri IA.znndrr. 
Aksi takdirde haklan tapu sicilli ıle 
sabit olmayanlar satış bedelinin pay• 
laşma~mdan hın-i<; kalırlar. Miltera .. 
kim vergi, tenviriye. tanzifiyeden mU 

tevellit belediye rüsumu ve vakıf ica• 
resi bedeli milzayededen tenzil olu • 
nur. Yirmi senelik vakıf icaresi ta
viz bedeli müşteriye aittir. Daha faz-

la maliimat almak istiyenler 22 - 10 .. 

936 tarihinden itibaren herkesin gö
rebilmesi için dairede açık bulundu· 
nılacak arttırma şartnamesi1e 34/ 
5798 No.h dosyaya müracaatla mez• 
kfır dosyada mevcut vesaiki görebile· 
cekleri ilan olunur. (26328) 

İstanbul 3 iincü İcra Memurluğun

dan: 36/ 2726 Beyoğlu Kuloğlu Kava 

sokak No. 3 iken elyevm ikametgahı 
meçhul bulunan Hatice varisi Şükrü: 

Alfred Badetinin bir kıt'a Kira 

mukavelenaınesine müsteniden daire
mize müracaat ederek 275 liranın te· 
mini ta~ili ve bir ay zarfında ve -
rilmediği takdirde, Borçlar K. nun 
260 ncı maddesi delaletile İcra lflaS 
K. nun 269 uncu maddesine tevfikan 
mecurun tahliyesi Sulh ha.kimindrn 
isteneceği hakkında yaptığı takip ü
zerine İcra ve İflas Kanununa tevfi
kan adresinize gönderilmiş olan öde· 
me emrinin arkasına mübaşirin ver
diği meşruhatta ikametgahınızda bu

lunmadığınız gibi yeni ikam('tgahınt

zın da meçhul olduğu anlaşılm1s ol -
duğu ödeme emrinin tebliği m:ık:>rnt
na kaim olmak üzere bir llY müddet· 
le ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Mezkur bir ay müddet zarfmda 
borca karşı itirazmrz ve tediyatınrı 
varsa bildirmeniz lazımciır. Aksi tak
dirde ilan müddetinin hitamında ic
ra.ya devam olunacağı gibi yine mUd· 
det zarfında beyanda bulunmazsanız 
hapiste tazyik olunaeağımz öderne 
emrinin tebliği makamına kaim ol -
mak ilzere bir ay mllddetle ilan otu-
mır. (26332) 



- - 10 - 10~- 936 TAN 

YÜN BATTANiYELEf.? 
Gelmiştir. Toptan satış yeri 

Sipahi oğlu HASAN HÜSNÜ Bursa Pazarı 
Sultanham a m 4 • 24, Beyoğlu lstikUU caddesi 376 

lstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satma:ma 
Kurumundan 
Erzakın cinsi Miktarı 

Un 2500 

İrmikli maka~na 1500 
Şehriye 200 
İrmik 400 
Pirinç unu 200 
Nişasta 250 

. . . 
Bursa pırınct 2000 

Kaşar peyn~ri 400 
Beyaz peynır 1500 

Sade yağı 3000 

Beher 
kilo 

tahmin 
bedeli 

16 

23 
23 
16 
18 
17 

24 

52 
37 

83 

Temi- Eksiltme gün ve şekli 
natr 
L.K. 

70 01 12/10/ 936 Pazartesi saat 
1 ~ 

36 00 12/ 10/ 936 

Mektebin Mayıs 1937 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda yazılı yiyeceklerin 2/ 
'10/ 1936 Cun:ıa g~_nü Y~I>Ila~ eks~ltmelerin~e Bursa pirincine ~~rile? fiat .~üksek go
rülmesinden ve dıgerle:ıne ısteklı çıkmadıgın_dan yanlarında gosterılen g.un .ve saat
lerde pazarlıkila ihalelerı yapılacaktır. İlk temınat ve m~?-~mmen bedellerı hı~alann
da gösterilmiştir. Eksiltme İstanbul liseler muhasebec~lıgıı:ıd~ toplanan komısyonda 
yapılacağından belli gün. ve saat:e teminat makbuzlarıle bırlıkte Ti.~~ret. Od~~~n._m I 
yeni yıl vesikalarile komısyona muracaatları şartnameler mektepten ogrenılecegı ılan 
olunur. (204 7) 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANl AHI 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

z 
o ::ı 

'::; 
::ı 
N 
cı: 

>- E 

·-...... -L. 

~ 
:o ..... 
o 
E 

(/) 
LLJ 
o 
LLJ 
(/) 
Q: 
LıJ 
~ 

1 

·- l": 
CN 

t- Q 

UJ 
z .. 

't:I il) 

c':I 

~ 
,, 

'fi 
.;:: ı: 
== o:: ı::: -~ c:ı 

1/) ·- ~ 
.!ıC .c 
c:ı 

Ch .! 1/) 

-P. s 
·~ ·;: 
:~ z ~ 
c: 
~ ~ c::: ~ •• 

N~ ~ ] z 5 ..:: i, 

~ LıJ C:X ] Senelik muhammen kirası 300 lira olan Sirkecide Ebussuut 1 NI\ > c 
cad desinde t 1 13 N. lı matbaa binası teslim tarihinden 937 ve- ı ..m 3 
ya 938 - 939 seneleri Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere ~-•nw•••••••-' 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğüncle __ 

görülür. lstekliler 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya -----------.. 
Mu .. hend İS arz nıuor mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk te?1in~~·~ yatırıl- Der• ız Yolları 6 ması d aha muvafık olacağı) 26 10 936 Pazarteaı wunu saat 14 \1 

1 tanbula yakın bir şehrin elektrik de daimi encümende bulunmalıdır. (J.) (20 72) 1 Ş L E T M E S 1 
•••~alında iatihda~ ~ilmek üzere * * " Acenteleri~ Karaköy Köprübaşı 
bir elektrik mühendısı aranıyor. Uc-, Keş!f bedeli ) 031 lira 14 kuruş olan B~yazıt yangın kulesini~ 'rl'I 42362 •- Sirlreci Mühürdar 
reti görüşülerek veya muhabere edil- tamiri açık eksiltmeye konulmu~t.ur. Keşı~ evrakı ~e şartn3:nıes~ ı .. _ zade filan. Tul. 22740 -
mek sureliyle kararlaştırılmak iizcre levazım müdürlüğünde görülehılır. İsteklıler heledıye fen ı,lerı 
talip olanların mühendis diploma3iyle müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 2490 No. lı ka
§imaiye kadar istihdam edildiği el~k- n unda yazılı vesika ve 77 lira 34 kun~,luk ilk ter.ninat m~kbuz 
trik milesseselerinden aldığı vesikı:ı.la- veya mektub!le beraber (bir gün evvelıne kadar .ılk te~ı~.atıan 
rın asıllarını veyallıut müsaddak su- yatırılması daha muvafık olacağı) 22 10 936 Perfembe gunu s -
retlerini Istanbul Sirkecide Mühür- d b 1 ı d ı (B } ( ı 943) 

at 15 de daimi encümen e u unma ı ır ar. · • 
c1arzadc hanında ticcardan Bay Halil _:.:...:,.::...:~==~----------------
!{acara göndermeleri ilfın olunur. 

(1200) 

Sultanahmet 1 inci sulh hukuk mah
kemesinden: Müddei Istilyanos Kö

ınürcüoğlu tarafından M. Aleyhle • 
Eftalye ve Alcksandr ve Polikscni ve 
Efrosini ve Bcyoğ!unda Hamalba -
şında Yeni Kordelô. sokağında 73 nu
maralı handa multimler Pinelopi ve 
Katerina ve Yorgi aleyhlerine ikame 
olunan şayian tnutasarrıf oldukları 
tstanbul Eminönl.illde Ahrçelebi mv. -
ballesinin Çıkmaz Tulumba sokağın
da 1 numaralı ga)'ri menkulün izalci 

şuyuu davası üzer:mıc 'M. aleyhlerden 
Pinelopi ve Katernıa Ve Yorgi nam
ı rına gönderilen dava arzuhalleri
;n ikametgfı.hl~~mın. _ ~eçhuhyeti 

erh verilerek bılatcblıg 1aQe kılın -
§ ış ve bcrmtlcibi ta:lep ( 20 > gttn müd
ın t1 ilanen tebliğai ıcrasına karar 
~e .elerek muhakemıesi 3 - 11 - 936 ta-, erı . .. U 
rihine müsadif pazıartesı gun _ l!aat 

d··rde talik kılınmış oldugundan 
on ° ·ı . tgahı meçhul olan mumaı eyhi-
1kame ed'kl · . .. ve saattı? gelm ı erı ve. 
ının o gun b. 

t t raflarından musaddak ır 
yahu a . . 'rd 

kil .. de_...edıklıerı takdı e mu-' 'e gon ',.. l 
k · gı\fjlplrurrnda devam o u-ha ernenın .1- • 

_ t bl'g- mat::a:mına kaım olmak 
nacagı e ı 

üzere ilan olunur. (26327> 

• Mühim bir tavsiye 
Yastık, yorgan ve şiltelerinizi 

kuş tüyünden yapınız. Yatm~sı 
rahat, kışın sıcak, yazın serın
dir. (Kilosu 75 kuruştan baş
lar). Fabrika ve satış deposu 
lstanbul, Çakmalcçılarda Kuş
tüyU fabrikası. 

--- Telefon: 23027 -

Şark Demiryollan Müdüriyetinden 

Travers Satınalma ilanı 
Şark Demiryolları Türk Anonim Şirketi, 1937 senesinin ilk aylarında 

fazla olarah 10 bin travers daha almak hakkı hıyarı ile cinsleri şartna
mede gösterilen evsaf ve şeraitte 20 bin adet meşe ağacından mamul tra
\"ı:!l'S satın almak arzusunda bulunduğunu muhterem halka bildirir. 

Bu satmalma ile al8.kadar olacak zevatın daha fazla malfımat ~l~n~r I 
üzere nihayet 26 llkteşrin 1936 tarihine kadar Sirkecide Şirket Mudurı-
yctinc müracaat eylemeleri lazımdır. . 
Işbu satın almaya ancak berveçhi peşin elli Türk lirası verenler işti~ak 

edebileceklerdir. Bu meblağ satınalma işi bittikten sonra sahiplerıne 

iade olunacaktır. 
Şark Demiryollan Müdüriyeti 

Hayvan Sağlığ ı Küçük S~hhiye 
Memurları ve Nalbant Mekteb 

Direktörlüğünden; 
Birinci nevi ekmek: 
Azc Çoğu 
Kilo Kilo 

Fiyatı 
Narha göre 
Kuruş 

Tutarı 

Lira 

Muvakkat 
teminatı 

Lira 

7500 9000 10,5 945 71 
Hayvan sağlığı kücük sıhhiye memurları ve Nalbant 

mektebi, ekmek ihtiy~cı için 4-9-1936 tarihinde Y~.pılan 
ld - d 1 5 ·· uddet eksiltmede veric.i cıkmamı~ o ugun an gun m 

le tekrar eksiltmeye konmt~ştur. Eksiltme 2~-1 O-~. 936 t~
rihinde Persembe günü saat 14 te Cağaloglu Cumhu~ı
yet nıatbaa~ı karşısında Yüksek Mektepler Muhasebecı -
liğinde satınalma Komisyonunda yapılacak~ır. .. 

Muvakkat teminat 71 liradır. Şartnamesı her gun Se
limiyede mektepte görii1ebilir. İstekliler 2490 sayılı k~
nunda yazılı vesikalar ve muvakkat teminat makbuzlarıy 
le birlikte belli gün ve saatte müracaatları ilan olunur. 

(1807) 

Trabzom postalar ı 
Pazar 12 de Salı 

:&5 tJe 

lzmir Süv' at postası 
Cumaı tt;esi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe J.0 da kalkarlar. 

Diğer postalar 
BARTIN - Cıvmartcsi, Çar

şamba: 18 de. 
lZl\UT - Pazmr, Salı Per 

şcmbe !9,30 da 

MUDANYA - Hen· gün 8,30 da 

BANDIRMA - Pacmrtcsi, Sah, 
Çarşamba, Perşem • 
be, Cumıartesi 20 de 

KARABIGA - Salr,, Cuma 19 
da. 

AYVALIK - Salı ve· Cuma 19 
da "Cuma postası Iz
mirc kadar gider." 
"Sah postaısı gidiş ve 
dönUşte Lapseki ve 
Imroza da ~ar." 

Trabzon vıe Mersin po~ıtalanna 

kalkış günleri yük alımı 1az. 
~2050) 

lstanbul Belediyesi Mer:kez Hiı.l 

Müdürlüğünden: Bu mevsim halde 
130 No. lu kavun, karpuz sergisinde 
icrayı ticaret eden lsmail Karacr bu
radaki muamelesine nihayet vermiş 

olduğunu bi!dirdiğinden hcsap!an tas 
fiye edilerek idaremizdcki tem\inıı.tı i
ade edilerek ilişiği kesileceğinden mez 
kur sergiden alacaklı bulunan müs -
tahsil varsı evrakı müsbiooleriyle 
birlikte nihayet 28 - 10 - 936 tarihine 
kadar ida~mize müracaatları aüzumu 
ilan olunı.!r. 

Sahibi :Ahmet Emin Y AL1'1AN -

UmumS Neşriyatı idare Eci?n: 
S. SALIM 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

$i-$elu: 
~2 ..:r , .f LT. 

-f'J2 ,, .. W 3 LT, 

ı TACETTİN GÜ~TAN 
il BüYüK HOBilYA HAGAZASI 

.,irdefa 
gelip 
görü· 

nüz. 

11 

• 

-

·~~~~---~~------------ ---~·--~- ~-

1 ~~ 
Rmnalfuna 

.t::c 
Ankara Müzik öğretmen okulu 
Direktörlüğünden: 

1 - 936 - 937 senesi zarfında açılacak olan Konser
vatuvarın Tiyatro ve Opera kısmı için yatısızlardan baş
ka yatılı ta!ebt> alınacaktır. Kızların en az 16 ve en çok 
20 ve erkeklerin en az 18 ve en çok 20 yaşında olmaları 
ve hiç olmazsa oı ta okulu bitirmiş bulunmaları lazımdır. 

2 - İstekliler 5 Birinciteşrin pazartesi günü akşamı
na kadar birer dilekçe ile Ankarada Müzik Öğretmen 
Okulu Direktörlüğüne ve İstanbulda Şehir Tiyatrosu 
Rejisörlüğüne başvurmalıdırlar. 

Bu müracaatta aşağıda istenilen vesikalann birlikte 
getirilmesi lazımdır. 

A - Bir hal tercümesi "Kendi yazısile'' 
B - Nüfus hüviyet cüzdanı 
C - Sıhhat raporu 
D - Okul diploması. 
3 - Seçme sınavı. Ankarada Müzik Öğretmen Oku

lu.nda 6 Birincitcşr~n. 9~6 s~lı günü ve. İstanbulda $ehir 
Tıyatrosunda 12 Bırıncıteşrın pazartesı günü yapılacak-
tır. ( 1 1 8 2 ) ( 1 8 2 8 ) 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 
. A~ad~mi ~~l~cmei inşaiye Laboratuvarı için cer, taz

yık, ır~hın~, bukulme makaslama ve salabet ... gibi kuv _ 
vetlerı tayme mahsu!"' 30 ton kuvvetinde bir tecr·u·b 
k . · ı k M · e ma -ınesı amaca tır. akınenin maruf bir fabrı·ka 

. masnua-tmdan olması şarttır. Makinenın muhammen bcd ı· 
k ·1 · e ı -na-ı , vaz ve tesıs masrafı dahil- 6000 liradır. M kk 
minat akçesi 450 liradır. uva at te-

-· İhale Cağaloğlunda yüksek mektepler muh b T 
gınde 26-10-1936 günü Raat 14 te açık k ·ı ase e:ı ı -
· d ı e sı tme netıc,,. _ sın e yapı acaktır. ?ı.'Iufassal şartname Ak d . : 
k ·· ı·· -·· d . a emı yar dı _ re tor ugun en bedelsız rıhnabilir. (1877) 
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HASA STAHZARATI 
Eczacı Hasanın 1000 adet müstahzarı ne Avrupada ne de dünya 
tarihinde m~sli bulunmayan ve akla durgunluk getiren muazzam 

bir varhktlr. Türkiye Hasan müstahzaratile iftihar eder. 
Kolonyası 

90 derece halis Limon Çiçekleri 

Hasan Kolonyası küçük ceb şişesi 
.. ,, ceb şişesi 
" " küçük 
" ,. orta 
., ,, düz büyük şişelerde 

Adedi Krş. 
1 24 litre 25 
1 16 " 4.0 
1/ 8 " 70 
1 4 il 130 

150 
.. " büyük 1/ 2 " 250 

" 500 
,, ıou 

.. " il 1 
11 11 

cam kapaklı şişeler ı 8 

" .. 
" .. .. .. 
" •• 
" " .. " 

" " 
.. 

,, " " 
fantazi kristal 

" ,, 
,, Top kristal 

" ,, " 
Losyonları 

1 4 .. 375 
1/ 2 ,. 275 
1/ 8 300 
114 400 
1 4 175 
1 5 150 

Leylak, Yasemin, Viyolet, Nerkia, Milför, Rcvdor, 
Bahar çiçekleri. Çam, Orlgan lavanta çiçeklerı 

Hasan Losyvnlan küçük ceb şişesi 1 24 htre 25 
.. ,, ceb şişesi 1 16 ,, 10 
" .. küçük 1 8 .. 70 
,, ,, orta 1/ 4 ,, 130 

11 11 düz büyük şişelerde 150 
" il büyük 1 2 ,, 250 
.. .. il 1 il ~00 
,, ,, camlı kapaklı 1 8 ,, 100 
" ,, "! " il 1 4 .. 175 
.. il il " l 2 " 275 
,, ,, fantazi kristal 1 8 ., 300 

" " .. " 1/4 " 400 
" " ,, top kristal l 4 " 175 
" " .. .. .. 1 5 " 150 

" 
" .. 
" 

,, .. 
Eau de Quinin 
Eau de Lavante 
... .. 

1 8 " 100 
50 
'iO 

150 

Nesr·n kolonya ve 
75 derece 

Limon c;içeği, Yasemin, Leylak, Divinya, Revdor, 
Şipr, Fujer, Fulya, lıleneqe, StinbUl 

Nemin Kolonya ve Losyonlan l 24 litre 15 

" " " 1/16 .. 20 
" " " 18 .. 35 
" " .. 14 .. 60 
,, ,, ,, düz bilyUk tifeler 100 
,. .. .. 1 2 " 125 
" ,, ,, düz büyük şl,eler 200 

" " " 1 .. 250 

" ., ,, litre ile açık :?50 

" ,. ,, cam kapalı şt,eler 1 8 ,, 70 

•• ,. ,. .. .. " 1 4 .. 100 

" " " .. " " 1/2 ,, 150 
T~ Kolonya ve Losyonlan 60 derece 

Tıraş, Tuvalet Kolonya ve Loıayonlan 1 8 litre 30 
,, 

" 
" • 

,, 
" 

" .. 
lif .. 50 
1/2 .. so 

Livan talan 
Lale, Şipr, Divinia, Nergis, Violet, Miflör, LeylAk, 
Güller, RevJor, Orlgan, Yasemin, Krepdöşin, Neroli, 
Suar dö Paris, Pompador, Aşk gecesi, Dağ çh;ekleri. 
Bahar çiçekleri, Kukaraca, Pupi, Zambak, Amber, 
Fulyalar, Cennet çiçekleri, Gençlik, Senkflör, Amori-

ta, Çiçek dem~ti. 
Hasan Lavantaat 100 

,, " 
" ,, Orta .ı.eıer .. il küçük 
ti ,, fantazl kristal şifeler 
ti ,. yuvarlak ., ,, 

" GUlyağı halis saf 1 gramlık 
,, .. ,, 5 ,, 
ti " " 10 .. 
ti Neroli eeanm 1 gramlık 
.. " .. & .. ,, il " 10 

Sabunları 

75 
50 
2:5 

400 
300 

40 
175 
300 
40 

175 
300 

Limon çiçeği, kolonya, Fujer, Roz, Acıbadem, Zam
bak, Anber, U.vanta, Limon, Misk 

Hasan Tuvalet Sabunlan küçük 

.. " " yu~ ldlçtlk 
ti .. ,, yuvarlak bUytik 

ti " " ıuu 

" 
" 
" .. 
" ,,, 

" 
" .. 
• 
• 

.. " ,. 
Gliserin Sabunu 

., ., gUl ve limon kokulu 

" '' gtl1 
Tibbi Sabunlan 
•c; Sabunu 
Saç Sabunu Uç misli 
Tıraş Sabunu 
T~ sabunu kutusuz 
Tıraş Kremi 
Tıra, Kremi kutU.8UZ 

20 
30 

l21h 
30 
20 
15 
25 
50 
30 
25 
35 
30 

Pudra arı 

Hasan Tuv&ıct Pudrası kutu 

" " .. .. il il .. .. " büyük 1ii~. 
.. 11 ,, paket 
.. Tıraş Pudrası 

" " " .. " " .. ,, " pakPt 

" Çocuk Pudrası 

" 
,, ,, paket 

" Talk Pudrası 500 Gr. kutu 

Hasan Kremi Yağsız Vazo Kar 

Adedi Krş. 
30 
50 
75 

100 
25 
20 
30 
~o 

15 
20 
10 
4.0 

" " " il 11 Acı Badem 
50 
50 
20 
20 

.. il il " 
,, ve 11 il 

" il il " Tüp 
il Acı Badem Yağı Kremi Vazo 
,, ,, 11 ,, ,, TUp 

.. Yarım yağlı gece kremi Vazo 

" " il ,, TUn 

" 
Briyantin Yağlı 

il 11 Büyük 

" 
11 Likit 

.. ,, Goma Yağsız 

" il " " büyük 
il " il " 

lüks 

il il il il likit 

" .. ,. " " büyük 

Ruj ve al ıkları 
Hasan Rujlhrı sabit 

,, ,, açık 

,. ,, orta 
,. ,. koyu 
,, Allık Brünet 

" .. 
Hasan Tıraş Bıçakları 10 Adet 

" " .. l .. 
.. .. Sabunu 
il .. .. kutusuz 
.. il .. Kremi 
il .. .. ., kutusuz .. il Pudrası 

" " 
il " .. 
,, ,, 11 paket 

Tıraş Tuvalet Kolonya ve Losyonb .. , 

.. " .. il 

,, ,, " Jt 

Hasan Tıraş Fı1'ası 
.. .. .. 
" il halis blcro 

" .. " " .. ,, " " .. " " il fevkalade .. il ,. " .. .. ınakinsısı p~lanm~z 

Cıla ve sü~eleri 
Hasan Tırnak Cilası oeyaz ve rE'lllkli 

.. .. " 
il .. " 
" .. .. Sedef 
il •• .. .. 

Düsulvan Aseton 
Hasan Sürmesi (SUrmedenliğft.e) 

,. ., Lüks Büyük 

" 
,, Paket 

Hasan Şampuvan Tozu 
,. ,. Özü Likit 

" 
il .. 

il .. 
Trihofil Saç Suyu 
Saç Sabunu 

.. 

.. 11 .. Uç misli,.. .. 
" .. 
" .. 
" 

Eau de Quinin 
Lüks Taraklan 

•• .. 
" .. .. il 

" .. 
Diş müıstahzarah 

Huan Dif Macunu Dantoa 
" ., Suyu 

il " " Orta 
" ,. 11 Büyük 
" .. Fırçası .. .. .. 
,, 

" it 

,, 
" " .. " " 
" " 

" " " 
" " 

,, tevkııllde 

·50 
20 
50 
20 
35 
60 
40 
35 
60 
75 
50 
75 

60 
60 
60 
60 

50 
6 

30 
25 
35 
30 
20 
30 
10 
15 

1/ 8 litre 30 
14,,50 
1/ 2 il 80 

100 
125 
200 
250 
350 
600 

1100 
100 

20 
25 
30 
10 
60 

ı21,:l 

20 
30 
15 

10 
30 
50 

100 
~ 

50 
50 
35 
50 
73 
80 
90 

20 
30 
60 

100 
11ı1, 

26 
35 

42~~ 
50 
60 
75 

100 

Kokulu suları 

Hasan maimukattar 1 Kg. 

il il 2 il 

Adedr Krş. 
25 
45 

il 11 büyük damaçanalarda 
.. Çiçeksuyu 1/ 4 Kg. 
.. il 1/ 2 il 

.. .. 1 .. 
il Gülsuyu 1/ 4 ıı 

il " 1/ 2 il 

il il 1 " 
Yağlar ve Esanslar 

Ha.san Gülyağı halis saf 1 Gramlık 
.. 
il 

" 
il .. 

,, " 
,. ,, 

N('roli Esansı 

" " 

il 5 
" 10 

1 
5 

.. 
il 

" 
il 

il " 10 " 

10 
40 
60 

100 
40 
6Q 

. 100 

40 
175 
300 

40 
175 
:.ıoo 

Haşaratı clduren F M YDA 
Fayda Hasan 1/ 4 litre 

il il 1/ 2 il 

" il il 

" " il 

il 

il 

1 
5 

il 19 
il 115 

,. Teneke 15 kilo saf 
,, Fıçı 92 kilo saf 

.. " Pompa 

" " 11 il ci 
Naftalin ôzü 

Far Hasan Fare Zehiri Macun 
11 ,, 11 ,, Kilo ile 
11 ,, 11 ,, Buğday 

,, ,. ,, ,, Kilo ile 
11 ,, 11 11 1kiai bir arada 

uh if m ata aratı 
Hasan Glıserin 

" " 

il 

" 
il 

" .. .. 
il .. .. 
il " ,, 
" Gazoz özU 100 Gr. 

" " " 250 il 

" 
,, ,, 500 ., 

" .. " 1000 " 

" 
lhlamur Çiçeği 

,. hasta dereceleri 

" il " 

" Vazelin Tüp 
,, 11 .. Borike 

" " 
Oksit dô zenk 

,, ,. ,, Mantole 
,, Lanolin Tüp 

Demirhindi Özü küçük 

" 11 Orta 
" 11 Büyük 

Bikarbonat dö sut küçük paket 
•• 11 100 Gram 
.. .. 250 " 
.. .. 500 .. 
,, ,, 1 Kilog. 

Hasan Çocuk donlan 1 numara 

'' " '' 2 ,, 
,, '' ,, 3 ,, 

Fırçaları 
Hasan Tıraş Fırçaaı .. 

ti .. .. 
•• .. .. .. .. .. 
" .. .. .. .. 
" 
" .. .. 
" 
" .. 
" .. .. 
,, 
.. .. 

" .. 
il ,. hali• blero 

.. " .. .. 
il .. " " 
,, " .. 11· fevkalade 

" .. .. .. ,. 
Tırnak fırçası 

.. • • .. " .. .. .. ,, 
it " 

" .. 
Ba, ve Elbise Fırçalan .. .. 
il .. 
it .. 
il .. 
il .. 
91 " Diş Fırçası .. .. 
" " ,, 

" 
" .. " 

" " 

.. 
it 

... .. 
,, 
it 

il ,, f evkallde 

30 
50 
80 

350 
1000 
6000 

65 
50 

25 
800 
25 

800 

'° 
10 
:ilJ 
50 
90 

2r> 
10 
15 
50 
10 

175 
20 
50 

100 
12V2 
12~~ 
121:! 

12~ 

l~'h 
40 
60 

100 

10 
20 
35 
60 
10 
80 
00 

100 
l~ 
200 
250 
35G 
600 
ııoo 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
75 
00 

125 
HO 
150-
175 
22!5 
275 

t1:2 
26 
3.'5 

-12"'2 
50 
60 
75 

100 

Ruhlar ve kokulu J! ağlan 

Hasan :N'ane Ruhu Küçük Şişe 
., ., ,, cam kapaklı büyük 
11 Melisa Ruhu küçük şişe 
11 ,, cam kapaklı bt'iyük 
,, Gülyağı halis saf 1 Gramlık 

" 
il 

" 

tt " 

,, " 
Neroli Esansı 

.. 5 
" 10 

l 
5 

10 
u .,, 

,. " 

Yaglar 

Hasan Zeytinyağı nümunelik 
.. 11 1/ 4 litre şişe 
n ,. 1/ 2 11 11 

.. .. 1 .. .. 
,, 11 l 11 teneke 
11 11 2 11 ş4Je 
,, 11 7% 11 teneke 
,,Huvil dö Parafin 
.. •• .. küçük .. Fıstık özü yağı .. " .. .. küçük 

" 
Hintyağı halis 25 Gr. 

" " il 50 " 

" 
.. .. 
" 

• .. Tatlı Bademyağı küçük şişe 

" .. .. büyük ti'8 

" il " 
250 Gram 

" 
Acı Bademyağı küçük şişe ' .. ,. ., büyük şişe .. Balıkyağı 1/4 x.. 

" .. 1/2 " 

" il 1 .. 
" il 2 .. 
,, Tereyağı 125 " 

il il 

Hasan Gülten Ekmeği 
,. ,. Bademli 
.. ,. Gevreği 

,, ,, Makarnası 1/ 2 Kg. 
,, ,. Unu 1/ 2 .. 
.. ,. Şehriyesi 1/ 2 ,. 
11 Diyabetik Şekeri 50 Gr. 

.. " " 100 ,, .. 
" .. .. .. .. .. 

" 
il .. .. 

" .. 250 " .. Çikolatası 

.. " 6 lık kutu 

'" ,, 12 .. " 
Brekfut BiakUvitleri kil08U 

,. ,. 1/ 2 kilosu 
,, ,, kutusu 

Çavdar Ekmeği 
,, unu 250 Gr 

" unu 500 ., 

Adedi Krt. 
25 
50 
2.'l 
50 
40 

175 
300 
40 

175 
300 

10 
40 
60 

100 
00 

190 
500 
75 
c;o 

200 
100 

20 
2' 
30 
50 

100 
40 
60 
40 
60 

100 
190 

20 

40 
tiO 
60 
60 
dO 
60 

'° 7U 
150 

25 
125 
240 
2:>0 
130 

35 
20 
20 
~ 

Öz ü hububat unlan 

Hasan Buğday özü Nişastası .. .. 
" .. .. 
il .. 
" 
" .. .. .. .. 
" 
" 

" " " İrmik özü unu 

" " " Beyaz Mısır özü Wla 

" ,, " ,, 
Çavdar özü unu 
Çavdar özü unu 
Pirinç özU unu 
Pirinç özü unu 
Pirinç özü unu 
Patates özü unu 
Patates özU unu 
Arpa özü unu 
Arpa özü unu 
Türlü özü unu 
Türlü özü unu 

2f50 Gr. 20 
aoo il 

250 " 
500 " 
250 .. 

500 " 
250 .. 
500 il 

250 " 
250 " 
500 •• 
250 " 
500 .. 

250 " 
500 " 
250 " 
500 

25 
20 
35 
20 
35 
20 
35 
20 
20 
35 
20 
35 
20 
35 
20 

" 
Mercimek ösil unu 250 

" .ı5 
" 20 

" 35 
.. 20 

.. Mercimek östl unu 500 

.. Bezelya astı unu 250 

.. Bezelya azU unu 500 

.. Yulaf asil unu ~ 

il Yulaf öSU unu 500 

.. Badelll özü unu 250 

.. Badem özü unu 500 

.. ~ ıbbi müstahzaratı 
Hasan Kuvvet 9urubu küçük 

" .. " bUyUk 
" " .. 1 Kg. 

" 
,. ,, 2 Kg. 

.. Ôklürtlk Putilleri 

" 35 
., 20 

" 31 
" 30 
il 50 

eo 
100 
tDO 
280 
30 


